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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:

10 kwietnia i 8 maja
w godz. 15.00 – 17.00

Szanowni Państwo!
Ruszamy z akcją „Koperta życia”. To kolejne gminne 

działania skierowane do osób przewlekle chorych, star-
szych czy samotnych. Koperta życia to dokument przydatny 
podczas interwencji lekarzy w domu – w jednym formula-
rzu ratownicy mają najważniejsze informacje o chorobie, 
przyjmowanych lekach. Mamy nadzieję, że skorzystają 
Państwo z tej propozycji. 

Zbliża się szczyt rozliczeń podatkowych. Zapraszamy na 
dyżur Urzędu Skarbowego – warto skorzystać z pomocy 
ekspertów podatkowych przy składaniu rozliczeń rocznych. 

Zapraszamy także na wykład dr nauk farmaceutycznych 
Teresy Latour o walorach leczniczych naszej wody termal-
nej – wstęp wolny, szczegóły na plakacie na końcu gazety.

Natomiast w cyklu „Pytania do Wójta” można poznać 
opinię Wójta na temat planowanej reformy samorządowej.

Zapraszam do lektury!
~ Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna

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!
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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

Co Pan sądzi o planowanej reformie samorządowej?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Proponowane zmiany w samorzą-
dzie jak na razie wywołują nieza-
dowolenie i sprzeciw wśród samo-

rządowców. Ale nie tylko -  Natomiast 
jeśli się bliżej przyjrzymy temu, co za-
mierza rząd, to uzasadniony będzie także 
niepokój mieszkańców. 

Sztandarową zmianą miałoby być 
ograniczenie do dwóch kadencji dla wój-
tów, burmistrzów i prezydentów miast. 
Jednak za tym hasłem kryje się wiele ko-
lejnych istotnych propozycji zmian, do 
których należą: 

- zniesienie okręgów jednomandato-
wych w wyborach do rad  gmin na rzecz 
list w okręgach wielomandatowych,

- w gminach do 20 tys. mieszkańców: 
wybór wójtów i burmistrzów przez rad-
nych, 

- w gminach powyżej 20 tys. miesz-
kańców: wybór wójtów, burmistrzów 
i prezydentów nadal przez mieszkańców, 
ale tylko w jednej turze, niezależnie od 
liczby kandydatów – przy dużej liczbie 
kandydatów może wystarczyć kilkana-
ście procent poparcia, aby wygrać wy-
bory.

- kandydatów na radnych do wyższych 
szczebli samorządu będą mogły zgłaszać 
tylko partie polityczne. 

Już na pierwszy rzut oka widać, że 
najważniejszym celem tych zmian jest 
upartyjnienie samorządów. Drugim jest 
centralizacja, oznaczająca przejęcie czę-
ści uprawnień samorządów przez admi-
nistrację centralną (rządową). Potwier-
dzają to już wprowadzone przepisy, 
chociażby w ramach tzw. reformy oświa-
towej: np. do tej pory to samorząd decy-
dował o sieci szkół i o wielkości obwo-

dów w swojej gminie – obecnie chociaż 
nadal uchwala te kwestie rada gminy, to 
jednak tylko w takim kształcie, na jaki 
zgodzi się Wojewódzki Kurator Oświa-
ty – przedstawiciel rządu w terenie. Po-
nadto wkrótce gminy stracą kompeten-
cje w sprawach decydowania o zbiórce 
odpadów na ich terenie – wprowadzane 
przez rząd nowe zasady segregacji wy-
muszają kupno nowych kubłów na śmie-
ci (te zasady mają obowiązywać od lipca 
tego roku). 

Można podobnych przykładów wy-
mieniać wiele, ale pytanie dotyczy refor-
my samorządów, w tym kadencyjności 
organów wykonawczych. Zdaniem au-
torytetów z dziedziny samorządu lokal-
nego wprowadzenie limitu kadencyj-
ności w samorządach to ograniczenie 
ich znaczenia. Uzasadnieniem jest to, że 
perspektywa dwóch kadencji nie będzie 
dla zdolnych lokalnych przywódców in-
teresującą alternatywą dla rozpoczętej 
kariery naukowej, prawniczej czy bizne-
sowej. A zatem wpłynie to na jakość wy-
borczej konkurencji. 

Ponadto ze względu na krótką pespek-
tywę pełnienia funkcji ograniczy zainte-
resowanie rozwojem osobistym, w tym 
poszerzaniem wiedzy i kompetencji dla 
lepszego sprawowania urzędu. Z tych 
samych przyczyn może mieć miejsce 
zjawisko niepodejmowania długotermi-
nowych i ryzykownych decyzji, a takie 
często stanowią podwaliny dla rozwoju 
gminy czy miasta. Ponadto wg obowią-
zujących przepisów przez dwa lata po 
zakończeniu kadencji wójt czy burmistrz 
nie może być zatrudniony w firmach na 
terenie swojej gminy, a wg proponowa-

nych przepisów również przez dwa lata 
nie będzie mógł pracować w zarządza-
nym przez siebie Urzędzie. Nietrudno 
zatem zgadnąć, że czas drugiej kadencji 
to usilne poszukiwanie nowego miejsca 
pracy. 

Nie ma też dobrych praktyk płyną-
cych z limitowania liczby kadencji. Jed-
nym z dwóch przykładów w Europie, 
tym bliższym nam, są Włochy. Tam sa-
morząd jest w zdecydowanej większo-
ści swoich zadań uzależniony od władz 
centralnych, burmistrz pracę wykonu-
je praktycznie na pół etatu, a głównym 
źródłem jego dochodów jest inna praca 
– prawnika, menadżera lub prowadzona 
działalność gospodarcza (w naszej part-
nerskiej gminie we Włoszech burmistrz 
był jednocześnie dyrektorem fabryki). 
Czy można w ten sposób zarządzać sku-
tecznie gminą i dbać o jej rozwój? 

Na zakończenie przytoczę słowa twór-
cy przepisów umożliwiających utwo-
rzenie w 1990 roku samorządu teryto-
rialnego, nieżyjącego już prof. Jerzego 
Regulskiego „Władza lokalna jest wła-
dzą ludzi, dlatego nie należy im za 
dużo spraw urządzać”. Czyż nie mamy 
dziś wrażenia, że ktoś ważny z Warsza-
wy chciałby nam naszą gminę urządzać 
„po swojemu”? Czy my nie umiemy 
sami rozpoznawać co dla nas, tu miesz-
kających, jest dobre? Czy chcemy, aby 
ktoś za nas decydował komu możemy 
powierzyć odpowiedzialność za sprawy 
naszej lokalnej społeczności? Liczę na 
Państwa zaangażowanie i udział w dys-
kusji publicznej. Moim zdaniem sprawy 
dotyczą nie tylko tej najbliższej kaden-
cji, ale znacznie dłuższej perspektywy.
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~ aktualności

Baranowo
Trwa budowa świetlicy

Trwa przebudowa ul. Przemysława i Wspólnej

Rozwiązano umowę z wykonawcą opracowania 
projektu budowy szkoły podstawowej

Trwa opracowywanie dokumentacji na wykonanie 
nawierzchni ul. Nowina (boczna)

Batorowo
Trwa przebudowa ul. Widok

Trwa opracowywanie dokumentacji na wykonanie 
nawierzchni ul. Widok (odcinek od ul. S. Batorego 
w kierunku Dąbrowy)

Ceradz Kościelny
Trwa opracowywanie dokumentacji na wykonanie 
chodnika w ul. Więckowickiej

Przygotowanie do ponownego przetargu na ter-
momodernizację Szkoły Podstawowej

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

Zakończono opracowanie projektu terenu rekre-
acyjnego

Góra
Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę 
ścieżki rowerowej do Tarnowa Podgórnego.

Jankowice
Trwają roboty polegające na rewitalizacji Zespołu 
Pałacowo-Parkowego 

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

Trwa opracowywanie dokumentacji na rozwiąza-
nie komunikacyjne w ul. Ogrodowej przy zjeździe 
do pałacu

Podpisano umowę na rewitalizację Parku (plac za-
baw, siłownia zewnętrzna, ścieżka zdrowia).

Kokoszczyn 
Trwa przebudowa świetlicy wiejskiej

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

Lusowo
Trwa rozbudowa szkoły podstawowej

Trwa opracowywanie projektu kolejnego etapu 
budowy ścieżki rowerowej w ul. Wierzbowej

Trwa budowa chodnika w ul. Zakrzewskiej

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę 
chodnika w ul. Ogrodowej 

Lusówko
Rozpoczęto prace przy budowie ul. Przystaniowej

Trwa opracowywanie dokumentacji na przebudo-
wę ul. Morskiej

Trwa opracowywanie dokumentacji na wykonanie 
oświetlenia Os. Morskiego 

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Wydział Podatków Lokalnych 
informuje

Mija termin I raty podaktu
15 marca mija termin płatności I raty 

podatku od nieruchomości, podatku rol-
nego oraz podatku leśnego za rok 2017. 
Należny podatek można wpłacać u soł-
tysa miejscowości, w której położona 
jest dana nieruchomość lub na konto 
wskazane w decyzji wymiarowej.

Podatek lokalny można również ure-
gulować w Kasie ING Bank Śląski, 
która jest czynna w  siedzibie Urzę-
du Gminy (w budynku C) w ponie-
działek w godz. 11.00–16.00, od wtor-
ku do czwartku w godz. 11.00 – 15.00, 
a w piątek w godz. 11.00 – 14.00. Za tę 
czynność nie jest pobierana prowizja. 

Nieuregulowany w terminie poda-
tek staje się zaległością podatkową. 
Poza kosztami upomnienia w wysoko-
ści 11,60 zł do zapłaty pozostają odset-
ki, które w skali roku wynoszą na dzień 
22.02.2017 r. – 8,00% .

Jednocześnie przypominamy, że 
o wszelkich zmianach zachodzących 
u podatnika (zmiana adresu zamieszka-
nia, adresu zameldowania) czy w podsta-
wach opodatkowania, należy zawiado-
mić organ podatkowy w terminie 14 dni 
od ich zajścia.

Deklaracja o wysokości opłaty za od-
pady

Przypominamy o konieczności skła-
dania „Deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi”  przez osoby zamieszkałe na terenie 
Gminy, które do tej pory jej nie złożyły. 
Termin płatności opłaty mija ostatniego 
dnia każdego miesiąca.

O wszelkich zmianach mających 
wpływ na wysokość opłaty (np. sposób 
zbierania odpadów, liczba osób zamiesz-
kujących daną nieruchomość) należy za-
wiadomić organ podatkowy w terminie 
14 dni od ich zajścia. ~ A.W.

Samorządowa Szkoła Muzycz-
na I stopnia w Tarnowie Podgór-
nym ogłasza nowy nabór na rok 

2017/2018. Będzie to rok szczególnie 
istotny dla naszej placówki – od wrze-
śnia 2017 roku siedzibą szkoły będzie 
Pałac w Jankowicach.

Samorządowa Szkoła Muzyczna  
I stopnia w Tarnowie Podgórnym jest 
szkołą publiczną, nieodpłatną. Zaję-
cia odbywają się popołudniami. Indy-
widualne lekcje gry na instrumencie 
oraz zajęcia zbiorowe (rytmika, kształ-
cenie słuchu, chór, zespoły) prowa-
dzą doświadczeni nauczyciele, mu-
zycy prowadzący czynną działalność 
artystyczną i pedagogiczną m. in. w po-
znańskich szkołach muzycznych I i II 
stopnia, w Akademii Muzycznej w Po-
znaniu oraz w Teatrze Wielkim. Mimo 
młodego wieku mamy już pierwsze suk-
cesy na konkursach wykonawczych i 
licznych koncertach.

Nauka w szkole muzycznej to zdoby-
wanie umiejętności gry na instrumen-
cie, wiedzy ogólnomuzycznej, a także 
przygotowanie do dalszego kształcenia 

w szkole II stopnia. Nade wszystko jed-
nak jest to miejsce spotkania wielu cie-
kawych ludzi i radość wspólnego rozwi-
jania muzycznej pasji.  

Wszelkich informacji na temat rekru-
tacji, wyboru instrumentów czy zajęć 
w szkole będzie można się dowiedzieć 
na Drzwiach Otwartych, które odbędą 
się 25 marca 2017 r., w sali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Tarnowie Pod-
górnym (ul. Szkolna 5). 

W tym roku podczas rekrutacji zosta-
ła wprowadzona pewna nowość – bada-
nie przydatności, dotychczas przepro-
wadzane podczas jednego dnia, od tego 
roku zostało rozłożone na 2 etapy:

- etap I – 13 maja (sobota);
- etap II – 20 maja (kolejna sobota), 

uwaga: II etap jest tylko dla kandydatów 
zakwalifikowanych po I etapie. 

Dokładne godziny zostaną wkrótce 
podane na stronie internetowej szkoły 
www.ssm-tp.pl

Na Drzwi Otwarte zapraszamy 
wszystkie chętne dzieci i młodzież 
z opiekunami.

~ Magdalena Moruś

Rekrutacja do  
szkoły muzycznej
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Nasza Gmina znalazła się na 1. miejscu w Wiel-
kopolsce (9. miejscu w Polsce) w ogólnopol-
skim Rankingu gmin samodzielnych finan-

sowo, ogłoszonym przez Serwis Samorządowy PAP. 
Wyniki uzyskano na podstawie analizy danych zebra-
nych w  Rankingu Zrównoważonego Rozwoju, opraco-
wanym przez zespół prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka 
z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politech-

niki Warszawskiej. W trakcie badania porównano udział 
dochodów własnych w budżecie gminy.

Jak czytamy na portalu Serwisu: „stosunek docho-
dów własnych gmin do dochodów budżetowych ogółem 
świadczy o poziomie samodzielności finansowej samo-
rządu – im niższy jest wskaźnik, tym większe uzależnie-
nie jednostki samorządu od sytuacji budżetu państwa, 
koniunktury gospodarczej czy poziomu bezrobocia”.

~ ARz

W dniu 21 lutego w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie 
Podgórnym odbyło się po-

siedzenie Gminnego Zespołu Zarządza-
nia Kryzysowego w całości poświęcone 
problemowi zanieczyszczenia zbiornika 
retencyjnego w Baranowie substancjami 
ropopochodnymi. W posiedzeniu obok 
członków stałych Zespołu wzięli udział 
zaproszeni przez Wójta goście – przed-
stawiciele firm i jednostek uczestniczą-
cych w działaniach ratowniczych na 
zbiorniku i w jego bezpośredniej oko-
licy.

Posiedzenie otworzył Przewodniczą-
cy Zespołu – Wójt Tadeusz Czajka, któ-
ry krótko nakreślił powód i cel zwołania 
Zespołu, a następnie przekazał prowa-
dzenie spotkania swojemu zastępcy – 
inspektorowi OC ZK i OP Andrzejowi 
Goszczyńskiemu.

Na początku inspektor z Wydziału In-
frastruktury Drogowej Katarzyna Raj-
mann-Trelka przybliżyła chronologię 
zdarzeń, charakter zagrożenia, działa-
nia podjęte przez pracowników UG, 
zaangażowane gminne służby oraz fir-
my zewnętrzne. Przedstawiła także ak-
tualny stan w rejonie zbiornika. Wypo-
wiedź uzupełniał inspektor ds. ochrony 
środowiska Marek Ratajczak, informu-
jąc o stanie prawnym w kwestii ochrony 
środowiska i gospodarowania odpadami 
szkodliwymi. 

W następnej kolejności komendant 
Straży Gminnej Artur Szeląg przedsta-
wił działania podjęte przez strażników 

oraz poinformował o dokonanych przez 
Straż ustaleniach. Działania Państwo-
wej Straży Pożarnej w zakresie ograni-
czania zagrożenia wypływu zanieczysz-
czonych wód przedstawił brygadier 
Bartosz Mańczak – dowódca JRG nr 4 
z Poznania. Zapewnił, że miejsce będzie 
objęte przez PSP dalszym stałym moni-
toringiem aż do czasu całkowitego zli-
kwidowania zaistniałego zagrożenia.

Na temat działań podjętych przez pod-
ległe służby wypowiadali się kolejno 
Komendant Komisariatu Policji w Tar-
nowie Podgórnym podinsp. Mirosław 
Gogołek, przedstawiciel firmy Ekos 
Poznań Arkadiusz Rybak oraz Prezes 
Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej  
TP-KOM Waldemar Nowak.

Zastępca przewodniczącego Zespołu 
poinformował zebranych o współdzia-
łaniu z powiatowymi służbami i inspek-
cjami oraz Powiatowym Centrum Za-

rządzania Kryzysowego w Poznaniu. 
Poprosił również o przekazywanie na 
bieżąco informacji dotyczących działań 
w rejonie zbiornika.

Po wysłuchaniu tych opinii Wójt 
stwierdził, że sytuacja na zbiorniku zo-
stała opanowana, źródło zanieczyszcze-
nia zidentyfikowane i odcięte od zbior-
nika, a tym samym zagrożenie skażenia 
środowiska zostało zlikwidowane. Jed-
nocześnie podkreślił wagę i celowość 
posiedzenia Zespołu w sytuacjach o cha-
rakterze kryzysowym dla uzyskania rze-
czywistego obrazu zagrożenia oraz ko-
ordynacji podejmowanych działań. 

Podziękował wszystkim zaangażo-
wanym w działania niedopuszczające 
do powstania katastrofy ekologicznej, 
a tym samym zagwarantowania bezpie-
czeństwa ludziom oraz środowisku na-
turalnemu w Gminie. 

~ Andrzej Goszczyński

Na 1. miejscu w Wielkopolsce

Substancje ropopochodne w zbiorniku 
retencyjnym w Baranowie

Posiedzenie Gminnego zespołu zarządzania kryzysowego
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Trwa opracowanie dokumentacji na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej do Sierosławia (ul. Siero-
sławska – Prosta)

Przeźmierowo
Trwa przebudowa ul. Leśnej

Trwa modernizacja Parku im. St. Kanikowskiego

Trwa przebudowa ul. Orzechowej wraz z parkin-
giem

Trwa realizacja II etapu skate parku z ekranem 
akustycznym

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wyko-
nawcy budowy ul. Wysogotowskiej 

Zakończono opracowanie projektu terenu rekre-
acyjnego przy ul. Olszynowej

Trwa opracowywanie projektu przebudowy ul. 
Wrzosowej

Sady
Zakończono 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 drogo-
wego na drodze krajowej nr 92

Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę ul. 
Ogrodowej.

Sierosław
Trwa budowa budynków komunalnych

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

Tarnowo Podgórne
Trwa przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej 
ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Cichej

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej 
na budowę ul. 27 Grudnia

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi serwisowej od ul. Poznań-
skiej do ul. Działkowej

Trwa budowa budynku komunalnego przy ul. Krętej

Rozpoczęto montaż konstrukcji ekranu diodowe-
go na boisku GKS

Otrzymaliśmy pozwolenie zamienne na budowę 
Warsztatów Terapii Zajęciowej

Wysogotowo
Zakończono budowę oświetlenia na ul. 
Skórzewskiej

Trwa opracowanie projektu terenu rekreacyjnego 
przy ul. Długiej / Wierzbowej

Trwają uzgodnienia dla przebudowy zachodniej czę-
ści pasa drogowego ul. Wierzbowej w Wysogotowie 
(na odcinku od ul. Sojowej do ul. St. Batorego)

Pozostałe
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych 
oraz budowa oświetlenia ulicznego w różnych czę-
ściach gminy.

Trwają prace remontowe w komunalnych budyn-
kach mieszkalnych

~ aktualności

Wycieczka do Francji i Belgii 
Rada Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne zaprasza seniorów na wycieczkę-

-pielgrzymkę do Kaplicy Cudownego Medalika w Paryżu oraz do Sanktu-
arium Matki Boskiej Ubogich Banneux-Belgia w dniach 14-19 września 

2017. Cena 500 zł i 200 euro oraz 50 euro Karta Muzealna. 
W programie m.in. zwiedzanie Paryża, rejs po Sekwanie, a podczas powrotu do 

Polski – wieczorny spacer po Brukseli.
Informacji udziela pilot Janusz Baraniak pod nr tel. 602 71 66 97. Zapisy dokony-

wane są drogą mailową na adres: s.baraniak@interia.pl (w treści maila należy podać 
nazwisko i imię, pesel, adres zamieszkania i nr telefonu).

~ Janusz Baraniak 

Sołtys Przeźmierowa zaprasza
Sołtys i Rada Sołecka Przeźmierowa – zgodnie z podanym na zebraniu wiejskim 

planem pracy – organizuje w dniach 29 kwietnia – 3 maja wycieczkę w Pieniny. 
Koszt wycieczki wynosi 500 zł – płatne u Sołtysa do końca marca. tel. 508 355 505. 

Zapraszamy. ~ Sołtys Katarzyna Preyer

Wspierajmy projekt Fundacji 
„Nigdy nie jest za późno”, 
organizacji pozarządowej 

z naszej Gminy, w konkursie organi-
zowanym przez sieć Tesco. Międzyga-
laktyczna Integracyjna Olim-
piada Tarnowska to impreza, 
podczas której w jednej druży-
nie wystartują gimnazjalista, 
niepełnosprawny i senior. Będą 
musieli współpracować. Poznać się bli-
żej. Zmierzyć ze swoimi słabościami 
i pokazać atuty. Sami wymyślą konku-
rencje, nie tylko sportowe. 

Pokażemy, że niepełnosprawny wca-
le nie znaczy gorszy, a babcia i dziadek 
mają super wigor! Posadzimy też trzy 
dęby jako symbol integracji, tolerancji 

i przyjaźni. Połączymy pokolenia, bez 
względu na stopień sprawności! 

Podczas każdych zakupów w Tesco 
dokonanych między 8 marca a 4 kwiet-
nia otrzymasz jeden żeton, który upraw-

nia do oddania głosu. Wybierz 
NASZ projekt – zagłosuj na pro-
jekt „Międzygalaktyczna Inte-
gracyjna Olimpiada Tarnowska” 

Na ten projekt można głoso-
wać w następujących sklepach Tesco: 

- Tarnowo Podgórne, ul. Krucza 1 
- Szamotuły, ul. Jana Pawła II 3, 
- Nowy Tomyśl ul. Zbąszyńska 20, 
Teraz wszystko w naszych rękach – 

wsparcie otrzyma projekt, który zbierze 
najwięcej głosów – głosujmy na projekt 
naszej organizacji.  ~ ARz (info NGO)

Komisariat Policji w Tarnowie 
Podgórnym Rewir Dzielnico-
wych w Baranowie wraz ze 

Strażą Gminną przypomina, iż organi-
zowane są spotkania z mieszkańcami 
gm. Tarnowo Podgórne w każdy pierw-
szy czwartek miesiąca w godz. 12.00 
– 14.00 oraz 18.00 – 20.00. w siedzi-
bie RD Baranowo przy ul. Budowla-
nych 1. Celem spotkań jest omówienie 
występujących problemów i zagro-
żeń w miejscu zamieszkania i podję-
ciu wspólnych działań dla ograniczenia 
występowania zjawisk kryminogen-
nych i poprawy poczucia bezpieczeń-
stwa mieszkańców. 

Osoby zainteresowane spotkaniem 
proszę o kontakt z dzielnicowym dla da-
nego rejonu służbowego tj. 

• st. sierż. Daniel Kamiński, tel. 
786 936 081 (Przeźmierowo, Wysogoto-
wo),

• asp. Daniel Ryczek, tel.786 936 076 
(Baranowo, Chyby, Swadzim),

• mł. asp. Agata Komin, tel. 786 936 075 
(Tarnowo Podgórne, Góra, Kokoszczyn)

• sierż. szt. Marcin Piasek, tel. 516 903 
455 (Sierosław, Lusówko, Jankowice, Ce-
radz Kościelny, Rumianek),

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

~ asp. Sebastian Kołodziejczyk

Głosuj na lokalny projekt!

Spotkania ze społeczeństwem
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W ramach Tarnowskiego Cen-
trum Wspierania Przedsię-
biorczości (TCWP) wszyscy 

przedsiębiorcy prowadzący działalność 
na terenie Gminy oraz osoby zamie-
rzające otworzyć własny biznes mogą 
skorzystać z bezpłatnych dyżurów spe-
cjalistów. W ofercie TCWP istnieje 
również możliwość skorzystania z po-
rad doradcy podatkowego, księgowej 
oraz radcy prawnego. 

W ramach dyżuru doradcy podatko-
wego oferujemy pomoc w zakresie za-
gadnień związanych z założeniem fir-
my, wyborem najkorzystniejszej formy 
opodatkowania, konsekwencjami podat-
kowymi zawieranych umów oraz wielu 
innych kwestii, które pojawiają się przy 
zakładaniu oraz prowadzeniu firmy. Dy-
żur ten odbywa się w każdy pierwszy 
oraz trzeci poniedziałek miesiąca, w go-
dzinach 16.00 – 18.00. 

Dodatkowo, w ramach dyżuru księ-
gowej, można uzyskać pomoc w zakre-
sie wyboru lub zmiany formy opodat-
kowania, obowiązków ewidencyjnych 
i podatkowych w zakresie podatku do-
chodowego, ubezpieczeń społecznych 
ZUS oraz podatku VAT. Księgowa 
wskaże także obowiązki przedsiębiorcy 
w związku z zatrudnieniem pracownika 
na umowę o pracę i umowy cywilno-

prawne oraz zatrudnieniem obcokrajow-
ców. Dyżur ten odbywa się w wybrany 
piątek miesiąca. Daty ustalane są na bie-
żąco. W marcu dyżur księgowej zapla-
nowany jest na 17 marca, w godzinach 
12.00 – 14.00.

 Od lutego w ofercie TCWP pojawiły 
się także bezpłatne porady radcy praw-
nego. W trakcie dyżuru można uzyskać 
pomoc w zakresie opiniowania umów 
i innych dokumentów w obrocie gospo-
darczym, analizy problemów dotyczą-
cych prawa gospodarczego i handlowe-
go oraz  doradztwa w zakresie prawa 
pracy. Dyżur radcy prawnego odbywa 
się w każdy drugi oraz czwarty piątek 
miesiąca, w godzinach 14.00 – 16.00. 

Wszystkie dyżury organizowane są 
w budynku C Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, pok. 29. Zainteresowanych 
zapraszamy do skorzystania z oferty 
TCWP.

W tym miesiącu zachęcamy także do 
wzięcia udziału w bezpłatnych warszta-
tach zatytułowanych: „Skuteczne za-
rządzanie zespołem. Jak rozmawiać 
z pracownikami, by jasno wiedzieli 
czego od nich oczekuję i wymagam?”, 
które odbędą się 16 marca w godzinach 
9.00 – 16.00 

Kolejnym wartym uwagi wydarze-
niem jest spotkanie biznesowe pod pa-

tronatem Wójta Tadeusza Czajki pod 
nazwą „Inwestycje w rozwój kapita-
łu ludzkiego trwałą przewagą kon-
kurencyjną tarnowskich przedsię-
biorstw”, które odbędzie się 24 marca 
w godzinach 10.00 – 13.00.

 Zapraszamy również 10 kwietnia na 
spotkanie dotyczące procedury zatrud-
niania obcokrajowców, organizowane 
przy współpracy z Powiatowym Urzę-
dem Pracy oraz Urzędem Wojewódzkim 
Województwa Wielkopolskiego. 

Wszystkie szkolenia, warsztaty oraz 
spotkania dedykowane przedsiębiorcom 
odbędą się w Urzędzie Gminy Tarno-
wo Podgórne, ul. Poznańska 94 (budy-
nek C, sala 21). Osoby zainteresowane 
udziałem prosimy o kontakt telefonicz-
ny (61 89 59 242) lub mailowy (kon-
takt@tarnowo-podgorne.pl). 

  Zachęcamy do systematycznego od-
wiedzania naszej strony internetowej 
(www.tcwp.pl). Znajdą tam Państwo ak-
tualne informacje dotyczące terminów 
wszystkich bezpłatnych konsultacji, 
organizowanych warsztatów, szkoleń 
i spotkań informacyjnych. 

~TCWP

Bezpłatne doradztwo specjalistów

ODKODOWANY BIZNES
ODKODOWANY SAMORZĄD

IV ogólnopolska konferencja  
Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd

20 kwietnia 2017 r., Hotel 500, Tarnowo Podgórne
Wykład otwarcia: prof. Witold Orłowski
Szczegóły: www.odkodowany.pl
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W dniu 4 marca w hali sportowej przy Zespole Szkół 
w Gułtowach odbył się VIII Halowy Turniej Pił-
ki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządo-

wych o Puchar Burmistrza Kostrzyna. Honorowy patronat 
nad turniejem objął Marszałek Województwa Wielkopolskie-

go. W turnieju udział wzięło 7 drużyn: Dopiewo, Kostrzyn, 
Powiat Poznański, Nekla, Kiszkowo, Kołaczkowo i Tarnowo 
Podgórne. Rozgrywki prowadzono systemem każdy z każ-
dym. Każdy mecz trwał 12 minut. Reprezentacja naszej Gmi-
ny wystąpiła w składzie: Sylwester Gąsior (kapitan), Damian 
Durkowski (bramkarz), Rafał Talarczyk, Arkadiusz Gursztyn, 

Łukasz Walor i Cezary Spiż. Wyniki, jakie osiągnęła nasza 
drużyna, są następujące: 

Tarnowo : Kostrzyn – 2:1 (b. Talarczyk, Gursztyn)
Tarnowo : Powiat Poznański – 1:0 (b. Walor)
Tarnowo : Dopiewo – 0:0
Tarnowo : Nekla – 0:0
Tarnowo : Kiszkowo – 2:1 (b. Gąsior 2)
Tarnowo : Kołaczkowo – 1:3 (b. Gursztyn).
W sumie nasza drużyna zdobyła 11 punktów i zajęła 2 miej-

sce. Turniej wygrała drużyna Powiatu Poznańskiego, wyprze-
dzając nasz zespół zaledwie o 2 punkty.

~ Łukasz Walor

Sukces samorządowej drużyny  
z Tarnowa Podgórnego

W sobotę, 4 marca, Gminę Tarnowo Podgórne opano-
wały Motofanki. W rajdzie samochodowym zorga-
nizowanym z okazji Dnia Kobiet udział wzięło 116 

pań, tworząc 46 załóg. Pierwsze godziny imprezy panie spę-
dziły w poznańskim Innowacyjnym Centrum Bezpieczeństwa 
Skoda Auto Lab, gdzie interaktywnie zdobywały wiedzę z za-
kresu współczesnej motoryzacji. Po odbyciu pierwszej próby 
samochodowej na terenie Autodromu Skoda wszystkie załogi 
wyruszyły w drogę. Ich zadaniem było przebycie trasy zgod-
nie ze wskazówkami w zabawny sposób opisanymi przez or-
ganizatora, po drodze wykonując zadania i odpowiadając na 
pytania znajdujące się na poszczególnych odcinkach rajdu. 

Motofanki zatrzymały się na rynku w Przeźmierowie, odwie-
dziły salon Kia Delik, remizę strażacką w Lusowie, świetlicę 
w Ceradzu Kościelnym, Country Park oraz Tarnowskie Termy. 
Ceremonia zakończenia rajdu, ogłoszenie zwycięzców i wrę-
czenie nagród odbyło się w sali GOK „SEZAM” w Tarnowie 
Podgórnym. Najlepszymi załogami w tegorocznym rajdzie 
Motofanek okazały się:

I miejsce – Maja Geryszewska, Julka Piotrowska, Basia Ka-
mińska 

II miejsce – Danusia Imbierowicz, Anna Wojcieszak
III miejsce – Lidka Szała, Joanna Mansfeld, Beata Stolicka.
Rajd odbył się przy wsparciu Gminy Tarnowo Podgórne.

~ Tomasz Duszczak
grupa Rajdy w Pobiedziskach

Motofanki – było wesoło
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Rada Powiatu Poznańskiego ustaliła godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Poznańskiego. Poniżej po-
kazujemy rozkład godzin pracy aptek na terenie naszej Gminy:

Nazwa apteki telefon Rozkład godzin pracy
pn-pt sobota niedziela

Baranowo
„Apteka Pomocna”, ul. Szamotulska 26J, lok. G10, G11, Baranowo 61 222 79 79 8.00-20.00 9.00-18.00 10.00-16.00 
Punkt apteczny, ul. Przemysława 79/210, Baranowo 61 652 7146 9.00-17.00 9.00-13.00 
Lusowo
Punkt apteczny „Św. Jakuba”, ul. Poznańska 6, Lusowo 61 814 7318 8.00-19.00 8.00-14.00 8.00-12.00 
Lusówko
Apteka „Morska”, ul. Tarnowska 33d, Lusówko 61 448 5463 8.00-20.00 8.30-15.00
Apteka „W Lusówku”, ul. Albatrosa 2, Lusówko 61 415 2662 8.00-19.00 8.00-13.00 
Przeźmierowo
Apteka „Stokrotka II”, ul. Rynkowa 105, Przeźmierowo 61 652 3893 8.00-20.00 8.00-15.00 
Apteka ogólnodostępna, ul. Rynkowa 75C, Przeźmierowo 61 652 4174 8.00-20.00 9.00-14.00 
Apteka „Nasza”, ul Ogrodowa 14, Przeźmierowo 61 639 1786 8.00-20.00 9.00-13.00 
Apteka „Stokrotka”, ul. Rynkowa 63, Przeźmierowo 61 818 27 56 8.00-20.00 8.00-15.00 
Sady
Punkt apteczny „Apteka 36,6 °C”, ul. Kobylnicka 2a, Sady 61 222 4071 8.00-20.00 9.00-15.00 
Swadzim
Apteka „Sagittarius”, ul. Św. Antoniego 2, Swadzim 61 663 8083 9.00-21.00 9.00-21.00 9.30-20.00 
Tarnowo Podgórne
Apteka „Pod Orłem”, ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne 61 814 6405 9.00-18.00 
Apteka „Rosa” Rosa Kominek sp.j. 
ul. 23 Października 32, Tarnowo Podgórne 61 610 9708 7.30-21.00 8.00-16.00 10.00-16.00 

Apteka „Witamina”, ul. Pocztowa 1, Tarnowo Podgórne 61 812 1863 8.00-20.00 8.00-16.00 10.00-13.00 
Apteka „Św. Tomasza”, 
ul. 23 Października 59a, Tarnowo Podgórne 61 814 6081 8.00-20.00 8.00-14.00 

Gdzie do apteki?

Dostępność do świadczeń farmaceu-
tycznych w aptekach na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne w porze nocnej od-
bywa się w godz. 22.00-8.00, natomiast 
w święta i dni wolne od pracy w godz. 
14.00-18.00.

Apteka „W Lusówku”, ul. Albatro-
sa 2, Lusówko: 

w porze nocnej:
03.04.2017 - 09.04.2017 
22.05.2017 - 28.05.2017
10.07.2017 - 16.07.2017 
28.08.2017 - 03.09.2017 
16.10.2017 - 22.10.2017 
04.12.2017 - 10.12.2017
w święta i dni wolne od pracy:
17.04.2017, 11.11.2017

Apteka „Stokrotka II”, ul. Rynko-
wa 105, Przeźmierowo: 

w porze nocnej:
20.03.2017 - 26.03.2017 
08.05.2017 - 14.05.2017 
26.06.2017 - 02.07.2017
14.08.2017 - 20.08.2017
02.10.2017 - 08.10.2017

20.11.2017 - 26.11.2017
w święta i dni wolne od pracy:
06.01.2017, 04.06.2017 

Apteka „Nasza”, ul Ogrodowa 14, 
Przeźmierowo: 

w porze nocnej:
06.03.2017 - 12.03.2017 
24.04.2017 - 30.04.2017 
12.06.2017 - 18.06.2017
31.07.2017 - 06.08.2017 
18.09.2017 - 24.09.2017 
06.11.2017 - 12.11.2017 
25.12.2017 - 31.12.2017
w święta i dni wolne od pracy:
04.06.2017 

Apteka „Stokrotka”, ul. Rynkowa 
63, Przeźmierowo: 

w porze nocnej:
13.03.2017 - 19.03.2017 
01.05.2017 - 07.05.2017 
19.06.2017 - 25.06.2017
07.08.2017 - 13.08.2017 
25.09.2017 - 01.10.2017 
13.11.2017 - 19.11.2017

w święta i dni wolne od pracy:
26.12.2017

Apteka „Witamina”, ul. Pocztowa 
1, Tarnowo Podgórne: 

w porze nocnej:
27.03.2017 - 02.04.2017 
15.05.2017 - 21.05.2017 
03.07.2017 - 09.07.2017
21.08.2017 - 27.08.2017 
09.10.2017 - 15.10.2017 
27.11.2017 - 03.12.2017
w święta i dni wolne od pracy:
16.04.2017, 01.11.2017

Apteka „Św. Tomasza”, ul. 23 Paź-
dziernika 59a, Tarnowo Podgórne: 

w porze nocnej:
17.04.2017 - 23.04.2017 
05.06.2017 - 11.06.2017
24.07.2017 - 30.07.2017 
11.09.2017 - 17.09.2017 
30.10.2017 - 05.11.2017 
18.12.2017 - 24.12.2017
w święta i dni wolne od pracy:
03.05.2017, 15.06.2017
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 6 i 28 lutego

Mimo że luty to najkrót-
szy miesiąc w roku, to 
odbyły się w nim aż 

2 sesje Rady Gminy. Były one 
różne pod każdym względem. 
To tylko z pozoru oczywiste 
stwierdzenie. Różnice dotyczy-
ły rozmiaru katalogu projektów 
uchwał do podjęcia, ale także 
sposobu zwołania sesji. 

Program pierwszej z nich zwo-
łanej na 6 lutego obejmował 12 
projektów uchwał. Bodaj jed-
nym z najważniejszych z nich 
był ten dotyczący dostosowa-
nia sieci publicznych szkół pod-
stawowych i gimnazjów oraz 
granic ich obwodów do nowe-
go ustroju szkolnego. W związ-
ku z wejściem w życie nowego 
prawa w dziedzinie organizacji 
edukacji, a zwłaszcza likwida-
cji prowadzonych przez Gminę 
gimnazjów, a także nowych wy-
zwań dla szkół podstawowych 
i liceów, koniecznym okazało 
się podjęcie powyższej uchwały. 
Tym samym, mimo powszech-
nych wyrazów dezaprobaty dla 
proponowanych zmian, Rada 
Gminy Tarnowo Podgórne swą 
decyzją umożliwiła dostosowa-
nie prawa lokalnego w tym za-
kresie do rozwiązań zawartych 
w ustawach wyższego rzędu. Za-
pewni to ciągłość funkcjonowa-
nia gminnej edukacji po 1 wrze-
śnia 2017 r. 

Dyskusji, jaka rozgorza-
ła w tym punkcie porządku ob-
rad, przysłuchiwali się dyrek-
torzy wszystkich szkół z terenu 
Gminy. Po raz kolejny nie oby-
ło się bez gorzkich słów na te-
mat założeń proponowanej re-
formy edukacji. Dokonano też 
enumeracji materialnych i spo-
łecznych kosztów funkcjonowa-
nia nowego modelu kształcenia. 
Z tym problemem związany był 
też projekt uchwały dotyczącej 
wyrażenia woli zawarcia poro-
zumienia z Powiatem Poznań-

skim w celu utworzenia i przyję-
cia do prowadzenia przez Gminę 
Tarnowo Podgórne trzyletniej 
branżowej szkoły I stopnia oraz 
pięcioletniego technikum. 
W związku z dużym zaintereso-
waniem zarówno firm funkcjo-
nujących na terenie Gminy jak 
i potencjalnych uczniów szko-
leniem na poziome zawodowym 
podjęto szeroko zakrojone dzia-
łania na rzecz utworzenia takiej 
formy kształcenia. Problemów 
młodego pokolenia tym razem 
uzdolnionego pod względem 
sportowym dotyczył także pro-
jekt dotyczący określenia zasad, 
trybu przyznawania i wysokości 
stypendiów sportowych za osią-
gnięcia w dziedzinie kultury fi-
zycznej i sportu oraz przyzna-
wania nagród rzeczowych lub 
pieniężnych i wyróżnień dla tre-
nerów. Tym razem po wprowa-
dzeniu poprawek, o jakie radni 
zabiegali na poprzedniej sesji, 
projekt ten uzyskał pełną akcep-
tację Rady Gminy. 

Kolejne dwa projekty jakie 
rozpatrywano dotyczyły zmian 
w budżecie Gminy na 2017 r. 
a także w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. To druga już w tym 
roku lecz niewielka co do skali 
i zakresu modyfikacja zapisów 
w prawie finansowym Gminy 
Tarnowo Podgórne. Rada Gmi-
ny podjęła też dwie uchwały 
wszczynające procedury plani-
styczne. Zaaprobowano wnioski 
o przystąpienia do opracowania 
miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego dla 
terenów położonych w Sadach 
w rejonie ul. Jeżynowej oraz 
dla terenu stanowiącego Obszar 
Chronionego Krajobrazu i tere-
nów doń przyległych w Luso-
wie w rejonie jeziora. Jeszcze 
tylko kilka projektów uchwał 
dotyczących gospodarki nieru-
chomościami i Rada przeszła do 
wypełniania stałego programu 

jaki realizowany jest pod koniec 
każdej sesji. Interpelacje oraz 
zapytania i komunikaty, a tak-
że analiza sprawozdania z prac 
Wójta z okresu między poprzed-
nią a bieżącą sesją Rady Gminy 
trwały ponad godzinę, po czym 
zamknąłem obrady. 

Rozbrat z sesją miał trwać do 
marca. Już jednak 28 lutego za-
szła konieczność zorganizowa-
nia kolejnej sesji. Przed radnymi 
postawiono bowiem zadanie pil-
nej nowelizacji Planu Gospodar-
ki Niskoemisyjnej a co za tym 
idzie dokonania zmian w budże-
cie Gminy na 2017 r. oraz w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej. 
Zmiany te były związane głów-
nie z funkcjonowaniem gminnej 
komunikacji autobusowej. Po-
legały one na uchwaleniu w bu-
dżecie Gminy środków na: zakup 
taboru, rozbudowę bazy TPBUS 
oraz sfinansowanie profesjonal-
nych komunikacyjnych węzłów 
przesiadkowych, jakie powstać 
mają w Przeźmierowie i Tar-
nowie Podgórnym. W związku 
z dużym prawdopodobieństwem 
otrzymania dofinansowania ze 
środków unijnych na te właśnie 
cele wystąpiła konieczność zor-
ganizowania opisanej sesji i pod-
jęcia stosownych uchwał. Kolej-
na sesja Rady Gminy odbędzie 
się 14 marca, a następna 4 kwiet-
nia. Wszystkich zainteresowa-
nych serdecznie zapraszam do 
uczestnictwa w nich! 

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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Zbiórka odpadów problemowych z terenu Gminy zostanie 
przeprowadzona zgodnie z poniżej przedstawionym har-
monogramem, gdzie w wyznaczonym terminie pojawi się 

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
(PSZOK). Jest to specjalny samochód, który w wyznaczoną sobotę 
odbierze od mieszkańców nieodpłatnie odpady problemowe wy-
tworzone w gospodarstwach domowych. 

UWAGA!!!  Każda osoba przekazująca odpady do mobilnego 
PSZOK-u ma obowiązek przekazać je „do rąk własnych” przybyłemu 
operatorowi w wyznaczonym miejscu i o wyznaczonej godzinie. Za-

brania się pozostawiania w miejscach zbiórki przywiezionych wcze-
śniej odpadów problemowych, czyli niebezpiecznych, ze względu na 
możliwe niebezpieczeństwo oddziaływania na zdrowie ludzi oraz śro-
dowisko. Miejsca zbiórki zostaną objęte monitoringiem.

Harmonogram zbiórki

25 marca 2017 r. 
Baranowo 
-  od 9.00 do 9.15 – ul. Budowlanych, parking naprzeciw Re-

wiru Policji
- od 9.20 do 9.35 – os. Rubinowe, ul. Ametystowa
- od 9.40 do 9.55 – ul. Przemysława przy sklepach
- od 10.00 do 10.15 – ul. Pogodna przy kościele
-  od 10.20 do 10.35 – ul. Szamotulska, wjazd na teren Uni-

wersytetu Przyrodniczego
Chyby 
- od 10.45 do 11.00 – przy świetlicy wiejskiej
- od 11.05 do 11.20 – Zielone Osiedle, wjazd ul. Różana
- od 11.25 do 11.40 – ul. Szkolna przy ul. Ogrodowa 

1 kwietnia 2017 r. 
Kokoszczyn od 9.00 do 9.15 – przy świetlicy wiejskiej
Góra od 9.25 do 9.40 – przy świetlicy wiejskiej
Tarnowo Podgórne 
- od 9.50 do 10.05 – Zielony Gród ul. Sasankowa
-  od 10.10 do 10.25 – teren przy targowisku, naprzeciwko 

pawilonu handlowego
- od 10.30 do 10.45 – ul. Rokietnicka przy bazie TPBUS
- od 10.50 do 11.05 – ul. Owocowa, parking przy blokach
Rumianek od 11.15 do 11.30 – ul. Szkolna, teren przy daw-

nej świetlicy wiejskiej
Ceradz Kościelny 
- od 11.40 do 11.55 – przy świetlicy wiejskiej
- od 12.00 do 12.15 – ul. Kalwowska przy ul. Za Ogrodami
Jankowice 
- od 12.25 do 12.40 – przy świetlicy wiejskiej
- od 12.45 do 13.00 – Edmundowo, ul. Edmundowska przy 

ul. Leśnej

Lusówko 
- od 13.10 do 13.45 – teren przy blokach ulica Dopiewska 
Lusowo 
- od 13.55 do 14.10 – parking przy kościele
- od 14.15 do 14.30 – ul. Wierzbowa przy ul. Skośnej
- od 14.35 do 14.50 – ul. Nowa przy domu sołtysa
- od 14.55 do 15.10 – Przylesie, ul. Przylesie 

8 kwietnia 2017 r.
Sierosław 
- od 9.00 do 9.15 – ul. Kasztanowa
- od 9.20 do 9.35 – parking ul. Bukowska przy ul. Leśnej
Wysogotowo 
- od 9.45 do 10.00 – przy świetlicy wiejskiej
- od 10.05 do 10.20 – ul. Wierzbowa przy ul. Zbożowej
Przeźmierowo 
- od 10.30 do 10.45 – ul. Rynkowa przy ul. Lotniczej
- od 10.50 do 11.05 – ul. Wysogotowska przy ul. Kościelnej
-  od 11.10 do 11.25 – ul. Rynkowa / Kościelna, teren za Pa-

sażem
- od 11.30 do 12.05 – parking ul. Dolina / ul. Leśna
Batorowo 
- od 12.15 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej
Sady 
- od 12.40 do 12.55 – przy świetlicy wiejskiej
- od 13.00 do 13.15 – ul. Kobylnicka przy ul. Kwiatowej
- od 13.20 do 13.35 – ul. Szkolna przy ul. Jagodowej
Swadzim - od 13.45 do 14.00 – przy świetlicy wiejskiej

Zachęcamy wszystkich do korzystania z mobilnej zbiórki 
i pozbycia się w sposób wygodny, a zarazem zgodny z pra-
wem odpadów problemowych, jednoczenie przestrzegając 
określonych zasad odbioru przedmiotowych odpadów.

Inspektor ds. ochrony środowiska ~Marek Ratajczak

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

Nieodpłatna zbiórka odpadów problemowych
Mobilny PSZOK

Uwaga!!! Zmiana terminu.
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Razem z założycielem Stowarzyszenia WIOSNA – księ-
dzem Jackiem WIOSNĄ Stryczkiem oraz z Męską 
Stroną Rzeczywistości zapraszamy na Ekstremalną 

Drogę Krzyżową na trasie Pniewy – Lusowo.
Ekstremalna Droga Krzyżowa to wyzwanie – ruszamy 

w nocy na ponad 40 kilometrową wędrówkę. Sami, w milcze-
niu. Zdani wyłącznie na siebie i własne siły. Dostajemy do ręki 
mapę i rozważania – 14 stacji męki Jezusa. Doświadczamy 
bólu, zmęczenia, ale dzięki temu sprawdzamy i przekracza-
my siebie. To ćwiczenie fizyczne i duchowe, po którym każ-
dy może zostać odmieniony. W ubiegłym roku w Ekstremal-
nej Drodze Krzyżowej wzięło udział prawie 26 tysięcy osób. 
Chcemy, aby w tym roku było nas jeszcze więcej.

Naszą wyprawę rozpoczniemy 7 kwietnia o godz. 18.45 
Mszą Świętą w kościele św. Jana Chrzciciela w Pniewach. Po 
Mszy wyruszymy w kierunku Lusowa, by zakończyć drogę 
w kościele św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła. 

Jeśli potrzebujesz chwili dla siebie, na przemyślenia. Może 
masz do podjęcia ważne decyzje albo po prostu chcesz spraw-
dzić, czy sprostasz wyzwaniu. Chodź z nami. Zapraszamy.

Zapisy na EDK ruszyły w Środę Popielcową. Wszystkie po-
trzebne informacje znajdziecie na stronach: www.edk.org.pl, 
lusowo.pl, informacje na Facebooku – profil pniewy.edk. Po-
wrót z Lusowa możliwy komunikacją miejską do Tarnowa 
Podgórnego lub na pętlę Poznań – Ogrody.  ~na

PNIEWY

PNIEWY -  LUSOWO
7 kwietnia

Nie warto żyć normalnie, warto żyć ekstremalnie
Ekstremalna Droga Krzyżowa 2017

Mężczyzna w swojej naturze ma 
fundamentalną wolę do zrozu-
mienia świata. W złożoności, 

zagubieniu, zapracowaniu może się jed-
nak okazać, że to pragnienie jest zagłu-
szane. 

Jest takie chińskie powiedzenie: Naj-
lepszy moment, żeby zasadzić drzewo, 
był 20 lat temu. Drugi najlepszy moment 
jest teraz. W natłoku zajęć koniecznych 
często brakuje nam chwili, żeby zadać 
sobie pytanie czy to, czym żyję i to co 
robię prowadzi mnie do tego czym chcę 
żyć i do tego co chcę robić. Taka reflek-
sja, to tak naprawdę kwestia odwagi i de-
cyzji, by odpowiedzieć sobie na pytanie, 
kim jestem i dokąd idę. 

W grudniu minionego roku zapocząt-
kowaliśmy w parafii w Lusowie męskie 
spotkania, podczas których modlimy się, 
słuchamy inspirujących gości oraz podej-
mujemy tematy ważne dla mężczyzny. 
Zaczynamy zawsze w kościele nieszpo-

rami, potem jest konferencja głoszona 
przez księdza, a po niej przechodzimy 
do domu parafialnego na spotkanie z go-
ściem. W grudniu naszą uwagę skierowa-
liśmy ku biblijnym postaciom mężczyzn 
związanych z Adwentem. Słuchali-

śmy o Izajaszu, Zachariaszu, św. Jana 
Chrzcicielu oraz św. Józefie. Zgłębianie 
ich postaw pozwala na nowo odkrywać 
tę prawdę o nas samych, która tak łatwo 
umyka w natłoku informacji. 

„4MEN” to hasło wywoławcze spo-
tkań dla mężczyzn w Lusowie. Spoty-
kamy się raz w miesiącu, w czwartki 
o godz. 19.30. Najbliższe spotkania: 23 
marca, 20 kwietnia, 25 maja, 8 czerw-

ca. Motyw przewodni cyklu to „Oblicza 
męskości”. Podczas ostatniego spotkania 
pod hasłem „Mężczyzna cielesny” gość-
mi byli ks. dr Paweł Pacholak i dr Jacek 
Pulikowski, związani z duszpasterstwem 
rodzin. Tematy nadchodzących spotkań 
to: „Mężczyzna dojrzały” już w mar-
cu (!), a w kolejnych miesiącach: męż-
czyzna wojownik, mężczyzna zraniony 
i mężczyzna mądry. 

Męska grupa zaprasza też wszystkich 
do udziału w dodatkowych inicjatywach, 
m.in.: Ekstremalna Droga Krzyżowa na 
trasie Pniewy – Lusowo (7/8 kwietnia – 
info. powyżej), męskie kino, honorowe 
krwiodawstwo, popołudnie bez komórki 
i inne. 

Informacje na www.lusowo.pl w za-
kładce „4MEN”. Zapraszamy na spo-
tkania, najbliższe już 23 marca o godz. 
19.30. Kontakt: lusowo4men@gmail.
com 

~ Paweł Brańka

OBLICZA MĘSKOŚCI, czyli męskie spotkania w Lusowie
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Z notatnika Gminnego Strażnika
Wiosna – i widać, że śmiecimy

Każdy z nas chciałby żyć w czy-
stym, idealnym środowisku. 
Z drugiej strony w naszych go-

spodarstwach wciąż przybywa śmieci, 
więc o porządek w najbliższym otocze-
niu coraz trudniej zadbać. 

Służby odpowiedzialne za utrzyma-
nie porządku starają się utrzymywać 
ulice w czystości. Mimo ich wysiłków 
są takie miejsca, w których wciąż gro-
madzą się odpady. Wygląda to mało 
estetycznie, a w dodatku zagraża zdro-
wiu publicznemu. Czy można temu ja-
koś zaradzić? Można – jeśli tylko każ-
dy będzie dbać o właściwy stan swego 
domu i całej posesji. A także jeżeli nie 
będzie przypadków pozbywania się od-
padów na sąsiednie działki. Szczególnie 
narażone na to są te niezabudowane, bo 
„niektórzy” myślą, że nic większego się 
nie stanie, gdy dołoży się kilka rzeczy 
np. starą lodówkę, pralkę czy też niepo-
trzebny mebel…

Panuje opinia, że brudne domy, po-
dwórka i ulice to typowa oznaka ubó-
stwa. Jednak w mojej ocenie wcale tak 
nie jest. Co prawda, trudniej zatroszczyć 
się o czystość, gdy brakuje środków fi-
nansowych, jednak z drugiej strony to, 
że komuś nieźle się powodzi, jeszcze 
nie gwarantuje, że zadba o wzorowy ład 
w swoim najbliższym otoczeniu. Jak 

wielokrotnie pisałem na terenie Gmi-
ny pojawiają się tzw. dzikie wysypiska, 
których moim zdaniem można byłoby 
uniknąć, gdyby osoby, które wytworzy-
ły odpady, oddały je w ogólnie przyjęty 
sposób. Zatem szczególnie wiosną ape-
luję o utrzymanie właściwego porząd-
ku wokół własnej nieruchomości. Nie 
oczekujmy od służb porządkowych, by 
jako jedyne zadbały o estetykę otocze-
nia. Warto samemu wygrabić trawnik 
czy pozbierać inne drobne odpady.

Początek wiosny to także dobry okres, 
by kolejny raz zaapelować do miesz-
kańców o sprzątanie po psach. To temat 
wielokrotnie powtarzany i opisywany, 
jednak nadal nie wszyscy wywiązują 

się z tego obowiązku. A zanieczyszcze-
nia pozostawiane są przede wszystkim 
przez psy z najbliższej okolicy. Można 
się próbować tłumaczyć, że mało ko-
szy, że nie zawsze osoba wyprowadza-
jąca psa ma „woreczek na psie odcho-
dy”, ale… to tłumaczenia osób, którym 
nie bardzo zależy na czystości i porząd-
ku. A sprzątanie po psach zdecydowanie 
przekłada się na poprawę porządku na 
terenie naszych placów, ulic itd. 

Nieposprzątanie odchodów psa jest 
wykroczeniem, za które właściciel może 
zostać ukarany mandatem karnym do 
500 złotych. 

~ Artur Szeląg
Komendant SG

W związku z rozwojem urbanistycznej zabudowy, 
w tym osiedli mieszkaniowych na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne, coraz częstszym zjawiskiem jest 

brak oznaczenia posesji przez właścicieli budynków, admini-
stratorów, zarządców lub użytkowników nieruchomości. A obo-
wiązek taki wynika wprost z przepisu art. 47 b ustawy z dnia 17 
maja 1989 roku Prawa geodezyjnego i kartograficznego (tekst 
jedn. Dz.U.2015.520). Uchylanie się od realizacji tego prze-
pisu, a także realizowanie go w niewłaściwy sposób poprzez 
brak utrzymania takiej tabliczki w należyty stanie jest wykro-
czeniem, które zgodnie z art.46 Kodeksu wykroczeń zagrożone 
jest karą grzywny do 250 zł lub karą nagany. 

Właściwa realizacja wskazanego obowiązku wpływa niewąt-
pliwie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gmi-
ny. Brak tabliczki z numerem porządkowym posesji powoduje 
znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo i porządek. Często zdarza się, że ratow-

nicy medyczni, strażacy czy policjanci, poszukując adresu we-
zwania o pomoc lub interwencji, tracą bezcenne sekundy, które 
mogą uratować ludzkie życie i zdrowie. 

W związku z powyższym Dzielnicowi z Rewiru Dzielni-
cowych z siedzibą w Baranowie wspólnie ze Strażą Gminną 
w marcu będą informować i pouczać mieszkańców o obowiąz-
ku oraz konsekwencjach prawnych nie stosowania się do prze-
pisu art. 46 Kodeksu wykroczeń. 

Natomiast w kwietniu zostaną przeprowadzone działania 
sprawdzająco-represyjne w stosunku do osób u których ujaw-
niono brak tabliczki z nr porządkowym posesji i które zobligo-
wano do stosowania się do przepisu art.47 b ustawy z dnia 17 
maja 1989 roku Prawa geodezyjnego i kartograficznego (tekst 
jedn. Dz.U.2015.520).

~ asp. Sebastian Kołodziejczyk

Numery porządkowe posesji
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~ sprawozdanie

POselskie wieści

Z prac Rady Powiatu
Sesja z 22 lutego

Sesja o stanie bezpieczeństwa  
w powiecie poznańskim

22 lutego odbyła się 
XXV sesja Rady Po-
wiatu w Poznaniu, 

na której przedstawiono raport 
o stanie bezpieczeństwa w Po-
wiecie Poznańskim za 2016 rok. 
Sprawozdanie z działań Powiato-
wej Rady Bezpieczeństwa w za-
stępstwie Starosty przedstawił 
wicestarosta Tomasz Łubiński. 
Na temat działań podejmowa-
nych przez straż pożarną mówił 
Komendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu mł. 
bryg.  Jacek Michalak, natomiast 
o pracach i zadaniach wykona-
nych w ubiegłym roku przez po-
licję – Komendant Miejski Poli-
cji w Poznaniu, mł. insp. Maciej 
Nestoruk. Szczególne zaintere-
sowanie radnych i gości wzbu-

dziły dane dotyczące przestęp-
czości i wypadków w powiecie. 
Przedstawiciele służb odpowie-
dzieli także na pytania radnych 
dotyczące stanu bezpieczeństwa. 
Wszystkie prezentacje przedsta-
wione Radzie Powiatu można 
obejrzeć na stronie internetowej 
starostwa.

Podczas sesji rozstrzygnię-
to także konkurs na najlepszy 
komisariat w 2016 roku w po-
wiecie poznańskim. Pierwsze 
miejsce zajął w nim Komisa-
riat Policji w Kostrzynie. Dru-
ga lokata przypadła placówce 
w Pobiedziskach, a trzecia – 
w Buku. Zwycięski komisariat 
otrzymał nagrodę w wysokości 
30.000,- zł, która przeznaczona 
jest na wyposażenie komisariatu 
w sprzęt służbowy.

Tego samego dnia zostały wrę-
czone Nagrody Sportowe dla 

najlepszych zawodników i tre-
nerów w powiecie poznańskim. 
Otrzymało je dwunastu sportow-
ców oraz trzech trenerów. Pierw-
sze miejsca w swoich katego-
riach zajęli m.in.: kat. Junior 
Starszy - Krystian Ruta (kolar-
stwo, Tarnovia Tarnowo Pod-
górne), kat. trenerzy – Piotr 
Broński (kolarstwo, Tarnovia 
Tarnowie Podgórne). Wśród 
nagrodzonych jest także Ju-
lita Jagodzińska (kolarstwo, 
Tarnovia Tarnowo Podgórne), 
która zajęła 2 miejsce w kate-
gorii Młodzieżowcy. Pełną listę 
nagrodzonych znajdziecie Pań-
stwo na stronie: www.powiat.po-
znan.pl

Wszystkim nagrodzonym 
w imieniu Rady Powiatu skła-
dam gratulacje.
Piotr Burdajewicz – Przewodni-
czący Rady Powiatu w Poznaniu

Szanowni Czytelnicy,
z narastającym niepokojem śle-

dzę kolejne informacje dotyczą-
ce propozycji zmian w Kodeksie 
Wyborczym. O części z nich pi-
sałem już wcześniej – chociażby 
o ograniczeniu piastowania funk-
cji wójta, burmistrza i prezydenta 
do dwóch kadencji, które to w mo-
mencie wejścia w życie miałyby 
być liczone wstecz, eliminując 
tym samym możliwość kandydo-
wania w wyborach wielu doświad-
czonym samorządowcom.

Kolejne rozważane propozycje 
są dla mnie jeszcze bardziej zdu-
miewające. Mam tu na myśli m. 
in. ograniczenie możliwości star-
tu w wyborach komitetów obywa-
telskich, niepartyjnych. Miałoby 
to dotyczyć powiatów powyżej 20 
tys. mieszkańców, co w praktyce 

oznaczałoby m.in. brak możliwości 
startu w wyborach samorządowych 
ruchów miejskich w Poznaniu. 

Ponadto wybory na wójta, bur-
mistrza i prezydenta miałyby być 
ograniczone do jednej tury. Przy-
pomnę, że obecnie wybory koń-
czą się w pierwszej turze, gdy je-
den z kandydatów osiągnie ponad 
50% głosów. Zniesienie tego pro-
gu mogłoby skutkować wyborem 
włodarzy, którzy nie mają odpo-
wiedniego poparcia społecznego.

Podwyższeniu miałby ulec rów-
nież próg wyborczy. Obecnie wy-
nosi on 5% (z wyjątkiem koalicji 
– wtedy 8%). Podwyższenie go 
do 10% eliminowałoby szansę na 
reprezentowanie w Parlamencie 
wielu mniejszych ugrupowań. 

Rządzący przygotowują się 
również do wyborów europej-

skich. Jedną z koncepcji zmian 
w tym zakresie miałoby być stwo-
rzenie jednej krajowej listy poli-
tyków danej partii. Sukces wy-
borczy osiągaliby kolejni z listy, 
w zależności od wyniku partii. 
Oznacza to de facto, że kolejność 
na liście krajowej może z góry 
gwarantować (lub uniemożliwiać) 
sukces wyborczy – będzie on za-
leżał w największym stopniu od 
lidera(ów) partii, którzy decydują 
o kolejności nazwisk na liście.

Wyżej wymienione propozy-
cje oceniam jako kontrowersyjne 
i niebezpieczne dla ustroju Pol-
ski. Wszelkiego rodzaju sztuczne 
ograniczenia nie pomagają w roz-
woju społeczeństwa obywatelskie-
go. Głos powinien być w rękach 
ludzi, a nie systemu wyborczego.

~ Waldy Dzikowski, poseł RP
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Kącik Seniora

~ strona seniora

Z prac Rady Seniorów
 

Za nami kolejne posiedzenie Rady Seniorów, któ-
re odbyło się 28 lutego. Radni omówili wnioski 
i propozycje zgłoszone przez zarządy Kół i Klu-

bów na spotkaniach, które Zarząd Rady Seniorów od-
był w styczniu.

W czasie dyskusji nad przedstawionymi propozycja-
mi Radni najwięcej uwagi poświęcili zagadnieniom 
związanym ze zdrowiem. Proponowali, aby w ramach 
programów gminnych stworzyć możliwość dostępu do 
badań w poradniach specjalistycznych. Zwrócili rów-
nież uwagę, aby bardziej skutecznie były przekazywa-
ne (również na łamach „Sąsiadki-Czytaj”) informacje 
o programach, dotyczących badań już prowadzonych 
w naszej Gminie. 

Omawiane też były szczegóły rozliczeń środków prze-
znaczonych na wsparcie działalności turystycznej Kół 
i Klubów Seniora. Wstępnie zasygnalizowano kwestie 
związane z organizacją piątego Spotkania Sportowo-In-
tegracyjnego Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne.

Termin następnej sesji wyznaczono na dzień 18 maja.
~ Julian Kiełczewski

Przewodniczący Rady Seniorów 

Rozpoczęły się warsztaty stylu i rozwoju osobistego 
„Piękni i zadbani w każdym wieku” organizowa-
ne przez Fundację „Nigdy nie jest za późno” przy 

wsparciu Gminy Tarnowo Podgórne. Na pierwszych za-
jęciach grupa 20 seniorów poznawała wpływ osobowo-
ści na preferowane wybory modowe. Prowadząca tę część 
prezes Fundacji Maja Stępień zaprezentowała również 
blogerów i modelki w wieku 60+. Natomiast w drugiej 
części spotkania o poszukiwaniu motywacji do działania 
i źródłach energii przekonywująco i sugestywnie opowia-
dała Dorota Nowocień – doradca rozwoju osobistego. 

Kolejne spotkanie w ramach warsztatów odbędzie się 
13 kwietnia – to spotkanie z dietetykiem i fizjoterapeutą. 
Wolnych miejsc już niestety brak.  ~ ARz

W ramach realizowania Pro-
gramu „Gmina przyjazna 
seniorom” Gmina Tarnowo 

Podgórne rozpoczyna akcję „Koperta 
życia”.  W pierwszej kolejności jest 
ona skierowana do osób przewlekle 
chorych, starszych i samotnych. 

Koperta życia to specjalny formu-
larz, zawierający opis historii cho-
roby, listę zażywanych leków, dane 
chorego oraz kontakty do lekarza pro-
wadzącego i do najbliższych człon-
ków rodziny. To informacje niezbęd-
ne dla wywiadu lekarskiego w trakcie 
udzielania pomocy medycznej przez 
lekarzy i ratowników pogotowia we-
zwanych na interwencję w domu 
chorego. Stanowi nieocenioną pomoc 
w zebraniu podstawowych wiadomo-

ści o stanie zdrowia poszkodowane-
go. Ułatwia podjęcie szybkiej akcji, 
ratującej życie.

Koperta życia powinna być prze-
chowywana w lodówce oznakowanej 
charakterystycznym magnesem. Dla-
czego akurat w lodówce? Bo to urzą-

dzenie posiada niemal każdy i prak-
tycznie w każdym domu można ją 
znaleźć w kuchni. Nie trzeba tracić 
czasu na poszukiwanie. 

Warto też na drzwiach wejścio-
wych do domu umieścić naklejkę in-
formującą o tym, że lekarz może sko-
rzystać z Koperty życia w lodówce. 

Bezpłatne zestawy zawierające ko-
pertę życia, magnes i naklejkę można 
odbierać w przychodniach, u pielę-
gniarek środowiskowych, w Wydzia-
le Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy 
oraz w Filii Urzędu w Przeźmiero-
wie. 

~ ARz

Seniorzy na warsztatach

Odbierz Kopertę życia!
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Na samym początku proszę czy-
telników tego cyklu o wyba-
czenie może nazbyt osobiste-

go charakteru dzisiejszego felietonu. 
Zwłaszcza wstęp do niego może zostać 
uznany za przesadnie prywatny czy in-
tymny wręcz. Nadmierna manifestacja 
uczuć dla mnie samego jest zjawiskiem 
niespotykanym, czymś co ze zdumie-
niem odkrywam i z trudem akceptuję. 
Z reguły bowiem jestem skryty i na co 
dzień niezbyt skłonny do tego rodza-
ju egzaltacji. Jednak siadam do pisania 
comiesięcznego artykułu akurat w dniu, 
w którym mój ojciec skończyłby 100 lat. 

Pewnie nic dziwnego zatem, że nie 
mogę się uwolnić od myśli o nim, mimo 
że upłynęły już 4 miesiące jego absen-
cji wśród żywych. Nie mogę, a wła-
ściwie nie chcę! Nie zdawałem sobie 
sprawy, że tak będzie mi go brakowa-
ło! Przemknęło mi przez głowę, że być 
może coś niestosownego czy nienatural-
nego jest w tęsknocie dojrzałego syna 
za ojcem, który przecież żył wiek cały 
prawie. Przed rzadko kim Bóg rozta-
cza perspektywę tak długiego życia. 
Jak już wspomniałem zawsze miałem 
opory przed wylewnym okazywaniem 
uczuć. Ale teraz, gdy jest już za późno, 
mam wyrzuty sumienia, że byłem na-
zbyt oschły w stosunku do niego, że nie 
mówiłem mu jak bardzo go podziwiam, 
jakie uznanie mam dla godności, z jaką 
szedł przez życie. Dla przyzwoitości, 
jaką zachował w czasach, kiedy zdecy-
dowanie ciężej żyło się niż teraz. Co tu 
dużo mówić, nie da się napisać tego ar-
tykułu bez niemęskiego wyznania, że 
kochałem go! Wypada to aby, by pisać 
tak? Odnoszę bałwochwalcze wraże-
nie, że pewnie po to też trochę była jego 
śmierć, by opisana powyżej refleksja 
o miłości mogła się pojawić i mnie uczy-
nić przez to wartościowszym! Wchodzę 
do jego pokoju dbając, by nadal wszyst-
ko w nim było tak jak lubił: poukładane 

i na swoim miejscu. Nie wiem jak po-
radzić sobie z zatarciem materialnych 
śladów po nim: pozbyć się rzeczy, które 
już nigdy nie będą potrzebne czy choćby 
tylko wyremontować jego pokój. Patrzę 
na porozwieszane fotografie i obrazy. 
Otwieram szafy, z których wyłania się 
odzież starannie poskładana w kostkę 
niemal według geometrycznych reguł. 
Wszędzie, gdzie tylko spojrzeć – ład 
i porządek. To nawyk trochę wrodzony, 
a trochę wypracowany w przedwojennej 
szkole kupieckiej. Przeglądam wreszcie 
całą szafę pozostawionych dokumen-
tów. Tak jak i wszystko inne u niego: 
chronologicznie poukładane, opisane 
i zarchiwizowane. Nie sposób nie przy-
stanąć na chwilę przy tych dokumen-
tach! Stanowią historię mojej rodziny, 
ale – co ważniejsze dla tej rubryki na-
szego pisma – także zapis dziejów Prze-
źmierowa. Czego tu nie ma? 11 opasłych 
teczek wypełnionych pożółkłymi pa-
pierami zawierającymi prawdę o życiu 
w owych ciężkich czasach! Od wojny 
po lata współczesne. Udokumentowany 
każdy, najmniejszy nawet wydatek. Dla 
mnie szczególnie interesujące są wojen-
ne kwity przydzielające sklepowi ojca 
ilości poszczególnych artykułów dla 
okupacyjnej aprowizacji mieszkańców 
Przeźmierowa. Podstawowe artykuły 
żywnościowe racjonowane były wtedy 
na kartki. Są też dokumenty przymuso-

wego zakupu od Niemców wagi i mebli 
sklepowych. Dalej pokwitowanie kupna 
roweru od Rosjanina w 1945 r. Jak ojcu 
udało się taki papier wydębić i to jeszcze 
z adnotacją (nieprawdziwą pewnie!), że 
rower kradziony nie był? Dalibóg nie 
wiem! I te powojenne dokumenty naj-
przeróżniejszego rodzaju. Przeważają 
zwłaszcza takie dotyczące kupna par-
celi, a w szczególności budowy i urzą-
dzenia domu. Nie brak pokwitowań 
odbioru gotówki przez wykonawców 
najdrobniejszych usługi, a także dowo-
dów wpłat z tysiąca tytułów od rachun-
ku zakupu „okuloków na podeszwie 
buczynowej” po wpłaty do „Urzędu 
Skarbowego Akcyz i Monopolów Pań-
stwowych”. Najciekawszy jest rachunek 
od „Spółdzielni Ubijaczy Poznań Gar-
bary 101”. Pod tą enigmatyczną nazwą 
krył się… dział rzeźni miejskiej, który 
w tamtych czasach miał wyłączność na 
ubój gospodarczy. Zbieranie dokumen-
tacji finansowej w opisywanym okresie 
to nie hobby, lecz konieczność bardziej. 
Domowa sprawozdawczość pozwalała 
choć trochę chronić się przed tzw. do-
miarem, czyli podatkiem dochodowym, 
jaki państwo nakładało na znienawidzo-
ną prywatną inicjatywę. Niemal w każ-
dej rodzinie dorabiano sobie bowiem do 
„państwowych” pensji. W mojej hodo-
wano jedwabniki, czyli larwy motyla na 
specjalnych sitach. Do dziś mam w pa-
mięci dość odrażające kokony stworzeń, 
pod którymi znikały ogromne ilości li-
ści morwy. Potem była hodowla owiec, 
a cały czas sprzedawano też płody, jakie 
rodził ogród. Uzyskanie faktury w tam-
tych czasach nie było takie łatwe jak dzi-
siaj. Żeby uzyskać tzw. rachunek trzeba 
było naprawdę się natrudzić! Część tego 
rodzaju dokumentów pochodzących 
z Przeźmierowa publikuję na fotogra-
fiach. Sporo z nich dotyczy kwestii elek-
tryfikacji Przeźmierowa lub działalności 
Gromadzkiej Rady Narodowej. 

Kochajmy! Stare dokumenty…też!
~Grzegorz Leonhard

Rzecz o miłości do… pożółkłych dokumentów! 

~ wspomnienie
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~ stowarzyszenia

Z prac Młodzieżowej Rady Gminy
VII Sesja Młodzieżowej 

Rady Gminy była nie-
typowa. Poprowadził 

ją Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Ta-
deusz Czajka, który wylicytował tę 
właśnie propozycję podczas Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy (na li-
cytację wystawiła ją oczywiście Mło-
dzieżowa Rada Gminy Tarnowo Pod-
górne). Taka zmiana stylu prowadzenia 
nie przeszkodziła w pracy, a była wręcz 
okazją do szerszej dyskusji nad bieżą-
cymi tematami Młodzieżowej Rady 
Gminy.

Sesję zaczęliśmy od przedstawienia 
oficjalnej relacji ze spotkania ze złotym 
olimpijczykiem i Posłem Szymonem 
Ziółkowskim.

Następnie przystąpiliśmy do najważ-
niejszego punktu obrad, czyli wybo-
ru logo dla Młodzieżowej Rady Gmi-
ny. Do konkursu zostało zgłoszonych 
osiem propozycji. Decyzja była ciężka, 
ale oficjalnie wygrał pomysł mieszkan-
ki Przeźmierowa – Zuzanny Relewicz, 
której serdecznie gratulujemy! Nagrodą 

w konkursie jest roczny karnet do Tar-
nowskich Term.

W porządku obrad znalazły się kwe-
stie bezpieczeństwa oraz bardzo często 
przewijany się problem koszy na śmie-
ci w naszej Gminie. Młodzieżowa Rada 
Gminy zaproponowała ustawienie luster 
dla rowerzystów w dwóch miejscach 
w Tarnowie Podgórnym: na skrzyżowa-
niu ul. Poznańskiej z ul. Pocztową oraz 
ul. Poznańskiej z ul. ks. Józefa Bryzy. 
Te dwa miejsca często pojawiają się 
w dyskusjach na temat bezpieczeństwa 
rowerzystów w naszej Gminie. Mamy 
nadzieję, że ta rozmowa zaowocuje 
zmianami, a w nadchodzącym ciepłym 
sezonie zarówno młodzież, jak i bar-
dziej doświadczeni rowerzyści będą 
czuli się bezpieczniej na drogach. 

Często wywoływana kwestia braku 
śmietników w naszej Gminie po raz ko-
lejny stała się tematem rozmów. Wójt 
jest utwierdzony w przekonaniu, że 
zbędne jest ustawianie kolejnych ko-
szów. Podczas sesyjnej rozmowy ta opi-
nia spotkała się z aprobatą niektórych 

radnych. Argumentem, który miał udo-
wodnić, że kolejne kosze na śmieci są 
zbędne, jest fakt, że mieszkańcy nie ko-
rzystają z nich w należyty sposób. Wy-
rzucane są tam jednorazowo w dużej 
ilości śmieci, m.in. szklane butelki, co 
generuje dodatkowe koszty opróżnia-
nia śmietników. Wójt porównując naszą 
Gminę z gminami partnerskimi wska-
zał, że w Tarnowie Podgórnym koszy 
na śmieci jest zdecydowanie więcej niż 
u zagranicznych partnerów.

Ten artykuł jest dowodem na to, 
że Młodzieżowa Rada Gminy Tarno-
wo Podgórne wyznacza sobie racjo-
nalne cele do realizacji, a jej radni nie 
chcą bezczynnie siedzieć. Wszystkich 
chętnych, którzy interesują się sprawa-
mi młodzieży, zapraszamy do kontaktu 
z radnym lub na maila: mrgtp@tarno-
wo-podgorne.pl, a także na nasze sesje. 
Najbliższe zaplanowane są na 23 marca 
oraz 6 kwietnia.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne 

~ Stanisław Garstecki

Wiadomości brackie 
26 lutego odbyło się Walne Ze-

branie Sprawozdawcze Kur-
kowego Bractwa Strzelec-

kiego w Tarnowie Podgórnym. Zebranie 
zatwierdziło sprawozdanie finansowe 
za 2016 rok oraz udzieliło absolutorium 
zarządowi. Przyjęto plan pracy na 2017 
rok. Podczas zebrania pięcioro nowych 
członków naszego bractwa złożyło uro-
czyste ślubowanie w myśl roty przysię-
gi: Ślubuję wiernie służyć Państwu Pol-
skiemu w każdej potrzebie, przestrzegać 
przepisów statutowych i regulaminowych 
Bractwa, dążyć wszystkimi siłami do 
najlepszego rozwoju, a w czasie służby 
w Bractwie przełożonym oddawać win-
ny szacunek i posłuszeństwo. Nowymi 
członkami bractwa są siostry Hanna Po-
spiech, Iwona Włodarczak i Joanna Ro-
gacka oraz bracia Marian Gryczka i To-
masz Włodarczak.

W dniach 4-5 marca po raz drugi w na-
szej siedzibie odbyło się szkolenie Bra-
ci Kurkowych w zakresie bezpiecznego 
obsługiwania jednostek artylerii czarno-
prochowej. Do Tarnowa zjechali bracia 
z całej Polski między innymi z Terespola, 
Lublina, Ciechanowca, Warszawy, Białej 
Podlaskiej, Bielska Białej, Wrocławia, 

Zabrza, Bytomia, Łodzi, Głogowa, Żni-
na, Łobżenicy, Jelcza Laskowic, Siera-
dza, Jastrzębia, Lubonia i Szamotuł. Kurs 
prowadził dr Mirosław Chmieliński – 
znany wykładowca jednej z uczelni woj-
skowej w Gdyni oraz Szef Artylerii Brac-
kiej gen. ZKBS RP Adam Majchrzak.

Na zakończenie uczestnicy przeszli eg-
zamin pisemny i praktyczny. Wszyscy 
członkowie Bractw, którzy zdali pomyśl-
nie egzaminy, otrzymali dyplomy uczest-
nictwa i odznaki artyleryjskie, świadczą-
ce o zdobyciu tak zaszczytnego tytułu. 
Swoją obecnością tarnowską strzelnicę 
zaszczycił Książę Krzysztof Radziwiłł, 
który oficjalnie zatwierdził „Bracki Re-

giment Artylerii Książęcej”, udzielając 
prawa do występowania w jego barwach 
oraz używania rodowego herbu Radzi-
wiłłów dla „Artylerii Regimentowej”.

W uroczystości zakończenia kur-
su i jego podsumowaniu zaszczycił nas 
swoją obecnością prezes Zjednoczenia 
Kurkowych Bractw Strzeleckich gen. 
Adam Gołembowski.

Nasze bractwo wzbogaciło się o ko-
lejne cztery osoby, które uzyskały patent 
artylerzysty CP – tą drogą serdecznie im 
gratulujemy i cieszymy się z ich sukcesu.

Z brackim pozdrowieniem 
~ Sekretarz Magdalena Mazantowicz
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Koszty produkcji tuczników w Polsce wyraźnie prze-
wyższają te, które są osiągane przez producentów 
świń w rozwiniętych rolniczo krajach Unii Europej-

skiej (Danii, Holandii, Niemczech czy Hiszpanii). Główną 
przyczyną takiej różnicy jest między innymi wyraźnie wyższy 
współczynnik zużycia paszy na przyrost kilograma masy ciała 
(m.c.) świni konwersja paszy – feed conversion rate – FCR. 
Średnio w produkcji tuczników w cyklu zamkniętym w wy-
mienionych krajach kształtuje się on na poziomie ok. 2,7 kg/
kg m.c. podczas, gdy w Polsce sięga on 3,4, a niekiedy nawet  
3,8 kg. Oznacza to, że statystyczny polski tucznik dla osią-
gnięcia m.c. ok. 100 kg zjada ok. 70 kg paszy więcej niż tucz-
nik z kraju o wysokim poziomie rolnictwa.

Lepiej ten problem obrazuje to poniższa tabela:
FCR a koszty tuczu

FCR/kg/tucznika Koszty paszy na 
tucznika w USD

Straty w USD

2,3 62,8
2,5 68,2 - 5,3
2,7 73,8 - 11,0
2,9 79,2 - 16,4
3,5 95,6 - 27,8

Ciekawym jest porównanie wybranych parametrów produk-
cyjnych na koszty produkcji trzody chlewnej:

• Padnięcia prosiąt
1% padnięć więcej daje 0,50 USD wzrostu kosztów na 

sprzedanego tucznika.
• Straty w tuczu 
1% padnięć więcej daje 0,97 USD wzrostu kosztów na 

sprzedanego tucznika.

• Wskaźnik konwersji paszy – FCR
Pogorszenie FCR o 0,1 kg w całym tuczu daje 2,50 USD 

wzrostu kosztów na sprzedanego tucznika.
• Wydłużenie tuczu
Wydłużenie tuczu o 10 dni daje o 5,40 USD wzrostu kosz-

tów na sprzedanego tucznika.
Oczywistym jest fakt, że dwa ostatnie parametry są klu-

czem do opłacalności produkcji trzody chlewnej. Truizmem 
jest stwierdzenie, że aby analizować koszty produkcji trzeba 
mieć wiarygodne dane. I teraz niech nasi producenci uderzą 
się w piersi, czy posiadają takie dane, czy potrafią tylko narze-
kać, że ta produkcja „się nie opłaca”?

Na koniec parę rad o czym należy pamiętać chcąc być kon-
kurencyjnym: 

-  nigdy nie być w pełni usatysfakcjonowanym – zawsze jest 
coś, co można poprawić,

-  wykorzystywać narzędzia matematyczne do kontroli; za-
rządza się tylko tym, co ma się pod kontrolą,

- być nieprzerwanie innowacyjnym,
- przygotować 10-letni plan strategiczny,
-  zdobywać sojuszników po swojej stronie (odbiorców, 

klientów, doradców, a nawet konkurentów),
- walczyć w grupie i bronić się w grupie,
-  doceniać wiedzę, naukę i technologię – bez nich nie ma 

przyszłości w przyszłości.
Wykorzystano materiały z referatu prof. dr hab. Zygmun-

ta Pejsaka, PIW Puławy „Czynniki zdrowotne decydujące 
o wskaźniku konwersji paszy oraz czasie trwania tuczu”, wy-
głoszonego na Międzynarodowych Targach FERMA w Łodzi 
18.02.2017.

~ Wiesław Biały

Analiza kosztów produkcji kluczem do 
opłacalności produkcji trzody chlewnej

Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu planuje 

na rok 2017 realizację Programów Prio-
rytetowych obejmujących finansowanie 
przedsięwzięć w ochronie środowiska, 
realizowanych przez osoby fizyczne.  
Jednym z programów jest TERMO 2017, 
związany z termomodernizacją budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Celem Programu jest poprawa efek-
tywności energetycznej w sektorze 
mieszkaniowym poprzez termomoderni-
zację budynków jednorodzinnych na ob-
szarze województwa wielkopolskiego, 
a w konsekwencji ograniczenie lub unik-
nięcie emisji dwutlenku węgla (CO2).

Na realizację celu Programu przeznacza 
się kwotę w wysokości do 10 000 000 zł. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się oso-
by fizyczne. Dofinansowanie polega na 
udzieleniu pomocy finansowej – pożycz-
ki z możliwością umorzenia do 30% (do 
100% kosztów kwalifikowanych). Udzie-
lenie pożyczki jest uzależnione od posia-
dania zdolności kredytowej.

Program obejmuje prace termomo-
dernizacyjne w budynkach jednoro-
dzinnych wybudowanych przed rokiem 
1999, w tym:

•  ocieplenie ścian zewnętrznych, da-
chów, stropodachów, podłóg na 
gruncie, stropów nad/pod nieogrze-
wanymi pomieszczeniami,

•  wymiana stolarki okiennej i drzwio-
wej, bram garażowych.

Natomiast elementem uzupełniającym 
prace może być również zakup i montaż 

mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 
do 40 kW.

Dopuszcza się zakup i montaż instala-
cji wykorzystującej więcej niż jedno od-
nawialne źródło energii przeznaczonej 
dla jednego budynku mieszkalnego.

Planowane terminy:
– ogłoszenie naboru: 13 marca 2017
– rozpoczęcie naboru: 20 marca 2017
– zakończenie naboru: 31 marca 2017

Informacje na temat programu TER-
MO 2017 będą na stronie internetowej 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej www.wfosgw.
poznan.pl w zakładce Oferta finansowa-
nia / Osoby fizyczne.

~ Marek Ratajczak
Inspektor  ds. ochrony środowiska

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych
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Bliżej natury
Zapraszamy do zwiedzania wystawy plastycznej „Bli-

żej natury”, na której swoją twórczość prezentują 
uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Baranowie  

przy Stowarzyszeniu ROKTAR. 
W zeszłym roku mieliśmy możliwość zaprezentować uję-

cie natury w okresie jesiennym. Była to wystawa fotograficzna 
„Taka jest ta moja jesień”. Obecnie, w formie wystawy pla-
stycznej, prezentujemy naturę w innych porach roku. 

Tytuł wystawy „Bliżej natury” powstał w trakcie przygo-
towywania prac na zajęciach w Pracowni Technik Różnych. 
Większość obrazów przedstawia pejzaże, które ukazują pięk-
no naszej przyrody. Prace zostały wykonane różnymi tech-
nikami malarskimi: na płótnie, malowane akrylem i akware-
lą oraz pirografia – obrazy wypalane na sklejce. Uczestnicy 
czerpali natchnienie ze zdjęć przedstawiających krajobrazy 
górskie, morskie, jak i również motywy kwiatowe. Na wysta-
wie znalazły się również obrazy inspirowane sztuką japońską. 
Prezentowane dzieła są oryginalnym wyrazem spostrzegania 
świata i natury przez naszych artystów. 

Wystawę można oglądać do 17 marca w Urzędzie Gminy 
w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 115, w budynku 
C (w godzinach pracy Urzędu). 

~ ROKTAR

Dla licznej grupy członków Koła 
Seniorów w Przeźmierowie te-
goroczny karnawał był bardzo 

intensywny. Rozpoczął się od udanej za-
bawy sylwestrowej, na której bawiliśmy 
się razem z członkami UTW. Zachęco-
na świetną atmosferą, jaka panowała na 
tej zabawie, liczna grupa naszych senio-
rów bawiła się na kolejnych trzech za-
bawach, które zorganizowane zostały 
w sali Centrum Kultury Przeźmierowo. 

Jak zwykle rozpoczynaliśmy polonezem. 
Wyjątek stanowiła zabawa kostiumowa, 
którą rozpoczęła krótka inscenizacja, 
przedstawiająca poszukiwanie wiosny 
w wykonaniu przebranej pary seniorów 
przy wsparciu małej artystki.

Bawiących się w świetny nastrój 
wprowadzały melodie bardzo trafnie 
dobrane przez zaprzyjaźnionego dysk-
dżokeja – Krzysztofa Bugajczyka, któ-
ry doskonale wpisał się w nasze imprezy 

taneczne. W przerwach między tańcami 
wspólnie śpiewaliśmy znane piosenki 
biesiadne.

Pragnę podziękować wszystkim 
uczestnikom za stworzenie gorącej i ser-
decznej atmosfery, która zawsze towa-
rzyszyła naszym spotkaniom.

Po tak pięknie spędzonym karnawale 
życzę wszystkim godnego przygotowa-
nia się do Świąt Wielkanocnych.

~ Julian Kiełczewski

Karnawał w Kole Seniorów w Przeźmierowie 
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Tak trzymać! Podczas zimowych ferii akumulatory na-
ładowane na maksa, drugi semestr roku akademickiego 
2016/2017 stawia przed nami nowe wyzwania.

Tak jak dotychczas przewidujemy cykl interesujących wy-
kładów. W najbliższym czasie proponujemy: 

· 5 kwietnia, dr Katarzyna Szafer: Wielokulturowość Bam-
brów i ich wpływ na historię miasta Poznania. 

· 26 kwietnia, dr hab. n. med. Paweł Bogdański: Otyłość, 
epidemia XXI w.

Wszystkim zainteresowanych powyższą te-
matyką zapraszamy do LO w Tarnowie Pod-
górnym, wstęp wolny. Początek każdego wykładu – 
godzina 17.00.

Zajęcia w sekcjach odbywają się zgodnie z harmonogra-
mem. Trwają końcowe przymiarki do utworzenia od następne-
go roku akademickiego kolejnej grupy językowej. Tym razem 
będzie to język rosyjski dla chętnych, którzy mieli w prze-
szłości kontakt z tym językiem. (Przypominamy o dokonaniu 
opłaty semestralnej za drugi semestr i za zajęcia w poszcze-
gólnych sekcjach.) 

Prężnie działająca sekcja turystyczna zorganizowała 
w ostatnim czasie jednodniowe wycieczki do Poznania. 25 lu-
tego – Wzgórze św. Wojciecha 11 marca Muzeum Bambrów 
– podziękowania dla Marka Formanowskiego.

W czwartek, 23 marca, w siedzibie Klubu Seniora w Tar-
nowie Podgórnym odbędzie się spotkanie z przedstawiciela-
mi miejscowej Policji. Natomiast w ostatni czwartek marca  
(30.03) opowieści z podróży zaprezentuje Paweł Sujak – mi-
łych wrażeń.

Zarząd UTW zaproponował słuchaczom wycieczkę do Bar-
celony w dniach 19 – 26 kwietnia (przelot samolotem). Akces 
uczestnictwa w tej interesującej wycieczce zgłosiło 36 osób.

Na koniec wspomnienie karnawałowego, drugiego już, balu 
przebierańców. Wyniki kreatywności i pomysłowości można 
obejrzeć na zdjęciach na naszej stronie internetowej. Gratu-
lujemy inspiracji i życzmy sobie, żeby nam się nadal chciało 
chcieć!

~ Maria Zgoła

W ramach projektu aktywizacji zawodowej 
kobiet w naszej Gminie odbyły się już 
dwa warsztaty. Spotkania dedykowane 

są głównie dla pań, które są na etapie dokonywania 
zmian w zawodowym obszarze swojego życia, nie-
mniej jednak i te, które poszukują szans i okazji dla 
ustawicznego podnoszenia swoich kompetencji są mile wi-
dziane. Zagadnienia poruszane w trakcie warsztatów mają 
charakter uniwersalny: uczymy jak przygotować dokumenty, 

jak zachować się w trakcie rozmów, jak się właściwie 
komunikować, jak być asertywnym i jak to wszyst-
ko wykorzystać w procesie negocjowania własnych 
praw. Uniwersalność tej wiedzy pozwala na zastoso-
wanie jej nie tylko na polu zawodowym, ale również 
w domu przy negocjacjach związanych z wyborem 

programu telewizyjnego z mężem czy o utrzymanie porządku 
z dzieckiem.

Mamy już pierwsze sukcesy: jedna z uczestniczek pochwa-
liła się, że wykorzystując nabytą wiedzę w trakcie kursu, po-
szła na rozmowę kwalifikacyjną i dostała pracę. 

Cieszy nas zaangażowanie uczestniczek i to, że mają okazję 
zastosować wiedzę w praktyce. Po ludzku czujemy się dumne 
z ich osiągnięć. Cieszą nas pytania od uczestniczek, świadczą-
ce o chęci rozwoju i zdobywania nowych umiejętności oraz 
deklaracje uczestnictwa w następnych cyklach.

Przed nami ostatnie spotkanie z cyklu, które odbędzie się 29 
kwietnia na temat budowania własnej wartości. Zapraszamy 
do rejestracji przez stronę www.fundacjatrifolium.org.pl za-
kładka „kontakt”.

Warsztaty są współfinansowane przez Gminę Tarnowo Pod-
górne.

Zespół Fundacji Trifolium
~ Anna Łoszczyńska i Blanka Kordylewska

Żeby nam się chciało chcieć!

Aktywizacja kobiet w naszej Gminie trwa
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Zarząd koła PZW nr 132 w Tarnowie Podgórnym zapra-
sza członków koła na zawody  wędkarskie otwierają-
ce sezon. Zbiórka uczestników 9 kwietnia o 7.00 na 

Żwirowni w Pobiedziskach. Dojazd z Tarnowa starą trasą na 
Gniezno, w Pobiedziskach skręt w lewo tuż za mini „Szlakiem 
Piastowskim”. Zawody spławikowe na jedną wędkę, połów 

z brzegu wystarczą krótkie buty. Zawody zaliczane do rozgry-
wek GPx koła w spławiku. 

Zapraszamy również na sprzątanie brzegów Jeziora Lusow-
skiego, które odbędzie się 2 kwietnia. Zbiórka chętnych o go-
dzinie 10.00 na parkingu przy barze Wodnik w Lusowie przy 
plaży. Na zakończenie poczęstunek. 

~ Zdzisław Braciszewski, Prezes koła

Wiadomości wędkarskie

Pod koniec ubiegłego roku ruszy-
ła XIII edycja konkursu „Mój po-
mysł na biznes”, organizowane-

go przez Tarnowskie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców w szkołach ponadpod-
stawowych.

Jednym z etapów konkursu jest zwie-
dzanie wybranych przez Stowarzysze-
nie przedsiębiorstw, znajdujących się na 
terenie naszej Gminy.

W lutym  uczestnicy rozpoczęli swo-
je zwiedzanie od oddziału Banku Za-
chodniego WBK S.A. w Tarnowie Pod-
górnym. Dyrektor Mariusz Skrzypczak 
opowiedział uczniom o istocie funk-
cjonowania banku w państwie oraz 
– nawiązując do tematyki konkursu – 
sprecyzował jaka jest rola banku przy 
zakładaniu i prowadzeniu własnego 
przedsiębiorstwa. Następnym miejscem, 

które odwiedziła młodzież, była firma 
Schattdecor. Po raz kolejny uczestni-

cy konkursu zostali miło przyjęci przez 
Danutę Pawlik, która opowiedziała o hi-
storii przedsiębiorstwa w Tarnowie Pod-
górnym i nie tylko. Uczniowie mieli 
możliwość zwiedzenia zakładu produk-
cyjnego, gdzie wykonali swój własny 
papier dekoracyjny. Ostatnim miejscem, 
które zwiedzili była firma Noti, gdzie jej 
właściciel – Ryszard Balcerkiewicz – 

oprowadził młodzież po zakładzie pro-
dukcyjnym. 

Dzięki życzliwości naszych przedsię-
biorców uczniowie szkół poznali zasady 
prowadzenia biznesu w różnych wiel-
kościach i formach działalności. Pod-
czas spotkań pojawiły się pytania od 
strony uczestników, na które właścicie-
le i pracownicy firm chętnie odpowia-
dali. Informacje te na pewno zostaną 
wykorzystane przy tworzeniu prac kon-
kursowych.

Kolejnym etapem jest zaprezentowa-
nie przygotowanych przez młodzież po-
mysłów na biznes, nawiązujących do 
tematyki konkursu: FIRMA – NISZA – 
TALENT.

Rozstrzygnięcie już 6 kwietnia, dla-
tego wszystkim uczestnikom życzymy 
ciekawych pomysłów przy realizacji 
projektów!

Bardzo dziękujemy uczniom, nauczy-
cielom, dyrekcjom szkół, zakładom pra-
cy oraz firmie TPBUS  za pomoc w or-
ganizacji konkursu. 

~ Dagmara Skwierczyńska

XIII edycja konkursu „Mój pomysł na biznes”

Do 20 marca czekamy na propozycje projektów do II 
edycji Budżetu Inicjatyw. Na realizację tych, któ-
re zdobędą największą liczbę głosów mieszkańców, 

Gmina zarezerwowała w budżecie łącznie 25 tys. zł.  Szcze-

góły związane z procedurą składania projektów (w tym for-
mularz zgłoszenia i regulamin) znajdują się na gminnej stro-
nie internetowej w zakładce Budżet Inicjatyw Społecznych 
(w pasku po lewej). Masz pomysł – zgłoś go w II edycji!

Trwa nabór w II edycji BIS

Za miesiąc 
rozstrzygnięcie 

konkursu!
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Każdy organizm żywy dąży do osiągnięcia stanu rów-
nowagi. Normalny poziom to stan, w którym następu-
je zapobieganie powstawania reaktywnych form tle-

nu (reactive oxygen species – ROS), neutralizacja powstałych 
ROS-ów oraz naprawa uszkodzeń wyrządzonych przez ROS-y. 
W pewnych sytuacjach poziom ROS może gwałtownie wzro-
snąć prowadząc do uszkodzenia struktur w komórkach. Zjawi-
sko to nazywa się stresem oksydacyjnym. Komórki bronią się 
przed nim zwiększając ekspresję enzymów takich jak katalazy 
i dysmutazy ponadtlenkowe.

Kiedy jesteśmy na normalnym poziomie przeciwutleniacze 
neutralizują formy reaktywne m.in. za pomocą przekazania 
wolnego elektronu. Skoro zatem przeciwutleniacze pełnią tak 
ważne funkcje w komórkach, to spróbujmy dokonać ich po-
działu:
•	 endogeniczne (wytwarzanie samoistnie przez organizm),
•	 egzogeniczne (występujące w żywności).
Przeciwutleniacze endogeniczne można podzielić na:
•	 enzymatyczne (komórkowe),
•	 	nieenzymatyczne (we krwi, metaboliczne np. glutation, 

L-arginina, koenzym Q10, melatonina, bilirubina, chole-
sterol HDL – korzystny).

Przeciwutleniacze egzogeniczne to np. witaminy E i C, 
PUFA, polifenole, karotenoidy, mikroelementy (selen, cynk, 
mangan), organiczne związki siarki i azotu.

Ponieważ wskutek zanieczyszczenia środowiska, złego try-
bu życia, stresu nasz organizm produkuje mniej przeciwu-
tleniaczy endogenicznych, a z racji przemysłowej produkcji 
żywności i jej chemicznego przetwórstwa nastąpił znaczący 
ubytek przeciwutleniaczy egzogenicznych konieczna jest su-
plementacja diety.

Należy podkreślić, że suplementacja diety tylko uzupełnia, 
ale nie zastępuje zdrowotnie świadomego, kompleksowego, 
odpowiedniego dla wieku, sposobu bycia i sytuacji życiowej 
odżywiania i potraw.

Suplementacja diety:
•	 	nie jest lekiem, celem jest podtrzymanie normalnego 

funkcjonowania organizmu oraz utrzymanie i poprawa ja-
kości życia,

•	 nie zastępuje harmonicznego odżywiania.
Uszkodzona komórka może ulec apoptozie (śmierci), napra-

wić się pod warunkiem, że ma wszystkie elementy konieczne 
do tej naprawy albo żyć swoim życiem tworząc nowe twory. 
Ta trzecia możliwość jest najgorsza, bo w finalnym efekcie 
mamy nowotwór, który zależnie od szybkości trafnego zdia-
gnozowania może być uleczalny albo też oznaczać wyrok.

Dlatego tak ważna jest profilaktyka.

Opracował: ~ Wiesław Biały

Czy warto odkładać pieniądze dla 
dzieci? Cóż, jest tak jak w rekla-
mie z „młodymi bogami”.

Większość z nas myśli, że stabiliza-
cja finansowa w ciągu naszego życia nie 
tylko się nie pogorszy, ale jeszcze się 
polepszy. Założenie dobre i szlachetne. 
Czy w związku z tym warto jest odkła-
dać pieniądze na przyszłość. O rozwią-
zaniach emerytalnych już pisałem wie-
lokrotnie, ale spójrzmy na nasze dzieci. 
Czy chcemy zapewnić im dobry start, 
czy mamy ambicję, aby były lepsze od 
nas samych? W dobie coraz większej 
specjalizacji w zakresie wykonywa-
nych przez nas profesji, wykształcenie 
ma tu chyba decydujące znacznie. A co 
dochodzi do nas na razie nieśmiało, ale 
z czasem na pewno z dużą mocą? To, 
że edukacja w zakresie ponadliceal-
nym będzie płatna lub częściowo płat-
na. Jeżeli na to jeszcze nałożymy fakt,  
że nie jesteśmy coraz młodsi i w więk-
szości atrakcyjność nasza na rynku pra-
cy będzie się zmniejszała, to co będzie 

potem? Czy stać nas będzie nie tylko 
na zapewnienie sobie godnej emerytu-
ry, ale choćby na pomoc naszym dzie-
ciom w dobrej edukacji? Już obecnie, 
mimo że edukacja (mam na myśli stu-
dia) jest teoretycznie bezpłatna, w wie-
lu przypadkach jest kosztowna. Stancje, 
materiały, wyżywienie i inne koszty… 
jak do tego się przygotować? Najlepiej 
jak najszybciej zdać sobie z tego spra-
wę. Potem pomyśleć, jakie działania za-
pewnią nam pożądane skutki finansowe. 
Można odkładać do skarpety, można do 
banku. Jednak obie formy mimo zalet 
mają swoje ograniczenia. No np. zebra-
liście określoną kwotę i trzeba naprawdę 
nie lada samozaparcia, aby nie poddać 
się pokusie np. wymiany mebli, kupna 
samochodu lub czegokolwiek innego. 
A co się stanie z marzeniami o przy-
szłości dziecka, kiedy stanie się nam coś 
złego  i już nie mówię o śmierci, choć 
i ona może nas zaskoczyć, ale o choro-
bie, lub niezdolności do dalszej pracy? 
Zaskórniaki w takich przypadkach roz-

chodzą się błyskawicznie i tym samym 
skazujemy dziecko na nierówną walkę 
na rynku pracy, która może przesądzić 
o całym jego przyszłym życiu. Widzę 
jedno tylko wyjście z takiej sytuacji – 
to polisa posagowa dla dziecka. Poli-
sa, która nie tylko ma za zadanie prze-
ciwdziałać skutkom nieprzewidzianych 
zdarzeń, ale jeśli one nie nastąpią, to za-
pewni kwotę pieniędzy, dzięki którym 
dziecko nie będzie się martwiło o pie-
niądze na edukację. Czy to jest interesu-
jące? Teraz, kiedy jesteśmy zdolni gene-
rować nadwyżkę pieniędzy, bo jesteśmy 
młodzi i silni, naszym obowiązkiem jest 
już myśleć o przyszłości dzieci. Tak, aby 
powiedzmy za dziesięć lub dwadzieścia 
lat nie trzeba było dokonywać trudnych 
wyborów. Bo dzięki pieniądzom, które 
zebraliśmy możemy spokojnie patrzeć 
w przyszłość naszych dzieci. 

~ Dariusz Jóźwik
Konsultant ds. ubezpieczeń i inwestycji

jozwik.dariusz@live.com

Choroba jako zakłócenie  
równowagi organizmu

Pieniądze dla Dzieci
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Na czym polega i komu jest de-
dykowana? Czym jest gluten 
i gdzie się znajduje? Prawda 

i mity o diecie, która stała się modna.
Gluten to frakcja białek obecnych 

w nasionach zbóż. Występuje zatem 
w tak popularnych zbożach, jak: pszeni-
ca, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto jak 
również w orkiszu.

Dieta bezglutenowa to plan żywienia 
z wyłączeniem wszystkich wymienio-
nych powyżej zbóż oraz wyrobów je 
zawierających. W takiej formie dedyko-
wana jest dla osób chorych na celiakię. 
Celiakia to choroba trzewna, która może 
być leczona tylko i wyłącznie rygory-
stycznym przestrzeganiem diety bez-
glutenowej! Co do zasady przeznaczona 
jest dla ludzi chorych i nie jest na pewno 
dietą odchudzającą, z czym często spo-
tykam się w opiniach pacjentów!

Niekiedy jednak z pełną świadomo-
ścią decyduję się na wykluczenie po-
szczególnych zbóż glutenowych z ja-
dłospisu ze względu na jednoznaczne 
łączenie stanu złego samopoczucia 
z ich spożyciem. To postępowanie jest 
ugruntowane wywiadem, symptomami 
oraz uzupełniającą diagnostyką w kie-
runku alergii typu III. Alergia typu III 
występuje wtedy, gdy nasz system im-
munologiczny reaguje na zazwyczaj 
typowe składniki pokarmowe, wytwa-
rzając przeciwciała o nazwie immuno-
globulin G (IgG). Przeciwciała te mogą 
wywoływać reakcje zapalne, a te z ko-
lei mogą prowadzić do szeregu przewle-
kłych dolegliwości. Ich cechą charakte-
rystyczną jest to, że objawy występują 
z opóźnieniem – nawet do kilku dni od 
momentu spożycia alergenu. Warto za-

znaczyć, że w przypadku alergii typu 
III, poniższe objawy mogą występować 
nie tylko przy nadwrażliwości na gluten, 
ale również na inne alergeny, jak np. na 
białka mleka krowiego.

Jakie objawy mogą wskazywać na 
chorobę trzewną lub alergię pokar-
mową typu III? 
•	 wzdęty brzuch,
•	 luźne stolce lub nawykowe zaparcia, 
•	 biegunka tłuszczowa, wymioty, 

bóle brzucha,
•	 sucha skóra, atopowe zmiany skórne,
•	 częste zapalenia jamy ustnej,
•	 bóle stawów,
•	 brak apetytu, spadek masy ciała 

lub brak wzrostu (głównie przy celiakii 
ze względu na zaburzenia wchłaniana 
składników odżywczych),
•	 niepokój emocjonalny,
•	 przewlekłe problemy z masą ciała 

i nadwaga (głównie alergie opóźnione 
IgG zależne),
•	 bóle głowy, migreny. 
Od objawów do badania:
Podstawowym badaniem, które po-

może zdiagnozować celiakię jest bada-
nie krwi na obecność przeciwciał IgA 
przeciw transglutaminazie tkankowej, 
w przypadku alergii opóźnionych typu 
III – przeciwciała IgG na dane frakcje 
białek. Badania z krwi robimy podczas 
spożywania glutenu, a nie w czasie wy-
łączenia alergenu z diety. W przypad-
ku podejrzenia o celiakię wykonuje się 
dodatkowo badanie histologiczne tkan-
ki z jelita. Pokazuje ono stopień znisz-
czenia kosmków jelitowych i pozwala 
ocenić stopień zaawansowania choroby. 
Przy stwierdzonej celiakii – gluten wy-
łącza się z diety na całe życie.

Celiakii nie powinno się mylić z aler-
gią pokarmową typu III. W tym drugim 
przypadku zwykle po dwóch miesiącach 
ścisłego przestrzegania zaleceń powraca 
się do stopniowego włączania danego 
produktu do diety i sprawdza się jego 
działanie na ustrój. Taki sposób podej-
ścia dietetycznego nazywa się dietą eli-
minacyjno-rotacyjną. 

Najlepiej jeżeli dieta prowadzona jest 
przez dietetyka. Nie wystarczy wyklu-
czenie danego produktu z diety, należy 
jednocześnie włączyć zamienne źródła 
odżywcze dla produktu wykluczonego. 
Pełne leczenie dietetyczne będzie ide-
alne, jeżeli wprowadzimy jednocześnie 
celowaną probiotykoterapię w celu „za-
gojenia“ podrażnionego jelita.

Gdzie nie ma glutenu?
Produktami naturalnie bezglutenowy-

mi są: kasza jaglana i gryczana, kukury-
dza, ryż, ziemniaki, soja, proso, gryka, 
tapioka, amarantus, maniok, soczewica, 
sorgo oraz wszystkie ich przetwory.

Za bezglutenowe uznaje się również 
produkty oczyszczone z glutenu w pro-
cesie obróbki. Pozostałość glutenu nie 
może przekroczyć 1mg/100g produktu. 
Znakiem charakterystycznym dla pro-
duktów bezglutenowych jest znak skre-
ślonego kłoska.

Proszę pamiętać, że większość goto-
wych produktów bezglutenowych jest 
produktami wysoko przetworzonymi. 
Należy zatem uważnie czytać etykiety, 
a w codziennej diecie w pierwszej ko-
lejności używać naturalnych produktów 
bezglutenowych.

~ Magdalena Lutomska-Piechocka
Doradca Żywieniowy, www.meetme-poznan.pl

Usługa polegająca na przygoto-
waniu mieszkania lub domu do 
szybkiej i zyskownej sprzedaży. 

Działania home stagingowe nie mają na 
celu tuszowania wad, ukrywania niedo-
skonałości, czy wprowadzania w błąd ku-
pującego. Wręcz odwrotnie. Ich celem jest 
przedstawienie realnej wartości mieszka-
nia, wydobycia ukrytego potencjału.

Błędem jest myślenie, że home sta-
ging nie jest potrzebny, ponieważ nowy 
właściciel i tak woli urządzić miesz-
kanie po swojemu, że nie warto zatem 

Dieta bezglutenowa – prawdy i mity

Home Staging poświęcać czasu i pieniędzy na jego 
przygotowanie. Nic bardziej mylnego, 
statystyki są bezlitosne: 80% procent 
z nas nie potrafi wyobrazić sobie poten-
cjału nieruchomości ani funkcjonalności 
poszczególnych pomieszczeń. 

Jednocześnie zapominamy często 
o podstawowej zasadzie, która rzą-
dzi naszymi decyzjami zakupowymi. 
Pierwsze wrażenie robi się tylko raz. 
Pozostawiona w mieszkaniu zbyt duża 
liczba osobistych rzeczy czy niepotrzeb-
nych mebli przekreśla szanse na sprze-
daż. Pamiętajmy, klient podejmuje de-
cyzję czy nieruchomość go interesuje, 
w ciągu kliku pierwszych sekund.

Celem specjalisty od home stagin-
gu jest sprawić, aby wystawione na 
sprzedaż dom lub mieszkanie wyróżni-
ły się na tle innych ofert i przyciągnę-
ły jak najwięcej potencjalnych klien-
tów. Home Stager to osoba, która łączy 
w sobie umiejętności dekoratorskie, 
marketingowe i zna tajniki rynku nie-
ruchomości. Obiektywnie spojrzy na 
naszą nieruchomość, profesjonalnie 
przygotuje do prezentacji „na żywo” 
i doprowadzi do satysfakcjonującej 
sprzedaży.

~ Anna Jakubowicz, home stager
anka.jakubowicz@gmail.com
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Pogoda coraz ładniejsza, kończy 
się chłód i szarówka. Na ulicach 
i w parkach pojawili się rowerzy-

ści i biegacze... zauważyliście?
Czas do nich dołączyć, przecież „sport 

to zdrowie”.
Mądrość tę potwierdzają liczne bada-

nia naukowe. Zarówno europejskie jak 
i amerykańskie Towarzystwa Kardio-
logiczne zalecają umiarkowaną aktyw-
ność fizyczną ludziom w każdym wieku.

A co to znaczy „umiarkowana”? Do-
bre pytanie!

Czynności domowe lub spacer do pra-
cy i z powrotem to niezły początek, ale 
nawet duże sprzątanie wraz z tradycyj-
nym wiosennym myciem okien nie wy-
starczą, żeby zachować formę do późnej 
starości.

Mało kto o tym myśli, ale sport to nie 
tylko sposób na siłę, sprawność i dobrą 
kondycję, ale przede wszystkim sposób 
na zdrowie.

Jaka jest zatem najlepsza inwestycja 
na emeryturę? Fundusze emerytalne? 
Dzieci? ZUS? Otóż najlepsza jest wła-
śnie inwestycja w zdrowie!

Żyjemy coraz dłużej i warto się po-
starać o dobrą kondycję na starość. Dla 
zdrowia lekarze polecają wysiłek trzy 
do pięciu razy w tygodniu, za każdym 
razem co najmniej po pół godziny. Moż-
liwości jest sporo, ale najbardziej pole-
cane, które może uprawiać niemal każ-
dy, to spacery (konkretnym, szybkim 
krokiem), pływanie, bieganie lub rower. 
Są to czynności, które nie wymagają 
specjalnego przygotowania, niedrogie 
i zawsze dostępne. Naprawdę żadna fi-
lozofia – wychodzę z domu i idę... wy-
starczy tylko wyłączyć telewizor i wstać 
z kanapy.

Tak naprawdę nic nie jest przeszkodą 
dla zdrowej aktywności, chociaż oczy-
wiście czasem lepiej jest najpierw zasię-
gnąć porady specjalisty. Taki „lekarski 
przegląd” zaleca się zwłaszcza osobom 
w średnim i starszym wieku, które chcą 
rozpocząć lub kontynuować aktywność 
sportową. Poczynając od wieku średnie-
go zwiększa się ryzyko rozwoju chorób 
serca, jak również całego układu krąże-
nia. Najpowszechniejsze z nich to nad-

ciśnienie tętnicze, które według różnych 
szacunków w ciągu swojego życia roz-
winie nawet do 70 % społeczeństwa. 
Nie można zapominać o zawale serca 
i udarze mózgu, które razem nadal są 
najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce 
i na świecie.

Aby bezpiecznie uprawiać sport, war-
to wcześniej zrobić badania kontrol-
ne u kardiologa. Najpopularniejszymi 
i dającymi najwięcej informacji są test 
wysiłkowy i echokardiografia. Pierw-
sze polega na przejściu po bieżni, która 
przyspiesza przyczyniając się do zwięk-
szenia wysiłku – badany idzie tak dłu-
go jak pozwoli mu na to jego kondycja. 
W tym czasie lekarz obserwuje pracę 
serca w EKG i mierzy ciśnienie krwi. 
Oprócz możliwości rozpoznania róż-
nych chorób, takie badanie pokazuje 
jaka naprawdę jest kondycja danej oso-
by. Echokardiografia natomiast to USG, 
które pozwala zobaczyć jak serce się 
kurczy, jak przepływa przez nie krew 
i jak pracują jego zastawki. To jedno 
z najważniejszych badań w kardiologii 
– pokazuje wady serca, zaburzenia jego 
kurczliwości i uszkodzenia zastawek, 
przez co pozwala rozpoznać większość 
chorób serca.

Żaden wiek nie jest przeszkodą dla 
uprawiania sportu. Do poradni kardio-
logicznych na testy wysiłkowe przy-
chodzą nawet 70-latkowie w znakomitej 
formie! Aktywność fizyczna jest dosko-
nałym lekiem na wiele chorób. Pozwa-
la zrzucić zbędne kilogramy, wyrów-
nać ciśnienie krwi, korzystnie wpływa 
na cukrzycę, wzmacnia serce i mięśnie, 
a nawet zmniejsza stres i poprawia sa-
mopoczucie (nie mówiąc już o czymś 
tak banalnym jak poprawa sylwetki, 
urody i zdecydowane przedłużenie mło-
dości).

Niektórzy z nas są bardzo ambitni. 
Dla nich sport to rywalizacja z innymi, 
ale też pokonywanie własnych ograni-
czeń. Tygodniowo jeżdżą dziesiątki ki-
lometrów na rowerze, uprawiają biegi 
długodystansowe, ekstremalne, biegają 
na nartach, uprawiają modny ostatnio 
triatlon, albo inne bardzo wymagają-
ce sporty. Ci ludzie mają zadziwiającą, 

godną podziwu, kondycję i siłę. Ale ta-
kie sporty mocno obciążają ciało i nie 
myślę tutaj wcale o kontuzjach nóg, 
dość częstych zwłaszcza u biegaczy. 
W tym aspekcie chodzi o nasze serca. 
Często ludzie przychodzą do lekarza do-
piero, gdy poczują, że coś jest nie tak 
z ich ciałem – spada kondycja mimo 
zdrowego trybu życia, czują kołata-
nia serca, bóle w klatce piersiowej lub 
duszność. Jeśli ktoś chciałby uprawiać 
taki intensywny sport, wręcz „wyczy-
nowy”, powinien najpierw przebadać 
się jak prawdziwy „zawodowy” spor-
towiec. Spójrzmy dla przykładu na pił-
karzy – zanim jakiś klub zdecyduje się 
na „zakup” piłkarza, musi on najpierw 
przejść liczne testy i badania medyczne. 
Nikt nie chce wydać mnóstwa pieniędzy 
na osobę, która może z powodów zdro-
wotnych nie spełnić pokładanych w nim 
nadziei. Głośnym echem odbijają się 
w mediach przypadki, gdy młody, wy-
dawałoby się zdrowy dwudziestolatek 
traci nagle przytomność na środku bo-
iska i umiera. Podobne przypadki zda-
rzają się też co roku podczas masowych 
biegów w różnych miastach, również 
niestety zdarzyło się na naszym poznań-
skim maratonie – w 2012 r. podczas 
biegu zmarł 37-latek, pomimo szybko 
udzielonej pomocy i obecności na miej-
scu karetek pogotowia. Przyczyną jest 
najczęściej to, że taka osoba nie prze-
szła dokładnych badań, które mogłyby 
ujawnić chorobę serca. Wniosek z tego 
taki, że choć badania zaleca się przede 
wszystkim osobom w średnim wieku, to 
również młodzi powinni zadbać o sie-
bie, zwłaszcza jeśli chcą uprawiać sport 
ponad przeciętnie.

Kończąc nasze rozważania życzmy 
sobie wspaniałej pogody i dużo terenów 
zielonych w naszej Gmine, aby z przy-
jemnością pojeździć na rowerze lub 
pobiegać po okolicy. Zadbajmy jednak 
również o nasze bezpieczeństwo – przy-
słowie mówi „sport to zdrowie”, a nikt 
nie zadba o nasze zdrowie lepiej niż my 
sami.

~ Lek. Jacek Migaj
www.bomedica.com.pl

Idzie wiosna  
 – czas rozruszać kości
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W pewnym wieku nie wypada ubrać tego czy owego 
– fraza powtarzana jak mantra przez nasze mamy, 
ciocie, babcie. Zastanawiam się, skąd takie ich na-

stawienie do mody? 
Wystarczy bowiem pojechać do Włoch, Francji czy Belgi, by 

zauważyć, że tam seniorki noszą się modnie, schludnie, nonsza-
lancko, z klasą i fantazją. Nie boją się wyglądać dobrze i wy-
różniać z tłumu. 

A u nas pokutuje przekonanie, że moda zarezerwowana jest 
dla młodych. Ten silny stereotyp każe okrutnie dostosować się 
kobiecie do przemijającego czasu. Za granicą seniorzy mają 
więcej odwagi w garderobianym wyrażaniu siebie. W Polsce 
utarło się zaś, że po 50. roku życia ścina się włosy, robi baranka 
na głowie i zakłada spódnicę po kostki. Panuje modowy konser-
watyzm i zachowawczość. 

Zastanawiam się z czego wynikają te różnice i podejście do 
mody? Czy to tylko kwestia środków finansowych czy może 
bardziej zwykłego lenistwa? A może różnicy w mentalności? 
A może wszystkiego po trosze?

Prawdą jest, że zbyt wiele kobiet świadomych jest swojego 
wieku, a zbyt mało świadomych swojego stylu. To, że kobiety 
po 50. czy 60. roku życia często zostają już babciami nie ozna-
cza, że muszą dać się zamknąć w stereotypie: garsonka, orto-

pedyczne klapki i trwała ondulacja na głowie. Choć bywa też 
odwrotnie. Częstym błędem, jaki popełniają dojrzałe kobiety, 
jest próba zatrzymania upływającego czasu, polegająca na efek-
cie: z tyłu liceum, z przodu muzeum. To, że namawiam kobiety  
50plus do zerwania jakże mocnej więzi z garsonkami i spódni-
cami do kostek, nie oznacza, że toleruję u 50-latki krótką mini. 

Każdy wiek rządzi się swoimi zasadami. Moda też musi być 
dopasowana do wieku. 

Zachęcam do zmiany ubrań w szafie na nonszalancki kardi-
gan zamiast żakietu. Modne spodnie zamiast długiej spódnicy. 
Balerinki zamiast czółenek. Oversize’owa sukienka zamiast do-
dającej lat i powagi garsonki. 

Problem polega na tym, że w branży odzieżowej starsi trakto-
wani są marginalnie. W modzie słowo starość nie istnieje. Jest 
niewidzialna. Projektanci skupiają się na tworzeniu odzieży 
albo dla dzieci, albo dla młodzieży. Jedynym sektorem, który 
pamięta o starszych, jest przemysł kosmetyczny. Ale na szczę-
ście powoli to się zmienia.

Kobieta po 50. i 60. nie powinna czuć się staro, szaro i ponu-
ro! Zabawmy się modą, by nasze polskie ulice byłyby piękniej-
sze i kolorowe.

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

Młodość po 50. i 60.

Serdeczne podziękowania za uczestnictwo w II Rekreacyjnym Turnieju Sołectw Gminy 
Tarnowo Podgórne i II Mistrzostwach Gminy w Pływaniu o Puchar Wójta dla reprezen-
tacji Baranowa.  Naszego honoru w pływaniu bronili: Anna Wasyl, Andrzej Jendraszyk, 

Jakub Polak, Marek Łopuch, Łukasz Guderski, Łukasz Przybylak, Hanna Rosolska, Renata Spi-
sak-Spisacka, Mateusz Polak, Hania Raznikiewicz, Dawid Raznikiewicz oraz Mateusz Werner.

W imieniu Rady Sołeckiej Baranowa dziękuje sołtys Mieczysław Paczkowski

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

 Jan Paweł II

Panu Zbigniewowi Trawce i wszystkim gościom, sponsorom oraz sportowcom obecnym na 
I Balu Sportowca, za dobre serce, które pochyla się nad potrzebującymi, za wrażliwą du-
szę, która przynagla do czynienia dobra, za bezinteresowną pomoc i życzliwość serdeczne 

wyrazy podziękowania składa Wojciech Szewczyk

Podziękowania
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Syndrom wypalenia zawodowego 
(ang. burnout syndrome) zaczy-
na się niepostrzeżenie i na pozór 

niewinnie: problemy z zasypianiem, na-
pięciowe bóle głowy czy ogólne znie-
chęcenie do nowych aktywności. Stan 
postępującego wyczerpania związanego 
z wykonywaną pracą może rozwijać się 
latami, by w końcu ujawnić się w całej 
okazałości. Zawał serca, nadciśnienie 
tętnicze, problemy w związku, brak ra-
dości życia, depresja, a nawet w skraj-
nych przypadkach myśli samobójcze, to 
tylko niektóre z objawów syndromu wy-
palenia zawodowego. Dzisiejsze czasy 
stwarzają odpowiednie warunki do roz-
woju wypalenia zawodowego – z jed-
nej strony kryzys gospodarczy i związa-
ne z nim nadużycia w miejscach pracy, 
z drugiej duża ilość obowiązków zawo-
dowych stwarzają dogodne warunki do 
rozwoju wypalenia. 

Czym jest syndrom wypalenia 
zawodowego? 

Wypalenie zawodowe to najostrzej-
sza forma przemęczenia związanego 
z pracą zawodową. Wyobraźmy so-
bie uczucie wyczerpania, przeciążenia, 
obojętność i niechęć do wykonywanego 
zawodu i współpracowników, które to-
warzyszy nam przez lata. Do tego bóle 
głowy, problemy ze snem i układem po-
karmowym, konflikty w rodzinie i pra-
cy, obniżony nastrój, a w konsekwencji 
brak chęci do życia – z tym wszystkim 
wiąże się syndrom wypalenia zawodo-
wego. Duża liczba obowiązków, nad-
mierne wymagania sprawiają, że prze-
kroczony zostaje optymalny punkt 
obciążenia pracą. Mało tego, obciążenie 
to ciągle wzrasta – bierzemy nadgodzi-
ny, zaczynamy coraz bardziej angażo-
wać się w pracę, myślimy o niej dzień 
i noc. Za takie codzienne funkcjonowa-
nie przychodzi nam w końcu zapłacić 
swoją cenę. 

Jakie inne czynniki, oprócz 
przeciążenia obowiązkami 
mogą uruchomić jego rozwój? 

Decydujące znaczenie mają nieko-
rzystne warunki pracy, a więc niskie 
zarobki, rutyna (zabija twórczość), nie-

dogodne godziny pracy, co dezorga-
nizuje życie rodzinne czy brak możli-
wości uczestniczenia w podejmowaniu 
decyzji. Do tego dochodzą indywidu-
alne predyspozycje – niska samooce-
na, nieumiejętność odreagowywania 
nagromadzonych emocji, ale także wy-
górowane ambicje, perfekcjonizm, zbyt 
duże oczekiwania wobec siebie i współ-
pracowników. Ze statystyk wynika, że 
na syndrom wypalenia zawodowego 
cierpią najczęściej osoby między 35. 
a 45. rokiem życia. Trudności, jakie 
mogą się wtedy pojawić – nieporozu-
mienia w związku partnerskim,  dole-
gliwości zdrowotne, poczucie upływa-
jącego życia - sprzyjają rozwojowi 
syndromu wypalenia zawodowego.  
Jak zatem pracować, by się nie wypalić? 
Pierwszym z najważniejszych działań 
jest zregenerowanie sił. Prawidłowy 
sen to nie tylko odpowiednia dla orga-
nizmu ilość godzin, ale również kom-
fortowe warunki snu – wygodne łóżko, 
przewietrzony pokój i cisza towarzy-
sząca odpoczynkowi. Przy problemach 
z zasypianiem można wspomóc się 
naparami ziołowymi przed pójściem 
do łóżka czy wyciszającą medytacją.  
Przemęczenie psychiczne wpływa rów-
nież na zmęczenie ciała. Poprzez aktyw-
ność fizyczną nie tylko dbamy o kondy-
cję, ale nasz mózg uwalnia endorfiny, 
które wpływają na poprawę naszego na-
stroju. Wystarczy już 20 minut ćwiczeń 
3 razy w tygodniu, by lepiej radzić so-
bie ze stresem.  Badania dowodzą, że 
osoby które więcej czasu spędzają na 
łonie natury mają niższy poziom korty-
zolu, zwanego hormonem stresu. Jeśli 
nie mamy możliwości codziennego spa-
ceru po parku, warto wnieść nieco zie-
loności do miejsca pracy – np. w posta-
ci kwiatów doniczkowych. Intensywna 
praca może być efektywna wtedy, kie-
dy po umysłowym wysiłku mamy chwi-
lę przerwy. Jeśli pracujemy zbyt długo, 
nasz umysł męczy się, spada możli-
wość koncentracji, a wykonanie każdej 
kolejnej czynności zajmuje nam coraz 
więcej czasu. Dlatego zaleca się oko-
ło 5-10 minutowe przerwy co godzinę.  
Czynnikiem przyczyniającym się do 
wystąpienia syndromu jest praca po-
wyżej 40 godzin tygodniowo. Pracując 

dłużej jesteśmy coraz bardziej zmęcze-
ni i coraz dłużej trwa wykonanie każ-
dego zadania – zatem zostajemy po 
godzinach. Z takiej spirali może nas 
wyrwać jedynie czas na zregenerowa-
nie sił i odpoczynek. To, co napędza 
nasze zaangażowanie w pracę to rów-
nież chęć rozwoju. Bardzo często oso-
by wypalone mają poczucie tego, że od 
dawna nie rozwijają się w swojej pra-
cy. Nowe wyzwania zapewnić może nie 
tylko pracodawca – pracownik również 
może ich w swojej pracy szukać. War-
to przynajmniej raz w tygodniu zada-
wać sobie pytanie – „co rozwojowe-
go wydarzyło się dla mnie ostatnio”.  
Wiele osób spędza urlop w domu, część 
bierze dodatkową pracę (czy to by pod-
reperować budżet, czy realizując te 
czynności domowe, na które zazwy-
czaj nie ma czasu). Taki pomysł na od-
poczynek nie przynosi w konsekwencji 
niczego dobrego – jedynie przyspiesza 
wypalenie. Aby prawdziwie odpocząć, 
powinniśmy przynajmniej dwa razy do 
roku porządnie odprężyć się – najlepiej 
przynajmniej raz przez pełne dwa ty-
godnie. Nie tylko wspomniana aktyw-
ność fizyczna pozwala oderwać się od 
codziennych problemów. Świetne efek-
ty daje również hobby. Dzięki pasji za-
chowujemy poczucie sensu i celu nasze-
go życia. Nie mamy czasu na hobby bo 
musimy zająć się dzieckiem czy poświę-
cić czas rodzinie? Znajdźmy takie, któ-
re będzie można uprawiać wspólnie – to 
pomoże również dbać o relacje rodzin-
ne.  Kolejnym czynnikiem sprzyjającym 
wystąpieniu syndromu wypalania jest 
brak jasnych celów i priorytetów  w ra-
mach pracy zawodowej – tracimy wte-
dy poczucie sensu tego, co robimy. Dla-
tego warto zatrzymać się i zastanowić, 
czy na pewno to, co robimy jest tym, na 
czym nam zależy. Może to czas na decy-
zje i zmiany? Jeśli robimy to, co lubimy 
i co nas interesuje, szanse na wypalenie 
są znacznie mniejsze.

Małgorzata Remlein 
psycholog

www.malgorzataremlein.pl

Wypalenie zawodowe  
 – choroba cywilizacyjna XXI wieku

~ porady
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Boks to nie mordobicie, ale sztu-
ka tańca. A bokser to nie zabija-
ka, ale tancerz. Dzięki temu, że 

jest to sportowe odkrycie mojego życia, 
kilku takich tancerzy poznałem.

Kiedyś zadzwonił do mnie jeden 
z nich, i to nie byle jaki, bo kilkukrotny 
wicemistrz Polski. A wicemistrz tylko 
dlatego, że w finałach trafiał na Dariu-
sza Michalczewskiego. Z nim jednak 
przegrać i to jeszcze po wyrównanej 
jak słyszałem walce, to nie wstyd więc 
można powiedzieć, że był to bokser du-
żej klasy. Ucieszyłem się słysząc w słu-
chawce jego głos:

– Słuchaj „mecenas”, mamy nowe-
go pieska. To jest ten... no... dalmatyń-
czyk... nie pekińczyk... nie, to jest ten... 
no....

Z oddali usłyszałem korygujący głos 
żony mojego ulubionego tancerza:

– York.
– No właśnie, mamy małego Yorka 

i chciałbym, żebyś go zobaczył i zrobił 
co trzeba. Ja nie wiem, ale Ty chyba bę-
dziesz wiedział.

– Jasne przyjeżdżajcie. O trzynastej 
kończę zabieg i jestem wolny – od-
powiedziałem uradowany, że zobaczę 
swojego mistrza.

– Wiesz co, ja to nie mogę, ale przy-
ślę do Ciebie żonę – powiedział prze-
konany o tym, że wie co mówi, mój 
mistrz.

Z oddali znowu usłyszałem korektę: 
„Przyjedziemy razem.”

Zakładając ostatnie szwy skórne, 
cieszyłem się na myśl o czekającej 
mnie wizycie, bo jest to dla mnie za-
wsze duża przyjemność. Ponieważ od 
dłuższego czasu nie trenowałem, cze-

go mój wygląd był dowodem, posta-
nowiłem ubrać szeroki fartuch, który 
miał zakryć moje mankamenty. Dla 
mistrza żyłka na bicepsie świadczy 
o tym, że trening był dobry. Brak żył-
ki jest zawsze powodem do żartów 
i docinek, a tego chciałem uniknąć, bo 
u mnie nie tylko nie było żyłki na bi-
cepsie, ale i sam biceps w ogóle był 
niewidoczny.

O piętnastej podjechał samochód, 
z którego wyskoczył mały piesek. Nie 
był to ani dalmatyńczyk, ani pekiń-
czyk, ale właśnie york. Za nim wysiadł 
z samochodu mój mistrz, który przyje-
chał sam, bo jak powiedział „przysłała 
go żona”.

Takie telefony zapowiadające wizytę 
odbieram codziennie. Dzwonią nie tyl-
ko bokserzy, ale również przedstawi-
ciele innych dyscyplin sportu. Dzwonią 
lekarze, koszykarze, adwokaci i zapa-
śnicy. Górnicy i hutnicy może nie, ale 
bankowcy, kucharze czy biznesmeni 
już tak.

„Dzień dobry doktorze, mam cho-
rego pieska... ja nie mogę, ale przyślę 
żonę.”

„Dzień dobry doktorze, nasz Borys 
od dwóch dni nie je... ja to nie lubię ta-
kich wizyt, ale moja żona przyjedzie.”

„Dzień dobry doktorze... moja żona 
do pana przyjedzie, bo ja nie mogę pa-
trzeć na krew”.

Dzwonią, na szczęście też dziewczy-
ny:

„Dzień dobry doktorze, Brysiu za-
chorował... przyślę do pana męża.”

„Dzień dobry doktorze, mój Korek 
rozciął sobie łapkę... mój ukochany już 
do pana jedzie.”

„Doktorze, ja do pana nie przyjadę, 
ale przyjedzie mąż.”

I w tych telefonach zauważyłem pew-
ną regułę. Kiedy mąż mówi, że przyśle 
żonę najczęściej przyjeżdża sam, a co 
najwyżej przyjeżdżają razem. Dziew-
czyny natomiast są bardziej precyzyj-
ne i kiedy mówią, że przyjedzie mąż, 
to ten mąż przyjeżdża. Czasami jest też 
tak, że pani zapowiada swój przyjazd 
z Kicią, ale przyjeżdża jej mąż mówiąc, 
że żona go przysłała. Szukam w pa-
mięci, ale chyba nigdy nie usłyszałem 
”Doktorze, przysłał mnie mąż.”

No dobrze, mamy regułę i co dalej. 
I dalej to już chyba przypomina mi się 
tylko scena z filmu. Syn pyta głównego 
bohatera, którego grał Jerzy Stuhr: 

– Tato, a kto u nas rządzi? 
– Rządzę synu ja, ale mama podej-

muje decyzje.
Chyba miało być o zwierzętach 

a jest... No właśnie, o czym? Jest 
o tym, że to nie strzał w ringu, ale mar-
cowy wiatr coś mi w głowie namie-
szał. Z okazji Dnia Kobiet życzę tym 
wszystkim, którymi rządzimy, a które 
podejmują decyzje WSZYSTKIEGO 
NAJLEPSZEGO.

P.S. I co ja mam powiedzieć Tytuso-
wi, kiedy zapyta mnie kto u nas rządzi? 
Wczoraj przyszła pani z pytaniem, czy 
może powiesić swoją reklamę na na-
szym płocie. Odpowiedziałem: Oczy-
wiście, ale muszę zapytać żony.

~Paszczak, paszkosum@wp.pl 

Najlepsi pojadą do Murowanej Gośliny

Już po raz osiemnasty w Murowanej 
Goślinie odbędzie się Powiatowy 
Konkurs Recytatorski „Wiosenne 

Przebudzenie”. Podczas imprezy wy-
stąpią także reprezentanci naszej Gmi-
ny, których wyłonią eliminacje w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym.

Wezmą w nich udział najlepsi recyta-
torzy ze szkół podstawowych i gimna-

zjów naszej Gminy. Będą podzieleni na 
trzy grupy wiekowe, obejmujące klasy 
0-III, IV-VI i gimnazja. Spośród uczest-
ników fachowe jury wyłoni po jednym 
reprezentancie w każdej z kategorii. 

W ostatnich latach nie zdarzały się sy-
tuację, w których wracali oni z powia-
towego finału bez znaczących nagród. 
Tym bardziej warto przyjść i posłuchać, 

jak wysoką kulturę słowa prezentują 
młodzi mieszkańcy naszej Gminy. Za-
praszamy do Domu Kultury w Tarno-
wie Podgórnym w niedzielę, 26 marca 
o godz. 10. Wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk

Twardziele
~ porady
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biblioteka ~ gok

Czytanie – to fajna rzecz dla każ-
dego, mówiąc językiem mło-
dzieżowym. Także, a może 

przede wszystkim dla osób… plus, bo 
pomaga utrzymać umysł w dobrej kon-
dycji aż do późnego wieku. Czytajmy 
zatem wszyscy, niezależnie od wieku – 
już od lat 3 aż do 103, bo książki i Bi-
blioteki są także dla tych, którzy czas 

edukacji zakończyli jakiś czas temu. 
Nie wiadomo dlaczego czytanie ksią-
żek większości kojarzy się tylko z dzie-
ciństwem. Przecież czyta się na całym 
świecie, czyta się dużo, czytają młodsi 
i czytają starsi i jest to po prostu nor-
malne, szczególnie w tak szybko zmie-
niającym się i pędzącym współcześnie 
świecie. 

Czytanie to duża przyjemność i roz-
rywka. Warto być na bieżąco ze świa-
tem, jego zmianami i mieć dużą wie-
dzę o współczesnym, otaczającym nas 
świecie. Mieszkańcy wielu krajów 
w tym nowoczesnym, internetowym 
świecie, nie wyobrażają sobie czasu 
wolnego bez czytania książek. To warte 
zastanowienia.

Kolorowe plakaty Biblioteki w cie-
kawy i dowcipny sposób próbują zwró-
cić uwagę czytelników na to, co waż-
ne, interesujące, inspirujące i co warto 
znać, z czym się zapoznać. Książki na-
gradzane, bestsellery światowe, książ-
ki najchętniej czytane, klasyka polska 
i obca, historie krajów tych bliższych 
i dalszych, książki o regionie w któ-

rym mieszkamy, to pozycje, które moż-
na wypożyczyć w naszych bibliotekach. 
Na półkach mnóstwo książek, które 
cały czas krążą wśród czytelników, a na 
ich miejsce trafiają nowe tytuły, dlate-
go półki w Bibliotekach zawsze pełne 
są książek, tak, żeby każdy czytelnik 
mógł wybrać tytuł, który go interesuje. 
Bo zainteresowania – tak jak ludzie – są 
różne. I tym właśnie różnią się biblioteki 
publiczne od innych bibliotek: groma-
dzą tytuły z różnych dziedzin wiedzy, 
dla wszystkich niezależnie od wieku, 
wykształcenia, zainteresowań. 

Na świecie i w Europie prowadzone 
się różne badania na temat czytelnic-
twa. World Culture Score przedstawiła 
statystyki i opracowania na temat czasu, 

jaki tygodniowo spędzają mieszkańcy 
globu na czytaniu i oglądaniu telewizji. 
Wyniki są ciekawe, dla niektórych pew-
nie zaskakujące. Jak wynika z badań, na 
czytaniu, najwięcej czasu tygodniowo 
spędzają mieszkańcy krajów azjatyc-
kich. A w Europie – niezmiennie od lat 
Szwedzi, ale także Holendrzy, Duńczy-
cy Niemcy, Czesi, Słowacy. 

Wiek XXI stawia przed wszystkimi 
nowe wyzwania, wymagany jest coraz 
większy poziom wiedzy ogólnej. Zmie-
niające się życie współczesnych społe-
czeństw, nowe technologie wymuszają 
konieczność poszerzania wiedzy, uzu-
pełniania, a takie możliwości dają książ-
ki. Każda z nich to odkrycie tematu, po-
staci, zagadnienia, a wiec warto szukać.

Nasza oferta książkowa warta jest po-
znania – zapraszamy! 

Biblioteka Publiczna Gminy Tarnowo 
Podgórne ul. Ogrodowa 2A, 

Filia w Baranowie ul. Wypoczynkowa 93, 
Filia w Lusowie ul. Ogrodowa 3c, 
Filia w Przeźmierowie ul. Ogrodowa 13A.

~ I.B.

INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Sprzedaż  
przed imprezami

W przypadku większości imprez organizowanych przez 
GOK „SEZAM” bilety można kupować także tuż 
przed danym wydarzeniem. Nie dotyczy to oczywi-

ście tych, na które wszystkie bilety zostały wykupione w przed-
sprzedaży. W trosce o komfortową obsługę wszystkich widzów 
i aby zapobiec tworzeniu się kolejek sprzedaż rozpoczyna się już 
na godzinę przed rozpoczęciem imprezy, a kończy 10 minut przed 
jej początkiem. Wszystkich zainteresowanych zakupieniem bile-
tu bezpośrednio przed koncertem, spektaklem lub filmem zapra-
szamy zatem do kas o kilka minut wcześniej. (jk)

Dorosłych zapraszamy 
do tyłu sali

Zarówno na pokazy Kina Zielone Oko dla dzieci, jak 
i spektakle w cyklu „Mama, tata, teatr i ja” dorośli 
mogą wybrać się za symboliczną złotówkę. W odpo-

wiedzi na liczne sugestie widzów, GOK „SEZAM” postano-
wił wprowadzić dodatkową zasadę: pierwsze rzędy widowni 
zarezerwowane będą dla głównych odbiorców, czyli dla dzie-
ci. Rodziców prosimy o zajmowanie dalszych miejsc, a tych, 
którzy wolą oglądać spektakl lub film tuż obok pociechy za-
praszamy na tylne miejsca wraz z dziećmi. Ułatwi to najmłod-
szym komfortowy odbiór spektakli i seansów (jk)
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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 fotografii Marka Przybylskiego
środa, 15 marca, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Jazzowa Scena Sezamu: Maciej Fortuna Trio
sobota, 18 marca, godz. 18, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł

Kino dla dzieci: „Pim i Pom”
niedziela, 19 marca, godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł (dzieci), 1 zł (dorośli)

Kino Zielone Oko zaprasza: „Pokot”
niedziela, 19 marca, godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Jubileuszowy koncert z okazji 10-lecia Mażoretek
sobota, 25 marca, godz. 17, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Kino dla dzieci: „Był sobie pies”
niedziela, 26 marca, godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł (dzieci), 1 zł (dorośli)

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

Czesław Śpiewa & Arte dei Suonatori - koncert
czwartek, 30 marca, godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety:  39 zł

Szymon Majewski - „One Mąż Show”
sobota, 1 kwietnia, godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 49 zł

Kino Zielone Oko: „Porady na zdrady”
niedziela, 2 kwietnia, godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kabaret Moralnego Niepokoju
piątek, 7 kwietnia, godz. 18 i 20.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 65 zł

Mama, tata, teatr i ja: „Bajki z malowanej skrzyni” 
niedziela, 9 kwietnia, godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł (dzieci), 1 zł (dorośli)

Kino Zielone Oko: „Chata”
niedziela, 9 kwietnia, godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Konkurs recytatorski „Wiosenne przebudzenie”
niedziela, 26 marca, godz. 10, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Kino dla dzieci: „Munio. Strażnik księżyca”
niedziela, 2 kwietnia, godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł (dzieci), 1 zł (dorośli)

Afisz
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Sacrum z drewna
Taki tytuł nosić będzie wystawa, którą od 15 marca moż-

na będzie oglądać w tarnowskiej Galerii w Rotundzie. 
Wypełnią ją fotografie Marka Przybylskiego, architek-

ta, a z zamiłowania fotografa, który od kilkunastu lat uwiecz-
nia drewniane kościoły w kraju i za granicą.

Podczas wystawy, która powinna zainteresować miłośników 
fotografii, ale i architektury, obejrzeć będziemy mogli kilka-
naście zdjęć przedstawiających kościoły Wielkopolski. Wśród 
zaprezentowanych prac będą zarówno takie, które zostały wy-
konane kilkanaście lat temu, jak i zupełnie nowe.

Wystawę można będzie oglądać przez najbliższy miesiąc. 
Zapraszamy do Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym 
przy ul. Ogrodowej 14. Wstęp wolny. ~ Jarek Krawczyk

Kabaret Moralnego Niepokoju powraca
To jeden z najpopularniejszych 

polskich kabaretów, a zarazem 
jeden z tych, które nigdy nie za-

niżają poziomu swoich żartów. Kabaret 
Moralnego Niepokoju po raz trzeci wy-
stąpi w gminie Tarnowo Podgórne, tym 
razem z najnowszym programem zaty-
tułowanym „Maj zaczyna się we wto-
rek”.

Kabaret Moralnego Niepokoju po-
wstał w 1993 roku na Wydziale Poloni-
styki Uniwersytetu Warszawskiego. Ze 
studenckiej grupy szybko przekształ-
cił się w jeden z najbardziej cenionych 
i popularnych polskich kabaretów. Po-
czątek prawdziwej kariery to rok 1996, 
gdy grupa wygrała Grand Prix, Nagro-
dę Publiczności, Nagrodę Dziennikarzy 
i Nagrodę Środowiska Kabaretowego na 
festiwalu PaKA w Krakowie oraz Grand 
Prix i Złotą Szpilkę na Lidzbarskich Bie-
siadach Humoru i Satyry w Lidzbarku 
Warmińskim. Sukcesy przełożyły się na 
zaproszenia do telewizji. W latach 2003-
06 kabaret przygotowywał dla TVP au-
torski program pt. „Tygodnik Moralne-
go Niepokoju”, co tydzień prezentując 
premierowe skecze. Robert Górski wraz 
Marcinem Wójcikiem z Ani Mru Mru 
prowadził też telewizyjny „Latający 
Klub Dwójki”.

Od 1995 roku kabaret stworzył 18 
programów i wydał 10 płyt DVD. Obec-
nie tworzą go: Robert Górski, Przemy-
sław Borkowski, Mikołaj Cieślak, Rafał 
Zbieć i Magdalena Stużyńska, a podczas 
koncertów grupie towarzyszą muzy-
cy: Bartłomiej Krauz (akordeon, śpiew) 
i Tomasz Pfeiffer (gitara).

Artyści są bardzo aktywni także poza 
estradą. W ostatnich tygodniach człon-
kowie kabaretu pojawili się na czołów-
kach gazet za sprawą internetowego 
serialu „Ucho prezesa”. Jak zapewnia 
kabaret, w programie „Maj zaczyna się 
we wtorek” nie ma wielu odniesień do 
bieżącej polityki. – „Jest za to dużo hu-
moru i Magda Stużyńska” – piszą ar-
tyści. – „Stawiamy pytania, bo to jest 
istotą sztuki i odpowiadamy na nie, bo 
głupio tak o coś spytać i cisza. Jak za-
planować wakacje i nie zwariować? Jak 
rozmawiać z teściem, żeby go nie zabić? 
Jak być nauczycielem i przetrwać szkol-
ne zebranie? Wiemy, że nie tylko my 
mamy podobne problemy. Mają je też 

ludzie na 

Pomorzu, na Bahamach, w Nowym Jor-
ku i Czelabińsku. Dlatego nasz program 
jest na światowym poziomie” – prze-
wrotnie opisują program jego twórcy.

Odpowiedzi na pytania o istotę sztu-
ki, ale i sporej dawki dobrego humo-
ru spodziewać się mogą wszyscy, któ-
rzy wybiorą się na jeden ze spektakli 
w Centrum Kultury Przeźmierowo. Ka-
baret wystąpi tam w piątek, 7 kwiet-
nia o godz. 18 oraz o godz. 20.30. Bile-
ty na występy kosztują 65 zł. Można je 
kupować w miejscu imprezy (od wtorku 
do piątku w godz. 16-20), w siedzibie 
GOK „SEZAM” (od poniedziałku do 
piątku w godz. 9-15) i w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym (od poniedział-
ku do piątku w godz. 15-20). Sprzedaż 
online prowadzi serwis Bilety24.pl. 

~ Jarek Krawczyk
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Galowy koncert na 10-lecie
Po serii ubiegłorocznych jubi-

leuszy zespołów działających 
w GOK „SEZAM” nadszedł czas 

na kolejny. W 2007 roku po raz pierw-
szy wystąpiły publicznie Mażoretki 
z Tarnowa Podgórnego. Z tej okazji za-
praszają na specjalny koncert, podczas 
którego zaprezentują się nie tylko jubi-
latki, ale i Modraki i Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta.

Gdy 10 lat temu Mażoretki uświet-
niły Koncert Noworoczny, nie wiado-
mo jeszcze było jak długo nowy ze-
spół GOK „SEZAM” się utrzyma i jak 
będzie się rozwijał. Podopieczne Ga-
brieli Drewniak w ciągu dekady dały 
mnóstwo niezapomnianych występów 
w gminie Tarnowo Podgórne, w Pol-
sce i za granicą. Na Międzynarodowych 
Dniach Muzyki i Folkloru w Lesznie na-
grodzone zostały Złotą Pałką w Złotym 
Paśmie. Dwukrotnie występowały na 
Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr 
Dętych w Kolinie (Czechy), gdzie za-
chwycały urodą i prezencją, zdobywając 
tytuły wicemiss. Dziewczyny z równą 
gracją tańczą do muzyki wykonywanej 
na żywo przez orkiestry, jak i do aktu-
alnych tanecznych przebojów. Bogaty 

repertuar, piękne stroje i rekwizyty, do-
pracowane układy choreograficzne – to 
wszystko stało się znakiem firmowym 
Mażoretek.

Podczas koncertu na brak różnorodno-
ści nie będzie można narzekać. Muzyka 
klasyczna będzie przeplatać się ze znaną 
z dyskotekowych parkietów i przeboja-
mi polskiej piosenki sprzed lat. O opra-
wę zadbają nie tylko Mażoretki, ale i za-
proszeni goście. Zagra Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgór-
ne pod dyrekcją Pawła Joksa. Zaśpie-
wają członkowie Dziecięcego Zespo-

łu Pieśni i Tańca Ludowego „Modraki” 
pod kierownictwem Agnieszki Dolaty, 
a towarzyszyć im będzie własna kapela. 
Same jubilatki ciężko pracują nad spe-
cjalnym programem, w którym roić się 
będzie od niespodzianek, których jed-
nak nie zdradzimy.

Taki koncert zdarza się raz na 10 lat. 
Tym bardziej warto przyjść do Centrum 
Kultury Przeźmierowo i zobaczyć do-
brze znane Mażoretki w pełnej krasie. 
Początek koncertu, który odbędzie się 
w sobotę, 25 marca, o godz. 17. Wstęp 
wolny. ~ Jarek Krawczyk

„One mąż show” to tytuł pro-
gramu, z którym wystąpi 
w Centrum Kultury Prze-

źmierowo Szymon Majewski. Popular-
ny dziennikarz, prezenter, satyryk i ak-
tor stworzył monolog, który bawi do łez. 
Opiekę artystyczną nad nim objęły Kry-
styna Janda i Maria Seweryn, a efekt ich 
współpracy prezentowany był początko-
wo tylko w warszawskim Och-Teatrze.

Spektakl to „ciepła, ironiczna i auto-
ironiczna, złośliwa i bardzo prawdziwa 
opowieść męża – zależnego od humo-
rów żony i jej sposobu myślenia, za-
kochanego, mierzącego się ze współ-
czesnymi stereotypami i popularnymi 
uprzedzeniami, zarówno swojej żony, 
jak i jej koleżanek”. Wieczór ilustrować 
będą zdjęcia z historii małżeństwa Ma-
jewskich, a widzowie staną się partnera-
mi i świadkami zwierzeń niepoprawnie 
zakochanego człowieka. Na przykładzie 
własnego małżeństwa Majewski opo-
wiada o kłopotach i radościach współ-
czesnego związku, relacjach kobieta-
-mężczyzna i mąż-żona. To opowieść 

o bezkompromisowym uczuciu, złożona 
z przykładów i prawdziwych sytuacji.

Szymon Majewski, który z wykształ-
cenia jest technikiem autoklawów me-
dycznych, karierę zaczynał w Radiu 
Zet, gdzie prowadził popularne cykle 
„Sponton”, „Szymoniada” i „Majewia-
da”. Prowadził także programy „Po-
goDyńka”, „Bułka z Szymkiem” i wy-
wiady z gwiazdami w programie „Nie 
mam pytań”. Równolegle rozwijała się 
jego kariera telewizyjna: współpracował 
z TVP („Słów cięcie gięcie”, „Wieczór 
z Alicją”), Canal+ („Sympatyczny pro-
gram dla miłych ludzi”, „Szymon mówi 
Show”) i TVN, gdzie prowadził „Mamy 
Cię!”, „Szymon Majewski Show”. Spo-
radycznie występował filmach, w tym 
w obu częściach „Kilera”. Jest laure-
atem wielu wyróżnień telewizyjnych, 
m. in. Złotej Telekamery za całokształt 
twórczości.

Na spektakl Szymona Majewskiego 
„One mąż show” zapraszamy do Cen-
trum Kultury Przeźmierowo w sobo-
tę, 1 kwietnia o godz. 18. Bilety w ce-

nie 49 zł można kupować w miejscu 
imprezy (od wtorku do piątku w godz. 
16-20), w siedzibie GOK „SEZAM” (od 
poniedziałku do piątku w godz. 9-15) 
i w Domu Kultury w Tarnowie Podgór-
nym (od poniedziałku do piątku w godz. 
15-20). Sprzedaż internetową prowadzi 
serwis Bilety24.pl. ~ Jarek Krawczyk

Szymon Majewski z humorem o miłości
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Repertuar z najnowszej, znakomicie przyjętej przez kry-
tyków płyty Krzysztofa Zalewskiego „Złoto” moż-
na było usłyszeć i…zaśpiewać  w sobotę, 25 lutego 

w Centrum Kultury Przeźmierowo. 
Koncert Krzysztofa Zalewskiego w Przeźmierowie to kolej-

ny punkt na trasie, promującej płytę „Złoto”, której premiera 
miała miejsce 18 listopada ubiegłego roku. To trzeci krążek 
w dorobku  artysty, a zdaniem wielu odbiorców – jego pierw-
szy w pełni dojrzały album. Trzynastoletnia droga muzyczna, 
którą rozpoczął od debiutanckiego, mocno rockowego „Pi-
stoletu” w 2004 roku, to niezwykle barwny okres współpra-
cy z cenionymi muzykami, jak m.in.: Kasia Nosowska, zespół 
Hey, Gaba Kulka, Monika Brodka, zespół Muchy. Zebrane 
doświadczenia zaowocowały wydaniem w 2013 roku solowej 
płyty „Zelig”, a trzy lata później płyty „Złoto”.

Muzycznie? – Wspaniale. Pewny, świetnie brzmiący wokal, 
to zdaje się najlepszy instrument Zalewskiego. Operuje nim 
raz bardziej lirycznie, jak w utworze „Jak dobrze”, czy „Mi-
łość, miłość”, to znów mocno, wręcz agresywnie, jak w pio-
sence „Głowa”. Podczas całego, półtoragodzinnego koncertu 
artysta nie odpuszcza i precyzyjnie wyśpiewuje kolejne melo-
die, jednocześnie akompaniując sobie raz gitarą elektryczną, 
innym razem akustyczną, to znów zasiada za perkusją. Fan-
tastycznie też  zgrywa się ze swoim zespołem, który tworzą 
Andrzej Markowski, Bolesław Wilczek i Maciej Sternawski. 

Scenicznie? – Powalająco. Pomimo skromnej scenografii 
i „look’u” zespołu Krzysztof Zalewski swoją charyzmą po-
trafi całkowicie zawładnąć sceną. I ten rewelacyjny kontakt 
z publicznością! Od pierwszych taktów „Jak dobrze” zwraca 
się do słuchaczy, bo jak sam mówi w wywiadach: „Najpięk-
niejsze jest to uczucie, gdy na koncertach znika bariera mię-
dzy mną, a odbiorcami. Mówię to też jako wieloletni uczestnik 
czyichś koncertów.” Z każdym kolejnym numerem Zalewski 
czuje się na scenie coraz swobodniej, a punktem kulminacyj-
nym świetnej relacji z publicznością staje się wspólne odśpie-
wanie „O panie, kłopoty mam…Nie zna nikt kłopotów moich 
lecz pan”.

Politycznie? – Tak. Mimo, że podkreśla „ja jestem muzy-
kiem, a nie politykiem”. Poruszająca  „Polsko” czy „Uchodź-
ca” to komentarz artysty do bieżących wydarzeń i oznaka 
wrażliwości na losy kraju, ponieważ, jak wykrzykuje ze sce-
ny: „kocha swój kraj”. W obliczu tej deklaracji dość infantylna 
wydaje się idea powołania „Republiki Złotej Meduzy” – kra-
iny pełnej miłości i muzyki, jako antidotum na to, co dzieje 
się na scenie politycznej. Dobrze, że artysta zdaje sobie z tego 
sprawę i mówi: „Mam prawo być naiwny. Chcę zamordować 
ludzi miłością na koncercie.” 

A więc wciąż naiwny chłopiec? – Tak. Złoty chłopiec.
~ Dorota Kłos

„Bajki z malowanej skrzyni” dla dzieci

Kolejnym wykonawcą w cyklu „Mama, tata, teatr i ja” 
będzie Teatr Władca Lalek ze Słupska. Istniejąca od 
20 lat grupa zaprezentuje spektakl „Bajki z malowa-

nej skrzyni”.
To pełne humoru i melodyjnych piosenek przedstawienie 

dla młodszych dzieci. Na kolorowym, kaszubskim podwór-
ku, spotykamy w nim niesfornego kurczaka Szałaputka, jego 
mamę Kwokę, przyjaciółkę Myszkę i podstępnego Lisa. Cie-
kawski bohater chce poznać świat poza własnym podwórkiem. 
Mama ostrzega go przed niesympatycznym Lisem, postra-

chem wszystkich kurników. Bez skutku. Ten, wykorzystując 
nieobecność Kwoki, podstępnie porywa Szałaputka i zamyka 
go w komórce. Porwanego ratuje z opresji mądra i przyjaciel-
ska Myszka, a na Lisa czeka zasłużona kara.

Teatr Władca Lalek to rodzinna grupa założona przez Urszu-
lę Szydlik-Zielonkę. W jego repertuarze znajdują się spektakle 
dla dzieci, edukacyjne oraz profilaktyczne przedstawienia dla 
dzieci starszych i młodzieży. Teatr przedstawia także małe for-
my przygotowywane z myślą o dorosłych, w tym monodramy. 
Podstawowym środkiem ekspresji grupy jest lalka teatralna, 
ożywiana na wiele niekonwencjonalnych, a niekiedy nawet 
zaskakujących sposobów. Teatr występował w całym kraju na 
wielu festiwalach, przeglądach, festynach i piknikach, ponad-
to regularnie organizuje warsztaty teatralne dla dzieci i mło-
dzieży. Uczestniczy też w projektach realizowanych przez uni-
wersytety trzeciego wieku, domy kultury i szkoły.

Mówiący o przyjaźni i sile tkwiącej we wspólnym działa-
niu spektakl w reżyserii Urszuli Szydlik-Zielonki zobaczymy 
w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym w niedzielę, 9 
kwietnia o godz. 12.30. Bilety w cenie 10 zł (dzieci) i 1 zł 
(dorośli) do nabycia w miejscu imprezy (od poniedziałku do 
piątku w godz. 15-20), w siedzibie GOK „SEZAM” (od po-
niedziałku do piątku w godz. 9-15) i w Centrum Kultury Prze-
źmierowo (od wtorku do piątku w godz. 16-20). Sprzedaż on-
line prowadzi serwis Bilety24.pl.

~ Jarek Krawczyk

Złoty chłopiec
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Nad przedszkolakami opiekę 
sprawują wychowawcy. Oprócz 
nich nad prawidłowym rozwo-

jem dziecka czuwa też psycholog. To 
ważna postać, która jest przede wszyst-
kim dla dziecka, ale także dla rodzi-
ców i nauczycieli. Jakie są jego zadania 
i w czym pomaga psycholog przed-
szkolny? Na powyższe pytania odpo-
wiedziała nam mgr psychologii Joanna 
Mitsopoulos, psycholog w Przedszkolu 
publicznym Czarodziejski Zamek.

Gdzie można znaleźć przedszkolne-
go psychologa?

Z porady i pomocy psychologa nie 
można skorzystać we wszystkich przed-
szkolach. W państwowych placówkach 
o jego zatrudnieniu decyduje gmina, 
w prywatnych – właściciel. Psycholog 
zwykle zatrudniany jest na jedną godzinę 
w tygodniu, co zdaniem rodziców i na-
uczycieli nie wystarcza, by uzyskać po-
trzebną pomoc psychologiczną.

Kierując się dobrem dzieci i ich rodzin 
dyrekcja Przedszkola publicznego Cza-
rodziejski Zamek zatrudniła psychologa, 
który dyżuruje w przedszkolu trzy razy 
w tygodniu. W ten sposób nikt nie może 
zostać pominięty w uzyskaniu określone-
go wsparcia psychologicznego.

Na czym polega pani praca? 
Moja praca w przedszkolu to szeroko 

rozumiane wsparcie i pomoc psycholo-
giczna udzielana dzieciom, ich rodzinom 
i nauczycielom.

Psycholog w przedszkolu obserwuje 
dzieci podczas wszystkich aktywności 
– zarówno tych kierowanych przez na-
uczycieli, jak i podczas swobodnej za-
bawy i czynności samoobsługowych. 
Przygląda się, jak rano dzieci rozstają 
się z rodzicami, słucha, jak z nimi roz-
mawiają, o czym dzieci mówią do siebie, 
jak odzywają się do opiekunów w przed-
szkolu. Sam psycholog także często bawi 
się z dziećmi, uczestniczy w zajęciach 
i rozmawia z nimi. Ogląda też prace pla-
styczne i inne wytwory przedszkolaków. 
Obserwacje między innymi pozwala-
ją wywnioskować, jak dzieci zachowu-
ją się w sytuacjach stresowych – czy są 
agresywne, nieśmiałe, wycofane, czy też 
odwrotnie – przebojowe i odważne. Psy-
cholog następnie diagnozuje problemy 

wychowawcze dzieci, które jego zda-
niem wymagają pomocy.

I tu zaczyna się ścisła współpraca z ro-
dzicami i nauczycielami w celu udziele-
nia dziecku właściwej pomocy psycho-
logicznej. Bardzo często rodzice sami 
zgłaszają się do mnie po poradę i pomoc 
w rozwiązaniu problemów wychowaw-
czych, które dotyczą funkcjonowania 
dziecka w środowisku poza przedszkol-
nym. Z kolei wychowawcom pokazuję 
i pomagam ustalić procedury postępo-
wania w pracy z dzieckiem w sytuacjach 
problemowych takich, jak np. agresja 
słowna, fizyczna, zachowania lękowe, 
nieśmiałość i wycofanie. Moja praca to 
również pomoc rodzicom i wychowaw-
com w adaptacji dziecka do przedszkola. 
Polega to na bacznej obserwacji i spra-
wowaniu opieki nad nowym dzieckiem, 
podpowiadaniu rodzicom i nauczycie-
lom, jak zaspokoić u dziecka w nowym 
miejscu podstawową potrzebę bezpie-
czeństwa, która na początku procesu ada-
ptacji zwykle bywa zachwiana.

Na prośbę rodziców sporządzam także, 
opisujące funkcjonowanie dziecka, opi-
nie psychologiczne. Opinie te pomagają 
innym specjalistom, np. logopeda, fonia-
tra, neurolog w zdiagnozowaniu rzeczy-
wistych problemów dziecka. 

Czy prowadzi pani jakieś zajęcia 
z dziećmi w Przedszkolu publicznym 
Czarodziejski Zamek?

Jako doświadczony terapeuta integra-
cji sensorycznej (S.I.), z wieloletnim sta-
żem pracy w tej dziedzinie, prowadzę 
z dziećmi w przedszkolu zajęcia integra-
cji sensorycznej. 

Zabawa i ruch to w wieku przedszkol-
nym podstawowe i naturalne formy ak-
tywności i uczenia się. Są to jednocześnie 
podstawowe formy pracy z dzieckiem 
podczas terapii integracji sensorycznej,

Zajęcia ruchowe z elementami tera-
pii integracji sensorycznej stymulują za-
równo rozwój ruchowy, jak i poznawczy 
dziecka. Ćwiczenia wykonywane przez 
dzieci w małych grupach (5, 6 osób) 
prowadzone przez terapeutę S.I. w sali 
wyposażonej w odpowiedni sprzęt, po-
budzają ich układ nerwowy i wpływają 
na prawidłowy rozwój funkcji poznaw-
czych takich, jak spostrzeganie, uwaga, 
mowa, pamięć i myślenie. Podczas okre-
ślonych zabaw i aktywności ruchowych 
następuje rozwój obustronnej koordyna-
cji ruchowej i koordynacji wzrokowo-ru-
chowej, rozwój motoryki małej i dużej, 
kształtuje się lateralizacja. Dzieci bardzo 
lubią te zajęcia. Są one zgodne z ich po-
trzebami rozwojowymi, budują ich po-
zytywną samooceną poprzez poczucie 
sukcesu, jakiego doświadczają na każ-
dych zajęciach. Z zajęć tych korzystają 
wszystkie dzieci w przedszkolu.

Zdarza się, że obserwuję u dziecka de-
ficyty w rozwoju sensomotorycznym. 
Wówczas, za zgodą rodziców, przepro-
wadzam badanie diagnostyczne w kie-
runku określenia charakteru zaburzeń 
integracji sensorycznej. Opisuję wyniki 
badania, omawiam je z rodzicami dziec-
ka, a następnie sporządzam opinię kieru-
jąc dziecko na indywidualną terapię inte-
gracji sensorycznej.

Ciąg dalszy w kolejnym numerze.

Przedszkole „Czarodziejski Zamek”

Rola psychologa w przedszkolu  cz.I
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Pod koniec lutego w Przedszkolu „Leśne Skrzaty” 
w Przeźmierowie odbył się bal karnawałowy. Przed-
szkolna aula zmieniła się w baśniową Krainę lodu. 

Wszystko to za sprawą odwiedzin niezwykłych gości: księż-
niczek Anny i Elsy oraz bałwana Olafa. Salę wypełnił radosny 
gwar i podekscytowanie, a dźwięki towarzyszące udanej zaba-
wie niosły się podobno po całym Przeźmierowie! 

 ~ Agata Kulawiak

Przedszkole ”Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

Bal karnawałowy
z Anną i Elsą

Przedszkole ”Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

Otrzymaliśmy Certyfikat Zielonej Flagi

Szkoła Podstawowa „Kuźnia Talentów”

Kreatywni na start!

Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie zna-
lazło się w grupie placówek, które otrzymały Certy-
fikat Zielonej Flagi. Tytuł ten nadawany jest szkołom 

i przedszkolom na całym świecie w ramach Programu Eco-
-Schools. Dzięki ubiegłorocznym przedsięwzięciom, skupio-
nym na tematyce związanej z transportem i segregacją śmie-
ci, podnieśliśmy świadomość ekologiczną całej społeczności 
przedszkolnej. Zorganizowaliśmy m.in. zbiórkę elektrośmieci 
i makulatury, Ekologiczny pokaz mody oraz wyposażyliśmy 
przedszkole w ekologiczne pomoce dydaktyczne. Upowszech-
nialiśmy także zasady zdrowego stylu życia w przedszko-
lu i w rodzinie, przygotowaliśmy m.in. Mini rajd rowerowy, 
Spartakiadę przedszkolną, Dzień bez samochodu oraz Festyn 
Rodzinny pod hasłem W zdrowym ciele zdrowy duch.

Propagując idee ekologiczne, Certyfikat Zielonej Flagi przy-
znawany jest na rok szkolny. Jego celem jest zachęcanie do 
ciągłego zaangażowania i rozwoju inicjatyw ekologicznych. 
Dlatego również w tym roku będziemy kontynuować nasze 
działania na rzecz środowiska naturalnego w dwóch obszarach 
– Woda i Bioróżnorodność.

To prestiżowe osiągnięcie nie byłoby jednak możliwe bez 
zaangażowania rodziców, instytucji lokalnych, dzieci, nauczy-

cieli oraz wsparcia ze strony dyrekcji. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę. Dzięki współ-
działaniu, wzajemnej życzliwości możemy nadal propagować 
zachowania ekologiczne i zdrowotne na rzecz zrównoważone-
go rozwoju.   ~ Agnieszka Włudyka-Wesołowska

Czy Karczoch i wodny ślimak mogą uratować Kreatywność? Czy Edward 
Lewandowski zdoła zjeść lody? – to pytania do problemów przedstawio-
nych na Międzynarodowym Konkursie Odyseja Umysłu, którego pierwszy 

etap odbył się na początku marca w Poznaniu. Uczniowie z PSP Kuźnia Talentów 
postanowili zmierzyć się z dwoma problemami: pierwszy to „Tajne jest fajne”,  
a drugi – „Bohater bardzo super cdn”. Obie ekipy startujące w eliminacjach od-
niosły sukces i zakwalifikowały się do kolejnego – ogólnopolskiego etapu, który 
odbędzie się już na początku kwietnia w Gdyni. Życzymy im dalszych kreatyw-
nych sukcesów! ~ Nauczyciele PSP ,,Kuźnia Talentów”
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Szkoła Podstawowa „Kuźnia Talentów”

Walentynki w szkole
– jak spędzili je uczniowie?

14 lutego w Kuźni Talentów w godzinach popołudnio-
wych z okazji Walentynek odbył się balik. Ucznio-
wie przebrali się za Minionki – żółte stworki, które 

kochamy m.in. za czarne charaktery ze złotym sercem, pomy-
słowość oraz za to, że potrafią się cieszyć jak szalone. Mają 
w sobie to coś, co skłania do kreatywności… W tym dniu Mi-
nionki opanowały całą szkołę!

 ~ Nauczyciele PSP ,,Kuźnia Talentów”

Jedni w czasie ferii lubią lepić bałwana, inni zjeżdżać na 
nartach, a dzieciaki z „Kuźni Talentów” wzięły udział 
w projekcie finansowym. 

Czy można w prosty i zabawny sposób uchwycić sens eko-
nomii i przedsiębiorczości? Okazuje się, że tak! W ciągu  tygo-
dnia uczestnicy projektu poznali podstawy tworzenia reklamy, 
nauczyli się pisać pisma urzędowe, przygotowując „Wniosek 
o kieszonkowe” oraz założyli Mennicę Państwową, w której 
wyprodukowali własne pieniądze zwane „katekami”. Pozna-
li też, jaka jest różnica między oszczędzaniem a inwestowa-
niem, dzięki czemu mogli podzielić procentowo swoje wpły-
wy z kieszonkowego na wydatki, pomoc innym, inwestowanie 
i oszczędzanie. A na koniec założyli mikroprzedsiębiorstwa 

Szkoła Podstawowa „Kuźnia Talentów”

Czy dziecko może być 
przedsiębiorcą? 

i weszli na „giełdę”, inwestując w grze finansowej, którą sami 
wymyślili! 

Czy takie ferie z Kuźnią Talentów to inwestycja w przy-
szłość czy świetna zabawa, a może jedno i drugie? ~ na

Jak co roku Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 
w Ceradzu Kościelnym, zorganizowała dzieciom niezapo-
mniane ferie zimowe. Spora grupa uczniów spędziła tydzień 
w Zakopanem razem z dwiema paniami Agnieszkami, panią 
Izą i panem Andrzejem. 

Podczas zimowiska dzieci aktywnie spędzały czas na zaba-
wach na śniegu, lodowisku, stoku narciarskim, snowboardzie. 
Podziwiały scenerię Tatr z Gubałówki, na którą wjechały kolej-
ką oraz z Zębu, rodzinnej miejscowości Kamila Stocha. Zwie-
dziły też skocznię – Wielką Krokiew, gdzie m.in. obserwowa-
ły trening młodych skoczków. Miały również okazję przejść 
Największym Śnieżnym Labiryntem. Wiele radości przynio-
sły im też zjazdy na śnieżnych pontonach. Dzieci uczestni-
czyły również w interaktywnej lekcji muzealnej i obejrzały 
interaktywny film w Tatrzańskim Muzeum Narodowym. Wie-
czory spędzały przy ognisku lub na kręgielni i w aquaparku. 
Nie zabrakło również zajęć plastycznych, podczas których po-
wstał piękny łabędź wykonany techniką origami. 

Równie ciekawie było na półkoloniach, które w szkole zor-
ganizowały dla dzieci dwie panie Marty i dwie panie Kasie. 
W ramach tych zajęć dzieci miały możliwość korzystania 

z miejscowych atrakcji, takich jak wodne zabawy na Tarnow-
skich Termach czy sportowe zmagania na kręgielni Vector. 
Świetnie też się bawiły podczas wyjazdu do kina na film pt. 
„Sing” oraz podczas zajęć plastycznych i eksperymentalnych 
w szkole. Przy tak różnorodnych atrakcjach dzieci już teraz 
nie mogą się doczekać kolejnych ferii.

 ~ Marta Anders, Agnieszka Łopata

Szkoła Podstawowa w Ceardzu Kościelnym

Atrakcyjne ferie w Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym
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Od września 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Ceradzu Kościelnym prężnie działa ogól-
nopolski program cyfrowej edukacji dla świetlic „Me-

gaMisja” pod kierunkiem Fundacji Orange.
Nasza przygoda z MegaMisją rozpoczęła się od przygotowa-

nia filmiku promującego działania w świetlicy. Najwyraźniej 
spodobał się on komisji konkursowej, gdyż zostaliśmy zakwali-
fikowani do udziału w programie. A konkurencja była duża, bo 
zgłosiło się aż 725 szkół. Ostatecznie do programu dostało się 
300 świetlic szkół podstawowych z całej Polski. Najpierw ko-
ordynator programu z ramienia szkoły uczestniczył w dwudnio-
wym szkoleniu w Warszawie. Po nim można było zacząć dzia-
łać. A jest co robić, bo cały program trwa 10 miesięcy, a jego 
głównym zadaniem jest złapanie Psotnika – jednego z głów-
nych bohaterów.

Szkoła Podstawowa w Ceardzu Kościelnym

MegaMisja w świetlicy szkolnej w Ceradzu Kościelnym

Przez pierwsze półrocze dzieci pomagały postaciom z progra-
mu, Julce i Kubie, złapać niesfornego Psotnika, ucząc się przy 
tym ważnych dla młodego internauty zasad. Przebieg programu 
oparty jest na fabularyzowanej grze (grywalizacji), która prze-
nosi dzieci do cyfrowego laboratorium i pełnej przygód Mega-
Misji. Dzięki temu programowi dzieci uczą się pracy w gru-
pach i współdziałania, korzystania z programów edukacyjnych, 
rozmawiania na różne tematy. Sami nagrywają filmiki, robią 
zdjęcia, opracowują w graficznym programie pocztówki i wie-
le innych. Wykonując dane zadania zdobywają monety/punkty, 
które co jakiś czas zamieniane są na „realne” nagrody dla świe-
tlicy, np. książki, materiały plastyczne, gry, zabawki czy sprzęt 
multimedialny. 

Uczestnikom programu udało się do tej pory przejść następu-
jące laboratoria/etapy programu: korzystanie z informacji z róż-
nych źródeł, dziecko w środowisku medialnym, język mediów, 
prawo i  kreatywne korzystanie z mediów.  

Dodatkowo dzieci wysyłały kartki świąteczne do wybranych 
świetlic z innych szkół oraz przyłączyły się do akcji wysyłania 
kartek urodzinowych dla Darka z Tarnowa i Oliwii z Koszalina 
(chorych na nowotwory). Jak widać program MegaMisja to nie 
tylko praca z komputerem, ale też działania charytatywne.

Przed nami kolejne miesiące bardzo ciekawej pracy.
 ~ Magdalena Matwiej – koordynator programu.

Na XXV sesję Rady Powiatu w Poznaniu, która odby-
ła się 22 lutego, została zaproszona uczennica Szko-
ły Podstawowej w Lusówku. Jej obecność w siedzibie 

Starosty tego dnia była nieprzypadkowa! 
Alicja May z klasy 4 b wzięła bowiem udział w uroczystym 

rozstrzygnięciu Konkursu „Razem przeciwko przemocy”. Ha-

Szkoła Podstawowa w Lusówku

„Razem przeciwko przemocy” – gratulacje dla Alicji!
sło, które przygotowała: „Nie bij koleżki, bo polecą mu łezki! 
Dla bicia jest zakaz, dla przeprosin nakaz!”, zdaniem Jurorów 
konkursu zasłużyło na wyróżnienie! 

Wicestarosta Powiatu Poznańskiego Tomasz Łubiński wrę-
czając dyplomy i nagrody  podkreślił niezwykle dojrzałe i kre-
atywne podejście laureatów do problemu przemocy w szkole, 
klasie oraz w środowisku rodzinnym. Gratulacje Alicji złożył 
również Maciej Małaszewski – funkcjonariusz Policji, który na 
co dzień współpracuje z naszą szkołą w zakresie działań pre-
wencyjnych.

Konkurs „Razem przeciwko przemocy” stanowił  jeden z ele-
mentów projektów edukacyjnych realizowanych  przez Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie i Komendę Miejską Policji 
w Poznaniu. 

Laureatce – gratulujemy, życząc jej dalszych sukcesów 
w konkursach kierowanych do dzieci i młodzieży.

 ~ SP Lusówko
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W piątkowy wieczór 17 lutego 2017 r., w bibliote-
ce Szkoły w Lusowie my – wielbiciele, pasjona-
ci, entuzjaści i miłośnicy słowa drukowanego – 

wzięliśmy udział w „Spotkaniu Walentynkowym” pod hasłem 
„Zakochani w książkach”. Na początek, ponieważ całemu 
przedsięwzięciu patronował św. Walenty, Wicedyrektor Ewa 
Widelska przeczytała nam fragment książki Pawła Beręsewi-
cza „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek”. Taka miłość w szkolnej 
ławce każdemu może się przytrafić. Podzieleni na grupy przy-
gotowywaliśmy zabawne inscenizacje wierszy, których boha-
terami były zwierzęce pary: bocian i żaba, żuraw i czapla, hi-
popotam i żaba oraz Słowik i Słowikowa. Śmiechu było co 
niemiara. Świetnie poradziliśmy sobie z tym zadaniem i udo-
wodniliśmy, że mamy duży talent aktorski. 

Dalsza część spotkania upłynęła nam na rozwiązywaniu krzy-
żówek i uzupełnianiu łamigłówek. Rysowaliśmy też piękne za-
kładki do książek. W przerwie zajęć zjedliśmy kolację i słodkie 
co nieco. W trakcie posiłku słuchaliśmy bajkowych piosenek.

Na podsumowanie wieczoru wykonaliśmy plakaty, na któ-
rych wyraziliśmy naszą miłość do książek.

Ostatnim punktem spotkania było wspólne oglądanie filmu 
„Zakochany kundel”. O tym, że wieczór był bardzo udany, naj-
lepiej świadczą wypowiedzi naszych koleżanek i kolegów:

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Zakochani w książkach

– Najbardziej podobały mi się przedstawienia,
– Dzisiaj najbardziej podobało mi się, gdy staliśmy na środku 

sali i mówiliśmy wiersze,
– Chciałbym być na takim spotkaniu w przyszłym roku,
– Spotkanie mogłoby być dłuższe,
– Wieczór spędziliśmy wesoło, ciekawie i wartościowo. 

Wszystko to zawdzięczamy paniom z biblioteki szkolnej:  
p. Halince i p. Stasi oraz książkom. Bo my po prostu kochamy 
czytać!

Miłośnicy książek wraz z opiekunami  
Halina Taciak, Stanisława Janeczek,  

Alicja Szudrowicz, Katarzyna Jabłecka

Czas po lekcjach w świetlicy szkolnej wcale nie musi 
być monotonny, odliczany wyłącznie minutami ocze-
kiwań do przyjścia mamy czy taty! 

Codziennie grono pedagogów, pracujących w świetlicy 
w Szkole Podstawowej w Lusówku pod kierunkiem kierow-
nika Liliany Nowak realizuje szereg projektów pozalekcyj-
nych, które pozwalają uczniom w sposób twórczy, zupełnie 
oderwany od komputerów, telewizji, tabletów, notebooków 
i aplikacji poznawać realny, fascynujący świat! Wielu z na-
uczycieli świetlicy ma świadomość, że współczesne wyzwa-
nia dla edukacji najmłodszych determinowane są rozwojem 
nowych technologii – razem z ich zaletami i zagrożeniami. 

Zajęcia pozalekcyjne realizowane przez naszą szkołę po-
zwalają dzieciom nie tylko rozwijać talenty i uzdolnienia, ale 
także mobilizują do samodzielnego myślenia, kształtują po-
stawy badawcze oraz prospołeczne. 

Oferta naszej świetlicy szkolnej jest bogata:
• uczniowie biorą udział w cotygodniowych zajęciach „Pa-

mięć to podstawa” – poszerzają swoją wiedzę, zdolności 
i zainteresowania,

• projekt „Świetlicowi poligloci” – codziennie ćwiczymy 
słówka z języka angielskiego – zajęcia prowadzone są przez 
nauczyciela języka angielskiego,

• „Świetlica dla świetlic” – od października do maja co 
miesiąc wysyłamy dwie prace plastyczne do szkół im. Kawa-
lerów Orderu Uśmiechu oraz do świetlic szpitalnych w Pol-
sce, 

Szkoła Podstawowa w Lusówku

W tej świetlicy nie ma czasu na nudę!

• dzieci z naszej świetlicy obejmują swoim młodzieńczym 
wsparciem podopiecznych Hospicjum Palium w Pozna-
niu. Motyle wykonane techniką kirgami radośnie ozdabiają 
wszystkie sale ośrodka,

• Cards Christmas Exange 2016 dla szkół w Polsce i Eu-
ropie – wymieniamy kartki świąteczne z dziećmi z różnych 
krajów,

• w okresie Świąt Bożego Narodzenia dzieci obejmują 
swoją pamięcią podopiecznych Domu Seniora w Opalenicy.

Oprócz tego, po lekcjach obowiązkowo realizowane są za-
jęcia na świeżym powietrzu, gry i zabawy integracyjne, zaję-
cia konstrukcyjne oraz spotkania z teatrami!

 ~ M. Kaczmarek-Łuczka
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Akademia Fiedlerowska 2016/2017

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Goście, goście

Od kilku miesięcy realizujemy w naszej szkole zaję-
cia w ramach Akademii Fiedlerowskiej (kontynuacja 
Akademii Wiedzy i Umiejętności Wszelakich). W tym 

roku szkolnym uczniowie poszerzają swoją znajomość świata 
przyrody. 

Uroczystość inauguracyjna miała miejsce w październi-
ku. W obecności dyrekcji szkoły żacy złożyli ślubowanie oraz 
otrzymali plakietki i zeszyty do realizacji zadań naukowych. 
Podczas pierwszego spotkania uczniowie wysłuchali wykładu 
dra hab. Bogdana Chojnickiego z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu pt. „Efekt cieplarniany – dobrodziejstwo czy za-
grożenie?”. Następnie młodzi przyrodnicy wraz z opiekunami 
wyruszyli na wycieczkę do stacji badawczej Instytutu Meteoro-
logii w Rzecinie. Kolejne spotkanie Akademii odbyło się w listopadzie. Gru-

pa wybrała się do Ośrodka Edukacyjnego w Łysym Młynie na 
zajęcia ,,Zima w życiu ptaków”. Dzieci dowiedziały się wielu 
ciekawych informacji na temat zasad dokarmiania ptaków zimą. 
Miały też możliwość własnoręcznego zbijania karmników, któ-
re zawieszono później w okolicy szkoły. 

Ciekawym momentem z życia Akademii była Noc Biologów. 
Na zajęcia wybraliśmy się do Instytutu Genetyki Roślin Polskiej 
Akademii Nauk. Podczas warsztatów mogliśmy własnoręcznie 
pozyskać DNA z warzyw i zobaczyć, jak delikatna i niepozor-
na jest to substancja, bez której nie mogłoby istnieć życie. Do-
datkowo poznaliśmy szczegółowo etapy mikrorozmnażania ro-
ślin w warunkach laboratoryjnych. Każdy z nas z taką wiedzą 
i praktyką naukową w laboratorium poczuł się jak prawdziwy 
biolog.

Nie możemy doczekać się już kolejnego spotkania z cieka-
wym i fascynującym światem przyrody.

 ~ Uczniowie Akademii

Nauczyciele tarnowskiej podstawówki również orga-
nizują ciekawe spotkania, które uatrakcyjniają szare, 
zimowe dni. 24 lutego szkołę odwiedzili znani i zna-

komici lekkoatleci:  skoczek wzwyż Artur Partyka oraz sprin-
ter, mistrz świata w sztafecie 4 x 400 m Robert Maćkowiak. 
Opowiadali o swojej karierze i osiągnięciach, a później odpo-
wiadali na pytania uczniów. Pytań było mnóstwo: o początki 
kariery, o to czy panowie dużo zwiedzali podczas swoich wy-
jazdów, o to czym zajmują się teraz. Goście chętnie odpowia-
dali na pytania. 

Uczniowie mieli okazję trzymać w rękach i podziwiać medale 
Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata. Dzieci entuzjastycznie 
przyjęły gości, a ciekawe spotkanie na pewno zachęci do uprawia-
nia wielu konkurencji Królowej Sportu, jaką jest lekka atletyka. 
Na zakończenie sportowcy rozdawali autografy na swoich zdję-
ciach i robili pamiątkowe zdjęcia z uczniami naszej szkoły.

Serdecznie dziękujemy za odwiedziny!

~ oprac. A. Dzieciątkowski, L. Gorczyńska, D. Koralewska
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Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Kolejne „Warsztaty  
u Zamoyskiej”

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Dzień uprzejmości!
W SPTP zawsze jesteśmy dla siebie mili, ale w tak wy-

jątkowy dzień jak Walentynki nauczyciele zorga-
nizowali Dzień Uprzejmości. Celem było zachęca-

nie do uprzejmości i otwartości wobec innych oraz używania 
wobec siebie miłych słów, integracja klas, radość ze wspólnej 
zabawy. Staramy się propagować takie zachowania nie tylko 
14 lutego. W holu szkoły i łączniku wystawione były tablice, 
na których każdy uczeń, nauczyciel, rodzic, pracownik szkoły 
mógł przykleić serduszko z wypisanym miłym słowem do wy-
branej osoby w szkole. W tym dniu obowiązywał czerwony ak-
cent w ubiorze.

 ~ oprac. A. Dzieciątkowski, L. Gorczyńska, D. Koralewska

To już tradycja. Po raz trzeci uczniowie naszego Gim-
nazjum gościli w życzliwych progach XXV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoy-

skiej w Poznaniu. 23 stycznia odbył się kolejny już „Festiwal 
Nauk Przyrodniczych u Zamoyskiej”. 

Patronat nad imprezą objął Uniwersytet Przyrodniczy, Wiel-
kopolski Kurator Oświaty oraz Rada Osiedla Winiary. Festi-
wal ma na celu popularyzację nauk przyrodniczych wśród mło-
dzieży oraz integrację uczniów szkół średnich i gimnazjalnych. 
Dzięki współpracy naszych nauczycieli z nauczycielami liceum 
wśród zaproszonych gości znaleźli się również uczniowie tar-
nowskiego Gimnazjum. Wzięli udział w warsztatach przedmio-
towych z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii, których 
tematyka nawiązywała do podstawy programowej i stanowiła 
doskonałą powtórkę do egzaminu gimnazjalnego.

Podczas warsztatów młodzież samodzielnie wykonywała do-
świadczenia pod opieką nauczycieli i licealistów. Uczniowie 
dowiedzieli się, co należy zrobić, by ziemniak zaczął się pienić, 
jak można wyizolować DNA z cebuli, grochu, a nawet swoje 
własne, co to jest strąceniowa analiza jakościowa, jak otrzymać 
mgłę do „efektów specjalnych”, jak zbudować sztuczną kość, 
jak powstają doliny i zatoki oraz poznali odpowiedzi na wiele 
innych pytań. 

Dodatkowo gimnazjaliści mogli wziąć udział w pokazie ra-
townictwa medycznego oraz porozmawiać z członkami Szkol-
nej Drużyny Szpiku. Organizacja Festiwalu pozwoliła wszyst-
kim dostrzec, że aktywny sposób budzenia zainteresowań 
znajduje duże poparcie u młodzieży, pozwala doświadczyć, że 
świat nauki nie jest bardzo odległy, że dla każdego ze wzglę-
du na zainteresowanie jest miejsce w świecie nauki i że każdy 
może być jej popularyzatorem. 

Liczne pytania o kolejna edycję festiwalu świadczą o potrze-
bie tego typu imprez. Za rok znów chcemy brać udział w Festi-
walu, a organizatorom dziękujemy za zaproszenie.

 ~ Iwona Dostatnia

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony 
jest 21 lutego. To wspaniała okazja, aby gościć w na-
szej szkole Łukasza Wierzbickiego, autora książek dla 

dzieci i młodzieży, biografistę, podróżnika i reportera. 
Pisarz, łącząc elementy prezentacji multimedialnej, wykładu 

i inscenizacji, w sposób ciekawy i oryginalny opowiedział mło-
dzieży o tym, jak został pisarzem, o swojej fascynacji niezwy-
kłymi ludźmi i o podróżach.

Autor „Afryki Kazika”, zainspirowany w dzieciństwie opo-
wieściami dziadka, zaczął interesować się zapomnianymi histo-
riami, m.in. o podróżniku Kazimierzu Nowaku, który w latach 
1931-1936 przemierzył Afrykę z północy na południe: rowe-
rem, pieszo, na wielbłądzie, czółnem i konno czy o pionierskiej 
wyprawie motocyklowej Haliny i Stanisława Bujakowskich do 
Chin („ Machiną przez Chiny”). 

Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim to także lekcja historii 
dla gimnazjalistów, gdyż autor „Dziadka i niedźwiadka. Histo-
rii prawdziwej” opowiedział o niezwykłym żołnierzu służącym 
w czasie II wojny światowej w Armii Andersa – niedźwiedziu 
Wojtku, który z II Korpusem Polskim przemierzył szlak z Persji 
do Włoch. Na zakończenie pisarz zachęcił uczniów, aby odkry-
wali swoje powołanie i realizowali marzenia. 

Młodzież pożegnała Łukasza Wierzbickiego gromkimi bra-
wami.  ~ Urszula Heinze, Jolanta Siwczak

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

O historiach prawdziwych  
i zapomnianych 
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WZP. 6721.4.2017
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów w Sadach w rejonie ul. Jeży-
nowej.

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 październi-
ka 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 podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo 
Podgórne Uchwały Nr XXXIX/621/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. 
w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów w Sadach w rejonie ul. Jeży-
nowej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na 
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

WZP. 6721.3.2017
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, pomię-
dzy 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 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 
353 z późn. zm.) zawiadamiam o przedłużeniu terminu składania 
wniosków do zmiany Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr 
LXIII/811/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Lusowo, 
Batorowo, Sady i Swadzim, pomiędzy ulicami: Nową i Stefana Bato-
rego a drogą ekspresową S11 do dnia 14 kwietnia 2017 r.

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

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

WZP.6721.3.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie 
Podgórnym - część zachodnia

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłoże-
niu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym - część zachodnia 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 kwiet-
nia 2017 r. do 5 maja 2017 r. w godzinach pracy urzędu, ul. Poznań-
ska 115 - budynek A, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15.00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 
maja 2017 r.

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

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego w Sadach i Tarnowie Pod-
górnym po południowej stronie drogi krajowej nr 92.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Sadach i Tarnowie Podgórnym po południo-
wej stronie drogi krajowej nr 92 wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 23.03.2017 r. do 20.04.2017 r., w godzinach 
pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 
miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 30.03.2017 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 14:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
05.05.2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne.
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WZP. 6721.5.2017
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu i terenów przyległych - część Lusowo, w rejonie Jeziora 
Lusowskiego.

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 oddziaływa-
nia na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgór-
ne Uchwały Nr XXXIX/622/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie: 
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów 
przyległych - część Lusowo, w rejonie Jeziora Lusowskiego. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na 
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r.

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

WZP. 6721.2.2017
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów w Sadach przy drodze 
krajowej nr 92 oraz przy ul. 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 październi-
ka 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 przedłużeniu terminu składania wnio-
sków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów w Sadach przy drodze krajowej nr 92 oraz przy ul. Lu-
sowskiej do dnia 14 kwietnia 2017 r.

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

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

1 maja 2017 r. po raz czwarty od-
będzie się Bieg Unijny. Tak jak 
w latach ubiegłych uczestnicy 

będą mieli do pokonania dziesięcioki-
lometrową trasę wiodącą ulicami Prze-
źmierowa.

Udział w biegu pozwala w sportowy 
sposób uczcić 13 rocznicę przystąpie-
nia Polski do Unii Europejskiej. Hono-
rowy patronat nad imprezą objął Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz 
Czajka.

Poza klasyfikacją generalną kobiet 
i mężczyzn, indywidualną i w poszcze-
gólnych grupach wiekowych, pojawi 
się klasyfikacja sołectw, której wyni-
ki będą wliczane do Rankingu Sołectw 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Zgłoszenia będzie można już do-
konać drogą elektroniczną za pośred-
nictwem strony www.czasnachip.pl  
do wyczerpania limitu miejsc.

Bieg współfinansowany jest ze środ-
ków Gminy Tarnowo Podgórne. 

 ~osir

Bieg Unijny
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I Bal Sportowca w Tarnowie Podgórnym
26 lutego w Tarnowie Podgórnym odbył się pierwszy 

charytatywny „Bal Sportowca”. Bal został wyda-
ny w Hotelu 500, gdzie zaproszeni goście obejrze-

li występ znanego artysty kabaretowego – Jerzego Kryszaka.  
Po występie uczestników balu przywitali: Wójt Tadeusz Czaj-
ka i Zbigniew Trawka z GKS Tarnowia, którzy poformowali, 
że jednym z głównych celów balu będzie zbieranie funduszy 
na pomoc w rehabilitacji Wojciecha Szewczyka, zawodnika 
Tarnovii, który w 2015 r. uległ poważnemu wypadkowi.

Gośćmi specjalnymi I Balu Sportowca byli: medaliści olim-
pijscy Artur Partyka i Aneta Konieczna oraz mistrz świata 
w sprincie - Robert Maćkowiak, którzy na potrzebę licytacji 
ofiarowali organizatorom pamiątki związane ze swoimi osią-
gnięciami sportowymi.

Wszyscy uczestnicy balu wzięli udział w losowaniu nagród 
ufundowanych przez partnerów tego wydarzenia oraz w licy-
tacjach, podczas których można było otrzymać między inny-
mi: piłkę z podpisami piłkarzy KKS Lech oraz GKS Tarnowia, 

tygodniowy pobyt w ośrodku wypoczynkowym w Puszczy 
Noteckiej, bluzę w barwach narodowych polskiej kadry olim-
pijskiej czy profesjonalny rower górski. Podczas licytacji ze-
brano ponad 10 tys. złotych. Organizator zamierza przekazać 
całość tej kwoty rodzinie Wojciecha Szewczyka z przeznacze-
niem na rehabilitację, z nadzieją, że dzięki tej pomocy szybciej 
powróci do zdrowia. 

Partnerami I Balu Sportowca byli: Gmina Tarnowo Podgór-
ne, Body Chief, Hotel 500, firma Gusma, Gruntkowski Trans-
port, Tarnowskie Termy oraz WUEF fitness club. Oprawę mu-
zyczną imprezy zapewnił zespół Quest. Partnerem prasowym 
balu był miesięcznik Kurier Gminny.

tekst i fot.: ~ Maciej Mikuła
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RODZINNE WYDARZENIE DLA KAŻDEGO
Jeśli Bieg Lwa kojarzy Ci się z bieganiem, to znasz tyl-

ko część prawdy. Bieg Lwa to cały dzień atrakcji dla Ciebie, 
Twojej rodziny, przyjaciół, znajomych i sąsiadów. Nie ma oso-
by, która nie znalazłaby tu czegoś dla siebie. Dzieciaki z pew-
nością nie wrócą do domu zanim nie skorzystają z dziesiątek 
atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich, Ty zaangażujesz 
się w któreś z wydarzeń na EXPO Lwa, a wszyscy razem bę-
dziecie się emocjonować zmaganiami lwiątek, później tysię-
cy biegaczy, w tym najlepszych długodystansowców w Polsce 
i elity zawodników z Europy i Afryki. Jeśli znajdziesz wol-
ną chwilę, z pewnością spędzisz ją zajadając się smakołykami 
z food trucków. 

W kilku słowach spróbujemy przekonać cię do spędzenia 
z nami czasu. 

ZLOT FOOD TRUCKÓW
Po raz pierwszy do Tarnowa Podgórnego zawita tak dużo 

popularnych w ostatnim czasie food trucków. Będą serwowa-
ły dania z kilku kontynentów. Spróbujesz kuchni orientalnej, 
amerykańskiej, francuskiej i wielu innych. Do tego skosztujesz 
napojów wybranych spośród dziesiątek pomysłów. Wszystko 
serwowane w niezwykle atrakcyjny sposób. Co Ty na to?  

EXPO LWA
Co roku EXPO Lwa cieszy się bardzo dużym powodzeniem 

zarówno firm, które je tworzą, jak i gości odwiedzających im-
prezę. Kilka hitów z poprzednich lat nie zniknie. A więc zno-
wu możesz przyjść z rowerem (sugerujemy rozłożony) lub ro-
werkiem, hulajnogą czy innym pojazdem dziecięcym, wybrać 
kolor, a na twoich oczach fachowcy z Grupy Lak profesjo-
nalnie go odnowią. Równie atrakcyjnie będzie w strefie Kim-
ball, gdzie pojawi się ścianka wspinaczkowa z instruktorami, 
Good Food na fali przygotował zawody sprawnościowe z na-
grodami, Schattdecor powtarza popularne jumpowanie, a Lidl 
stawia na rodzinne zajęcia kreatywne ze swoim ryneczkiem. 
W wolnej chwili (jeśli ją znajdziesz)  zregenerujesz się w stre-
fie chillout Noti i Balma, a potem krótki masaż w Otimedica 
i relaks w strefie Pałacu Mierzęcin. Po odpoczynku musisz od-
wiedzić strefę sportu WUEF Club i Decathlon, bo tam będzie 
co robić przez cały dzień! Mało? No to pomyśl sobie, że to 
dopiero kilka z ponad 40 stref. Przecież jeszcze choćby Stre-

fa Lwiątek G.En Gaz Energia z atrakcjami dla dzieci, PPG 
z zajęciami malarskimi, Olandii, Amazon, Novum Plus, Exac-
tus, Gizo wyniesie pod niebo, KIA Delik, Spoko z animacjami 
i wiele innych, o których będziemy informować w kolejnych 
numerach „Sąsiadki-Czytaj”. 

BIEGI
Siłą rzeczy będziesz musiał zrobić sobie przerwę, żeby zo-

baczyć co się dzieje na stadionie i trasach biegowych. Na 
początek wystartują lwiątka, które swoim zaangażowaniem 
i walką wzbudzają wielkie emocje u widzów. Podczas tych 
zmagań trybuny są pełne i rozentuzjazmowane. Nie ma oso-
by, która obojętnie obserwuje to, co się dzieje na bieżni. Po 
lwiątkach pokażą się Sztafety Pokoleń, czyli rodziny startu-
jące w 3 pokoleniach na dystansie 1200 metrów. Od wnuka 
do dziadka. O 14:00 wystartuje widowiskowy półmaraton 
z gwiazdami biegów i tysiącami amatorów. Razem z nimi ru-
szą Sztafety Szkolne na dystansie półmaratonu, Sztafety Firm 
i szybkościowcy w Pogoni za Lwem. Wszystkim będą kibi-
cować maratończycy spinningowi WUEF Clubu. Meta będzie 
usytuowana na stadionie przed trybuną, gdzie ostatnie sto me-
trów będzie dodatkowo premiowane SETKĄ PPG. Emocje 
gwarantowane. 

KONCERT FOLIBA
Podczas emocji sportowych związanych z finiszem biega-

czy na scenie pojawi się gwiazda reggae i muzyki afrykańskiej 
– Foliba. Zespół z doskonałym kontaktem z publicznością gra-
jący głównie na bębnach będzie zachęcał Cię do zabawy i do-
datkowo podbijał emocje, a zaraz po koncercie będziesz mógł 
dostać jedną z dziesiątek nagród od naszych Partnerów. Wy-
starczy, że pojawisz się na dekoracji i będziesz miał trochę 
szczęścia. 

Zarezerwuj 21 maja dla Biegu Lwa i zabierz rodzinę oraz 
znajomych do Tarnowa!  

TRIATHLON LWA
Przy okazji zapisywania w kalendarzu terminu Biegu Lwa, 

zarezerwuj też 10 czerwca na Triathlon Lwa w Lusowie. Tria-
thlon to bardzo widowiskowa dyscyplina z mnóstwem emocji 
i zabawy. 

Autor tekstu: Piotr Modzelewski
Zdjęcia: Piotr Dymus

W niedzielę 21 maja widzimy się na Biegu Lwa
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Ostatni weekend lutego kolarze Tarnovii Tarnowo Pod-
górne spędzili w Pruszkowie, gdzie odbywała się 
pierwsza edycja Pucharu Polski w kolarstwie torowym. 

Zawody rozegrane na BGŻ Arenie zaliczane były do eliminacji 
Mistrzostw Polski w kategorii junior. 

24 lutego drużyna KK w składzie: Adrian Mrówka, Borys 
Korczyński, Tobiasz Pawlak i Mikołaj Sójka zajęła drugie miej-
sce w wyścigu drużynowym orlików. Pierwsza trójka wymie-
nionych zawodników zajęła również drugie miejsce w sprincie 
drużynowym. 

Drugiego dnia zawodów na drugim stopniu podium stanął To-
biasz Pawlak, który w konkurencji omnium uległ tylko Dawi-
dowi Czubakowi z UCI Continental Voster Uniwheels Team. 
Poza nim trzecie miejsce w sprincie kobiet wywalczyła Julita 
Jagodzińska. 

Ostatniego dnia rywalizacji na pruszkowskim welodromie 
w keirinie Julita Jagodzińska zajęła trzecie miejsce, a jej klubo-
wi koledzy Tobiasz Pawlak i Paweł Zaleśny drugie w madiso-
nie. ~ Ania Lis  

Kolarski PP Mistrzyni Wielkopolski

Dwa medale Mistrzostw Wielkopolski do lat 12 wywal-
czyła Hania Piotrowska z TKS Kross Tarnowo Pod-
górne. Młoda tenisistka nie miała sobie równych za-

równo w singlu jak i deblu. W grze podwójnej Hania grała 
w parze z Julią Wartecką (Park Tenisowy Olimpia Poznań). 
Zawody odbyły się w weekend 18-19 lutego na kortach AZS 
Poznań. ~ Ania Lis

Jolanta Witczak w 4 godz. 20 min. przebiegła Baikal Ice Marathon, jeden z najtrudniejszych maratonów 
na świecie. Trzynasta edycja ekstremalnych zawodów odbyła się 7 marca br. na zamarzniętym Jeziorze 
Bajkał. Zawodnicy mieli do przebiegnięcia dystans 42 km 195 m z miejscowości Tanhoi do Listvyanka. 
Na starcie stanęło blisko 160 zawodników w tym 15 z Polski.  ~ Ania Lis

Przebiegła           Bajkał
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W drugich zawodach w pływaniu rozegranych w ra-
mach Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgór-
ne, które odbyły się 26 lutego w Tarnowskich Ter-

mach wzięło udział 10 sołeckich reprezentacji. Zwyciężyła 
drużyna sołectwa Lusówko. Drugie miejsce zajęło sołectwo 
Tarnowo Podgórne, a trzecie Lusowo. Miejsca 4-10 zajęły ko-
lejno: Sady, Baranowo, Wysogotowo, Swadzim, Przeźmiero-
wo, Chyby, Batorowo. Organizatorzy dziękują za pomoc Pre-
zes Tarnowskich Term Anicie Stellmaszyk oraz Damianowi 
Jerszyńskiemu.

W klasyfikacji generalnej po sześciu konkurencjach pro-
wadzi sołectwo Tarnowo Podgórne (85 pkt.). Drugie miejsce 
zajmuje Lusówko (83), a trzecie ex aequo Baranowo i Prze-
źmierowo (77).

Miejsca 5-16 zajmują kolejno sołectwa: Lusowo (71), 
Sady (62), Batorowo (44), Chyby (40), Rumianek (38), Ce-

Sołeckie pływanie

radz Kościelny (28), Wysogotowo (20), Góra i Sierosław 
(15), Jankowice i Swadzim (10) i Kokoszczyn (7).

 ~ Ania Lis
 fot. Robert Szymlet 

Tradycyjnie w okresie ferii zimowych zespół OSiR Dan-
ce Studio Tarnowo Podgórne wziął udział w warszta-
tach tanecznych podnoszących ich umiejętności. W tym 

roku odbywały się w hali OSiR w Przeźmierowie w terminie 
od 6 do 10 lutego. Wzięło w nich udział 30 tancerzy ze starszej 
i młodszej grupy. W trakcie zajęć uczestnicy zgłębiali tajniki 
stylów: Hip Hop, House, Jazz, Modern, Belly Dance, Jump 
Style oraz Zumba (na rozgrzewkę). Oprócz sporej dawki tań-
ca były zajęcia ogólnorozwojowo-akrobatyczne prowadzone 
przez Łukasza Domańskiego – instruktora akrobatyki sporto-
wej, wieloletniego reprezentanta klubu AZS AWF Poznań.

Poza instruktorami, pracującymi w OSiR Dance Studio, na 
warsztatach gościli również Łukasz Kukulski – trener, chore-
ograf związany na co dzień ze Studiem Tańca CSW i grupą 
Spoko, Michał Żybura – finalista ligi światowej Jumpstyle oraz 
Agata Gertchen – tancerka i choreograf specjalizująca się w Hip 
Hopie i Waackingu.

Poza tym młodsza grupa pod kierownictwem Marii Mytko 
pracowała nad projektem teatralnym „Orfeusz i Eurydyka”, 
a także wzięła udział w spotkaniu z Agatą Widzowską – autor-
ką książek dla dzieci i młodzieży. Zachęcam do polubienia Osir 
Dance Studio Tarnowo Podgórne na Facebooku oraz odwiedze-
nia strony www.dbst.pl. Więcej informacji o działalności zespo-
łu można uzyskać także dzwoniąc pod numer tel. 665 121 302 
lub pisząc na e-mail: b.dudek@dbst.pl Ania Lis

Taneczne warsztaty

Na przełomie stycznia i lutego triathloniści z  UKS Lu-
sowo wzięli udział w obozie sportowym przygotowu-
jącym ich do zbliżającego się sezonu startowego 2017. 

Obóz odbył się w Szklarskiej Porębie. Uczestniczyło w nim 17 
osób: 15 zawodniczek i zawodników oraz dwóch trenerów.  

Głównym celem zgrupowania było podniesienie poziomu 
formy pływackiej i biegowej. Codzienne treningi pływackie 
grupa młodzików rozpoczynała o 6.00. Po pierwszym trenin-
gu i śniadaniu wszyscy wyjeżdżali do Jakuszyc, gdzie biegali 
na nartach, trenując wytrzymałość i siłę. Po treningu biegowym 
uczestnicy obozu wracali do hotelu na obiad oraz upragniony 
odpoczynek. Na zakończenie każdego dnia obozu odbywały się 
treningi pływackie lub ogólnorozwojowe. Po kolacji dla wyci-
szenia organizmu wszyscy wychodzili na wspólny spacer po 
Szklarskiej Porębie. Poza treningami był czas na zabawę m.in. 
ognisko z kiełbaskami czy kulig z pochodniami.

Obóz zakończył się sprawdzianami pływackimi i biegowymi. 
Wszyscy zawodnicy spisali się na „5+”. Każdy pobił swój wła-
sny rekord życiowy.

Zarówno dzieci jak i trenerzy Borys Monastyrskyy i Tomasz 
Kosicki byli bardzo zadowoleni z przebiegu obozu, a w szcze-
gólności z pracy, jaką ich podopieczni wykonali. Wszyscy wró-
cili do domu z uśmiechami na twarzy. Więcej informacji o UKS 
Lusowo można znaleźć facebook.com/ukslusowo oraz stronie 
internetowej www.triathlonlusowo.pl Tomasz Kosicki, Ania Lis

Zgrupowanie 
thriatlonistów
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Kiedy powstała sekcja pływacka 
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne?

Na początku działaliśmy pod szyldem 
Tarnowskich Term. Później w trakcie 
rozmów prowadzonych przez Prezes 
Term z włodarzami GKS Tarnovia, do-
szło do porozumienia, w efekcie którego 
od września działamy jako sekcja pły-
wacka i ratownicza tego klubu.

Czy każde dziecko może uczestni-
czyć w zajęcia?

Sekcja pływacka jest alternatywą dla 
dzieci z Akademii Pływania oraz dzieci, 
które już potrafią pływać. My możemy 
wspomóc je w dalszym rozwijaniu swo-
ich umiejętności pływackich. Nasi trene-
rzy prowadzą zajęcia również w Akade-
mii, tam wyłapują „perełki” i zachęcają 
je, aby uczestniczyły w zajęciach sekcji. 
Najczęściej są to dzieci w wieku 9-10 lat, 
rzadziej 8. Natomiast do sekcji ratowni-
czej należą starsze dzieci, które w pływa-
niu nie odnajdują się do końca. Potrafią 
już wiele, ale ratownictwo wodne jest 
trudną dziedziną i potrzeba jeszcze sporo 
czasu na zgłębienie jego tajników. Mamy 
dwie trenerki i dwóch czterech trenerów. 
Każdy odpowiedzialny za prowadzenie 
jednej grupy wiekowej. Chcę, aby byli 
zaangażowani w daną jedną grupę, nie 
wyobrażam sobie sytuacji każdego dnia 
– inny trener – inna grupa. Pływanie jest 
trudną dyscypliną i wymaga treningu – 
najlepiej codziennego. My póki co prze-
znaczamy na niego dwie – trzy godziny 
w tygodniu, żeby nie przestraszyć dzieci 
i rodziców. Na chwilę obecną mamy oko-
ło 60 trenujących. Jedyny problem, z ja-
kim się borykamy, to dostępność torów 
na basenie. Wynika on z bardzo dużego 
obłożenia w godzinach popołudniowych.  

Czy macie już na swoim koncie ja-
kieś sukcesy? 

To, że działamy i się rozwijamy jest 
chyba największym sukcesem na obec-
ną chwilę. Uczestniczyliśmy już w za-
wodach poza Gminą, bardziej w celu 
porównania swoich umiejętności niż ry-

walizacji. Poza tym na koniec każdego 
miesiąca na naszym basenie organizu-
jemy wewnętrzne zawody, żeby spraw-
dzić swój postęp w pływaniu. Co mie-
siąc innym stylem, również po to, aby 
rodzice widzieli, jakie postępy robią ich 
dzieci i ile potrzeba czasu wymaga na-
uka danego stylu. Poza tym chcemy po-
kazywać co potrafimy podczas dużych 
imprez na basenie. 

A jakie stawiacie sobie cele, które 
chcecie osiągnąć w bliższej lub dal-
szej przyszłości?

Działamy bez presji i oczekiwań. Nie 
stawiamy sobie od razu konkretnych 
celów. Naszą działalność rozpoczyna-
my spokojnie. W planach mamy zamiar 
wzięcia udziału w zawodach rangi 
powiatowej, gdzie są sztafety, ale bez 
presji wyników. Najgorsze jest ruszyć 
z dużym oczekiwaniem, bo później może 
się to odwrócić przeciwko nam. 

Nie chce zapeszać, ale ogół działań 
w sekcji w porównaniu do innych klu-
bów wygląda bardzo profesjonalnie. 

Jak pokrótce powinna wyglądać 
nauka pływania dzieci?

My rozpoczynamy uczyć pływać dzieci 
już od 3 miesiąca życia, ale tak na-
prawdę czas rozpoczęcia nauki zależy 

od możliwości dziecka w tym przepusz-
czalności skóry. Taka adaptacja z wodą 
trwa do 3 - 4  roku życia. Do tego czasu 
dziecko powinno samo umieć unosić się 
na wodzie. Później do nauki pływania 
wprowadzamy elementy statyczne np. 
meduzy, korki i tym podobne. Następnym 
krokiem jest nauka pływania dynamicz-
nego: praca nóg, ramion i różne style 
pływackie. Jeśli dziecko ma predyspo-
zycje to w 2-3 stylach potrafi pływać już 
w wieku 5-6 lat. Są nawet takie przy-
padki, że dziecko w wieku 6-7 lat potrafi 
samodzielnie pływać delfinem. Wiele 
zależy od prowadzenia. Dzieci, które roz-
poczynały u nas naukę pływania, teraz 
znakomicie radzą sobie na dużym base-
nie, a ludzie robią wielkie oczy z niedo-
wierzania. Zależy nam także na wspar-
ciu rodziców, żeby nas poznali i ufali. 

Chciałbym, aby sekcja się rozwijała, 
dlatego tak duży nacisk kładę na syste-
matyczność w treningach. Chciałbym, 
aby powstała klasa pływacka, w któ-
rej poza samym pływaniem mogłyby 
być prowadzone zajęcia z pływania 
synchronicznego, piłka wodna i innych 
dyscypliny w wodzie.

 Rozmawiała ~ Ania Lis

Sekcja pływacka
Wywiad z Damianem Jerszyńskim – doktorem nauk o kulturze fizycznej, koordynatorem Akademii Pływania 
w Tarnowie Podgórnym, trenerem pływania I klasy, nauczycielem akademickim zatrudnionym w Zakładzie 
Pływania i Ratownictwa Wodnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 
starszym sternikiem motorowodnym oraz finalistą i medalistą Mistrzostw Polski w pływaniu.

~ sport
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Przerwa zimowa przyniosła wiele atrakcji wokół piłkar-
skiej drużyny Tarnovii. Były sparingi z bardzo mocny-
mi rywalami (m.in. Lech II Poznań czy Warta Poznań), 

był fantastyczny I Bal Sportowca zorganizowany przy pomo-
cy wielu lokalnych partnerów i w końcu, był zagraniczny obóz 
przygotowawczy.

Sam wyjazd trwał od 15 do 22 lutego, ale przygotowania za-
częły się dużo wcześniej. Jeszcze w ubiegłym roku Zbigniew 
Zakrzewski, Marcin Kikut, Marcin Mazurek, Zbigniew Traw-
ka, Arkadiusz Szurgot i inni dyskutowali na temat możliwości 
– wydawać by się mogło abstrakcyjnego – pomysłu. Od nie-
śmiałych pomysłów, przez rozmowy z partnerami, projekto-
wanie strojów i odzieży, po artykuły w ogólnopolskiej prasie 
drukowanej i elektronicznej. Cały kraj usłyszał o IV-ligowej 
Tarnovii, która jedzie na zagraniczny obóz do Turcji.

A tam oczywiście piękna pogoda, wspaniały 5-gwiazdko-
wy ośrodek, z którego korzystali m.in. Podbeskidzie Bielsko-
-Biała czy Miedź Legnica – ale nasi zawodnicy nie pojechali 
tam w roli turystów. Po śniadaniu trening, po obiedzie trening, 
a dodatkowo wieczorem siłownia. Trener Marcin Kikut pod-
szedł do tematu niezwykle profesjonalnie i pokazał naszym 
juniorom, których nie brakowało w samolocie, jak wygląda 
prawdziwa piłka i prawdziwy obóz. Piłkarze Tarnovii treno-
wali wiele elementów technicznych i szybkościowych, nie za-
pominając o budowie siły fizycznej i kondycji.

Najbardziej interesującym wydarzeniem wyjazdu był mecz 
towarzyski z bardzo mocnym przeciwnikiem. Po drugiej stro-
nie boiska stanął zespół FC Atyrau z Kazachstanu, który zaj-
muje obecnie 5. miejsce w lokalnej ekstraklasie. Co ciekawe, 
kilka lat temu nasi nowi znajomi występowali w Lidze Eu-
ropy, a ich zawodnikiem jest Dwalishwili! Tamtego dnia byli 
lepsi o jedną bramkę, którą strzelili w 80. minucie spotkania. 
Cel został jednak zrealizowany. Piłkarze Tarnovii mogli się 
sprawdzić na tle dużo mocniejszego rywala. W końcu zawod-
nicy drużyny FC Atyrau są wyceniani na łącznie prawie 8 mi-
lionów euro!

GKS Tarnovia zajmuje obecnie 4. miejsce w lidze i nie prze-
grała meczu od 15 października. Ostatnie 4 mecze to od końca: 
remis, remis, wygrana, wygrana. Tym samym 18 marca wal-
czymy o trzecią wygraną z rzędu. Przeciwnik? GLKS Wyso-
ka. Teoretycznie mocno średni przeciwnik. Praktycznie, jesz-
cze nigdy z nimi nie wygraliśmy. Ostatnio spotkaliśmy się 14 
sierpnia 2016 roku w Wysokiej, a mecz zakończył się remisem 
2:2. Na naszym terenie na pewno będziemy groźniejsi! Poza 
samym meczem będzie wiele atrakcji dla dorosłych i dla dzie-
ci. Liczymy również na sprzyjające warunki atmosferyczne. 
Zapraszamy serdecznie na pierwszy mecz Tarnovii po prze-
rwie zimowej. Będzie się działo!

Do końca sezonu zostało 14 spotkań. Poniżej pełen harmo-
nogram:

18 marca, 15.00 GKS Tarnovia – GLKS Wysoka
25 marca, 16.00 GKS Dopiewo – GKS Tarnovia

1 kwietnia, 15.00 GKS Tarnovia – Zieloni Lubosz
8 kwietnia, 15.00 Iskra Szydłowo – GKS Tarnovia
15 kwietnia, 16.00 GKS Tarnovia – Luboński KS
22 kwietnia, 16.00 1922 Lechia Kostrzyn – GKS Tarnovia
29 kwietnia, 16.00 Kotwica Kórnik – GKS Tarnovia

3 maja, 17.00 GKS Tarnovia – Pogoń Łobżenica
6 maja, 15.00 Nielba Wągrowiec – GKS Tarnovia
13 maja, 17.00 GKS Tarnovia – Lubuszanin Trzcianka
20 maja, 16.00 Unia Swarzędz – GKS Tarnovia
27 maja, 17.00 GKS Tarnovia – Sparta Oborniki
31 maja, 17.00 Warta Międzychód – GKS Tarnovia

3 czerwca, 16.00 GKS Tarnovia – Huragan Pobiedziska

Bieżące informacje można znaleźć na Facebooku klubu - fa-
cebook.com/GKSTarnovia

~ Jakub Brodewicz

GKS Tarnovia po obozie  
gotowa na rundę wiosenną!

~ sport
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Już 3 czerwca odbędzie się trzecia edycja „Rozalińskiej 
13-tki”, czyli biegu przełajowego dookoła jeziora Lu-
sowskiego. Organizatorzy planują zgromadzić około 300 

uczestników. W poprzednich latach nie było z tym problemu. 
W tym roku po raz pierwszy imprezie towarzyszyć będzie tak-
że bieg dzieci „Rozalińska Junior”.

13 kilometrów dookoła jeziora Lusowskiego w gminie Tar-
nowo Podgórne to propozycja zarówno dla biegaczy amato-
rów, jak i tych z osiągnięciami. Bieg, który odbędzie się 3 
czerwca zapowiada się świetnym sprawdzianem dla wszyst-
kich, którzy lubią biegać w terenie.  – Na trasie biegu możemy 
spodziewać się  zróżnicowanego podłoża – od asfaltu, przez 
leśne ścieżki, po piaszczystą plażę – mówi  Tomasz Ostajew-
ski z firmy Novum Plus, która jest organizatorem wydarzenia. 
  Start biegu przewidziany jest na godzinę 10.00 na Osie-
dlu Rozalin w Lusówku. Tam też będzie usytuowane biuro za-
wodów oraz meta. Wszyscy uczestnicy biegu wezmą udział 
w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania jest 
m.in. 50-calowy telewizor, weekendowy pobyt w hotelu  nad 
jeziorem, samochód na weekend, a także roczne ubezpiecze-
nie nieruchomości od jednej z firm ubezpieczeniowych. Zwy-
cięzcy poszczególnych kategorii biegowych mogą natomiast 
liczyć na puchary, bony do sklepów sportowych oraz oryginal-
ne nagrody rzeczowe.

O profesjonalny pomiar czasów i uzupełnienie rankingów 
zadba, tak jak w latach ubiegłych, specjalistyczna firma. Za-
wodnicy w ramach pakietów startowych otrzymają posiłek re-
generacyjny oraz przydatne akcesoria. Cała trasa biegu zabez-
pieczona będzie przez wolontariuszy.  

Zawodom towarzyszyć będzie rodzinny piknik. – Zawod-
nicy mogą mieć pewność, że ich rodziny nie będą się nudzić 
podczas, gdy oni będą startować. Na pikniku nie zabraknie 
rozrywek dla najmłodszych. Będą gry i animacje, przejażdżki 

na kucyku oraz plac zabaw do pełnej dyspozycji. Przewidzie-
liśmy też stoiska oferujące różne przekąski. Imprezę uświetni 
również występ dj`a oraz pokaz strażacki – komentuje Tomasz 
Ostajewski z Novum Plus.

W tym roku po raz pierwszy zmaganiom biegaczy towa-
rzyszyć będą zawody dla najmłodszych, którzy porywalizują 
w trzech grupach wiekowych (od przedszkolaków do nasto-
latków). Start biegu „Rozalińska Junior” będzie miał miejsce 
zaraz po rozpoczęciu wyścigu dorosłych, a kilkusetmetrowa 
trasa wiedzie brukowanymi uliczkami Osiedla Rozalin. Dla 
najlepszych małych sportowców organizatorzy przewidzieli 
puchary, a dla wszystkich – medale, słodycze i lody.

Zapisy na udział w biegu już trwają. Rejestracja dostępna 
jest poprzez stronę internetową www.rozalinska13.pl. 

„Rozalińska 13-tka” – 13-kilometrowy bieg  
dookoła jeziora Lusowskiego
3 czerwca 2017, godz. 10.00

www.rozalinska13.pl
www.facebook.com/rozalinska13tka

Rozalińska 13-tka
To już 3. edycja!

~ sport
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oraz inne atrakcyjne 
nagrody rzeczowe!

telewizor
50 cali

Citroen c4 Cactus na weekend

Pobyt dla dwóch osób 
na weekend w hotelu Białym  

w Skorzęcinie
WYJĄTKOWE 

NAGRODY, 
między innymi:

03.06.2017  |  GODZ. 10:00

ZAPISY oraz 
LISTA STARTOWA:

www.rozalinska13.pl

13km WOKÓŁ JEZIORA LUSOWSKIEGO

START: OSIEDLE ROZALIN W LUSÓWKU 
(GMINA TARNOWO PODGÓRNE)

sprzedaz@novum-plus.pl | www.osiedle-rozalin.pl

Sponsor Główny: NOVUM PLUS – 
deweloper realizujący Osiedle Rozalin 

NEST – właściciel  
hotelu w Skorzęcinie  

Soltbau – firma budowlana  
budująca domy na Osiedlu Rozalin

Partonat honorowy: 
Wójt Tarnowa Podgórnego 

Patronat Medialny:

DOMY JEDNORODZINNE – MIESZKANIA Z OGRODEM – BIEGANIE
P O Z N A J  N A S Z E  P A S J E

SPRAWDŹ SIĘ!

~ sport
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~ i na koniec...

Państwu Piotrowi i Danucie 
Burdajewiczom

wyrazy szczerego i głębokiego 
współczucia z powodu śmierci

Ojca i Teścia
składa:

Społeczność Szkolna 
Gimnazjum im . Polskich 
Noblistów  w Baranowie

Państwu Piotrowi i Danucie 
Burdajewiczom

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci

Ojca i Teścia
składa:

Uczniowie Gimnazjum  
w Baranowie  

wraz z Rodzicami

Chociaż wiemy, że kiedyś nastąpi,  
śmierć zawsze wydaje się niespodziewana.

Panu Marianowi Walczakowi
Radnemu Gminy Tarnowo Podgórne  

i sołtysowi Lusowa
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci 

Siostry
składają Wójt Gminy Tarnowo 

Podgórne Tadeusz Czajka  
z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy 
Grzegorz Leonhard z Radnymi

Sołtysi

Naszej koleżance

Monice Przybylskiej-Buchert
głębokie i szczere wyrazy 

współczucia z powodu śmierci 

Ojca

składają
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

Tadeusz Czajka 
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego,  
Dyrektorowi Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie

Panu Piotrowi Burdajewiczowi 
i jego najbliższej Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci  

Ojca 
składają

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

Wyrazy głębokiego współczucia 
Marioli, Zbyszkowi, Adamowi 
Pielucha  z powodu śmierci 

mamy i babci 
Marianny Klata

w imieniu mieszkańców  
Wysogotowa składa  

sołtys Elżbieta Szymkowiak 

Naszej Koleżance

Celinie Targowskiej  
i jej rodzinie

składamy serdeczne wyrazy 
współczucia i słowa wsparcia 

z powodu śmierci 

Mamy

Koleżanki i Koledzy z Klubu Seniora 
Tarnowo Podgórne

„Można odejść na zawsze, by stale być 
blisko...”

                                            Ks. J. Twardowski

 
W ostatnim czasie z głębokim żalem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ojca
Pani Mirosławy Łapińskiej,

Łącząc się w bólu pragniemy  
zapewnić o naszym wsparciu 
w tych trudnych chwilach…

Dyrektor, grono pedagogiczne, 
pracownicy administracji  

oraz uczniowie  
Szkoły Podstawowej w Lusówku

Ks. proboszczowi Adamowi 
Przewoźnemu, rodzinie, Zarządowi 

i studentom UTW, sąsiadom, 
koleżankom i kolegom oraz wszystkim, 

którzy uczestniczyli w uroczystości 
pogrzebowej mojego kochanego męża 

śp. Ryszarda Rasztara

za intencje mszalne, złożone wieńce, 
kwiaty i znicze oraz nekrologi  

serdeczne „Bóg zapłać”  
składa żona z rodziną

Wszystkim,którzy wyrazili 
współczucie,złożyli kwiaty  

oraz uczestniczyli  
w ceremonii pogrzebowej

Śp.Eugeniusza Kluja
Serdeczne podziękowania  

składają
dzieci, synowa, zięć oraz wnuki

Ewie i Krzysztofowi Szkuratom

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci 
Teścia i Przyjaciela

Ś.P.  ROMANA 
STACHOWIAKA

składają Przyjaciele  
z Tarnowa Podgórnego

Danucie i Piotrowi Burdajewiczom 
wyrazy współczucia  

z powodu śmierci Teścia i Ojca 

Śp. Tadeusza 
Burdajewicza

składają sołtys Mieczysław 
Paczkowski, Rada Solecka  

i Radni z Baranowa

Panu Szymonowi 
Melosikowi

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

MATKI

składają
pracownicy Gminnego Ośrodka 

Kultury „SEZAM”
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reklamy ~ praca
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  Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17,  

tel. 604 372 440, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
 Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
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DAM PRACĘ
• Zatrudnię Panią do sprzątania Fir-
my w Baranowie 3/4 etatu. tel   500-
120-801
• Firma przyjmie pracownika do 
prac gospodarczych w Tarnowie 
Podgórnym. Wymagana grupa in-
walidzka lub renta. Telefon:606 
334 291
• Młodą panią/studentkę zatrudnię 
do opieki nad rocznym dzieckiem. 
Praca w Tarnowie Podgórnym od 
czerwca. Tel. 664-287-569
• Poszukujemy niani do 1,5 rocznej 
dziewczynki. Praca w Grzebienisku 
w piątki, soboty i niedziele (po kil-
ka godzin). Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt pod numerem 
telefonu: 513 747 862
• Zatrudnię mechanika lub elektro-
mechanika w warsztacie samocho-
dów osobowych w Tarnowie Pod-
górnym. Umowa o pracę, na pełen 

etat. Wszelkich informacji udzie-
lam pod nr tel. 501 466 734.
• Zatrudnimy krawcowe Poznań ul 
Wichrowa, umowa o pracę, ubez-
pieczenie, bardzo dobre warunki 
pracy, 505 019 402
• Zatrudnimy osobę do utrzymy-
wania porządku w firmie na umo-
wę o pracę ½ etatu Poznań ul Wi-
chrowa 505 019 402
• Hurtownia farmaceutyczna SLA-
WEX poszukuje pracowników kom-
pletacji towaru do magazynu w 
Sierosławiu. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt 661 800 535 
lub milena.przezmierska@slawex.
com.pl
• Do prac izolacyjno-płytkarsko-
-tynkarskich przyjmę. Praca Po-
znań i okolice 515-196-107
• Firma sprzątająca zatrudni uczci-
we i odpowiedzialne panie z okolic 
Tarnowa Podgórnego i Przeźmiero-
wa. Tel. 603 635 878 po 17.00.

• Przyjmę panią do sprzątania 
domu w Przeźmierowie 3x w ty-
godniu i 2x w tygodniu biurowiec. 
Wiek do 50 lat, niepaląca, najchęt-
niej z referencjami. Tel. 61/8143-
555 lub 605-243-990    8.00-15.00
• Miejskie Centrum Interwencji Kry-
zysowej w Chybach  zatrudni pra-
cownika  socjalnego i pokojową/
opiekunkę na 3/4 etatu oraz kon-
serwatora na 1/2 etatu 61 8 160- 
678, oraz  61 8142-271
• Gospodarstwo szkółkarskie za-
trudni osobę do prac w ogrodnic-
twie 793 407 488
• 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.
• Panie do pracy w ogrodnictwie 
przyjmę. Przeźmierowo 691 300 952
• Krawcowe zatrudnię. Przeźmiero-
wo. Praca stała.  500-109-966
• Poszukujemy opiekunki do dzie-
ci (2 i 5 lat), doraźnie, w razie cho-
roby lub wyjazdu. Tel. 668 301 631, 
Lusówko
• Firma przyjmie kobietę do prac 
sprzątających w Tarnowie Podgór-
nym. Mile widziana grupa inwalidz-
ka, tel. 606 334 291
• SZUKAM PRACY
• Pani posprząta dom, umyje okna 
608 39 19 38
• Posprzątam biura. Tel. Kontakto-
wy 504-319-329
• Posprzątam, dom, biura 692 689 
230

Panu Wójtowi Tadeuszowi Czajce,
Panu Przewodniczącemu Rady Gminy Grzegorzowi 

Leonhardowi, Radnym Gminy Tarnowo Podgórne, Sołtysom,
Pracownikom Urzędu Gminy, Dyrektorom gminnych Szkół  

i Przedszkoli, Nauczycielom, Przyjaciołom, Sąsiadom, 
oraz wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie mojego 

Ojca 
i wsparli nas modlitwą, dobrym słowem  

oraz kondolencjami 

w imieniu własnym i całej rodziny 
składam serdeczne podziękowanie.

Piotr Burdajewicz 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszego emerytowanego pracownika 

Mariana Kubiaka

Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia 
dla

Magdaleny i Przemysława Kubiak 
oraz najbliższej rodziny 

Zarząd i pracownicy Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej  

TP – KOM Sp. z o.o.

W ciemnościach stoi postać matczyna, niby idąca ku tęczowej bramie. 
Jej odwrócona twarz patrzy przez ramię,a w oczach widać, że patrzy na syna. 
 Juliusz Słowacki

Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury SEZAM

Szymonowi Melosikowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  

Tadeusz Czajka z pracownikami Urzędu
Przewodniczący Rady Gminy  

Grzegorz Leonhard z Radnymi, Sołtysi

Chociaż wiemy, że kiedyś nastąpi,  
śmierć zawsze wydaje się niespodziewana.

Pani I Zastępcy Wójta

Ewie Noszczyńskiej-Szkurat i jej Rodzinie

najserdeczniejsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Teścia
składają 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  
z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard  
z Radnymi, Sołtysi
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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.)

Zainteresowanych prosimy o kontakt: rekrutacja@meduza.net.pl 
lub pod numerami telefonów 618-620-521, 618-620-500

poszukuje chętnych do pracy
w rejonie Chyby, Baranowo lub Tarnowo Podgórne

Agencja Ochrony Osób i Mienia MEDUZA

tel. 609-296-901

MONTER
PODZESPOŁÓW

ELEKTRONICZNYCH
PODEJMIE PRACĘ

CHAŁUPNICZĄ

Zatrudnimy
Panie i Panów

od zaraz
do prac produkcyjnych

Miejsce pracy
w Tarnowie Podgórnym
Informacje pod nr tel.: 

665 651 917 
Grupa Progres c. 5088.

Poszukujemy odpowiedzialnej, miłej,
empatycznej OPIEKUNKI dla bliźniąt
(niemowląt) chłopak i dziewczynka

OD MAJA na PEŁEN ETAT

Oczekujemy pełnej dyspozycyjności,
przez pierwsze kilka miesięcy

z możliwością zamieszkania u nas (Chyby).

Oferujemy WYSOKIE WYNAGRODZENIE,
oficjalne zatrudnienie, oddzielny pokój,

pełne wyżywienie, czas wolny do uzgodnienia.
Wymagane doświadczenie w opiece nad dziećmi,

brak nałogów oraz pogodny charakter.

PRACA DLA NIANI

Osoby z wykształceniem pedagogicznym
lub medycznym i prawem jazdy mile widziane.

CV ze zdjęciem oraz referencje

wysyłać na: julia@wena.net, tel 504 048 191

Wymagania: doświadczenie
na podobnym stanowisku.
Oferujemy: umowę o pracę,
komfortowe warunki pracy,
płatne nadgodziny.

Firma odzieżowa
z Przeźmierowa k/Poznania

zatrudni na pełen etat

krawcową
Praca od godziny 6.30 – jednozmianowa

Zgłoszenia z CV kierować na adres:
sklep@dziekanski.pl

lub pod numerem tel. 61 81 42 745

MIEŚCISKA
gm. DUSZNIKI Wlkp.

DZIAŁKĘ BUD. SPRZEDAM
tel. 694 272 447

producent mebli kuchennych

zatrudni
stolarza meblowego

CV prosimy wysyłać na adres:
biuro@brmmeble.pl

Siedziba �rmy: Góra 62-080,
ul. Szamotulska 6c

www.brmmeble.pl, tel. 61 667 58 48
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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

DRZEWA 
WSZYSTKO CO Z NIMI ZWIĄZANE

ORAZ PIELĘGNACJA
OBSZARÓW ZIELENI  

WWW.MEGADRWAL.PL
883 979 808

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

OFERTA PRACY
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Firma TAMIPOL zatrudni Panią do działu handlowego.

Praca od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.

CV prosimy przesyłać na adres: tamipol@tamipol.pl
Siedziba firmy: ul. Sowia 13A, Tarnowo Podgórne

Zatrudnienie na umowę zlecenie
Osoby zainteresowane

prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerami

61 6501141,  61 6501107

Herlitz Spółka z o.o. w Baranowie,
ul. Szamotulska 2 

zatrudni pracowników
do prostych prac

na produkcji
i przy komisjonowaniu 

Zapraszamy!

tel. 725 196 459

Zatrudnię fryzjerów
na dobrych warunkach

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832
PSYCHOLOG

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje 

psychologiczne i seksuologiczne
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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.

US¸UGI
MINIKOPARKÑ

kom. 505 805 204

• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

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

NESOS
MANUFAKTURA MEBLI IDYWIDUALNYCH                                                                          
SOFY, SOFY NAROŻNE, ŁÓŻKA, PANELE ŚCIENNE,
KRZESŁA, STOŁY, MEBLE LITE DREWNIANE, SZAFY,
MEBLE DO KUCHNI, SALONU, ŁAZIENKI,
RENOWACJA MEBLI TAPICEROWANYCH
www.nesos.com.pl
Przeźmierowo, ul. Modrzewiowa 8A, tel. kontaktowy: 608 314 680                                     
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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

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

TEL. 691 369 312, www.polmarlazienka.pl

DREWNO KOMINKOWE I OPAŁOWE
PROMOCJA SOSNA 145,- DĄB 189,-
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Fitness
Joga z IZĄ

Tai Chi
Zdrowy kręgosłup

Zajęcia dla kobiet w ciąży
Aerobik

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

Spa
Zabiegi na twarz i ciało

Zabiegi laserowe
Masaże ciała

Pielęgnacja stóp i dłoni
Zabiegi drobne

Restauracja
Niedzielne obiady

Uroczystości rodzinne
Spotkania firmowe

Szkolenia, konferencyjne

Pizzeria
☎ 666 650 560

Pizza
Dania dnia 15 zł

Fast food-Burgery, Kubełki, Makarony,
Przyjęcia klubowe

OBIADY DOMOWE
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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

MODA MĘSKA

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436

www.wibet-bruk.pl
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

RA
TY

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

Wynajmę bardzo ładny pokój - około 14 m2 
w nowoczesnym kompleksie gabinetów w Baranowie.

W cenie poczekalnia, łazienka, wc  
oraz dogodny parking dla klientów. ☎ 600 305 145

KAD
art.

Projektowanie
wnętrz

wizualizacje�3D

609�642�119

ROWER 
dla Pani w potrzebie.

Biuro ogłoszeń 

604 372 440 
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Do wynajęcia lokal 80m2, 
Przeźmierowo, Rynkowa 

(własny parking)  

tel. 501 232 195

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

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

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

§

Szukam pokoju 
w Przeźmierowie 

lub okolicy 

510 322 269 

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

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13
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Podnośniki koszowe
Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604

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

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

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

PROMOCJA
MIESZKANIA TYP A/II

290 550 zł brutto

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

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

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

odpowiedniej formy opodatkowania.
Nieodpłatnie rejestrujemy działalnosci

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

Gwarantujemy konkurencyjne ceny
Kontakt w godz. 9.00 do 20.00

ZAPRASZAMY

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

WIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

Gabinet Weterynaryjny

Napachanie, ul. Poznańska 10 (koło szkoły)
Czynne: pon. - pt. 10.00 - 20.00, sobota 12.00 - 15.00

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288
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PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

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)

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

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

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

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

Jednoosobowe wykonawstwo

MALOWANIE

604 345 047

20 lat doświadczenia

z k
uponem

20%
ra

batu

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488
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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

UL. POZNAŃSKA 49A, TARNOWO PODGÓRNE
GINEKOLOG - POŁOŻNIK

lek. Agnieszka Rybarczyk
przyjęcie: śr., czw., sob. | tel. 696-488-725

USG 3D 4D • USG piersi, dopochwowe • USG prenatalne

UROLOG, ANDROLOG
lek. Łukasz Wojnar

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

• zaburzenie erekcji, leczenie zabiegowe

RADIOLOG
lek. Katarzyna Czarniecka

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

naczyń kończyn i szyi

MEDYCYNA ESTETYCZNA
lek. Katarzyna Sławińska

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

GABINETY
LEKARSKIE

PEDIATRA
lek. med. Irena Pietrzykowska
Przeêmierowo, ul. Brzozowa 1
tel. 61 814 16 61, 602 11 95 71
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Poznań, ul. Grunwaldzka 52 
 www.goodtimedayspa.eu

Zachwycamy Efektami
Wiosna -Lato 2017

Good Time Day Spa to idea piękna, relaksu i satysfakcji w oparciu 
o najskuteczniejsze metody.

Klinika Spa oferuje światowe zabiegi przynoszące trwałe efekty 
z  zakresu Modelowania Sylwetki, Ujędrniania oraz Anti-Age i He-
althy Age.

W swojej ofercie posiada innowacyjne, najnowocześniejsze urzą-
dzenia, które gwarantują skuteczność i  satysfakcje m.in.: Za�  ro, 
Cryolab, Maximus, Icoone, Alma Accent Prime, Intraceuticals, Pla-
sma IQ, Laser Polomar Vectus, Storz Medical, Geneo.

Oraz Nowość na Polskim rynku – Nieinwazyjna Liposukcja 
- SculpScure to amerykańskie urządzenie przeznaczone do trwałej 
redukcji tkanki tłuszczowej. SculpSure to pierwszy nieinwazyjny la-
ser diodowy o długości fali 1060 nm do niszczenia komórek tłusz-
czowych i  pierwszy nieinwazyjny system konturowania ciała. La-
ser został zaprojektowany tak, by zabieg pozwalał zmniejszyć ilość 
uporczywej tkanki tłuszczowej nawet o  24% po jednym zabiegu. 
Podczas zabiegu, który trwa zaledwie 25 minut, uzyskuje się smu-
klejszy wygląd bez konieczności wykonania zabiegu chirurgiczne-
go (np. liposukcji). To idealne rozwiązanie, dla osób które szybko 
i skutecznie chcą się pozbyć zbędnych centymetrów. 

Salon Good Time Day Spa w swojej ofercie posiada również sze-
roki wachlarz luksusowych zabiegów pielęgnacyjnych oraz gamę 
relaksacyjnych rytuałów i masaży, które wprowadzają w stan har-
monii i odpoczynku.

Wizyta w Good Time Day Spa to doświadczenie piękna 
i innowacyjności w atmosferze relaksu.
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Poznań, ul. Grunwaldzka 52 
 www.goodtimedayspa.eu

Zachwycamy Efektami
Wiosna -Lato 2017

Good Time Day Spa to idea piękna, relaksu i satysfakcji w oparciu 
o najskuteczniejsze metody.

Klinika Spa oferuje światowe zabiegi przynoszące trwałe efekty 
z  zakresu Modelowania Sylwetki, Ujędrniania oraz Anti-Age i He-
althy Age.

W swojej ofercie posiada innowacyjne, najnowocześniejsze urzą-
dzenia, które gwarantują skuteczność i  satysfakcje m.in.: Za�  ro, 
Cryolab, Maximus, Icoone, Alma Accent Prime, Intraceuticals, Pla-
sma IQ, Laser Polomar Vectus, Storz Medical, Geneo.

Oraz Nowość na Polskim rynku – Nieinwazyjna Liposukcja 
- SculpScure to amerykańskie urządzenie przeznaczone do trwałej 
redukcji tkanki tłuszczowej. SculpSure to pierwszy nieinwazyjny la-
ser diodowy o długości fali 1060 nm do niszczenia komórek tłusz-
czowych i  pierwszy nieinwazyjny system konturowania ciała. La-
ser został zaprojektowany tak, by zabieg pozwalał zmniejszyć ilość 
uporczywej tkanki tłuszczowej nawet o  24% po jednym zabiegu. 
Podczas zabiegu, który trwa zaledwie 25 minut, uzyskuje się smu-
klejszy wygląd bez konieczności wykonania zabiegu chirurgiczne-
go (np. liposukcji). To idealne rozwiązanie, dla osób które szybko 
i skutecznie chcą się pozbyć zbędnych centymetrów. 

Salon Good Time Day Spa w swojej ofercie posiada również sze-
roki wachlarz luksusowych zabiegów pielęgnacyjnych oraz gamę 
relaksacyjnych rytuałów i masaży, które wprowadzają w stan har-
monii i odpoczynku.

Wizyta w Good Time Day Spa to doświadczenie piękna 
i innowacyjności w atmosferze relaksu.

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

Zupy
• Rosół z makaronem domowym 8 zł
• Żurek staropolski 8 zł
• Barszcz z kołdunami 8 zł
• Krem pomidorowy z pomidorów pelati 8 zł
• Francuska zupa cebulowa z grzanką 8 zł
Dania z Wielkopolski
• Ćwiartka kaczki z pyzami na parze i modrą kapustą 19 zł
• Kotlet schabowy z kością z ziemniakami i zestawem surówek  19 zł
• Pieczeń staropolska z pyrami w mundurkach i kapustą zasmażaną  19 zł
Dania amerykańskie
• Burger classic z frytkami i trzema sosami  19 zł
•  Żeberka pieczone w miodzie i sosie barbecue z frutkami  

i zestawem surówek  19 zł
Dania włoskie
• Spaghetti Alla carbonara 15 zł
• Penne arabiata 15 zł
• Makaron z łososiem w sosie śmietanowym 19 zł
• Ravioli z farszem łososiowym w sosie kremowym 19 zł
Dania hiszpańskie
• Małże w sosie winnym z grzankami 19 zł
•  Frykas z wątróbki w sosie balsamicznym z ziemniaczkam  

i zapiekanymi w ziołach i sałatą hiszpańską  19 zł

Dania francuskie
• Ryba na ratatouille 19 zł
•  Schab w cieście francuskim faszerowany ziołami i pastą porową  

z zapiekanymi ziemniaczkami i mix sałatek 19 zł
Dania z Austrii
• Sznycel cielęcy z jajkiem i ziemniaczkami  19 zł
• Rumsztyk z frytkami i sosem czosnkowo-majonezowym  19 zł
Dania staropolskie
• Policzki wołowe z kaszą gryczaną  19 zł
•  Ozory wołowe w sosie chrzanowym z ziemniakami  

gotowanymi i surówką 19 zł
Sałatki
• Mix sałat zielonych 15 zł
• Grecka 19 zł
• Z kurczakiem 19 z
• Z krewetkami 19 zł
• Bakłażan zapiekany z sałatką i pieczywem  19 zł
Desery
• Sernik ze śmietaną i lodami  10 zł
• Szarlotka ze śmietaną i lodami  10 zł

ORGANIZUJEMY IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE, 
IMPREZY RODZINNE I SZKOLENIA ORAZ PRZYJMUJEMY 

ZAMÓWIENIA NA GARMAŻERKĘ I CATERING.

ul. Poznańska 35, 62-081 Przeźmierowo, biuro@wzgorzetoskanii.pl, tel./fax 61 814 25 41, recepcja tel. 609 41 63 20

POLECAMY NAJLEPSZĄ W WIELKOPOLSCE CZERNINĘ I KACZKĘ Z PYZAMI I MODRĄ KAPUSTĄ

Menu Promocyjne! W godzinach od 12.00 - 18.00
Zapraszamy również na rodzinne obiady w soboty i niedziele przy muzyce na żywo

www.wzgorzetoskanii.pl

Wzgórze Toskanii

MENU

green white
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Szereg nowoÊci, rewelacyjnie kwitnàcych pnàczy o szerokim
zastosowaniu do obsadzania i kompozycji wiszàcych.

Prowadzimy sprzeda˝ na miejscu.
mo˝liwoÊç obsadzania korytek.

Zygar∏owski, Lusowo, ul. Ogrodowa 16, tel. 61 814 69 67, 601 587 480

OGRODNICTWO poleca:
         PELARGONIA - szeroki wybór odmian i kolorów,
   SURFINIA - pi´knie rosnàca roÊlina balkonowa w 5 kolorach
FUKSJA - obficie i pi´knie kwitnàca do póênej jesieni.

tel. 885 348 002

NAUKA
OD PODSTAW

KOREPETYCJE
z języka

ANGIELSKIEGO

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

TRENING
ASERTYWNOŚCI

kompleksowo
ceny konkurencyjne

BRUKARSTWO

FIRMA AGBUD
514 676 041

100 m2 z osobnym
wejściem z klatki

schodowej na biura,  
gabinety lekarskie 

lub inne usługi

w Lusówku przy
ul. Tarnowskiej 33

Wynajmę Piętro

tel. 603 599 350

STUDIO PIELEGNACJI ZWIERZĄT

tel. 695 621 721
ul. Szamotulska 26 j, 62-081 Baranowo umów wizytę już dziś!

www.facebook.com/petspaboutique/

607 95 11 50
rozsądne ceny

OGRODY
• ZAKŁADANIE
• RENOWACJA
• PIELĘGNACJA
• NAWADNIANIE
   MONTAŻ-SERWIS

MIEŚCISKA
gm. DUSZNIKI Wlkp.

DZIAŁKĘ BUD. SPRZEDAM
tel. 694 272 447

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE 
TEL: 502 315 302

AKA
BISTRO

DZIEŃ DOBRY

jak

DOBRE JEDZENIE 

PRZEŹMIEROWO
KOŚCIELNA 43

czynne od 8 do 20

Przeźmierowo 
ul. Rynkowa 150 

 61 816 94 41
Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl. Przedstawione 
warunki dostępne są dla Klientów otrzymujących na Konto Wyższej 
Jakości jednorazowy wpływ na kwotę min. 2 500 zł/mies. z innego banku 
lub z konta firmowego prowadzonego w Alior Banku, lub na rachunku 
których zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe wykonane kartą 
na kwotę min. 700 zł/mies. W miesiącu, w którym żaden z powyższych 
warunków nie zostanie spełniony, bank pobierze opłatę za prowadzenie 
konta w wysokości 12 zł oraz będzie mógł naliczać opłaty za  obsługę 
zadłużenia na koncie. Informacja handlowa wg stanu na 16.01.2017 r.

PIERWSZE KONTO BEZ ŻADNYCH 
OPŁAT Z 5-LETNIĄ GWARANCJĄ OKNA • ROLETY

NAPRAWA
515 514 211
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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)

PRZEDSZKOLE 
PUBLICZNE 

„KACZUSZKA” ZAPRASZA
Drodzy Rodzice

Zbliża się ten ważny moment, kiedy będziecie musieli podjąć de-
cyzję, do którego przedszkola posłać swojego malucha. Zdajemy 
sobie sprawę, że decyzja ta jest trudna, ponieważ dotyczy Wasze-
go największego skarbu.  Wiemy, że pragniecie, aby wasze dzieci 
czuły się w przedszkolu jak w domu. W naszym przedszkolu za-
pewniamy dzieciom możliwość swobodnej, bezpiecznej i  twór-
czej zabawy, organizujemy atrakcyjne zajęcia edukacyjne , towa-
rzyszymy im w poznawaniu siebie i otaczającego świata. Opieka, 
wychowanie, edukacja to zadania, do których nasi nauczyciele 
podchodzą z zaangażowaniem i z sercem. Przywiązujemy dużą 
wagę do indywidualnych potrzeb naszych podopiecznych. 
Umożliwiamy wszechstronny rozwój dziecka zgodny z jego zain-
teresowaniami i predyspozycjami. Stale poszerzamy naszą ofertę 
edukacyjną, modernizujemy obiekty przedszkolne i wprowadza-
my nowe rozwiązania.

Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 uruchamiamy gru-
pę „zerówkową” dla sześciolatków. Serdecznie zapraszamy do na-
szego przedszkola wszystkie dzieci, również spoza rejonu.

PRZYJDZCIE, ZOBACZCIE, OCEŃCIE, ZDECYDUJCIE!

www.przedszkole-kaczuszka.pl 

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

LOKAL 50m2  
Na warsztat, magazyn 

Przeźmierowo 
do wynajęcia

tel. 787 924 178

KAZBET® Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

Kaêmierz, ul. Nowowiejska 11
tel. 61 291 77 80, 601 77 10 43
www.kazbet.pl

PRODUKCJA I UKŁADANIE

KOSTKI BRUKOWE
Starobruk classic, Holland - grub. 4 i 6 cm
koÊç, kraw´˝niki, Êcieki - grub. 6 cm

P
R
O
M
O
C
J
A

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281
Osuszanie budynków,

drenaże, izolacje, injekcja 
krystaliczna, wentylacja

609 270 132

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488
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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
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Piotr Zaradny
Agencja PZU Przeźmierowo
Agent wyłączny PZU ŻYCIE

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

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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Przeźmierowo, ul. Rynkowa 146
tel. 533 515 001, www.dermatis.com.pl

ZOSTAW U NAS SWOJE KILOGRAMY!

Cavifast 2

Lipoliza ultradźwiękowa jest najskuteczniejszą 
metodą redukcji tkanki tłuszczowej.

Nasze urządzenie posiada certyfikat medyczny 
klasy IIb i zostało wyprodukowane we Francji.

ą 

y 
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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



21 marca (wtorek)  godz. 16.00

Wstęp wolny

Sala GOK  w Tarnowie Podgórnym

.

LECZNICZE WALORY  
WODY TERMALNEJ  

W TARNOWIE PODGÓRNYM

wykład otwarty wygłosi 
Teresa Latour
dr nauk  farmaceutycznych  
 
Kierownik Zakładu Tworzyw Uzdrowiskowych  
w  Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego 
- Państwowym  Zakładzie Higieny w  Warszawie  
oraz  w Instytucie Medycyny Uzdrowiskowej w Poznaniu.


