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Sobota, 14 stycznia
Koncert Noworoczny – str. 8 - 9

Niedziela, 15 stycznia
WOŚP – str. 10 - 11

Baranowo    Batorowo    Ceradz Kościelny     Chyby    Góra    Jankowice 

Kokoszczyn    Lusowo    Lusówko    Przeźmierowo    Rumianek    Sady 

Sierosław    Swadzim    Tarnowo Podgórne    Wysogotowo 

Mamy już ponad 

120 000 zł!!!
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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
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
Pielęgniarsko-Położniczy OMŚ-R Systema 
Tarnowo Podgórne

668 694 962
668 694 963

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo 61 652 41 17
Posterunek energetyczny:  
Tarnowo Podgórne

61 838 56 14

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 Tarnowo Podg., ul. Rokietnicka 885 870 477
Urząd Pocztowy Tarnowo Podg., ul. Poznańska 61 818 08 34
Urząd Pocztowy Przeźmierowo,  
ul. Modrzewiowa

887 853 679 
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

61 652 41 92 

Agencja Pocztowa  
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51

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:

6 lutego w godz. 15.00 – 17.00

Uwaga krwiodawcy!!!

Szanowni Państwo!
Za nami dni pełne wrażeń. Najpierw podczas Koncertu No-

worocznego  poznaliśmy tegorocznych laureatów tytułu „Ak-
tywny Lokalnie” – to Helena Łeszyk z Przeźmierowa i Kazi-
mierz Szulc z Tarnowa Podgórnego.  

Następnego dnia zagraliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecz-
nej Pomocy – o naszym lokalnym sukcesie najlepiej świadczą 
liczby: ponad 200 kwestujących wolontariuszy, rekordowa 
liczba uczestników wydarzeń na terenie Gminy i – co w tej 
akcji najważniejsze – niesamowita kwota na naszym wielko-
orkiestrowym koncie (na pewno będzie więcej niż w zeszłym 
roku, bo już mamy ponad 120 tys. zł).

Przed nami ferie zimowe – warto sprawdzić jakie atrakcje 
przygotowaliśmy na ten czas.

Proszę przypomnieć dzieciom (i sobie) zasady bezpiecznego 
wypoczynku – to pozornie oczywista, ale często bagatelizo-
wana sprawa.

 ~ Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna

Nastąpiła zmiana terminu najbliższej akcji – odbę-
dzie się ona 4 lutego 2017 r. (sobota). 

Krwiodawców i tych, którzy chcą oddać krew po 
raz pierwszy zapraszamy do Szkoły Podstawowej w Tarnowie 
Podgórnym przy ul. Szkolnej 3 w Tarnowie Podgórnym w go-
dzinach 8.00 – 16.00. W tym czasie będzie można również za-
pisać się do banku dawców szpiku. 

Akcję organizuje Stowarzyszenie Dar Serc z Baranowa we 
współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa z Poznania.  ~ ARz
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~ 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

Jak będzie przebiegać 
reforma oświaty  
w naszej Gminie?

Jak będzie przebiegać reforma oświaty?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Losy szkół gimnazjalnych zosta-
ły przesądzone. Co to oznacza 
dla Gminy Tarnowo Podgórne? 

Przede wszystkim to likwidacja gimna-
zjów w Tarnowie Podgórnym i w Bara-
nowie. Ale to dopiero początek zmian.

Na terenie Gminy znajdują się dwa 
piękne, nowoczesne budynki gimna-
zjalne, w pełni przystosowane do nauki 
i przebywania w nich młodzieży starszej. 
Posiadamy znakomitą kadrą pedagogicz-
ną i psychologiczną, dzięki której gim-
nazjaliści osiągają bardzo dobre wyniki 
w nauce i dobrze radzą sobie z trudnym 
wiekiem dojrzewania. Od 1 września 
2017 roku budynki te musimy przystoso-
wać do przyjęcia najmłodszych uczniów 
– zerówek i klas pierwszych szkół pod-
stawowych. Trzeba przebudować toalety, 
kupić meble przystosowane dla małych 
dzieci. W klasach musimy urządzić i wy-
posażyć kąciki zabaw, a przy szkołach – 
place zabaw.

Dużą wagę przywiązujemy do zapew-
nienia bezpieczeństwa dzieciom. W jed-
nym budynku wiedzę zdobywać będą 
zarówno uczniowie klasy II i III dotych-
czasowego gimnazjum jak i uczniowie 
nowo utworzonej szkoły podstawowej: 
zerówek i klas pierwszych. 

Bardzo ważne jest pozyskanie kadry 
pedagogicznej przygotowanej do pracy 
z najmłodszymi, nauczyciele pracujący 
w gimnazjach nie posiadają uprawnień do 
prowadzenia zajęć wczesnoszkolnych. 

W związku z tym, że w Tarnowie Pod-
górnym powstanie druga szkoła podsta-
wowa, konieczne jest stworzenie no-
wych obwodów szkolnych. 

Najbardziej zyskają dzieci z Barano-
wa i Chyb – w Baranowie powstanie 
długo oczekiwana „podstawówka”

W dotychczasowych szkołach podsta-
wowych wydłuży się nauka o dwa lata. 
Zwiększy się liczba uczniów, poszerzy 
program. Należy utworzyć i wyposażyć 
pracownie przedmiotowe – biologiczną, 
chemiczną, fizyczną, geograficzną, do-
posażyć biblioteki, zakupić nowe sprzę-
ty i pomoce dydaktyczne z myślą o kla-
sach 7 i 8. 

Koszty wprowadzania reformy wzra-
stają także o odprawy dla zwalnianych 
nauczycieli. 

Chciałbym już teraz nadmienić, że 
w Gminie Tarnowo Podgórne rozważa-
my utworzenie szkoły branżowej (tech-
nikum i szkoły zawodowej), dającej za-
równo możliwość zdobycia zawodu, jak 
i w przypadku ukończenia technikum – 
kontynuowanie nauki na studiach. 

Przy tworzeniu i prowadzeniu szkoły 
branżowej liczymy na współpracę z fir-
mami, zlokalizowanymi na terenie naszej 
Gminy. Zakładamy, że szkoła zostanie 
objęta Patronatem przez przedsiębior-
ców, dzięki któremu uczniowie będą 
mieli zapewnione praktyki zawodowe. 

Najlepszym terminem otwarcia wy-
daje się być 1 września 2019 r, kiedy 
o miejsca w szkole ponadpodstawo-
wej ubiegać się będą równocześnie dwa 
roczniki: uczniowie, kończący ostatnią 
klasę gimnazjum oraz absolwenci no-
wej, ośmioletniej szkoły podstawowej.  
W naszej Gminie będzie to ponad 600 
uczniów, co, moim zdaniem, gwarantu-
je duże zainteresowanie możliwościami 
kształcenia w szkole branżowej. 

O wprowadzanych zmianach związa-
nych z reformą oświaty będziemy infor-
mować w kolejnych numerach „Sąsiadki-
-Czytaj” i na naszej stronie internetowej 
www.tarnowo-podgorne.pl

W Tarnowie Podgórnym 

powstanie druga szkoła 

podstawowa – konieczne 

jest stworzenie nowych 

obwodów szkolnych. 

Najbardziej zyskają dzieci 

z Baranowa i Chyb – 

w Baranowie powstanie 

długo oczekiwana 

„podstawówka”.
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~ aktualności

Baranowo
Trwa budowa świetlicy

Trwa przebudowa ul. Przemysława i Wspólnej

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
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.

Trwają prace związane z budową zastawki na rze-
ce Samie.

Ogłoszono przetarg na rewitalizację Parku (plac 
zabaw, siłownia zewnętrzna, ścieżka zdrowia).

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)

Podpisano umowę z wykonawcą budowy chod-
nika przy ul. Zakrzewskiej

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę 
chodnika przy ul. Ogrodowej 

Lusówko
Podpisano umowę z wykonawcą na budowę  
ul. Przystaniowej

Trwa opracowywanie dokumentacji na przebu-
dowę ul. Morskiej

Trwa opracowywanie dokumentacji na wykona-
nie oświetlenia Os. Morskiego 

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Wernisaż w Centrum Kultury 
Przeźmierowo zakończył 
I edycję integracyjnych 

warsztatów arte-terapeutycznych 
„Namaluj swój świat” prowadzonych 
przez Fundację Nigdy nie jest za póź-
no przy wsparciu Gminy Tarnowo 
Podgórne. 

15 grudnia do sali Centrum przybyli 
uczestnicy warsztatów wraz z rodzina-
mi, opiekunami i przyjaciółmi, a także 
przedstawiciele gminnych władz oraz 
reprezentanci lokalnych organizacji po-
zarządowych. Imprezę prowadziła pre-
zes Fundacji Nigdy nie jest za późno 
Maja Stępień. 

Każdy z uczestników otrzymał pa-
miątkowy dyplom i gratulacje, które 
wręczała Beata Pflanz – opiekun arty-
styczny projektu. Część oficjalną wer-

nisażu zakończył koncert zespołu Miss 
Furia. 

Potem był czas na podziwianie prac, 
które wspólnie tworzyli wolontariusze 
z gimnazjów w Tarnowie Podgórnym 
i Baranowie oraz osoby z niepełno-
sprawnościami z naszej Gminy. 

Dzień później uczestnicy warsztatów 
zaprosili na wspólne ubieranie choinki 
przyjaźni i integracji. Pięknie udekoro-
wane drzewko stanęło w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo.

 ~ ARz
Z ostatniej chwili: jeden z obrazów 

został wystawiony przez Fundację na 
licytację Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy – uczestnicy warsztatów ze 
sceny zagrzewali do pobijania stawek, 
ostatecznie obraz został sprzedany za 
700 zł!

Namalowali swój świat

W Punkcie Obsługi Klienta 
w siedzibie spółki TPBUS 
Tarnowo Podgórne przy 

ul. Rokietnickiej można załadować na 
kartę PEKA bezpłatny bilet sieciowy 
A+B+C, z których korzystają dzieci, 
młodzieży i studentów, dojeżdżające do 
szkół i uczelni w Poznaniu, posiadające 
Kartę Dużej Rodziny i Kartę Mieszkań-

ca Gminy Tarnowo Podgórne. Są to bi-
lety okresowe od 30 dni do końca roku 
szkolnego czyli 23 czerwca 2017 r. 

Rodziny, legitymujące się Kartą Dużej 
Rodziny, posiadające czworo i więcej 
dzieci, mogą skorzystać z oferty ZTM 
i zakupić bilet rodzinny (2+4) w cenie 
168 zł dla całej rodziny na okres 150 dni 
na strefę A+B+C. ~ ARz

PEKA a Karta Rodziny Dużej 
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~ aktualności

Na ostatniej w ubiegłym roku sesji, 29 grudnia, Rada 
Gminy przyjęła budżet Gminy na 2017 rok. 

Głosowanie poprzedziło przedstawienie projektu 
budżetu, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
i komisji stałych Rady oraz dyskusja. W głosowaniu 13 rad-
nych było za przyjęciem projektu budżetu, a 6 wstrzymało się 
od głosu. 2 radnych było nieobecnych. 

Po stronie dochodów zaplanowano 192 mln zł, natomiast po 
stronie wydatków 196 053 548 zł, z czego ponad 32 mln bę-

dzie wydatkowane na inwestycje, a ponad 17 mln to tzw. po-
datek janosikowy (kwota, którą Gmina musi odprowadzić do 
budżetu państwa).  

Budżet w części inwestycyjnej odzwierciedla zapisy Planu 
Rozwoju Lokalnego 2016 – 2020. Natomiast przewidywane 
wolne środki po podsumowaniu finansowym 2016 roku umoż-
liwią realizację pełnego zakresu zaplanowanych zadań. 

~ ARz

o wiata i wychowanie, 69 553 130,50 

ochrona zdrowia, 876 970,00 

pomoc spo eczna, 12 185 397,00 

Program Rodzina 500+,
19 217 948,00   

gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska, 11 695 727,08 

kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, 11 770 232,00 

kultura fizyczna, 7 171 208,00 

janosikowe, 17 047 207,00 
pozosta e, 3 776 838,00 transport i czno , 15 673 958,42 

gospodarka mieszkaniowa, 8 335 560,00  

administracja publiczna, 17 292 284,00  

bezpiecze stwo publiczne i ochrona 
ppo , 1 457 088,00 

17 mln oddamy do budżetu państwa

Za nami zebrania wiejskie, które odbyły się w każdej z 16 
miejscowości naszej Gminy. Były one okazją do pozna-
nia najważniejszych zamierzeń inwestycyjnych na naj-

bliższe miesiące oraz przekazania konkretnych potrzeb miesz-
kańców. 

– Bardzo sobie cenię te spotkania z mieszkańcami – mówi 
Wójt Tadeusz Czajka. – To moim zdaniem jedna z najlepszych 
sposobności, by osobiście posłuchać ich opinii.

Na każdym zebraniu omawiano także sprawy ważne dla ca-
łej Gminy – prezentowano propozycję wdrażania reformy edu-
kacji i nowy system gospodarki odpadami, omawiano także 
zmiany związane z integracją komunikacji. 

Szkoda tylko, że frekwencja na zebraniach wiejskich, mimo 
informacji o ich terminie na stronie internetowej, w „Sąsiadce-
-Czytaj” i na sołeckich tablicach ogłoszeń, jest tak niska. 

~ ARz

Gminne obchody rocznicy wybu-
chu Powstania Wielkopolskie-
go miały miejsce w Lusowie. 

Przy grobie generała Józefa Dowbora 
Muśnickiego zgromadzili się ci, którzy 
przyszli oddać hołd Powstańcom: Wła-
dze Gminy z Wójtem Tadeuszem Czaj-
ką na czele, radni, sołtysi, członkowie 
Towarzystwa Pamięci Generała oraz 
mieszkańcy Gminy. Złożono kwiaty 
i zapalono znicze. 

Z okazji rocznicy wybuchu Powstania 
Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
w Lusowie można było odwiedzać bez-
płatnie. 

~ ARz

Po zebraniachUczciliśmy Powstanie 
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Przeźmierowo
Trwa przebudowa ul. Leśnej

Zakończono modernizację schodów wejścio-
wych do szkoły podstawowej

Trwa modernizacja Parku im. St. Kanikowskiego

Podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę 
ul. Orzechowej wraz z parkingiem

Trwa realizacja II etapu skate parku z ekranem 
akustycznym

Sady
Podpisano umowę z wykonawcę na remont  
ul. Szkolnej

Zakończono budowę chodnika przy ul. Poprzecz-
nej (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
Rozpoczęto budowę budynków komunalnych 

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

Tarnowo Podgórne
Zakończono przebudowa ulic: Kalinowej, Wrzo-
sowej, Gerberowej i Modrakowej 

Trwa przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej 
ścieżki pieszo-rowerowej ul. Cichej

Przekazano plac pod budowę budynku komunal-
nego przy ul. Krętej

Zakończono opracowanie dokumentacji zamien-
nej na budowę Środowiskowego Domu Samopo-
mocy dla osób niepełnosprawnych

Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę 
wybiegu dla psów w Parku 700-lecia

Wysogotowo
Rozpoczęto budowę oświetlenia na ul. 
Skórzewskiej

Pozostałe
Trwa wymiana 142 sztuk opraw oświetlenia ulicz-
nego na oprawy LED

Trwają prace remontowe w komunalnych budyn-
kach mieszkalnych 

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

~ aktualności

Do końca marca Narodowa Lo-
teria Paragonowa gościć bę-
dzie na stacjach benzynowych. 

W tym kwartale paragony za paliwo 
będą premiowane nagrodą specjalną. 

Sprzedaż detaliczna paliw płynnych 
do pojazdów silnikowych to nowa, a za-
razem ostatnia branża premiowana w lo-
terii. Akcję wspierają partnerzy bran-
żowi: Polska Izba Paliw Płynnych oraz 
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu 
Naftowego, a wraz z nią najpopularniej-
sze sieci dystrybucji paliw w Polsce, 
w tym BP, Orlen, Shell i Statoil. 

Wszystkie paragony za paliwo kupio-
ne między 1 stycznia a 31 marca tego 
roku będą mogły być zgłoszone w Naro-
dowej Loterii Paragonowej jako parago-
ny branżowe i jako takie wezmą udział 
w kwietniowym losowaniu nagrody spe-
cjalnej – samochodu osobowego marki 
Opel Insignia, wraz z rocznym ubezpie-
czeniem OC/AC. 

Loteria to nie tylko branża premiowa-
na – zarejestrować można w niej każdy 
paragon wystawiony na kwotę mini-
mum 10 zł. Wszystkie zgłoszone druki 
biorą udział w comiesięcznych losowa-
niach Opla Astry oraz notebooków i ta-
bletów. 

16 stycznia odbyło się kolejne duże 
losowanie, w którym wyłoniono zwy-
cięzcę grudniowych rejestracji, a do-
datkowo rozlosowano nagrodę z branży 
premiowanej w poprzednim kwartale – 
przejazdów taksówkami osobowymi. 

Ten kwartał jest jednocześnie ostatnim 
kwartałem trwania Narodowej Loterii 
Paragonowej. Na spróbowanie swojego 
szczęścia w grze i zarejestrowanie para-
gonów jest więc już coraz mniej czasu. 
Zachęcamy zatem do wzięcia udziału 
w zabawie (na stronie internetowej lub 
przez aplikację mobilną), cenne nagro-
dy czekają!

~ Urząd Skarbowy Poznań Jeżyce

Tankuj, rejestruj paragony  
i wygrywaj 

W czerwcu ubiegłego roku na 
zlecenie naszej Gminy zosta-
ły przeprowadzone pomia-

ry hałasu w Przeźmierowie. Ten termin 
został wybrany z uwagi na trwający już 
w tym czasie znaczący wzrost w komuni-
kacji lotniczej, wynikający z rozpoczyna-
jącego się sezonu wakacyjnego. Wykona-
nie opracowania miało na celu określenie 
faktycznego wpływu hałasu na otaczają-
ce środowisko oraz uciążliwość hałasu 
od startów i lądowań statków powietrz-
nych użytkowanych na lotnisku. Pomia-
ry przeprowadzono w punkcie pomiaro-
wym zlokalizowanym w Przeźmierowie 
przy ul. Kościelnej. 

W badanym okresie zarejestrowa-
no 1 079 operacji lotniczych w porze 
dziennej (co daje średnio 36 operacji na 
dzień, przy największej liczbie operacji 
jednego dnia – 53) i 258 w porze nocnej 
(średnio poniżej 9 operacji na noc – przy 
dwóch nocach z liczbą 13 operacji).

Pomiar prowadzony był w wewnętrz-
nym obszarze strefy ograniczonego 
użytkowania, w jednym z najbardziej 
narażonych na hałas miejscu, znajdują-

cym się na przedłużeniu pasa startowe-
go w odległości 940 m od jego końca.  

Otrzymane wyniki potwierdziły znacz-
ne przekroczenia dopuszczalnych norm.

Średnie wartości średniego poziomu 
ekwiwalentnego dla każdej doby oraz 
wyznaczony na ich podstawie równo-
ważny poziom hałasu dla pory dnia 
i pory nocy wynosił odpowiednio 64,0 
i 60,5 dB, podczas gdy dopuszczalne 
normy to 60,0 i 50,0.

Co istotne, przeprowadzone przez nas 
badania, pomimo że nie były przepro-
wadzone przez laboratorium posiadają-
ce akredytację PCA, nie odbiegały od 
danych zarejestrowanych przez monito-
ring prowadzony na zlecenie Portu Lot-
niczego. 

W tym roku przeprowadzimy kolej-
ny pomiar, ustawiając tym razem urzą-
dzenie w zewnętrznym obszarze strefy 
ograniczonego użytkowania. 

Z wynikami przeprowadzonego przez 
nas pomiaru można zapoznać się na 
gminnej stronie internetowej www.tar-
nowo-podgorne w zakładce Ochrona 
Środowiska / Monitoring hałasu.

~ Piotr Kaczmarek, II Zastępca Wójta

Wyniki pomiaru hałasu
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Od 1 stycznia ruszył nowy system 
gospodarki odpadami komu-
nalnymi. Gmina wystąpiła ze 

Związku Międzygminnego Selekt i zle-
ciła wywóz odpadów gminnej spółce 
TP-KOM. W związku z tym mieszkańcy 
Gminy (właściciele posesji zabudowa-
nych) musieli złożyć NOWE deklara-
cje na wywóz odpadów. W odpowiedzi 
w ostatnich dniach 2016 roku Urząd 
Gminy wysyłał zawiadomienia o NO-
WYCH indywidualnych numerach kont. 

Przypominamy, że składający de-
klarację jest zobowiązany do SAMO-
DZIELNEGO wyliczenia wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Wysokość opłaty wynosi:
-  w przypadku selektywnej zbiórki:  

10 zł / osoba / miesiąc,
-  w przypadku odpadów zmieszanych: 

20 zł / osoba / miesiąc.

W przypadku rodzin wielodzietnych, 
gdy nieruchomość zamieszkuje wię-
cej niż troje dzieci poniżej 18. roku, 
to czwarte dziecko i każde kolejne jest 
zwolnione z opłat.

Opłaty za wywóz odpadów należy 
uiszczać do końca miesiąca na wskaza-
ne w zawiadomieniu konto, tzn. do koń-
ca stycznia za styczeń, do końca lute-
go za luty – na przelewie jako odbiorcę 
należy wpisać „Urząd Gminy Tarnowo 
Podgórne”. 

Przedsiębiorcy oraz właściciele nieru-
chomości tzw. niezamieszkałych są zo-
bowiązani do zawarcia indywidualnych 
umów na odbiór odpadów komunalno-
-podobnych, powstających w związku 
z prowadzoną działalnością, z upraw-
nioną firmą, posiadającą wpis do reje-
stru działalności regulowanej dostępne-
go w Biuletynie Informacji Publicznej 
(www.bip.tarnowo-podgorne.pl w za-

kładce Rejestry, ewidencje archiwa / 
Rejestry i ewidencje prowadzone przez 
Urząd Gminy / Rejestr działalności re-
gulowanej – poz. 38).

Osoby prowadzące wynajem miesz-
kań lub pokoi na nieruchomościach za-
mieszkałych zobowiązane są do złożenia 

deklaracji od liczby osób rzeczywiście 
przebywających w danej nieruchomo-
ści. W przypadku zmiany liczby osób 
należy złożyć korektę deklaracji. 

Osoby przebywające czasowo (np. 
w okresie letnim w jednakowych ter-
minach w poszczególnych latach) na 
terenie Gminy Tarnowo Podgórne 
w nieruchomościach zamieszkałych sta-
nowiących  własność  mogą skorzystać 
z formy zgłoszenia czasowego powsta-
wania odpadów (pkt. A Deklaracji) bez 
konieczności wprowadzania corocznych 
korekt deklaracji. 

Korekta deklaracji zachodzi w mo-
mencie:

a)  zmiany liczby osób przebywają-
cych na nieruchomości zamieszka-
łej,

b)  zmiany okresu  przebywania na po-
sesji zamieszkałej,

c)  zmiany sposoby zbierania odpadów 
komunalnych,

d)  zmiany właściciela nieruchomości 
zamieszkałej.

Deklaracja o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
znajduje się na gminnej stronie interne-
towej www.tarnowo-podgorne.pl w za-
kładce Ochrona środowiska / Nowy sys-
tem gospodarki odpadami. 

Harmonogramy zbiórki odpadów 
znajdują się na stronie internetowej TP-
-KOM www.tp-kom.pl w zakładce (po 
prawej) Harmonogramy. 

Informacji na temat indywidualnych 
numerów kont i trybu pobierania opłaty 
za wywóz odpadów udziela Olga Sko-
nieczna z Wydziału Podatków Lokal-
nych w Urzędzie Gminy Tarnowo Pod-
górne, ul. Poznańska 94 (budynek C), 
pok. 22 – tel. 61 8959 285.

~ ARz, WIKOŚ, WPL

Uwaga  
– odbiór odpadów po nowemu!

Właściciele 
nieruchomości 

powinni już  
otrzymać 

indywidualne 
numery kont 

– dostarczone przez 
Pocztę Polską  

(druk za 
potwierdzeniem 

odbioru)
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W świątecznym klimacie przy-
witała Orkiestra „Da Capo” 
mieszkańców przybyłych 14 

stycznia na trzynasty Koncert Nowo-
roczny, połączony po raz piąty z Galą 
„Aktywni Lokalnie”. 

Słowo powitania wygłosił Wójt Tade-
usz Czajka. Otwierając galę „Aktywni 
Lokalnie” przypomniał, że ustanowione 
przez niego wyróżnienie jest podzięko-
waniem za wieloletnią pracę społeczną 
na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne. 

W tym roku laureatami zostali Helena 
Łeszyk z Przeźmierowa oraz Kazimierz 
Szulc z Tarnowa Podgórnego. Pamiąt-
kową statuetkę oraz dyplom wręczali 
Wójt Tadeusz Czajka oraz Przewodni-
czący Rady Gminy Grzegorz Leonhard. 
Każdy z laureatów otrzymał także mu-
zyczną dedykację – utwór w wykonaniu 
Orkiestry „Da Capo”.

Ale to nie był koniec specjalnych po-
dziękowań tego wieczoru. Wójt zapro-

sił na scenę Skarbnika Gminy Justynę 
Witkowiak, Prezesa Zarządu TP-KOM 
Edwarda Sobańskiego oraz Komendan-
ta Komisariatu Policji w Tarnowie Pod-
górnym Waldemara Kocurka. Te trzy 
osoby pracowały na rzecz naszej Gmi-
ny od początku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku i wraz z końcem 2016 
roku zakończyły pracę zawodową. Za 
ten trud zgromadzona publiczność po-
dziękowała owacją na stojąco. 

Pierwszą część Koncertu Noworocz-
nego zakończył toast wzniesiony przez 
Wójta za pomyślność w 2017 roku.

Po przerwie na scenie zagrali muzycy 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 
Tarnowo Podgórne. Ta część koncertu 
nosiła wspólny tytuł „Battaglia la mu-
sica” („muzyczna bitwa”). Wspólnym 
mianownikiem wszystkim utworów był 
motyw konfliktu i walki dobra ze złem, 
które stały się inspiracją dla międzyna-
rodowych kompozytorów. 

Był to czas nie 
tylko muzycznych 
niespodzianek. Na 
scenie pojawiła się 
solistka Julia Mróz, 
tancerze Teatru Tań-
ca „Sortownia”, ma-
żoretki oraz… Kur-
kowe Bractwo Strzeleckie (strzały z ich 
armat towarzyszyły jednemu z utwo-
rów!).

Dwa ostatnie utwory  usłyszeliśmy 
w wykonaniu połączonych orkiestr: „Da 
Capo” i Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
– nie zabrakło Marsza Radeckiego, któ-
ry zakończył XIII Koncert Noworoczny. 

~ ARz, foto: Marek Kromski

Dziękujemy Centrum Ogrodniczemu  
Jucca za przygotowanie dekoracji kwiato-
wych podczas Koncertu, a firmie Strauss 
Cafe Poland – za serwis kawowy.

~ aktualności

Koncert Noworoczny 
i Gala Aktywni Lokalnie

Helena Łeszyk

Występ Mażoretek

Kazimierz Szulc
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„Aktywny Lokalnie”
dla Pana

Kazimierza Szulca
Od ponad trzydziestu lat aktywnie społecznie uczestniczy w życiu Gmi-

ny Tarnowo Podgórne. 
Przez trzy kadencje członek rady sołeckiej Tarnowa Podgórnego. Za-

łożyciel i działacz społecznych komitetów wodociągowania i gazyfikacji 
Gminy. Inicjator wielu inwestycji realizowanych społecznie.  

Zaangażowany w rewitalizację zabytkowego tarnowskiego kościoła 
pw. Wszystkich Świętych w latach 1987 – 1989 oraz 2010 – 2014. Ini-
cjator odbudowy poniemieckiego cmentarza ewangelickiego w Tarnowie 
Podgórnym i przekształcenia go w Park Pamięci, autor książki dokumen-
tującej te działania. Członek zespołu pracującego nad opracowaniem 
dziejów Gminy Tarnowo Podgórne – współautor historii parafii katolic-
kiej i ewangelickiej.  

Ściśle związany z tarnowską parafią, od 1983 roku członek Rady Dusz-
pasterskiej. Inicjator i przewodniczący komitetu rozbudowy cmentarza 
parafialnego, na którym według jego pomysłu postawiono Pomnik Żoł-
nierza.  

Promotor polsko-niemieckich kontaktów na rzecz partnerstwa między 
narodami w ramach Stowarzyszenia Pojednanie Tarnowo Podgórne – 
Blitzenreute i Związku Niemieckiej Młodzieży Katolickiej. 

Szczególnie zaangażowany w pomoc osobom niepełnosprawnym. Ini-
cjator i organizator piętnastu cykli letnich wczaso-rekolekcji, odbywa-
jących się w parafii w Tarnowie Podgórnym w latach osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Współzałożyciel utworzonego w 
2008 roku Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROK-
TAR, którego był prezesem w latach 2012 – 2016. Nieustannie podejmuje 
działania na rzecz integracji  środowiska osób niepełnosprawnych, jest 
współorganizatorem i promotorem wielu ważnych wydarzeń w Stowarzy-
szeniu. 

Z zamiłowania fotograf i dokumentalista życia naszej lokalnej społecz-
ności.

„Aktywny Lokalnie”
dla Pani

Heleny Łeszyk
Osoba wybitnie zasłużona dla społeczności Gminy Tarnowo Podgórne, 

w szczególności dla Przeźmierowa. 
Przez dwadzieścia cztery lata była radną Gromadzkiej i Gminnej Rady 

Narodowej, a następnie radną Rady Gminy Tarnowo Podgórne pierwszej 
kadencji. W 1965 roku została wybrana sołtysem Przeźmierowa i pełniła 
tę funkcję przez 33 lata. 

Uczestniczyła w organizowaniu wszystkich społecznych komitetów, po-
wstających na rzecz rozwoju infrastrukturalnego Przeźmierowa. Będąc 
przez osiemnaście lat sekretarzem Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole 
Podstawowej dbała o tworzenie jak najlepszych warunków dla nauki i 
wychowywania kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży 

Wytrwale aktywizowała i zachęcała mieszkańców do wspólnej pracy na 
rzecz podnoszenia komfortu życia w Przeźmierowie. Potrafiła jednoczyć 
różne grupy pokazując, że najważniejszym celem powinno być zawsze 
ogólne dobro społeczeństwa. 

Zachęcała do pielęgnowania sąsiedzkich relacji poprzez spotkania, 
rozmowy i wspólne spędzanie wolnego czasu. Współtworzyła i aktywnie 
działała w Kole Gospodyń Wiejskich, które stanowiło miejsce integracji i 
wzajemnego wsparcia dla mieszkanek Przeźmierowa.

Zaangażowanie w bezinteresowną pracę na rzecz społeczności lokalnej 
wyniosła z domu rodzinnego, a potem zaszczepiła swoim dzieciom, które 
dzisiaj również działają społecznie.

 Pozostaje osobą otwartą na potrzeby drugiego człowieka, zaintereso-
waną rozwojem Przeźmierowa. Bez wątpienia jest skarbnicą wiedzy na 
temat najnowszej historii tej miejscowości. 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Teatr Tańca Sortownia

Wspólny występ orkiestr: „Da Capo” i Młodzieżowej Orkiestry Dętej

Wójt podziękował za pracę na rzecz Gminy
(od lewej) Waldemarowi Kocurkowi, Edwardo-
wi Sobańskiemu i Justynie Witkowiak
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W chwili zamykania tego nu-
meru „Sąsiadki-Czytaj” li-
czenie jeszcze trwało – a na 

koncie naszego gminnego sztabu było 
na pewno ponad 120 000 zł (dokładną 
kwotę podamy w przyszłym numerze).

Preludium do Wielkoorkiestrowe-
go grania miało miejsce już w sobo-
tę, 14 stycznia, kiedy podczas przerwy 
w Koncercie Noworocznym na rzecz 
WOŚP kwestował Lew Tarnuś. 

W niedzielę, 15 stycznia, graliśmy od 
samego rana. Najpierw na ulice wyszło 
ponad 200 wolontariuszy z czerwonymi 
serduszkami, którzy rozpoczęli kwesto-
wanie. O 10.00 w małej sali gimnastycz-
nej w Szkole Podstawowej w Przeźmie-
rowie do grania przy planszy zasiedli 
planszówkomaniacy. Kiedy momentami 
brakowało miejsca przy stołach – grano 
na materacach. 

Zupełnie spontanicznie dla Wielkiej 
Orkiestry słuchacze Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku z przyjaciółmi wyruszyli 
przez Tarnowo Podgórne z kijkami na 
wielkoorkiestrowy marsz nordic wal-
king.

Miłośnicy aktywnego wypoczynku 
wystartowali również o 14.00 na stadio-
nie GKS w Tarnowie Podgórnym,  Nie 
było limitów ani pomiaru czasu – tym 
razem każde przebiegnięte kółko to zło-
tówka wpłacona na rzecz Orkiestry. Kó-
łek nakręcono aż 3 504, to ponad 1 400 
km (!) – najwięcej z nich pokonał Ma-
riusz Kaźmierczak, który aż 67 razy 
obiegł stadion. Bardzo rodzinną atmos-
ferę dodatkowo podkreśliły ciasta, owo-
ce i jakże przydatna w ten mroźny dzień 

– gorąca herbata, przyniesione przez 
biegaczy i ich przyjaciół! 

W tym samym czasie na Tarnowskich 
Termach trwało „Pływanie dla WOŚP”. 
Goście Term przepłynęli łącznie po-
nad 15 kilometrów, a rekordziści spę-
dzili w wodzie 3 godziny. Równolegle 
w Klubie Fitness Piwnica pod Termami 
każdy, kto chciał poćwiczyć dla WOŚP, 
mógł przyjść powyciskać, pobiegać 
i poćwiczyć na tzw. wadze płaczu.

Jak co roku Kurkowe Bractwo Strze-
leckie zaprosiło na strzelanie wielko-
orkiestrowe – za datek do kolorowej 
puszki można było sprawdzić celność 
swojego oka.

Wiemy, jak dużym zainteresowaniem 
cieszy się co roku wielkoorkiestrowe kula-
nie na kręgielni Vector. Tak było i tym ra-
zem. To bardzo rodzinna impreza – dzieci 
z zapałem rywalizowały z powodzeniem 
z dorosłymi w Turnieju Kręglarskim. 
Obok torów były licznie odwiedzane sto-
iska z atrakcjami. Można było się także 
podpisać na specjalnej ściance.

Najważniejszym punktem na Wielko-
orkiestrowej mapie był Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym. 
Przed halą można było obejrzeć samo-
chód wyścigowy, poczuć się przez chwi-
lę strażakiem, oglądając z bliska sprzęt 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Tarno-
wa Podgórnego oraz popatrzeć na świat 
z wysokiego podnośnika Gizo. 

W OSiR  spotkali się także gracze 
w Kopa – Wielkoorkiestrowy Turniej 
wygrał Leszek Kożuchowski.

W środku, na scenie licytacje prze-
platały się z występami artystycznymi. 

Najpierw 
obejrzeli-
śmy estra-
d o w o - a k r o -
batyczne popisy 
„Z głową w chmurach”, Potem żywio-
łowo zaprezentował się zespół Bibobit, 
który zaprosił publiczność do wspólnej 
zabawy. Ostatnia artystyczną prezenta-
cję otworzyła mieszkanka naszej Gminy 
Julia Mróz (jej występy mogliśmy oglą-
dać m.in. w telewizyjnym show Hit Hit 
Hurra!). Gwiazdą wieczoru była Mar-
ta Podulka, którą oklaskiwało szerokie 
grono jej fanów.

Na dzieci i dorosłych przygotowano 
wiele atrakcji. Były dmuchańce, stoisko 
plastyczne GOK Sezam,  zabawy edu-
kacyjne klockami Lego (Bricks 4 Kidz) 
i loteria fantowa. Uniwersytet Trzecie-
go Wieku prowadził Kącik Wędrującej 
Książki - wiele osób znalazło w nim cie-
kawe tytuły. Członkowie Koła Seniorów 
z Tarnowa Podgórnego częstowali chle-
bem ze smalcem, ogórkami, a amatorów 
słodkiego – pysznymi ciastami. Firma 
Strauss Cafe Poland witała przybywają-
cych gorącą kawą. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji 
naszego lokalnego finału! Dziękujemy 
również za każdy przekazany fant na 
licytacje i loterię. I oczywiście wszyst-
kim, którzy jakąkolwiek kwotą wsparli 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy!

Zagraliśmy razem w orkiestrze zjed-
noczonych serc!!!

~ ARz, foto: Marek Kromski, archiwum

Bo nasze serca są otwarte!

Występ Julii Mróz Występ Marty Podulki
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W puszkach zebraliśmy m.in.

Kręgielnia Vector – 1 996,14 zł i 11 Euro
Turniej w Kopa – 350 zł
Plaszówkomania – 705,28 zł
Tarnowskie Termy – 1 384,58 zł
„Bieg dla Orkiestry” – 3 504 zł
Stoisko plastyczne GOK Sezam – 
398,23 zł
Loteria – 1 000 zł

UTW (Kącik Wędrującej Książki)  
– 2 300 zł 
Lew Tarnuś – 1512,93 zł
Podnośnik Gizo – 473,18 zł
Dmuchańce – 1 154,79 zł

Wybrane licytacje 
Autobus przekazany przez TPBUS  
– 6 700 zł 
Prowadzenie sesji Młodzieżowej Rady 
Gminy – 250 zł

Obraz namalowany przez uczestników 
warsztatów arte-terapeutycznych – 700 zł
Koszulka z podpisami Lecha przekaza-
na przez 11-letniego Pawła – 400 zł
Czytnik KINDLE z unikalnym grawe-
rem – 900 zł
Przejazd po Torze samochodowym z 
Janem Antoszewskim – 620 zł
Zestaw sprzątający od TP-KOM  
– 200 zł
Godzinny lot samolotem – 850 zł

11-letni Paweł przekazał cenną koszulkę Bieg dla Orkiestry – bardzo rodzinnie

Pokaz ratownictwa medycznegoLew Tarnuś też miał swoją puszkę

Kącik Wędrującej Książki - UTW Pokaz „Z głową w chmurach”
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Kącik Seniora

Senioritki na bis!

Warto wpisać  
do kalendarza

Seniorzy bez limitu 

Z prac Młodzieżowej 
Rady Gminy
Grudzień był dla Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo 

Podgórne bardzo intensywnym miesiącem, ponieważ 
konieczne było rozważenie wszystkich propozycji 

radnych: z kampanii oraz nowych powstałych podczas kaden-
cji. Ważne było również ustalenie kierunków działań dla  Mło-
dzieżowej Rady Gminy. Na 2017 rok zaplanowanych jest 15 
sesji, na których bieżąco będą ustalane kolejne przedsięwzię-
cia zaplanowane do zrealizowania w obecnym roku. 

Młodzieżowa Rada Gminy chce organizować spotkania ze 
znanymi osobami oraz warsztaty rozwijające wszelkie umie-
jętności i talenty. Celami MRG są: aktywizacja młodzieży, 
umacnianie postaw obywatelskich i przede wszystkim zapo-
znanie się ze stanowiskiem i pomysłami młodych ludzi w klu-
czowych sprawach dla społeczności gminnej.  O podjętych już 
przez nas krokach w tym kierunku świadczy fakt, że w szko-
łach ponadpodstawowych zostały przeprowadzone wśród 
uczniów ankiety, dotyczące działalności i oczekiwań wzglę-
dem Młodzieżowej Rady Gminy. 

Pierwsze spotkanie prezydium MRG z Wójtem Tadeuszem 
Czajką zaowocowało dalszymi rozmowami o przyznanie fun-
duszy na sztandar dla Liceum Ogólnokształcącego im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym. Co wię-
cej ogłoszony został  konkurs na logo dla Młodzieżowej Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne, w którym udział może wziąć mło-
dzież z całej Gminy. Zachęcamy do dalszego czytania comie-
sięcznych relacji oraz śledzenia naszych poczynań na stronie 
Gminy i na Facebook’u: www.facebook.com/MRGTarnowo-
Podgorne

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy 
~ Stanisław Garstecki

Spotkanie  
z Szymonem  
Ziółkowskim
20 stycznia,  
godz. 18.00
Sala Konferencyjna
na Tarnowskich Termach

ZAPRASZAMY!
Młodzieżowa Rada Gminy
Tarnowo Podgórne

Fantastyczne przedstawienie Senioritek „A niech to 
gęś kopnie” mogli 5 stycznia obejrzeć w Centrum 
Kultury Przeźmierowo seniorzy naszej Gminy. 

Dzięki współpracy Gminy z kołami seniora zorganizo-
wano bezpłatny transport autobusowy z Rumianka, Lu-
sówka, Lusowa i Sadów. 

– Chcieliśmy dać seniorom z miejscowości oddalo-
nych od Przeźmierowa możliwość obejrzenia na scenie 
ich koleżanek i kolegów, którzy pokazują, że można po-
przez udział w zajęciach teatralnych spędzać wolny czas 
z przyjaciółmi – mówi I Zastępca Wójta Ewa Noszczyń-
ska-Szkurat. – Integracja seniorów to jedno z najważ-
niejszych założeń naszego Programu „Gmina przyjazna 
seniorom”, przejętego niedawno przez Radę Gminy.

Tego samego dnia, tylko w godzinach porannych spek-
takl obejrzeli uczniowie Szkoły Podstawowej z Prze-
źmierowa i… również byli zachwyceni. Senioritkom 
gratulujemy udanego występu! ~ ARz

● 22 stycznia, godz. 18.00: „Powidoki” reż. A. Waj-
da, Kino Zielone Oko w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo, bilet 15 zł

● 8 lutego, godz. 17.00: wykład otwarty: „Cukrzy-
ca” wygłosi dr n. med. Alicja Brozek, Liceum Ogólno-
kształcące w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 118, 
wstęp wolny.

Seniorom Gminy Tarnowo Podgórne, przyjeżdża-
jącym na Tarnowskie Termy, polecamy specjalnie 
dla nich przygotowany bilet „Senior TP”, który 

pozwala na korzystanie z basenu bez limitu czasu. Ofer-
ta obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 
9.00 – 13.00. Oznacza to, że najbardziej wytrwali mogą 
codziennie pływać przez 4 godziny za jedyne 10 zł.  

Warunkiem skorzystania z biletu „Senior TP” jest po-
siadanie Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne 
oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie 65. roku 
życia przez mężczyzn i 60. roku życia przez kobiety.

Ta oferta specjalna to propozycja dla wszystkich se-
niorów, którzy chcą aktywnie spędzać czas na Tarnow-
skich Termach. Jest jednym z pierwszych samorządo-
wych działań w ramach Programu „Gmina przyjazna 
seniorom”. ~ ARz
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Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym Rewir 
Dzielnicowych w Baranowie przypomina właścicie-
lom i zarządcom obiektów handlowych o właściwym 

zabezpieczeniu przed kradzieżami i włamaniami. Warto do-
konać przeglądu obiektów pod kątem prawidłowego działania 
zabezpieczeń, monitoringu. Prosimy też o reagowanie na oso-
by podejrzanie zachowujące się obserwujące posesje czy też 
obiekt handlowy. 

W przypadku zauważenia podejrzanych osób i pojazdów 
niezwłoczne poinformowanie Komisariatu Policji w Tarnowie 
Podgórnym pod nr tel. 997, 112 lub 61 84 148 60

 ~ asp. Sebastian Kołodziejczyk

Właściwe 
zabezpieczenie 
obiektów handlowych

Wyłudzenia pieniędzy na wnuczka i policjanta
Kolejny raz ostrzegamy przed wyłudzeniami me-

todami na „Wnuczka” i na „Policjanta”, które na-
dal są popularne i wykorzystywane przez osoby podszywające 
się za kogoś z rodziny. Sprawcy dzwonią najczęściej do osób 
starszych-seniorów o archaicznych imionach, wyszukując ich 
dane w książkach telefonicznych. 

Przypominamy: Policja, Prokuratura, CBŚ, ABW nigdy 
nie proszą o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy z jakie-
gokolwiek powodu. 

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym apeluje:
-  w przypadku próby wyłudzenia pieniędzy natychmiast in-

formować Policję pod nr 112, 997 lub Komisariat Policji 
w Tarnowie Podgórnym tel. 61 84 148 60.

- nigdy nie wręczać pieniędzy obcej osobie, 
-  nie dzwonić na numery wskazane przez rozmówcę telefo-

nicznego,
-  zadzwonić do bliskich i zawsze potwierdzać, czy to fak-

tycznie oni dzwonili i czy faktycznie potrzebują pomocy.  
 ~ asp. Sebastian Kołodziejczyk

Policja informuje

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym Rewir 
Dzielnicowych w Baranowie wraz ze Strażą Gminną 
organizuje spotkania z mieszkańcami Gminy Tarno-

wo Podgórne w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 
12.00 – 14.00 oraz 18.00 – 20.00. w siedzibie Rewiru przy 
ul. Budowlanych 1. To okazja do omówienia problemów i za-
grożeń, występujących w miejscu zamieszkania i do podję-
cia wspólnych działań dla poprawy poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

Osoby zainteresowane spotkaniem proszę o kontakt z dziel-
nicowym dla danego rejonu służbowego tj.: 

-  st. sierż. Daniel Kamiński  tel. 786 936 081 (miejscowości: 
Przeźmierowo, Wysogotowo),

-  asp. Daniel Ryczek tel.786 936 076 (miejscowości Barano-
wo, Chyby, Swadzim),

-  mł. asp. Agata Komin tel. 786 936 075 (miejscowości Tar-
nowo Podgórne, Góra, Kokoszczyn),

-  sierż. szt. Marcin Piasek tel. 516 903 455 (miejscowości: 
Sierosław, Lusówko, Jankowice, Ceradz Kościelny, Ru-
mianek),

-  st. sierż. Bartosz Dorsz tel. 786 936 077 (miejscowości: 
Batorowo, Otowo, Lusowo, Sady).

 asp. Sebastian Kołodziejczyk

Spotkania z mieszkańcami

Stawka zwrotu podatku akcyzowe-
go na 2017 r. od oleju napędowe-
go zużywanego do produkcji rol-

nej została ustalona w wysokości 1 zł na 
1 litr oleju (Dz. U. z 2016 r. poz. 1934). 
Kwota zwrotu podatku akcyzowego na 
1 ha użytków rolnych w 2016 r. wyno-
si 86 zł.

W 2017 r. producenci rolni będą mogli 
składać wnioski o zwrot podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystanego do produkcji 
rolnej do wójta, burmistrza (prezyden-
ta miasta) właściwego ze względu na 

miejsce położenia gruntów będących 
w posiadaniu lub współposiadaniu tego 
producenta rolnego (w tym dzierżawcy) 
w dwóch terminach, tj.:

- 1 - 28 lutego 2017 r. – wraz z fak-
turami VAT lub ich kopiami dokumen-
tującymi zakup oleju napędowego do 
produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 
2016 r. do 31 stycznia 2017 r., 

- 1 - 31 sierpnia 2017 r. – wraz z fak-
turami VAT lub ich kopiami potwier-
dzającymi zakup oleju napędowego do 
produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 
2017 r. do 31 lipca 2017 r. 

Zwrot podatku akcyzowego nastąpi  
w terminach:

- 1 - 30 kwietnia 2017 r. – w przypad-
ku złożenia wniosku w pierwszym ter-
minie, 

- 1 - 31 października 2017 r. – w przy-
padku złożenia wniosku w drugim ter-
minie.

A. W.

Zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku  
dla producentów rolnych
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ZIMOWE PÓŁKOLONIE OSiR
Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne oraz 

UKS Błyskawica Tarnowo Podgórne i UKS Orkan Przeźmierowo 
zapraszają na półkolonie dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Odbędą się one w czasie ferii zimowych w terminach od 30 stycznia do 3 lutego oraz 
od 6 do 10 lutego 2017 r. w halach OSiR w Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym. 

Codzienne zajęcia będą trwały od godz. 7:00 do 16:00. 

Dla uczestników przygotowano zajęcia sportowe – kręgle oraz 
warsztaty literackie „Co wiemy, a czego nie wiemy o książkach” 

ze znaną i popularną autorką książek dla dzieci Agatą Widzowską. 

Poza tym odbędą się warsztaty plastyczne z rysowania i lawowania 
z artystą malarzem Tomaszem Akuszem. 

Koszt pięciodniowych półkolonii to 370 zł za dziecko, w tym drugie śniadanie i obiad. 

Zapisy osobiste w sekretariacie OSiR w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 15), 
telefonicznie pod nr 61 816 60 86 lub e-mail: info@osir.pl 

Zapisy do 25 stycznia 2017 r.

Gmina Tarnowo Podgórne zaprasza dzieci w czasie ferii 
zimowych do zabawy na dmuchańcach w terminach:

- 30 i 31 stycznia w godz. 10.00 – 18.00 do hali spor-
towej OSiR w Przeźmierowie (ul. Kościelna 46/48),

- 1 i 2 lutego w godz. 10.00 – 18.00 do hali sportowej OSiR 
w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 15).

Wstęp bezpłatny. Prosimy pamiętać o zabraniu obuwia na 
zmianę, wygodnego do zabawy i niepozostawiającego śladów 
na parkietach w halach.

Ania Lis

Zimowe dmuchańce

Zasady zimowego utrzymania dróg
Za zimowe utrzymanie dróg odpowiedzialni są ich wła-

ściciele.

Drogi krajowe 
– Generalna  Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GDD-

KiA, oddział w Poznaniu: tel. 61 814 22 61, 698 629 861, 
698 629 702 

DK 92 Poznań – Pniewy  
S11 (Zachodnia Obwodnica Poznania) 

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

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

wo (III  standard) 

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

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

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

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

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

Drogi gminne i wewnętrzne  
– Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM pon - pt 

7.00-15.00 tel. 61 814 64 30 w.441 i 434,  po  15.00 i dni wolne 
tel. 507 024 044. W pierwszej  kolejności odśnieżane są drogi 
zapewniające przejezdność komunikacji autobusowej.   
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Chcesz założyć firmę, ale nie 
wiesz jak to zrobić? Prowa-
dzisz działalność gospodarczą, 

ale gubisz się w gąszczu przepisów, nie 
wiesz nic o podatkach i rozliczeniach. 
Potrzebujesz wsparcia? Chcesz wie-
dzieć, jakie masz prawa a jakie obo-
wiązki jako przedsiębiorca? W Urzę-
dzie Gminy Tarnowo Podgórne działa 
już Tarnowskie Centrum 
Wspierania Przedsiębior-
czości (dalej: TCWP). 
To miejsce, gdzie każdy 
mieszkaniec naszej Gmi-
ny, który potrzebuje po-
mocy w zakresie założenia 
lub prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, może się 
zgłosić. Centrum organizuje bezpłatne 
doradztwo dla przedsiębiorców oraz 
osób, które dopiero myślą o założe-
niu własnej działalności gospodarczej. 
Obecnie można skorzystać z profesjo-
nalnej porady doradcy podatkowego 
oraz księgowej w ramach bezpłatnych 
konsultacji. Terminy konsultacji można 
znaleźć na stronie internetowej TCWP 
www.tcwp.pl

26 stycznia Centrum organizu-
je pierwsze szkolenie dla przedsię-
biorców, prowadzone przez profesjo-
nalnego trenera biznesu „Biznesowe 
prezentacje produktów i usług – jak 

występować i prowadzić prezentacje 
przed klientami biznesowymi”. Do-
tyczyć będzie ono technik prezenta-
cji siebie jako skutecznego i godnego 
zaufania przedsiębiorcy oraz swoich 
produktów i usług. Wszystkie osoby 
zainteresowane udziałem w szkoleniu 
prosimy o kontakt z TCWP, ponieważ 
liczba miejsc jest ograniczona. 

Starając się wyjść naprzeciw po-
trzebom przedsiębiorców rozwijają-
cych biznes na terenie naszej Gminy, 
na bieżąco badamy zapotrzebowanie 
w zakresie konkretnych szkoleń oraz 
dyżurów doradców. Zachęcamy do po-
dzielenia się z nami uwagami w tym 
zakresie. 

Ponadto zachęcamy właścicieli grun-
tów mieszczących się na terenie Gminy, 
do zgłaszania terenów przeznaczonych 
pod inwestycyjne – na stronie TCWP 
znajduje się stworzony w tym celu for-
mularz. Uwaga: nie ma ograniczenia co 
do wielkości gruntu. Uzupełniając ko-

lejne części formularza, dodając zdję-
cia, stosowny opis, decydują Państwo 
jakie informacje mają się finalnie zna-
leźć w ofercie sprzedaży zgłaszanych 
terenów. Po weryfikacji przez pracow-
ników TCWP nadesłanego zgłoszenia 
zostanie ono dodane do oferty inwesty-
cyjnej Gminy. 

Zachęcamy także wszystkich przed-
siębiorców oraz osoby my-
ślące o założeniu własnej 
działalności gospodarczej 
do odwiedzania strony in-
ternetowej www.tcwp.pl, 
dostępne tam są cen-
ne wskazówki dotyczące 
pierwszych kroków przy 
zakładaniu firmy. Aktyw-

ni przedsiębiorcy znajdą informacje 
na temat możliwości pozyskiwania do-
datkowych środków na finansowanie 
działalności. Na bieżąco aktualizujemy 
także ofertę w zakresie doradztwa oraz 
organizowanych szkoleń. Zachęcamy 
również do odwiedzania naszego biu-
ra mieszczącego się w Urzędzie Gminy 
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96, 
Budynek B, pokój nr 17, chętnie dora-
dzimy, udzielimy niezbędnych infor-
macji, spróbujemy znaleźć rozwiązanie 
w sytuacjach biznesowych. 

~TCWP 

TCWP – Doradzamy, szkolimy, inwestujemy

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół 
Przeźmierowa i Baranowa „Na-
sze Małe Ojczyzny” zawiada-

mia, że w związku z licznymi prośbami, 
w celu zapewnienia jak największej fre-
kwencji, postanowił zmienić termin ze-
brania członków Stowarzyszenia. Nowy 
termin to 24 lutego 2017 r., godz.20.00, 
sala „starej kotłowni” w Przeźmiero-
wie przy ul. Kościelnej 46/48. (termin 
27.01.2017 jest nieaktualny)

Liczny udział członków Stowarzy-
szenia jest ważny, ponieważ zamie-

rzamy podjąć istotne decyzje związa-
ne z dalszym funkcjonowaniem, w tym 
zmiany strukturalne (przekształcenie 
stowarzyszenia), nowy statut, wyty-
czenie nowych celów i zadań. W ze-
braniu wezmą udział prawnicy współ-
pracujących kancelarii prawnych, 
którzy udzielą informacji o stanie pro-
wadzonych spraw odszkodowawczych, 
szczególnie w związku z utrzymaniem 
w mocy przez Sąd Najwyższy przy-
znanych odszkodowań od Portu Lot-
niczego Poznań-Ławica, co oznacza 

potwierdzenie słuszności naszych do-
tychczasowych działań.

Przypominamy, że na stronie interne-
towej Stowarzyszenia www.przeźmiero-
wo.org zamieszczony jest projekt statutu 
oraz informacja o aktywach i pasywach 
Stowarzyszenia. 

Za ewentualne utrudnienia związane ze 
zmianą terminu zebrania przepraszamy.

Za Zarząd Stowarzyszenia
Leszek Wardeński

„Nasze Małe Ojczyzny” – zmiana terminu zebrania

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza  
na bezpłatne dyżury doradcy podatkowego i księgowej.

www.tcwp.pl



18    | sąsiadka~czytaj | styczeń 2017

~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesje z 6, 13, 29 grudnia

Grudzień to bez wątpienia 
najpracowitszy dla Rady 
Gminy miesiąc w ca-

łym roku. Z reguły odbywają się 
w nim aż 3 sesje organu stanowią-
cego. Pierwszą sesję zwołałem na 
6 grudnia. Najważniejsze projek-
ty uchwał dotyczyły modyfikacji 
budżetu Gminy na 2016 r., a także 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Ponadto rozpatrzono wiele pro-
jektów z zakresu gospodarki nie-
ruchomościami, zmodyfikowano 
statut Młodzieżowej Rady Gminy, 
poprawiono kilka uchwał z pro-
blematyki edukacji oraz oświa-
ty i wychowania. Zdecydowano 
też o przystąpieniu do uchwalenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów po-
łożonych w Tarnowie Podgórnym 
w rejonie ul. Działkowej. 

Kolejna sesja miała charakter 
spotkania opłatkowego. Zorgani-
zowana ona została 13 grudnia. 
Spotkali się na niej niemal wszy-
scy, którzy etatowo lub społecz-
nie odpowiadają za dobro naszej 
samorządowej wspólnoty. Obec-
ny był Wójt z kadrą kierowniczą 
Urzędu Gminy, szefowie gmin-
nych spółek i instytucji, służb 
mundurowych, dyrektorzy szkół 
i przedszkoli, a także kierują-
cy stowarzyszeniami i organiza-
cjami pozarządowymi. Oczywi-
ście nie zabrakło prawie nikogo 
z sołtysów i radnych. Spotkanie 
uświetnił też swoją obecnością 
prezbiter proboszcz stołecznej pa-
rafii Adam Prozorowski. Niezapo-
mnianych przeżyć artystycznych, 
a także wzruszeń natury religij-
nej i nie tylko, dostarczył występ 
uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowych, afiliowanych przy 
Stowarzyszeniu Roktar. W oko-
licznościowych przemówieniach, 
które nastąpiły potem, Wójt i pi-
szący te słowa podsumowali funk-
cjonowanie Gminy w mijającym 
roku. Następnie łamano się opłat-
kiem i składano okolicznościowe 
życzenia. 

Na sesji, jaka odbyła się 29 
grudnia, najważniejszym zada-
niem było uchwalenie budżetu 
Gminy na 2017 rok. Od momentu, 
gdy nastąpiło przekazanie przez 
Wójta projektu tego dokumen-
tu Radzie Gminy (15.XI.2016 r.), 
trwały prace w komisjach nad wy-
pracowaniem opinii o nim. Oce-
nianie projektu budżetu Gminy 
nie jest sprawą prostą. Mnogość 
kryteriów, jakie trzeba przy tym 
stosować, różnorodność narzędzi 
badawczych, jakich trzeba uży-
wać czy wreszcie uwarunkowań, 
jakie muszą być brane przy tym 
pod uwagę, wymagały od radnych 
sporej wiedzy, znacznego do-
świadczenia, a zwłaszcza ogrom-
nego nakładu pracy. W dyskusji 
radni utyskiwali niemal wyłącznie 
na niekompletną listę inwestycji 
zawartych w Planie Rozwoju Lo-
kalnego, a nie zawartych w planie 
wydatków majątkowych na 2017 
r. Wójt zapewnił, że większość 
tytułów inwestycyjnych skatalo-
gowanych w PRL-u pojawi się 
po zamknięciu stanów kont i spo-
rządzeniu bilansu za 2016 r. Sta-
nie się to pod koniec marca 2017 
r. Przewidywana znaczna kwota 
wolnych środków, jaka wtedy za-
pewne się ujawni, pozwoli na sfi-
nansowanie niemal wszystkich 
zadań, o których mowa. Dysku-
sja na temat projektu budżetu była 
emocjonalna i wielowątkowa. Fi-
nalizujące prace nad projektem 
budżetu Gminy na 2017 r. głoso-
wanie wykazało, że wśród 19 rad-
nych obecnych na posiedzeniu 6 
wstrzymało się od głosu. Budżet 
na obecny rok przyjęty został za-
tem większością głosów. Pod-
stawowe wielkości środków za-
planowanych na poszczególne 
cele czytelnicy znajdą wewnątrz 
niniejszego numeru naszego pi-
sma. Recenzowana sesja oprócz 
przyjęcia przez Radę opisanego 
wyżej najważniejszego z projek-
tów uchwał stała się miejscem 
do rozpatrywania jeszcze wielu 

przynależnych jej kompetencji za-
gadnień. Zaakceptowano końco-
we zmiany w budżecie Gminy na 
2016 r., Wieloletnią Prognozę Fi-
nansową oraz listę wydatków nie-
wygasających do realizacji w roku 
następnym. Wyrażono formalną 
a także emocjonalną akceptację 
w sprawie dofinansowania zada-
nia wykonywanego przez Powiat 
Poznański polegającego na bły-
skawicznym (w kontekście histo-
rii tej inwestycji!) wykonaniu dro-
gi Tarnowo Podgórne – Lusowo. 
W sferze spraw społecznych przy-
jęto programy przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii oraz 
programy dotyczące przyznania 
dodatkowych uprawnień rodzi-
nom wielodzietnym oraz senio-
rom. Przychylono się do wniosku 
Tarnowskiej Gospodarki Komu-
nalnej TP-KOM w sprawie pro-
longaty obowiązujących taryf na 
dostawę wody i odbiór ścieków 
(do końca kwietnia 2017 r.). Za-
akceptowano szczegółowy plan 
inwestycyjny tej spółki. Podjęto 
uchwały sankcjonujące prawnie 
współpracę ze schroniskiem dla 
psów Azorek w Obornikach. Na 
zakończenie sesji Rada na wnio-
sek Wójta odwołała z funkcji 
Skarbnika Gminy Justynę Witko-
wiak w związku z jej przejściem 
na emeryturę. Z głośno manife-
stowanym żalem i niechęcią, po-
mni 26-letniej owocnej współpra-
cy, Radni przychylili się do tego 
wniosku. W kolejnym głosowa-
niu powierzono tę odpowiedzial-
ną funkcję Katarzynie Jackowiak, 
dotychczasowej zastępczyni od-
chodzącej pani Skarbnik. Po wy-
czerpaniu końcowych i zwycza-
jowych punktów porządku obrad 
Rada Gminy przyjęła harmono-
gram swej pracy na 2017 r. Zanim 
nastąpiło zamknięcie sesji radni 
przekazali sobie życzenia nowo-
roczne. Kolejna sesja Rady Gmi-
ny odbędzie się 24 stycznia 2017 r. 

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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~ bezpieczeństwo

Z notatnika Gminnego Strażnika

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym Rewir Dziel-
nicowych w Baranowie wspólnie ze Strażą Gminną 
Tarnowo Podgórne w ramach działania priorytetowe-

go skontroluje nstępujące miejsca: 
- teren przyległy do Osiedla Centrum w Tarnowie Podgór-

nym ul. Niklewicza pod kątem kradzieży, dewastacji mienia, 
grupowania się osób nieletnich, wybryków chuligańskich oraz 
spożywania alkoholu w miejscach publicznych,

- teren przyległy do pawilonów handlowych w Sadach ul. 
Kobylnicka a Poprzeczna, pod kątem  grupowania się osób 
nieletnich, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 
wybryków chuligańskich oraz dewastacji mienia, 

- rejon Przeźmierowo ul. Rynkowa 73 a i b pod kątem kra-
dzieży, wybryków chuligańskich, dewastacji mienia oraz spo-
żywania alkoholu w miejscach publicznych,

- rejon Baranowo ul. Przemysława teren przyległy do skle-
pu „U Jana” pod kątem wybryków chuligańskich, dewastacji 
mienia oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych,

- rejon Lusówko Os. Morskie pod kątem kradzieży, wybry-
ków chuligańskich oraz dewastacji mienia,

Celem tych działań będzie ograniczenie występowania kra-
dzieży, aktów chuligańskich, dewastacji mienia oraz spożywa-
nia alkoholu w miejscach publicznych, a tym samym poprawa 
poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców. 

Kolejne informacje oraz sugestie mieszkańców o innych 
rejonach zagrożonych w Gminie Tarnowo Podgórne, w któ-
rych niezbędna jest interwencja Policji i Straży Gminnej, 
będą poddawane szczegółowej analizie i zlecane do realizacji 
dzielnicowym Rewiru Dzielnicowych Referatu Prewencji KP 
w Tarnowie Podgórnym z siedzibą w Baranowie oraz Straży 
Gminnej w Tarnowie Podgórnym. 

~ asp. Sebastian Kołodziejczyk

Wspólne działania Policji i Straży Gminnej

Już wkrótce dzieci i młodzież 
z gminnych szkół będą wypoczy-
wać podczas ferii zimowych. To 

dobra okazja, aby odpocząć od obo-
wiązków szkolnych i poświęcić czas na 
zabawę i realizację swoich pasji i zain-
teresowań. Musimy jednak pamiętać, że 
w tym okresie wzrasta także zagrożenie 
dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 
Wszystkie dzieci cieszą się, bo będzie 
to czas wolny od zajęć szkolnych, czas 
swobody i radości. Jednak my, dorośli, 
nie możemy zapominać o ich bezpie-
czeństwie. Dlatego przypominam kilka 
zasad bezpiecznego zimowego wypo-
czynku:

-  nie należy zjeżdżać na sankach 
w pobliżu drogi oraz zbiorników 
wodnych, 

-  uważajmy, aby nie wjeżdżać na inne 
dzieci,

-  nie doczepiajmy sanek do samocho-
du, 

-  rzucając się śniegiem nie łącz-
my miękkiego śniegu z kawałkami 
lodu czy kamieni oraz nie celujmy 
w twarz drugiej osoby, 

-  na łyżwach można jeździć tylko na 
specjalnie przygotowanym lodowi-
sku,

-  nie strącajmy zwisających z dachów 
sopli,

-  ubierajmy się odpowiednio do tem-
peratury panującej na dworze,

-  dbajmy  to, by być widocznym na 
drodze, nośmy opaski odblaskowe 
lub kamizelki.

Pamiętaj! Omijaj zamarznięte je-
ziora i stawy – nigdy nie można być 
pewnym wytrzymałości pokrywy lo-
dowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć 
na łyżwach, skorzystaj z przygotowa-
nych lodowisk – miejsc do tego prze-
znaczonych.

Pamiętać też należy, że nie wszystkie 
dzieci wyjadą na ferie, cześć z nich po-
zostanie w miejscu zamieszkania. Warto 

przypominać im zasady bezpieczeństwa 
zwłaszcza, gdy sami zostają w domu. 

Warto nauczyć dzieci jak należy się 
zachować, kiedy potencjalnie niebez-
pieczny jest inny człowiek. Dziecko 
powinno wiedzieć, że kiedy jest samo 
w domu, nie może otwierać nikomu 
drzwi. Oprócz telefonów do rodziców 
lub opiekunów, warto w widocznym 
miejscu, np. na lodówce, powiesić tak-
że telefony alarmowe do odpowiednich 
służb, wcześniej wyjaśniając, w jakich 
sytuacjach należy z nich skorzystać oraz 
jak się zachować w czasie rozmowy.

Nie tylko kuchnia jest miejscem 
niebezpiecznym dla dzieci. W domu 
mamy również inne sprzęty i urzą-
dzenia, które mogą być potencjalnie 
groźne dla najmłodszych np. żelazka, 
grzejniki elektryczne, piece. W każ-
dym pomieszczeniu są gniazdka elek-
tryczne. Dlatego warto porozmawiać 
z najmłodszymi na temat właściwego, 
bezpiecznego  zachowania w domu.

 ~ Artur Szeląg 
Komendant Straży Gminnej

By ferie były bezpieczne
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~ sprawozdania

Z prac Rady Powiatu
Sesja z 14 grudnia

POselskie wieści

14 grudnia 2016 roku 
odbyła się XXIV 
Sesja Rady Powia-

tu w Poznaniu, na której radni 
przyjęli budżet Powiatu Poznań-
skiego na 2017 rok. Tegoroczny 
budżet to 274 294 561 zł docho-
dów i 274 654 561 zł wydatków. 
Struktura wydatków powiatu od 
kilku lat jest podobna. Jej naj-
ważniejsze grupy to: 

-  oświata i wychowanie  –  
52,3 mln, 

-  transport i łączność (w tym 
utrzymanie dróg) – 50,3 mln,

-  administracja publiczna – 
44,3 mln, 

-  pomoc i polityka społeczna – 
26,5 mln,

-  edukacyjna opieka wycho-
wawcza (ośrodki wycho-

wawcze, poradnie psycholo-
giczne) – 17,2 mln, 

- rodziny zastępcze – 17,1 mln, 
-  ochrona zdrowia i profilakty-

ka zdrowotna – 13,2 mln, 
-  zadania z zakresu geodezji 

i nadzoru budowlanego – 8,0 
mln

-  kultura i ochrona dziedzictwa 
naturalnego – 1,3 mln,

-  bezpieczeństwo (zarządzanie 
w sytuacjach kryzysowych, 

wsparcie dla straży pożar-
nych i policji) – 4,0 mln,

-  inne (gospodarka leśna, tury-
styka, ochrona środowiska, 
sport, spłaty zobowiązań)  
– ok. 15 mln 

- „janosikowe” – 25,5 mln.

Podczas tej sesji Rada Powia-
tu przyjęła również przez akla-
mację stanowisko w sprawie 
35. rocznicy wprowadzenia sta-
nu wojennego, składając hołd 
wszystkim ofiarom systemu ko-
munistycznego, a w szczególno-
ści okresu stanu wojennego.

Szczegóły: www.powiat.po-
znan.pl

~ Piotr Burdajewicz
Przewodniczący Rady  

Powiatu Poznańskiego

Drodzy Czytelnicy,

Początek roku obfity jest 
w wydarzenia, które – nie 
sądziłem, że to kiedyś na-

piszę – są dla nas wszystkich ab-
solutną nowością, sprawą bez-
precedensową. Od 16 grudnia 
uczestniczyłem w dyżurach par-
lamentarnych, siedząc po kilka-
naście godzin w zimnej i niedo-
świetlonej sali plenarnej Sejmu. 
Nie było to, jak niektórzy sądzą, 
efektem mojego widzimisię – sy-
tuacja jest niezwykle poważna 
i dotyczy podstawowych funkcji 
naszego państwa.

Biorąc pod uwagę liczne kon-
trowersje i wątpliwości związa-
ne z przyjęciem najważniejszej 
ustawy, jaką co roku uchwala 
Parlament – czyli budżetu pań-
stwa, naturalnym działaniem 

było zrobienie wszystkiego, co 
możliwe, aby uniknąć w przy-
szłości możliwości podważenia 
legalności budżetu – np. przez 
inwestorów, instytucje między-
narodowe czy sądy. Zagrożenie 
i wynikające z niego konsekwen-
cje są ogromne, dotyczą fun-
damentu działalności państwa 
polskiego – stąd też nietypowa 
forma wpływu na obóz rządzący 
– tego wymagała sytuacja.

Wyrażam głęboką nadzieję, 
że mimo takiego a nie innego 
początku, rok 2017 będzie dla 
nas spokojniejszy, obfity w suk-
cesy zawodowe, dobry dla na-
szych rodzin, bliskich i naszego 
ukochanego Kraju. Czego sobie 
i wszystkim Państwu z całego 
serca życzę.

~ Waldy Dzikowski, Poseł RP

Biuro Poselskie 

Waldy Dzikowskiego 

ul. Zwierzyniecka 13 

60-813 Poznań 

tel. 61 842 72 23 

61 842 72 38

Rada Powiatu 
uchwaliła budżet 

na 2017 rok.
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~ podatki

15 listopada Rada Gminy Tarno-
wo Podgórne uchwaliła staw-
ki podatków lokalnych na 

2017 rok w kształcie zaproponowanym 
przez Wójta Tadeusza Czajkę. Poniżej 
omówienie poszczególnych podatków.
Podatek od nieruchomości 

Stawki podatku od nieruchomości za-
warte są w uchwale Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne nr XXXIV/531/201. Uchwalo-
ne stawki są na poziomie roku 2016. 

Oto przykładowe stawki:
- od budynków mieszkalnych lub ich 

części – 0,61 zł od 1m2 powierzchni użyt-
kowej,

- od budynków lub ich części związa-
nych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 20,88 zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

- od gruntów związanych z działalnością 
gospodarczą bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,76 zł od 1 m2 powierzchni,

- od gruntów pozostałych, w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności organizacji pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,33 zł od 1m2 powierzchni. 

Należy podkreślić, iż stawki obowiązu-
jące w naszej Gminie na rok 2017 znacz-
nie odbiegają od stawek maksymalnych 
głoszonych przez Ministra Finansów na 
rok 2017 (Obwieszczenie Ministra Fi-
nansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podat-
ków i opłat lokalnych w 2017 r. – M.P. 
z 2016 r. poz. 779). 
Podatek rolny

Do obliczenia podatku rolnego na 
rok 2017 stosowana będzie uchwa-
ła Rada Gminy Tarnowo Podgórne nr 
XXXIV/535/2016 o obniżeniu do kwoty 
48,00 zł ceny skupu 1 dt żyta. Obliczo-
ny na tej podstawie podatek rolny za 1 ha 
przeliczeniowy wynosić będzie 120,00 
zł. Wysokość podatku rolnego nie uległa 
zmianie od roku 2012.

W Komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 18 paź-
dziernika 2016 r. średnia cena skupu żyta 
za okres jedenastu kwartałów poprzedza-
jących kwartał poprzedzający rok podat-
kowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt. (MP 
z 2016 r. poz. 993). Obliczony na tej pod-
stawie podatek w roku 2017 wyniósłby 
131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Formularze podatkowe
Uchwała Rady Gminy Tarnowo Pod-

górne nr XXXIV/532/2016 zawiera nowe 
wzory formularzy DN-1, DR-1, DL-1 
i IN-1. Stosowne wzory można znaleźć 
na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Podobnie jak w roku ubiegłym, termin 
składania deklaracji DN-1, dotyczący 
osób prawnych, mija 31 stycznia 2016 r. 
Tego też dnia mija termin płatności po-
datku od nieruchomości za styczeń obli-
czonego w deklaracji podatku od nieru-
chomości.
Podatek od posiadania 
środków transportowych

Na rok 2017 poszczególne stawki po-
datkowe zawiera uchwała Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne nr XXXIV/534/2016. 
Stawki te są ustalone na poziomie stawek 
obowiązujących w latach 2013-2016.

Właściciele pojazdów podlegających 
opodatkowaniu winni złożyć deklaracje 
na podatek od środków transportowych 
DT-1 do dnia 15 lutego 2017 r. Formula-
rze DT-1 i Załącznik do deklaracji DT-1 
zawiera Rozporządzenie Ministra Finan-
sów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie 
wzoru deklaracji na podatek od środków 
transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2025). Formularz DT- 1 oraz załącznik 
można znaleźć na stronie www. tarnowo-
-podgorne.pl. Podatnicy podatku od po-
siadania środków transportowych wpła-
cają (bez wezwania) należny podatek na 
indywidualny wirtualny rachunek banko-
wy. Termin płatności I raty za rok 2017 
mija 15 lutego.
Stawki opłaty targowej

Uchwałą nr XXXIV/533/2016 Rada 
Gminy Tarnowo Podgórne wprowadzi-
ła i ustaliła stawki opłaty targowej na rok 
2017. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz 
jednostki organizacyjne nie mające oso-
bowości prawnej, dokonujące sprzedaży 
na targowiskach uiszczać będą na terenie 
gminy opłatę targową. Wysokość opła-
ty targowej nie uległa zmianie i jest taka 
sama od pięciu lat. 
Nowe zwolnienia w podatku 
od nieruchomości

Zwolnienie z podatku od nieruchomości 
budynków wpisanych do rejestru zabyt-
ków lub do gminnej ewidencji zabytków. 

Uchwała nr XXXIV/537/2016 Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne zwalnia z po-

datku od nieruchomości budynki wpisane 
do rejestru zabytków, w zakresie nie ob-
jętym zwolnieniem ustawowym, lub do 
ewidencji zabytków, położone na obsza-
rze Gminy Tarnowo Podgórne pod wa-
runkiem wykonania remontu elewacji, 
dokonanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Zwolnienie to przysłu-
guje od 1 stycznia roku następującego po 
wykonaniu elewacji przez okres 3 lat.

● Zwolnienie z podatku od nieru-
chomości obiektów służących kulturze 
fizycznej. Uchwała nr XXXIV/538/2016 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne zwal-
nia z podatku od nieruchomości grun-
ty, budynki lub ich części oraz budowle 
o charakterze ogólnodostępnym, zajęte 
na prowadzenie zadań z zakresu kultury 
fizycznej realizowanych przez sport i re-
kreację ruchową, wraz z zajętym przez 
nie gruntem. Są to takie obiekty, jak 
m.in.: baseny, pływalnie, stadiony, hale 
sportowe, lodowiska sztuczne. Zwolnie-
niu nie podlegają części nieruchomości 
zajętej na prowadzenie działalności nie 
związanej bezpośrednio z działalnością 
w zakresie kultury fizycznej, sportu i re-
kreacji ruchowej, w tym zajętej na pro-
wadzenie działalności gastronomicznej.

● Zwolnienie z podatku od nieru-
chomości budynków, budowli oraz 
gruntów zajętych na prowadzenie wy-
dobycia wód leczniczych, termalnych 
i solanek. Uchwała nr XXXV/565/2016 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne zwalnia 
z podatku od nieruchomości budynki, bu-
dowle oraz grunty zajęte na prowadzenie 
wydobycia wód leczniczych, termalnych 
i solanek. Wymienione wyżej zwolnie-
nia mogą mieć wyłącznie charakter po-
mocy de minimis, której udzielanie musi 
być zgodne z obowiązującymi przepisami 
i uzyskana pomoc nie może przekroczyć 
obowiązującego pułapu pomocy de mini-
mis. 

Wzory obowiązujących na rok 2017 
formularzy oraz wymienione wyżej 
uchwały w sprawie podatków lokal-
nych znajdują się na stronie interneto-
wej gminy: www.tarnowo-podgorne.pl. 

~ A.W.

Decyzje wymiarowe na rok 2017 
w sprawie podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego oraz leśnego będą do-
ręczane przez sołtysów i przez Pocz-
tę Polską od  przełomu stycznia i lute-
go (uwaga: w Przeźmierowie wyłącznie 
przez Pocztę Polską). 

Podatki lokalne na 2017 rok
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W związku z wystąpieniem na 
terenie Polski przypadków 
wysoce zjadliwej grypy pta-

ków wywołanej wirusem grypy A pod-
typu H5 i H7 Minister Rolnictwa wydał 
20 grudnia 2016 r. rozporządzenie, któ-
rego zapisy obowiązują od 28 grudnia 
2016 r. W myśl jego zapisów na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej:

- zakazuje się:
a)  organizowania targów, wystaw, po-

kazów lub konkursów z udziałem 
żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, 
przepiórek, perlic, strusi oraz innych 
bezgrzebieniowców, gołębi, bażan-
tów i kuropatw, z wyłączeniem lo-
tów treningowych lub lotów konkur-
sowych gołębi,

b)  przechowywania i prezentacji w celu 
sprzedaży, oferowania do sprzedaży, 
sprzedaży, dostarczania oraz każde-
go innego sposobu zbycia ptaków, 
o których mowa w lit. a, na targo-
wiskach,

c)  pojenia drobiu oraz ptaków utrzy-
mywanych przez człowieka wodą ze 
zbiorników, do których dostęp mają 
dzikie ptaki,

d)  wnoszenia i wwożenia na teren go-
spodarstwa, w którym jest utrzymy-
wany drób, zwłok dzikich ptaków 
lub tusz ptaków łownych;

- nakazuje się:
a)  odosobnienie drobiu lub innych pta-

ków w gospodarstwie, w szczegól-
ności w zamkniętych obiektach bu-
dowlanych lub innych miejscach, 
w sposób uniemożliwiający kon-
takt z drobiem lub innymi ptakami 
utrzymywanymi w innych gospodar-
stwach oraz ograniczający ich kon-
takt z dzikimi ptakami,

b)  zgłaszanie do powiatowego leka-
rza weterynarii miejsc, w których 
jest utrzymywany drób lub inne pta-
ki, z wyłączeniem ptaków utrzymy-
wanych stale w pomieszczeniach 
mieszkalnych,

c)  utrzymywanie drobiu w sposób wy-
kluczający jego dostęp do zbiorni-
ków wodnych, do których dostęp 
mają dzikie ptaki,

d)  zgłaszanie powiatowemu lekarzowi 
weterynarii właściwemu dla miejsca 
wysyłki, co najmniej na 24 godziny 
przed przemieszczeniem, informa-
cji o planowanym przemieszczeniu 
przesyłek drobiu 

e)  przechowywanie paszy dla ptaków 
w sposób zabezpieczający przed 
kontaktem z dzikimi ptakami oraz 
ich odchodami,

f)  karmienie i pojenie drobiu oraz 
ptaków utrzymywanych w niewo-
li w sposób zabezpieczający paszę 
i wodę przed dostępem dzikich pta-
ków oraz ich odchodami,

g)  wyłożenie mat dezynfekcyjnych 
przed wejściami i wyjściami z bu-
dynków inwentarskich, w których 
jest utrzymywany drób, a w przy-
padku braku niecek dezynfekcyj-
nych – przed wjazdami i wyjazdami 
z gospodarstwa, w którym jest utrzy-
mywany drób, oraz stałe utrzymy-
wanie wyłożonych mat lub niecek 
dezynfekcyjnych w stanie zapew-
niającym skuteczne działanie środka 
dezynfekcyjnego,

h)  stosowanie przez osoby wchodzące 
do budynków inwentarskich, w któ-
rych jest utrzymywany drób, odzieży 
ochronnej oraz obuwia ochronnego, 
przeznaczonych do użytku wyłącz-
nie w danym budynku,

i)  stosowanie przez osoby wykonujące 
czynności związane z obsługą drobiu 
zasad higieny osobistej, w tym mycie 
rąk przed wejściem do budynków in-
wentarskich,

j)  oczyszczanie i odkażanie sprzętu 
i narzędzi używanych do obsługi dro-
biu przed każdym ich użyciem,

k)  powstrzymanie się przez osoby, 
które w ciągu ostatnich 72 godzin 
uczestniczyły w polowaniu na ptaki 

łowne, od wykonywania czynności 
związanych z obsługą drobiu,

l)  dokonywanie codziennego przeglą-
du stad drobiu wraz z prowadzeniem 
dokumentacji zawierającej w szcze-
gólności informacje na temat liczby 
padłych ptaków, spadku pobierania 
paszy lub nieśności.

Posiadacz drobiu zawiadamia organ 
Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliż-
szy podmiot świadczący usługi z zakre-
su medycyny weterynaryjnej o wystą-
pieniu u drobiu następujących objawów 
klinicznych: zwiększonej śmiertelno-
ści, znaczącego spadku pobierania pa-
szy i wody, objawów nerwowych ta-
kich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż 
nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, 
duszności, sinicy i wybroczyn, biegun-
ki lub nagłego spadku nieśności.

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów 
łowieckich zgłaszają organowi Inspek-
cji Weterynaryjnej albo najbliższemu 
podmiotowi świadczącemu usługi z za-
kresu medycyny weterynaryjnej przy-
padki zwiększonej śmiertelności dzi-
kich ptaków.

Dopuszcza się, po uzyskaniu zgody 
powiatowego lekarza weterynarii, zor-
ganizowanie targu, wystawy, pokazu 
lub konkursu z udziałem żywych pta-
ków, wyłącznie w pomieszczeniu unie-
możliwiającym kontakt tych ptaków 
z dzikim ptakami.

Powiatowy lekarz weterynarii prze-
prowadza analizę ryzyka, biorąc pod 
uwagę status epizootyczny miejsca, 
w którym ma być zorganizowany targ, 
wystawa, pokaz lub konkurs z udzia-
łem żywych ptaków, oraz miejsc po-
chodzenia tych ptaków. Bierze pod 
uwagę informacje o statusie epizo-
otycznym tych miejsc, przekazane mu 
przez właściwych miejscowo powiato-
wych lekarzy weterynarii.

Żywe ptaki, z udziałem których ma 
zostać zorganizowany targ, wysta-
wa, pokaz lub konkurs, zaopatruje się 
w świadectwo zdrowia.

Pełna treść powyższego Rozporządze-
nia znajduje się na naszej stronie interne-
towej www.tarnowo-podgorne.pl w za-
kładce Dla rolników

Wiesław Biały

~ rolnictwo

W Polsce  
wystąpiły 

przypadki wysoce 
zjadliwej grypy 

ptaków

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
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~ wspomnienie

By zmieścić się w czasie i od-
dać ten artykuł w terminie usia-
dłem do pisania go w ostatnim 

dniu 2016 roku, tuż przed samym Syl-
westrem. Z upodobaniem spędzam ten 
przynależny zabawom i radości dzień 
w domowych pieleszach, więc gdy inni 
doświadczali przedimprezowej gorączki 
ja skorzystałem z kilku godzin spoko-
ju i usiadłem do klawiatury komputera, 
by skreślić kilka linijek tekstu. O czym 
mógłby być artykuł wspomnieniowy pi-
sany w takim czasie? Oczywiście o Syl-
westrach jeno. Tych, o których opo-
wiadali mi rodzice i tych, których sam 
byłem świadkiem. Miejsce akcji to – 
jakże by inaczej – moje ukochane Prze-
źmierowo! 

Sylwester w szarych czasach PRL-u 
obchodzony był wesoło i hucznie. 
Zwiększonymi dostawami zielonych ku-
bańskich pomarańcz, a także czegoś, co 
pojawiało się na rynku tylko raz w roku 
i to w ostatnich dniach grudnia, czyli ra-
dzieckiego szampana „Sowietskoje Igri-
stoje,” ówczesne władze zachęcały do 
kultywowania świeckiej tradycji witania 
nowego roku. Najprawdopodobniej cho-
dziło o to, by w ten mało wyrafinowa-
ny sposób przyćmić religijne znaczenie 
Świąt Bożego Narodzenia. Oczywiście 
tu i ówdzie odbywały się zabawy, ma-
jące charakter domowej prywatki, lecz 
ja chciałbym napisać o tych, noszących 
znamiona bali. Jakie czasy, takie bale! 
Te pierwsze, jakie widziało Przeźmie-
rowo po II wojnie, odbywały się w la-
tach pięćdziesiątych na terenie, gdzie 
ponad dekadę później stanął stary Dom 
Kultury. Ochotnicza Straż Pożarna, jaka 
działała wtedy w naszej miejscowo-
ści w osobie jej twórcy pana Edmunda 
Hołodyńskiego, organizowała zabawy 
sylwestrowe pod swoją egidą. Odby-
wały się one w niewielkim pomieszcze-
niu zwanym remizą, które dziś zajmują 
gabinety lekarskie spółki „Vita Longa”. 
Jak wspominał mój ojciec wypychano 
wtedy permanentnie niesprawny, zde-
zelowany wóz strażacki na zewnątrz, 
a środek (czyli salę balową) dekoro-
wano m.in. wyczyszczonymi, świecą-
cymi mosiężnymi hełmami, zawieszo-
nymi pod sufitem. Wisiały tam niczym 
girlandy. Umieszczenie ich w opisa-

nym miejscu redukowało też niemal do 
zera prawdopodobieństwo tego, że tra-
fią w ręce czy na głowy rozochoconych 
balowiczów. Przyjście Nowego Roku 
sygnalizowała strażacka syrena. Często 
nie udawało się jej w porę skutecznie 
uruchomić i zdarzało się, że zawyła do-
piero gdzieś po pierwszej w nocy. 

Były jeszcze innego rodzaju „atrak-
cje”. Zahartowane wojną i powojenną 
biedą ciała po północy doświadczały 
lodowatego strumienia z uruchamianej 
– dla powiedzielibyśmy dzisiaj: dra-
ki – ręcznej strażackiej pompy z rodza-
ju „moja-twoja”. Jakie czasy, takie roz-
rywki! Jeśli zdarzyła się frekwencja, 
przerastająca możliwości pojemności 
„sali balowej” bawiono się na zewnątrz, 
nie zważając na siarczyste mrozy, któ-
re wtedy nie były czymś nadzwyczaj-
nym. Wódka, głównie ta „ swojej robo-
ty”, lała się strumieniami. Do zakąski 
w większości służył suchy chleb i ki-
szone ogórki. Przyjście Nowego Roku 
odbywało się po cichu. I to wcale nie 
dlatego, że nie było petard! Zwyczaj 
jego głośnego witania przyszedł do nas 
z zachodu dopiero lata później. Strzela-
nie z kalichlorkowych kulek czy z klu-
cza lub puszki wypełnionych karbidem 
było w tamtych czasach zwyczajem zde-
cydowanie wielkanocnym, a nie sylwe-
strowym. W Przeźmierowie w końcu lat 
pięćdziesiątych i w sześćdziesiątych tra-
dycyjnie nowy rok ogłaszał pan Stefan 
Wiśniewski. Ten wielokrotnie wspomi-
nany przeze mnie mistrz złotniczy i …
bokserski już to patelnią, już to ogromną 
pokrywą od kotła dawał w okolicy Ryn-
kowej znak, że oto jest, przybył Nowy 
Rok! Opatrywał to ogłoszenie tubalną 
deklamacją okolicznościowego wier-
szyka. Dziś ten fakt brzmi może gro-
teskowo, lecz wtedy był nieodłącznym 
elementem Sylwestra. Przytaczam to 
i wspominam owego pana z ogromną 
sympatią. Na początku lat sześćdziesią-
tych władze zakazały organizacji tego 
rodzaju imprez w remizach strażackich. 
Pan Hołodyński i na to znalazł spo-
sób. Przez dwa czy trzy lata organizo-
wał Sylwestra na terenie własnej posesji 
położonej przy zbiegu ul. Poznańskiej 
i Folwarcznej. Przed i w czasie wojny 
funkcjonowało tam, będące jego wła-

snością przedsiębiorstwo budowlane, 
chyba największa firma ówczesnego 
Przeźmierowa. Znacznej części tej po-
siadłości nie ma już dzisiaj. W tym miej-
scu znajduje się południowa nitka drogi 
krajowej nr 92. 

Nowa era sylwestrowych zabaw za-
częła się z oddaniem do użytku Domu 
Kultury. Organizowaniem tych nieła-
twych przedsięwzięć zajmowały się 
wtedy panie z prężnie działającego 
w naszej miejscowości Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Załatwienie w tamtych 
czasach strawy cielesnej w postaci nie-
zliczonej liczby golonek i innych wy-
robów wędliniarskich graniczyło z cu-
dem. Kapusta na sylwestrowy bigos 
cięta, deptana i kiszona była już we 
wrześniu specjalnie w kilku dębowych 
beczkach. Problemy były zresztą ze 
wszystkimi atrybutami niezbędnymi do 
przeprowadzenia balu: stołami i krze-
słami, zastawą stołową, obrusami, de-
koracją sali! Panie: Goździakowa, We-
sołowska, Gierczykowa czy Jasnowska 
i inne świetnie jednak dawały sobie 
z każdym problemem. W papierach 
mego zmarłego ojca kilka tygodni temu 
znalazłem niewykorzystany bon na je-
dzenie z 1966 r. Pamiętam, że opie-
wał na 125 zł i zawierał ostemplowa-
ny przez KGW Przeźmierowo talon na 
m.in. kotlet schabowy i 2x25gr wódki. 
Wydał mi się nieistotnym kawałkiem 
szarej tytki. Dopiero p. Kazimiera Wle-
klak, którą przepytałem na okoliczność 
tematu tego artykułu, uświadomiła mi, 
że był to najpewniej talon na jedze-
nie na sylwestrowej zabawie. Przepadł 
gdzieś bezpowrotnie. Świetna zabawa 
przerywana była tylko na chwilę, gdy 
płynący z radioodbiornika głos Jana 
Suzina czy Edyty Wojtczak ogłaszał 
początek nowego roku. Dumnie rzu-
cało się wtedy na tańczących serpen-
tynę jako jedyne wtedy dostępne balo-
we akcesorium. O, przepraszam, były 
jeszcze własnej roboty konfetti, robio-
ne dziurkaczem z kolorowego papieru, 
a później zimne ognie. Później było to, 
co współcześnie: serdeczne życzenia 
na Nowy Rok. Przyjmijcie je Państwo 
i ode mnie! 

~Grzegorz Leonhard

Sylwestrowe koafiury pań i koszule non-iron panów, 
czyli jak Przeźmierowo drzewiej Nowy Rok witało!
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~ wspomnienie

Ksiądz kanonik Zdzisław Potrawiak urodził się 
w 1943 r. w Nowym Tomyślu. Został wyświęcony 
na kapłana 20 maja 1967 r. w Poznańskiej Katedrze 

przez abpa Antoniego Baraniaka. Swoją posługę duszpaster-
ską rozpoczął od parafii Wysocko Wielkie. Kolejnymi para-
fiami, do których trafił jako wikariusz były: Zbąszyń, dwie 
parafie poznańskie: św. Jana Kantego i św. Anny oraz parafia 
w Swarzędzu. 

W 1981r. ks. Zdzisław 
Potrawiak objął już jako 
proboszcz, parafię w La-
socicach koło Leszna. Pa-
rafią tą kieruje do 1995 r. 
1 lipca 1995 r. objął para-
fię pw. Narodzenia NMP 
w Kaźmierzu. 26 listopada 
2000 r. otrzymał tytuł ka-
nonika gremialnego Kapi-
tuły Szamotulskiej. 

Za proboszczowania ks. 
kanonika zostało wykona-
nych wiele istotnych prac 
związanych z przywróce-
niem kościołowi w Kaź-
mierzu dawnej świetności. 
Do największych inwe-
stycji zaliczyć można od-
malowanie całej świątyni 
wewnątrz oraz renowację 
obrazu Matki Boskiej Kaź-
mierskiej, dzięki której ob-
raz odzyskał dawny blask. 
Wymianę dachówki na 
dachach probostwa i sa-
lek katechetycznych. Ko-
lejnym wyzwaniem było 
odnowienie elewacji ze-
wnętrznej kościoła łącznie 
z naprawą wieży. Również 
iluminacja kościoła i nowe 
oświetlenie wokół świąty-
ni to dzieło księdza Zdzi-
sława. 

Wspomnieć trzeba też 
o kosztownej inwestycji, 
jaką był remont zabytko-
wych organów. Społeczeń-
stwo Kaźmierza zawdzię-
cza także ks. kanonikowi 
sprowadzenie pomnika Jana Pawła II. 

Jubileusz 40-lecia kapłaństwa obchodził ks. kanonik Zdzi-
sław 20 maja 2007 r. w parafii w Kaźmierzu. W 2006 r., 
dzięki ludziom dobrej woli, spełniło się jedno z jego ma-
rzeń – nawiedzenie Sanktuarium Maryjnego w Guadalupe 
w Meksyku. Dlatego też wizerunek Matki Bożej z Guadalu-
pe znalazł się na pamiątkowym obrazku 40-lecia kapłaństwa 

księdza Zdzisława. Z uwagi na osiągnięty wiek emerytalny 
z dniem 5 lutego 2008 r. został zwolniony z obowiązków pro-
boszcza i przeniesiony w stan spoczynku. Zamieszkał w Tar-
nowie Podgórnym, w domu rodziny swojej siostry. W tej pa-
rafii, jako rezydent, kontynuował posługę duszpasterską. 

Tarnowskim parafianom szczególnie przypadł do ser-
ca jego pogodny charakter, posługa w konfesjonale, proste, 

zrozumiałe kazania, zna-
jomość zarówno poznań-
skiej gwary jak i języka 
francuskiego oraz – czym 
zachwycał – pięknym me-
lodyjnym głosem. Urzekał 
nas śpiewem pieśni, często 
wykonując je na zakoń-
czenie mszy św. przy oł-
tarzu solo. Jedną z nich to 
pieśń „Stary krzyż”. Wie-
rzymy, że będzie tak jak 
w niej wyśpiewał: „Lgnę 
do niego, a w niebie ten 
krzyż na koronę zamieni 
mi Pan”. 

Był wiernym słucha-
czem Radia Maryja oraz 
telewizji Trwam. Rekla-
mował je zawsze, gdy 
nadarzała się okazja. Z pa-
sją komentował wyda-
rzenia w Polsce. Często 
widzieliśmy go jak prze-
mierzał naszą wioskę na 
rowerze, chętnie zatrzy-
mując się na rozmowę. 
Przez ostatnie lata miał 
kłopoty z chodzeniem 
ale mieliśmy nadzieję, 
że będzie lepiej. Jeszcze 
w święto Trzech Króli, 4 
dni przed śmiercią, kon-
celebrował w naszym ko-
ściele mszę świętą. 

Ksiądz kanonik Zdzi-
sław Potrawiak zmarł na-
gle 10 stycznia 2017 r. 
w szpitalu w Poznaniu ma-
jąc 73 lata, na 4 miesiące 
przez planowanym Złotym 
Jubileuszem kapłaństwa, 

który miał obchodzić 20 maja 2017 r. w Tarnowie Podgór-
nym. 

~ Kazimierz Szulc  
w oparciu o teksty ze strony internetowej  

Parafii w Kaźmierzu i Tarnowie Podgórnym

Śp. ksiądz kanonik Zdzisław Potrawiak 

O jak cenię ja stary ten krzyż, 
W nim ratunek ludzkości jest dan, 
Lgnę do niego, a w niebie ten krzyż 
Na koronę zamieni mi Pan. 



styczeń 2017 | sąsiadka~czytaj |    25

~ stowarzyszenia

W niedzielne popołudnie 18 
grudnia w sali CK Przeźmie-
rowo na tradycyjnym spotka-

niu wigilijnym spotkała się liczna grupa 
seniorów z Koła Seniorów w Przeźmie-
rowie. Wraz z zaproszonymi gośćmi 
(było nas około 145 osób) zasiedliśmy 
przy pięknie udekorowanych stołach. 
Wśród licznie zaproszonych gości byli: 
Proboszcz parafii w Przeźmierowie 
ks. Tomasz Szukalski, Wójt Tadeusz 
Czajka, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Grzegorz Leonhard, dyrektor GOK 
SEZAM Szymon Melosik. 

Po powitaniu uczestników spotkania 
i złożeniu życzeń przez prowadzącego 

spotkanie, życzenia świąteczne zgroma-
dzonym przekazali ks. Tomasz Szukal-
ski oraz Wójt Tadeusz Czajka. Dla pod-
kreślenia atmosfery spotkania wszyscy 
uczestnicy zaśpiewali nasz Hymn Se-
niorów, po czym łamiąc się opłatkiem 
złożyli sobie życzenia świąteczne. Na-
szą uroczystość uświetnił wspaniały wy-
stęp solistów Teatru Wielkiego: Urszu-
li Jankowiak – mezzosopran i Michała 
Marca – tenor. Solistom akompaniowała 
na pianinie Wanda Marzec. Wysłuchali-
śmy utworów ze znanych spektakli ope-
rowych i operetkowych. 

W drugiej części pokazu artystyczne-
go wystąpił nasz zespół teatralny „Se-

nioritki”, który recytował wiersze prze-
platając je śpiewaniem kolęd wspólnie 
z uczestnikami spotkania, co wprowa-
dziło wszystkich w świąteczny nastrój. 
Po zakończeniu części artystycznej 
wszyscy spożyliśmy smaczną wieczerzę 
wigilijną przygotowaną przez restaura-
cję „Kuchnia Rafała”.

Spotkaniu naszemu towarzyszyła 
piękna świąteczna atmosfera. Pragnę 
podziękować Jolancie Tepper, kierow-
nik CK Przeźmierowo za współorgani-
zację naszego spotkania.

Pozdrawiam 
Julian Kiełczewski

Wigilijne spotkanie seniorów

Jak co roku mieszkańcy Sadów wraz ze znajomymi bawi-
li się przy dobrej oprawie muzycznej do białego rana w 
Centrum Kultury i Sportu. Wszystkim uczestnikom dzię-

kujemy za stworzenie miłej atmosfery i wspaniałej zabawy. 
Pragniemy również złożyć Państwu wszystkiego najlepsze-
go, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń w Nowym 
Roku.

 Prezes Koła Rowerowego wraz z członkami

Kolejny rok już za nami

Szósty raz partnerem Orszaku 
Siódma już edycja Orszaku Trzech 

Króli w Poznaniu odbyła się 6 
stycznia. Zainteresowani wspól-

nym śpiewaniem i kolędowaniem ludzie 
napływali na Plac Wolności, gdzie wo-
lontariusze rozdawali korony i śpiewni-
ki.  W południe Arcybiskup Stanisław 
Gądecki wraz z uczestnikami odmówił 
modlitwę Anioł Pański i ruszył na czele 
orszaku na Stary Rynek do stajenki po-
witać Dzieciątko w asyście Kacpra, Mel-
chiora i Baltazara. 

Na trasie marszu można było podziwiać 
tańczące aniołki i diabły, postacie świę-
tych, rzymskich legionistów oraz Heroda. 
W scenie finałowej królowie pokłonili się 
i złożyli dary małemu Jezusowi. 

Tegoroczny Orszak wprowadził wie-
le nowości za sprawą reżysera i kompo-
zytora Marcina Matuszewskiego. Wy-
jątkowa oprawa muzyczna, począwszy 
od sygnału przez podkład muzyczny do 
poszczególnych scen skomponowany 
specjalnie dla Orszaku, oprawa teatralna 

i baletowa oraz efekty specjalne. W cza-
sie orszaku znani Poznaniacy oraz wo-
lontariusze kwestowali na rzecz Cari-
tas Archidiecezji Poznańskiej na pomoc 
w budowie Domu Dziecka w Lesznie 
oraz akcji „Rodzina rodzinie”, wspoma-
gającej chrześcijańskie rodziny w Syrii. 

Ogromnym sukcesem „Orszaku 
Trzech Króli” jest wolontariat, który 
w tym roku skupił 500 osób, w tym 100 
aktorów. Fundacja „Otoczmy Troską Ży-
cie” wspomagała Orszak po raz szósty. 
Rozdawaliśmy śpiewniki i korony, kwe-
stowaliśmy. Pozyskaliśmy do współpra-
cy Chór przy parafii pw. Św. Antoniego 
Padewskiego z Przeźmierowa, który na 
trasie przemarszu na ul. Paderewskie-
go pięknie zaśpiewał kolędy. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy włączyli 
się w organizację „Orszaku Trzech Kró-
li”.

Zarząd Fundacji „Otoczmy Troską 
Dzieci”

Barbara Nowak i Violetta Ciesielska
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Zgodnie z tradycją Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie w Tarno-
wie Podgórnym Nowy Rok po-

witało w tarnowskim parku wystrzałem 
z armaty brackiej. Miniony rok obfito-
wał w różnorakie wydarzenia, w któ-
rych bractwo uczestniczyło. Zwycza-
jowo braliśmy udział w obchodach 
świąt państwowych organizowanych 
na terenie Gminy. Również coroczne 
granie Orkiestry Jerzego Owsiaka od-
było się z udziałem naszego bractwa, 
gdzie dołożyliśmy swoją finansową 
cegiełkę organizując zawody strzelec-
kie oraz przekazując na licytację wy-
strzał z naszej armaty oraz karnety na 
strzelnicę bracką. 

Wiadomości brackie 
Niewątpliwie dla nas najważniejszym 

wydarzeniem 2016  roku były obchody 
20-lecia istnienia naszego stowarzysze-
nia w Tarnowie Podgórnym. Było uro-
czyście i sentymentalnie. Wspominając 
minione  lata  pamiętaliśmy  o  naszych 
członkach  założycielach,  jak  również 
o  tych  najbardziej  zaangażowanych 
w naszej działalności, których uhonoro-
waliśmy odznaczeniami brackimi. 
Życzę,  by  w  roku  2017  nie  zabra-

kło nam sukcesów,  również  tych spor-
towych  podczas  strzeleckich  zmagań. 
Wszystkim  Państwu,  sympatykom 
i  przyjaciołom  naszego  bractwa  życzę 
samych radosnych dni. 

Z brackim pozdrowieniem
Prezes Stanisław Bączyk

Terminarz imprez KBS Tarnowo Podgórne na rok 2017 rok

21 stycznia – Bal królewski, 
26 lutego – Walne Zebranie Członów 

KBS Tarnowo Podgórne, 
11 marca – strzelanie z okazji Dnia Ko-

biet , 
3 maja – Strzelanie Trzeciomajowe, 

28 maja – strzelanie o tytuł Króla Zielono-
świątkowego KBS Tarnowo Podgórne, 

3 września – strzelanie o tytuł Króla 
Żniwnego KBS Tarnowo Podg., 

24 września – strzelanie o tytuł Króla 
Żniwnego Okręgu Szamotulskiego, 

21 października – strzelanie o Przechod-
ni Puchar Prezesa ZKBS RP, 

11 listopada – XI Powszechne Obywatel-
skie Strzelanie Niepodległościowe, 

2 grudnia – Turniej Mikołajkowy.

Fundacja Trifolium przy współpracy z Gminą Tarnowo 
Podgórne od lutego 2017 roku rozpoczyna realizację 
projektu z obszaru aktywizacji zawodowej kobiet. Pro-

jekt został stworzony z myślą o kobietach powracających na 
rynek pracy po urlopach macierzyńskich, wychowawczych 
oraz po okresie długotrwałej opieki nad osobami zależnymi, 
a także dla kobiet bezrobotnych i poszukujących pracy. Przy-
gotowany przez nas program obejmuje cykl trzech wykładów/
warsztatów z zakresu poszukiwania pracy, budowania partner-
skich relacji oraz wzmacniania poczucia własnej wartości, co 
w efekcie pozwoli uczestniczkom zminimalizować lęk zwią-
zany z nową sytuacją w pracy zarobkowej.

Podczas warsztatów uczestniczki dowiedzą się: 
- jak profesjonalnie przygotować dokumenty aplikacyjne,
-  w jaki sposób wykorzystać wirtualną przestrzeń do „zare-
klamowania” siebie na rynku pracy,

-  w jaki sposób zaprezentować się korzystnie podczas roz-
mowy kwalifikacyjnej,

Celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego, lecz bycie lepszym od tego, kim 
samemu było się wcześniej. 

Dalajlama XIV

Projekt dla kobiet
- jak negocjować warunki zatrudnienia,
-  jak poradzić sobie w trudnej sytuacji w komunikacji z in-
nymi i z brakiem pewności siebie,

- jak budować poczucie własnej wartości.

Program przeznaczony jest dla grupy liczącej maksymalnie 
20 osób. Miejsce przeprowadzania spotkań: sale świetlicowe 
na terenie Gminy.

Warsztaty są całkowicie bezpłatne. 
Zachęcamy do rejestracji przez stronę Fundacji www.funda-

cjatrifolium.org.pl poprzez zakładkę „kontakt”.
Zaczynamy 18 lutego. 

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca oraz programu 
otrzymają Panie na maila po dokonaniu rejestracji.
Do zobaczenia!

Anna Łoszczyńska
i Blanka Kordylewska
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Okres świąteczno-noworoczny to czas kolędowania 
i spotkań opłatkowych.

Słuchacze UTW spotkali się w 14 grudnia, w przy-
gotowanej na przyjęcie stu osób sali GKS Tarnowia. Sala wy-
pełniona była po brzegi. Po jasełkach był czas na łamanie się 
opłatkiem, śpiewanie kolęd i koleżeńskie rozmowy przy ka-
wie, pysznych wypiekach i świątecznych delicjach. Dziękuje-
my dzieciom i nauczycielkom ze Szkoły Podstawowej w Tar-
nowie Podgórnym za przygotowanie jasełek, panu Pajtakowi za 
akordeonowy akompaniament przy śpiewaniu kolęd, Ani i Jur-
kowi za udostępnienie pomieszczenia na wykonanie stroików 
i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie spotkania. 

Informujemy, że od 30 stycznia do 10 lutego z powodu ferii 
zimowych nie będzie zajęć – przerwa międzysemestralna.

Otwarte wykłady (LO Tarnowo Podgórne, godz. 17.00)
25 stycznia – lek. med. Wojciech Pieczkowski: Być obywate-

lem w dojrzałym wieku, 
8 lutego – dr n. med. Alicja Brozek: Cukrzyca. 
Zapraszamy zainteresowanych tą tematyką.
W piątek 17 lutego, w świetlicy wiejskiej w Lusowie odbę-

dzie się już po raz drugi Karnawałowy bal przebierańców. Te-
matyka strojów dowolna, kreatywność uczestników mile wi-
dziana. Gwarantujemy dobrą zabawę, właściwą dla studentów 
muzykę, smaczne jedzenie i wiele atrakcji. Zapisy już trwają. 
Informacje w biurze.

Słuchaczom UTW, darczyńcom i szerokiemu gronu naszych 
przyjaciół, nadziei w Nowym Roku 2017 życzy Zarząd UTW 
w Tarnowie Podgórnym. Maria Zgoła

Aktualności styczniowe

Dnia 14 grudnia 2016 roku Warsz-
tat Terapii Zajęciowej w Barano-
wie przy Stowarzyszeniu Osób 

Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROK-
TAR świętował 5-lecie swojej działalno-
ści. Uroczystość odbyła się w restauracji 
„Pod Gruszą” w Rokietnicy. Spotkanie 
rozpoczęła Małgorzata Wilga-Siemko-
wicz – Prezes Stowarzyszenia, wita-
jąc wszystkich dostojnych gości, wśród 
których byli: przedstawiciele urzędów 
i instytucji, z którymi Warsztat na co 

Nie licząc godzin i lat – Jubileusz WTZ ROKTAR
dzień współpracuje, uczestnicy Warsz-
tatu wraz z rodzicami/opiekunami oraz 
członkowie Stowarzyszenia. Następnie 
Prezes  przedstawiła prezentację multi-
medialną z dotychczasowej działalności 
Warsztatu. Oprócz zdjęć zostały zapre-
zentowane teledyski, w których główną 
rolę odgrywają uczestnicy Warsztatu.  
Nie zabrakło również występów wo-
kalnych, podczas których swoje umie-
jętności zaprezentowali: Piotr Iwań-
ski w utworze „Niebieska piosenka” 
oraz Krzysztof Sadek w utworze „Py-
tasz mnie…”. Wanda Koralewska, v-ce 
Prezes Stowarzyszenia, wręczyła za-
proszonym gościom podziękowania za 
dotychczasową pomoc i wsparcie pod-
czas codziennej działalności Warsztatu, 
życząc jednocześnie dalszej owocnej 
współpracy. Otrzymaliśmy wiele miłych 
słów uznania za dotychczasową działal-
ność oraz upominki i prezenty, między 
innymi: od Gminy Rokietnica – żelaz-
ko z generatorem pary i deskę do pra-
sowania, od Gminy Tarnowo Podgórne 

– zestaw farb akrylowych, od Rokiet-
nickiego Ośrodka Sportu – zestaw płyt 
z autografami Urszuli, od Zespołu Pie-
śni i Tańca Lusowiacy – rzeźbioną sta-
tuetkę, listy gratulacyjne oraz przepięk-
ne bukiety kwiatów. Z okazji Jubileuszu 
został także wydany zbiór tekstów li-
terackich „Ich = Nasz Świat” (teksty 
uczestników Warsztatu, które powsta-
wały między innymi na konkursy lite-
rackie w latach 2011-2016).

Uroczystość odbyła się w rodzinnej 
atmosferze przy smacznym obiedzie, 
torcie ufundowanym przez firmę GLU-
TENEX i słodkościach przygotowa-
nych przez uczestników WTZ, rodziców  
oraz członków Stowarzyszenia. 

Serdecznie dziękujemy za upominki, 
prezenty, wszystkie miłe słowa, za doce-
nienie naszej pracy na rzecz osób z nie-
pełnosprawnościami, a przede wszystkim 
za wspieranie nas w codziennej działal-
ności. 

Elżbieta Kram – Kierownik WTZ
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Twój pies ma nadmiar energii, 
sieje „zniszczenie” w domu, 
jest nieposłuszny i rozbrykany? 

A może odwrotnie – jest apatyczny, ma 
trochę za dużo tłuszczyku i nic mu się 
nie chce? Treningi na profesjonalnej 
bieżni dla zwierząt są właśnie dla niego!

Zapewne mało kto z Państwa wie,  
że 15-minutowy trening na bieżni od-
powiada 45-minutowemu intensywne-
mu spacerowi. Bardzo duża grupa psów 
korzysta z bieżni w celu rozładowania 
nadmiaru energii i tzw. wybiegania się. 
Są rasy, dla których taka aktywność jest 
podstawą zdrowia i dobrego samopo-
czucia, np.: syberian Husky, Border col-
li, Alaskan malamute, chart, owczarek 
niemiecki i wiele innych. W przypadku 
tych psów doskonale sprawdza się po-
wiedzenie: zmęczony pies – szczęśliwy 
pies. A idąc dalej: szczęśliwy pies – bez-
pieczne mieszkanie...

Bieżnia dla psów
Częstymi użytkownikami bieżni są 

także psy-sportowcy. Zwłaszcza w okre-
sie jesienno-zimowym takie treningi po-
magają utrzymać kondycję oraz figurę 
wtedy, kiedy ze względu na krótki dzień 
i zniechęcającą pogodę ciężko o długi 
spacer i ćwiczenia w plenerze.

Dodatkowo jest to ruch bardzo bez-
pieczny dla zwierząt z przeróżnymi 
schorzeniami (np. zagrożone dysplazją) 
oraz w wieku szczenięcym, kiedy ze 
względu na niezakończony rozwój kości 
i stawów niewskazane są nagłe zmiany 
kierunku ruchu.

Zupełnie jak w przypadku ludzi, na 
bieżni trenują także pieski, które nabrały 
za dużo ciała. Odpowiednia dieta i bez-
pieczny ruch pomogą takiemu pupilowi 
schudnąć i cieszyć się zdrowiem, wigo-
rem i dobrym samopoczuciem.

Bieżnia służy także jako narzędzie 
terapeutyczne w rehabilitacji – do tzw. 

Jak ubierać się po 40-tce
Czasy się zmieniają, jednak dla 

wielu kobiet 40 rok życia to pew-
na granica, zza której się już nie 

wraca. Błędnie! W końcu 40-tka to nowa 
30-tka, więc trzeba zacząć zmieniać na 
jej temat myślenie. W latach nastoletnich 
dziewczyny malują się, by się postarzyć, 
w pewnym wieku musimy zrezygnować 
z pewnych nawyków i zacząć się makija-
żem odmładzać. To samo tyczy się stroju. 
Kobiety po 40-tce oczywiście nie powin-

ny ubierać się jak nastolatki, ale godnie 
podkreślać swoją dojrzałość i seksapil.

Jak ubierać się po 40-tce?
Oczywiście musimy znaleźć własny 

styl. Kobiety w tym wieku nie powinny 
ubierać się ani jak swoje córki, ani matki. 
Ważne jest, by podkreślać swoją kobie-
cość oraz kształty, dlatego w szafie każ-
dej stylowej 40-tki powinna znaleźć się 
mała czarna. Sukienka w tym stylu nie 
wychodzi z mody, a może sprawdzić się 
zarówno w pracy w biurze, jak i na drin-
ku z koleżankami. Do tego dobrze skro-
jone żakiety. System jest ten sam, a opcje 
ich wykorzystania są niezliczone. W tym 
wieku stawiaj przede wszystkim na ja-
kość, nie ilość.

Baza jest najważniejsza
Niestety kobiece ciało się zmienia, 

a z upływem czasu to samo powinno 
stać się z garderobą. Oprócz wyglądy ze-
wnętrznego warto zainwestować w do-
brą bieliznę. Odpowiednie biustonosze 
i majtki mogą poprawić wygląd każdej 
z nas. Jednak w tym wieku nie jest sexy 
pokazywanie bielizny, na co mogą sobie 
pozwolić dzisiejsze nastolatki, które idą 
z duchem najnowszych trendów. Warto 
zatem pamiętać, by rękawy, czy ramiącz-
ka były odpowiednio szerokie i zakrywa-
ły to, co potrzeba.

Dobra para dżinsów
Spodnie jeansowe pasują do każde-

go wieku oraz do każdego stylu. Należy 
również pamiętać, że w tym wieku war-
to zwrócić uwagę na krój. Nie wszyst-
kie spodnie będą komplementować każ-
dą sylwetkę. Kobiety po 40-tce powinny 
zwrócić szczególną uwagę na długość 
i dopasowanie. Jeansy, nawet te podarte 
i z naszywkami, nadadzą naszym styliza-
cjom charakteru i młodzieńczości.

Dojrzały szyk
Dodatki tworzą look w każdym wie-

ku. Zrezygnuj z taniej biżuterii na rzecz 
kilku genialnych gadżetów, które nada-
dzą szyku zarówno biznesowej, jak i ca-
sualowej stylizacji. Elegancki naszyjnik 
czy pierścień sprawdzi się doskonale. To 
samo tyczy się butów. Lepiej mieć kilka 
wygodnych i solidnych par butów niż kil-
kanaście tanich modeli. W tym wieku ko-
bieta powinna postawić przede wszyst-
kim na wygodę. Sandałki z paseczków 
na obcasie czy plastikowe japonki to nie 
look na co dzień. A na koniec torebka. 
W tym wieku możesz sobie pozwolić na 
szykowne cacko. Jeden wyjątkowy mo-
del i zapewne bardziej kosztowny, może 
towarzyszyć przez lata. 

Maja Wachowska make up & styling
www.majawachowska.pl

reedukacji chodu, czyli nauki prawidło-
wego chodu po operacjach i urazach. 
Klasycznym przykładem jest pies (lub 
kot!), który „zapomniał” o czwartej łap-
ce i trzeba mu przypomnieć o jej uży-
waniu.

Użytkownikami bieżni są wreszcie 
czworonogi, które po prostu to lubią! Po 
przełamaniu początkowych obaw, nie-
mal każdy pies akceptuje bieżnię, a po 
wejściu do gabinetu lub sali treningowej 
wiele zwierzaków kieruje się prosto na 
nią! Po treningu wychodzą natomiast 
z psim uśmiechem na pyszczku.

www.rehabilitacjapsowikotow.com
Anna Cybulska, zoofizjoterapeutka
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Utrata zdrowego rozsądku jest 
chorobą XXI wieku. Tracimy go, 
niszcząc Ziemię, jej bogactwa 

naturalne, zasoby żywności, jej atmosfe-
rę. Doprowadzamy do głodu na świecie, 
do ogromnych dysproporcji bogactwa 
w różnych krajach, do wojen. Wbrew 
zdrowemu rozsądkowi tworzymy świat 
nam wrogi. Świat zbyt szybkich zmian, 
pośpiechu, niestabilny, świat, za któ-
rym nie nadążamy. A przecież ewolucja 
człowieka nie nadąża za tempem zmian 
w otoczeniu. Wszystko się zmieniło, 
a my nadal pozostajemy ludźmi „z tam-
tej epoki”.

Wyrazem utraty rozsądku jest stan 
zdrowia ludzi, odejście od praktyko-
wanego przez tysiące lat sposobu życia 
i odżywiania opartego na tradycji, ryt-
mie zmian w przyrodzie, porach roku itp. 
Jednocześnie zdrowie dla większości lu-
dzi pozostaje najwyższą wartością. Coraz 
mniej rozumiemy od czego zależy zdro-
wie. Mamy mniejsze poczucie wpływu 
na jego tworzenie. 

Celem promocji zdrowia jest zwięk-
szanie wpływu na jego stan i indywidual-
nej odpowiedzialności. Osiągnięcie tego 
jest możliwe poprzez lepsze rozumienie 
tego czym jest zdrowie i jakie czynniki 
decydują o jego utrzymaniu. Ważne jest 
zwiększanie świadomości zdrowotnej 
i zdobywanie praktycznych umiejętności 
i technik radzenia sobie w konkretnych 
sytuacjach. 

Makrobiotyka jest jedną z dróg do 
wiedzy o sobie, wprowadzania i utrzy-
mywania równowagi i ładu we wła-
snym ciele, wyczuwania jego potrzeb. 
Jest także ogromną wiedzą o innych lu-
dziach, o przyrodzie, o prawach rządzą-
cych światem. W ten sposób przyczynia 
się do zmniejszenia zachorowalności na 
choroby cywilizacyjne, z którymi medy-
cyna oparta na farmakoterapii nie może 
sobie poradzić. Dostarcza wiedzy i prak-
tycznych umiejętności rozpoznawania 
energii pożywienia, dopasowywania jej 
do pór roku, klimatu, aktywności fizycz-
nej, płci i wieku poprzez to zwiększa po-
czucie zaradności. 

Makrobiotyka opiera się na zasadach, 
teoriach i praktykach znanych filozo-
fom, nauczycielom i lekarzom od wie-

lu tysiącleci. Określenie „makrobioty-
ka” wywodzi się z Grecji („macrobios”) 
i znaczy „wielkie życie”. Autorstwo tego 
określenia przypisuje się Hipokratesowi, 
ojcu współczesnej zachodniej medycy-
ny. Rozwój współczesnej makrobiotyki 
przypisuje się japońskiemu filozofowi 
i pisarzowi George Ohsawa, działające-
mu na przełomie dziewiętnastego i dwu-
dziestego wieku, który połączył tradycyj-
ną zachodnią makrobiotykę z pięcioma 
tysiącami lat wschodniej (orientalnej) 
medycyny. Współcześnie, jeden z jego 
uczniów, Michio Kushi, opracował zale-
cenia dotyczące żywienia i sposobu życia 
dla ludzi żyjących w umiarkowanym kli-
macie z czterema porami roku. 

Definicja makrobiotyki 
Makrobiotyka jest nauką o długim ży-

ciu w zdrowiu, szczęściu i wolności, jest 
kontynuacją starego od tysięcy lat prak-
tykowanego sposobu życia i odżywiania, 
którego istotą jest przestrzeganie równo-
wagi.  

Makrobiotyka oznaczała w starożyt-
nej Helladzie nauczanie oparte na głę-
bokim zrozumieniu Porządku Wszech-
świata. W V w. p.n.e. Hipokrates, ojciec 
zachodniej medycyny, w swoim dzie-
le pt. „Klimaty, wody i miejsca” w ta-
kim właśnie znaczeniu użył tego termi-
nu, opisując grupę zdrowych i relatywnie 
długowiecznych ludzi. Hipokrates, który 
podobno sam przeżył ponad 100 lat, pod-
kreślał konieczność harmonii z otocze-
niem, a szczególnie starannego doboru 
pożywienia. Swoją naukę podsumował 
znanym aforyzmem „Niech twoje poży-
wienie będzie lekarstwem, a lekarstwo 
twoim pożywieniem”. 

Słowo „makrobiotyka” zostało po raz 
pierwszy użyte przez niemieckiego le-
karza Krzysztofa Wilhelma Hufelan-
da w jego książce „Makrobiotyka czy-
li sztuka przedłużania życia ludzkiego”. 
Współcześnie została upowszechnio-
na w świecie przez Japończyka Georga 
Ohsawę oraz jego uczniów Michio Ku-
shiego i Hermana Aiharę. 

Makrobiotyka, we współczesnym zna-
czeniu tego terminu, jest uniwersalną 
drogą wiodącą ku zdrowemu, w harmo-
nii z otoczeniem przeżywanemu życiu. 

Uniwersalną, a wiec dla każdego, nieza-
leżnie od płci, wieku, wyznawanej religii, 
poglądów politycznych czy środowiska 
kulturowego. Dla każdego, kto w jakimś 
momencie swojego życia dostrzega jed-
ność i współzależność wszystkiego, co 
go otacza, i kto próbuje jedność tę wspie-
rać. Często takim krytycznym momen-
tem jest pojawienie się choroby, która 
uświadamia dotkniętemu nią człowie-
kowi, jak głęboko naruszył podstawowe 
prawa natury. Prawa, które wszyscy intu-
icyjnie rozumieją, lecz których narusza-
nie coraz częściej wymusza współczesna 
cywilizacja. 

Podstawowe zasady makrobio-
tycznego stylu życia i odżywia-
nia
Są one zbieżne ze współczesnym ro-

zumieniem promocji zdrowia – traktują 
człowieka całościowo, podkreślają jego 
własną odpowiedzialność za zdrowie, 
wiążą jego zdrowie ze stanem środowi-
ska naturalnego. 

Do podstawowych założeń makrobio-
tycznego sposobu życia i odżywiania na-
leżą: 

- równowaga, czyli zdolność człowie-
ka do budowania homeostazy wewnątrz 
swego organizmu oraz tworzenia dyna-
micznej równowagi między nim a środo-
wiskiem naturalnym, 

- lokalność – człowiek związany jest 
ze swoim specyficznym, lokalnym śro-
dowiskiem, do którego dopasowuje swój 
sposób odżywiania, uwzględniając pory 
roku, klimat, lokalną tradycję, 

- ekologia – szacunek do przyrody, 
do pożywienia, preferowanie naturalnie 
uprawianych pokarmów, bez środków 
chemicznych i przemysłowego nawoże-
nia, ekologiczna świadomość przy robie-
niu zakupów, segregacja śmieci itp., 

- holistyczność, czyli podejście cało-
ściowe, systemowe do człowieka i świata,

- ekonomiczność, czyli spożywanie 
całościowego pożywienia, unikanie pro-
duktów rafinowanych, oczyszczonych, 
wysoko przetworzonych, 

- odpowiedzialność – za świat, za śro-
dowisko naturalne, za swoje zdrowie. 

Opracował: Wiesław  Biały

Makrobiotyka alternatywą  
w profilaktyce zdrowotnej
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Miał to być temat świąteczny, ale jest noworoczny, bo 
w grudniu ukochana zabrała mnie do Indii. Tak do 
końca Indie to nie były, bo mieszkaliśmy przy pięknej 

plaży w Goa nieopodal kościoła katolickiego, w którym w nie-
dzielę uczestniczyliśmy we mszy, a nasz gospodarz nazywał się 
John Fernandez. Że to Indie przypominała nam jedynie niedaleko 
od nas położona wioska jogina, w której moja żona chce w przy-
szłym roku spędzić wakacje i z drugiej strony stado krów pasące 
się w śmietniku, przy wejściu na plażę. Ja z kupą jestem za pan 
brat ale, że moja żona chce wrócić to chyba nie było tak źle.

Ale co ma do tego Fiszu? No właśnie nic. Chyba zostanę arty-
stą, bo się zagalopowałem.

Kilka miesięcy temu musiałem kilka razy dziennie czytać Ty-
tusowi i Liluli o przygodach Kurczaka Małego. Tytus zasypiał 
z książką pod głową, a ja budziłem się w nocy cytując jej frag-
menty. Przyjaciele kurczaka to Szpek Zawiotki, Luśka Kuper-
czak i Fiszu Chybaryba.

Oczywistą konsekwencją tego był fakt, że kot, który pojawił 
się w naszym domu, otrzymał imię Fiszu.

Ponieważ ja nigdy nie mogłem mieć własnego zwierzęcia, 
chociaż wśród zwierząt się wychowywałem, to postanowiłem,  
że moje dzieci będą miały inaczej i w naszym domu zwierzę-
ta będą. Musimy się jednak do tego przygotować i trochę przy-
sposobić swój dom, a właściwie jego otoczenie, co przeciąga się 
w czasie.

I pojawił się Fiszu, trzymiesięczny kot, którego nie można opi-
sać. Wszystkie kotki są milutkie i piękne, ale on ma w sobie coś, 
co sprawia, że wszyscy zakochują się w nim od pierwszego wej-
rzenia. Tak było i ze mną. Decyzja podjęta i Fiszu zostaje z nami.

Pomyślałem, że na psa musimy jeszcze poczekać, ale z kotem 
przecież nie ma takiego problemu, bo kot jest czysty i potrafi też 
zająć się sam sobą.

Kupiłem mu piękny domek, kuwety i piasek, do którego był 
przyzwyczajony. Dostał też drapak, taki sam z jakiego korzystał 
wcześniej. Fiszu to bardzo zadbany kot z „dobrego” domu.

Jego przeprowadzka kosztowała mnie sporo nerwów, ponie-
waż chciałem go przywitać z „fasonem”. Dzieci były zachwyco-
ne, natomiast moja żona, która wychowywała się z psami, miała 

Fiszu lekkie obawy. Rozwiałem je mówiąc, że wszystko biorę na sie-
bie.

I zaczęło się. Pierwsze siku w naszym domu Fiszu zrobił do 
torebki mojej żony, czego ona nie mogła nie zauważyć. Pierw-
szą kupę natomiast zrobił na matkę obok łóżka Tytusa, co udało 
mi się już zatuszować. Te dwa pierwsze razy to był dopiero po-
czątek.

Siedząc przy biurku w gabinecie codziennie się mądrzę, dora-
dzając właścicielom, którzy nie wiedzą jak postępować ze swoim 
zwierzakiem. Tłumaczę, że kot, który załatwia się poza kuwetą, 
daje nam jakieś znaki. Że jak nasika do walizki, to może zna-
czyć, że nie mamy wyjeżdżać bez niego. Jak nasika na podusz-
kę, to może oznaczać, że jest to poduszka zdrajcy, który coś tam 
przeskrobał.  Że kot to, że kot tamto. Ale, że kot tak naprawdę 
jest czysty.

Po pracy wstaję zza tego biurka i wdeptuję w co? Oczywiście 
w kupę Fisza, któremu nie wiadomo o co chodzi.

Ale tak naprawdę wiadomo o co Fiszowi chodzi. Walczy chło-
pak o swoje. Miał jakieś przyzwyczajenia, które teraz przyszło 
mu zmienić i to mu się nie podoba. Nie może mi tego w inny 
sposób powiedzieć, więc musi mi pokazać.

Te nasze przepychanki trwały dość długo, ale po pewnym cza-
sie zrozumiałem o co chodzi. Były wzloty i upadki, ale z czasem 
zaczęliśmy się uczyć siebie nawzajem. Trochę ustąpiłem ja, tro-
chę ustąpił Fiszu i w efekcie okazało się nagle, że nie muszę już 
chodzić z łopatką i ścierką po domu w poszukiwaniu Fiszowych 
niespodzianek. On wie, czego może się spodziewać po mnie, a ja 
wiem, czego mogę spodziewać się po nim. Jednak początek był 
ciężki, a mnie zaskoczyło to, że musiałem w to włożyć tyle sił 
i energii.

Ten okres walki z Fiszem dużo mnie nauczył i uświadomił 
mi, że często zbyt pochopnie podejmujemy decyzje. Mamy ja-
kieś wyobrażenie o czymś, ale kiedy to wyobrażenie zderzy się 
z rzeczywistością okazuje się, że na to nie byliśmy gotowi i rze-
czywistość nas przerasta. Więc zanim zdecydujemy się na coś 
powinniśmy, to przemyśleć i przeanalizować wszystkie za i prze-
ciw. Decyzja o przyjęciu pod dach zwierzaka nie jest żartem i jest 
o tyle poważna, że dotyczy żywej istoty, która myśli i czuje.

To miał być przedświąteczny tekst przestrzegający też przed 
prezentami, które stają się kłopotem dla obdarowanego o czym 
często słyszę. Myślę jednak, że jest aktualny przez cały rok!

Zdrowia w nowym roku!
Paszczak (paszkosum@wp.pl )

Wiadomości wędkarskie

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Tar-
nowie Podgórnym zawiadamia swoich członków, że 
29 stycznia odbędzie się zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze Koła. Zebranie odbędzie się w sali GKS 

Tarnovia ul. 23 Października o godz. 11.00. W wypadku braku 
kworum, drugi termin w tym samym dniu o godz. 11.15.

W programie: 
-  sprawozdanie Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu 

Koleżeńskiego za 2016 r.,
-  głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu,
- preliminarz budżetowy,
- plan pracy koła na 2017 r.
-  wręczenie pucharów w konkursie Grand Prix Koła 2016 r.,

-  wybory do Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej Sądu Ko-
leżeńskiego,

- wolne głosy i wnioski.
Uwaga: Sekretariat Koła PZW w Tarnowie Podgórnym 

chwilowo przeniesiony na ul. 23 Października w sali GKS Tar-
novia (czynny w każdy wtorek od godz. 18.00 do 20.00).

Informujemy, że nastąpiła zmiana w regulaminie połowu ryb 
na Jeziorze Lusowskim. Dopuszcza się wędkowanie z pontonu, 
wcześniej zarejestrowanego w Starostwie. Wprowadzona zosta-
ła ulga 50% na Jezioro Lusowskie dla mężczyzn, którzy skoń-
czyli 65 lat oraz kobiet, które skończyły 60 lat. 

Informacje: tel. 508 507 980 lub 517 586 261.
 ~Prezes Koła, Marek Perz
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Podsumowując stary rok można powiedzieć że obfitował 
on w wiele wydarzeń. Najbardziej spektakularne to rzą-
dowy program Rodzina 500+, na który w naszej Gminie 

przeznaczone było prawie 20 mln zł. Pieniądze te w znaczny 
sposób ułatwiły życie wielu naszych mieszkańców. Po drugie 
ciągle powiększająca się liczba prywatnych inicjatyw przedsię-
biorców, którzy uwierzyli w możliwości rozwoju swoich firm 
na tym terenie, dostrzegając szczególnie sprzyjający klimat in-
westycyjny. Już dziś prawie co czwarty mieszkaniec Gminy to 
przedsiębiorca.  Ciekawostką jest, że w naszej Gminie pracuje 
dwa razy więcej osób niż w niej mieszka, co pokazuje miarę 
tego sukcesu. Po trzecie budżet Gminy, który w mijającym roku 
był rekordowy, a którego wysokość mogliśmy obserwować po 
inwestycjach, jakie są przeprowadzane w Gminie. 

Jest więc dobrze, jednak kolejny rok 2017 niesie ze sobą 
wiele niewiadomych, skomplikowaną sytuację makroekono-
miczną, zapowiedzi zmian w przepisach, zmiany w szkolnic-
twie, a nade wszystko zapowiedź zmian w systemach eme-
rytalnych. Wszystko to powoduje niepewność. Sprawia,  że 
klimat inwestycyjny nie będzie już tak wspaniały. Najbardziej 
jednak uderzyła we mnie zapowiedź planów Morawieckiego 
dotycząca praktycznie całkowitej likwidacji naszych fundu-
szy emerytalnych OFE. Zapowiedź ta już teraz wpływa na za-
chowania chociażby na warszawskiej GPW, która jest jednym 
z najsłabszych obecnie rynków finansowych. Co zatem dalej.

Plan Morawieckiego zakłada przeniesienie kwot pieniędzy 
znajdujących się w OFE na tak zwane IKE indywidualne kon-

ta emerytalne, a  Resort finansów opracowuje szczegóły pro-
pozycji, by 25 procent aktywów OFE przekazane zostało do 
Funduszu Rezerwy Demograficznej, a 75 procent na Indywi-
dualne Konta Emerytalne. Tak jak to było za czasów OFE, lu-
dzie mieli możliwość wyboru, do którego OFE będą należeć 
w przeciwnym wypadku trafiali do niego z przypadku. Jak to 
będzie wyglądało obecnie jeszcze nie wiadomo, ale można się 
spodziewać, że będzie podobnie, chyba że rząd zdecyduje się 
na przekazanie środków w zarząd do tz polskich właścicieli 
np. PZU. 

W każdym przypadku warto się zastanowić czy nie wy-
przedzić decyzji rządzących i nie założyć już teraz własnego 
programu IKE. Dzięki takiemu rozwiązaniu wybór instytucji, 
która będzie zarządzała naszymi pieniędzmi na emeryturze, 
będzie zależał od nas a nie od urzędników. Na rynku dostęp-
nych jest wiele instytucji które oferują Indywidualne Progra-
my Emerytalne warto zapoznać się z rankingiem aby wyrobić 
sobie własną opinię.  

Przy okazji Nowego Roku życzę Państwu dużo zdrowia 
a jako że nasza Gmina słynna jest ze swoich przedsiębiorców 
wielu sukcesów w rozwoju biznesu jednak w harmonii z ży-
ciem prywatnym. Aby nie tylko firmy się wspaniale rozwijały, 
ale i rodzina na tym zyskiwała jej stabilność, dobrobyt i moż-
liwości.

~ Dariusz Jóźwik,  
Konsultant ds. ubezpieczeń i inwestycji,  

jozwik.dariusz@live.com

W nowym roku zadbaj o swoją przyszłość

Drzwi Otwarte w tarnowskim Gimnazjum 

Dnia 13 grudnia odbył się Dzień Otwartych Drzwi 
w Gimnazjum im. Integracji Europejskiej w Tarno-
wie Podgórnym. Do naszej szkoły przybyli uczniowie 

klas szóstych zainteresowanych nauką w tej placówce. W to-
warzystwie przewodników z klas starszych można było za-
poznać się z proponowaną ofertą edukacyjną, nauczycielami 
i z obiektem gimnazjum. Ciekawe zabawy, testy i doświadcze-
nia przygotowały pracownie przedmiotowe m.in. językowa, 
informatyczna, biologiczna, i chemiczna. 

 O 16.00 w sali gimnastycznej odbył się mecz piłki nożnej 
chłopców klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Pod-
górnym i uczniów klas pierwszych naszego Gimnazjum.

W hallu szkoły wyeksponowano fotografie osiągnięć szko-
ły i poszczególnych uczniów, a w bibliotece kroniki szkolne. 

Chętni mogli wziąć udział w warsztatach „Od tradycji do no-
woczesności”, grach edukacyjnych, a także rozwiązywać testy 
psychologiczne i obejrzeć pokazy sztuk walki. Oprócz tego 
gości skorzystali ze specjalnie na ten dzień uruchomionej ka-
wiarenki. Natomiast rodzice uczestniczyli w spotkaniu z dy-
rekcją szkoły. ~ Jolanta Siwczak

Ranking za portalem www.mojaprzyszlaemerytura.pl
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W nowym roku Biblioteka Pu-
bliczna w Tarnowie Podgór-
nym zaprasza wszystkich 

zainteresowanych, bo Warto czytać, czy-
tanie nie szkodzi. Przede wszystkich za-
praszamy tych, którzy jeszcze nie od-
wiedzili naszych placówek, na spacer 
po interesującym świecie książki i pla-
cówkach, które gromadzą dorobek ludz-
kości z całego świata. Do placówek ko-
lorowych, przyjaznych, o nowoczesnym 
wystroju, zapewniającym klimatycz-
ny i profesjonalny kontakt z książką.  
Przyjazny czytelnikowi wystrój zachę-
ca do kontaktu ze słowem pisanym, tak 
tych najmłodszych, jak i trochę star-
szych. Kolorowe działy z książkami 
edukacyjnymi, klimatyczne miejsca, re-

gały z literaturą obcojęzyczną dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych. Literatura ze 
wszystkich dziedzin wiedzy potrzebna 
uczniom, młodzieży uczącej i studiują-
cej, książki o różnym stopniu trudności. 
Olbrzymi wybór literatury beletrystycz-
nej (powieści obyczajowe, sensacyjne, 
kryminały, biografie, pamiętniki, au-
tobiografie), reportaże, poradniki dla 
wszystkich chcących spędzić wolny 
czas z ciekawą, odstresowującą literatu-
rą, pozwalającą na relaks, bez ponosze-
nia jakichkolwiek kosztów. Wystarczą 
tylko dobre chęci, odwaga w przekro-
czeniu progów książnicy i wędrówka 
między regałami w poszukiwaniu ulu-
bionych autorów i książek. Bez pono-
szenia dodatkowych kosztów możemy 

wyruszyć w świat, praktycznie nie wsia-
dając do samochodu, samolotu, pociągu.

W czasie zimowej przerwy w szko-
łach Biblioteka Publiczna jest otwar-
ta dla wszystkich i umożliwia uczniom 
kontakt ze słowem pisanym, poszerze-
nie swoich różnych zainteresowań. Czas 
wolny może być ciekawy i interesujący 
także z… książką. To czas, kiedy moż-
na czytać dla przyjemności. Brak kon-
taktu ze słowem pisanym i zastępowa-
nie go cyfrowymi treściami, szczególnie 
w młodym wieku, to w efekcie trudności 
z czytaniem dłuższych tekstów, ich zro-
zumieniem, tracenie zdolności koncen-
tracji, tak potrzebnej w dalszej nauce. 
Zapraszamy. Tysiące książek czeka na 
czytelników.  I.B.

Filie Biblioteki w Baranowie, Lusowie, Przeźmierowie

Biblioteka Publiczna w Tarnowie Podgórnym.

Z początkiem roku Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM” 
wprowadził nowy system biletowy. Powstał on we 
współpracy z największą firmą w branży – Bilety24. 

Wszystkie bilety dostępne są online w tym serwisie, a link 
znaleźć można na stronie www.goksezam.pl, na podstronach 
poszczególnych wydarzeń oraz na profilu GOK „SEZAM” na 
Facebooku (facebook.com/goksezam). Zamiast dotychczaso-
wych darmowych zaproszeń dla rodziców na spektakle cyklu 
„Mama, Tata, Teatr i ja” oraz wejściówek dla członków Klubu 
Miłośników Jazzu i Bluesa obowiązywać będą bilety w cenie 
1 zł. Podczas wybranych imprez miejsca będą numerowane, 

a rezerwacja dowolnego krzesła możliwa będzie zarówno on-
line, jak i w kasach GOK „SEZAM”. Te czynne są bez zmian: 
od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 w siedzibie GOK „SE-
ZAM”, w godz. 15-20 w Domu Kultury w Tarnowie Podgór-
nym i od wtorku do piątku w godz. 16-20 w Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo. Bilety można kupować także bezpośrednio 
przed imprezami – sprzedaż rozpoczyna się godzinę przed wy-
darzeniem.

Jarek Krawczyk

Nowy system biletowy GOK „SEZAM”
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„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych 
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie www.goksezam.pl.

Bilety i zaproszenia dostępne:
- w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) pon. - pt. w godz. 9-15
- w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14)  pon. - pt. w godz. 15-20
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) wt. - pt. w godz. 16-20 oraz przed imprezami
- online w serwisie Bilety24 i na stronie www.goksezam.pl

Otwarcie wystawy Marka Kromskiego
pt. „Jazz i emocje”
środa, 18 stycznia godz. 18
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Kino dla dzieci: „Wilk w owczej skórze”
niedziela, 22 stycznia godz. 12.30
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety rodzinne: 10 zł / dziecko

Kino Zielone Oko zaprasza: „Powidoki”
niedziela, 22 stycznia godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Jazzowa Scena Sezamu: „Napiórkowski Sextet”
piątek, 27 stycznia godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 20 zł

Kino Zielone Oko zaprasza: 
„Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”
niedziela, 29 stycznia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

„Kulturalna walka z nudą”
- ferie zimowe z GOK „SEZAM”
od 30 stycznia do 10 lutego  w godz. 10-14 
Centrum Kultury Przeźmierowo, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym.

Kino Zielone Oko zaprasza: „Autopsja Jane Doe”
niedziela, 5 lutego, godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kabaret Skeczów Męczących 
w programie „Pod prądem”
sobota, 11 lutego, godz. 16
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 35 zł

Kino dla dzieci: „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”
niedziela, 12 lutego, godz. 12.30
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł (dzieci), 1 zł (dorośli)

Kino Zielone Oko zaprasza: „La La Land”
niedziela, 12 lutego, godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Afisz
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Na Jazzowej Scenie Sezamu regularnie grywają naj-
więksi polscy jazzmani. Zdjęcia wykonane podczas 
ich koncertów przez Marka Kromskiego będzie moż-

na zobaczyć w Galerii w Rotundzie. Otwarcie wystawy „Jazz 
i emocje” w środę, 18 stycznia o godz. 18 w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym.

Marek Kromski jest absolwentem Technikum Fotogra-
ficznego w Poznaniu. Od 6 lat fotografuje, a od 4 lat pracu-

je w laboratorium fotograficznym. W 2012 roku rozpoczął 
współpracę z miesięcznikiem TarNowa Kultura, gdzie publi-
kuje zdjęcia z najważniejszych imprez kulturalnych w Gmi-
nie Tarnowo Podgórne. Szczególnie interesują go zdjęcia 
portretowe.

Wstęp na wystawę jest wolny. Zapraszamy!

Jarek Krawczyk

Jazz i emocje

Jeden z najpopularniejszych polskich kabaretów powraca 
do Gminy Tarnowo Podgórne. Tym razem z programem 
„Pod prądem”, który zaprezentuje w sobotę, 11 lutego 

o godz. 16 w Centrum Kultury Przeźmierowo.
Grupa, która powstała w Kielcach w 2003 roku, od lat bawi 

Polaków, zdobywając ich uznanie i 50 kabaretowych nagród. 
Popularność przyniosły jej częste występy telewizyjne – 

Kabaret Skeczów Męczących
wraca z nowym programem

KSM należy do najchętniej zapraszanych na rozmaite kaba-
retony. Program, który KSM zaprezentuje w Przeźmierowie, 
będzie jednak składał się z nowych, nieemitowanych wcze-
śniej w telewizji skeczy i piosenek.

„Pod prądem” to największa dotychczasowa produkcja 
kabaretu. „Ma być trochę pod prąd, nie zabraknie więc od-
ważnych treści i elektryzujących tekstów, które zbudują po-
trzebne napięcie” – pisze o programie kabaret, który zapra-
sza w nim na podróż po polskich absurdach. „Kiedy myślisz, 
że już nic cię nie zaskoczy, my włączamy drugą taryfę i ile 
elektrownia dała” – zachęcają członkowie Kabaretu Ske-
czów Męczących. Wystąpią oni w naszej gminie już po raz 
drugi. W 2014 roku zaprezentowali w Tarnowie Podgórnym 
program „Live” i spotkali się z gorącym przyjęciem publicz-
ności.

Bez wątpienia, równie gorąco będzie 11 lutego o godz. 16 
w Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety w cenie 35 zł do 
nabycia w miejscu imprezy (od wtorku do piątku w godz. 16-
20), w siedzibie GOK „SEZAM” (od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-15), w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od 
poniedziałku do piątku w godz. 15-20) oraz online w serwi-
sie Bilety24.pl.

 Jarek Krawczyk
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„Nie strój zdobi niebosz-
czyka” i „Detektyw” – to 
spektakle, które obejrzymy 

26 lutego w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym. Co je łączy? Osoby reżyse-
ra Błażeja Peszka i jego ojca, wybitnego 
aktora Jana Peszka. 

Błażej Peszek jest absolwentem Wy-
działu Aktorskiego PWST w Krako-
wie. Od 2003 roku związany jest z Na-
rodowym Starym Teatrem w Krakowie, 
wcześniej występował w Teatrze No-
wym w Łodzi i krakowskim Teatrem 
im. J. Słowackiego. Już w dzieciństwie 
zajmował się pisaniem i reżyserowa-
niem sztuk, w których występowała 
jego siostra, Maria. Jak czytamy na 
stronie Starego Teatru, dysponuje sze-
rokim wachlarzem aktorskich środków, 
potrafi żonglować nastrojami, a sce-
niczną charyzmę i autentyczność uzu-
pełnia niezwykła sprawność fizyczna 
(trenuje kick-boxing).

Jeśli Błażej Peszek jest postacią, któ-
rą warto bliżej poznać, to nikomu nie 
trzeba przedstawiać drugiego z akto-
rów, którzy wystąpią w Tarnowie Pod-
górnym. Jan Peszek Wydział Aktorski 
krakowskiej PWST kończył w 1966 
roku. Debiutował w Teatrze Polskim 
we Wrocławiu, gdzie spędził 9 sezo-
nów. Z Wrocławia przeniósł się do Te-
atru Nowego w Łodzi, gdzie występo-
wał m. in. w inscenizacjach Kazimierza 
Dejmka. Występował u najwybitniej-
szych reżyserów teatralnych i filmo-
wych. Za postać, która ukształtowała go 
aktorsko, sam uznaje jednak Bogusła-
wa Schaeffera, który skłonił go do eks-
perymentów i poszukiwania nowych 

Teatralny maraton wkrótce w Tarnowie
form aktorskiego wyrazu. W ostatnich 
latach także reżyseruje, wykłada też na 
krakowskiej PWST.

„Detektyw” to nowa adaptacja sztu-
ki Anthonego Shaffera. Tekst ten był 
dwukrotnie ekranizowany – w 1972 
roku powstał na jego bazie obsypany 
Oscarami film Josepha L. Mankiewi-
cza, a w 2006 roku wersja Kennetha 
Branagha, znana jako „Pojedynek”.

Pisarz poczytnych kryminałów An-
drew Wyke (Jan Peszek) zaprasza do 
swojego domu aktora, Milo Tindla 
(Błażej Peszek). Przyjacielskie z po-
zoru spotkanie zmienia się w maka-
bryczną grę, którą panowie toczą mię-
dzy sobą. Ponieważ ta gra nie ma reguł, 
wszystko jest możliwe. Widz i policja 
prowadząca śledztwo wpadają w sieć 
pułapek, zastawionych przez parę wy-
rafinowanych graczy. Jan Peszek po-
jawia się w roli kabotyńskiego literata 
– milionera zdradzanego przez młodą 
żonę – a Błażej Peszek kreuje postać 
jej kochanka.

Świetnie napisany tekst, w którym 
śmiech przeplata się z grozą stał się 
punktem wyjścia do spektaklu, w któ-
rym napięcie narasta od początku, at-
mosfera jest gęsta, a pojedynek na sło-
wa i emocje – tajemniczy. Widzowie do 
samego końca nie wiedzą, co było ble-
fem ze strony bohaterów, a co faktami, 
które wywołały ich pojedynek.

Aktorski duet ojca i syna, uzupeł-
niony przez Katarzynę Krzanowską, 
zobaczymy też w drugim ze spekta-
kli – „Nie strój zdobi nieboszczyka”. 
Wyprodukowane przez Teatr Miejski 

w Lesznie przedstawienie oparte jest 
na tekście Herberta Bergera.

„Ona i On. I Pani Radczyni, która 
jest zamożna.  I nieroztropnie umiera 
w nieodpowiednim momencie. A tak 
wygodnie żyło się koło niej i trochę 
jej kosztem. Bez Pani Radczyni świat 
się przewraca. Jest na to sposób. Zmar-
twychwstanie. I zaczyna się wpierw 
psychodrama, a natychmiast potem – 
horror” – czytamy w opisie spektaklu, 
który według recenzentów bawi do łez.

„Będą przeginać! Wchodzi pani pra-
cująca na domkach, w kolczykach śred-
nicy dwa metry, i już wiesz, że pracuje 
na domkach. […] Na chacie zastaje tru-
pa. Tutaj pominę, bo wierzcie mi, chce-
cie to obejrzeć. Ludzie się śmieli, ale ja 
bardziej! Aż się okazało, że to wzrusza-
jący spektakl o starości i o aktorstwie, 
o tym, jak ktoś przegnie i już nigdy nie 
wyjdzie z roli” – pisał w portalu e-teatr.
pl Maciej Stroiński.

Na dwa ciekawe spektakle zapra-
szamy do Domu Kultury w Tarno-
wie Podgórnym w niedzielę, 26 lu-
tego o godz. 17. Bilety w cenie 40 zł 
dostępne są w miejscu imprezy (od 
poniedziałku do piątku w godz. 15-
20), w siedzibie GOK „SEZAM” (od 
poniedziałku do piątku w godz. 9-15) 
oraz w Centrum Kultury Przeźmierowo 
(od wtorku do piątku w godz. 16-20). 
Sprzedaż internetową prowadzi serwis 
Bilety24.pl, a link można znaleźć na 
www.goksezam.pl. W dniu imprezy bi-
lety kosztować będą 50 zł, o ile nie zo-
staną wykupione wcześniej.

 Jarek Krawczyk

~ gok



36    | sąsiadka~czytaj | styczeń 2017

~ gok

Pierwszy w 2017 roku koncert Jaz-
zowej Sceny Sezamu uświetni 
jazzowa supergrupa – Marek Na-

piórkowski Sextet. Oprócz grającego na 
gitarze lidera w skład zespołu wchodzą 
znakomici instrumentaliści: Michał To-
kaj (fortepian), Adam Pierończyk (sak-
sofony), Henryk Miśkiewicz (klarnet 
basowy, saksofon), Robert Kubiszyn 
(kontrabas i gitara basowa) oraz Paweł 
Dobrowolski (perkusja). 

Wspólnie zagrają materiał z najnow-
szego albumu. – Każda z moich poprzed-
nich płyt była powodem do dumy i źró-
dłem ekscytacji, ale „UP!” jest dla mnie 
czymś szczególnym. Sumą doświadczeń, 
wejściem na wyższy poziom i pierwszym 
krokiem, by iść… jeszcze wyżej – mówi 
o nim M. Napiórkowski.  

Ten ceniony gitarzysta i kompozy-
tor od wielu lat realizuje się jako arty-
sta wszechstronny, budując jednocześnie 
własny i niepowtarzalny język muzycz-
ny. Jest trudny do zaszufladkowania, bo 
z każdym nowym przedsięwzięciem za-

biera nas w coraz ciekawsze, intrygu-
jące światy muzyczne. Jego unikalne 
brzmienie zostało docenione nagrodami 
(sześciokrotnie nominowany do Fryde-
ryka, od 2012 roku wybierany na Jazzo-
wego Gitarzystę Roku głosami czytelni-
ków Jazz Forum). Nagrał ponad 150 płyt, 
z czego 5 solowych. Przez 16 lat współ-
pracował z Anną Marią Jopek, od lat to-
warzyszy też karierze Doroty Miśkie-
wicz. Koncertował w Japonii, Meksyku, 
Brazylii, Kanadzie, Indonezji, Chinach, 
Rosji i większości krajów Europy.

Na fortepianie towarzyszyć mu będzie 
Michał Tokaj, znany m. in. ze współpra-
cy z Agą Zaryan i czeskim kontrabasistą 
Jaromirem Honzakiem. Na saksofonie 
sopranowym zagra Adam Pierończyk – 
arcymistrz otwartej, odważnej formy,  
muzyczny wizjoner, a jednocześnie po-
eta, malujący dźwiękami swoją intymną 
opowieść. Poza grą na saksofonie, w nie-
typowej dla siebie roli klarnecisty baso-
wego wystąpi Henryk Miśkiewicz, na 
co dzień genialny alcista, legenda i do-

bru duch polskiego jazzu, tytan melodyj-
nej i pełnej energii improwizacji. Basista 
Robert  Kubiszyn, ceniony muzyk sesyj-
ny i producent, który od lat jest towarzy-
szem Marka Napiórkowskiego w mu-
zycznej podróży, zagra na kontrabasie 
i gitarze basowej. Skład zespołu gwiazd 
uzupełnia perkusista  Paweł Dobrowol-
ski – jeden z najbardziej zajętych  per-
kusistów, wzywany zawsze tam, gdzie 
powstają znakomite nagrania w każdej 
z jazzowych stylistyk.

Na ten niezwykły koncert zapraszamy 
wyjątkowo do Centrum Kultury Prze-
źmierowo, w piątek, 27 stycznia o godz. 
19. Bilety w cenie 20 zł dostępne są na stro-
nie www.goksezam.pl, w serwisie Bilety24.
pl oraz w kasach GOK „SEZAM” w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo (od wtorku do 
piątku w godz. 16-20), w siedzibie GOK 
„SEZAM” w Tarnowie Podgórnym (od 
poniedziałku do piątku w godz. 9-15) oraz 
w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym 
(od poniedziałku do piątku w godz. 15-20). 
 Jarek Krawczyk

Jeżeli sądzicie państwo, że przedmioty codziennego, ku-
chennego użytku mogą służyć wyłącznie przyrządzaniu 
potraw, koniecznie musicie zobaczyć przedstawienie Te-

atru TeatRyle „Pyza na polskich dróżkach”. Będzie to kolejny 

Wędrówka Pyzy dla dzieci spektakl w cieszącym się dużą popularnością cyklu „Mama, 
tata, teatr i ja”.

W rękach aktorek zwyczajny wałek do ciasta, lejek, czy 
forma do pieczenia całkowicie zmienią swoją funkcję i staną 
się postaciami z bajki. Ulepioną przez gospodynię tradycyj-
ną, polską kluskę – Pyzę – ogarnia pasja wędrówki. Droga 
prowadzi przez cały kraj – od Mazowsza po Tatry. Dzieci 
i ich opiekunowie wraz z Pyzą odwiedzą Młynarza, Króla 
Popiela i jego myszy, Górali i wiele innych postaci wyczaro-
wanych z desek do krojenia.

Na spektakl zapraszamy w niedzielę, 19 lutego do Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety w cenie 10 zł 
(dzieci) i 1 zł (dorośli) dostępne są w miejscu imprezy (od 
poniedziałku do piątku w godz. 15-20), w siedzibie GOK 
„SEZAM” (od poniedziałku do piątku w godz. 9-15) oraz 
w Centrum Kultury Przeźmierowo (od wtorku do piątku 
w godz. 16-20). Sprzedaż biletów online prowadzi serwis Bi-
letomat.pl, a link znaleźć można na www.goksezam.pl. 

 Jarek Krawczyk

Napiórkowski Sextet w Przeźmierowie
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W pokoleniu trzydziestolatków 
na polskiej scenie muzycznej 
jest bez wątpienia jedną z naj-

ciekawszych postaci. Wszechstronny 
multiinstrumentalista, obdarzony świet-
nym głosem, swoim talentem wzbogacał 
w ostatnich latach składy Moniki Brod-
ki, Katarzyny Nosowskiej, zespołów Hey 
i Muchy. W 2013 roku wydał pierwszą po 
latach, solową płytę „Zelig”, a w listopa-
dzie ubiegłego roku – najnowszy, znako-
micie przyjęty album „Złoto”. Krzysztof 
Zalewski wraz ze swoim zespołem zapre-
zentuje najnowszy materiał w Centrum 
Kultury Przeźmierowo 25 lutego.

Uczęszczał do podstawowej szkoły 
muzycznej, gdzie uczył się gry na forte-
pianie i perkusji. Zainteresowanie cięż-
kim rockiem popchnęło go także w stro-
nę gitary. Jako osiemnastolatek zgłosił się 
do drugiej edycji programu Idol. Z sukce-
sem – zajął pierwsze miejsce. Zalef – bo 
taki wówczas przyjął przydomek – z dnia 
na dzień stał się gwiazdą i wkrótce wydał 
mocną, rockową płytę „Pistolet”.

Później solowa kariera Zalewskiego 
zwolniła. Zaangażował się za to w pra-
cę studyjną i koncertową z czołowymi 
muzykami. - Po Idolu dostałem się na 
pierwsze strony gazet. Jako gitarzysta, 
nagle, przez dwa miesiące, musiałem się 
nauczyć śpiewać. To, że moja twarz wy-
skakiwała z lodówki nie zmienia faktu, że 
nie byłem rzemieślniczo przygotowany 
do wykonywania tego zawodu – wspo-
minał w jednym z wywiadów.

„Nauka zawodu” nie poszła w las. Po 
ośmiu latach przebywania na drugim pla-
nie powrócił z zaskakującą płytą „Zelig”, 

Krzysztof Zalewski wkrótce w Przeźmierowie

sygnowaną już nazwiskiem. Nie pozo-
stało na niej wiele śladów po dawnym, 
rockowym graniu. Przyniosła znacznie 
lżejsze, ale i zdecydowanie dojrzalsze 
brzmienia. Zróżnicowane, przemyślane 
kompozycje pozwalały z jednej strony 
zaprezentować pełnię możliwości wokal-
nych Zalewskiego, ale i jego szerokie ho-
ryzonty muzyczne. 

W listopadzie ubiegłego roku ukazał 
się kolejny solowy album, którym udało 
się Zalewskiemu połączyć sukces arty-
styczny ze sprzedażowym - płyta „Złoto” 
trafiła na 8. miejsce oficjalnej listy sprze-
daży, a drugi singel „Miłość miłość”, 
z fenomenalnym teledyskiem, w którym 
wystąpiła Natalia Przybysz, dotarł na 6. 
miejsce listy przebojów radiowej Trójki. 
Album jest bardziej przebojowy i nieco 
mniej eksperymentalny, niż „Zelig”, ale 
pozorna prostota poszczególnych utwo-
rów wydobywa z nich dodatkową siłę. 
Nie brakuje tu ani rockowych brzmień, 

ani romansów z popem i elektroniką, lecz 
ta stylistyczna mieszanka tworzy spójną 
całość. 

Jak jedna z najciekawszych płyt 2016 
roku obroni się na żywo? Zapewne zna-
komicie, bo już na trasie promującej „Ze-
lig” zespół Krzysztofa Zalewskiego im-
ponował swoim brzmieniem. Pozostaje 
tylko czekać na koncert w Centrum 
Kultury Przeźmierowo. Odbędzie się 
on w sobotę, 25 lutego o godz. 19. Przed-
sprzedaż biletów w cenie 30 zł w miejscu 
imprezy (od wtorku do piątku w godz. 
16-20), w siedzibie GOK „SEZAM” (od 
poniedziałku do piątku w godz. 9-15) 
i Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym 
(od poniedziałku do piątku w godz. 15-
20). Bilety można kupować także w ser-
wisie Bilety24.pl. W dniu koncertu cena 
biletów wzrośnie do 40 zł.

 Jarek Krawczyk
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Zwyczaj ubierania choinki w Polsce to jedna z najnow-
szych tradycji wigilijnych, bo pojawiła się u nas dopie-
ro na przełomie XVIII i XIX wieku, a przywędrowała 

Przedszkole ”Mali Odkrywcy” w Baranowie

Choinka, choinka, wesoła choinka

Wieczór Wigilijny to dwudziestoletnia tradycja, co-
roczne spotkania naszej szkolnej rodziny. Spotka-
nia niezwykłe, tak jak niezwykły jest ich czas – ra-

dości, serdeczności i pokoju pomiędzy ludźmi. 
W tym roku 14 grudnia zebraliśmy się tłumnie w sali gim-

nastycznej w gronie uczniów, rodziców, pracowników i przyja-
ciół szkoły, by wspólnie przeżyć chwilę oczekiwania na święta 
Bożego Narodzenia. Piosenką zatytułowaną „Uciekali” przywi-
tała nas uczennica klasy IVc, Amelia Ciesielska. Następnie na 
scenę wkroczyli uczniowie z klasy Va, przedstawiając historię 
autobusu, którego awaria pokrzyżowała wigilijne plany pasaże-
rom. Nic jednak nie dzieje się bez powodu – obce sobie postaci, 
dzięki ludzkim odruchom, spędziły magiczny wieczór w duchu 
wzajemnej serdeczności, a „dzięki” wypadkowi losu poczuły 
istotę świąt. Światła reflektorów, świąteczna scenografia i naj-
piękniejsze polskie kolędy podkreślały przesłanie spektaklu.

Po gromkich brawach młodzi aktorzy pozostali na scenie, by 
podzielić się symbolicznym opłatkiem z Dyrektor Aleksandrą 
Kolendo, Księdzem Proboszczem, Dariuszem Madejczykiem 
oraz nauczycielami, którzy czuwali nad przygotowaniami tej 
uroczystej „chwili”: Martą Brzostowską, Agnieszką Smólczyk 
oraz Julią Zwolak. Dyrektor oraz Ksiądz Proboszcz złoży-
li życzenia wszystkim zgromadzonym, lecz to nie był koniec 
spotkania. Na scenie pojawili się nasi sąsiedzi z Dziecięcego 
Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Modraki”, którzy tanecz-
nym krokiem i z pieśnią na ustach wprowadzili nas w świat 
ludowych tradycji bożonarodzeniowych. Przepiękne kolędy 
i pastorałki odbiły się echem w niejednym sercu. Niech nam 
wszystkim przyświeca blask nadziei, miłości i pokoju. A za 
rok kolejne wigilijne spotkanie w naszej szkole.

  Michał Kokorzycki

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Grudniowa chwila oczekiwania

z Niemiec. Tradycja ta istniała już u pogan i miała charakter 
magicznego rytuału mającego zapewnić ludziom bezpieczeń-
stwo, dostatek, zdrowie i szczęście. Dekoracje na choinkę były 
swego rodzaju talizmanem dla domu i chroniły go przed złymi 
duchami. My również w ten przedświąteczny grudniowy czas 
zaproponowaliśmy dla dzieci i rodziców świąteczne warszta-
ty, które pobudzają wyobraźnię dzieci, angażują w prace zwią-
zane z przygotowaniami do tych najmilszych chwil w roku, 
a dla zapracowanych mam i tatusiów są chwilą wytchnienia. 
Takie spotkanie jest jedną z ważniejszych form współpracy 
z rodzicami. Rodzice wraz z dziećmi zdobili pierniki, wyko-
nywali ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne, lampiony i inne 
bożonarodzeniowe dekoracje. Wszędzie rozbrzmiewała świą-
teczna muzyka i gwar rozmów. Dziękujemy wszystkim za za-
angażowanie i dobry humor.
 Renata Włodarczak
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Kiedy udaję się do lasu deszczowego 
na południu przejrzystość jednej kropli 

rosy pozwala mi odczuć twoją przejrzystość 
o, Chiny. Zachwycające Chiny (...)

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Z Przeźmierowa do Poznania i dalej, do Chin...

W Sali Ziemi MTP w Poznaniu, 4 grudnia, od-
była się jubileuszowa gala młodzieżowej or-
kiestry Vivat! z Sierakowa, która niedawno 

wróciła z tournée „Od Szanghaju do Pekinu”. W czasie 
tego niezwykłego koncertu gościnnie wystąpił uczeń na-
szej szkoły z klasy VB – Maksym Geisler, który zapre-
zentował niełatwy wiersz w języku polskim i chińskim.  
Maksym uczy się język mandaryńskiego (putonghua) od kilku 
lat. W krótkiej swobodnej rozmowie z konferansjerem wyka-
zał się także wiedzą o odmianach i specyficznych cechach ję-
zyka Zhōngguó, czyli Państwa Środka. Możliwość prezentacji 
swoich umiejętności na prestiżowej scenie, przed ogromną pu-

blicznością i w towarzystwie wielu ważnych gości, uznał ten 
młody poliglota za wielkie wyróżnienie. Uważa, że znajomość 
języków obcych to okno na świat.

Gratulujemy Maksymowi występu i życzymy spełnienia 
marzeń o podróży do Chin! ~ M. C.

W tym roku Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II już po raz drugi włączyła 
się w XVI ogólnopolską akcję charytatywną Szlachetna Paczka. Dzięki 
wspólnemu działaniu kolejna Rodzina otrzymała mądrą, potrzebną po-

moc. Nasza paczka to nie tylko wsparcie materialne, to także motywacja dla rodziny 
do walki z codziennymi trudnościami i informacja: Jesteście dla nas ważni.

Wielkie zaangażowanie całej społeczności szkolnej przyczyniło się do spełnie-
nia wszystkich potrzeb i marzeń wybranej przez nas Rodziny – Pani Katarzyny i jej 
dwójki dzieci: 6-letniej Marysi i 7-letniej Małgosi.

Jedną z najpilniejszych potrzeb rodziny była kuchenka gazowa, którą udało się za-
kupić dzięki funduszom zebranym przez Radę Rodziców podczas Kiermaszu Świą-
tecznego oraz akcji piernikowej przeprowadzonej przez uczniów i nauczycieli z oka-
zji Dnia Mikołajkowego. Do akcji włączyła się cała społeczność szkolna. Ponadto 
rodzinie zostały przekazane artykuły spożywcze i szkolne, środki czystości, odzież 
i obuwie, zabawki, książki oraz słodycze – łącznie aż 45 pięknie zapakowanych pa-
czek! Pani Kasia, w podziękowaniu za okazaną pomoc, napisała dla wszystkich Dar-
czyńców z naszej szkoły zamieszczony obok wiersz.

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Finał akcji Szlachetna Paczka!
Dla Darczyńców

Szlachetni Ci, 
Co serce dla ludzi mają

I z dobrego serca innym pomagają
W okresie przedświątecznym

Mikołajem się stają
Często bywa tak,
Że święta ratują,
Dając ludziom to
Czego potrzebują

Bo szlachetne dusze
I serca szlachetne mają

I ja wierzę w to
I tak się stanie
Za swoje dobro

Każdy darczyńca dobro dostanie
Bo dobro do dobrych ludzi

Zawsze powraca
Szlachetna wasza pomoc

I szlachetna ta paczka

Dziękujemy za pomoc
Kolejny raz Rada Rodziców  zorgani-

zowała Kiermasz Świąteczny, który od-
był się 14 grudnia. W tej wspaniałej im-
prezie brały udział dzieci i ich rodziny. 
Rada Rodziców serdecznie dziękuje za 
zaangażowanie, wsparcie w przygoto-
waniu Kiermaszu, za udział i za każdą 
okazaną pomoc!

Oprac. B. Drab, K. Zatoka, D. Koralewska
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Po projekcie Comenius w naszym gimnazjum przyszedł 
czas na projekt programu Erasmus +. Nie było łatwo, 
ale upór i starania w końcu zaowocowały akceptacją 

projektu i przyznaniem nam środków finansowych na jego re-
alizację w latach 2016 – 2018.

W grudniu gościliśmy przedstawicieli wszystkich partnerów 
projektowych. Współpracujemy z czterema krajami: Węgrami 
(kraj koordynujący), Turcją, Rumunią i Bułgarią. 

Przyjechało 16 uczniów i 8 opiekunów. Z naszej strony 
w spotkaniu uczestniczyło również 16 uczniów oraz nauczy-
ciele zaangażowani w tym roku w projekt. To na nas spadł 
zaszczytny obowiązek uroczystego otwarcia pierwszego spo-
tkania projektowego i zorganizowania pobytu przedstawi-
cieli poszczególnych instytucji w Polsce. Wagę tego wyda-
rzenia podkreśliły władze naszej Gminy, uświetniając swoją 
obecnością tę uroczystość. Wójt Tadeusz Czajka przywitał 
gości i podkreślił swoje poparcie dla takiej współpracy oraz 
konieczność otwarcia się młodych ludzi na świat i kontakty 
międzynarodowe. Władze Gminy reprezentowała także I Za-
stępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat, byli z nami Dyrektor 
Gminnej Jednostki Oświatowej Bogusława Świerkiel, a także 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycz-
nej Henryk Witkowski. Rodziców reprezentowała Przewodni-
cząca Rady Rodziców Agnieszka Kostrzewa.

Nasz projekt o tytule „Fun Face of Science and Maths with 
Games” zajmuje się innowacyjnymi metodami nauczania 

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Kiedyś Comenius – teraz Erasmus

przedmiotów przyrodniczych i matematyki, stąd w progra-
mie pierwszego spotkania w Polsce zaplanowaliśmy ciekawe 
zajęcia z geografii, astronomii i fizyki w toruńskim Geodium 
i Orbitarium. Mieliśmy też szkolenie, przeprowadzone przez 
uczniów węgierskich, na temat tworzenia broszur elektronicz-
nych potrzebnych do prezentacji eksperymentów i zadań. To 
dopiero początek projektu, zatem w perspektywie sporo pracy, 
ale także wyjazdy. W planie jeszcze dwa spotkania projektowe 
i dwa obozy naukowe. 

O postępach prac projektowych i dalszych spotkaniach bę-
dziemy informować na bieżąco na stronie szkoły (www.gim-
nazjumtp.edu.pl), a także w doniesieniach prasy lokalnej. 

 ~ Elżbieta Kubiak

Tradycją już stało się uczestnictwo całej społeczności 
szkolnej w przygotowywaniu Szlachetnej Paczki dla 
wybranej rodziny. Tym razem została wybrana rodzina 

z kilkorgiem dzieci, która żyje w ubóstwie. Przygotowaliśmy 
dla niej paczki z żywnością i środkami czystości, a także rower  
i zabawki dla dzieci. Spełniliśmy wszystkie marzenia człon-
ków tej rodziny! GTP

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Szlachetna paczka
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Tarnowo Podgórne, 2017-01-02  WZP.6721.17.2014

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, przy 

ulicy Skórzewskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jed-
nolity: 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 2013 r. poz. 1235 z późn zm.), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, przy ulicy Skórzewskiej wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 30 stycznia 2017 r. do 27 lutego 2017 r. w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 6 lutego 2017 r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15.00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2017 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym, w re-

jonie ulicy Działkowej, dla działek nr 693/3-693/8.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.2016.778 
ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.Dz.U.2016.353) zawiadamiam o podję-
ciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr XXXV/552/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku o przystąpieniu do opraco-
wania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym, w rejonie ulicy Działkowej, dla działek 
nr 693/3-693/8.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 
14 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można 
składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 14 
lutego 2017 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

W 2017 roku na terenie naszej Gminy Urząd Staty-
styczny prowadzić będzie następujące badania : 

- uczestnictwo mieszkańców Polski (rezyden-
tów) w podróżach - badanie realizowane kwartalnie, w stycz-
niu, kwietniu, lipcu i październiku, 

-  badanie aktywności ekonomicznej ludności - badanie rocz-
ne, które zakończy się 31 grudnia, 

-  badanie budżetów gospodarstw domowych - badanie rocz-
ne, które zakończy się 31 grudnia. 

Każdy z ankieterów będzie posiadać specjalny identyfikator 
– jego wzór zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Sta-
tystycznego poznan.stat.gov.pl . Tam również są szczegółowe 
informacje na temat prowadzonych badań. 

~ ARz (info Urząd Statystyczny) 

Urząd Statystyczny 
prowadzi badania 

W naszej Gminie można sko-
rzystać z bezpłatnych porad 
prawnych. Punkt obsługi-

wany jest przez radców prawnych wy-
znaczonych przez Izbę Radców Praw-
nych w Poznaniu. Dyżury pełnione są 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Urzę-
dzie Gminy przy ul. Poznańskiej 94 
(bud. C) w Tarnowie Podgórnym w na-
stępujących godzinach: 

- w poniedziałki w godz. 14.00 - 
18.00, 

- we wtorki, środy i czwartki w godz. 
11.00 - 15.00, 

- w piątki w godz. 10.00 - 14.00. 
~ ARz

Nieodpłatne  
porady prawne
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Tuż po świętach Bożego Narodzenia w kręgielni Vec-
tor odbył się XVII młodzieżowy turniej w kręglarstwie 
klasycznym, w którym wzięły udział  drużyny OSiR 

Vector Tarnowo Podgórne, KS Start Gostyń, KK Dziewiątka 
Amica Wronki, KK Wrzos Sieraków, KS Polonia 1912 Lesz-
no oraz KS Czarna Kula Poznań. Z klubu OSiR Vector w kat. 
dzieci – dziewczynki zwyciężyła debiutująca sześcioletnia 
Gabrysia Gdowska.  Na drugim miejscu podium w kat. chłop-
ców uplasował się Michał Bonk. Wśród młodziczek pierwsze 
miejsce zajęła Marta Stachowiak, a w kat. junior młodszy Ja-
kub Cwojdziński.  Ania Lis

Świąteczny 
turniej kręglarski

W trakcie obchodów 70-lecia działalności Ludowych 
Zespołów Sportowych, które odbyły się 14 grudnia 
w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Pozna-

niu Bernard Broński – dyrektor OSiR w Tarnowie Podgórnym 
otrzymał honorowe odznaczenie „Za Zasługi Dla Wojewódz-
twa Wielkopolskiego”. Medale za zasługi dla rozwoju LZS w 
powiecie poznańskim otrzymali Jacek Duszczyk z UKS Orkan 
Przeźmierowo i Piotr Broński z KK Tarnovia Tarnowo Pod-
górne. Ania Lis

Jubileuszowe odznaczenia

W rywalizacji indywidualnej Mistrzostw Polski Senio-
rek i Seniorów oraz MP Par Seniorek i Seniorów w 
kręglach klasycznych, które odbywały się 17 i 18 

grudnia w Tucholi tytuł I wicemistrza Polski zdobył Dawid 
Strzelczak z KS Alfa Vector Tarnowo Podgórne. Piąte miejsce 
zajął jego klubowy kolega Jarosław Bonk, a siódme Leszek Tor-
ka. W rywalizacji seniorek na ósmym miejscu uplasowała się 
Izabela Torka. Drugie miejsce i tytuł I wicemistrza Polski Par 
Seniorów wywalczyli Jarosław Bonk i Leszek Torka, a na pią-
tym miejscu grę zakończyli Tomasz Masłowski i Dawid Strzel-
czak. Ósme miejsce wśród seniorek zajęła para Liwia Strzel-
czak i Izabela Torka.  Ania Lis

Kręglarscy
wicemistrzowie
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W niedzielę, 11 grudnia,  rozegrany został I Koszy-
karski Turniej Mikołajkowy organizowany przez 
Tarnovię Basket Tarnowo Podgórne i Akademię 

Koszykówki Poznań. Najmłodsi zawodnicy obu klubów mie-
li okazje zdobyć kolejne koszykarskie doświadczenia, a także 
spotkać się z Mieszkiem Włodarczykiem, finalistą programu 
„Mam Talent”.

W czasie turnieju rozgrywanego w hali OSiR w Tarnowie 
Podgórnym rozegrano łącznie 8 meczów w dwóch katego-
riach, w których rywalizowały grupy młodzieżowe Tarnovii 
Basket i Akademii Koszykówki. W kategorii klasy 4-6 naj-
lepszy okazał się zespół Tarnovia Basket I pokonując w finale 
swoich kolegów z Tarnovii Basket II. Trzecie miejsce wywal-
czył zespół Akademii Koszykówki – sekcja Ławica, wygry-
wając z Akademią Koszykówki – sekcja SP 18/SP 66 Poznań. 
Najlepszy zawodnikiem w tej kategorii wybrany został Michał 
Powaga z Tarnovii Basket I. Do najlepszej piątki trafili: Kuba 
Buchwald, Wojtek Tomaszewski, Marcin Byliński (Tarnovia 
Basket II), Zosia Płosajkiewicz oraz Bartek Ciuńczyk (Tarno-
via Basket I)

Wśród młodszych (klasy 1-3) najlepszy był zespół złożo-
ny z dzieci trenujących we sekcji Przeźmierowo prowadzonej 
przez Tarnovię Basket. Kolejne miejsca zajęły dwa zespoły 
Akademii Koszykówki wyprzedzając zespół Tarnovii Basket 
złożony z dzieci trenujących w grupach w Tarnowie Podgór-
nym i Lusowie. Najlepszym zawodnikiem tej kategorii wie-
kowej został Piotr Bartkowiak, a najlepsza piątkę utworzyli: 
Zuzia Winkel, Katarzyna Kałużna (Tarnowo Podgórne), Oli-
wia Maćkowiak (Przeźmierowo), Łukasz Marszałek, Kuba 
Urbaniak.

Koszykarskie Mikołajki 
w Tarnowie Podgórnym

Rozegrany został również minimecz przedszkolnej grupy 
prowadzonej przez Akademię Koszykówki, gdzie dodatkowe 
wyróżnienie otrzymał Filip Kolański.

Na zakończenie turnieju gość specjalny Mieszko Włodar-
czyk zachęcał dzieci do wytrwałości i pracowitości w myśl 
hasła „Granice są w nas”, które towarzyszy mu w czasie po-
kazów w całej Polsce. Dzieci z uwagą i zaciekawieniem wy-
słuchały jednego z najlepszych specjalistów od koszykarskich 
trików, a następnie z podziwem obejrzały przygotowany po-
kaz.

W ocenie trenerów wszystkie dzieci zasłużyły na brawa 
i pochwały za aktywne uczestnictwo, rosnące z treningu na 
trening umiejętności i pełne zaangażowanie w czasie meczów. 
W turnieju uczestniczyło ponad 100 zawodników.

Organizatorzy, kluby Tarnovia Basket i Akademia Koszy-
kówki, dziękują rodzicom za zaangażowanie w przygotowa-
nie turnieju oraz partnerom: firmie Proton i Centrum Medycz-
no-Rehabilitacyjnemu Otimedica.

Po prawie 3 tygodniach przerwy walkę o awans do play-off 
w 2 Lidze Koszykówki Mężczyzn wznawiają zawodni-
cy z Tarnowa Podgórnego. Styczniem będzie bardzo in-

tensywnym miesiącem, w którym mogą się rozstrzygnąć losy 
drużyny.

Na początku stycznia Tarnovia Basket rozegrała dwa wyjaz-
dowe pojedynki z bezpośrednimi konkurentami do awansu do 
czołowej ósemki. 6 stycznia Tarnovia udała się do Goleniowa, 
gdzie zmierzyła się z Gryfem. Obie drużyny miały taki sami 
bilans (7 zwycięstw i 7 porażek) i sąsiadowały w tabeli przed 
bezpośrednim starciem. W pierwszej rundzie w Tarnowie Pod-
górnym tryumfowali zawodnicy Tarnovii Basket (84:76), odno-
sząc wtedy historyczną wygraną w 2 Lidze. Ostatnie występy w 
ubiegłym roku były jednak bardziej udane dla drużyny z Gole-

Tarnovia Basket
wraca do gry

niowa. To ona jako jedyna pokonała w tym sezonie liderującą 
ekipę Decki Pelplin i to w zdecydowany sposób 18 punktami. 
Czasu na regenerację i przygotowanie do kolejnego meczu nie 
było zbyt dużo, bo już dwa dni później rozegrano następną ko-
lejkę spotkań w II Lidze. Tarnovia znów wystąpiła na wyjeź-
dzie, ale tym razem bliżej, bo w Gnieźnie, gdzie zmierzyła się 
z drużyną Sklep Polski MKK. Mimo dużych przedsezonowych 
wzmocnień drużyna z pierwszej stolicy nie ma na razie udanego 
sezonu. Bilans 5 zwycięstw i 9 porażek dawał na koniec 2016 
roku 10 miejsce w tabeli. Jak Tarnovia Basket wyszła z tych 
dwóch wyjazdowych pojedynków można sprawdzić śledząc 
profil drużyny na www.facebook.com/tarnoviabasket. Każde 
wyjazdowe zwycięstwo odniesione przez podopiecznych To-
masza Eicherta może być „na wagę złota”, czyli w przypadku 
Tarnovii Basket awansu do play-off. Kolejne styczniowe poje-
dynki Tarnovii Basket to wyjazdowy mecz z Biofarmem Basket 
Suchy Las (18 stycznia), spotkanie w Tarnowie Podgórnym z 
SMS PZKosz Władysławowo (godz. 17.00, 21 stycznia) oraz 
w Sopocie z Treflem II (28 stycznia). Klub zaprasza kibiców na 
mecz z drużyną z Władysławowa i liczy na doping mieszkań-
ców Gminy Tarnowo Podgórne. Szymon Drobina
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„Mieszkańcy Tarnowa jesteście wspaniali. Wasze 
kurtyny wodne i woda którą podawaliście na 
trasie ocaliło nas przed palącym słońcem. Bar-

dzo Wam za to dziękuję.” (Paweł)
„Gratuluję organizacji zawodów na najwyższym poziomie. 

Mieszkańcom Tarnowa podziękowania za dodatkowe punkty 
z wodą na trasie, zraszacze i za głośny doping. Byliście wspa-
niali i możecie być z siebie dumni:) Na pewno zobaczymy się 
w przyszłym roku .” (Piotr)

„Mieszkańcy Tarnowa mistrzami świata! Organizacja super, 
już nie mogę się doczekać kolejnego Biegu Lwa.” (Piotrek)

„Po dwóch latach górskiego biegania wyskoczyłam na as-
falt i zobaczyłam coś pięknego. Kibiców-mieszkańców któ-
rzy w pięknym stylu pokazali, że jeszcze duch w narodzie nie 
umarł. Jesteście wspaniali, dziękujemy !!!!” (Agnieszka)

To tylko kilka z kilkudziesięciu wpisów zawodników. 
Pamiętam, jak kilka lat temu, kiedy organizowaliśmy pierw-

szą edycję Biegu Lwa marzyłem, żeby dorównać Berlinowi 
i wyprzedzić konkurentów w kraju pod względem pomysłów, 
organizacji i atmosfery na trasie. Możemy dziś powiedzieć, że 
się udało. Właśnie dzięki mieszkańcom Gminy Tarnowo Pod-
górne, władzom, lokalnym firmom i wolontariuszom organi-
zujemy dziś jedno z najlepszych tego typu wydarzeń w Polsce. 

Sport, biznes i sztuka
Mamy w Tarnowie Podgórnym imprezę, która jest autor-

skim projektem łączącym sport, biznes i sztukę. W tym roku 
znowu zaskoczymy nowymi pomysłami. Dla biegaczy zapew-
ne najważniejsza będzie zmiana trasy biegu dzięki czemu, nie 
zmniejszając atrakcyjności, pokonają dwie pętle głównymi 
ulicami miejscowości.  Pozwoli to też na zwiększenie limitu 
startujących. W sumie na ulicach i stadionie pojawi się aż 3,5 
tysiąca uczestników Biegu Lwa, od lwiątek po seniorów.

WSZYSCY NA BIEG LWA. 21 MAJA MUSISZ BYĆ W TARNOWIE PODGÓRNYM

Najlepsi kibice w Polsce

Wspólnie z władzami gminy, V.A. Galery i Antonim Walery-
chem szykujemy dla was, drodzy mieszkańcy, prawdziwą nie-
spodziankę. Po bardzo dobrych opiniach, jakie zebraliśmy za 
zeszłoroczny medal postanowiliśmy pójść krok dalej. Znany 
i ceniony na świecie rzeźbiarz, autor medalu Biegu Lwa 2016, 
Antoni Walerych przygotowuje 3-metrową stalową rzeźbę lwa 
z wkomponowaną w nią granitową ławeczką. Będziemy mieć 
nowy symbol, miejsce spotkań i z pewnością miejsce, którym 
każdy będzie mógł się pochwalić przyjezdnym.   

Całe rodziny na Bieg Lwa
Cały czas stawiamy na rodziny. Zatem przyjdźcie tego dnia 

na stadion i – nawet jeśli nie jesteście biegaczami – skorzystaj-
cie z przygotowanych specjalnie na tą okazję przez naszych 
Partnerów atrakcji. My gwarantujemy, że nie będziecie się nu-
dzili, a wasze lwiątka nie będą chciały wracać do domu. Każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Będzie ponad 40 stref dla dzieci 
i dorosłych. Każda strefa stworzona przez z jedną z lokalnych 
firm zaoferuje wam nietuzinkowe atrakcje. Z pewnością po-
jawią się strefy kulinarne w tym jedna z półfinalistą Top Shef 
Dawidem Łagowskim, dzieci, sportu, techniki, zdrowia. Poja-
wią się różnego rodzaju symulatory i zapewne kilka praktycz-
nych, jak strefa, w której pomalujecie swój rower w wybra-
nym kolorze. 

Przy tym wszystkim nie zapomnijcie o dopingu i pomocy 
biegaczom na trasie. Renoma obowiązuje.  

Triathlon Lwa już 10 czerwca
Wpiszcie też do kalendarza datę 10 czerwca. Tego dnia 

w Lusowie odbędzie się kolejna edycja Triathlonu Lwa. Tria-
thlon jest bardzo widowiskową dyscypliną sportu więc z pew-
nością warto się wybrać na zawody i zobaczyć zmagania ludzi 
z żelaza, którzy walczą z własnym organizmem i słabościami. 
Będziemy w Lusowie cały dzień bo od rana wystartują nie-
pełnosprawni Roktar, potem dzieci, a następnie już dorośli na 
dwóch dystansach, w tym 1 / 4 Iron Man. 

 Piotr Modzelewski
 Piotr Dymus 
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Mieszkańcom Wysogotowa, Państwu Marcie i Stanisławowi Zamiar 
– serdeczne gratulacje z okazji 65 rocznicy ślubu z życzeniami, przeżywania – dzięki łasce Opatrzności Bożej – dalszych 

wspólnych lat, w zdrowiu, miłości, we wzajemnym poszanowaniu, w otoczeniu kochającej i troskliwej rodziny z uśmiechem 
i życzliwością dla wszystkich, jak dotychczas składa w imieniu własnym i mieszkańców Wysogotowa. 

~ Elżbieta Szymkowiak – Sołtys

Gratulacje

Podziękowania

W dniu 18 listopada 2016 roku  
zmarła

śp. DANUTA FIGAS
rodzinie zmarłej wyrazy współczucia

składa 
Zarząd UTW w Tarnowie Podgórnym

„Nie umiera ten, kto żyje w pamięci żywych”

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 28 grudnia 2016 roku  

zmarł nasz kolega

śp. Ryszard Rasztar
Żonie Danucie i najbliższym wyrazy 

współczucia 
składa Zarząd i studenci UTW  

w Tarnowie Podgórnym

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ostatnim pożegnaniu  

naszej mamy  

śp. Krystyny Góra 
składamy serdeczne podziękowania  
za wsparcie w tych trudnych dniach,  

a także za ofiarowane msze św.  
składa Rodzina

Wyrazy współczucia Grzegorzowi 
Dębniakowi z powodu śmierci matki 

śp. Janiny Dębniak
składa w imieniu mieszkańców 

Wysogotowa i własnym 
Elżbieta Szymkowiak Sołtys

Pani Dyrektor Alinie Marcinkowskiej
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Ojca
składają

Pracownicy Przedszkola Na Zielonym 
Wzgórzu w Lusówku

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Księdza Kanonika

śp. Zdzisława Potrawiaka
pomagającego w posłudze duszpasterskiej w Parafii  
pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym

Rodzinie i Przyjaciołom Księdza Kanonika składamy  
wyrazy głębokiego współczucia

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  
z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard  
z Radnymi

Sołtysi

Życie to czas w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym go 
znajdujemy. Wieczność to czas, w którym go posiadamy. 

                  św. Franciszek Salezy

Ks. proboszczowi Adamowi Przewoźnemu, rodzinie, 
przyjaciołom, sąsiadom i wszystkim, którzy uczestniczyli 

w uroczystości pogrzebowej mojego Taty

śp. Zbigniew Janasik
za intencje mszalne, złożone kwiaty i wieńce serdeczne 

„Bóg zapłać” składa córka Kamila z mężem i rodziną

Naszej Seniorce Danusi wyrazy 
szczerego współczucia z powodu 

śmierci męża

śp. Zygmunta Kurkiewicza
składają Koleżanki i Koledzy z Klubu 

Seniora Sady

Wszystkim, którzy poparli mój pomysł „Biesiada w są-
siada” w I edycji Budżetu Inicjatyw Społecznych, bar-
dzo serdecznie dziękuję!

Ireneusz Rembalski z Przeźmierowa

Panu Sołtysowi Tarnowa Podgórnego i całej Radzie Sołec-
kiej serdeczne podziękowania za świąteczny upominek 
składa wdzięczna emerytka

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR’’ pragnę wyrazić 
gorące i serdecznie podziękować pani Małgorzacie 

Raciborskiej oraz wszyskim parafianom Przeźmierowa za zorga-
nizowanie przepięnych prezentów dla naszych uczestników.

Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność. 
Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę ży-
czymy wielu  sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych za-
mierzeń.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia 
Małgorzata Wilga Siemkowicz – prezes Stowarzyszenia

W imieniuZarządu Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR’’ składamy ser-
deczne podziękowanie Sołtysowi Baranowa Panu 

Mieczysławowi Paczkowskiemu za pomoc zakupieniu paczek. Za 
dobre serce które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia 
Małgorzata Wilga Siemkowicz – prezes Stowarzyszenia

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
dla rodziny i najbliższych

śp. Marii Lehman
składa Zarząd i udziałowcy spółki Pasaż sp.zo.o.
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DAM PRACĘ
• Szukam opiekunki dla 16-mie-
sięcznej dziewczynki. Opieka do-
rywcza w  Przeźmierowie. Zainte-
resowanych proszę o  kontakt tel. 
605 113 716
• Przyjmę instalatora wod-kan-c.o. 
do przyuczenia. Lusowo ul. Po-
znańska 40 kont. 603 118 115.
• Operatora koparko-ładowarki 
przyjmę. Mile widziane prawo jaz-
dy kat. C (wywrotka). Praca Po-
znań i okolice 601-248-489
• Krawcowe zatrudnię. Przeźmie-
rowo. Praca stała.  500-109-966
• Przyjmę do pracy na ½ eta-
tu w  recepcji w  Hotelu Orange 
w Przeźmierowie. Prosimy przesy-
łać swoje CV na adres: hotel@ho-
telorange.pl lub składać osobiście 
w  recepcji Hotelu Orange Prze-
źmierowo

• Do prostych prac ślusarskich (szli-
fowanie elementów stalowych), 
praca w Sadach tel. 694-503-590.
• Poszukujemy sprzedawców do 
specjalistycznego sklepu z alkoho-
lami na terenie Baranowa. Osoby 
zainteresowane prosimy o przesy-
łanie CV na adres: biuro@galeria-
ostrowski.pl lub kontakt pod nr  
tel. 792 442 562
• Poszukuję dojrzałego kierowcę 
do rozwożenia zamówień z restau-
racji w Przeźmierowie. Wymagane 
prawo jazdy kat.B, mile widziany 
rencista. Stawka 10zł na rękę + do-
datki. Kontakt: 721-294-204, k.wit-
kowski@glamourhouse.pl
• Poszukuję kelnerki/barman-
ki z  doświadczeniem do pracy 
w  restauracji w  Przeźmierowie.  
Stawka 10zł na rękę + dodatki. 
Kontakt: 721-294-204, k.witkow-
ski@glamourhouse.pl

• SZUKAM PRACY
• Posprzątam dom, mieszkanie. 
Przeźmierowo, Baranowo. Tel. 793 
258 698
• Posprzątam biura. Tel. Kontakto-
wy 504-319-329
• Opiekunka do dziecka z doświad-
czeniem, nieokreślony czas pracy 
plus drobne prace domowe, Lu-
sówko i Jankowice. Katarzyna 692-
525-617
• Pomogę w  trudnych chwilach, 
opieka nad osobami starszymi, 
chorymi. Okolice Tarnowa Podgór-
nego. Tel. 793-850-827
• Pani z  ośmioletnim stażem po-
dejmie pracę w ochronie, na spo-
kojnym obiekcie w Tarnowie Pod-
górnym. Tel. 793-183-787

Adres biura: Poznań, ul. Rodziewiczówny 7, 
tel. 797 292 169 lub 791 839 116
e-mail: praca@hrconsulting.com.pl

PRODUKCJA PĘDZELKÓW
Nowy Rok - nowe stawki

HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
(nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3)

poszukuje kandydatów do pracy
na produkcji artykułów malarskich 

Praca od poniedziałku do piątku. 
Praca dla osób uczących się zaocznie.

Atrakcyjne wynagrodzenie.

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

Firma Karlik Spółka Jawna zatrudni do salonu samochodowego
w Baranowie na stanowisko:

Wymagania: 
•  odpowiedzialność za powierzone obowiązki
• umiejętność pracy w zespole

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę dla Firma Karlik Spółka Jawna przy ul. Kaliskiej 26  w Poznaniu na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
Jeśli chcesz, aby po zakończeniu rekrutacji Twoje CV zostało w bazie danych kandydatów do pracy Firma Karlik sp. jawna w celu wykorzystania go w przyszłości, zamieść w swoich dokumentach 
aplikacyjnych poniższą zgodę: 
„Wyrażam zgodę dla Firma Karlik sp. jawna na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej odpowiedzi na ofertę pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji również przyszłych procesów 
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)”.
Jednocześnie informujemy, iż odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. Nadesłane aplikacje nie będą podlegały zwrotowi. 
„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnionych w doku-
mentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Firma Karlik sp. jawna, z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Kaliskiej 26. Dane osobowe mogą zostać 
udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”

Jednocześnie informujemy, iż odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. Nadesłane aplikacje nie będą podlegały zwrotowi. 

Aplikację prosimy wysyłać na adres: e-mail: pracakarlik@karlik.poznan.pl 
lub Firma Karlik Spółka Jawna, ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań 

DOZORCA
Oferujemy:
• umowę o pracę
•  zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Firma Karlik Spółka Jawna zatrudni do salonu samochodowego
w Baranowie na stanowisko:

Wymagania: 
•  odpowiedzialność za powierzone obowiązki
• umiejętność pracy w zespole

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę dla Firma Karlik Spółka Jawna przy ul. Kaliskiej 26  w Poznaniu na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
Jeśli chcesz, aby po zakończeniu rekrutacji Twoje CV zostało w bazie danych kandydatów do pracy Firma Karlik sp. jawna w celu wykorzystania go w przyszłości, zamieść w swoich dokumentach 
aplikacyjnych poniższą zgodę: 
„Wyrażam zgodę dla Firma Karlik sp. jawna na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej odpowiedzi na ofertę pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji również przyszłych procesów 
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)”.
Jednocześnie informujemy, iż odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. Nadesłane aplikacje nie będą podlegały zwrotowi. 
„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnionych w doku-
mentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Firma Karlik sp. jawna, z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Kaliskiej 26. Dane osobowe mogą zostać 
udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”

Jednocześnie informujemy, iż odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. Nadesłane aplikacje nie będą podlegały zwrotowi. 

Aplikację prosimy wysyłać na adres: e-mail: pracakarlik@karlik.poznan.pl 
lub Firma Karlik Spółka Jawna, ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań 

DOZORCA

Wymagania: doświadczenie 
na podobnym stanowisku, 
dyspozycyjność, 
komunikatywność, punktualność, 
umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy: stałą pracę, możliwość 
rozwoju, płatne nadgodziny.

Firma Odzieżowa z Baranowa k/Poznania

zatrudni na pełen etat
w godz. 6.00-14.00

pomoc krawiecką
Praca od zaraz

Zgłoszenie z CV kierować
na adres: biuro@salko.com.pl

tel. 725 196 459

Zatrudnię fryzjerów
na dobrych warunkach
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Zużycie paliwa w cyklu mieszanym dla modelu 2008: od 3,7 do 4,9 l/100 km, emisja CO2: od 96 do 114 g/km. Szczegółowe informacje dotyczące odzysku 
i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji na peugeot.pl.

PEUGEOT 2008

peugeot.pl

EMOCJONUJĄCA WYPRZEDAŻ
ROCZNIKA 2016

PEUGEOT 2008
– SYSTEM GRIP CONTROL®
– PURETECH – SILNIK ROKU 2015/2016

ul. Poznańska 22, Poznań-Baranowo, tel. 600 929 286, www.karlik.peugeot.pl

PEU6C501005 2008 Deal_210x297.indd   1 16/01/17   10:50
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FIRMA P.H. EMEN
ZAJMUJĄCA SIĘ DYSTRYBUCJĄ 

CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

zatrudni w Baranowie:
1.  Asystent sprzedaży detalicznej 

wymagania: podstawy j. niemieckiego

2.  Magazynier 
wymagania: prawo jazdy kat.B

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

Oferty proszę składać na adres: biuro@chlodnice.net
lub osobiście RADIATOR ul. Rzemieślnicza 89, Baranowo

oddział Sady k. Poznania

W związku z dalszym
rozwojem naszej firmy

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
W DYSTRYBUCJI 

przewoźników 
z samochodami

od 15 do 20 palet

STAŁA  WSPÓŁPRACA

oferty.sady@pl.rhenus.com

 

poszukuje pracownika na stanowisko: Recepcjonistka/Recepcjonista 
Warunek konieczny: znajomość języka angielskiego 

Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne 
Pełna oferta pracy dostępna na stronie www.democo.com.pl 
CV prosimy wysyłać na adres: anna.dolska@democo.com.pl 

 

poszukuje pracownika magazynu
Praca w PASO Polska to:
• stabilna pozycja w firmie z 30-letnim doświadczeniem
• umowa o pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem
• zadania w systemie jednozmianowym
• przyjazna atmosfera

Zadania, które na Ciebie czekają:
• przyjmowanie/wysyłka towaru
• rozładunek i kontrola jakości
•  utrzymanie porządku  

na magazynie

Od Kandydatów oczekujemy:
• prawa jazdy kat.B
•  umiejętności obsługi  

komputera
•  uczciwości, skrupulatności 

i zaangażowania

tel. +48 61 89 666 66, e-mail: paso@paso.pl

Firma produkcyjna INTRAX

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW
Kontakt: Sierosław ul, Gipsowa 30 

mail: praca@intrax-rolety.pl, tel: 797 515 313

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

Sprzedawca/Doradca Klienta
Miejsce pracy: 

salon �rmowy LANCERTO S.A.
w Auchan Swadzim

LANCERTO S.A.
odzież formalna dla mężczyzn
Poszukujemy pracownika na stanowisko:

Prosimy o przesłanie CV na adres:
pawel.matras@lancerto.com

Komplet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
w związku z intensywnym rozwojem poszukuje:

Pracownika serwisu sprzątającego

OPIS STANOWISKA:
•  prace związane z utrzymaniem czysto-

ści w firmie o profilu spożywczym.

WYMAGANIA:
•  mile widziane osoby z  doświadcze-

niem w  zakresie prac porządkowych 
w  firmach produkcyjnych o  profilu 
spożywczych,

• książeczka sanepid,
• dyspozycyjność,
• sumienność.

OFERUJEMY:
•  Trwałe zatrudnienie na podstawie 

umowy o  pracę w  pełnym wymiarze 
czasu pracy w firmie o ustabilizowanej 
pozycji na rynku spożywczym

•  Wynagrodzenie adekwatne do posia-
danych kwalifikacji i zaangażowania

•  Możliwość zdobycia doświadczenia 
zawodowego w  dużej, międzynaro-
dowej firmie

•  Otwarte i przyjazne środowisko  pracy

Oferty zawierające cv oraz list motywacyjny ze zgodą na przetwarzanie danych  
osobowych prosimy składać w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia na adres:  

daria.malicka@komplet.pl
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DOŁĄCZ
DO NAS!
Nasz zespół to ponad
800 wspaniałych osób!
Brakuje nam tylko Ciebie! 

Tworzymy warunki sprzyjające stabilnemu zatrudnieniu

W związku z dynamicznym rozwojem oferujemy pracę na stanowisku: 

Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne, powiat poznański. Nr ref.: MAG/07/16

PRACOWNIK MAGAZYNU

W Kimball Electronics Poland pro dukujemy wysokiej jakości wyroby elektroniczne i urządzenia medyczne. Jeste śmy liderem 
wśród firm z sektora Elektroniki w Polsce.

Znajdujemy się w gronie Gazel Biznesu, w czołówce rankingu 100 największych firm Wielkopolski i w pierwszej 500-ce 
największych firm w Polsce.

Oferujemy
• Stabilne warunki zatrudnienia.
• Atrakcyjne wynagrodzenie, zawsze płatne na czas.
• Pracę w przyjaznym zespole.
• Pracę w klimatyzowanych pomieszczeniach.
• Możliwość rozwoju zawodowego.
• Dostęp do nowoczesnych technologii – nasz park maszynowy posiada 

najnowocześniejsze na świecie maszyny.
• Dofinansowanie do karty Multisport, wypoczynku urlopowego, bony świąteczne, 

pożyczki mieszkaniowe.
• Możliwość udziału w konkursach pracowniczych – wspieramy inicjatywy 

pracowników i nagradzamy najlepsze pomysły.
• Możliwość udziału w akcjach charytatywnych i sportowych.

Wymagania
• Uprawnienia i doświadczenie w obsłudze wózków podnośnikowych wysokiego 

składowania.
• Mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie w firmie produkcyjnej.
• Umiejętność obsługi komputera, podstawowa znajomość pakietu MS Office.
• Umiejętność pracy w SAP będzie dodatkowym atutem.
• Wykształcenie średnie.

Oferujemy pracę na różnych obszarach magazynu
• Obszar przyjęcia materiałów.
• Obszar wydania materiałów na produkcję.
• Obszar wysyłki.

Czekamy na Ciebie!
Chcesz wiedzieć, o co pytamy na spotkaniach rekrutacyjnych,  
zajrzyj na: www.pracujwkimball.pl

Pracę w Kimball Electronics Poland rozpocząłem 
w marcu 2013 roku, początkowo jako pracownik 
tymczasowy. 

Po 3 latach pracy na stanowisku Dystrybutora 
Materiałów awansowałem na Lidera Zmiany. 

Bardzo doceniam możliwość rozwoju zawodowego, 
stabilne warunki zatrudnienia oraz atmosferę w pracy.

JERZY, 
Lider zmiany
Obszar Zaopatrzenia Produkcji

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do grona pracowników Kimball, zachęcamy 
do przesłania dokumentów (CV, list motywacyjny), z zaznaczonym numerem 
referencyjnym w temacie wiadomości na adres:

KIMBALL ELECTRONICS
POLAND Sp. z o.o.
ul. Poznańska 1c
62-080 Tarnowo Podgórne

lub e-mail:

praca@kimballelectronics.com

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Znajdziesz nas też na Facebooku!
 KimballElectronicsPoland
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Kadry i płace                      
Pełna i uproszczona księgowość

BIURO RACHUNKOWE

tel 575 24 50 24

ul Pogodna 6, Baranowo 

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

KOREPETYCJE! JĘZYK POLSKI
Przygotowanie do matury;

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

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

kom. 602 659 208

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

7.00 - 20.00, sob. 7.00 - 15.00

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

TIME FOR YOU
SALON KOSMETYCZNY

JUŻ OTWARTE
Lusówko, ul. Tarnowska 33
Wtorek - Piątek 10:00 - 18:00
Sobota 9:00 - 14.00
tel. 531 33 33 63
tarnowska@timeforyou.com.pl
www.time-for-you.pl

z tą ulotką

-20%*

*promocja ważna do 28.02.2017

Poleca pełną obsługę księgową i podatkową:

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75c
(Pasaż I p.) kom. 507 193 404

e-mail: aktywa@swadzim.com.pl

• prowadzenie ksiàg handlowych, ksiàg przychodu 
   i rozchodu, rycza∏tu, podatku VAT,
• kadry, p∏ace, rozliczenia z ZUS,
• sporzàdzanie zeznaƒ rocznych, wnioski o zwrot VAT.
Możliwy odbiór dokumentów bądź obsługa w siedzibie klienta.

Producent łóżek
z drewna litego
WYPRZEDAŻ Z MAGAZYNU

40% – 50%

Sady, ul. Ludowa 11
www.helak.poznet.pl

602 628 588

PHARAO, BASIC PLUS,
NEPAL, PRIMO,

OMEGA, LIZBONA

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE 
TEL: 502 315 302

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

Wynajmę
stanowisko fryzjerskie

w Lusowie
609 995 298
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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!

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

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
TARNOWO PODGÓRNE

ROLNA 8

600 45 37 27

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

tel. 602 755 895

WYDZIERŻAWIĘ lub KUPIĘ
działkę rzemieślniczą

lub działkę
z HALĄ 250 - 350 m2

wysoką 3,5 m
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tel. 603 635 878

M Y C I E
O K I E N

Sol 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

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

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
PIOTR MAJEWICZ

świadcząca kompleksowe usługi m.in. w zakresie:
• obsługi prawnej podmiotów gospodarczych
• prowadzenia sporów sądowych
• windykacji należności

w związku z dynamicznym rozwojem zawiadamia 
o zmianie siedziby Kancelarii od dnia 1 lutego 2017 r.

Nowy adres to:
ul. Nowowiejskiego 25/1, 61–732 Poznań

Pomimo zmiany siedziby, Kancelaria nadal kom-
pleksowo, gwarantując najwyższy standard obsługi 
prawnej, wspierać będzie mieszkańców w proble-
mach prawnych życia prywatnego oraz przedsię-
biorców w zakresie prowadzonej działalności go-
spodarczej na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

tel. kom. +48 601 441 611

tel. sekretariat: +48 61 852 21 03

e-mail: majewicz@mecenas.poznan.pl

www: www.mecenas.poznan.pl

PAWILON HANDLOWY
W BARANOWIE
WOLNOSTOJĄCY

55 m2

DO WYNAJĘCIA

tel. 602 696 065

SPRZEDAM DOM
bliźniak, okolice Buku

138m2/427 m2

wysoki standard

Cena: 342 000 zł 
do negocjacji

500 555 321
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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                                     

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

ZADZWOŃ I ZAPISZ SIĘ NA WIZYTĘ:

telefon: 502 505 018
Tarnowo Podgórne
pl. Margaretek 13b
www.rehabilitacjapsowikotow.com
gabinet@rehabilitacjapsowikotow.com

PROFESJONALNA BIEŻNIA
DLA PSÓW

Członek Polskiego
Związku

Zoofi zjoterapeutów

• rehabilitacja

• trening

• odchudzanie

• chód wystawowy

• utrata nadmiaru
 energii

reklama 4moduły_sasiadka_2.indd   1 12.01.2017   11:48

Home Staging
ANNA JAKUBOWICZ

609 844 133
anka.jakubowicz@gmail.com

Przygotowanie
mieszkań

do szybkiej i zyskownej
sprzedaży

Aranżacja wnętrz

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

Układanie kostki bruk., granit.
Ogrodzenia z klinkieru i budynki

tel. 608 270 421

Firma ML s.c. prowadzi nabór
uczestników do KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

realizowanego w okresie od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r. w ramach projektu pt. : 
„Akademia kompetencji językowych mieszkańców miasta Poznań i powiatu poznańskiego”.

Zajęcia będą się odbywały w Poznaniu i powiecie poznańskim.
PREFEROWANE OSOBY W WIEKU 50+

Kurs jest bezpłatny dla jego uczestników 
Kontakt: 501 141 821 (non-stop); 506 60 40 80 (po godz. 1700) 

Więcej informacji i ankieta zgłoszeniowa na: www.ml.suwalki.pl 
Zgłoszenia proszę wysyłać na: mlszkolenia1@gmail.com

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

tel. 723 140 159

OGRODY
• pielęgnacje
• modernizacje
• zakładanie
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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

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

www.handform.pl

62-081 Baranowo

ul.Poznañska 20

www.budmar.pl

CENTRUM KLINKIERU

 I DACHÓWEK

tel./fax 
+48  61 814 23 08

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

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

tel. 885 348 002

NAUKA
OD PODSTAW

KOREPETYCJE
z języka

ANGIELSKIEGO

01342016_KV1 PZU PRASA S 205x135.indd   1 2016-06-06   15:40:00

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

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

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
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GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

wizyty domowe
62-081 Przeźmierowo
ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

Gabinet weterynaryjny

US¸UGI POGRZEBOWE

Tarnowo Podg., ul. Poznańska 91
tel. 61 814 66 65, 503 053 585

504 453 567
www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

TRUMNY, URNY
KREMACJE, EKSHUMACJE
KRZY˚E, NAPISY, TABLICZKI
OBUDOWY DO GROBU
ZASI¸KI POGRZEBOWE
NAGROBKI
CH¸ODNIA

PRZEWÓZ ZMARŁYCH 
W KRAJU I ZAGRANICĄ

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
 NA WSZYSTKICH CMENTARZACH

CIEPŁE OKNA

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
tel. 61 816 43 76, fax 61 814 76 56, kom. 602 150 364 

biuro@dobreokna.poznan.pl,  pn.-pt.: 8.00-16.00, sob.: 9.00-13.00

PROMOCJA!NAPRAWA,  

REGULACJA 
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

ZAMÓW 
BEZPŁATNY POMIAR!
Bramy garażowe
Okna drewniane 
Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne DRE

 

ROLETY  
ZEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

ROLETKI  
MATERIAŁOWE

ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

www.dobreokna.poznan.pl

 
 

RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

DROBNE PRACE WYKOŃCZENIOWE
BIUR,DOMÓW I MIESZKAŃ
TARNOWO PODGÓRNE I OKOLICE

tel. 513 13 19 26

KUPIĘ DZIAŁKĘ
budowlaną w Lusówku lub okolicy

z planem zagospodarowania, oraz mediami
wod-kan-gaz-prąd, powyżej 700 m2

tel. 602 645 837

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje 

psychologiczne i seksuologiczne
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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

DJ, muzyka na żywo
wyborne Menu

start godz. 20.00

Cena: 150 zł/os

Restauracja
Niedzielne obiady

Uroczystości rodzinne
Spotkania firmowe

Szkolenia, konferencyjne

Pizzeria
☎ 666 650 560

Pizza
Dania dnia 15 zł

Fast food-Burgery, Kubełki, Makarony,
Przyjęcia klubowe

PARTY WALENTYNKOWE
11.02 oraz 14.02

z muzyką na żywo

PAKIETY
WALENTYNKOWE

Karnawał

„Ostatki” 
25.02.2017
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PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

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)

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

PEDICURE
w Twoim domu
504 255 591

również zabiegi kosmetyczne

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

www.stomatologialusowko.pl

Już otwarte!

Bezpłatne konsultację
i wizyty adaptacyjne

dla dzieci

Zapraszam
Małgorzata Zajdler

lekarz dentysta

tel. 733 353 483

Stomatologia Lusówko ul. Tarnowska 33 B, 62-080 Lusówko

Bardzo tanio sprzedam 
meble używane 

w dobrym stanie, 
tel. 509 104 717

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
515 514 211

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77, tel. 518 268 039

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

Jednoosobowe wykonawstwo
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PEDIATRA - PULMONOLOG

Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

• od poniedziałku do soboty •

LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

Spirometria na miejscu

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

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

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

REHABILITACJA
I MASAŻ
ul. Grabowa 30/3, 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

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

U
S
G

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK
lek med. Janusz Talikowski

Zaprasza w poniedziałki i środy
od godz. 15.00

Rejestracja

602 465 143
Tarnowo Podgórne, Jasna 8 

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

MATEMATYKA, FIZYKA

692 404 477
KOREPETYCJE

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

PRZEŹMIEROWO, ul. Krótka 14
tel. 606 261 239; 61 670 09 28

WYKONANIE
I NAPRAWA

PROTEZY
ZĘBOWE

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

MEDYCYNA ESTETYCZNA
lek. Katarzyna Sławińska

przyjęcie: środy | tel. 511-693-005
Pierwsza konsultacja bezpłatna

GABINETY
LEKARSKIE
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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

 603 635 878

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

FAKTURY

Szpachlowanie,
malowanie,

sufity
podwieszane G-K

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

Sprzedam ziemniaki jadalne
Wineta, Denar, Bella Rossa

Góra, ul. Kręta 4, tel. 723 140 811
Worek 25 kg - 20 zł
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ELEKTRYK
instalacje • naprawa

tel. 607 286 479

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA
PRZEŹMIEROWO

2 pokoje + salon + aneks
osobne wejście, liczniki

61 652 37 20, 793 032 664

Plac w Przeźmierowie
na uboczu 1000 m2

ogrodzony, utwardzony do wynajęcia

tel. 694 503 590 tel. 693 533 533

Sprzedam działkę
1000 lub 2000 m2

Jankowice-Edmundowo

tel. kom. 696 483 494
e-mail: biuro@przedszkole-kaczuszka.pl

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

KACZUSZKA
ul. Południowa 84, Przeźmierowo
tel. 61 652 40 56 (biuro przedszkola)

Chcielibyśmy przybliżyć Państwu nasze Przedszkole, zanim staniecie przed 
wyborem miejsca dla Waszego dziecka. Przedszkole KACZUSZKA działa 
już 10 rok, przez te lata wypracowaliśmy sobie Państwa zaufanie, za któ-
re bardzo dziękujemy. Cały czas dbamy o to, aby utrzymać wysoki poziom 
edukacji w atmosferze akceptacji, zrozumienia i bezpieczeństwa. Stale po-
szerzamy ofertę zajęć dodatkowych. Powiększyliśmy również naszę bazę 
lokalową o salę dla najmłodszych dzieci. Nasz ogródek przedszkolny jest 
przestronny, wyposażony w  bezpieczny i  atrakcyjny sprzęt do zabawy. 
Robimy to wszystko po to, aby zapewnić dzieciom optymalne warunki 
do zdobywania nowej wiedzy, umiejętności, samodzielności oraz czer-

pania doświadczeń z  zabawy z  rówieśnikami. Pragniemy rozwijać po-
tencjał i możliwości dzieci we wszystkich sferach rozwoju. Przedszkole 

KACZUSZKA jest publiczne. Zapewniamy nauczanie, wychowanie 
i opiekę z zakresie podstawy programowej wychowania przedszkol-

nego 5 godz. dziennie. (od godz 8.00 - 13.00 pobyt dziecka bezpłat-
ny) i  w  zakresie wykraczającym poza podstawę 
programową w  ilości 6 godz dziennie - pobyt 
płatny - złotówką za godzinę. Łączny czas funkcjo-
nowania Przedszkola wynosi 11 godzin, począw-
szy od 6.00 rano, do godziny 17.00. Jeżeli wymaga 
tego sytutacja rodziców jesteśmy elastyczni. Do-
stosowujemy pobyt dziecka do państwa potrzeb. 
Od września zapraszamy do nowootwartej części 
przedszkola z  zapleczem socjalnym. Przedszkole 
prowadzi swoją działalność w ciągu całego roku, 
również w okresie wakacji.

Szanowni
Rodzice

Przyszłych
Przedszkolaków

Przyjdźcie, zobaczcie,
oceńcie, zdecydujcie
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QUADY
DLACZEGO AUTO WACHE ?
• doświadczenie
• profesjonalna obsługa
• jazdy testowe na torze
• możliwość odliczenia VAT-u

DLACZEGO POLARIS ?
• homologacja – CIĄGNIK ROLNICZY
• komfort i wygoda
• stabilność pojazdu
• wytrzymała konstrukcja

   Oferujemy możliwość zakupu oryginalnych części
fi rmy Polaris oraz profesjonalny serwis quadów.

www.wache.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie
Quadów Polaris:

Mikołaj Wache | tel.: 783 000 022
e-mail: mikolaj.wache@wache.com.pl



U seniorów z Tarnowa Podgórnego było smacznie!

Graliśmy też w Vectorze

Oblegane „dmuchańce”

Wielkoorkiestrowy Turniej KOPA

Pływali dla WOŚP

Planszówkomaniacy dla WOŚP

Stoisko plastyczne GOK SEZAM

Wolontariusze cierpliwie czekali do kasy

fo
to

: M
ar

ek
 K

ro
m

sk
i, 

ar
ch

iw
um


