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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

61 8180 831, 61 8180 840
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  
w Przeźmierowie:

13 marca, 10 kwietnia i 8 maja
w godz. 15.00 – 17.00

Podczas 67. Akcji krwiodawstwa, w sobotę, 4 lutego, 
krew chciało oddać ponad 120 osób. Po wstępnych 
rozmowach z lekarzami zarejestrowało się 111 osób,  

ale ostatecznie krew oddało 93 chętnych, w tym 24 kobiety.  
– Cieszę się, że na nasze zaproszenia za każdym razem odpo-
wiadają nowe osoby. Tym razem było ich aż 18! – mówi Woj-
ciech Janczewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Prezes 
Stowarzyszenia Dar Serc, organizującego akcję. – Ponadto 
dwie osoby zapisały się do Banku Dawców Szpiku. 

Zebrano 42 litry krwi, co oznacza, że do poznańskiego Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa prze-
kazaliśmy już 4 094 litry. 

Na kolejną akcję zapraszamy 13 maja do Szkoły Podstawo-
wej w Tarnowie Podgórnym.

~ ARz

Honorowa sobota

Szanowni Państwo!
Możemy być z siebie dumni – kolejny raz rekordową 

kwotą wsparliśmy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
Najlepszych wolontariuszy i zebrane przez nich sumy pre-
zentujemy wewnątrz numeru. Oczywiście wszystkim, którzy 
z nami zagrali, dziękujemy! 

Podczas Spotkania Noworocznego poznaliśmy kolejnych 
laureatów Tarnowskich Lwów – ich sylwetki oraz fotorela-
cję z wydarzenia prezentujemy na naszych  łamach. 

Zapraszamy do udziału w II edycji Budżetu Inicjatyw 
Społecznych. O tym, że drzemie w nas entuzjazm i chcemy 
działać lokalnie świadczy ponad 1 100 głosów oddanych 
na projekty zgłoszone w I edycji Budżetu. Od 20 lutego 
czekamy na kolejny Państwa propozycje!

Miłej lektury!
~ Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna
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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

Od kilku tygodni ja i moi 
sąsiedzi dostajemy listy do 
nas z dużym opóźnieniem, 
albo wcale! To nie są 
pojedyncze przypadki, 
wiem, że dotyczy to wielu 
mieszkańców Gminy.  
Czy mógłby Pan w tej 
kwestii zainterweniować?

Dlaczego dostajemy listy z dużym opóźnieniem?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Rzeczywiście w ostatnich tygo-
dniach otrzymujemy wiele sy-
gnałów w sprawie nietermino-

wego doręczania przesyłek pocztowych 
na terenie naszej Gminy. Również jako 
Urząd mamy wiele potwierdzeń na to, że 
rozsyłane przez nas informacje (indywi-
dualne numery kont, decyzje o wymia-
rze podatków, kalendarze gminne czy 
broszura „Bliżej Ludzi”) otrzymywali 
Państwo z dużym opóźnieniem. Skala 
tego zjawiska rośnie i dotyczy praktycz-
nie wszystkich miejscowości w Gminie.

Nie mamy jako samorząd wpływu 
na organizację pracy w firmie Poczta 
Polska. Nie pozostajemy jednak obo-
jętni na sygnały mieszkańców. Na ręce 
Naczelnik Oddziału w Przeźmierowie 
wystosowałem pismo, w którym wyra-
ziłem swoje duże zaniepokojenie obec-
ną sytuacją i poprosiłem o wyjaśnienia. 
Otrzymałem informację, iż opóźnienia 
w dostarczaniu przesyłek są spowodo-
wane niewystarczającą liczbą listono-
szy, obsługujących mieszkańców i fir-

my na terenie naszej Gminy. Doraźnym 
rozwiązaniem są pracownicy, przysyła-
ni na kilka dni z poznańskich oddzia-
łów, pomagający w najbardziej kryzy-
sowych sytuacjach. W wielu miejscach, 
również na naszej stronie internetowej, 
cały czas umieszczona jest oferta pracy 
dla listonoszy. Niestety, dopóki stabil-
nie nie zwiększy się liczba „listowych”, 
dopóty będą problemy z dostarczaniem 
przesyłek. 

Liczę na to, że jak najszybciej prze-
syłki będą dostarczane terminowo. Jeśli 
ktoś z Państwa oczekuje na ważny list, 
to można próbować odebrać go osobi-
ście: pojechać do oddziału poczty i po-
prosić o jego odszukanie. Jest to jednak 
rozwiązanie doraźne i w dłuższym okre-
sie czasie nie do zaakceptowania. Uwa-
żam również, że przyjmując przesyłki 
Poczta Polska zobowiązuje się do termi-
nowej realizacji swoich usług, a jeśli nie 
ma to miejsca, to należy składać rekla-
mację. 

Kiedy INEA zacznie 
świadczyć usługi dostępu do 
internetu w Wysogotowie, 
dla mieszkańców ulicy 
Wierzbowej? Światłowód 
jest od dawna już położony 
wzdłuż tej ulicy a chcąc 
zakupić usługi internetu 
w INEA mamy komunikat: 
w podanej lokalizacji usługi 
inea są niedostępne. zobacz 
usługi mobilne.

Jak już kilkukrotnie podkreślałem 
Gmina nie prowadzi inwestycji 
w tym zakresie. Największym in-

westorem jest INEA, która cały czas roz-
budowuje sieć światłowodową. Obecnie 
jednak nie prowadzi inwestycji ze środ-
ków unijnych, a opiera się o faktyczne 
zainteresowanie osób i buduje sieć ze 
swoich środków. Polega to na zbieraniu 
deklaracji zainteresowanych osób na da-
nym terenie. Jeśli jest ono odpowiednio 

wysokie, by inwestycja była opłacalna 
podwykonawcy, przedstawiciele firmy 
INEA odwiedzają mieszkańców i infor-
mują o możliwości podpisania umów. 
Drugim sposobem, z jakiego mogą 
skorzystać mieszkańcy, jest wysłanie  
maila na  adres: bialeplamy@inea.com.pl. 
Konsultanci sprawdzają możliwość 
podłączenia konkretnego adresu i na 
każde pytanie odpowiadają, choć czasa-
mi może to potrwać kilka dni. 
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~ aktualności

Baranowo
Trwa budowa świetlicy

Trwa przebudowa ul. Przemysława i Wspólnej *

Rozwiązano umowę z wykonawcą opracowania 
projektu budowy szkoły podstawowej

Batorowo
Trwa przebudowa ul. Widok *

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

Ogłoszono przetarg na termomodernizację Szko-
ły Podstawowej

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.

Zakończono I etap prac związanych z budową za-
stawki na rzece 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)

Przekazano wykonawcy plac pod budowę chod-
nika przy ul. Zakrzewskiej

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę 
chodnika przy ul. Ogrodowej 

Lusówko
Przekazano wykonawcy plac pod budowę ul. 
Przystaniowej

Trwa opracowywanie dokumentacji na przebu-
dowę ul. Morskiej

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

W dniach 5 i 6 marca zapra-
szamy małych mieszkań-
ców Gminy Tarnowo Pod-

górne (w wieku od 9 miesięcy do 6 lat) 
na badania profilaktyczne USG. Będą 
one przeprowadzone w ramach akcji 
realizowanej przez Fundację Ronalda 
McDonalda „NIE nowotworom u dzie-
ci”. Warunkiem jest wcześniejsza re-
jestracja oraz posiadanie przez dziec-
ko Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo 
Podgórne (podanie numeru Karty dziec-
ka jest niezbędne!).  

Zapisy przyjmujemy w poniedziałek, 
27 lutego, w godz. 8.30 – 18.00 w Wy-
dziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne (ul. Poznań-
ska 94, bud. C) lub telefonicznie pod nr 
tel. 61 8959 204.

Badania odbędą się w następujących 
miejscach: 

- 5 marca (niedziela) Tarnowo Pod-
górne, ul. 23 Października 34 (przy 
GKS Tarnovia),

- 6 marca (poniedziałek) Przeźmie-
rowo, ul. Folwarczna 85 (parking przy 
Przedszkolu „Leśne Skrzaty”).

Przypominamy także, że Gmina Tar-
nowo Podgórne finansuje szczepienia 
profilaktyczne przeciwko zakażeniom 
pneumokokom wśród dzieci powyżej 
2 roku życia zamieszkałych  na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne. Bezpłatnie 
zaszczepić się można w Przychodni Le-
karzy Rodzinnych SALUBER w Tarno-
wie Podgórnym. Tam też osoby powy-
żej 65 roku życia zamieszkałe na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne mogą bez-
płatnie zaszczepić się przeciwko grypie.

~ ARz

Gmina i McDonald zapraszają 
dzieci na badania 

Więcej o pracy Fundacji, jej działaniach i ludziach 
na www.frm.org.pl oraz na
      FundacjaRonaldaMcDonalda

Miejsce BaDania:
Lekarze będą przyjmować 
w ambulansie Fundacji, który stanie: 
5 marca: Tarnowo Podgórne, 
ul. 23 Października 34 przy GKs TaRnOVia 
6 marca: Przeźmierowo, ul. Folwarczna 85 
parking przy Przedszkolu „Leśne skrzaty”

zaPisy: 
Udział w badaniach bez rejestracji  
nie jest możliwy. zapisy prowadzone 
będą w dniach 27 lutego 
od godz. 8:30 do 18:00 – Urząd Gminy 
Tarnowo Podgórne Wydział spraw 
Obywatelskich, telefon 618959204.

Badania są bezbolesne i bezpieczne. Czas potrzebny na badanie to około 15–18 minut. 
Po zakończeniu badań Rodzice otrzymują wynik oraz w razie konieczności porady lekarskie.

Zbudowaliśmy pierwszy w Polsce 
Dom Ronalda McDonalda, czyli dom poza 
domem w czasie choroby dziecka!

WaŻne: 
Liczba miejsc jest ograniczona. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 
O zakończeniu zapisów poinformujemy 
na profilu Fundacji na FB.
W czasie badań na pokładzie
ambulansu obecni są Wolontariusze.

Ogólnopolski Program „nie nowotworom u dzieci” – eDycja 2017

PaRTneR:

W dniach 5-6 marca w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie 
Fundacja Ronalda McDonalda zaprasza na badania USG 

dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.

PROFiLaKTyczne, BezPŁaTne BaDania UsG DLa Dzieci

nie nowotworom u dzieci

UWaGa: 
Badania tylko dla mieszkańców 
Gminy Tarnowo Podgórne. 
Badana osoba musi posiadać 
KARTĘ MIESZKAŃCA GMINY 
TARNOWO PODGÓRNE
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~ aktualności

W pierwszej edycji Budżetu Inicjatyw Społecznych oddano łącznie ponad 1 100 głosów. Wygrały trzy inicjatywy: 
Grand Prix w Siatkówce Plażowej, Biesiada u sąsiada i Integracja wolontariuszy – umowy pomiędzy pomysłodawca-
mi a Gminą zostały podpisane 6 lutego w Urzędzie Gminy. Realizacja tych projektów nastąpi w tym roku. 

Tymczasem 20 lutego rusza druga edycja Budżetu Inicjatyw. Przez miesiąc czekamy na propozycje kolejnych działań, inicja-
tyw i wydarzeń. Na realizację tych, które zdobędą największą liczbę głosów mieszkańców, Gmina zarezerwowała w budżecie 
łącznie 25 tys. zł. 

Szczegóły związane z procedurą składania projektów (w tym formularz zgłoszenia i regulamin) znajdują się na gminnej stro-
nie internetowej w zakładce Budżet Inicjatyw Społecznych (w pasku po lewej). Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy mają 
ciekawy pomysł i chcą go zrealizować przy wsparciu Gminy.

~ ARz

Harmonogram konsultacji Budżetu Inicjatyw Społecznych – II edycja

od 20 lutego do 20 marca 2017 r. Składanie projektów przez mieszkańców 

do 31 marca 2017 r. Weryfikacja zgłoszonych propozycji

do 7 kwietnia 2017 r. Publikacja zakwalifikowanych projektów

od 28 kwietnia do 12 maja 2017 r. Głosowanie mieszkańców

od 13 maja do 26 maja 2017 r. Podsumowanie wyników 

do 9 czerwca 2017 r. Ogłoszenie wyników 

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom, z jednej stro-
ny potencjalnych inwe-

storów, z drugiej strony właścicieli 
gruntów, w ramach Tarnowskiego Cen-
trum Wspierania Przedsiębiorczości 
(dalej TCWP) tworzona jest baza tere-
nów inwestycyjnych w Gminie.

Każdy, kto posiada grunt z przezna-
czeniem pod inwestycje, może zgło-
sić go do bazy gruntów TCWP. Zgłosić 
można zarówno małe jak i duże tereny 
inwestycyjne. Na stronie internetowej 
TCWP (www.tcwp.pl) dostępny jest for-
mularz zgłoszeniowy. To kilka rubryk 
do wypełnienia: charakterystyka terenu, 
podstawowe informacje takie jak po-
wierzchnia, kształt, uzbrojenie działki. 
Istnieje także możliwość dodania zdjęć 
(co w znaczący sposób wpływa na atrak-
cyjność oferty i uwiarygadnia opis). Po 
wypełnieniu formularza, zgłoszenie zo-
stanie zweryfikowane przez pracowni-
ków TCWP i dodane do bazy gruntów. 
Każdy, kto myśli o zbyciu posiadanego 
terenu, a nie ma do tego głowy lub chce 
w sposób bezpłatny rozreklamować 

swoją ofertę, dotrzeć z nią do jak naj-
większej liczby odbiorców i potencjal-
nych kupców, powinien skontaktować 
się z nami. W przypadku pojawienia się 
kupca, TCWP pośredniczy w kontakcie 
z potencjalnym inwestorem, kwestię ne-
gocjacji pozostawiając w gestii właści-
ciela terenu. 

Od lutego w ofercie TCWP pojawi-
ła się także nowa forma wsparcia dla 
lokalnych przedsiębiorców i wszyst-
kich osób planujących rozpocząć pro-
wadzenie własnej działalności go-
spodarczej: bezpłatne porady radcy 
prawnego. Poszerzamy w ten sposób 
zakres doradztwa już istniejącego – do 
tej pory można było skorzystać z bez-
płatnych konsultacji księgowej oraz 
doradcy podatkowego. W trakcie dy-
żuru radcy prawnego można uzyskać 
pomoc w zakresie opiniowania umów 
i innych dokumentów w obrocie go-
spodarczym, analizy problemów z za-
kresu prawa gospodarczego i han-
dlowego oraz doradztwa w zakresie 
prawa pracy. Pierwszy dyżur odbędzie 
się już 24 lutego. 

Z uwagi na bardzo duże zaintere-
sowanie bezpłatnym szkoleniem dla 
przedsiębiorców „Biznesowe prezen-
tacje produktów i usług – jak wystę-
pować i prowadzić prezentacje przed 
Klientami biznesowymi”, które odbyło 
się w styczniu, zostanie ono powtórzone  
23 lutego. Liczba miejsc jest ograniczo-
na, decyduje kolejność zgłoszeń. 

27 lutego odbędzie się spotkanie dla 
przedsiębiorców dot. ekspansji zagra-
nicznej, metod wsparcia dla MŚP w tym 
zakresie, zorganizowane przy współ-
pracy Wielkopolskiego Centrum Ob-
sługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu 
Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskie-
go, Funduszu Rozwoju i Promocji Wo-
jewództwa Wielkopolskiego S.A. oraz 
KUKE S.A.

Zachęcamy do systematycznego od-
wiedzania naszej strony internetowej. 
Znajdą tam Państwo informacje o ter-
minach bezpłatnych konsultacji specja-
listów. Zachęcamy także do polubienia 
naszego profilu na Facebooku! 

~ TCWP 

Rusza II edycja BIS

Zgłoś teren pod inwestycje
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Trwa opracowywanie dokumentacji na wykona-
nie oświetlenia Os. Morskiego 

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej do Sierosławia (ul. Sie-
rosławska - Prosta)

Przeźmierowo
Trwa przebudowa ul. Leśnej *

Trwa modernizacja Parku im. St. Kanikowskiego

Przekazano wykonawcy plac pod przebudowę ul. 
Orzechowej wraz z parkingiem

Trwa realizacja II etapu skate parku z ekranem 
akustycznym

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wy-
konawcy budowy ul. Wysogotowskiej 

Trwa opracowanie projektu terenu rekreacyjnego 
przy ul. Olszynowej

Trwa opracowanie projektu ul. Wrzosowej

Sady
Przekazano wykonawcy plac budowy na remont 
ul. Szkolnej. 

Na ukończeniu opracowanie dokumentacji na 
przebudowę ul. Za Motelem

Trwa opracowanie projektu terenu rekreacyjnego 
przy świetlicy

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 na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej do Lusówka (ul. Prosta)

Tarnowo Podgórne
Trwa przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej 
ścieżki pieszo-rowerowej ul. Cichej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na 
budowę ul. 27 Grudnia

Rozpoczęto budowę budynku komunalnego przy 
ul. Krętej *

Wysogotowo
Trwa budowa oświetlenia na ul. Skórzewskiej *

Trwa opracowanie projektu terenu rekreacyjnego 
przy ul. Długiej / Wierzbowej

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

Trwają prace remontowe w komunalnych budyn-
kach mieszkalnych

* przerwano ze względu na warunki atmosferyczne

~ aktualności

Tarnowska Gospodarka Komunal-
na informuje, że dotychczasowe 
taryfy dla zbiorowego zaopa-

trzenia w wodę oraz zbiorowego od-
prowadzenia ścieków na terenie Gminy 

Tarnowo Podgórne zostają przedłużo-
ne na do 30 kwietnia 2017 r. (uchwa-
ła Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr 
XXI/296/2015).

~ TP-KOM

Ta wystawa malarstwa jest dozwolona po zmroku i dla ciekawskich. Przez dwa 
tygodnie, od 16 lutego w tarnowskiej Klubokawiarni, zaprezentowany zo-
stanie najnowszy cykl malarski uczniów zrzeszonych w Akademii Rysunku. 

Oglądać będziemy mogli niecodzienną, bo wieczorową (lub nawet nocną!) wystawę 
obrazów w technice akrylu, która została przygotowana dla miłośników sztuki i no-
wych wrażeń wizualnych. Czynna będzie codziennie do końca miesiąca, w godzi-
nach otwarcia klubu, wstęp wolny, dobra kawa na miejscu.

~ Magdalena Święcicka

Dzień Kobiet

Zapraszamy mieszkanki Tarnowa 
Podgórnego na “Dzień Kobiet”. 
5 marca o 16.00 do sali widowi-

skowej Domu Kultury GOK SEZAM 
w Tarnowie Podgórnym przy ul. Ogro-
dowej.

Wycieczka

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa 
Podgórnego zapraszają miesz-
kańców na wycieczkę turystyczną 

w dniach 3 – 10 czerwca 2017 r. W pro-
gramie Przemyśl, Lwów, Kamieniec Po-
dolski. Koszt wycieczki  ok. 900 zł/os. 

TP-KOM informuje: taryfy przedłużone

Nocne życie obrazów

Sołtys i Rada Sołecka TP zaprasza 

Rozpoczęła się akcja bezpłatnej 
sterylizacji psów i kotów, nale-
żących do mieszkańców naszej 

Gminy. W pierwszej kolejności stery-
lizacji zostaną poddane te, które zosta-
ły znalezione i przygarnięte. Informacji 
na temat akcji udziela oraz zgłoszenia 
przyjmuje Andrzej Korpik z Wydziału 

Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Gminy Tarno-
wo Podgórne (ul. Poznańska 115, bud. 
A, pok. 109) tel. 61 8959 226.

Koszty akcji sterylizacji w całości zo-
staną pokryte z budżetu Gminy Tarnowo 
Podgórne.

~ WIKOŚ

Bezpłatna sterylizacja

Rada Seniorów Gminy Tarnowo 
Podgórne zaprasza mieszkańców 
na wycieczkę-pielgrzymkę do Ka-

plicy Cudownego Medalika w Paryżu oraz 
do Sanktuarium Matki Boskiej Ubogich 
Banneux (Belgia) w dniach 14-19 września 
2017 roku. Cena 500 zł i 250 euro.

W programie również aktywne zwiedza-
nie Paryża: do Luwru z kijkami Ogrodami 

Tuileries, Wieża Eiffla – II poziom (115 
metrów) pieszo albo I-III winda, Wzgórze 
Montmartre – Bazylika Sacre Coeur.

Informacji na temat programu i warun-
ków pobytu udziela pilot Janusz Baraniak 
– telefon 602 716 697 email s.baraniak@
interia.pl Programy wycieczki-pielgrzym-
ki będą również dostępne u sołtysów oraz 
w Kołach Seniorów. ~ ARz

Pielgrzymka do Paryża

Wszelkie informacje i zapisy – Piotr Owczarz, tel. 603 601 933.
~ Jacek Pietrucha
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~ aktualności

WYBORCO!
W celu wzięcia udziału w głosowaniu

zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców!

Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców będziesz ujęty w spisach

sporządzanych w związku z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, 

w której stale zamieszkujesz. 

Zameldowanie na pobyt stały powoduje ujęcie w rejestrze wyborców.

Pamiętaj! Zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduje ujęcia 

w rejestrze wyborców.

WYBORCO!
W celu wzięcia udziału w głosowaniu

zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców!

Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców będziesz ujęty w spisach

sporządzanych w związku z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, 

w której stale zamieszkujesz. 

Zameldowanie na pobyt stały powoduje ujęcie w rejestrze wyborców.

Pamiętaj! Zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduje ujęcia 

w rejestrze wyborców.

ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

tel. 22 625 06 17
fax. 22 629 39 59

www.pkw.gov.pl
biuro@kbw.gov.pl

Wyborcy: 
•  stale zamieszkali na obszarze gminy

bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie

•  nigdzie niezamieszkali przebywający stale

na obszarze gminy 

– wpisani zostaną do rejestru wyborców tylko wtedy, gdy 

złożą pisemny wniosek w tej sprawie w urzędzie gminy, w której 

stale zamieszkują. Obywatele Unii Europejskiej niebędący 

obywatelami polskimi w celu wpisania do rejestru wyborców muszą 

złożyć wniosek w tej sprawie, nawet jeżeli są zameldowani na pobyt stały

na obszarze Polski.

Jeżeli:
•  wymeldowałeś się z miejsca pobytu stałego

•  zgłosiłeś, że na stałe wyjeżdżasz poza granice Polski 

– zostaniesz skreślony z rejestru wyborców i nie będziesz z urzędu ujęty w spisach 

w wyborach i referendach, nawet jeżeli będziesz zameldowany na pobyt czasowy.

WYBORCO!

Zapytaj pracownika urzędu gminy o szczegóły dotyczące złożenia wniosku o wpisanie 

do rejestru wyborców lub wejdź na stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej 

www.pkw.gov.pl !

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz sprawdzić, czy jesteś ujęty w stałym rejestrze 

wyborców! Rejestr wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek, do wglądu 

w urzędzie gminy.

WYBORCO!

Jeżeli nie jesteś wpisany do rejestru wyborców, nie zostaniesz ujęty w spisie oraz nie 

będziesz mógł się do niego dopisać w związku z wyborami samorządowymi, a także 

referendami lokalnymi i nie będziesz mógł wziąć udziału w głosowaniu. 
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

tel. 22 625 06 17
fax. 22 629 39 59

www.pkw.gov.pl
biuro@kbw.gov.pl

Wyborcy: 
•  stale zamieszkali na obszarze gminy

bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie

•  nigdzie niezamieszkali przebywający stale

na obszarze gminy 

– wpisani zostaną do rejestru wyborców tylko wtedy, gdy 

złożą pisemny wniosek w tej sprawie w urzędzie gminy, w której 

stale zamieszkują. Obywatele Unii Europejskiej niebędący 

obywatelami polskimi w celu wpisania do rejestru wyborców muszą 

złożyć wniosek w tej sprawie, nawet jeżeli są zameldowani na pobyt stały

na obszarze Polski.

Jeżeli:
•  wymeldowałeś się z miejsca pobytu stałego

•  zgłosiłeś, że na stałe wyjeżdżasz poza granice Polski 

– zostaniesz skreślony z rejestru wyborców i nie będziesz z urzędu ujęty w spisach 

w wyborach i referendach, nawet jeżeli będziesz zameldowany na pobyt czasowy.

WYBORCO!

Zapytaj pracownika urzędu gminy o szczegóły dotyczące złożenia wniosku o wpisanie 

do rejestru wyborców lub wejdź na stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej 

www.pkw.gov.pl !

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz sprawdzić, czy jesteś ujęty w stałym rejestrze 

wyborców! Rejestr wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek, do wglądu 

w urzędzie gminy.

WYBORCO!

Jeżeli nie jesteś wpisany do rejestru wyborców, nie zostaniesz ujęty w spisie oraz nie 

będziesz mógł się do niego dopisać w związku z wyborami samorządowymi, a także 

referendami lokalnymi i nie będziesz mógł wziąć udziału w głosowaniu. 

21 stycznia w hali  Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Dopiewie  odbył się drugi 

Turniej Halowej Piłki Nożnej Samorzą-
dowców o Puchar Wójta Gminy Dopie-
wo. W turnieju udział wzięło 5 drużyn: 
Dopiewo, Kostrzyn, Powiat Poznański, 
Suchy Las i Tarnowo Podgórne. Roz-
grywki prowadzono systemem każdy 
z każdym. Reprezentacja Gminy wystą-
piła w następującym składzie: Sylwe-
ster Gąsior (kapitan), Andrzej Mróz, Ra-
fał Talarczyk, Paweł Kucharski, Michał 
Dolata, Łukasz Walor i Cezary Spiż. 
Drużyna zanotowała 2 remisy i 2 poraż-
ki, i ostatecznie zajęła 4 miejsce, wy-
przedzając reprezentację Suchego Lasu. 
Turniej wygrała drużyna Gminy Dopie-
wo z kompletem zwycięstw.

~na

We wtorek, 21 marca, w godz. 9.00 – 15.00 w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne dyżurować będą pracownicy 
Urzędu Skarbowego Poznań Jeżyce. Będzie możliwość porozmawiania z ekspertami podatkowymi na temat 
rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. To także okazja, by złożyć na miejscu PIT przez inter-

net. Zapraszamy – budynek C, sala 10 (parter).
~ ARz

Dyżur Urzędu Skarbowego

Turniej samorządowców

Samorządowa drużyna z Tarnowa Podgórnego
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Wszystko podliczone i podsumowane – oto liczby 
ostateczne. 15 stycznia, podczas 25. Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej Gmi-

nie zebraliśmy 135 546,17 zł, w tym: 
- wolontariusze zebrali 109 768,70 zł, 
- wpłaty z licytacji wyniosły 17 732,15 zł.
To kolejny nasz rekord – w zeszłym roku na konto WOŚP 

przekazaliśmy 113 339,62 zł.

Uczniowie zawsze z dużym zainteresowaniem czekają na 
kwoty zebrane przez poszczególne szkoły i przedszkola. W 
tym roku zebrano:

-  Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym – 
łącznie  7 455,00 zł, średnio na osobę 465,93  zł, 

-  Gimnazjum w Baranowie – łącznie 32 466,55 zł, średnio 
na osobę 450,92 zł, 

-  Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym – łącznie 50 595,50 zł, 
średnio na osobę 602,32 zł, 

-  Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie – 826,73 zł, 
-  Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgór-

nym – 1 053,52 zł, 
-  Przedszkole „Leśne Ludki” w Przeźmierowie – 879,98 zł,
- Przedszkole w Lusówku – 327,93 zł. 

Jak co roku chcemy wyróżnić wolontariu-
szy, którzy w swoich wielkoorkiestrowych 
puszkach zebrali najwięcej. Oto oni:

- Sandra Grewling – 3 605 zł,
- Rafał Paluch – 3 070 zł,
- Weronika Bochnak – 2 706,67 zł, 
- Martyna Janas – 1 818 zł,
- Karolina Rackowiak –  2 055,67 zł, 
- Simona Zielińska – 1 640 zł,
- Maria Albrecht – 1 578 zł, 
- Jakub Ptak – 1 530 zł,
- Zofia Majka – 1 369,25 zł + złoty łańcuszek,
- Lidia Tomczyk – 1 381 zł.

Dla wymienionych powyżej osób przygotowaliśmy nagro-
dy. 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wielkoorkiestrowych 
wydarzeń, która jest dostępna na gminnej stronie internetowej 
www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce Media / Tarnowo 24/7.

Wszystkim, którzy z nami zagrali, serdecznie dziękujemy!
~ ARz

Rekordowo! Znamy liczby 25. finału WOŚP

Najnowszy, siódmy, numer „Miejsca Biznesu. Tarno-
wo Podgórne” trafił już do przedsiębiorców naszej 
Gminy. Kwartalnik jest wydawany przez Gminę we 

współpracy z Tarnowskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców. 
W tym numerze oprócz prezentacji sylwetek lokalnych przed-
siębiorców można znaleźć opis działalności Tarnowskiego 
Stowarzyszenia Przedsiębiorców oraz porady biznesowe. 

Polecamy lekturę wersji elektronicznej czasopisma na  
www.miejscebiznesu.pl . 

~ ARz

Kolejne „Miejsce Biznesu”

Wielu mieszkańców zauważyło, że na lokalnych im-
prezach – m.in. na WOŚP, podczas zimowych fe-
rii czy na organizowanych przez GOK SEZAM 

koncertach – pojawiają się reporterzy telewizji internetowej 
TTVi. Przygotowując relacje z gminnych wydarzeń często py-
tają mieszkańców o opinię. Poszukują odpowiedzi na aktualne 
tematy, pokazując np. debatę na temat bezpieczeństwa, roz-
mawiając w okresie noworocznym z ratownikami medyczny-
mi o prawidłowym odpalaniu fajerwerków czy ostatnio o sztu-
ce nakładania makijażu. Materiały i reportaże przygotowane 
przez TTVi są dostępne na www.tarnowopodgorne.ttvi.pl

Przypominamy, że również na gminnej stronie internetowej 
znajdują się relacje video i prezentacje, przygotowane m.in. 
w ramach cyklu Kroniki Gminy Tarnowo Podgórne. Zaprasza-
my do ich obejrzenia – www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce 
Media – Tarnowo 24/7. 

~ ARz

TV w TP
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Na zaproszenie Wójta Tadeusza 
Czajki i Przewodniczącego 
Rady Grzegorza Leonharda, 

w piątek, 27 stycznia, do sali Gmin-
nego Ośrodka Kultury „Sezam” 
przybyli przedsiębiorcy, samo-
rządowcy z zaprzyjaźnionych 
i partnerskich gmin, reprezen-
tanci lokalnych grup, organi-
zacji pozarządowych oraz 
duchowieństwa, przedsta-
wiciele służb mundurowych 
i instytucji współpracujących 
z Gminą Tarnowo Podgórne. 
Swoją obecnością na tegorocz-
nym Spotkaniu Noworocznym 
zaszczycili nas również Po-
słowie na Sejm RP Waldy 
Dzikowski i Bartłomiej Wró-
blewski, senator Piotr Flo-
rek, Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woź-
niak oraz Wicestarosta Powiatu 
Poznańskiego Tomasz Łubiński. 

Wieczór rozpoczął się wystę-
pem Teatru Tańca Sortownia – zespołu 
pracującego w Gminnym Ośrodku Kul-
tury Sezam, a prowadzonego przez Pio-
tra Bańkowskiego. Obejrzeliśmy kilka 

krótkich prezentacji tanecznych w wy-
konaniu tancerzy w różnym wieku.  

Następnie Wójt Tadeusz Czajka 
podsumował kolejny rok. Przypo-
mniał, że zgodnie z nową stra-

tegią promocji od kilku 
miesięcy większy nacisk 
kładziemy na inicjatywy 
kierowane do mieszkań-

ców: stąd intensyfikacja dzia-
łań na rzecz seniorów, reak-
tywacja Młodzieżowej Rady 
Gminy, czy integracja komu-

nikacji zbiorowej naszej Gmi-
ny i Poznania. Wójt podkreślił 

jednocześnie, że nadal bardzo 
ważne jest rozwijanie współpra-

cy z biznesem: w 2016 roku roz-
poczęło działalność Tarnowskie 

Centrum Wspierania Przedsię-

biorczości, funkcjonujące w struktu-
rach organizacyjnych Urzędu Gminy.  
Wójt przedstawił wyzwania stoją-
ce przed samorządem w 2017 roku – 
przede wszystkim dotyczące edukacji, 
a także związane z wykorzystaniem wa-
lorów leczniczych wód termalnych. 

Od kilku lat Spotkanie Noworoczne 
jest okazją do wręczenia „Tarnowskich 
Lwów”, przyznawanych przez Wójta 
tym firmom i osobom, którzy w szcze-
gólny sposób przyczyniają się do roz-

woju naszej Gminy. W tym roku laure-
atami zostali:

- Juliusz Gustowski, właściciel firmy 
Gusma – za łączenie biznesu z pracą 
społeczną, 

- Hanna i Jerzy Kuczyńscy, właścicie-
le firmy Fabryka Okuć Kuczyński – za 
prowadzenie z sukcesem firmy rodzin-
nej, 

- firma Paso Polska – za społeczną od-
powiedzialność biznesu,

- Leszek Osiecki, Dyrektor Regionu 
Poznań DB Schenker – polski menedżer 
zagranicznej marki.

Specjalne podziękowanie na ręce 
Przewodniczącej Zarządu Międzygmin-
nego Centrum Zagospodarowania Od-
padów SELEKT Doroty Lew-Pilarskiej 
Wójt skierował do Zarządu i Człon-
ków Związku, z którym Gmina Tarno-

wo Podgórne współpracowała do koń-
ca ubiegłego roku.  Dziękując za płynne 
przeprowadzenie „rewolucji śmiecio-
wej” oraz za zrozumienie i realizację 
indywidualnych potrzeb mieszkańców 
życzył dalszych sukcesów i satysfakcji 
z realizacji zadań z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi.

Oficjalną część Spotkania Noworocz-
nego zakończył toast wzniesiony przez 
Przewodniczącego Rady Gminy Grze-
gorza Leonharda.

~ ARz, fot. K. Ratajczak

Tarnowskie Lwy  
na Spotkaniu Noworocznym

Goście na Spotkaniu Noworocznym

Przewodnicząca Związku Selekt  
Dorota Lew-Pilarska
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Juliusz Gustowski
Za łączenie biznesu i pracy społecznej
Od ponad trzydziestu lat prowadzi Zakład Produkcyjny Gu-

sma, zajmujący się produkcją wyrobów metalowych.
Pochodzi z rodziny rzemieślników. Pierwsze zasady prowa-

dzenia biznesu poznawał w firmie ojca  w Poznaniu. 
W 1986 roku uruchomił w Sadach mały zakład rzemieślni-

czy. 
Dzisiaj Gusma współpracuje z krajowymi i zagranicznymi 

kontrahentami, a jej wyroby spełniają najwyższe wymagania 
jakościowe.

Był radnym Gminy Tarnowo Podgórne III, IV i V kadencji. 
Jest członkiem społecznej Rady Sportu Gminy Tarnowo 

Podgórne. 
Szczególnie aktywnie działał na rzecz tworzenia możliwo-

ści aktywnego wypoczynku – z jego inicjatywy w Sadach po-
wstało Centrum Sportu i Rekreacji 

Od wielu lat wspiera Gminny Klub Sportowy Tarnovia.  
Pomaga przy organizacji wielu gminnych przedsięwzięć spor-
towych.

W 2015 roku, w pomieszczeniu, w którym rozpoczynał 
działalność, utworzył  Muzeum Miar i Wag, prezentujące jego 
prywatne zbiory. 

Na turystycznej mapie Gminy Tarnowo Podgórne pojawiło 
się atrakcyjne, często odwiedzane miejsce.

Powtarza, że zarówno w pracy zawodowej, jak i przy rozwi-
janiu prywatnych pasji warto być wizjonerem:  tworzyć am-
bitne, dalekosiężne plany i wytrwale dążyć do ich realizacji.

PASO POLSKA
Za społeczną odpowiedzialność biznesu
Od piętnastu lat PASO POLSKA prowadzi działalność 

w Gminie Tarnowo Podgórne. 
Jest wiodącym w Polsce dostawcą artykułów szkolnych, 

plecaków i toreb sportowych, adresowanych do różnych grup 
wiekowych. Jej produkty charakteryzują nowoczesne wzor-
nictwo i ergonomiczne rozwiązania. 

PASO POLSKA jest wzorem przedsiębiorstwa odpowie-
dzialnego społecznie. Od lat wspiera materialnie gminne klu-
by sportowe. 

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, koordynu-
jącymi udzielanie pomocy rzeczowej potrzebującym. 

Wspiera przygotowanie szeregu imprez kulturalnych i spor-
towych, m.in. należy do grona głównych partnerów Biegu 
Lwa i Triathlonu Lwa. 

Jest jednym z najważniejszych partnerów samorządu przy 
współpracy z Kamieńcem Podolskim. Co roku, dla ukraiń-
skich dzieci wypoczywających latem w Gminie Tarnowo Pod-
górne, przekazuje plecaki szkolne z wyposażeniem, wywołu-
jąc niezwykłą  radość. 

Mottem bezinteresownego działania właścicieli Firmy 
PASO POLSKA jest głębokie przeświadczenie, iż sukces biz-
nesowy powinien zawsze łączyć się z zaangażowaniem w ży-
cie społeczności lokalnej. 

Juliusz Gustowski

Paso Polska
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Hanna i Jerzy Kuczyńscy
Za prowadzenie z sukcesem firmy rodzinnej
Państwo Hanna i Jerzy Kuczyńscy od czterdziestu lat pro-

wadzą działalność gospodarczą. W 1982 roku przenieśli za-
kład do Gminy Tarnowo Podgórne. Od tego czasu zwiększyli 
powierzchnię przedsiębiorstwa, rozbudowując ją również przy 
wsparciu dotacjami. 

Fabryka Okuć Kuczyński specjalizuje się w produk-
cji okuć i akcesoriów meblowych, które są doceniane przez 
zagranicznych kontrahentów – eksport stanowi blisko dzie-
więćdziesiąt procent produkcji. 

Kluczem sukcesu w rozmowach z zagranicznymi partnera-
mi jest unikalne podejście właścicieli  do kwestii ochrony śro-
dowiska. Firma dysponuje własną linią galwaniczną zintegro-
waną z oczyszczalnią ścieków. 

Monitoruje także gospodarkę odpadami poprodukcyjnymi, 
przekazywanymi certyfikowanym kontrahentom. 

Fabryka Okuć Kuczyński jest doskonałym przykładem 
przedsiębiorstwa, które rozwijając się dynamicznie, zachowa-
ło swój rodzinny charakter. 

Hanna i Jerzy Kuczyńscy stopniowo włączali w kierowanie 
firmą syna Andrzeja, który dziś wraz z żoną wprowadza in-
nowacyjne rozwiązania technologiczne i nowoczesne systemy 
zarządzania. 

Natomiast Państwo Kuczyńscy prowadząc dużą firmę pro-
dukcyjną pozostają osobami ciepłymi i otwartymi, wyczulo-
nymi na potrzeby innych.

Leszek Osiecki, Dyrektor Regionu Poznań DB Schenker

Polski menadżer zagranicznej marki
Życie zawodowe związał z branżą logistyczną. Od 1993 

roku zarządza firmą, mającą swą siedzibę w Tarnowie Pod-
górnym. 

Z sukcesem przeprowadził załogę przez skomplikowany 
proces zmian organizacyjnych związanych z połączeniem firm 
Spedycja Polska Spedpol i Schenker. 

Kierowany przez niego oddział, obejmujący obecnie region 
zachodniej Polski, jest stawiany za wzór doskonałej organiza-
cji pracy. 

Z dużą starannością monitoruje jakość procesu realizo-
wania zleceń, w szczególności indywidualnych rozwiązań 
logistycznych. 

Osobiście czuwa nad każdym etapem świadczenia usług, 
dając współpracownikom przykład zaangażowania i niezwy-
kłej uważności.  

Jest orędownikiem pracy zespołowej i myślenia 
procesowego. Uważa, że przy podejmowaniu kolejnych wy-
zwań logistycznych najważniejsza jest współpraca pracowni-
ków wszystkich szczebli. 

Jest liderem grup zadaniowych, chętnie dzieli się swoim bo-
gatym doświadczeniem zawodowym. 

Jest otwarty na realizowanie projektów społecznych, kiero-
wanych do społeczności Gminy Tarnowo Podgórne. 

Jest wzorem lidera, dla którego otwartość i stałe doskonalenie 
obsługi klienta stanowią podstawę do budowania stabilnego 
sukcesu biznesowego.Andrzej i Jerzy Kuczyńscy

Leszek Osiecki
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 24 stycznia

XXXVIII już sesja Rady 
Gminy Tarnowo Pod-
górne odbyła się 24 

stycznia. Na przyjęcie czekało 
11 projektów uchwał. Niewiele 
jak na początek roku. Ich tema-
tyka była za to niezwykle repre-
zentatywna. Spośród projektów 
z zakresu prawa finansowego 
Rada podjęła pierwszą mody-
fikację uchwały budżetowej na 
2017 r. Odpowiednim przerób-
kom z nią związanym musiała 
ulec też Wieloletnia Prognoza 
Finansowa. Omówienia obu pro-
jektów z wyżej wymienionego 
zakresu sprawnie i wyczerpują-
co dokonała występująca po raz 
pierwszy w tej roli na sesji Rady 
Gminy nowa osoba na stanowi-
sku Skarbnika Katarzyna Jacko-
wiak. Spośród projektów uchwał 
z katalogu związanego z zago-
spodarowaniem przestrzennym 
najważniejsza była ta o przyję-
ciu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Lu-
sówku część Centrum A. Rada 
Gminy kończąc przewidzianą 
prawem procedurę większością 
głosów zaaprobowała przedmio-
towy plan. 

Dwa projekty dotyczyły z ko-
lei rozpoczęcia procedury pla-
nistycznej. Rada zadecydowała 
o przystąpieniu do opracowania 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów 
położonych w Sadach przy dro-
dze krajowej nr 92 oraz przy ul. 
Lusowskiej, a także do przystą-
pienia do opracowania zmiany 
takiego dokumentu w miejsco-
wościach: Lusowo, Batorowo, 
Sady i Swadzim pomiędzy uli-
cami: Nową i Stefana Batorego 
a drogą ekspresową S 11. Jed-
ną z najważniejszych decyzji 
z omawianego zakresu była ta 
o odrzuceniu wezwania do usu-
nięcia naruszenia prawa uchwałą 
Rady Gminy nr XXXII/474/2016 
w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzen-
nego w Baranowie w rejonie ul. 
Szamotulskiej. Wezwanie takie 
sformułował oraz wniósł właści-
ciel i dysponent terenu objętego 
powyższą uchwałą (spółki wy-
stępujące pod nazwą Agrobex). 

Po podjęciu kilku uchwał z za-
kresu gospodarki nieruchomo-
ściami, dotyczących zezwoleń 
na zawarcie kolejnych umów 
dzierżaw, Rada Gminy przeszła 
do rozpatrywania zmian w re-
jestrze przystanków komunika-
cyjnych, których właścicielem 
jest Gmina Tarnowo Podgórne 

oraz zasad i warunków korzy-
stania z nich. To kolejny projekt 
związany z procesem integra-
cji publicznego transportu oso-
bowego. Problematykę, będącą 
w zakresie zainteresowania Ko-
misji Edukacji, Kultury i Kul-
tury Fizycznej, reprezentowały 
dwa projekty uchwał. Pierwszy 
z nich, dotyczący szczegóło-
wych warunków przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuń-
cze (także te specjalistyczne) 
oraz szczegółowych warun-
ków zwolnień od opłat jak rów-
nież trybu ich pobierania, zyskał 

uznanie radnych. Drugi z projek-
tów tego rodzaju, mający okre-
ślić zasady i tryb przyznawania 
i ustalenia wysokości stypen-
diów sportowych za osiągnięcia 
w dziedzinie kultury fizycznej 
i sportu oraz przyznawania na-
gród rzeczowych i pieniężnych 
oraz wyróżnień dla trenerów 
i innych osób wyróżniających 
się osiągnięciami w działalności 
sportowej, poddany został kryty-
ce i na wniosek Wójta zdjęty zo-
stał z porządku obrad. 

Po zakończeniu prac nad pro-
jektami uchwał Rada Gminy 
przyjęła plany pracy swych sta-
łych komisji na 2017 r. Szczegó-
łowo omówiono ponadto spra-
wozdanie z działalności Wójta 
Gminy w okresie międzysesyj-
nym. W związku z konieczno-
ścią podjęcia przez Radę Gminy 
szczegółowych decyzji i ustano-
wień dotyczących tzw. reformy 
oświatowej nastąpiła zmiana ter-
minu kolejnej sesji. Została ona 
zwołana na 14 lutego. W związ-
ku z tym faktem kolejna sesja za-
planowana na 28 lutego została 
decyzją Rady przeniesiona na  
7 marca. Wszystkich zaintereso-
wanych serdecznie zapraszamy.

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Rada zadecydowała 
o przystąpieniu 
do opracowania 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
terenów położonych 

w Sadach przy 
drodze krajowej nr 

92 oraz przy  
ul. Lusowskiej
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Z notatnika Gminnego Strażnika

Początek roku to czas na podsu-
mowanie minionych dwunastu 
miesięcy roku i analizę głównych 

zadań, podejmowanych przez Straż 
Gminną. 

Wiele interwencji związanych było 
ze zwierzętami. Jeżeli chodzi o zwie-
rzęta domowe, głównie psy, to kolejny 
raz warto przypomnieć, że to właściciel 
lub osoba utrzymująca psa odpowia-
da za niego. Trzeba również pamiętać 
o zapewnieniu odpowiednich warun-
ków czworonogom: w okresie letnim 
niezbędna jest ochrona przed słońcem 
(i innymi warunkami atmosferyczny-
mi), a w okresie zimowym – zagwaran-
towanie pomieszczenia lub budy chro-
niących przed chłodem i mrozem. 

W minionym roku strażnicy podej-
mowali wiele interwencji dotyczących 
sprawdzenia warunków bytowania 
psów. W niektórych kontrolach uczest-
niczyli przedstawiciele Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami, którzy jako 
specjaliści określali czy zachodzą prze-
słanki do znęcania się na zwierzętami.

Art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zwie-
rząt mówi: kto utrzymuje zwierzę do-
mowe, ma obowiązek zapewnić mu po-
mieszczenie chroniące je przed zimnem, 
upałami i opadami atmosferycznymi, 
z dostępem do światła dziennego, umoż-
liwiające swobodną zmianę pozycji cia-
ła, odpowiednią karmę i stały dostęp do 
wody.

Pomimo wielu naszych apeli do 
mieszkańców, nadal zdarzają się przy-
padki zbytniego zaufania zwierzęciu lub 
po prostu nieodpowiedzialności właści-
ciela lub opiekuna psa. Wciąż notujemy 
przypadki pokąsania lub pogryzienia 
przez psy. Dlatego kolejny raz proszę 
z jednej strony o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności, z drugiej natomiast 
– o prawidłowe zabezpieczenie nieru-

chomości, by pies przez np. uszkodzone 
ogrodzenie nie wybiegał na ulicę i nie 
tworzył zagrożenia.

Z kolei jeśli chodzi o dzikie zwierzę-
ta, to chciałbym zaapelować o rozwagę. 
Niektóre gatunki zwierząt, pojawiające 

się w okolicy zabudowań, niekoniecznie 
są chore i potrzebują pomocy. Biorąc 
pod uwagę znaczny rozwój i rozbudowę 
miejscowości, pojawienie się sarny czy 
dzika nie powinno od razu wskazywać 
na potrzebę interwencji. 

W przypadku zdarzenia drogowego ze 
zwierzętami warto pamiętać: 
•	 	zatrzymaj się i zaparkuj samochód 

w bezpiecznym miejscu (jeśli sta-
jesz na drodze, włącz światła awa-
ryjne i wystaw trójkąt ostrzegaw-
czy),

•	 	oceń stan zwierzęcia – należy zwró-
cić uwagę, czy się porusza i czy wi-
dać jakieś zewnętrzne obrażenia; 
nie należy podchodzić zbyt blisko 
do dzikich gatunków zwierząt, nie 
są przyzwyczajone do widoku czło-
wieka, mogą się jeszcze bardziej 
przestraszyć i próbować uciekać 
lub bronić się;

•	 	powiadom odpowiednie służby: 
Policję, Straż Gminną (Miejską) 
lub własciwy Urząd Gminy.

Jak już wielokrotnie pisałem działa-
nie Straży Gminnej, Policji czy innych 
służb to reagowanie na zgłoszenia prze-

kazywane przez mieszkańców. Właśnie 
dzięki czujności mieszkańców i prze-
kazanym informacjom udało się straż-
nikom gminnym wykryć sprawców 
podrzucenia odpadów. Takie przypadki 
dziwią ponieważ od dłuższego okresu 
czasu obowiązuje nowy system odbio-
ru odpadów komunalnych: każdy, który 
złoży deklarację, ma odbierane wszyst-
kie odpady. A jednak zdarzyły się przy-
padki, w których sprawcy pozbyli się 
nielegalnie odpadów. Na szczęście w ra-
mach prowadzonych czynności wyja-
śniających udało się ich ustalić i udo-
wodnić im winę. 

Informowanie o zaistniałych zdarze-
niach może w wielu przypadkach urato-
wać życie lub zdrowie ludzi i zwierząt. 
W minionym roku strażnicy uczestni-
czyli w szkoleniach na temat udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej 
dla ludzi oraz w szkoleniu dotyczącym 
zachowania się ze zwierzętami z ele-
mentami pomocy przedmedycznej dla 
zwierząt. Należy pamiętać, że w każdej 
sytuacji życie i zdrowie są najcenniej-
sze. Niestety w wyniku różnych zdarzeń 
losowych wartości te mogą być niespo-
dziewanie narażone na niebezpieczeń-
stwo. W codziennych chwilach życia 
przydatna jest znajomość zasad udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej 
oraz umiejętność szybkiego i zdecydo-
wanego reagowania. 

Kwestie dotyczące przestrzegania 
przepisów prawa o ruchu drogowym, 
kwestie dotyczące spalania odpadów, 
czy też nadzoru i odpowiedzialności 
za nieletnich szeroko opisywane były 
w minionym roku. Każde z nich ma 
swoją wagę, pozostaje w ciągłym zain-
teresowaniu strażników.

~ Artur Szeląg, Komendant SG

Najważniejsze obszary działania Straży Gminnej

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa Nasze Małe Ojczyzny zaprasza na zebranie członków stowa-
rzyszenia: 24 lutego o godz.20.00 w sali Starej Kotłowni Przeźmierowo przy ul. Kościelnej 46/48. 

W trakcie zebrania przewidujemy podjęcie uchwały o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie 
zgodnie z art.42a ustawy o stowarzyszeniach. Zawiadomienie oraz projekt statutu stowarzyszenia, informacja o aktywach i pa-
sywach stowarzyszenia zostaną przedstawione na stronie internetowej www.przezmierowo.org ~ Leszek Wardeński

Zebranie „Naszych Małych Ojczyzn”
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POselskie wieści
Szanowni Czytelnicy,

Jako osoba od lat zajmująca 
się między innymi kwestia-
mi ustroju państwa i samo-

rządu terytorialnego, a także jako 
współtwórca obecnie obowią-
zującego Kodeksu Wyborczego, 
z niepokojem obserwuję kolej-
ne propozycje, dotyczące zmian 
w Kodeksie, a także projekty 
ustaw związane z tworzeniem 
tzw. metropolii.

Przyczynkiem do dyskusji był 
projekt ustawy autorstwa posła 
Sasina, który zakładał aneksję po-
nad 30 gmin ościennych i stworze-
nie metropolii Warszawa. Projekt 
zawierał wiele kontrowersyjnych 
propozycji, a eksperci doszukali 
się w nim w zasadzie tylko mo-
tywu wyborczego – wprowadze-
nie zmian miałoby ułatwić wal-
kę o prezydenturę Warszawy. Na 

szczęście po kilku dniach burzli-
wej debaty zaprzestano procedo-
wania tego projektu.

Propozycje zmian nie ograni-
czają się jedynie do Warszawy (ta 
funkcjonuje na specjalnych zasa-
dach w ramach odrębnej ustawy); 
coraz częściej pojawiają się ko-
lejne głosy w sprawie metropo-
lii Poznań. Jak Państwo wiedzą, 
obecnie obowiązują przepisy, 
które pozwalają na integrację Po-
znania i sąsiednich gmin, między 
innymi w zakresie komunikacji 
– czego przykładem jest wpro-
wadzenie wspólnego biletu dla 
Tarnowa Podgórnego i Poznania. 
Nie jest do tego potrzebna kolejna 
ustawa, szczególnie pisana w po-
śpiechu, bez konsultacji z zainte-
resowanymi gminami i bez szcze-
gółowych analiz. 

Dostrzegając zagrożenie wy-
korzystywania zmian w ustroju 

samorządów do doraźnych ce-
lów politycznych, w Sejmie po-
wstał parlamentarny zespół ds. 
obrony polskiej samorządności, 
w którego skład wchodzą wszyst-
kie partie opozycyjne. Podczas 
pierwszego posiedzenia zostałem 
wybrany wiceprzewodniczącym 
tego zespołu. 

Będziemy na bieżąco weryfi-
kować kolejne propozycje i ape-
lować o zaprzestanie rozwiązań 
siłowych, związanych z pomy-
słami m. in. aneksji gmin do du-
żych miast. Na pewno nie będzie 
na to zgody również w przypadku 
Poznania. Zacieśnianie współpra-
cy między Poznaniem a gminami 
sąsiadującymi to naturalny pro-
ces, który przynosi obopólne ko-
rzyści. Natomiast odgórne posze-
rzanie miasta i wchłanianie gmin 
ościennych to pomysł absurdalny. 

~ Waldy Dzikowski, Poseł RP

Przebrzmiały echa WOŚP. Orkie-
stra zagrała już po raz dwudziesty 
piąty.  My, z racji tego, że jeste-

śmy młodsi, aktywnie uczestniczyliśmy 
piąty raz. Eksponowany przez nas Ką-
cik Wędrującej Książki cieszy się co-
raz większą popularnością. Budują-
ce jest to, że daje się zauważyć duże 
zainteresowanie wśród dzieci, które na  
stoisku szukały dla siebie ciekawych lektur.  
To bardzo dobrze, książki nie powinny za-
legać półek w szafach i bibliotekach.

Kącik z książkami to nie jedyny nasz 
wkład w dzieło WOŚP. W dniu, w któ-

rym grała Orkiestra, w godzinach przed-
południowych, mimo trudnych warunków  
atmosferycznych, 10-osobowa grupa na-
szych słuchaczy, odpowiednio oznako-
wana, przeszła z kijkami ulicami Tarnowa 
Podgórnego, zbierając do puszki datki na 
pomoc dzieciom i seniorom.

W sumie zasililiśmy konto WOŚP kwo-
tą 2 300 zł. 

Rozpoczęliśmy drugi semestr roku aka-
demickiego 2016/2017. Po krótkiej prze-
rwie międzysemestralnej kontynuujemy 
zajęcia we wszystkich sekcjach. Przypo-
minamy o konieczności uiszczenia należ-
nych opłat (semestralnej i za zajęcia).

W najbliższym czasie zapraszamy na 
wykłady o poniższej tematyce:

•  15 lutego: dr Jadwiga Kwiek: Rola 
śmiechu i humoru w życiu.

•  22 lutego: dr Paweł Stachowiak: Za-
mach majowy 1926 r.

•  8 marca: prof. zw. dr hab. Anna Pio-
trowicz: Jaka jest polszczyzna XXI w.

•  15 marca: dr n. med. Alicja Brozek: 
Cukrzyca.

Wykłady odbywają się w LO w Tarno-
wie Podgórnym, mają charakter otwarty 
i przeznaczone są dla wszystkich – zaczy-
namy o 17.00. 

Naszym słuchaczom przypominamy, 
że w czwartki w siedzibie Klubu Seniora 
w Tarnowie Podgórnym (już po remoncie) 
odbywają się cykliczne, ustalone wcze-
śniej spotkania. W ostatni czwartek lute-
go nasz kolega Paweł Sujak zaprasza na  
interesujące spotkanie filmowe. Spotkania 
grupy turystycznej, tak jak ostatnio, orga-
nizowane są w pierwsze czwartki miesią-
ca w tarnowskiej strzelnicy.   

Karnawał to czas zabaw. Piątek, 17 lu-
tego należy do nas. W tym właśnie dniu 
o 19.00 w świetlicy wiejskiej w Lusowie 
rozpoczyna się, już drugi z kolei, Bal Prze-
bierańców. Należy zabrać wygodne buty, 
dobry humor  i nastawić się na siedem in-
tensywnych godzin na parkiecie. Zarząd 
organizuje tygodniową wycieczkę do Bar-
celony 19 kwietnia – samolotem, wylot 
z Poznania. Informacje w biurze i stronie 
internetowej. ~ Maria Zgoła UTW

Pomagamy, uczymy się i bawimy
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Kącik Seniora

~ strona seniora

Warto wpisać  
do kalendarza:

•  Otwarte wykłady UTW (Liceum Ogólnokształcące 
w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 118, godz. 
17.00):

 -  22 lutego: dr Paweł Stachowiak: Zamach majowy 
1926 r.

 -  8 marca: prof. zw. dr hab. Anna Piotrowicz: Jaka 
jest polszczyzna XXI w.?

 - 15 marca: dr n. med. Alicja Brozek: Cukrzyca.

• 4 marca, godz. 16.00, Centrum Kultury Przeźmie-
rowo (ul. Ogrodowa 13): Kaziuki 2017: koncert zespołu 
„Znad Mereczanki” z Litwy.

Przypominamy, że Tarnowskie Termy oferują ulgowy 
bilet Senior TP. Płacąc 10 zł można korzystać z basenów 
do woli bez limitu czasu. Oferta jest ważna od ponie-
działku do piątku w godz. 9.00 – 13.00. Aby z niej sko-
rzystać należy w kasie pokazać Kartę Mieszkańca Gmi-
ny Tarnowo Podgórne oraz dokument potwierdzający 
ukończenie 60 roku życia przez kobiety i 65 roku życia 
przez mężczyzn. 

To jedno z pierwszych samorządowych działań w ra-
mach Programu „Gmina przyjazna seniorom”. ARz

Chcesz przeżyć coś niezwykłego? 
Poznać wspaniałych, ciekawych ludzi i opowiedzieć swoją historię?

Weź udział w naszych warsztatach!
Pracujemy w atmosferze wzajemnego wsparcia i życzliwości,

pod okiem wybitnych polonistów, którzy pokażą jak myśl  
ubrać w słowo, przy współudziale młodzieży w wieku  

gimnazjalno-licealnym, w ramach integracji międzypokoleniowej.

Zwieńczeniem warsztatów będzie  
wydanie książki z Waszymi opowieściami. 

Ilustracje do niej wykonają uczestniczki projektu Namaluj swój świat,  
które szkoliła światowej sławy malarka Beata Pflanz.

Ruszamy już 
18 marca

Liczba miejsc ograniczona! 
Zgłoś się już dziś!

Chcesz wiedzieć więcej dzwoń: 

608 064 244 Maja Stępień
pisz: 

fundacja@nigdyniejestzapozno.org
zerknij: 

www.nigdyniejestzapozno.org

,,Ocalić od zapomnienia”

Fundacja

 Wyjątkowe warsztaty literackie

zaprasza 
osoby w wieku 55+  

z Gminy  
Tarnowo Podgórne na

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo Podgórne  

Od początku lutego każdy, 
kto przejdzie na świadcze-
nie z ZUS, otrzyma nową 

legitymację emeryta-rencisty, do-
stosowaną do potrzeb osób słabo-
widzących i niewidzących. Rocznie 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
wydaje między 350 tys. a 400 tys. 
nowych legitymacji emeryta-ren-
cisty. Legitymacja jest potwierdze-
niem pobierania świadczenia z ZUS.  
Do końca stycznia obowiązywał jej 
stary, jasnozielony wzór (z elemen-
tami graficznymi w tle), jeszcze 
z 2004 r.

Od 1 lutego 2017 r. Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych wydaje już tyl-
ko nowe biało-zielone legitymacje. 
Od starych, poza wyrazistą kolory-
styką, odróżnia je także parę innych 
szczegółów. Po pierwsze i najważ-
niejsze, legitymacja zawiera skrót 

„LER” (od legitymacji emeryta-
-rencisty) pisany językiem Braille’a,  
co ułatwia rozpoznania dokumentu 
osobom słabowidzącym i niewidzą-
cym. Nowa legitymacja nie ma już 
pola „numer świadczenia”, zastąpiło 
je pole „rodzaj świadczenia”, w ra-
mach którego pojawiać się będą: eme-
rytura, emerytura pomostowa, renta, 
renta socjalna, nauczycielskie świad-
czenie kompensacyjne.

Rzecz niezwykle ważna: stare le-
gitymacje zachowują ważność i nie 
będą automatycznie przez ZUS 

wymieniane. Jednak osoby mające 
problem ze wzrokiem, dla których 
legitymacja opatrzona alfabetem 
Braille’a, będzie stanowiła duże uła-
twienie, mogą w każdej chwili zdać 
stary dokument i odebrać nowy.

Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych przypomina, że legity-
macja z zasady nie stanowi tytułu do 
jakichkolwiek ulg np. w transporcie 
publicznym. O tym decydują odręb-
ne przepisy dotyczące przewozów 
w transporcie krajowym oraz lokal-
nym.  ~ Marlena Nowicka, ZUS

Nowi emeryci i renciści z nowymi legitymacjami
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~ aktualności

Z prac Młodzieżowej Rady Gminy
Aktywny krok w nowy rok

W nowy rok Młodzieżowa Rada Gminy Tarnowo Pod-
górne weszła aktywnie, nie bojąc się podejmowania 
nowych wyzwań. Mówi się, że jaki pierwszy dzień 

Nowego Roku, taki cały rok. Mamy więc nadzieję, że po tak 
aktywnie wypełnionym styczniu następne przedsięwzięcia będą 
niemniej interesujące dla wszystkich. 

5 stycznia odbyła się VI sesja. Niespodziewaną propozycją 
było zaangażowanie się Młodzieżowej Rady Gminy w tego-
roczne obchody Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszy-
scy radni uznali, że najodpowiedniejsze będzie przekazanie na 
licytację prowadzenia w roli przewodniczącego VII Sesji, któ-
ra odbędzie się 16 lutego. Poprowadzi ją Wójt Tadeusz Czajka, 
który wylicytował nagrodę za 250 zł. 

Kilka dni później, 20 stycznia, w Tarnowskich Termach odby-
ło się spotkanie ze złotym medalistą olimpijskim i posłem bie-
żącej kadencji Szymonem Ziółkowskim. W spotkaniu wzięła 
udział głównie młodzież, co bardzo cieszy, bo potwierdza fakt, 
że młodzi ludzie nie są obojętni na życie społeczne. Dyskusja 
poruszała wiele kwestii, m.in. sposób finansowania poszczegól-
nych sportów, organizację Igrzysk Olimpijskich w Polsce, aktu-
alne wydarzenia w polityce. 

Na wiosnę również planowanych jest kilka przedsięwzięć, 
lecz pamiętamy o tym, że będzie to czas pilnych przygotowań 
młodzieży do egzaminów: gimnazjalnego czy matury. Bardzo 
ważne będzie rozsądne planowanie, dzięki któremu wydarzenia 
przyciągną jak największą liczbę osób. Wiosenne sesje zaplano-
wane są na 2 i 23 marca oraz 6 kwietnia. 

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy 
~ Stanisław Garstecki

APLIKACJA  
„MOJA KOMENDA”

„Moja Komenda” 
to mobilna 
wyszukiwar-

ka dzielnicowych. Jest bardzo 
łatwa w obsłudze. Pozwala 
jednym kliknięciem ustalić 
kontakt do swojego dzielni-
cowego. Wystarczy wpisać 
adres, aby ustalić, który funk-
cjonariusz odpowiada za dany 
rejon. Aplikacja umożliwia 
wyszukanie dzielnicowego 
na terenie całej Polski. Dziel-
nicowego można wyszukać 
również po imieniu i nazwi-
sku. 

Aplikacja „Moja Komen-
da” zawiera również bazę te-
leadresową wszystkich komend, komisariatów, posterunków 
oraz rewirów dzielnicowych w Polsce. 

~ asp. Sebastian Kołodziejczyk

Wójt Tadeusz Czajka był jednym z gości programu 
“Lustra”, nadanego 6 stycznia w TVP Poznań. 
Dyskusja toczyła się na temat ewentualnej reformy 

wyborów samorządowej. Link do relacji znajduje się na gmin-
nej stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl w zakład-
ce Media – Tarnowo 24/7.

ARz

Wójt gościem  
TVP Poznań

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interak-
tywna mapa, która pozwala przekazywać Policji in-
formacje o niebezpiecznych miejscach w okolicy. 

Każdy może z niej skorzystać wchodząc na stronę internetową 
www.policja.pl. 

Mapa jest bardzo prosta w obsłudze: wystarczy wybrać 
miejsce na mapie oraz rodzaj zagrożenia np. nieprawidłowe 

parkowanie itp. Wszystkie zgłoszenia są anonimowe – nie 
trzeba podawać swoich danych osobowych. 

Każde zgłoszenie jest zawsze weryfikowane przez Policję. 
Korzystając z Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa pamiętajmy,  
że w przypadkach, które wymagają natychmiastowej interwen-
cji Policji, niezwłocznie powinniśmy dzwonić pod numery alar-
mowe tj. 112 lub 997. 

~ asp. Sebastian Kołodziejczyk

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
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~ aktualności

W piątek, 24 lutego, uczniów 
Szkoły Podstawowej im 
Jana Pawła II w Tarnowie 

Podgórnym. odwiedzą znani sportowcy 
– olimpijczycy Artur Partyka oraz Ro-
bert Maćkowiak. 

Medaliści Igrzysk Olimpijskich oraz 
mistrzostw świata, rekordziści Polski 
opowiedzą o swojej sportowej dro-
dze, o sukcesach, o porażkach, a także 
o tym, dlaczego warto uprawiać sport. 
Poprowadzą też dla grupy uczniów za-
jęcia wychowania fizycznego, przybli-
żające specyfikę „królowej sportu”.

Dzień później, w sobotę, 25 lutego 
w klubie fitness Piwnica pod Termami 
(Tarnowskie Termy) odbędzie się „Tre-
ning z mistrzem”. Będzie można wylać 
trochę potu w towarzystwie medali-
stów IO i MŚ – Anety Koniecznej, Ar-
tura Partyki oraz Roberta Maćkowiaka.

Ukoronowaniem wizyty znanych 
sportowców na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne będzie charytatywny I Bal 
Sportowca, organizowany przez GKS 
Tarnovia Tarnowo Podgórne. Bal od-
będzie się w sobotę 25 lutego w Ho-
telu 500 w Tarnowie Podgórnym ul. 
Poznańska 139 – początek o 20.00.

Estradową gwiazdą wieczoru bę-
dzie JERZY KRYSZAK. Na Balu go-
ścić będziemy sławy polskiego spor-
tu – ARTURA PARTYKĘ, ANETĘ 
KONIECZNĄ I ROBERTA MAC-
KOWIAKA. Być może lista ta będzie 
dłuższa, ale o tym będziemy na bieżąco 
informować. Zagra zespół The Quest. 

Jednym z głównych celów balu bę-
dzie zbieranie funduszy na pomoc w re-
habilitacji WOJTKA SZEWCZYKA 
– zawodnika sekcji piłki nożnej GKS 
Tarnovia, który w 2015 roku uległ bar-
dzo poważnemu wypadkowi i przecho-

Mistrzowie w Tarnowie Podgórnym

dzi niezwykle kosztowną rehabilitację.
Wszelkie informacje na temat Balu są 

dostępne na stronie GKS Tarnovia – 
www.gkstarnovia.pl/bal
~ Zbigniew Trawka, Prezes GKS Tarnovia

Zarząd Województwa Wielkopol-
skiego opracowuje projektu Pro-
gramu ochrony powietrza dla 

strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu 
PM10, PM2,5 oraz B(a)P. Zaprasza-
my do udziału w jego tworzeniu. Elek-
troniczna wersja dokumentu dostępna 
jest w Biuletynie Informacji Publicz-
nej  Urzędu Marszałkowskiego www.

bip.umww.pl w zakładce Ogłoszenia 
/ Strategie, plany, programy / Progra-
my. Tam także znajdują się wzory for-
mularzy wymaganych przy składaniu 
uwag. Natomiast z wersją papierową 
można zapoznać się w siedzibie Depar-
tamentu Środowiska Urzędu Marszał-
kowskiego (Poznań, ul. Niepodległości 

34, pok.1040). Uwagi i wnioski będą 
przyjmowane do 9 marca.

Osoby zainteresowane zapraszamy 
na spotkanie informacyjne, które odbę-
dzie się 21 lutego w sali konferencyjnej 
(część B, 10. piętro) w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Poznaniu – początek 
o 13.30.

~ ARz

Ochrona powietrza w Wielkopolsce
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~ wspomnienie

I znów nieustający dylemat: o czym 
napisać, by zechcieli Państwo choć 
przez chwilę zajrzeć na tę wspo-

mnieniami podszytą stronę naszej ga-
zety? By z rozrzewnieniem i nostalgią 
identyfikować się z reminiscencjami bę-
dącymi moim udziałem lub wręcz prze-
ciwnie żachnąć się i zaprotestować, że 
nie tak, że zupełnie inaczej było! Oba 
opisane skrajne podejścia czytelników 
do moich felietonów są zapewne jed-
nakowo prawdopodobne. I oba są cen-
ne! Ważne bowiem jest to, by nie dopu-
ścić do zapomnienia historii! By żyjąc 
tu i teraz, w tym do cna nowoczesnym 
świecie, ani chwili nie uronić z prze-
szłości. Tej zamierzchłej, ale i tej sprzed 
chwili. By nawet zachłystując się moż-
liwościami, jakie stwarza dzisiejsza glo-
balna WIOSKA, pielęgnować pamięć 
o innej wiosce. O tej małej, z której po-
chodzimy, w której przyszli na świat 
lub którą jako miejsce do życia wybra-
li nasi rodzice i dziadkowie. I by histo-
ria, a zwłaszcza ta dotycząca miejsca, 
w którym żyjemy, nigdy nie była niko-
mu z mieszkańców obojętna. 

Ten patetyczny nieco wstęp tylko 
z pozoru nie pasuje do błahego tematu 
dzisiejszego felietonu. Jak zwykle jest 
ściśle on zainspirowany czasem swe-
go powstawania – ferie zimowe trwają 
w najlepsze. Sięgam pamięcią do swo-
ich, tych z lat 60 ubiegłego wieku. Po-
goda nie szczędziła wtedy śniegu i siar-
czystego mrozu. Zimy były takimi 
z prawdziwego zdarzenia. Modny dziś 
termin „animacja wypoczynku” polegał 
na urwaniu się z domu i spotkaniu ko-
legów. Dalej z godziny na godzinę było 
już tylko ciekawiej. Mimo że Przeźmie-
rowo było wtedy kilka razy mniej lud-
ne niż teraz, to ze spotkaniem bawią-
cych się na dworze dzieci problemu nie 
było żadnego. Zabawy były tylko z po-
zoru podobne do współczesnych: sanki, 
łyżwy, kulig, narty. Ładnie brzmi, lecz 
diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach! 
Odnoszę nieodparte wrażenie, że dziś 
uprawianie przez dzieci wymienionych 
przeze mnie sportów zimowych nie jest 
już tym samym co wtedy. Teraz, jak już 
zdarzy się, że spadnie śnieg, dzieci zjeż-
dżają z łagodnej góreczki, otoczone bie-
gnącymi za nimi rodzicami. Jeśli łyżwy, 

to na sztucznym lodowisku i z podobną 
opieką. Kulig? Kogo z rodziców namó-
wi się dziś na zgodę na udział dziecka 
w takiej niebezpiecznej eskapadzie? 
Powyższy opis to absolutnie nie żad-
na kpina z zachowań dzieci, a tym bar-
dziej rodziców w dzisiejszym świecie 
pełnym zagrożeń. Został przeze mnie 
przywołany wyłącznie po to, by zesta-
wić go z dramatycznymi okoliczno-
ściami, jakie towarzyszyły tamtym za-
bawom młodych przeźmierowian anno 
domini…1960+n. Miały one raczej cha-
rakter sportów ekstremalnych i były  
swoistą szkołą przetrwania. Dowód? 
Proszę bardzo: Jeśli zjazd na sankach, 
to nie z byle górki, lecz z najbardziej 
stromej w okolicy skarpy Jeziora Kier-
skiego, wprost na zamarzniętą taflę tego 
akwenu. I to absolutnie nie na jakimś 
prostym odcinku! Im więcej muld i do-
łów po drodze, umożliwiających wyskok 
i frunięcie w powietrzu oraz ewentual-
ny upadek, tym lepiej! Łyżwy? Tamże! 
Wśród wędkarskich przerębli, a czasem 
uginającego się podczas odwilży lodu. 
Ewentualnie hokej na leśnych stawkach 
lub polach swadzimskich, rozgrywany 
z nieodłączną zapalczywością, objawia-
jącą się okładaniem kijami i bolesnym 
obrywaniem kauczukowym krążkiem. 
Kulig? A jakże! Za pędzącym samocho-
dem czy traktorem, którego kierowcom 
wcale nie chodziło o to, by bezpiecz-
nie wszystkich dowieźć do celu lecz…
wręcz przeciwnie! Kto spadł z sanek lub 
się urwał – odpadał i pozostawał sam 
z bolącym ciałem i duszą! Wszystko to 
bez zabezpieczenia, ochraniaczy, spe-
cjalistycznej odzieży i sprzętu. A przede 
wszystkim bez asysty dorosłych. Było 
się posiniaczonym, czasem zakrwawio-
nym i połamanym ale ….szczęśliwym. 
A już przemoczonym? Bezwzględnie 
codziennie! Do dziś pamiętam dys-
komfort, jaki towarzyszył uginaniu ko-
lan w najpierw przesiąkniętych wodą, 
a potem zamarzniętych spodniach. Ro-
dzice dla swojego dobra wtajemnicza-
ni w szczegóły nie byli. Pewnie w swej 
mądrości domyślali się, gdzie znikali-
śmy, lecz woleli pozostać w błogiej nie-
wiedzy! Ile trzeba się było namęczyć, 
by opowiedzieć o tym co się robiło, 
przemilczając najdramatyczniejsze fak-

ty! Zastanawiam się czasami nawet czy 
z wprawek z tego okresu nie wywodzi 
się moja swada do konstruowania opo-
wiadań? Wspomniałem gdzieś powy-
żej coś o diable… Kusił nas po swoje-
mu, ale to że Pan Bóg miał nas w swojej 
litościwej opiece to pewne. Wyszliśmy 
cało, choć jak przypomnę sobie niektóre 
zdarzenia na przykład akcję ratunkową, 
która uratowała pewnego Roberta toną-
cego pod lodem jeziora, to do dziś ciarki 
przechodzą mi po plecach. Teza, że Pan 
Bóg nad nami czuwał, znalazła w tym 
przypadku swoje najbardziej spektaku-
larne uzasadnienie. Domowe pielesze 
traktowane było przez nas jako przy-
musowy stan przejściowy między kolej-
nymi eskapadami. Czas z gatunku tych 
straconych, kiedy głownie schła odzież, 
bo po jednej sztuce jej się posiadało wte-
dy. Jadło się jakiś rosołek na rozgrzanie, 
łykało pod przymusem „pyszny” soczek 
z cebuli bądź równie smakowitą łyżkę 
tranu. W domach, gdzie był telewizor, 
oglądało się przygotowane na dziecięce 
ferie specjalne programy, wśród których 
najbardziej czekało się na serialowe pe-
rełki. Czarno-białe: „Niewiarygodne 
Przygody Marka Piegusa” czy „Staw-
kę większą niż życie”” oglądać można 
było rok w rok, w nieskończoność, co 
i rusz znajdując w nich jakieś nieznane 
wątki sprawiające, że wydawało się jak-
by nowe odcinki dokręcone były! Takie  
naiwne wrażenie mam zresztą do dziś! 
We wspomnieniach powyższych prze-
wija się wątek bezpieczeństwa dzie-
ci. Z powyższego opisu wysnuć moż-
na wniosek, że w latach 60 zabawy 
w plenerze groziły śmiercią lub kalec-
twem, natomiast teraz nasze latorośle 
wychowywane pod kloszem w domo-
wym zaciszu są niemal stuprocentowo 
bezpieczne. Nic bardziej błędnego. Pa-
radoksalnie zagrożenia, jakie dziś czy-
hają na nasze dzieci w domu ze strony 
cyfrowej rozrywki, a zwłaszcza dostępu 
do internetu, są zdecydowanie gorszego 
rodzaju niż siniaki otarcia czy nawet zła-
mania powstałe podczas ruchu na świe-
żym powietrzu. Proszę o tym pamiętać 
zanim powie się dziecku: nie wychodź 
na dwór, bo ślisko, posiedź przy kom-
puterze!

~ Grzegorz Leonhard

Z górki na (połamane) pazurki,  
czyli rzecz o feriach !
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Już od 15 lat nasze bractwo aktyw-
nie włącza się w organizację finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-

mocy. W tym roku przekazaliśmy rekor-
dową kwotę 1 682 zł, organizując 8 i 15 
stycznia strzelania na strzelnicy brac-
kiej. Tradycyjnie wstawiliśmy na licyta-
cję wystrzał z armatki brackiej oraz kar-
net – wejściówkę na strzelnicę. Wystrzał 
z armatki rozpoczął również zwyczajo-
we światełko do nieba. 

13 stycznia pożegnaliśmy na cmenta-
rzu w Nowym Tomyślu księdza kano-
nika Zdzisława Potrawiaka, przyjaciela 
naszego bractwa. Cześć Jego pamięci!

14 stycznia braliśmy udział w Gmin-
nym Koncercie Noworocznym. Po raz 
pierwszy zaprezentowaliśmy się na tej 
gali z prawdziwie wystrzałowym ani-
muszem. W niedzielne popołudnie, 15 
stycznia, w siedzibie bractwa ksiądz 
kapelan Adam Prozorowski odprawił 
Mszę świętą z okazji święta naszego pa-
trona św. Sebastiana. Podczas homilii 
brat kapelan przypomniał sylwetkę pa-
trona braci kurkowych jako ,,świadka 
Jezusa Chrystusa”. Siostry, bracia wraz 
z przyjaciółmi i sympatykami Kurko-

wego Bractwa Strzeleckiego w Tarno-
wie Podgórnym tą najświętszą ofiarą 
podziękowali za udany rok 2016 i roz-
poczęli tegoroczną szlachetną rywaliza-
cję strzelecką w duchu hasła „ćwicz oko 
i dłonie w Ojczyzny obronie”. Po mszy 
zebrani złożyli sobie życzenia, łamiąc 
się opłatkiem, po czym zjedli świątecz-
ny obiad. Miło nam było, iż naszą uro-
czystość zaszczycił swoją obecnością 
Wójt Tadeusz Czajka. 

Nowy sezon strzelecki 2017 rozpo-
częliśmy strzałem do tarczy św. Se-
bastiana. Główne trofeum zdobył brat 
Krzysztof Cieślik. Puchar Wójta Gminy 
Tarnowo Podgórne wywalczył brat Bar-
tosz Mróz. Tarczę Pań zdobyła Joanna 
Rogacka. W konkurencji młodzieżowej 
najlepiej strzelała Gabrysia Czajkow-
ska. Kura zestrzelił brat Adam Kubiak. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, 
wszystkich zapraszamy na kolejne za-
wody w przyszłym roku.

21 stycznia bawiliśmy się na piątym 
Balu Królewskim. To dla nas szczegól-
na okazja, aby uhonorować najlepszych 
strzelców, którzy w szlachetnej rywa-
lizacji zdobyli tytuł króla. Król Zielo-
noświątkowy Dariusz Nowaczyński, 
Król Żniwny Stanisław Leitgeber i Król 
Żniwny Okręgu Szamotulskiego Halina 
Dutkiewicz, jak przystało na gospoda-
rzy, rozpoczęli bal polskim tańcem naro-
dowym – polonezem. Wspaniała atmos-
fera i szampański humor nie opuszczał 
uczestników do białego rana. 

Młodzież zainteresowaną sportem 
strzeleckim serdecznie zapraszamy do 
naszej sekcji strzeleckiej. Informujemy, 
że strzelnica jest otwarta w każdy wto-
rek i czwartek w godz. 16.00 – 20.00. 
Zapraszamy! 

Szczegółowych informacji w spra-
wie korzystania ze strzelnicy udzie-
li brat Leszek Jerzak pod numerem tel. 
880 584 242. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk

~ stowarzyszenia

Wiadomości brackie 

Nowy sezon strzelecki rozpoczęty

Msza z okazji święta patrona Bractwa

Bal Królewski
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~ gmina partnerska

Rohrdorf  to niemiecka gmina w 
Górnej Bawarii. Leży około 8 
km na południowy wschód od 

Rosenheimu, przy autostradzie A8.
Najważniejszym atutem miejscowo-

ści jest jej położenie, gwarantujące wi-
dok na alpejski krajobraz. To wymarzo-
ne miejsce dla turystów, szukających 
wypoczynku z dala od ulicznego zgieł-
ku.

W samej miejscowości warto zajrzeć 
do Muzeum Historycznego, znajdujące-
go się w prawie 300-letnim domu wiej-
skim – jedną z jego atrakcji jest drew-
niana biblioteka. Ciekawy jest również 
górujący nad miejscowością kościół 
pw. Św. Jakuba Większego Apostoła. A 
szukających wypoczynku nad wodą za-
praszamy nad jezioro Thansau z plażą, 
molo i pełną infrastrukturą. 

Okolice Rohrdorfu to raj dla rowerzy-
stów. W pobliżu przebiega wiele szla-
ków i dróg rowerowych, prowadzących 
również do sąsiedniego Tyrolu. Poleca-
my wycieczki fragmentami drogi Bo-
densee – Königssee (łączna jej długość 
to ok. 400 km na terenie górzystych 
podnóży Alp wzdłuż licznych jezior, 
przy bawarskich pałacach – najsłynniej-
szy Neuschwanstein stał się inspiracją 
do disney’owskiej czołówki). 

Ale w Rohrdorf można zaplanować 
krótkie rowerowe wypady rodzinne po 
okolicy – ulubioną trasą jest szlak wo-
kół Rosenheim (całkowita jego długość 
to ok. 70 km). Szlak jest bardzo dobrze 
oznakowany, nie potrzeba żadnych map, 
wystarczy wsiąść na rower i wyruszyć 
w drogę!

Z inicjatywą nawiązania partnerskich 
relacji naszej Gminy z Gminą Rohr-
dorf  wyszedł Walter Schatt, właściciel 
firmy Schattdecor, której centrala firmy 
znajduje się na terenie gminy niemiec-
kiej, a jeden z polskich oddziałów – w 
Tarnowie Podgórnym. Jego dążenie do 

Muzyczna współpraca z Rohrdorf

ścisłej współpracy z lokalną społeczno-
ścią zaowocowała kontaktami najpierw 
pracowników obu firm, a potem miesz-
kańców. 20 maja 2004 roku akt partner-
stwa podpisali ówcześni włodarze gmin: 
Fritz Tischner i Kazimierz Marchlewski. 

Nasza współpraca ma przede wszyst-
kim muzyczne oblicze. Wspomniany 
wcześniej Walter Schatt wspiera lokalne 
orkiestry dęte uważając, że zachęcanie 
dzieci i młodzieży do wspólnego gra-

nia otwiera młodych muzyków na świat, 
rozszerza horyzonty i uwrażliwia. Dzię-
ki pomocy firmy Schattdecor została 
założona Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Gminy Tarnowo Podgórne, działają-
ca dzisiaj samodzielnie przy Gminnym 
Ośrodku Kultury „Sezam”. Obecnie z 
firmą ściśle współpracuje – funkcjonu-
jąca jako stowarzyszenie – Orkiestra Da  
Capo. 

~ ARz
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~ stowarzyszenia

Informujemy o szkoleniach skierowanych do osób bezro-
botnych, biernych zawodowo, niepełnosprawnych, studen-
tów studiów niestacjonarnych w przedziale wiekowym 15-

29 lat, mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Organizatorem 
projektu „Szansa dla Neets” jest Fundacja Inicjatyw Społecz-
nych i Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uczestnicy będą mieć zagwarantowane: 
•	 	bezpłatne indywidualne konsultacje z doradcą zawodo-

wym, grupowe poradnictwo zawodowe,
•	 	bezpłatne indywidualne pośrednictwo pracy, grupowe po-

średnictwo pracy,

•	 	bezpłatne szkolenia zawodowe – operator podestów ru-
chomych, wózków widłowych spawacz TIG I MAG, kurs 
SEP E i D,

•	 	bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe: Opiekunka 
Środowiskowa, Opiekun Medyczny, Asystent osób nie-
pełnosprawnych.

Organizatorzy zapewniają ponadto zwrot kosztów dojazdu, 
płatne staże, ubezpieczenie uczestników, catering podczas za-
jęć grupowych, badania lekarskie. Informacje i zgłoszenia są 
przyjmowane pod nr tel. 518 328 530 lub mailowo rekruta-
cja@fundacjainicjatyw.pl 

Bezpłatne szkolenia – Szansa dla Neets

W dniu 29 stycznia odbyło się Walne Sprawozdawczo-
-Wyborcze Zgromadzenie Członków Koła. Było to 
podsumowanie 4-letniej kadencji Zarządu koła, Sądu 

Koleżeńskiego oraz Komisji rewizyjnej. Zarząd koła otrzymał 
absolutorium.

W wyniku wyborów zarząd ukonstytuował się w następują-
cym składzie: 
•	 prezes – Zdzisław Braciszewski, 
•	 wiceprezes ds. sportu – Rafał Sikorski, 
•	 	wiceprezes ds. młodzieży – Bartosz Brachaczek, 
•	 sekretarz – Dariusz Goroński, 
•	 skarbnik – Bogdan Kasprzak, 
•	 gospodarz – Zbigniew Rozmus, 
•	 	członek zarządu i rzecznik dyscyplinarny – Marek Pazgrat. 

Komisja rewizyjna działa w składzie: przewodniczący – Ma-
rek Sikorski, sekretarz – Rafał Brachaczek i członek Maciej 
Przybylski. Sąd Koleżeński działa w składzie: Przewodniczący 
– Leszek Brzuskiewicz, zastępca przewodniczącego – Roman 
Żyliński, sekretarz – Łukasz Rozmus oraz członkowie koledzy 
Krzysztof Marcinkowski i Marek Przewoźny.

Sprzedaż znaków odbywa się w tymczasowej siedzibie w sali 
przy ul. 23 Października w Tarnowie Podgórnym w każdy wto-
rek w godz. 18.00 – 20.00. 

Komisja egzaminacyjna na kartę wędkarską przeprowa-
dza egzaminy w czasie urzędowania sekretariatu po uprzed-
niej wpłacie na konto koła opłaty egzaminacyjnej w wysokości 
30 zł. (nr konta: 62 1090 1476 0000 0001 2249 4559, potwier-
dzenie wpłaty do wglądu). 

~ Zdzisław Braciszewski, Prezes koła

Wiadomości wędkarskie
Plan pracy na 2017 rok

2.04  sprzątanie brzegów Jeziora Lusowskiego
9.04   zawody otwarcia sezonu wędkarskiego 2016 – Żwirow-

nia Pobiedziska
3.05   zawody o Puchar przechodni im. Gerarda Raszewskiego 

– Radzyny Małe
14.05   zawody spinningowe Koła – rzeka Warta
28.05   zawody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – Ceradz Ko-

ścielny
11.06   Spławikowe Mistrzostwa Rejonu XII – Jezioro Lusow-

skie, Lusówko 
18.06   Spławikowe Mistrzostwa Koła – Baranowo
25.06   Rejonowe zawody dla dzieci i młodzieży – Baranowo  
16.07  wycieczka wędkarska – zapisy 
23.07   zawody o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne – Ba-

ranowo 
13.08   zawody o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Tarno-

wo Podgórne oraz Posła Waldy Dzikowskiego – Jezioro 
Lusowskie, Lusówko

26.08   zawody Tarnowo Podgórne – Bardo
27.08  zawody dla dzieci i młodzieży – Okręg PZW + koło KA-

RAŚ – Baranowo 
3.09   zawody spinningowe Koła – rzeka Warta 
10.09   otwarte zawody spinningowe z łodzi „LUSOWO 2017” 

– Lusowo – zapisy, startowe
16.09   sprzątanie brzegów Jeziora Lusowskiego
23.09 zawody finałowe GPx koła 
24.09   zawody spinningowe koła – rzeka Warta
1.10  zawody Grand Prix Okręgu – Stawy Baranowo – zakoń-

czenie edycji 2017
15.10  zawody aktywu koła i zaproszonych gości

Zawody zaliczane do klasyfikacji GPx zostaną przeprowadzone 
jako 3-sektorowe. 
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Troska o środowisko naturalne 
sprawia, że coraz częściej się-
gamy po technologie, które idą 

w parze z naturą, pozwalają nam na ko-
rzystanie z odnawialnych źródeł ener-
gii, a równocześnie dają wymierny efekt 
ekonomiczny. 

Obecnie coraz większą popularnością 
cieszy się fotowoltaika, czyli techno-
logia  przetwarzania energii słonecznej 
na energię elektryczną. Dzięki swojej 
prostocie, a zarazem dużej skuteczności, 
staje się ona alternatywnym źródłem 

energii elektrycznej i jest coraz częściej 
stosowana jako ekologiczne rozwiązanie 
przynoszące wiele oszczędności w do-
mach, gospodarstwach rolnych, firmach, 
budynkach samorządowych czy innych 
obiektach zużywających energię elek-
tryczna. 

Elektrownie słoneczne najczęściej in-
stalowane są na dachach budynków. 
Montaż i uruchomienie instalacji fo-
towoltaicznej jest stosunkowo proste 
i szybkie, trwa nie dłużej niż 2 dni. Dzię-
ki jej zastosowaniu możliwe jest zmniej-
szenie rachunków za energię elektryczną 
praktycznie do zera. Jak jest to możliwe 
skoro słońce nie świeci przez cały czas? 
Dzięki rozwiązaniu, które zostało wdro-
żone od 1 lipca 2016 roku, a które umoż-
liwia produkcję energii elektrycznej na 
własny użytek. Gdy w słonecznych mie-
siącach wyprodukujemy więcej ener-
gii niż potrzebujemy, nadwyżka energii 
przekazywana jest do sieci energetycz-
nej, która jest swoistym akumulatorem. 
Kiedy produkujemy mniej energii (na 
przykład w pochmurne dni lub w nocy, 

kiedy nie produkujemy energii), może-
my „odebrać” oddaną wcześniej energię. 
Takie rozwiązanie nazywamy bilansowa-
niem. Dzięki temu możemy zawsze ko-
rzystać z energii, którą wyprodukowali-
śmy z własnej instalacji fotowoltaicznej. 

Instalacja fotowoltaiczna działa w peł-
ni automatycznie i bezobsługowo przez 
wiele lat. Jednak, aby było to możliwe, 
ważne jest prawidłowy dobór instala-
cji, zastosowanie odpowiedniej jakości 
elementów, zapewnienie prawidłowe-
go montażu oraz łatwego monitoringu. 
Wtedy możemy być pewni, że przez 
wiele lat będziemy cieszyć się własną 
energią, a każdego miesiąca odczuje to 
nasz budżet. 

To, co jeszcze niedawno wydawało się 
niemożliwe, dzisiaj na naszych oczach 
staje się rzeczywistością. Wykorzystanie 
energii słonecznej, niezależność energe-
tyczna, znaczące oszczędności każdego 
dnia, a wszystko to bez degradacji nasze-
go środowiska naturalnego.

~ Witold Józefiak  
poznan@freevolt.pl, kom. 501 941 466

Fotowoltaika coraz popularniejsza

Mamy zimę, ale kiedy zrobi się 
cieplej rozpocznie się sezon 
na poszukiwanie wymarzo-

nych działek budowlanych. Jedni ma-
rzą o dużej połaci ziemi, z dala od cy-
wilizacji, najlepiej blisko lasu, jeziora. 

Dla innych ważny jest szybki dojazd 
do pracy, szkoły, sklepu, dobre połą-
czenie komunikacyjne z miastem. Ale 
czy na każdej działce, która się nam 
spodoba można postawić dom? Czym 
wobec tego jest działka budowlana? 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym poję-
cie to oznacza nieruchomość gruntową 
lub działkę gruntu, której wielkość, ce-
chy geometryczne, dostęp do drogi pu-
blicznej oraz wyposażenie w urządze-
nia infrastruktury technicznej spełniają 
wymogi realizacji obiektów budowla-
nych wynikające z odrębnych przepi-
sów i aktów prawa miejscowego. O tym 
informacji dostarczy nam miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzenne-
go, który ustala przeznaczenie terenu, 
na którym znajduje się wybrana przez 
nas działka. Jeśli gmina nie uchwaliła 
planu zagospodarowania przestrzen-

nego, to mimo iż nie jesteśmy jeszcze 
właścicielami działki, mamy prawo 
wystąpić do właściwego ze względu na 
miejsce położenia danej nieruchomości 
urzędu gminy, z wnioskiem o wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu. Formularz może-
my pobrać ze strony urzędu gminy lub 
udać się osobiście. 

Wniosek taki musi określać: granice 
działki, planowany sposób zagospoda-
rowania działki z charakterystyką za-
budowy i zagospodarowania otoczenia 
działki, parametry techniczne inwesty-
cji, zapotrzebowanie na wodę, energię 
elektryczną i sposób odprowadzania 
ścieków.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
wyda pozytywną decyzję o warunkach 
zabudowy jeśli:

- co najmniej jedna działka sąsiednia, 
dostępna z tej samej drogi publicznej, 
jest zabudowana w sposób pozwalają-
cy na określenie wymagań dotyczących 
nowej zabudowy w zakresie kontynu-
acji funkcji, parametrów, cech i wskaź-
ników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, 

- teren ma dostęp do drogi publicz-
nej, 

- istniejące lub projektowane uzbro-
jenie terenu jest wystarczające dla za-
mierzenia budowlanego, 

- teren nie wymaga uzyskania zgody 
na zmianę przeznaczenia gruntów rol-
nych i leśnych na cele nierolnicze i nie-
leśne albo zgoda taka została wydana 
przy sporządzaniu miejscowych pla-
nów, które utraciły moc,

- decyzja jest zgodna z przepisami 
odrębnymi.

Decyzja o warunkach zabudowy jest 
bezterminowa. Co prawda może wyga-
snąć, gdy inny inwestor dostanie po-
zwolenie na budowę na tej działce albo 
dla terenu zostanie uchwalony miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzen-
nego.

Zanim zatem kupimy działkę, która 
spełnia nasze wymagania, sprawdźmy 
czy nie pojawią się problemy z wybu-
dowaniem na niej domu.

~ Ilona Jędrzejczak, www.tcn.net.pl

Czy na każdej działce postawimy dom?
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W dzisiejszych czasach żyjemy 
coraz szybciej. Każdego dnia 
musimy stawić czoła wie-

lu codziennym obowiązkom odnosząc 
sukces. Dociera do nas coraz to więcej 
informacji i bodźców. Jesteśmy nama-
wiani przez pojawiające się reklamy do 
korzystania z nowych produktów lub 
usług, które mają uprościć nam życie, 
spowodować że będziemy szczęśliwi 
i bardziej zadowoleni z siebie samych. 
Aby sprostać nowo pojawiającym się 
potrzebom, pracujemy dłużej, odpoczy-
wamy mniej i żyjemy w ciągłym napię-
ciu. Będąc w długotrwałym stresie od-
czuwamy zmęczenie. Towarzyszą nam 
różnego rodzaju dolegliwości bólowe, 
cierpimy na bezsenność. Nasze złe sa-
mopoczucie tłumaczymy obciążeniem 
w pracy, w domu lub brakiem czasu.

Przedłużający się stan napięcia oraz 
spotykające nas trudności życiowe 
mogą prowadzić do obniżenia nastroju, 
braku energii, utraty chęci do życia. Wy-
konywanie codziennych czynności sta-
je się coraz większym wysiłkiem. Gdzie 
znajduje się granica tego, co jest tylko 
chwilowym spadkiem formy, a stanem, 
który powinien nas już niepokoić? Czy 
myśleliśmy kiedykolwiek, że to co się 
z nami dzieje, to może być depresja?

Jak rozpoznać depresję?
Krótkotrwały smutek związany z nie-

powodzeniami życiowymi nie jest jesz-
cze depresją.  Jeśli jednak stan silnego 
stałego przygnębienia trwa dłużej niż 
dwa tygodnie, nie powinno się już tego 
bagatelizować.

Depresja jest chorobą poważną, a jej 
symptomy mogą być bardzo różne. Mo-
żemy ją poznać po poczuciu wszech-
ogarniającego smutku i przygnębie-
niu, a także po zmniejszonej zdolności 
do koncentracji i pogorszonej pamięci. 
Możemy odczuwać zmniejszony apetyt, 
mieć obniżone libido, cierpieć na bez-
senność lub nadmierną senność. Stroni-
my od towarzystwa, tracimy sens życia, 
zainteresowania. Pojawiają się nega-
tywne myśli, a nawet myśli samobójcze.

Wg Światowej Organizacji Zdro-
wia zaburzenia depresyjne są obecnie 
czwartym najpoważniejszym proble-
mem zdrowotnym na świecie. Szacuje 
się, że w Polsce na depresję choruje po-
nad półtora miliona ludzi. Może ona wy-
stąpić u każdego z nas, niezależnie od 
płci (choć kobiety chorują 2,5 razy czę-
ściej niż mężczyźni), wieku (dotyka tak-
że dzieci i młodzież) czy odnoszonych 
sukcesów zawodowych.

Czy jesteśmy bezradni wobec zabu-
rzeń nastroju?

Warto pamiętać, że depresja jest ule-
czalna w każdym wieku. Jeżeli zauwa-
żymy u siebie lub u naszych bliskich 
symptomy tej groźnej choroby, najlepiej 
od razu udać się do specjalisty. Depresję 
leczy lekarz psychiatra i psycholog, tak 
samo, jak kardiolog zajmuje się choro-
bami serca.

Nie bójmy się i nie odkładajmy wizy-
ty w czasie. Jeżeli faktycznie pojawiła 
się depresja, jest wiele sposobów na jej 
wyleczenie. Wszystko zależy od stop-
nia jej zaawansowania. Szybko podjęte 
leczenie zwiększa szanse na trwałą po-

prawę. Z kolei nieleczona depresja na-
sila się.

Do kogo mamy się zgłosić?
Obecnie najpopularniejszą i najsku-

teczniejszą metodą leczenia depresji jest 
połączenie farmakoterapii i psychotera-
pii. Psychiatra dobiera leki, z kolei psy-
cholog poprzez terapię uczy radzenia 
z pojawiającymi się objawami choroby 
oraz tego jak zapobiegać nawrotom de-
presji. Psychoterapia pomaga przetrwać 
trudne chwile, w szczególności te na 
początku leczenia farmakologicznego, 
kiedy niedostrzegalne są jeszcze efek-
ty działania leków. Istotnym jest, aby 
osoba dotknięta depresją potrafiła zro-
zumieć, co jej dolega i jednocześnie nie 
bała się o tym mówić.

Kto jeszcze może nam pomóc?
W podjętym leczeniu pomocne jest 

również zrozumienie i wsparcie osób 
bliskich. Często to one jako pierwsze 
zauważają niepokojące objawy. Bliscy 
osoby chorującej również mogą potrze-
bować profesjonalnego wsparcia psy-
chologicznego, aby lepiej radzić sobie 
z obciążeniem związanym ze wspiera-
niem chorującego.

Pamiętajmy, że depresja to choroba 
jak każda inna i nie jest powodem do 
wstydu. Nie musimy pozostawać bez-
radni wobec depresji. Podejmując lecze-
nie, dajesz sobie szansę.

23 lutego obchodzimy Światowy 
Dzień Walki z Depresją. W tej walce nie 
jesteś sam.

Izabela Chwilczyńska-Sadecka,  
psycholog, www.bomedica.com.pl

Depresja to choroba dająca się wyleczyć

Zapraszamy na samochodowy rajd motoFanki 2017, 
który w tym roku odbędzie się w naszej Gminie. W 
imprezie wziąć udział mogą wyłącznie Panie i to z 

myślą o nich na trasie zostaną przygotowane liczne zada-
nia. Wydarzenie przygotowuje grupa Rajdy w Pobiedzi-
skach, organizująca od kilku w naszej Gminie listopadowy 
Rajd Niepodległościowy i – w ramach Dni Gminy – Rajd 
z Lwem. – W tym roku chcemy zaproponować nieco zmie-
nioną formułę Rajdu, ale niech to pozostanie niespodzian-
ką dla naszych motoFanek – mówi jeden z organizatorów 
Tomasz Duszczyk. – I chociaż  na pewno elementów rywa-
lizacji nie zabraknie, to ma to być przede wszystkim czas 
dobrej zabawy.  

Rajd odbędzie się w sobotę, 4 marca, natomiast zapisy przyj-
mowane są już na www.motofanki.pl. Tam również dostępne 
będą bardziej szczegółowe informacje. Gmina Tarnowo Pod-
górne jest jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia.

~ ARz

Kobiety za kierownicę i na rajd!
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Tygrysy
„Droga przez mękę” – to 

mógłby być tytuł historii 
Tytusowych wizyt u leka-

rza. Zakładanie różnego rodzaju dźwigni 
na kończyny i poczwórnych Nelsonów 
po to, aby zobaczyć gardło, zaszczepić 
czy pobrać Tytusowi krew, nie należy do 
moich przyjemności, więc Tytus nie sto-
suje się do zaleceń lekarzy i pojawia się 
tam tylko w ostateczności.

Schodzę sobie późnym popołu-
dniem do gabinetu, z kawusią i w do-
brym humorze, bo mróz, bo śnieg, no 
i zachodzące słońce świeci mi przez 
okno, a co najważniejsze same suk-
cesy były i wszyscy pacjenci wyszli 
zdrowi. W poczekalni czeka na mnie 
uśmiechnięta jak zwykle pani. Na kola-
nach skrzyneczka, a w skrzyneczce… 
Tola. I na myśl o Toli uśmiech zmie-
nia nieco swój charakter, bo wiadomo 
co będzie. Po kilku latach znajomości 
oboje mamy już wprawę i zabieg prze-
biega dość sprawnie. Wyjmujemy Tolę 
ze skrzyneczki, ja zakładam poczwór-
nego Nelsona, pani podaje mi po ko-
lei pazurki, a ja drugą ręką wykonuję 
szybkie cięcia i Tolunia jest z powro-
tem w swoim domku. Bo przychodzi 

dziewczyna co pewien czas na manicu-
re, a nam po kilku wizytach udało się 
opracować metodę, dzięki której nie je-
steśmy ani pogryzieni, ani podrapani, 
a kicia szybko wraca do swojego azy-
lu. Początki były jednak trudne, bo Tola 
należy do tych kotów, które nie żartują 
i nie straszą, ale  jeśli mogą, to wbijają 
to, co mają w pysku i na łapach, a ga-
binet po takiej wizycie można nazwać 
„rzeźnią”.

Tola nie jest wyjątkiem, ale na szczę-
ście jej zachowanie nie jest też regułą. 
Po wizycie takiego kota zawsze obiecu-
ję sobie, że zorganizuję u siebie kącik 
tygrysa, taki z dybami i rękawicami ze 
skóry łosia, których kocie pazury i kły 
ponoć nie przebiją, ale po kilku wizy-
tach „miłych” kotków zapominam i tak 
od dwudziestu lat co pewien czas muszę 
leczyć rany na swoim ciele. Ale jak już 
kiedyś pisałem dodają one pikanterii, 
więc nie przejmuję się.

I z tymi kotami to nigdy nie wiado-
mo, bo kot, który w domu nie pozwala 
się dotknąć, a zapakowanie go do klatki 
wymaga od właściciela nie lada wysiłku 
i zajmuje czasami kilka dni, w gabinecie 
jest spokojny i pozwala ze sobą zrobić 
wszystko. Natomiast największa domo-
wa przytulanka potrafi w gabinecie za-
mienić się w tygrysa, który nie patycz-
kuje się z nami i pokazuje, że koty mają 

naprawdę ostre pazury i zęby, wbijające 
się w ciało niczym nóż w masło.

Na koniec psia historia, bo psy też 
mają kły i potrafią zrobić z nich użytek. 
Przez kilkanaście lat moim pacjentem 
był spaniel, do którego przyjeżdżałem 
tylko raz w roku na gościnne występy 
w związku ze szczepieniami. Nie było-
by w tym nic niezwykłego, gdyby nie 
fakt, że kiedy przyjeżdżałem do domu 
swojego podopiecznego, on wychodził 
na smyczy przypiętej do ściśle krępują-
cych go szelek. W oczach chęć zjedzenia 
mnie żywcem i złość na swojego właści-
ciela, że mu na to nie pozwala. Właści-
ciel podciągał Kinga do góry na smyczy 
przewieszonej przez gałąź jabłonki, a ja 
ze sprawnością i zwinnością szermierza 
doskakiwałem z wcześniej przygotowa-
ną igłą i strzykawką i robiłem co trzeba.

Zastanawiałem się nad tym, co się sta-
nie kiedy zachoruje i trzeba będzie go 
zbadać, ale na szczęście King był twar-
dzielem i w wieku szesnastu lat umarł 
zdrowy.

Nie wiem jak wyglądają takie sytu-
acje z boku, ale być może mrożą krew 
w żyłach, bo czasami słyszę: „Doktorze! 
Ale pan musi być odważny!”. Chyba je-
stem odważny, jeżeli to napisałem i daję 
Wam to do przeczytania.

~ Paszczak (paszkosum@wp.pl)

Często spotykamy się z zapożyczo-
nymi określeniami związanymi z 
językiem mody. Jednak okazuje 

się, że nie do końca są one dla nas zrozu-
miałe. Nie mamy też odwagi zapytać co to 
znaczy, gdy słyszymy dane określenia w 
mediach i gdzie to mamy sprawdzić?

Przygotowałam krótki słowniczek przy-
datnych określeń używanych potocznie w 
języku związanym z modą:

BASIC  – to „baza” – gładkie, proste, 
niewyróżniające się ekscentrycznością, ta-
kie, które pasują do wszystkiego i zawsze 
są modne, jest to styl charakteryzujący się 
prostotą i klasyką

BACKSTAGE – (ang.) to przestrzeń 
„za sceną”, w modzie: kulisy pokazu

BIŻU – biżuteria
CASUALOWE – oznacza wszystko co 

luźne, codzienne i niezobowiązujące, casu-
al jest swobodny, bliżej mu do weekendo-
wej elegancji niż do sportowych zestawów

CHINOSY – spodnie na co dzień, o 
klasycznym fasonie, z lekko zwężanymi 
nogawkami

COLOR BLOCKING –  (ang.) to ze-
stawianie „pod rząd” wyrazistych, jednoli-
tych plam barwnych; wystarczy połączyć 
kolory o najostrzejszych odcieniach, które 
na pierwszy rzut oka gryzą się: czerwieni 
z amarantem, błękit z żółcią, różowy z po-
marańczowym

DRESS CODE – (ang.) inaczej  „za-
sady ubioru” lub „przepisowy strój”, to 
modowy savoire vivre, czyli zbiór zasad 
określających, jak należy wyglądać w 
określonej sytuacji; reguły te decydują m. 
in. jakiej długości spódniczkę wolno zało-
żyć do pracy, a co wypada (lub nie) ubrać 
na wieczór

FASHION VICTIM – ofiara mody; 
osoba, która za wszelką cenę chce być 
„trendy”, chociaż nie zawsze wie, jak się 
za to zabrać; fashion victim wyznaje za-
sadę: nieważne, że coś jest brzydkie i złe, 
ważne, że jest modne

FOLLOWERS – (ang.) to śledzący lub 
po prostu obserwujący; oczywiście, nie 
mam na myśli stalkerów (prześladowców); 
followersi obserwują bloga, konta na Insta-

gramie, bo  na bieżąco chcą wiedzieć, co u 
Was słychać

OVERSIZE – (ang.) ogromny, po-
nadwymiarowy; ubrania stylizowane na 
zbyt duże, luźne, w których się zakochasz, 
jeśli chcesz czuć się modnie i wygodnie 
jednocześnie; potrafi ukryć mankamenty 
sylwetki i podkreślić kobiecość

NEW LOOK –  (ang.) odnowiony wi-
zerunek, np. po metamorfozie

VLOG (ang.) – rodzaj wideo bloga 
internetowego, którego zasadniczą treść 
stanowią pliki filmowe publikowane przez 
danego autora; dziś często vlogi to bardzo 
popularne poradniki, często o modzie i wi-
zażu, z których korzystają miliony inter-
nautek z całego świata 

Mam nadzieję, że rozszyfrowane poję-
cia, używane potocznie wśród stylistów, 
od dziś będą zrozumiałe zarówno dla tych, 
którzy interesują się modą, jak i dla osób, 
którzy dopiero zaczynają się nią bawić. 

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

Mowa MODY, czyli stylowy słownik modowy
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Spalanie śmieci w domu to problem, który powraca co roku 
wraz z nadejściem sezonu grzewczego. Z kominów do-
mów, które posiadają własne systemy ogrzewania, wydo-

bywa się wtedy charakterystyczny dym i nieprzyjemny kwa-
śny zapach. Przypominamy zatem o obowiązującym zakazie 
spalania odpadów w kotłowniach domowych. Spalanie m.in. 
odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, głównie bu-
telek typu PET, worków foliowych, starych mebli, butów, drew-
na lakierowanego, wielomateriałowych opakowań po sokach, 
mleku, odpadów gumowych jest źródłem wielu niebezpiecz-
nych zanieczyszczeń. Podczas spalania z kominów wydobywa-
ją się toksyczne związki chemiczne takie jak: dioksyny, chloro-
wodór, cyjanowodór, fenole, benzen, formaldehyd oraz metale 
ciężkie, które nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie. Substan-
cje te zanieczyszczają środowisko i są przyczyną występowania 
alergii, chorób krążenia, obniżają naszą odporność, mogą rów-
nież generować choroby nowotworowe, które coraz częściej 
występują u dzieci. Lekkomyślni właściciele budynków, ogrze-
wając mieszkania pozbywają się śmieci, nie zważając na skutki 
swojego postępowania. Spalanie śmieci w piecach domowych 
przynosi dużo szkody w naszym zdrowiu i komforcie życia, po-
wodując powstawanie smogu.

Piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci, gdyż 
proces spalania odpadów wymaga znacznie wyższych tempera-
tur. Spalanie w takich warunkach powoduje osadzanie się tzw. 
„mokrej sadzy” w przewodach kominowych, a to może prowa-
dzić do zapalania się instalacji grzewczej, popękania komina, 
zaczadzenia, a w najgorszym przypadku do pożaru budynku 
mieszkalnego. Spalanie odpadów w piecach jest także przyczy-

ną odkładania się szkodliwych substancji w glebie, które po-
woduje zatruwanie uprawianych w przydomowych ogródkach 
warzyw i owoców. Za „pozorne oszczędności” podczas spalania 
odpadów płacimy własnym zdrowiem i zdrowiem swoich naj-
bliższych. Narażamy swój dom na poważne niebezpieczeństwo. 
Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych 
odbywa się w temperaturach 200-500°C, w których wydzielają 
się dziesiątki substancji trujących, m.in.: 

- pył (suchy) – odkładając się w glebie powoduje szkodliwe 
dla zdrowia człowieka i zwierząt zanieczyszczenia roślin meta-
lami ciężkimi, 

- tlenek węgla (CO) – jest trujący dla ludzi i zwierząt; wią-
że czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie, 
oddziałuje na centralny układ nerwowy, 

- tlenki azotu jako NOx – są przyczyną podrażnienia i uszko-
dzenia płuc, a odkładając się w glebie w postaci azotanów szko-
dliwie podwyższa ich zawartość w roślinach, 

- dwutlenek siarki (SO2) – u ludzi i zwierząt powoduje trud-
ności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu, czego efektem 
jest zamieranie blaszek liściowych, jest przyczyna powstawa-
nia siarczanów i kwasu siarkowego, co powoduje suche i mokre 
opady kwaśnych deszczów,

- chlorowodór – tworzy z parą kwas solny, 
- cyjanowodór – tworzy z wodą kwas pruski.
Zwiększona szkodliwość w/w substancji wynika z faktu, iż są 

one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli z kominów na-
szych domów, w związku z czym nie mogą być wyniesione na 
dużą odległość i rozproszone przez wiatr.

~ Marek Ratajczak – Inspektor ds. ochrony środowiska

Jeżeli teza, że w Polsce jest coraz le-
piej, Polacy zarabiają więcej, pen-
sja minimalna wzrosła, a rynek pra-

cy przechylił się na korzyść pracownika 
jest prawdziwa, to nie ma sensu się mar-
twić. Rzeczywiście patrząc na wskaźniki 
jest to zasadniczo prawda. Giełda rośnie, 
wzrost gospodarczy – mimo że najniższy 
od 3 lat 2,8% – utrzymuje się od wielu lat 
na plusie. Pensja minimalna poszybowa-
ła w górę, a średnia płaca w gospodarce 
wynosi już 4 251 zł. Na tle tych pozytyw-
nych zmian wyraźnie widać jednak rysę.

Z mojego punktu widzenia jako osoby 
związanej z finansami najbardziej niepo-
koi mnie sprawa emerytur. Zmiana wie-
ku emerytalnego na znacznie niższy spo-
woduje, że grono emerytów już wkrótce 
zasilą nowe liczne rzesze osób. System 
emerytalny nie od dziś przeżywa znaczne 
problemy. ZUS potrzebuje coraz więcej 
pieniędzy na wypłaty, a tymczasem kasa 
jest pusta. Oczywiście rząd nie może do-
puścić do zatrzymania wypłat emerytur 
i rent, ale znacznie obciąża to cały budżet 
państwa. Przebąkuje się jeszcze o eme-
ryturach socjalnych, takich, gdzie bez 

względu ile kto płaci, wszyscy otrzymają 
tę samą kwotę emerytury.

Co powinniśmy zrobić? Oczywiście 
oszczędzać! A co się dzieje? Wydajemy 
na potęgę i to nie na dobra, które zapew-
nią nam lepszą przyszłość, ale na prostą 
konsumpcję. Konsumpcja jest tak duża, 
że sprawia iż wzrost gospodarczy nie 
spadł jeszcze bardziej.

Proponuję we własnym zakresie za-
dbać o swoją przyszłość. Jeżeli nie chce-
my skończyć na wątpliwym garnuszku 
u swoich dzieci musimy podjąć wysiłek 
już teraz. Złotówka, która wchodzi do 
programu pierwsza, daje największe ko-
rzyści. A programów jest wiele od emery-
talnych m.in. IKE, IKZE, dające profity 
podatkowe przez systematyczne oszczę-
dzanie np. w funduszach, którymi zarzą-
dzają profesjonaliści. I wbrew potocz-
nej opinii nie trzeba się takich rozwiązań 
obawiać. Istnieją strategie zarówno inwe-
stowania bezpiecznego, jak i o zwiększo-
nym ryzyku.

Z mojego punktu widzenia jak nawie-
dzony proponował będę wszystkim roz-
wiązanie IKZE, które już małymi kwo-

tami daje duże profity nawet przy bardzo 
bezpiecznym inwestowaniu. Otóż każde-
go roku od wpłaty dokonanej do progra-
mu możemy dokonać odpisu podatko-
wego za rok, gdzie wpłacamy pieniądze 
i odliczyć sobie w zależności od stawki 
podatkowej: od 18% do 32%. Tak duży 
zarobek okupiony jest tym, że do progra-
mu rocznie wpłacić można maksymal-
nie 1,2% średniego wynagrodzenia, czy-
li trochę ponad 5 tys. zł. Ale nikt nie da 
większego zarobku gwarantowanego niż 
ten program. 

Drugi program IKE to program, w któ-
rym możemy zainwestować nieco więcej 
pieniędzy, bo aż trzykrotność przecięt-
nego wynagrodzenia rocznie. Program 
atrakcyjny, bo praktycznie bezkosztowy 
dla klienta. Profit polega na tym, że je-
żeli dotrzymamy warunków, to wszyst-
kie pieniądze, jakie zgromadzimy, otrzy-
mamy na emeryturze bez jakiegokolwiek 
podatku (bez podatku od zysków). 

Konsultant ds. ubezpieczeń i inwestycji 
Dariusz Jóźwik, tel. 602 179 779  

 jozwik.dariusz@live.com 

Jeśli nie środowisko, to nasze zdrowie!!!

Przyszłość finansowa – czy warto się nią przejmować?
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Zdrowie człowieka to zdolność do utrzymania równowagi 
pomiędzy nim a ciągle zmieniającym się środowiskiem, 
tak aby efektem było dobre samopoczucie fizyczne, psy-

chiczne i społeczne (zgodnie z definicją Światowej Organizacji 
Zdrowia). Zdrowie nie jest brakiem choroby. Nie jest zabezpie-
czeniem się przed cierpieniem i bólem. Jest raczej efektywnym 
harmonizowaniem się z naszym środowiskiem, cieszeniem się 
życiem razem z innymi ludźmi a także nieustanną twórczością 
i rozwojem.

Człowiek zdrowy to człowiek, który:
1.  Nigdy nie jest zmęczony, nie narzeka na zmęczenie. Po 

krótkim wypoczynku i nocnym śnie jest wypoczęty.
2.  Ma dobry apetyt. Apetyt na jedzenie, na seks, na zdobywa-

nie wiedzy, na aktywność, na pracę, na nowe doświadcze-
nia, na zdrowie, na wolność i szczęście. Bez ochoty (ape-
tytu) na życie nie ma postępu, rozwoju i radości.

3.  Dobrze śpi. Sen ma krótki i głęboki, dający odpoczynek 
i świeżą energię. W zasadzie bez marzeń sennych.

4. Ma dobrą pamięć.
5.  Nigdy nie jest zły. Rozumie porządek świata i żyje w nim 

w harmonii, nie ma powodów, by być złym. We wschod-
niej medycynie złość związana jest ze złym funkcjonowa-
niem wątroby.

6.  Jest radosny i żwawy. Pozytywny sposób myślenia winien 
promieniować na wszystkich dookoła. Radość jest natural-
nym efektem dobrego zdrowia i prawidłowego codzienne-
go odżywiania.

7.  Jest zawsze wdzięczny i doceniający. Zdrowy człowiek 
winien być wdzięczny za to, co go spotyka. Doświadcza-
nie trudności daje szansę dokonania zmian w życiu. Także 
choroba pozwala uczyć się i rozwijać. 

Zdrowie nie jest stanem statycznym, jest raczej tenden-
cją, kierunkiem. Ciągle zatem balansujemy między zdro-
wiem a chorobą. Współcześnie zdrowie determinowane jest 
w znacznym stopniu przez zachowania ludzi i ich styl ży-
cia, a więc czynniki kontrolowane i zależne od indywidualnych 
i zbiorowych decyzji.

Codziennie decydujemy o tym, co spożywamy, co pijemy, ile 
śpimy, ile czasu i jak wypoczywamy, czy ruszamy się i upra-
wiamy sporty, czy palimy papierosy i pijemy alkohol. Wyni-
ki wieloletnich badań medycznych nad społecznością lokal-
ną Framingham (Massachusetts, USA) wykazały następujący 
zakres wpływu poszczególnych czynników na pojawienie się 
chorób i przedwczesne zgony mieszkańców tego miasta:

• styl życia 53%
• środowisko 21 %
• dziedziczność 16%
• opieka zdrowotna 10%

Najistotniejszym dla zachowania zdrowia czynnikiem jest 
nasz styl życia. A co za tym idzie – przez zmianę stylu życia 
możemy zapobiegać i usuwać objawy wielu chorób. Do naj-
ważniejszych elementów składających się na nasz styl życia 
należą: pożywienie, woda, tlen, aktywny tryb życia, radzenie 
sobie ze stresem i nadużywanie leków bez recepty oraz nie-
umiarkowane spożycie używek. Poprawa naszego zdrowia 
i skuteczność profilaktyki chorób cywilizacyjnych jest bez-

względnie związana ze wzrostem świadomości ludzi, edukacją 
zdrowotną i pokazywaniem praktycznych sposobów zachowań 
wspierających zdrowie oraz unikanie czynników ryzyka. Jed-
nym z narzędzi służących tworzeniu zdrowia jest pożywienie. 
Chińczycy do takich wniosków doszli już około 5 000 lat temu.

W ostatnich latach zaszły ogromne zmiany w modelu żywie-
nia. Najważniejsze z nich to:

• gwałtowny wzrost spożycia prostych węglowodanów, za-
wartych w cukrze, owocach, mleku i produktach mlecznych, 
oraz spadek konsumpcji węglowodanów złożonych występują-
cych w pełnych zbożu, fasoli i produktach strączkowych,

• wzrost spożycia mięsa, drobiu, jaj i produktów mlecznych 
z przemysłowych farm, które nie przestrzegają zasad naturalne-
go cyklu rozwojowego zwierząt oraz zasad żywienia zwierząt 
(efektem tego jest pojawienie się choroby szalonych krów),

• wzrost spożycia produktów niezwykle ubogich w błonnik, 
tłustych, oleistych, śmietankowych lub mącznych oraz dra-
styczny spadek konsumpcji artykułów żywnościowych boga-
tych w błonnik, jak pełne zboże, fasole i świeże warzywa.

• wzrost zużycia chemikaliów w postaci nawozów sztucz-
nych, insektycydów, środków konserwujących, emulgujących 
i stabilizujących oraz sztucznych barwników, a także pogorsze-
nie naturalnej jakości, naturalnej konsystencji, barwy i zapachu 
oraz naturalnego smaku środków spożywczych.

• rosnąca ilość szybkiego, niskiej jakości pożywienia, je-
dzonego poza domem (Fast food)

• raptowny wzrost zastosowania dodatków do żywności, jak 
witaminy, składniki mineralne, hormony i inne środki uzupeł-
niające, czego dowodem jest rozwój ich przemysłowej produk-
cji, przy spadku konsumpcji pełnowartościowych produktów 
spożywczych, które zawierają powyższe substancje w natural-
nej, organicznej postaci.

Warto zdobywać coraz więcej wiedzy na temat czynników 
wpływających na naszą codzienną kondycję. Dzięki temu od-
zyskujemy wpływ na nasze zdrowie, ale także na nasze życie 
i w efekcie rośnie nasza zaradność i podmiotowość.

Choroba jako zakłócenie równowagi
Symptomy choroby według współczesnej medycyny są 

dla makrobiotyki tylko sygnałem alarmowym informującym 
o utracie równowagi. Makrobiotyka nie interesuje się bowiem 
chorym organem czy chorobą, ale całym organizmem. Przy-
wraca równowagę głównie sposobem odżywiania, uregulowa-
niem trybu życia, wprowadzeniem ruchu i ćwiczeń fizycznych 
oraz oddechowych, a także kontaktu z naturą. Traktuje każdego 
człowieka odrębnie. Różnimy się wiekiem, płcią, aktywnością 
zawodową i fizyczną, żyjemy w różnym klimacie itp. Korzy-
stać możemy z ogólnych zaleceń standardowej diety makrobio-
tycznej oraz zasad gotowania, krojenia warzyw, sposobów na 
dopasowanie energii pożywienia do danej pory roku. Ale dla 
zachowania dobrego zdrowia musimy nauczyć się obserwować 
swój organizm, rozumieć sygnały płynące z niego i reagować 
na jego potrzeby. Dodatkowo starajmy się robić prostą gim-
nastykę, automasaż, spacerować, robić ćwiczenia oddechowe. 
Bardzo istotne dla zachowania zdrowia są też harmonijne rela-
cje z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Podstawą medycyny 
jest miłość – wg Paracelsusa ojca medycyny nowożytnej.

~ Opracował:  Wiesław Biały

Zdrowie według makrobiotyki
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Krótki przegląd wydarzeń kultu-
ralnych w Bibliotece Publicz-
nej w Tarnowie Podgórnym 

i filiach w minionym 2016 roku, kilka 
odsłon fotograficznych przybliżających 
dodatkową, kulturalno-edukacyjną pra-
cę Biblioteki. Bo – jak mówią niektórzy 
– Biblioteka to dobre miejsce dla czło-
wieka. Oprócz książek, różnych infor-
macji, coraz szerszej wiedzy zawartej 
na różnych nośnikach, można spotkać 
w Bibliotece ciekawych i interesujących 
ludzi. Dzieci i młodzież to grupa odbior-
ców, która ma przed sobą całą edukacyj-
ną przyszłość, więc szczególnie do nich 
adresowana jest szeroka oferta spotkań 
i zajęć, prelekcji, różnych form zachęca-
jących do kontaktu ze słowem pisanym.

W 2016 roku gościli u nas m.in.: zna-
ny, lubiany autor i podróżnik Łukasz 
Wierzbicki, laureatka wielu nagród, 
ilustratorka i tłumacz języka włoskie-
go Eliza Piotrowska, Andrzej Pasław-
ski – podróżnik i fotograf odkrywający 
przed młodzieżą tajemnice nieznanej 
Rumunii, Dariusz Matysiak – pasjonat 
historii, autor książek historycznych 
z ciekawym wykładem dla gimnazjali-

stów, o tym jak poszerzać swoje zainte-
resowania, Agata Widzowska i zabawy 
literackie dla najmłodszych. Ewa No-
wak – autorka powieści i opowiadań, 
pedagog i terapeuta spotkała się z mło-
dzieżą gimnazjalną, a poruszane tema-
ty to głównie te, które nurtują młodzież 
szkolną. 

Od lat w naszej Bibliotece trwa ak-
cja Cała Polska Czyta Dzieciom. W tym 
roku było to spotkanie z bajkowym 
światem książki i aktorką Lucyną Win-
kel. Z czytelnikami spotkała się także 
znana Ilustratorka Elżbieta Krygowska-
-Butlewska. Ciekawa lekcja o tym jak 
powstają ilustracje do książek, jak po-
wstają kolory. Spotkanie połączone było 
z zabawą i zajęciami plastycznymi dla 
najmłodszych. Teatrzyki edukacyjne, 
zajęcia i lekcje biblioteczne adresowane 
do różnych grup wiekowych to również 
stały element pracy Biblioteki. 

W 2016 r. przeprowadziliśmy cały 
cykl akcji dla przedszkoli i klas młod-
szych i – jak pokazują nasze badania – 
dla niektórych był to pierwszy kontakt 
z miejscem pełnym książek. Czytelnicy 
trochę starsi, mieli możliwość spotka-

nia i poznania Michała Rusinka – pisa-
rza, poety, sekretarza noblistki Wisławy 
Szymborskiej. Interesujące spotkanie na 
pewno na długo pozostanie w pamięci 
uczestników. 

Jak również niezapomniane wrażenia 
pozostawiło spotkanie z Hanną Kowa-
lewską – nagradzaną, popularną autorką 
bestsellerowych powieści.

Biblioteka wzięła również udział 
w Narodowym Czytaniu. W tym roku 
mieszkańcy mieli możliwość przypo-
mnieć sobie dzieła Henryka Sienkie-
wicza. Przypomnieć autora powieści 
historycznych, bo przecież nie musi-
my zaprzestać kontaktu z książką, tuż 
po ukończeniu szkół. Czytać możemy 
przez całe dorosłe życie.

Poniżej kilka migawek fotograficz-
nych z bogatego przeglądu wydarzeń 
kulturalnych w minionym roku w Bi-
bliotece.

Zapraszamy do kontaktu z książką 
przez cały rok. Biblioteka Publiczna 
w Tarnowie Podgórnym i Filie w Bara-
nowie, Lusowie i Przeźmierowie czynne 
codziennie.

~ I.B.

Dość nietypową wystawę podziwiać będziemy mogli od połowy lutego w Galerii w Rotundzie. Co w niej niezwykłego? 
Otóż w zaprezentowanych pracach najważniejsze będzie to, na co zwykle nie zwracamy uwagi – rama.

Wszystkie prace zostały wykonane w kołach plastycznych GOK „SEZAM” z Tarnowa Podgórnego, Sadów, Swadzi-
mia, Jankowic i Wysogotowa. Prowadząca zajęcia Justyna Just Przybylska zachęciła twórców do skupienia się nad pomysłowym 
zdobieniu ram. Efekty potrafią być zaskakujące, o czym przekonają się wszyscy, którzy odwiedzą Dom Kultury w Tarnowie 
Podgórnym. Zapraszamy, wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk

Pięknie obramowany świat
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W popularnym cyklu spektakli 
dla dzieci „Mama, tata, teatr 
i ja” w najbliższym czasie cze-

kają młodych widzów spotkania z Pyzą 
i Panem Sznurkowym – bohaterami spek-
takli teatrów TeatRyle i Falkoshow.

Pierwszy z nich odbędzie się w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym w nie-
dzielę, 19 lutego o godz. 12.30. Dobrze 
znany nie tylko w naszej gminie Teatr 
TeatRyle zaprezentuje przedstawienie 
„Pyza na polskich dróżkach”. Główna 
bohaterka, swojska Pyza, wyrusza w fa-
scynującą podróż po naszym kraju – od 
Mazowsza po Tatry. Odwiedza Młyna-
rza, Króla Popiela i jego myszy, Górali 
oraz wiele innych postaci. A wszystkie 
postaci wyczarowane są z desek do kro-

jenia, wałków do ciasta, lejków, form 
do pieczenia i innych przedmiotów co-
dziennego użytku.

Kolejne spotkanie z teatrem dla dzie-
ci już 3 tygodnie później: 12 mar-
ca o 12.30 w Domu Kultury w Tarno-
wie Podgórnym. Bohaterem spektaklu 
„Cyrk sznurkowy” będzie Pan Sznur-
kowy, który poznawać będzie świat za 
pomocą swoich nicianych zmysłów. 
Jak wypadną jego konfrontacje z cza-
sem i przestrzenią w spotkaniu z takimi 
przedmiotami jak zegar czy lustro? Co 
z nich wyniknie? I dlaczego Pan Sznur-
kowy otworzy własny cyrk, z żongler-
ką, akrobacjami i jeździe na motocyklu? 
O tym wszystkim przekonają się widzo-
wie spektaklu teatru Falkoshow.

Aby na własne oczy przekonać się, 
jak barwne historie można opowiedzieć 
za pomocą kuchennych przedmiotów, 
a nawet zwykłego sznurka – warto od-
wiedzić najbliższe spektakle w cyklu 
„Mama, tata, teatr i ja”. Bilety w cenie 
10 zł (dzieci) i 1 zł (dorośli) do nabycia 
w kasach (w siedzibie GOK „SEZAM” 
od poniedziałku do piątku w godz. 9-15; 
w Domu Kultury w Tarnowie Podgór-
nym od poniedziałku do piątku w godz. 
15-20 i w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo od wtorku do piątku w godz. 16-20) 
oraz bezpośrednio przed spektaklami. 
Sprzedaż biletów przez Internet prowa-
dzi serwis Bilety24.pl.

~ Jarek Krawczyk

Pyza  
i sznurek

Nasza orkiestra zagra dla Pań
Ta tradycja coraz silniej wrasta w krajobraz kulturalny 

Gminy Tarnowo Podgórne. Pięć lat temu po raz pierw-
szy zorganizowany został koncert Młodzieżowej Or-

kiestry Dętej z okazji Dnia Kobiet. Specjalnie dobrany reper-
tuar, konferansjerka kapelmistrza Pawła Joksa i nieodłączne 
elementy zaskoczenia – tego wszystkiego można spodziewać 
się po kolejnym koncercie z tego cyklu.

Odbędzie się on w sobotę, 11 marca o godz. 17 w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo. Zaproszone powinny czuć się 
nie tylko Panie – koncert będzie świętem wszystkich miłośni-
ków pięknych melodii. Coraz bardziej imponujące brzmienie 
naszej utalentowanej młodzieży, docenione ostatnio I nagrodą 
(spośród 289 zespołów z całego świata) na Balkan Folk Fest 
w Bułgarii, gwarantuje udane. popołudnie. Zapraszamy, wstęp 
wolny.

~ Jarek Krawczyk
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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 kół plastycznych 
pt. „Pięknie obramowany świat”
środa, 15 lutego, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Mama, Tata, Teatr i ja: spektakl teatru TeatRyle
pt. „Pyza na polskich dróżkach”
niedziela, 19 lutego, godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł (dzieci), 1 zł dorośli)

Kino Zielone Oko zaprasza:
„Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”
niedziela, 19 lutego, godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Krzysztof Zalewski - koncert
sobota, 25 lutego, godz. 19
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 30 zł (przedsprzedaż), 40 zł (w dniu koncertu)

Kino dla dzieci: „Balerina”
niedziela, 26 lutego, godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł (dzieci), 1 zł (dorośli)

Maraton teatralny z Janem Peszkiem - spektakle
„Nie strój zdobi nieboszczyka” i „Detektyw”
niedziela, 26 lutego, godz. 17, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 40 zł / 50 zł

Kino Zielone Oko zaprasza: „Jackie”
niedziela, 26 lutego, godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kaziuki 2017: występ zespołu „Znad Mereczanki” z Litwy
sobota, 4 marca, godz. 16, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko zaprasza: „Moonlight”
niedziela, 5 marca, godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Mama, Tata, Teatr i ja: 
spektakl „Cyrk sznurkowy” Teatru Falkoshow
niedziela, 12 marca, godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł (dzieci), 1 zł 

Kino Zielone Oko zaprasza: „Milczenie”
niedziela, 12 marca, godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Gminy Tarnowo Podgórne z okazji Dnia Kobiet
sobota, 11 marca, godz. 17, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Afisz
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„Księga Emigrantów. Tom II” 
– to tytuł płyty zespołu Cze-
sław Śpiewa, która ukaże się 

3 marca. Podczas nagrań zespołowi kie-
rowanemu przez Czesława Mozila towa-
rzyszyła uznana orkiestra barokowa Arte 
dei Suoanatori. Wszyscy twórcy albu-
mu wystąpią w Centrum Kultury Prze-
źmierowo niecały miesiąc po premierze 
– 30 marca. Bilety już w sprzedaży!

Lider zespołu, Czesław Mozil, uro-
dził się w Zabrzu, lecz w wieku 5 lat 
wyemigrował z rodzicami do Danii. 
Tam studiował w Duńskiej Królewskiej 
Akademii Muzycznej i stawiał pierwsze 
kroki w zespole „Tesco Value”. Z gru-
pą koncertował w kilku krajach, w tym 
w Polsce. W 2007 roku artysta został za-
proszony przez zespół „Hey” do udziału 

w transmitowany w telewizji koncercie 
„MTV Unplugged”. Rok później ukazał 
się w naszym kraju nagrany po polsku 
album pt: „Debiut”, który zawojował 
rodzimą scenę muzyczną. Pochodzą-
ca z płyty „Maszynka do Świerkania” 
przez wiele tygodni okupowała I miej-
sce listy przebojów radiowej „Trójki”, 
a sama płyta sprzedała się w imponu-
jącym jak na polskie warunki nakła-
dzie 70 000 egzemplarzy. Kolejne płyty 
„Pop” oraz „Czesław Śpiewa Miłosza” 
także cieszyły się sporą popularnością. 
Spore kontrowersje wzbudził wydany 
w 2014 roku album „Księga Emigran-
tów. Tom I”, którego fragmenty przed-
premierowo usłyszeliśmy w Tarnowie 
Podgórnym, podczas solowego wystę-
pu Mozila.

Na nowej płycie, która jest kontynu-
acją opowieści o Polsce rodem z po-
przedniego albumu, słodko-gorzkie 
teksty Michała Zabłockiego swobodnie 
łączą żartobliwą narrację i dużą dawkę 
autoironii. Tytuły i treść piosenek na-
wiązują do znanych i lubianych przez 
wszystkich Polaków wierszy i popu-
larnych rymowanek z lat dziecięcych: 
„Mam trzy latka”, „Lokomotywa”, czy 
„Kaczka”. Nie bez znaczenia jest udział 
w sesji nagraniowej prawdziwych mi-
strzów muzyki dawnej, orkiestry Arte 
dei Suonatori, która ma na koncie wiele 
prestiżowych nagrań i kilkanaście płyt.

W wydaniu koncertowym Czesław 
Śpiewa i Arte dei Suonatori to orkiestro-
wy rozmach połączony z awangardową 
fantazją na temat współczesnej muzyki 
popularnej. Obowiązkowa pozycja nie 
tylko dla miłośników scenicznego luzu 
w wydaniu niepokornych Duńczyków, 
ale także nie lada gratka dla prawdzi-
wych melomanów. Obok najnowszych 
utworów usłyszymy znane przeboje ze-
społu Czesław Śpiewa, a nawet utwory 
muzyki klasycznej.

Aby zapewnić sobie najlepsze miejsca, 
warto pośpieszyć się z zakupem biletów. Są 
one dostępne w cenie 39 zł w miejscu im-
prezy (od wtorku do piątku w godz. 16-20), 
w siedzibie GOK „SEZAM” (od ponie-
działku do piątku w godz. 9-15) i w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym (od ponie-
działku do piątku w godz. 15-20). Sprzedaż 
internetową prowadzi serwis Bilety24.pl.

~ Jarek Krawczyk

Czesław Śpiewa z orkiestrą

Zespół „Znad Mereczanki” uświetni Kaziuki
Słynny jarmark odpustowy, Kaziuki, odbywa się w Wilnie 

już od czterystu lat. W dniu świętego Kazimierza, 4 mar-
ca, odbywają się tam kiermasze, pokazy rzemiosła i wy-

stępy artystyczne. Tradycja w ostatnich latach przyjęła się także 
w innych miastach, a z inicjatywy Polaków pochodzących z Wi-
leńszczyzny trafiła także do kilku miast naszego kraju. Podobnie 
jak w ubiegłym roku, również w naszej Gminie będziemy mogli 
uczestniczyć w obchodach Kaziuków.

W programie m. in. występ Zespołu Pieśni i Tańca „Znad 
Mereczanki” z Rejonu Solecznickiego na Litwie. Początki gru-
py, która kultywuje polskie tradycje Ziemi Jaszuńskiej, sięgają 
roku 1995. Zespół bierze udział w miejscowych przedsięwzię-
ciach kulturalnych, takich jak zabawy andrzejkowe czy dożynki. 
W ciągu ponad 20 lat działalności zespół dał wiele koncertów na 
Litwie i w Polsce.

Repertuar „Znad Mereczanki” obejmuje polskie piosenki ludo-
we, pieśni z Wileńszczyzny, kolędy i pieśni kościelne oraz sze-

roką gamę tańców regionalnych: kurpiowskich, lubelskich, rze-
szowskich, kaszubskich i wileńskich.

Zespół, którego kierownikiem jest Maria Alencynowicz, liczy 
kilkadziesiąt osób, w tym kapelę, chór i 3 zróżnicowane wieko-
wo grupy taneczne. Ich występ w Przeźmierowie zapowiada się 
bardzo ciekawie. Na Kaziuki w Przeźmierowie zapraszamy 
do Centrum Kultury, w sobotę, 4 marca o godz. 16. Wstęp 
wolny. ~ Jarek Krawczyk
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W kasach GOK „SEZAM” i w serwisie Bilety24.pl 
można już kupować bilety na najbliższe spotkanie 
w cyklu Jazzowa Scena Sezamu. Tym razem go-

ścić będziemy jednego z najciekawszych polskich trębaczy, 
Macieja Fortunę, który zagra wraz ze swoim trio.

Sam artysta podkreśla, że koncert będzie miał dla niego 
szczególne znaczenie. – Choć formacja Maciej Fortuna Trio 
istnieje już od kilku lat i dała kilkadziesiąt koncertów, nigdy 
nie zagrała w Poznaniu i okolicach. Ten występ będzie miał 
więc dodatkowy walor, bo zagramy właściwie u siebie – pod-
kreśla muzyk.

Maciej Fortuna to jeden z najbardziej charakterystycznych 
polskich artystów jazzowych. Jest trębaczem, kompozytorem 
i producentem muzycznym, a zarazem wykładowcą poznań-
skiej Akademii Muzycznej. Jednocześnie należy do najaktyw-
niejszych muzyków młodego pokolenia. W swoim dorobku 
ma kilkanaście w pełni autorskich płyt, m. in. „Lost Keys”, 
„Solar Ring” oraz „At Home”. Ze swoimi zespołami koncertu-
je na całym świecie, wciąż poszukując nowych form wyrazu. 
Poza kreowaniem własnego języka muzycznej ekspresji i roz-
wijaniem palety brzmień, eksperymentuje z live electronics 

i elektronicznym przetwarzaniem dźwięku trąbki. Tworzy i re-
żyseruje koncerty multimedialne oraz produkcje wideo. Pro-
wadzi też oficynę wydawniczą Fortuna Music.

Na kontrabasie zagra laureat „Złotych Gęśli” (2009) i indy-
widualnego wyróżnienia na Festiwalu Nowa Tradycja (2012) 
Jakub Mielcarek. Jest on absolwentem Instytutu Jazzu Akade-
mii Muzycznej w Katowicach. Artysta porusza się w zróżni-
cowanych stylistykach, od głównego nurtu, przez free jazz, po 
formy world music i muzyki tradycyjnej. 

Za perkusją usiądzie Frank Parker – perkusista i producent 
muzyczny z Chicago. Jeszcze na studiach w Western Illionois 
University stworzył dwa autorskie nagrania: „Jazz At the 
Crossroad” i „The Third Degree”, które otrzymały nominację 
do nagrody Grammy. Współpracuje m. in. z Michałem Urba-
niakiem, Marcinem Pospieszalskim i Marcinem Lamchem. 
Prowadzi też swój własny zespół – The Frank Parker Quintet. 
Z Maciejem Fortuną współpracuje od 2009 roku.

Trio w ubiegłym roku wydało kolejny album „Jazz”, któ-
re według jego twórców jest współczesnym spojrzeniem na 
gatunek. Na płycie odnaleźć można wyraziste rytmy, funko-
we groovy i liczne nawiązania do elektroniki. Sam tytuł krąż-
ka sugeruje słuchaczowi, że mimo nowatorskich rozwiązań, 
wciąż mamy do czynienia ze starym, dobrym jazzem. Warto 
zapoznać się z tym materiałem w warunkach, w których najle-
piej odbiera się muzykę improwizowaną: na koncercie, któ-
ry odbędzie się w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym 
w sobotę, 18 marca o godz. 18.

Bilety w cenie 20 zł można kupować w miejscu imprezy (od 
poniedziałku do piątku w godz. 15-20), w siedzibie GOK „SE-
ZAM” (od poniedziałku do piątku w godz. 9-15), w Centrum 
Kultury Przeźmierowo (od wtorku do piątku w godz. 16-20) 
i online – w serwisie Bilety24.pl. Warto się pośpieszyć z zaku-
pem, bo miejsca są numerowane.

~ Jarek Krawczyk

~ gok

Maciej Fortuna Trio na Jazzowej Scenie Sezamu
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Styczeń eksplodował niespodziankami. W Nowym Roku 
najpierw przywitali nas artyści z teatru „KROKODYL” 
i Filharmonii pomysłów. Artyści Pro Sinfoniki z Panem 

Świerszczem muzycznie przenieśli dzieci na bal karnawałowy 
z lat 60-tych. 

Przedszkole „Bajkowy Świat” w Przeźmierowie

Krok w Nowy Rok
Kilka dni później w przedszkolu wyrosła olbrzymia srebr-

na kula – to mobilne planetarium – fanatyczna zabawa i nauka 
w jednym. Dzieci przez chwile były w kosmosie, niesamowite 
wrażane. 

Nie zapomnieliśmy również o Kubusiu Puchatku – świętowa-
liśmy razem z misiem, który odwiedził dzieci w przedszkolu. 
Puchatek przygotował konkursy, zabawy i opowiedział swoją 
historię. Miłą nauką był też projekt „Mydło”. Dzieciaki przepro-
wadzały doświadczenia, a na koniec same wykonały kolorowe, 
brokatowe mydełka żelowe. Jednak najwspanialszym dniem, na 
który czekały nasze dzieciaki, był Bal Karnawałowy w Bajko-
wym Świeci. Cóż to był za bal! Bal na 100 par. Muzyka, tańce, 
zabawy, konkursy, a przybyły do przedszkola bajkowe posta-
cie: księżniczki, królowe, piraci, misie, żołnierze, strażacy, tan-
cerki, pszczółki, był nawet lew, małpa i kosmonauta. Balony 
fruwały, serpentyny leciały – szkoda, że te tańce już za nami. 
 ~ Ewelina Bąkowska

W dniach 19 i 23 stycznia obchodziliśmy w naszym 
przedszkolu Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji 
wnuki przygotowały akademie muzyczno-słow-

ne, na które zaprosiły kochane babcie i dziadków. Wszy-
scy wiemy, że wspaniali dziadkowie są wielkim darem od 
losu, a rola, jaką mają do odegrania w kształtowaniu mło-
dego pokolenia, jest nie do zastąpienia. Nikt inny nie jest 
w stanie sprostać zadaniom, które leżą na barkach dziadków. 
Są one zarezerwowane tylko i wyłącznie dla nich. Dzie-
ci, których życie toczy się w pobliżu dobrych dziadków, to 
mali szczęściarze. Przy nich mają szansę wyrosnąć na wspa-
niałych, mądrych i wrażliwych ludzi. Za to ich kochamy. 
 ~Renata Włodarczak

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

„Wszystkie smutki dzisiaj precz,
święto dziadków ważna rzecz”

O Mistrzostwach Szkoły w Lusowie w Sport Stackingu 
(tzw. „szybkie kubki”) pisaliśmy w grudniowym nume-
rze „Sąsiadki~Czytaj”. Teraz mamy oficjalne potwier-

dzenie informacji, iż w ich trakcie uczniowie ustanowili rekordy 
Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych, które zostały 
zatwierdzone przez światową organizację WSSA. 

Finały odbyły się w trzech konkurencjach, a rekordy ustanowili:
-  w konkurencji 3-3-3: Julia Kucemba (9-10F) i Karolina 

Kamza (11-12F),
-  w konkurencji 3-6-3: Julia Kucemba (9-10F) i Weronika 

Zgoła (11-12F),
-  w konkurencji cykl: Mikołaj Tarnowski (7-8M), Julia Ku-

cemba (9-10F) i Weronika Zgoła (11-12F).
Według rankingu WSSA Julka Kucemba jest drugą kobietą 

w Polsce! 

Szkoła Podstawowa w Lusowie 

Mamy Mistrzów Polski w Sport Stacking 
Gratulujemy serdecznie wspaniałych wyników.
Aktualne oficjalne rekordy w Polsce znajdują się na stronie 

WSSA – Światowej Organizacji Sport Stackingu www.thewssa.
com/records/poland/ ~ B. Zgoła, K. Kurowska
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20 stycznia w Szkole Podstawowej w Lusówku od-
było się kolejne spotkanie dzieci z klas 4-6 z Ma-
ciejem Małaszewskim, funkcjonariuszem Policji, 

zajmującym się między innymi bezpieczeństwem dzieci oraz 
problemami nieletnich na terenie naszej Gminy.

O tym, jak ważna jest edukacja najmłodszych w zakresie 
przewidywania zagrożeń mogących pojawić się podczas zi-
mowego odpoczynku – nie trzeba przypominać dorosłym…

Z perspektywy dziecka sprawa „białego szaleństwa” wy-
gląda jednak nieco inaczej. Ulegając naturalnej potrzebie ru-
chu, zabawy i dobrej rozrywki najmłodsi zapominają często 
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Brak odblasków 
podczas wieczornego spaceru, zabawy saneczkowe tuż przy 
drodze czy zbliżanie się do nieco zamarzniętych zbiorników 
wodnych mogą niestety zakończyć się niepotrzebną tragedią. 
I w tym zakresie trudno przecenić rolę dorosłego! Wystarczy 
solidna opieka rodziców oraz szczera rozmowa z dziećmi. 

Maciej Małaszewski, który od kilku lat wspiera działa-
nia profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Lusówku, jest 
dla nas zawsze „pod telefonem”, angażuje się w sprawy naj-
młodszych mieszkańców Lusówka; po raz kolejny przypo-

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Bezpieczne ferie w Lusówku
mniał naszym uczniom, że w każdej zimowej zabawie po-
trzebne jest „ziarenko zdrowego rozsądku”.

 ~Małgorzata Kaczmarek-Łuczka

W ostatnią środę przed feriami 
społeczność Szkoły w Luso-
wie spotkała się, by podsu-

mować pierwsze półrocze roku szkol-
nego. Całą uroczystość profesjonalnie 
poprowadzili uczniowie: Gabriela Sta-
nisławiak i Patryk Łagódka.

Tradycyjnie uhonorowani zosta-
li uczniowie z najlepszymi wynikami 
w nauce. Tym razem okazało się, że są 
to: Oliwia Nowak (średnia ocen 5,91); 
Paulina Woźniak (5,91) i Anastazja Ka-
liszak (5,82).

Spośród klas najwyższą średnią ocen 
zdobyła klasa IVa – średnia 5,15. Na-
grodę odebrał wychowawca klasy. 
Wszyscy uczniowie, którzy uzyskali 
wyniki powyżej 4,75 i bardzo dobre lub 
wzorowe zachowanie zostali wyczytani 
i nagrodzeniu gromkimi brawami oraz 
drobnym upominkiem. Podsumowano 
liczne osiągnięcia sportowe oraz wyni-
ki konkursów wiedzowych. 

Spotkanie umiliły występy utalento-
wanych uczniów: wiersz W. Chotom-
skiej „A ja mam psa” w recytacji Ga-
brieli Zgoły z klasy II oraz utwór S. 
Grzeszczak „Tamta dziewczyna” w wy-
konaniu Wiktorii Jaźwickiej z klasy V. 
Na koniec uczniowie z koła taneczne-
go porwali wszystkich do wspólnej za-
bawy, zarówno gości, nauczycieli jak 
i uczniów. Wszyscy się świetnie bawi-
li, a bisom nie było końca. 

 
 ~ Samorząd Uczniowski

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Sukcesy w nauce, osiągnięcia 
sportowe SP Lusowo
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

To już 23 raz

Od 23 lat uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. A. Fie-
dlera w Przeźmierowie i Gimnazjum im. Noblistów 
Polskich w Baranowie włączają się w akcję „I Ty mo-

żesz zostać Świętym Mikołajem”.  
Tym razem ponownie odwiedziliśmy Domy Dziecka w Oto-

rowie i Lipnicy. 
Czas upływał w miłej atmosferze – słuchaliśmy kolęd w wy-

konaniu chóru szkolnego, składaliśmy sobie życzenia. Nie za-
brakło także prezentów świątecznych. To zasługa ofiarodawców 
– rodziców, uczniów, nauczycieli, sponsorów. Serdecznie dzię-
kujemy Firmie Milano, spółce TP-BUS, dyrektor SP w Prze-
źmierowie Renacie Duszczyk, sołtysowi Baranowa Mieczysła-
wowi Paczkowskiemu oraz Witoldowi Jagiełce.

Kolejna akcja za rok. Pamiętajmy, że „człowiek jest wielki nie 
przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. 

 ~ ~Anna Kotlarczyk – opiekun PCK

Słowa polskiego poety Adama Mickiewicza stały się nam 
szczególnie bliskie. 19 stycznia z okazji Dnia Babci wraz 
z uczestnikami szkolnego chóru ze Szkoły Podstawowej 

im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie pojechałyśmy do rzad-
ko odwiedzanego miejsca – Domu Seniora w Skórzewie.

Podczas pobytu w tym niezwykłym miejscu uczniowie wyko-
nali wiele piosenek. Seniorki mogły usłyszeć takie przeboje, jak 
„Już taki jestem zimny drań”, „Rudy rydz”, „Szła dzieweczka 
do laseczka”, „O mnie się nie martw”. Na twarzach starszych 
pań zagościł uśmiech, a ich sercach przepełniała ogromna ra-
dość.

Każda z podopiecznych Domu Seniora otrzymała od dzieci 
własnoręcznie wykonany upominek. Mały drobiazg – bałwanek 
plus duża porcja radosnych utworów były niewątpliwie miłym 
urozmaiceniem codzienności.

Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli spełnić życzenie 
Pań i ponownie złożymy im wizytę.

 ~ Karolina Witczak – nauczyciel muzyki
 Monika Derlak-Jelińska – nauczyciel plastyki

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

„Miej serce i patrzaj 
w serce...”

Czy wiecie jak trafić do szkolnej bi-
blioteki? Korzystając z instrukcji 
napisanych przez uczniów z klas 

IV-VI, traficie bez kłopotu. W grudniu 
rozstrzygnięto biblioteczny konkurs 
na najciekawszą instrukcję. Jury kon-
kursowe oceniało estetykę wykonania 
i zgodność prac z podanymi wcześniej 
kryteriami. Zdecydowanie zwyciężyła 
Joanna Kolasińska z klasy Vc. 

W grudniu w szkolnej bibliotece od-
była się kolejna edycja Błyskawicznego 
Konkursu Mikołajkowego. Tegoroczny 
konkurs był wyjątkowy, bo nagrody dla 
laureatów wręczał prawdziwy Mikołaj 
– przedstawiciel firmy Amazon. Do roz-
wiązywania tajemnic Mikołajka, boha-
tera serii książek, zaprosiliśmy uczniów 
klas III-VI. Gratulacje i słowa uznania 
należą się Piotrowi Olszyńskiemu z kla-

sy IIIa, który pokonał między innymi 
uczniów klas VI i zajął I miejsce.

Dziękujemy sponsorowi konkursu, fir-
mie Amazon. Dzieciom gratulujemy suk-
cesów i zapraszamy do udziału w kolej-
nych konkursach organizowanych przez 
bibliotekę szkolną.

~sptp

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Warto trafić do szkolnej biblioteki!
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W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym bierze 
udział w kampanii „Wszystkie Kolory Świata”, 

wspieranej przez Ambasadora Dobrej Woli UNICEF Majkę 
Jeżowską. Celem projektu jest kształtowanie wśród dzieci po-
stawy tolerancji i otwartości na inne kultury oraz pokazanie, 
że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przy-
jemne.  

Uczniowie przygotowali szmaciane laleczki. Szkolne koło 
„Projekt Igła” również włączyło się do tej akcji. Laleczki były 
niezwykłe, ponieważ symbolizowały pomoc uczniów dla naj-
bardziej potrzebujących dzieci na świecie. Każda z nich posia-
dała swoją tożsamość. Dzieci same wybierały kraj pochodzenia 
dla wykonanej przez siebie laleczki, a przez to określały kolor 
skóry, strój, a także imię i wiek,  co umieszczone zostało w akcie 
urodzenia. Laleczki zostały zaprezentowane podczas specjalnie 
zorganizowanego w szkole Kiermaszu Laleczek. Każdy z za-
proszonych gości mógł zaopiekować się wybraną laleczką w za-
mian za przekazanie darowizny na rzecz ratowania życia dzieci 
w Angoli. 

Jesteśmy ogromnie dumni i szczęśliwi, że zebrana przez naszą 
szkołę kwota darowizny w wysokości 920 zł umożliwi zakup  

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Wszystkie kolory świata
92 szczepionek przeciw najpoważniejszym chorobom wieku 
dziecięcego, a tym samym pozwoli na uratowanie życia. Projekt 
zachęcił i dużych, i małych do pomocy oraz otworzył serca na 
potrzeby innych. Tak niewiele – może zdziałać tak wiele! Z nie-
cierpliwością wyczekujemy następnych edycji akcji „Wszystkie 
Kolory Świata” UNICEF. ~sptp

 WZP.6721.6.2016
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym 
w rejonie ul. Szumin i ul. Sowiej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 
z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tar-
nowie Podgórnym w rejonie ul. Szumin i ul. Sowiej wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 lutego 2017 r. 
do 23 marca 2017 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, 
pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 13 marca 2017 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnymo godz.14:30.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
7 kwietnia 2017 r. 

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

 WZP.6721.2.2016
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmiero-
wie w rejonie ulic: Wysogotowskiej, Przepiórczej i Słowiczej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 
z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w Przeźmierowie w rejonie ulic: Wysogotowskiej, Przepiór-
czej i Słowiczej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 24 lutego 2017 r. do 24 marca 2017 r., ul. Poznańska 115, 
w godzinach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 13 marca 2017 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnymo godz.15:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
13 kwietnia 2017 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne.
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 WZP. 6721.3.2017
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXIII/811/2014 z dnia 25 marca 2014 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Lusowo, Batorowo, Sady i Swadzim, pomiędzy 
ulicami: Nową i Stefana Batorego a drogą ekspresową S11.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 
r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XXXVIII/609/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: przy-
stąpienia do opracowania zmiany Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXIII/811/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Lusowo, Batorowo, Sady i Swadzim, pomiędzy ulicami: Nową i Stefana 
Batorego a drogą ekspresową S11.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 16 lutego 2017 r.

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

W Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Junio-
rów 2017, które miały miejsce w Imielinie 19-22 
stycznia wzięło udział aż 3 zawodników UKS Ba-

ranowo. Adrian Jaśkowiak zagrał w grze pojedynczej i po-
dwójnej z Tymoteuszem Malikiem (UKS Stal Nowa Dęba), 
Aleksandra Felska zagrała w grze pojedynczej, podwójnej 
z Weroniką Kościółek (LKS Technik Głubczyce) i miesza-
nej z Jakubem Gireniem (LKS Technik Głubczyce), a Batrosz 
Frontczak (LUKS Krokus Góralice) w grze pojedynczej i po-
dwójnej z Karolem Gontarzem. W grach pojedynczych nie po-
szczęściło się naszym zawodnikom, choć Adrian Jaśkowiak 
przerwał złą passę gier pojedynczych, wygrywając z Adamem 
Horakiem 21:15, 22:20. W drugiej rundzie ze względu na kon-
tuzję przeciwnika Adrian dostał szansę walki o ćwierćfinał. 
Jego przeciwnikiem okazał się rozstawiony z nr 2 Danylo Bo-
sniuk, który pewnie wygrał mecz 21:18, 21:6. W grze podwój-
nej juniorek Aleksandra Felska wraz z Weroniką Kościółek 
otarły się o podium. Dziewczęta pewnie pokonały czeski de-
bel Marie Růžičková / Tallulah Sharleen Van Coppenolle 21:9 
i 21:11. W ćwierćfinale zmierzyły się z polską parą Magdale-

na Kulska i Zuzanna Parysz. Bratobójczy pojedynek, bardzo 
nerwowy i emocjonujący, zakończył się zwycięstwem Mag-
dy i Zuzy 21:15, 19:21, 22:20. W grze podwójnej juniorów 
Adrian Jaśkowiak z Tymoteuszem Malikiem pokonali pewnie 
słowacką parę, która była rozstawiona z nr 3 Adama Horaka 
i Petera Hrncar 21:18, 21:18. Kolejnym przeciwnikiem była 
czeska para Jiří Král i Jiří Vajsejtl, której ani na chwilę nie od-
dali prowadzenia. Mecz zakończył się wynikiem 21:17, 21:12, 
a wygrana dała miejsce na podium i brązowy medal. W pół-
finale Adrian z Tymkiem zmierzyli się z faworytami turnieju 
z Robertem Cybulskim i Adamem Szolcem. Mecz godny pół-
finału, bardzo zacięty i emocjonujący, zakończył się wynikiem 
21:18, 12:21, 22:20 i awansem do finału Roberta i Adama. 

Tydzień później grupa młodzików wybrała się na Ogólno-
polski Turniej Młodzików do Solca Kujawskiego. Aż trzy me-
dale, w tym dwa złota przywiozła badmintonistka UKS Orkan 
Przeźmierowo Joanna Rybak. Asia zwyciężyła w grze miesza-
nej w parze z Kajetanem Jeziakiem (PTS Puszczykowo) oraz 
w grze podwójnej w parze z Aleksandrą Sękowską (UKS Ba-
ranowo). Brązowy medal z kolei zdobyła w grze pojedynczej. 
Po dwa medale przywieźli chłopcy z UKS Orkan Przeźmie-
rowo. Nikodem Jaśkowiak zdobył złoty medal w grze poje-
dynczej i srebrny w parze z Piotrem Sadalskim. Piotr drugi 
srebrny medal zdobył w grze pojedynczej przegrywając tylko 
z klubowym kolegą.

Wszystkim zawodnikom gratulujemy sukcesów i trzyma-
my kciuki za dalsze rozgrywki. Wszystkich sympatyków bad-
mintona zachęcamy do śledzenia Mistrzostw Europy Drużyn 
Mieszanych, które odbywają się w tym roku w Polsce w ter-
minie 15-19 lutego. Do Lubina zjadą się największe gwiazdy 
europejskiego i światowego badmintona, a wśród nich olim-
pijska mistrzyni Carolina Marin, brązowy medalista Igrzysk 
Olimpijskich Victor Axelsen. Warto dodać, że Mateusz Świer-
czyński został powołany do kadry na tę mistrzowską imprezę. 
Trzymamy kciuki!

~ Oliwia Zimniewska

Brąz na Międzynarodowych  
Mistrzostwach Polski Juniorów
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Ciężka praca popłaca i on jest tego 
żywym dowodem. Rozmowa 
z Mateuszem Świerczyńskim 

– wychowankiem UKS Orkan Prze-
źmierowo, członkiem Kadry Narodowej 
Elity oraz naszym najlepszym Badmin-
tonistą.

Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z badmintonem?

Od dzieciństwa mam nadmiar niespo-
żytej energii, dlatego gdy miałem sześć 
lat dzieckiem rodzice zabrali mnie na za-
jęcia z badmintona. Początkowo była to 
dla mnie tylko zabawa z rakietką i lotką, 
ale trener Jacek Duszczyk zauważył we 
mnie potencjał i zacząłem podchodzić do 
treningów bardziej profesjonalnie.

Gdzie obecnie trenujesz?
Od 4 lat mieszkam i trenuję w War-

szawie. Jeszcze jako junior zostałem po-
wołany do Kadry Narodowej Elity i do 
dzisiaj trenuję  w Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich w Warszawie.

Kto jest Twoim trenerem?
Obecnie pracuję pod okiem dwóch 

trenerów. Pierwszy to Jacek Hankie-
wicz, były reprezentant kraju, uczestnik 
Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie oraz 
wielokrotny Mistrz Polski w grze poje-
dynczej i podwójnej mężczyzn. Drugi 
trener to Dariusz Zięba, który w trakcie 
swojej kariery zawodniczej wielokrot-
nie zdobywał medale Mistrzostw Pol-
ski oraz Mistrzostw Europy Drużyn Mę-
skich i Klubowych Mistrzostw Europy.

Który sukces minionego roku uwa-
żasz za „numer jeden”?

Ubiegły rok był bardzo trudny i wy-
czerpujący. Mnóstwo turniejów zagra-
nicznych. Praktycznie całe weekendy 

spędzałem na lotniskach i halach spor-
towych w różnych miastach Europy. 
Udawało mi się wygrywać z bardzo do-
brymi zawodnikami europejskimi, jak 
również ponosić niestety sromotne po-
rażki. Najbardziej cieszy mnie dobry 
występ w Drużynowych Mistrzostwach 
Europy w Kazaniu, gdzie jako debiutant 
w drużynie znacząco przyczyniłem się 
do zdobycia przez naszą ekipę miejsca 
5-8. 

A jakie masz plany na 2017 rok?
Cały czas chcę się rozwijać i dosko-

nalić swoje umiejętności. Mam ogrom-
ny niedosyt zwycięstw na międzynarodo-
wych arenach sportowych. Pierwszym 
sprawdzianem będzie już niebawem, 
podczas Mistrzostw Europy Drużyn 
Mieszanych, które odbędą się w lutym 
w Lubinie. Mam nadzieję, że ostatni rok 

w kategorii Młodzieżowca pozwoli mi 
również cieszyć się jak co roku z medali 
Mistrzostw Polski.      

Badminton jest jednym z najszyb-
szych sportów świata, dlatego trzeba 
być zawsze w świetnej kondycji. Czy 
organizm nigdy nie odmawia Tobie 
posłuszeństwa?

Zgadza się, to najszybsza „rakieto-
wa” dyscyplina na świecie. Trening 
badmintonisty jest bardzo złożony i cięż-
ki. Trzeba być przygotowanym fizycz-
nie, motorycznie, technicznie, ale także 
mentalnie. Na szczęście mój organizm 
wytrzymuje bardzo dobrze duże obcią-
żenia treningowe, nie mam problemów 
z kontuzjami – odpukam w niemalowa-
ne, żeby nie zapeszyć. To wynika z faktu, 
że we wcześniejszym etapie byłem bar-
dzo dobrze prowadzony w klubie UKS 
„Orkan” Przeźmierowo. Trener i rodzi-
ce zawsze zwracali uwagę na perfekcyj-
ne przygotowanie ogólnorozwojowe i to 
dzisiaj procentuje. Na to czy jestem do-
bry wpływa wiele aspektów tj.: szybkość, 
skoczność, zwinność, kondycja, techni-
ka i różnorodność uderzeń, taktyka gry, 
szybkość reakcji oraz umiejętność czyta-
nia gry przeciwnika i wiele innych. 

Jak można zachęcić ludzi do upra-
wiania tej dyscypliny?

Myślę, że najlepszym sposobem jest 
zaproszenie ich na trening, żeby sami 
spróbowali zagrać. To powinno wystar-
czyć. Obecnie badminton amatorski jest 
jednym z najpopularniejszych sposobów 
na aktywne spędzanie wolnego czasu. 
Serdecznie zapraszam.

~ Rozmawiała Ania Lis,  
fot. Badminton Photo 

Życie jak badminton

21 stycznia w Szkole Podstawowej w Tarnowie Pod-
górnym odbył się VII Halowy Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne „Tar-

novia Gool Cup”. W rozgrywkach wzięło udział siedem ze-
społów złożonych z zawodników urodzonych po 2006 roku: 
Akademia Reissa, dwie drużyny GKS Tarnovia, Korona Za-
krzewo, KS Canarinhos Skórzewo, Szkoła Futbolu Marcina 
Drajera oraz reprezentacja Szkoły Podstawowej w Tarnowie 
Podgórnym. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna Szkoły 
Futbolu Marcina Drajera, która pokonała w finale Akademię 

Reissa. Zawodnicy z Tarnowa Podgórnego zajęli piąte miej-
sce.

W całym turnieju wystąpiło 66 zawodników, którzy zdoby-
li łącznie 72 bramki. Przyznano także nagrody indywidualne.

Serdeczne podziękowania należą się patronowi turnieju 
Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne i firmie Alter za ufundo-
wanie nagród dla uczestników oraz Zofii Zander za pyszne 
drożdżówki, których mogli skosztować zawodnicy i trenerzy.

~ D. Koralewska, K. Górzyńska, B. Drab,  
A. Dzięciątkowki, K. Zatoka

VII edycja Turnieju „Tarnovia Gool Cup”
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UKS ATLAS zaprasza wszystkich chętnych – dzieci 
młodzież i dorosłych – na treningi w sekcji szermier-
czej naszego klubu. 

Grupa początkująca – Tarnowo Podgórne
Trener: Paweł Kapłon
poniedziałek  16.00 – 17.30 
czwartek 17.00 – 18.30 
„Mała” sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5
 
Grupa początkująca – Lusówko
Trener: Łukasz Adamski
Poniedziałek 17.00 – 18.30
Czwartek 14.30 – 16.00

Czas na szermierkę!

Sala gimnastyki korekcyjnej – Szkoła Podstawowa w Lu-
sówku. Dodatkowych informacji udzieli trener Paweł Kapłon 
pod numerem tel. 602 637 951. ~ P.Kapłon

Puchar Dyrektora OSiR w kręglach klasycznych rozgry-
wany w ramach Rankingu Sołectw wywalczyła Barba-
ra Gandecka, reprezentująca sołectwo Tarnowo Podgór-

ne. W eliminacjach i finałach zdobyła 563 punkty. Na drugim 
miejscu uplasował się Andrzej Nowaczewski z sołectwa Prze-
źmierowo (535 pkt.), a trzecie Justyna Witkowiak – sołectwo 
Lusówko (533). W zawodach wzięły jeszcze udział reprezen-
tacje sołectw: Lusowo, Sady, Baranowo, Chyby, Rumianek, 
Batorowo i Ceradz Kościelny. W klasyfikacji generalnej Ran-
kingu po pięciu konkurencjach na prowadzenie wysunęło się 
sołectwo Tarnowo Podgórne (70 pkt.). Drugie miejsce ze stra-
tą zaledwie dwóch punktów zajmuje Przeźmierowo, a trzecie 
Lusówko (67 pkt.), któremu po pietach depcze sołectwo Bara-
nowo z 65 punktami. Miejsca V-XV zajmują kolejno sołectwa: 
Lusowo (57), Sady (49), Rumianek (38), Batorowo (37), Chy-
by (32), Ceradz Kościelny (28), ex aeuquo Góra i Sierosław 
(15), Jankowice 10, Wysogotowo (9) i Kokoszczyn (7). 

Szczegółowe wyniki można znaleźć m.in. na stronie  
www.osir.pl w zakładce „do pobrania – wyniki”. 

Kolejną szóstą konkurencją będą zawody pływackie, które 
odbędą się 26 lutego w Tarnowskich Termach. Regulamin do-
stępny na stronie w zakładce Regulaminy.

~ Ania Lis

Kręgle sołectw
Co roku Ministerstwo Sportu i Turystyki publikuje ogól-

nopolski ranking dotyczący wyników we współzawod-
nictwie sportowym dzieci i młodzieży. W zestawieniu 

z 2016 roku Gmina Tarnowo Podgórne zajęła:
- 54 miejsce w klasyfikacji ogólnej, w tym zestawieniu skla-

syfikowano 887 gmin, zarówno miejskich jak i wiejskich,
- 7 miejsce w województwie wielkopolskim, ustępując miej-

sca jedynie miastom tj.: Poznań, Konin, Kalisz, Leszno, Piła 
i Kórnik,

- I miejsce w województwie w klasyfikacji gmin wiejskich,
- najlepszym klubem został Klub Kolarski Tarnovia Tarno-

wo Podgórne, zajmując 67 miejsce. W ogólnej klasyfikacji 
sklasyfikowano 3 474 klubów z całej Polski. Poza KK Tarno-
via w zestawieniu znalazły się kluby: UKS Orkan Przeźmiero-
wo (badminton), UKS Atlas Tarnowo Podgórne (taekwondo), 
UKS Baranowo (badminton), KS Alfa Vector Tarnowo Pod-
górne i OSiR Vector Tarnowo Podgórne (kręgle klasyczne), 
UKS Lusowo (triathlon), UKS Błyskawica Tarnowo Podgór-
ne (kolarstwo) oraz GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne (lekka 
atletyka).

~ Ania Lis

Dziewiętnastu zawodniczkom i zawodnikom reprezen-
tującym lokalne kluby sportowe przyznano na 2017 
rok stypendia sportowe Wójta Gminy Tarnowo Pod-

górne. 
Za wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym w 2016 roku otrzymało je 
pięć osób z UKS Baranowo i jedna z UKS Orkan Przeźmie-
rowo (dyscyplina badminton), dziewięć z Klubu Kolarskiego 
Tarnovia Tarnowo Podgórne, jedna z KS Alfa Vector Tarnowo 
Podgórne (dyscyplina kręglarstwo klasyczne) oraz trzy z UKS 
Atlas Tarnowo Podgórne (dyscyplina taekwondo olimpijskie).

~ Ania Lis

Sport dzieci i młodzieży

Stypendia sportowe 2017
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Tego jeszcze nie było. Pierwszy 
raz w historii polskiej piłki noż-
nej zespół, występujący na pią-

tym poziomie rozgrywkowym, poleci 
na zagraniczny obóz przygotowawczy! 
Drużyna z Tarnowa Podgórnego spędzi 
tydzień w tureckim ośrodku sportowym, 
z którego usług korzystają między in-
nymi Podbeskidzie Bielsko-Biała czy 
CSKA Sofia.

Dla grających obecnie w Tarnovii 
„Zakiego, „Ślusarza” oraz grającego 
trenera Marcina Kikuta obozy zagra-
niczne to chleb powszedni. Jednak dla 
pozostałych zawodników GKS Tarnovia 
Tarnowo Podgórne to wspaniała spor-
towa przygoda, która – mamy nadzie-
ję – będzie skutkować wielką motywa-
cją do uprawiana sportu i osiągania jak 
najwyższego poziomu umiejętności. 
Uczestnicy wyjazdu będą najprawdo-
podobniej pierwszy raz trenowali w ta-
kich warunkach, o jakich jeszcze kilka 
miesięcy temu mogli tylko pomarzyć. 
Większość tych młodych zawodników 
to mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Co więcej, trener Kikut zdecydował 
się zabrać na obóz również kilku naj-
zdolniejszych juniorów – młodzi adepci 
piłki nożnej będą się mogli poczuć jak 
profesjonalni zawodnicy.

Zawodnicy Tarnovii na obozie będą 
korzystali ze sprzętu treningowego, na 
którym znajdują się logotypy sponsorów 
tego wyjazdu – przedsiębiorców z Gmi-
ny Tarnowo Podgórne: Constans, Body 
Chief, Gruntkowski, Gusma, Kathay-Ha-
ster, B4, Perfetto i Patron Plus. Efektem 

Marzenia się spełniają – IV-ligowa Tarnovia 
na obozie w Turcji!

 WZP. 6721.2.2017
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach przy drodze kra-
jowej nr 92 oraz przyul. Lusowskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 
r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XXXVIII/608/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: przy-
stąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach przy drodze krajowej nr 92 oraz 
przy ul. Lusowskiej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 16 lutego 2017 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

współpracy ze sponsorami są również 
specjalne modele strojów treningowych, 
w których zawodnicy przepracują okres 
przygotowawczy zagranicą.

Tarnovia wyleci na obóz do Turcji  
15 lutego i spędzi tam 7 dni, a już w 

marcu rozpocznie rundę rewanżową. 
Drużyna zajmuje obecnie 4. miejsce w 
IV lidze, grupa wielkopolska północna. 

Więcej informacji można znaleźć na 
profilu facebookowym: facebook.com/
gkstarnovia. ~Jakub Brodowicz
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Panu Janowi Nowakowi
Sołtysowi wsi Jankowice

szczere wyrazy współczucia  

z powodu śmierci Brata

składa Rada Sołecka Jankowic

Pani Elżbiecie Krzysztofiak
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci

Matki

składa
Prezes Zarządu wraz z pracownikami 

Tarnowskich Term Sp. z o.o.

Nie umiera ten,  
kto żyje w pamięci żywych

Siostrze Annie Wełniak  
i Rodzinie 

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 

Księdza Kanonika  
Śp Zdzisława Potrawiaka

składa 
Klub Seniora w Tarnowie Podgórnym

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili  
z nami smutek i żal oraz uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej 

Śp Krzysztofa Duszyńskiego

ks. Proboszczami Adamowi Prozorowskiemu, rodzinie, sąsiadom, kolegom, 
członkom Klubu Seniora 

za okazane współczucie, zamówione msze święte i kwiaty
serdeczne „Bóg zapłać” 

składa Rodzina 

Panu Kazimierzowi Szulcowi  
i jego córce Zuzannie składamy 

serdeczne podziękowanie  
za opracowanie wspomnień  
o naszym Bracie i Szwagrze  

Śp Księdzu Kanoniku  
Zdzisławie Potrawiaku

Anna i Michał Wełniakowie

Księdzu Biskupowi Zdzisławowi  Fortuniakowi,  
Księdzu Proboszczowi Adamowi Prozorowskiemu,  
Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Grabańskiemu,  

Księdzu Proboszczowi Edwardowi Majce, Duchowieństwu, Szafarzom, Pocztom 
Sztandarowym z Lasocic, Kaźmierza, Tarnowa Podgórnego  
i Nowego  Tomyśla, Wójtowi  Gminy Tadeuszowi Czajce,  

pracownikom Urzędu Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy, Radnym,  
Sołtysom oraz wszystkim delegacjom, parafianom, przyjaciołom,  

sąsiadom i znajomym serdeczne podziękowanie za udział w uroczystościach 
pogrzebowych naszego najukochańszego Brata, Szwagra, Wujka.

Śp Księdza Kanonika Zdzisława Potrawiaka

Składamy w imieniu całej Rodziny serdeczne Bóg Zapłać.
Anna, Michał Wełniakowie

Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal
wyrazili wyrazy współczucia, ofiarowali Msze Św, złożyli kwiaty

oraz uczestniczyli we Mszy Świętej i ceremonii pogrzebowej

Śp Moniki Głowackiej-Wrzeszcz

szczególnie Księdzu Proboszczowi Tomaszowi Szukalskiemu,
organistom, ministrantom, delegacjom z Zakładów Pracy, delegacjom
ze Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie, Gimnazjum w Baranowie,

baletu, rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym

serdeczne podziękowania składają
mąż z dziećmi i mamą 

oraz siostra z mężem i synami

Dnia 4 lutego zmarł nasz sąsiad i 
przyjaciel

Eugeniusz Kluj

Robertowi, Joli, Dominice,  
Łukaszowi i Krzysi  
oraz całej rodzinie 

wyrazy współczucia 

Zosia i Michał - sąsiedzi

28 grudnia zmarł nasz kolega, student UTW

Ryszard Rasztar

Danusi i Rodzinie wyrazy  
serdecznego współczucia

Koledzy i koleżanki z UTW 
Tarnowo Podgórne
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Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. naczelna), Jaro-
sław Krawczyk, Anna Lis, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz 
Leonhard, Artur Szeląg.

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

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

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich miesz-
kańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle posze-
rza swój zasięg.
Nakład: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 13.02.2017 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
  Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynko-

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

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

DAM PRACĘ
• Operatora koparko-ładowarki z 
prawem jazdy CE (wywrotka) przyj-
mę Praca Poznań i okolice 601-248-
489
• Do Dworku Grzebienisko poszu-
kujemy: - kelnerów (praca na wese-
lach w piątki lub w soboty – praca 
sezonowa od maja do końca wrze-
śnia), - kierownika kelnerów (praca 
na weselach w piątki lub w soboty 
– praca sezonowa od maja do koń-
ca września), - osobę do sprzątania 
i innych prac porządkowych przed 
i po weselach (praca od czwartku 
do niedzieli w sezonie od maja do 
końca września). Konieczny dojazd 
do pracy własnym autem! Bliższe 
informacje: tel. 513 747 862 
• Przyjmę solidną i dyspozycyjną 
Panią do pomocy w obowiązkach 
domowych (sprzątanie, praso-

wanie, czasem opieka nad dziec-
kiem). Praca kilka razy w tygodniu. 
Do uzgodnienia. Tarnowo Podgór-
ne. Tel. 664-922-177
• Zatrudnię doświadczoną osobę 
do pielęgnacji ogrodów z okoli-
cy Tarnowa Podgórnego. Tel. 509-
393-714
• Szukam opiekunki dla 16-mie-
sięcznej dziewczynki. Opieka do-
rywcza w Przeźmierowie. Zainte-
resowanych proszęo kontakt - 605 
113 716
• Pralinkowiec - umowa o pracę 
nr ref. LL HR Consulting Sp. z o.o. 
Sp. K. (nr ewidencji 439/1a, 439/2, 
439/3). Nowe, wyższe stawki na 
umowę o pracę. Branża spożyw-
cza - produkcja słodyczy. 3 zmiany. 
Zapewniamy dojazd i zatrudnienie 
w stabilnej firmie. Prześlij Cv na ad-
res: praca@hrconsulting.com.pl 
Szczegóły pod nr 797 292 169.

• Szukam opiekunki dla 16-mie-
sięcznej dziewczynki. Opieka do-
rywcza w Przeźmierowie. Zaintere-
sowanych proszę o kontakt tel. 605 
113 716
• Krawcowe zatrudnię. Przeźmiero-
wo. Praca stała.  500-109-966
• Krawcowe, zatrudnię, praca stała. 
Przeźmierowo tel. 61 8142 745.
• Panie do pracy w ogrodnictwie 
przyjmę. Przeźmierowo 691 300 
952
• Poszukuję studentki do pracy w 
Salonie Mody Męskiej Tarnowo 
Podgórne tel. 697-703-200
• Potrzebna osoba do sprzątania 
(ew. zakupy) 2 razy w tyg. wtorek, 
piątek.
• Tarnowo Podgórne 780-146-423 
kontakt tylko wieczorem od godz. 19
• Przyjmę do pracy na ½ etatu w 
recepcji w Hotelu Orange w Prze-
źmierowie. Prosimy przesyłać swo-

je CV na adres: hotel@hotelorange.
pl lub składać osobiście w recepcji 
Hotelu Orange Przeźmierowo.
• Studentka ekonomii do pracy w 
biurze potrzebna. Przeźmierowo  
507 - 193 - 404
• Firma ogrodnicza z Przeźmiero-
wa zatrudni mężczyzn w wieku od 
20-50 lat do prac przy zakładaniu i 
pielęgnacji ogrodów. Zapewniamy 
stabilną pracę, przyjazną atmos-
ferę oraz regularne, cotygodniowe 
wynagrodzenie. Prosimy o kontakt 
osoby z doświadczeniem oraz tych, 
którzy chcą je zdobyć i rozwijać 
swoje umiejętności. Zapraszamy 
do współpracy. Kontakt telefonicz-
ny: 669 324 437.
• SZUKAM PRACY
• Posprzątam biura. Tel. kontakto-
wy 504-319-329
• Poszukuję pracy 790 417 816

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.

FIRMA P.H. EMEN
ZAJMUJĄCA SIĘ DYSTRYBUCJĄ 

CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

zatrudni w Baranowie:
1.  Asystent sprzedaży detalicznej 

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

język niemiecki w stopniu
komunikatywnym w mowie i piśmie

Oferty prosimy składać pod adresem:

Zakład Poligra�czny 
POL-MAK sp.j.

ul. Stefana Batorego 93
62-080 BATOROWO k. Poznania

Zakład Poligra�czny POL-MAK

ZLECI

Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie
• terminowe rozliczanie pracy

Chałupnicze klejenie
torebek papierowych

Poszukujemy osób
z doświadczeniem

przy pracach manualnych

tel. 516 151 668  
praca@pol-mak.com.pl tel. 725 196 459

Szukamy do współpracy
kosmetyczki lub kosmetologa

w Kaźmierzu
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PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

TRENING
ASERTYWNOŚCI

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

Mondelēz International to spółka, której powołaniu przyświecał ważny cel – dostarczać
konsumentom chwil radości, dzieląc się z nimi markami znanymi na całym świecie.

Jesteśmy światowym liderem na rynku czekolady, ciastek, gum do żucia ora cukierków.
W związku z rozwojem naszej fi rmy poszukujemy kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Operator Maszyn
miejsce pracy: Fabryka Czekolady, Jankowice k/Poznania

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będzie:
 Bieżąca kontrola obsługiwanych maszyn i urządzeń
 Prowadzenie procesu produkcyjnego zgodnie ze standardami
  Współpraca z Działem Utrzymania Ruchu w zakresie działań prewencyjnych i remon-
towych
 Diagnostyka, regulacje i usuwanie usterek maszyn, prace modernizacyjne
 Przezbrajanie maszyn i urządzeń produkcyjnych

Poszukujemy kandydatów, którzy mają:
 Wykształcenie techniczne, preferowane mechaniczne
  Min. roczne doświadczenie w obsłudze technicznej maszyn i urządzeń zautomatyzo-
wanych
 Znajomość podstaw obsługi komputera i pakietu MS Offi ce
 Umiejętność czytania instrukcji technicznych
  Dyspozycyjność do pracy w systemie pracy zmianowej w 4 zespołach (zgodnie z har-
monogramem)

Wybranej osobie oferujemy:
 Zatrudnienie w renomowanej, międzynarodowej fi rmie
 Rozwój zawodowy
  Szeroki pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, program emerytalny, karty sporto-
we, bony rekreacyjne, ubezpieczenie)
 Deputaty pracownicze
 Atrakcyjny system premiowy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacjapoznan@mdlz.com 
lub aplikowanie przez stronę www.enJOYmdlz.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie w CV poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)

kompleksowo
ceny konkurencyjne

BRUKARSTWO

FIRMA AGBUD
514 676 041
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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. 603 635 878

M Y C I E
O K I E N

S ol idnie
i  sprawnie
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Kadry i płace                      
Pełna i uproszczona księgowość

BIURO RACHUNKOWE

tel 575 24 50 24

ul Pogodna 6, Baranowo 

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

61 814 27 12

CZYNNE: Pn-Pt  12.00-18.00
UWAGA! OD MARCA

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

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

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
Przyjmujemy zamówienia

na ziemniaki sadzeniaki i zboża jare

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 

Serwis
i naprawa kotłów

512 193 302

tel. 723 140 159

OGRODY
• pielęgnacje
• modernizacje
• zakładanie

Gabinet Psiej Urody

Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami

ZAPISYTELEFONICZNE

dołącz do nas
na facebooku:
vadera.poznanwww.vadera.com.pl

ZAPRASZAMY

DO SALONU!

Smochowice, 
ul. Kościerzyńska 9,
tel. 796 127 287

AUTO 
LAWETA

BUS 9-OSOBOWY
wakacje, ferie,
weekendy,  
imprezy

tel. 693 730 535

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

KOREPETYCJE! JĘZYK POLSKI
Przygotowanie do matury;

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

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                                     

DRZEWA 
WSZYSTKO CO Z NIMI 

ZWIĄZANE  
ORAZ PIELĘGNACJA  

OBSZARU ZIELENI
W W W . M E G A D R W A L . P L

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

MODA MĘSKA
TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 100B

TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200

CZYNNE
PN-PT 11-19, SOB 10-14

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

Home Staging
ANNA JAKUBOWICZ

609 844 133
anka.jakubowicz@gmail.com

Przygotowanie
mieszkań

do szybkiej i zyskownej
sprzedaży

lub wynajmu

Aranżacja wnętrz

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h
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Bardzo tanio sprzedam 
meble używane  

w dobrym stanie,  
tel. 509 104 717

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

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje 

psychologiczne i seksuologiczne

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

§
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Mieszkanie  
do wynajęcia na 6 osób, 

Tarnowo Podgórne
tel. 782-225-988

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

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

tel. 885 348 002

NAUKA
OD PODSTAW

KOREPETYCJE
z języka

ANGIELSKIEGO



52    | sąsiadka~czytaj | luty 2017

~ reklamy

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
DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

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

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
515 514 211

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710
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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 

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

Łóżeczko 
drewniane sprzedam

693 139 409
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PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488

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

tel. 509 393 714tel. 509 393 714

•  gazowanie zbóż w silosach 
i magazynach

•  usługi deratyzacji, 
dezynfekcji i dezynsekcji

• wycinka drzew i krzewów
• wywóz BIO

VAT 8%

www.tech-building.pl

• stany surowe
• pełna wykończeniówka
• budowa na działce klienta
• etapowa i kompleksowa realizacja

tel.: 603 717 005, e-mail: biuro@tech-building.pl, Tarnowo Podgórne

BUDOWA DOMÓW

MALOWANIE

604 345 047

20 lat doświadczenia

z k
uponem

20%
ra

batu
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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!

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

ELEKTRYK
instalacje • naprawa

tel. 607 286 479

tel. 693 533 533

Sprzedam działkę
1000 lub 2000 m2

Jankowice-Edmundowo

JEŚLI NIE WIESZ
CZEGO POTRZEBUJE TWOJE OKNO

SERWIS OKIEN I ROLET

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS, MY WIEMY!
 
 

 
 
 
 
 

PUHP EKROL
HIACYNTA 36
LUSÓWKO

175 458 606  .leT
692 172 361

www.ekrol.pl,  ekrol@onet.pl

Okna PCV, drewno, aluminium
Rolety:  zewnętrzne, rzymskie,   
                 materiałowe 
Moskitiery
Serwis
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
Bramy garażowe
Markizy

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

tel. 508 610 256

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 

Piotr Zaradny
Agencja PZU Przeźmierowo
Agent wyłączny PZU ŻYCIE

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

Schludna szafa, garderoba, czyste szafki
oraz zorganizowany dom to naprawdę
przyjemny widok. Ale także praktyczne

rozwiązanie! W uporządkowanej przestrzeni,
łatwo znaleźć to czego potrzebujemy.

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie:
• sprzątania rzeczy w szafach, garderobach, 
 pawlaczach, szafkach, schowkach itp.
• sprzątanie w mieszkaniach
• porządkowania szafek kuchennych
 i wygodnej ich organizacji
• układanie rzeczy po przeprowadzkach
 i remontach

KRÓLOWE SZAF

tel. 606 707 314
www.kroloweszaf.pl  |        kroloweszaf

Pośrednictwo w:
  • Sprzedaży
   • Kupnie
    • Najmie
Domy • Mieszkania • Działki • Lokale Użytkowe

Biuro Nieruchomości
„Suszka i Syn”
ul. Rynkowa 75c (Zielony Pasaż-piętro)

Kontakt: 605-13-85-13 , 790-68-74-13
www.suszkaisyn.pl

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488
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Już od 675 zł miesięcznie*

 NOWY

WYBIERZ SWOJĄ RZECZYWISTOŚĆ

Auto Wache Autoryzowany Dealer Mitsubishi
62-081 Przeźmierowo, Baranowo, ul. Poznańska 10
tel. kom. 693 030 030, tel. 61 816 23 23
www.mitsubishi.wache.com.pl
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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

Osoby do kontaktu w sprawie
Quadów Polaris:

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

Sylwia Marciniak | tel.: 726 030 030
e-mail: sylwia.marciniak@wache.com.pl

AUTO WACHE
...w motoryzacji od zawsze!

• wytrzymała konstrukcja

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

SALON:
ul. Poznańska 14-16, 62-081 Baranowo k/Poznania
Droga krajowa 92 kier. Świecko

CZYNNE:
pn-pt: 9:00-18:00
sob: 10.00-15.00

SALON:
ul. Poznańska 14-16, 62-081 Baranowo k/Poznania
Droga krajowa 92 kier. Świecko



Jesteœ
niezameldowanym
mieszkañcem
Gminy Tarnowo Podgórne...

... a gdzie
uciekaj¹
Twoje pieni¹dze

szczegó³y:

www.tarnowo-podgorne.pl

Wystarczy wype³niæ formularz ZAP-3,
a Twoje pieni¹dze bêd¹ tam, gdzie Ty!


