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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
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
Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu: tel. 61 89 59 201

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
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

887 853 689 
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831 

Agencja Pocztowa  
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51 
801 333 444

Schronisko dla zwierząt „Azorek” w Obornikach 665 054 582
Muzeum Powstańców Wielkopolskich  
w Lusowie

61 814 69 52

112 Szanowni Państwo!
Przed nami wybory samorządowe. Będziemy wybie-

rać Wójta, a także reprezentantów w Radzie Gminy, 
Radzie Powiatu i Sejmiku Województwa. Każdy z nasz 
ma prawo do głosu, nie rezygnujmy z niego, 21 paź-
dziernika idźmy na wybory!

…a po wyborach – Święto Niepodległości, obcho-
dzone w tym roku w sposób szczególny z racji 100-le-
cia odzyskania Niepodległości – szczegółowy pro-
gram obchodów wewnątrz numeru. 

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 
w Filii Urzędu w Przeźmierowie

15 października (poniedziałek) w godz. 15.00 – 17.00 

Zagrajmy w Kopa

Zapraszamy na Turniej Kopa Sportowego o Puchar Wój-
ta Gminy Tarnowo Podgórne. Turniej odbędzie się 
w sali sportowej w Baranowie przy ul. Wypoczynkowej 

93 – 21 października, godzina rozpoczęcia – 13.00. 
Zapisy do 12.45 w sali gimnastycznej.
Klasyfikacja drużynowa, par i indywidualna. 
Dla uczestników turnieju przygotowano nagrody i puchary. 
Organizatorem jest Wielkopolska Liga Kopa Sportowego 

z siedziba w Borku Wielkopolskim. 
Zapraszam ~ Jerzy Piaskowski

Martwe zwierzę – co robić?

Kiedy widzimy martwe zwierzę np. przy drodze, to na-
leży to zgłosić jednemu z następujących podmiotów:

- do Wydziału Infrastruktury Kubaturowej 
i Ochrony Kubaturowej – tel. 61 8959 224 (Andrzej Korpik) 
w godzinach pracy Urzędu Gminy (pon. 8.30-18.00, wt.-czw.  
7.30-15.30, pt. 7.30-14.00), 

- Straży Gminnej – tel. 61 8147 986 w dni powszednie  
7.30-22.00, 

- Policji – całodobowo tel. 61 8414 860.
Zwierzęta usuwa wyspecjalizowana firma utylizacyjna,  

po otrzymaniu zgłoszenia od wyżej wymienionych podmio-
tów. Wyjątek stanowi przypadek martwego dzika – wtedy 
najpierw powiatowy lekarz weterynarii musi pobrać próbki.  
To może potrwać, ponieważ ten specjalista pracuje w dni po-
wszednie w godz. 7.30 – 15.30. Dopiero kiedy próbki zostaną 
pobrane firma utylizacyjna może usunąć martwego dzika. 

~ ARz

Uwaga! 
Od 1 listopada płatnicy, regulujący swoje zobowiązania 

na rzecz Gminy, są proszeni o przelewanie należności 
na indywidualne konta bankowe, widoczne na otrzy-

manych fakturach (dot. dzierżaw, najmów lokali, zajęć pasa 
drogowego i użytkowania wieczystego).
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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

Kiedy zostanie uruchomiony Zespół Szkół Technicznych?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Kiedy zostanie uruchomiony 

Zespół Szkół Technicznych 

w Tarnowie Podgórnym?
Potrzebę uruchomienia szkolnictwa zawodowego od kilku lat zgłaszają przed-

siębiorcy z terenu naszej Gminy, którzy rozwijając swoją działalność po-
szukiwali pracowników z solidnym, nowoczesnym wykształceniem i umie-

jętnościami branżowymi. To był pierwszy impuls do podjęcia starań przez Gminę 
w kierunku powstania Zespołu Szkół Technicznych. Kolejnym argumentem była 
zmiana postrzegania szkół zawodowych przez potencjalnych uczniów – dzisiaj, po 
badaniach opinii publicznej przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców, wiemy, 
że wzrasta zainteresowanie ofertą takiej placówki. 

Równolegle toczyliśmy rozmowy ze Starostwem Powiatowym na temat zasad 
współpracy przy tej inicjatywie – to Starostwo odpowiada za szkolnictwo ponad-
podstawowe na terenie powiatu. Niestety Starosta nie chciał prowadzić takiej pla-
cówki w naszej Gminie. Znając jednak oczekiwania i uczniów, i rodziców wystąpi-
liśmy z prośbą o przekazanie nam, Gminie, w całości tego zadania. To oznaczało, 
że jesteśmy gotowi samodzielnie najpierw wybudować, a potem prowadzić szkołę. 

Mieliśmy nadzieję, że szkołę otworzymy 1 września 2019 r. Niestety na oficjal-
ną formalną zgodę Starostwa czekaliśmy… półtora roku, co sprawiło, że ten termin 
przestał być realny. W tym czasie jednak my precyzowaliśmy zakres współpracy 
z przedsiębiorcami – dziś ponad 30 z nich złożyło konkretne propozycje pomocy 
przy tworzeniu klas patronackich, wyposażeniu pracowni, organizacji praktyk za-
wodowych. Zbadaliśmy także na jakie zawody jest największe zapotrzebowanie na 
naszym lokalnym rynku. Poznaliśmy preferencje branżowe uczniów, spotykaliśmy 
się z rodzicami. 

Porozumienie z Powiatem o przekazaniu zadania polegającego na utworzeniu 
i prowadzeniu Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym podpisaliśmy 
8 sierpnia br. Teraz finalizujemy umowę z wykonawcą co oznacza, że wkrótce ruszą 
prace budowlane. W ramach inwestycji powstanie budynek dydaktyczny, pełnowy-
miarowa hala sportowa, zespół boisk oraz parking na ponad 100 miejsc. Wartość 
inwestycji to blisko 41 mln zł. Planujemy, że pierwsi uczniowie rozpoczną naukę  
1 września 2020 r.
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~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości
Baranowo

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Letni-
skowej

Trwają uzgodnienia z m. Poznaniem w sprawie realizacji 
ul. Nad Miedzą (w granicach m. Poznania)

Batorowo
Trwa budowa boiska

Trwa modernizacja otoczenia stawu

Ceradz Kościelny
Zakończono budowę nawierzchni ul. Bocianiej.

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę kolejnego 
etapu chodnika w ul. Kalwowskiej 

Wykonawca rozpoczął rewitalizację budynku „starej 
szkoły” przy ul. Bukowskiej

Chyby
Rozpoczęto budowę ul. Szkolnej – II etap 

Trwa opracowywanie nowych koncepcji przebudowy ul. 
Kasztanowej po konsultacjach z mieszkańcami 

Zawarto umowę na opracowanie projektu koncepcyjne-
go nowej świetlicy 

Góra
Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę ścieżki 
rowerowej do Tarnowa Podgórnego

Jankowice
Zakończono budowę II etapu ścieżki rowerowej do Tar-
nowa Podgórnego

Kokoszczyn 
Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę II etapu 
ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kokoszczyn z Tarno-
wem Podgórnym

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy 
utwardzenia dalszych odcinków ul. Krótkiej i Szerokiej

Zakończono prace związane z zagospodarowaniem tere-
nu przy świetlicy

Lusowo
Trwa budowa ul. Wierzbowej (Lusowo – Tarnowo Pod-
górne)

Trwa przygotowanie przetargu na budowę oświetlenia 
ul. Truflowej

Podpisano umowę z wykonawcą II etapu budowy chod-
nika w ul. Ogrodowej

Lusówko
Trwa przygotowanie przetargu na I etap budowy oświe-
tlenia Os. Morskiego 

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pie-
szo-rowerowej do Sierosławia 

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy mo-
dernizacji ul. Otowskiej – I etap

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Leszczy-
nowej

Przeźmierowo
Trwa wykonywanie fundamentów na rozbudowie szkoły 
podstawowej

Rodziców z dziećmi w wieku od  
3 do 6 lat zapraszamy na kolej-
ną, piątą już edycję bezpłatnych 

badań profilaktycznych. 
Dla każdego rodzica najważniejszy 

jest zdrowy rozwój jego dziecka. Jed-
nym z najczęściej występujących za-
burzeń są rozmaitego rodzaju wady 
postawy oraz inne nieprawidłowości 
w obrębie narządu ruchu. Demonstru-
ją się one już bardzo wyraźnie w wie-
ku szkolnym. Ciężkie plecaki, długie 
siedzenie w ławkach i często utrwalone 
niedobre nawyki powodują, że u sporej 
grupy dzieci konieczna jest już specjali-
styczna terapia.

Warto podkreślić, że rozwój narzą-
du ruchu zależy od tego jak przebie-
gają procesy pionizacyjne w okresie 
niemowlęcym. Dlatego rodzice powin-
ni być uczuleni na wszelkie asyme-
trie, które pojawiają się w tym kluczo-
wym dla rozwoju dziecka okresie. Po 

pierwszym roku życia, kiedy dziec-
ko zaczyna chodzić trzeba zwró-
cić szczególną uwagę na takie ele-
menty jak stopy, miednica, ponieważ 
na tych właśnie rejonach buduje się  
w późniejszym okresie cała funkcja na-
rządu ruchu. 

Jak zawsze w listopadzie zapraszamy 
do Sierosławia, do Centrum Terapii Ma-
nualnej, gdzie przez cały miesiąc można 
skorzystać z bezpłatnego, specjalistycz-
nego badania, organizowanego w ra-
mach programu wczesnego wykrywa-
nia, profilaktyki i korekcji wad postawy. 
Półgodzinna wizyta obejmuje badanie 
stóp przy użyciu podoskopu, ocena po-
stawy, badanie statyki miednicyi rów-
nowagi mięśniowej, a także informacje 
i ewentualne zalecenia.

Informacje i zapisy: 61 814 79 00, 
www.ctmrakowski.pl

~ ctmrakowski

Bezpłatne badania 
postawy (i nie tylko)

Wydział Podatków 
Lokalnych przypomina

15 listopada 2018 r. mija termin płatności:
- IV raty podatku od nieruchomości,
- IV raty podatku rolnego.
Niezapłacenie podatku lokalnego w ustawowym terminie jest zaległością podat-

kową i podlega egzekucji wraz z należnymi odsetkami. Stawka odsetek od zaległo-
ści podatkowych w stosunku rocznym wynosi od 9 października 2014 r. – 8,00 % 
kwoty zaległości w skali roku.

W przypadku otrzymania upomnienia, do zapłaty pozostaje, poza zaległością po-
datkową, kwota odsetek od zaległości podatkowych oraz koszty upomnienia wyno-
szące obecnie 11,60 zł.

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego (łącznego zobo-
wiązania pieniężnego) dokonywać można również u sołtysa danej miejscowości.

Punkt Kasowy Banku Śląskiego Oddział w Tarnowie Podgórnym w Urzędzie 
Gminy (budynek C) czynny jest w poniedziałki w godz. 11.00-16.00, od wtorku do 
czwartku w godz. 11.00-15.00, a w piątki w godz. 11.00-14.00.  ~ AW

Znakowanie rowerów
Najbliższa akcja znakowania rowerów odbędzie się 25 października w godz. 

10.00 – 13.00. Jej celem jest w celu ograniczenie kradzieży. Zapraszamy do 
Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym przy ul. 23 Października 29. 

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 61 84 148 60. 
~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk, kierownik RD Baranowo
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~ aktualności

Gmina Tarnowo Podgórne zajęła II miejsce wśród 1500 
gmin wiejskich w rankingu Sukces Kadencji 2014 – 
2018, przygotowanym przez Pisma Samorządu Tery-

torialnego WSPÓLNOTA 
Nagrodę odebrał Wójt Tadeusz Czajka podczas Gali Inwe-

storów Samorządowych, odbywającej się w ramach w ramach 
Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

~ARz
Ranking Sukces Mijającej Kadencji (2014-2018) opraco-

wywany został przez prof. dr. hab. Pawła Swianiewicza i de-
finiuje sukces, który samorząd osiągnął w trakcie kończącej 
się kadencji w wymiarze finansowym, ekonomicznym, infra-
strukturalnym i społecznym. Dane niezbędne do opracowania 
rankingu zaczerpnięte zostały z GUS, ale także ze sprawozdań 
budżetowych samorządów i kilku innych źródeł. Ostateczna 
pozycja w rankingu jest sumą wyników cząstkowych i najpeł-
niej oddaje dokonania samorządu w mijającej kadencji.

Sukces Kadencji

Marszałek Województwa Wiel-
kopolskiego Marek Woźniak 
poinformował o przyznaniu 

naszej Gminie kwoty 6,5 mln zł jako 
refundacji kosztów rewitalizacji Pałacu 
Jankowice.

Przypomnijmy nasza Gmina ubiegała 
się o dofinansowanie rewitalizacji Pała-
cu w Jankowicach. Wniosek, mimo że 
znajdował się na szczycie listy, został 
przez Marszałka odrzucony. Nasza Gmi-
na od tej decyzji się odwołała do sądu, 
ale jednocześnie – nie czekając na roz-
strzygnięcie procedury – przeprowadzi-
ła remont Pałacu pokrywając jego koszty  
(20 mln zł) z własnego budżetu. 

– Decyzja o samodzielnej realizacji 
tego zadania była w pełni słuszna, Pa-
łac Jankowice od kilku miesięcy słu-
ży mieszkańcom, zwłaszcza seniorom 

Jednak mamy dofinansowanie

i uzdolnionej muzycznie młodzieży – podkreśla Wójt Tadeusz Czajka. – Jednocześnie 
bardzo się cieszę, że ostatecznie otrzymaliśmy zewnętrzne dofinansowanie. Te środki 
pomogą w realizacji kolejnych zaplanowanych inwestycji. 

~ ARz 
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~ aktualności

Podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę ul. 
Wrzosowej

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonaw-
cy dokończenia budowy ul. Morelowej (włączenie w ul. 
Wiosny Ludów)

Trwa opracowanie dokumentacji na dokończenie budo-
wy ul. Dolina (od ul. Łanowej do ul. Leśnej)

Trwa opracowanie dokumentacji na wykonanie na-
wierzchni ul. Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej na-
wierzchni z kostki w okolicy ul. Folwarcznej)

Brak ofert w kolejnym przetargu na budowę kortów te-
nisowych

Zakończono montaż windy w szkole podstawowej

Sady
Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 
Malwowej

Swadzim
Trwa budowa ul. Ogrodowej 

Trwa rozbudowa świetlicy

Trwa projektowanie dróg osiedlowych

Sierosław
Trwa budowa I etapu ścieżki pieszo-rowerowej do Lu-
sówka (ul. Prosta) oraz opracowywanie dokumentacji na 
budowę II etapu tego zadania

Wybrano wykonawcę remontu nawierzchni ul. Krętej

Rewitalizacja Pałacu: projektant złożył projekt budowla-
ny z wnioskiem o pozwolenie na budowę w Starostwie 

Tarnowo Podgórne
Trwa budowa ul. 27 Grudnia

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Zbożo-
wej i Rolnej (I etap)

Podpisano umowę z wykonawcą kortów tenisowych

Zakończono budowę I etapu ścieżki pieszo-rowerowej w 
ul. Cichej oraz trwa przygotowanie przetargu na realiza-
cję II etapu tego zadania

Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 
Malwowej i Pl. Margaretek

Wysogotowo
Podpisano umowę z wykonawcą przebudowy zachod-
niej części pasa drogowego ul. Wierzbowej (na odcinku 
od ul. Sojowej do ul. St. Batorego)

Trwa projektowanie ul. Pszennej i ul. Batorowskiej

Trwają prace związane z przygotowaniem terenu pod 
zasiew trawy przy boiskach przy ul. Długiej 

Pozostałe
Trwa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego 
na terenie całej gminy – wymiany 1.171 opraw na ener-
gooszczędne typu LED

Trwa procedura przetargowa na budowę Zespołu Szkół 
Technicznych w Tarnowie Podgórnym 

Trwa budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych oraz 
budowa oświetlenia ulicznego w różnych częściach gminy 

Trwają remonty w mieszkalnych budynkach komunal-
nych

Trwają prace związane z wykonaniem instalacji c.o. oraz 
montażem pieców c.o. na gaz w budynkach komunalnych

Trwa montaż 100 ławek na ulicach miejscowości w Gmi-
nie

W dniach 24-25 września na 
terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich odbył 

się VI Polski Kongres Przedsiębiorczo-
ści organizowany przez Polską Agen-
cję Przedsiębiorczości. Jest to najwięk-
sze wydarzenie gospodarczo-biznesowe 
w Polsce, na którym spotkało się po-
nad tysiąc uczestników i prelegentów. 
W trakcie Kongresu zostały przyznane 
nagrody, w tym Lider Konkurencyjno-
ści 2018 dla firm, które w szczególny 
sposób potrafią konkurować na rynkach 
krajowych i zagranicznych oraz osiąga-
ją wzorowe wyniki. Firma Alter S.A., od 
lat związana z Gminą Tarnowo Podgór-
ne i prowadzona przez jej mieszkańców, 
odebrała nagrodę w tej prestiżowej kate-
gorii. Nagrodę odbierali Prezes Zarządu 
Grzegorz Wasielewski oraz Kierownik 
Marketingu i Sprzedaży Maciej Wasie-
lewski. 

Gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów.

~ Alter

ALTER wśród liderów

Od 30 sierpnia do 13 września trwały konsultacje projektu Programu Współpra-
cy z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok. 7 września w Pałacu Janko-
wice odbyło się spotkanie konsultacyjne. Podstawą do rozmów był program 

obowiązujący w tym roku. Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tar-
son, Fundacja Oczy Szeroko Otwarte i Fundacja Nigdy nie jest za późno zgłosiły swo-
je propozycje zmian oraz nowych zapisów. Wójt Tadeusz Czajka, gospodarz konsul-
tacji, podziękował NGO-som za zaangażowanie w realizację zadań publicznych na 
rzecz mieszkańców naszej Gminy. Wszystkie propozycje organizacji zostały przyjęte 
i zaakceptowane. Dotyczyły one osób niepełnosprawnych, działań skierowanych do 
rodzin dotkniętych chorobą nowotworową, działań w zakresie wspierania osób star-
szych i samotnych oraz działalności wolontarystycznej. 

Podczas spotkania wystąpiły również zaproszone przez Gminę przedstawicielki 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, które zaproponowały dla organizacji 
bezpłatne szkolenia on-line. ROPS w Poznaniu przedstawił też projekt, który może 
zainspirować organizacje do działań w zakresie wsparcia rodzin z małymi dziećmi.

~ Monika Mroczkiewicz, Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Organizacje o Programie
Maciej Wasielewski
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Rok 2018. Mija 100. rocznica 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Dlatego tegorocz-

ny festyn rodzinny, znany również jako 
„Święto Latawca”, nawiązywał tema-
tycznie do chwil sprzed wieku. 

Spod Szkoły Podstawowej im. A. Fie-
dlera w Przeźmierowie wyruszył koro-
wód, a w nim żołnierze z różnych okre-
sów walk i w mundurach z rozmaitych 
epok oraz sanitariuszki, morowe panny. 
Unosząc nad głowami białe i czerwo-
ne kartki, uczestnicy pochodu tworzy-
li flagę naszej ojczyzny, pamiętając, że 
„czerwień – to miłość, biel – serce czy-
ste. Piękne są nasze barwy ojczyste”.

W Parku im. St. Kanikowskiego 
uczniów, nauczycieli, rodziców wi-
tał ze sceny Wójt Tadeusz Czajka, dy-
rektor szkoły Joanna Mizerska, sołtys 
Przeźmierowa Katarzyna Preyer oraz 
przewodniczący Komisji Oświaty Rady 
Gminy Henryk Witkowski. 

W atmosferę uroczystości wprowadził 
wszystkich zgromadzonych reprezenta-
cyjny polski taniec narodowy – polonez 
w wykonaniu „Modraków”. Następnie 
na scenę wkroczyła grupa rekonstruk-
cyjna, która przedstawiła stroje i broń 
z okresu Powstania Wielkopolskiego. 
Potem rozległy się dźwięki pieśni pa-
triotycznej – uczniowie gromkim gło-
sem wykonali utwór „Przybyli ułani pod 
okienko”. Towarzyszyła im Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta naszej Gminy.

Atrakcji było bez liku. Wśród nich 
znalazł się wojskowy tor przeszkód, rzu-
canie do celu „granatem”, warsztaty re-
kreacyjno-artystyczne, namiot harcerzy, 
wystawa przygotowana przez Muzeum 
Powstania Wielkopolskiego w Luso-
wie, konkurs puszczania latawców. Na 
nieco zmarzniętych uczestników czeka-
ła smaczna i gorąca grochówka prosto 
z kotła, kawa i herbata oraz przepyszne 
ciasto.

Serdecznie dziękujemy organizato-
rom pikniku – Radzie Sołeckiej Prze-
źmierowa oraz Dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej im. A. Fiedlera – wspieranych 
przez Gminę Tarnowo Podgórne, OSiR 
i GOK Sezam. Obszerna fotorelacja na 
stronie szkoły www.spprzezmierowo.pl. 
Zachęcamy do obejrzenia.

~ Aleksandra Filipek

„Niepodległa” – pożegnanie lata
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10 listopada
 VIII Rodzinny Samochodowy Rajd Niepodległości, szczegóły i zapisy: 
   www.rajdy.wpobiedziskach.pl 
17.00  Koncert fortepianowy Tomasza Lisa, Pałac Jankowice, info str. 

11 listopada
12.00   Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem Serca Pana 

Jezusa w Tarnowie Podgórnym, 
    Po mszy przemarsz do Parku im. J. Wojkiewicza i uroczystości przy 

pomniku,
13.00   VII Niepodległościowy Turniej Kopa, hala fitness w OSiR Tarnowo 

Podgórne, ul. Nowa 15 (info poniżej)
14.00   XV Bieg i Nordic Walking z okazji Święta Niepodległości, start: Hala 

sportowa OSIR przy ul. Wypoczynkowej 93a, info na str.
15.00   Strzelanie Niepodległościowe zaprasza Kurkowe Bractwo Strzelec-

kie, Strzelnica, ul. Zachodnia, Tarnowo Podgórne
17.00   „Wyśpiewać wolność” Koncert pieśni patriotycznych, Pałac Jankowi-

ce, plakat poniżej 
17.00   „Nasza to krew” operetka w wykonaniu Teatru IWIA, Centrum Kultu-

ry Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 1,3 info na str. 

11 listopada o 13.00 rozpocz-
nie się „VII Niepodległościo-
wy Turniej w kopa” o Puchar 

Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tade-
usza Czajki.

Po raz kolejny sympatyków tej sta-
rej gry karcianej, serdecznie zaprasza-
my do Tarnowa Podgórnego, do Hali 
OSIR-u w Tarnowie Podgórnym przy 
ul. Nowej. 

Turniej zostanie zorganizowany w ka-
tegorii „As-trzy dychy”.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 2 li-
stopada 2018 r. pod nr tel. 61 8 959 231.

Serdecznie zapraszamy!
~ A.W.

Gminne obchody 100. rocznicy 
Odzyskania Niepodległości

Niepodległościowy 
Turniej w kopa
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W dniach 21 – 23 września uda-
liśmy się na wycieczkę zor-
ganizowaną przez Radę So-

łecką Baranowa. W pierwszym dniu 
przybyliśmy do Puław, gdzie zobaczyli-
śmy rezydencję pałacową książąt Czar-
toryskich oraz egzotyczny drzewostan 
w parku pałacowym. Potem spacerowa-
liśmy zwiedzając Puławy.

Drugi dzień rozpoczęliśmy od parku 
zdrojowego i pijalni wód w Nałęczowie. 
Następnie pojechaliśmy do Kazimie-
rza Dolnego, gdzie zwiedziliśmy naj-
ważniejsze zabytki. Po wejściu na Górę 
Trzech Krzyży mogliśmy podziwiać 
piękny widok na miasto i dolinę Wisły. 
Szkoda, że w czasie spaceru bulwarem 
wzdłuż Wisły zaskoczyła nas ulewna 
burza.

W trzecim dniu skierowaliśmy się do 
Sandomierza. Po zwiedzaniu udaliśmy 
się w drogę powrotną do Baranowa.

Trzy dni upłynęły bardzo szybko. Na 
pewno nie wszystko zobaczyliśmy, nie 
wszystko zapamiętaliśmy i dlatego na 
pewno każdy z nas będzie chciał jeszcze 
raz udać się do tego przepięknego miej-
sca w naszym kraju.  ~ na

Baranowo na wycieczce

Debata pomiędzy kandydatami na Wójta Gminy Tarno-
wo Podgórne odbyła się 7 października w Centrum 
Kultury Przeźmierowo. Udział w niej wzięli wszyscy 

ubiegający się o to stanowisko:
- Mateusz Borowski, KW PIS,
- Tadeusz Czajka, KWW Partnerstwo i Gospodarność,
- Natalia Wudarska, KKW Mój Dom.
Debatę poprowadził Jan Piosik, Prezes Fundacji „Projekty 

Edukacyjne”, członek Komitetu Organizacyjnego Akademic-
kich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. 

Całość przebiegała według scenariusza, uzgodnionego 
wcześniej ze sztabami wyborczymi. Debatę otworzyła auto-
prezentacja kandydatów, podczas której każdy przedstawiał 
podstawowe założenia swojego programu wyborczego. Po-
tem poruszano zagadnienia w trzech obszarach tematycznych: 
edukacja, infrastruktura drogowa i transport publiczny oraz 
ład przestrzenny. Debatujący najpierw prezentowali swoje 
stanowiska, a potem odpowiadali na pytania – po jednym od 
każdego z kandydatów. Na zakończenie każdy miał czas na 
podsumowanie swojego wystąpienia. Wszystko odbywało się 
w ściśle określonych ramach czasowych. 

Była to pierwsza wyborcza debata w naszej Gminie. O tym, 
że takie spotkania są potrzebne świadczy fakt, iż sala Centrum 
Kultury była szczelnie wypełniona. Wszyscy z uwagą słu-
chali poszczególnych wypowiedzi, szanując wszystkich kan-

dydatów. Jednocześnie spore grono osób śledziło interneto-
wą transmisję na żywo. Debatę zakończyły długie rozmowy 
w kuluarach.

~ ARz 

Przedwyborcze debatowanie

Mateusz Borowski, Tadeusz Czajka, Natalia Wudarska
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13 września wybraliśmy się na 
czterodniową wycieczkę do 
Budapesztu. Już na samym 

wstępie zauroczył nas wieczorny rejs 
statkiem po Dunaju, pięknie podświe-
tlone budowle i mosty. Następnego dnia 
zwiedzaliśmy miasto od strony Pesz-
towskiej, m.in. Plac Bohaterów z po-
staciami historii węgierskiej. W trze-
cim dniu zaplanowane było zwiedzanie 
od strony Budy, gdzie mieliśmy okazję 
skosztować marcepanu, a figurki z nie-
go wykonane wyglądały jak prawdziwe. 
Na Wzgórzu Gellerta oczarowani zo-
staliśmy przepiękną panoramą majesta-
tycznego Parlamentu. Byliśmy również 
na kolacji w restauracji myśliwskiej. 
Pięknie przygrywała nam węgierska 
muzyka, a tańcom nie było końca.

W dniu powrotu atrakcją był przejazd 
kolejką i zwiedzanie Wyspy Małgorza-
ty. Pogoda dopisała na 102! 

~ Zdzisława Piszczyńska

Wczesnym popołudniem, 29 
września, żegnaliśmy lato. 
W pierwszej części impre-

zy odbył się festyn rodzinny dla dzieci. 
Atrakcją były różne gry i zabawy takie, 
jak strzelanie z łuku prowadzone przez 
Myszkę i Pszczółkę. Dzieci mogły po-
skakać na dmuchanym zamku, oraz 
zjeść coś słodkiego, wypić herbatkę lub 
poczęstować się kiełbaską z grilla, dla 
starszych była kawa. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się loteria fantowa, 
w której każdy los wygrywał. Pieniądze 
z tej loterii przekazane zostały fundacji 
na rehabilitację Jagódki.

Wieczorem przy rozbrzmiewającej 
muzyce rozgrzewaliśmy się w tańcu.

Dziękuję Radzie Sołeckiej za pomoc 
w organizacji tego wydarzenia. 

~ Zdzisława Piszczyńska

Sołtys z Radą Sołecką zapraszają na jednodniowy wyjazd do Wrocławia w dniu 20 października. Koszt wyjazdu 90 zł od 
osoby.

Informacji udziela i zapisy przyjmuje Sołtys Zdzisława Piszczyńska, tel. 502 252 072.

Lusówko w Budapeszcie

Pożegnanie lata w Lusówku

Z Lusówkiem do Wrocławia!
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Aż 30 par obchodzących w tym roku Złote Gody spo-
tkało się 4 października w Sali Domu Kultury w Tar-
nowie Podgórnym. Podczas uroczystości Wójt Tade-

usz Czajka w towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy 
Grzegorza Leonharda wręczył jubilatom medale przyznane-
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę z okazji 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Był również czas na życzenia, wspólne zdjęcia, 
słodki poczęstunek, a przede wszystkim na rozmowy i wspo-
mnienia. 

Oto tegoroczni jubilaci.
- Krystyna i Stanisław Budzichowscy z Góry, 
- Alina i Andrzej Ćwiek z Tarnowa Podgórnego,
- Maria i Kazimierz Dębscy z Tarnowa Podgórnego, 
- Maria i Jan Duda z Tarnowa Podgórnego, 
- Kazimiera i Józef Dyrduł z Lusowa,
- Wanda i Kazimierz Grygier z Góry,
- Zofia i Marian Halontka z Jankowic,
- Irena i Zbigniew Hampel z Przeźmierowa, 
- Krystyna i Stanisław Jakubowscy z Przeźmierowa, 
- Janina i Stanisław Januchowscy z Przeźmierowa,
- Maria i Marian Kaczmarek z Przeźmierowa,

- Aniela i Jerzy Kańduła z Sierosławia, 
- Irena i Edward Kreczyńscy z Tarnowa Podgórnego, 
- Wanda i Ryszard Napierała z Przeźmierowa, 
- Halina i Zdzisław Pastuszka z Przeźmierowa, 
- Ludwika i Henryk Perz z Tarnowa Podgórnego, 
- Krystyna i Włodzimierz Petczke z Przeźmierowa, 
- Zofia i Stanisław Przybeccy z Tarnowa Podgórnego, 
- Janina i Zdzisław Przybylscy z Przeźmierowa, 
- Urszula i Mieczysław Ratajczak z Tarnowa Podgórnego, 
- Barbara i Stanisław Ruszkiewicz z Tarnowa Podgórnego,
- Teresa i Stanisław Skotniccy ze Sadów,
- Krystyna i Bernard Strzelczak z Przeźmierowa, 
- Bronisława i Zygfryd Szydłowscy z Wysogotowa,
- Krystyna i Czesław Usarek z Przeźmierowa,
- Barbara i Wacław Wawrzyniak z Baranowa,
- Wanda i Bogdan Wiciak z Ceradza Kościelnego,
- Janina i Bogumił Wiśniewscy z Sierosławia,
- Zofia i Grzegorz Woźniak z Tarnowa Podgórnego,
-  Aleksandra Szymańska-Zacholska i Stanisław Zacholski 

z Baranowa,
~ USC

Złote Gody!

UWAGA – JUBILACI 2019
Pary małżeńskie obchodzące w 2019 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego fak-

tu osobiście przez małżonków do Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnowie Podgórnym. Zgłoszenia przyjmujemy od 2 stycznia do 
dnia 31 stycznia 2019 r. – będą one podstawą do sporządzenia wniosku o nadanie odznaczeń i zorganizowania uroczystości ich 
wręczenia. 

W związku z wejściem w życie ustawy dotyczącej przetwarzania danych osobowych nie mamy już uprawnień do skierowania 
do Państwa pisemnego zapytania o wyrażenie zgody na wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie medali „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie”. Zatem jubilaci, którzy nie zgłoszą się osobiście, nie zostaną ujęci w takim wniosku. 

Urząd Stanu Cywilnego znajduje się przy ul. Poznańskiej 115, bud. A, pokój 19B lub 19C, parter, tel. 61 89 59 219 lub 61 89 59 
243. Zapraszamy w poniedziałki w godz. 8.30-18.00, od wtorku i czwartku w godz. 7.30-15.30 oraz w piątki w godz. 7.30-14.00.
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4 kwietnia 1943 r. zostaliśmy wy-
wiezieni do niemieckiego lagru 
w górach Harc. Z rodzicami, dwie-

ma siostrami i bratem. Przez całą ostat-
nia noc moja Mama prowadziła modli-
twy o nasz szczęśliwy powrót – wtedy, 
tamtej nocy, nauczyłem się modlitwy 
„Kto się w opiekę odda Panu swemu…”, 
która do dzisiaj całą powtarzam. 

W lagrze spałem w łóżku na trzecim 
poziomie. Moja mama w nocy ogarnia-
ła mnie, żeby pluskwy i inne robactwo 
mnie tak mocno nie pogryzło. W nocy 
bardzo często były bombardowania 
i alarmy, musieliśmy schodzić do schro-
nu. 

Ja pewnej nocy schowałem się pod 
łóżko, ale żołnierz mnie zauważył, wy-
ciągnął i uderzył kolbą od karabinu w tył 
głowy (do dzisiaj mam wduszoną czasz-
kę) i także musiałem biec do schronu. 

Do dzisiaj mam kubek, który mi słu-
żył do picia i jedzenia, otrzymałem na 
samym początku. A jedzenie było bar-
dzo marne. Rano trochę czarnej kawy 
i kawałek ciemnego chleba. Na obiad 
pół kubka zupy z buraków pastewnych 
albo „Oksenschwarzsuppe” (zupa niby 
z wołowego ogona), a wieczorem trochę 
czarnej kawy i kawałek czarnego chle-
ba. Tylko w Święta Wielkanocne dzieci 
dostały pół kubka „Haffenflocksuppe” 
(to były płatki owsiane na wodzie).

Starsi codziennie chodzili do pra-
cy, a dzieci pozostawały na miejscu. 
Z lagru, w którym przebywaliśmy, lu-
dzie byli kierowani do obozu koncen-
tracyjnego Dachau lub do pracy na ma-
jątkach. Po około sześciu miesiącach 
ojciec jako inżynier rolnik z wykształ-
ceniem niemieckim został skierowany 
do pracy na majątku. Zostaliśmy prze-
wiezieni na wieś o nazwie Pansfelde 

w gminie Meisdorf. Tam też pracowali 
Polacy, Rosjanie i Francuzi, którzy byli 
niewolnikami. Sytuacja z jedzeniem tro-
chę się poprawiła. Rodzice i rodzeń-
stwo chodziło do pracy, a ja chodzi-
łem do niemieckiej szkoły. Po jakimś 
czasie zachorowałem na zapalenie płuc 
i dostałem się do szpitala. Pewnej nocy 
szpital został zbombardowany. Bomba 
spadła ok. 3, 4 metry od mojego łóż-
ka. Podmuch był tak silny, że znalazłem 
się z kocem na chodniku. Zostałem ran-
ny w lewą rękę, lekko w głowę i nogę. 
Pamiętam, że jakaś pani zabrała mnie 
do mieszkania i zajęła się mną, ja mó-
wiłem do niej Tante („Ciocia”). Dowie-
działem się, że ma syna Alfreda w moim 
wieku, który został wywieziony na wieś 
ze względów bezpieczeństwa. Okaza-
ło się, że ja go znam z mojej wsi. Sy-
tuacja przybrała dobry dla mnie obrót. 
„Ciocia” zaprowadziła mnie do szpitala 
i powiedziała, że jestem jej synem. Le-

karze natychmiast się mną zajęli, a był 
to już najwyższy czas, bo rana na ręce 
zaczęła się już psuć. Lekarze wycinali 
kawałki skóry z nogi, z uda i przykłada-
li na chorą rękę, która powoli dochodzi-
ła do zdrowia. Miałem dużo szczęścia, 
że akurat poznałem tę kobietę, która mi 
bardzo pomogła. Byliśmy długo przyja-
ciółmi, ale po wojnie musieliśmy prze-
rwać znajomość. 

Po pewnym czasie wróciłem do zdro-
wia i „Ciocia” zawiadomiła mojego 
ojca, który przyjechał i zabrał mnie do 
wioski, w której mieszkaliśmy. Pamię-
tam, że byłem bardzo słaby, ale moja 
mama pracowała w oborze i przynosiła 
mi ukradkiem mleko, które stopniowo 
stawiało mnie na nogi. 

Miejscowość, w której mieszkaliśmy, 
została wyzwolona przez wojska ame-
rykańskie. Po wojnie, zgodnie z umową 
poczdamską wojska alianckie wycofały 
się 120 km na zachód i wkroczyła Ar-
mia Czerwona. Wtedy mieliśmy wybór: 
iść na zachód do ówczesnego RFN, albo 
wracać do Polski. Rodzice i rodzeństwo 
wybrało powrót do ukochanego kraju, 
do Polski. Pokonanie tych 700 km, które 
nas dzieliły od domu, zajęły nam prawie 
dwa tygodnie jazdy koleją i piechotą, bo 
mosty były zniszczone. Był czerwiec, 
ciepłe noce, spaliśmy na łąkach oraz 
w szkołach, gdzie popadło. …i w końcu 
wróciliśmy do domu. 

~ Stanisław Leitgeber

Mam taki kubek...

Stanisław Leitgeber, 
październik 1942 r.

Stanisław Leitgeber, 
współcześnie

Oryginalny kubek obozowy pana Stanisława
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~ aktualności

Po zakończeniu prac polowych zostanie przeprowadzona 
jesienna nieodpłatna zbiórka niebezpiecznych odpadów 
opakowaniowych, do których zaliczmy opakowania po 

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

14 listopada (środa)
• Kokoszczyn od 9.00 do 9.30 – przy świetlicy wiejskiej
• Góra od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
•  Tarnowo Podgórne od 10.30 do 11.00 – parking ul. Szkol-

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

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

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

15 listopada 2018 r. (czwartek)
• Sierosław od 9.00 do 9.30 – ul. Kasztanowa przy nr 4
• Wysogotowo od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
• Batorowo od 10.30 do 11.00 – przy świetlicy wiejskiej
•  Przeźmierowo od 11.15 do 11.45 – ul. Orzechowa za Pa-

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

na teren Uniwersytetu Przyrodniczego
• Chyby od 14.15 do 14.15 – przy świetlicy wiejskiej
W przypadku posiadania większej ilości (powyżej 50 kg) 

odpadów, prosimy o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do 
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „IRK” Ryszard Klima-
szewski tel. 61 663 49 91 lub tel. kom. 605 108 099 w celu 
odbioru bezpośrednio z posesji.

Główny specjalista ds. ochrony środowiska
~ Marek Ratajczak

Nieodpłatna zbiórka opakowań po nawozach  
i środkach ochrony roślin

Zestawienie projektów zgłoszonych do BIS 2019 I ED

L.p. Tytuł i opis projektu zgłoszonego w I ed. BIS 2019 Dane  
pomysłodawców

Wnioskowana kwota 
z BIS (zł) I ed. 2019

1

„ III Biesiada u sąsiada”  
Program z muzyką i tańcem dookoła świata (animacje, pokazy taneczne); zawody węd-
karskie. Termin czerwiec 2019 r. Lokalizacja : ul Jarzębinowa w Przeźmierowie oraz 
stawy Baranowo

Ireneusz Rembalski 
Przeźmierowo 17 200,00

2

„Twoje serce twoją twarzą”  
Pakiet działań skierowanych młodzieży na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów 
oraz działania na rzecz zwierząt (wyjazdy do schroniska - praca na rzecz zwierząt), 
a także: szkolenie dla wolontariuszy, impreza integracyjna dla seniorów, osób z niepeł-
nosprawnościami i młodzieży, wycieczka dla wolontariuszy

Bogumiła  
Wesołowska  
Tarnowo Podgórne

6 500,00

3

„Retro-Moto-Show Traktory Sady 2019” 
projekt adresowany do wszystkich mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne: prezenta-
cja historycznych maszyn rolniczych, festyn rozpoczynający wakacje, parada ciągni-
ków, pokazy, konkursy, muzyka na żywo, integracja mieszkańców.
Lokalizacja: Sady, ul. Poprzeczna, park przy centrum logistycznym.

Marcin Orzeł  
Sady 19 800,00

4

Turniej szachowy i konkurs karaoke 
rodzinna impreza plenerowa, integracja społeczności lokalnej, turniej podzielony na 4 
kat. wiekowe: 6-8 lat, 8-14, 14-18 i pow. 18 lat; konkurs karaoke podzielony na 2 kat.: 
do lat 14 i powyżej 15 lat. Lokalizacja: Przeźmierowo, osiedle Ptasie, teren placu za-
baw. Termin: maj-czerwiec

Hanna Chudzik 
Przeźmierowo 12 000,00

5

Taneczna Świetlica  
propozycja dla dzieci (od 6-do 12 lat), aktywna forma spędzania czasu, nauka tańca z na-
uczycielem tańca, zajęcia 1xtydz. (1,5 godz.). Rozwijanie zdolności, nabywanie nowych 
umiejętności i doświadczeń, możliwość nawiązania nowych znajomości z rówieśnikami. 

Marta Michalska 
Lusowo 9 990,00

   65 490,00

Budżet Inicjatyw Społecznych 2019!

Oto projekty, które będą walczyć o Państwa głosy 
w I edycji Budżetu Inicjatyw Społecznych 2019. Gło-
sowanie odbywać się będzie w terminie 12 – 25 listo-

pada. Głosować można w następujący sposób: 
- bezpośrednio - za pomocą karty do głosowania (wzór bę-

dzie do pobrania na stronie internetowej www.tarnowo-pod-
gorne.pl w zakładce Budżet Inicjatyw Społecznych i w punk-
tach głosowania):

- w Wydziale Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne przy ul. Poznańskiej 115 (bud. A), Tarnowo Podgórne, 

- w Filii Urzędu Gminy w Przeźmierowie przy ul. Rynko-
wej 75C, 

- elektronicznie - za pomocą formularza on-line (urucho-
mionego w dniu głosowania). 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem głosować mogą 
pełnoletni mieszkańcy naszej Gminy. Można oddać jeden 
głos na jeden wybrany projekt.  ~ ARz
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godziny otwarcia:

Tarnowskie Termy otrzymały Certyfikat w Konkursie
LODOŁAMACZE 2018 w Kategorii Przyjazna Przestrzeń,

za przystosowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych
rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie
dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób

z niepełnosprawnością.
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~ aktualności

Poprzednie wydanie Sąsiadki kronikuje piękne gminne ob-
chody dożynkowe w Lusowie, które upamiętniają dla nas 
zdarzenia fundamentalne, a jednocześnie wyjątkowe – za-

pewnienie naszej małej i szerszej wspólnocie pożywienia, a za 
tym przetrwanie w sensie tym fizycznym i w tym dla duszy: kul-
tury ludowej. Będąc poza krajem, choć bardzo regularnie i czę-
sto wracam do Tarnowa, pierwszy raz jako dorosła osoba mogłam 
podziwiać i współuczestniczyć w obchodach świętowania korzeni 
ludowych naszej Gminy i przypomnieć sobie smaki z dzieciństwa: 
placków ziemniaczanych czy chleba ze smalcem i ogórkiem. Tak 
jak kultura ludowa w czasie dożynek w Lusowie spoiła wszyst-
kich mieszkańców naszej Gminy i przyjezdnych we wspaniałej 
zabawie, tak inne wydarzenie, krótko poprzedzające wrześnio-
we dożynki, upamiętnia znaczenie wsi polskiej w budowaniu no-
woczesnego społeczeństwa, a konkretniej, w budowaniu Amery-
ki. W tym wydarzeniu w znaczący sposób również uczestniczyła 
Gmina Tarnowo Podgórne. 

Mówię tutaj o międzynarodowej konferencji na UAM z okazji 
100-lecia wydania 5-tomowej książki pod tytułem „Chłop Polski 
w Europie i Ameryce”. 

Dzieło to wydane w USA w 1918 r., zostało napisane przez słyn-
nego amerykańskiego naukowca I. Thomas’a i początkującego 
wtedy jeszcze polskiego filozofa Floriana Znanieckiego, na bazie 
analiz pamiętników i listów polskich emigrantów, masowo przy-
bywających do Ameryki i zachodniej Europy, na początku XX 
wieku. Tak jak obecne fale migracyjne stanowią wielkie wyzwa-
nie dla społeczeństw, zarówno tych wysyłających, jak i tych przyj-
mujących migrantów, i wywołują burzliwe debaty wokół polityki 
migracyjnej, tak i wtedy fala migracji Polaków wywołała obawy 
w Ameryce co do potencjalnych zagrożeń dla amerykańskiej spój-
ności narodowej. Tematem dzieła Thomasa i Znanieckiego była 
właśnie kwestia wpływu migracji ekonomicznej z polskiej (w tym 
wielkopolskiej wsi) na amerykańskie społeczeństwo i efekt maso-
wych emigracji na wieś polską. Książka Thomasa i Znanieckie-
go wskazała, że migracje nie dotyczą procesów wchłaniania na-
pływających jednostek w społeczeństwo, a raczej odnoszą się do 
organicznego powstawania małych społeczeństw etnicznych, po-
przez które imigranci, jako grupy społeczne, dostosowują się do 
funkcjonowania w nowym dla nich społeczeństwie. Polscy migru-
jący chłopi, by zaadoptować się w społeczeństwie amerykańskim, 
odtwarzali i przetwarzali na obczyźnie swoje małe ojczyzny. Za-
miast terytorialnej wsi czy okolicy, z których się wywodzili i któ-
re opuścili, zakładali swoje zorganizowane społeczności etniczne 
wokół kościoła, z całym szeregiem innych etnicznych instytucji 
– zakładów ubezpieczeniowych, sklepów, szkółek niedzielnych. 
W odpowiedzi na szeroko głoszone obawy, że niewykształcone 
masy wiejskie, zalewając Amerykę, stanowić będą zagrożenie dla 
jej społeczeństwa, Thomas i Znaniecki pokazali, że polska wiej-
ska społeczność nie symbolizuje zacofanej przeszłości, a wręcz 
przeciwnie, wplotła się w teraźniejszość amerykańska, wnosząc 
olbrzymi i trwały wkład w stworzenie nowoczesnej Ameryki. Po-
lacy byli najliczniejszym blokiem tych, którzy budowali wtedy od 
podstaw centra urbanistyczno-przemysłowej Ameryki – jej drapa-
cze chmur w Nowym Yorku, Chicago czy Detroit, czy pracowali 
w jej fabrykach i kopalniach.

20 lat po wydaniu w Ameryce tej książki „Chłop Polski w Eu-
ropie i Ameryce” został wyróżniony przez amerykańskich na-
ukowców jako najważniejsza praca we wszystkich naukach spo-
łecznych. Czym ta praca tak się zapisała dla nauki amerykańskiej? 
Dała początek nowej dyscyplinie naukowej – socjologii amery-
kańskiej. Poprzez Floriana Znanieckiego, współautora „Chłopa 
Polskiego…”, który po powrocie z Ameryki założył w Poznaniu 
pierwszy wydział socjologii w Polsce, amerykańska socjologia 
ma też polskie źródło. By uhonorować te właśnie polskie korze-
nie współuczestniczyłam w zorganizowaniu konferencji upamięt-
niającej 100-lecie publikacji tej książki – w Poznaniu, na UAM, 
gdzie Florian Znaniecki prowadził długą działalność naukową po 
powrocie z Ameryki. Wybitni naukowcy z USA i Polski debato-
wali nad trwałym wpływem książki Thomasa i Znanieckiego na 
zrozumienie procesów migracyjnych i integracyjnych we współ-
czesnych społeczeństwach. 

Chciałabym podkreślić, że początek i uroczyste zakończenie tej 
konferencji odbyło się w Gminie Tarnowo Podgórne. Główny pre-
legent konferencji, profesor i dziekan socjologii na Uniwersytecie 
w Berkeley, wcześniej wychowanek Szkoły Chicagowskiej, Mi-
chael Burawoy, przyjechał do Tarnowa Podgórnego w przeddzień 
konferencji. Naszą Gminę zna bardzo dobrze, jeszcze z lat 90-
tych (potrafił nawet bezbłędnie wymówić słowo „Wielkopolska”! 
), był bowiem promotorem mojej pracy doktorskiej w Berkeley, 
w której analizowałam przemiany społeczno-gospodarcze Polski, 
ze szczególnym wskazaniem na naszą, wtedy głównie rolniczą, 
Gminę. Sprawując w ciągu ostatnich 10 lat, najpierw funkcję Pre-
zesa Stowarzyszenia Amerykańskich Socjologów, a później Pre-
zesa Światowego Zrzeszenia Socjologów, przybywał wielokrotnie 
z oficjalnymi wizytami do Europy Środkowej i w tym do Polski, 
naocznie śledząc i analizując zmiany po transformacji. 

Prof. Burawoy został zaproszony do Urzędu Gminy, gdzie 
w długiej i rzeczowej rozmowie Wójt Tadeusz Czajka ze współ-
pracownikami zapoznał go ze samorządowymi inicjatywami na 
rzecz rozwoju Gminy, jak i wytyczyli perspektywy jej dalszego 
zrównoważonego rozwoju. Prof. Burawoy podkreślał wyjątko-
wość tak daleko posuniętych, pozytywnych zmian, w skali kraju 
i szerzej, i bezpośredniej w tym rozwoju roli umiejętnego plano-
wania przez władze lokalne. Szczególnie pozytywnie zaskoczony 
był nowatorskimi inicjatywami corocznych konferencji „Odkodo-
wany Biznes, Odkodowany Samorząd” czy wielopłaszczyznową 
współpracą z Politechniką Poznańską i UAM. 

Uroczyste zakończenie konferencji odbyło się na polskiej wsi 
– w Jankowicach, w odrestaurowanym Pałacu Jankowice. Na za-
proszenie Wójta Tadeusza Czajki przyjechali m. in. profesorowie 
z Uniwersytetu Harvardu, z Londynu, Nowego Yorku, Kalifornii 
i z Wisconsin. Wyjeżdżali pod głębokim wrażeniem z zachowania 
wiejskiego profilu i lokalnych tradycji kulturowych naszej Gminy 
i z zapytaniem, kiedy będzie następna okazja na odwiedziny tego 
pięknego miejsca. Sadzę – czując dumę jako mieszkanka tej Gmi-
ny – że tym pytaniem nasi znamienici goście sygnalizują, że Gmi-
na Tarnowo Podgórne w swej działalności osiągnęła już nie tylko 
poziom wyżej czy poziom bliżej (jej mieszkańców), ale jest też 
poziom szerzej – przyciąga gości nie tylko z okolic, ale i szerszego 
świata.  ~ Sławomira Zbierska-Salameh

Z polskiej wsi do światowej nauki 
i z powrotem
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~ aktualności

Od roku realizowany jest najwięk-
szy w ostatnich latach projekt 
związany z wejściem naszego 

Urzędu Gminy w świat usług elektro-
nicznych. Projekt, który – mam nadzieję 
– będzie ciągle żywy i rozwijany. Przez 
ten rok wraz z wszystkimi pracownikami 
podjęliśmy trud wdrożenia nowego zin-
tegrowanego systemu informatycznego. 
Pozwoliło to utworzyć platformę usług 
elektronicznych, która jest bezpośrednio 
powiązana z usługami, z których korzy-
sta każdy mieszkaniec, przedsiębiorca 
lub inny klient.

W ramach eUrzędu w obecnej chwili 
mamy dostęp do informacji i usług zwią-
zanych z:

•  danymi budżetowymi poprzez anali-
zator dochodów oraz wydatków bu-
dżetowych, 

• danymi dotyczącymi mienia Gminy,
•  danymi podatkowymi związanymi ze 

wszystkimi zobowiązaniami wobec 
Gminy,

•  zobowiązaniami wynikającymi z go-
spodarki odpadami,

•  stanem spraw danego klienta jakie to-
czą się w Urzędzie Gminy,

•  płatności związanych ze swoimi zo-
bowiązaniami wobec Gminy.

Platforma pozwala także złożyć w spo-
sób elektroniczny wnioski w kilkuna-
stu najczęściej realizowanych usługach, 
między innymi: 

• deklaracje i informacje podatkowe, 
•  deklaracje związane z gospodarką od-

padami komunalnymi,
• o dostęp do informacji publicznej,
• o zajęcie pasa drogowego,
• o lokalizację zjazdu,
•  o uzyskanie pozwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych.
Katalog tych wniosków będzie podle-

gał aktualizacji, uzupełnianiu i rozszerza-
niu.

Jak korzystać z platformy eUrząd?
Platforma jest dostępna poprzez naszą 

stroną internetową www.tarnowo-pod-
gorne.pl pod zakładką eUrząd. Można 
także uzyskać dostęp bezpośrednio przez 
link: www.eurzad.tarnowo-podgorne.pl

Dane ogólnodostępne nie wymagają 
logowania.

Natomiast dostęp do indywidualnych 
danych oraz usług elektronicznych wy-
maga założenia konta i udzielenia zgody 
na przetwarzanie danych osobowych.

Jak to zrobić?
Konto można założyć na dwa sposoby. 

Jeżeli użytkownik platformy ma profil 
zaufany na platformie ePUAP, to może 
złożyć wniosek elektronicznie. Wniosek 
ten jest dostępny w eUrząd. Po złożeniu 
wniosku podlega on weryfikacji i przy-
znaniu uprawnień do korzystania z kon-
ta na platformie eUrząd. Po uzyskaniu 
uprawnień użytkownik może korzystać 
z platformy w pełnym zakresie funkcjo-
nalności.

Drugim sposobem jest jednorazowa 
wizyta w Wydziale Obsługi Klienta Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnym lub 
w Filii Urzędu w Przeźmierowie – tam 
można złożyć wniosek w formie papiero-
wej i uzyskać uprawnienia do korzysta-
nia z pełnej funkcjonalności systemu.

Należy jednak pamiętać, że tylko lo-
gowanie profilem zaufanym poprzez 
ePUAP pozwala w pełni korzystać 
z wszystkich funkcjonalności systemu, 

w szczególności z możliwości załatwia-
nia spraw droga elektroniczną.

Czy to wszystko?
Oczywiście nie! Zachęcam do za-

poznania się z wszystkimi funkcjonal-
nościami oraz do pobrania powiązanej 
z platformą aplikacji mobilnej eUrząd 
Tarnowo Podgórne dostępnej bezpłatnie 
w sklepie Play. 

Uprawnienia do jej pełnej funkcjonal-
ności w momencie korzystania z platfor-
my eUrząd nadaje już sam użytkownik.

Aplikacja poza dostępem do informa-
cji związanych z kontem użytkownika na 
platformie eUrząd posiada dwie dodatko-
we funkcjonalności:

•  powiadomienia – usługa, która za 
zgodą użytkownika pozwala na 
otrzymywanie komunikatów i po-
wiadomień wysyłanych przez Urząd 
Gminy,

•  zgłoś incydent – usługę pozwalająca 
zgłosić incydent, usterkę bądź zda-
rzenie do Urzędu Gminy. 

Co dalej?
W najbliższej przyszłości, a planowane 

to jest na koniec tego roku, strefa usług 
elektronicznych rozszerzona zostanie 
o System Informacji Przestrzennej, obej-
mujący terytorium Gminy. W ramach 
tego systemu pojawią się kolejne funk-
cjonalności oraz usługi, które świadczyć 
będziemy drogą elektroniczną. 

Projekt „Rozwój i integracja systemów 
informatycznych wspierających komuni-
kację elektroniczną” jest współfinanso-
wany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020.

Gmina Tarnowo Podgórne uzyskała 
dofinansowanie na realizację tego pro-
jektu w kwocie 1 917 902,69 zł.

~ Oskar Cierpiszewski  
Sekretarz Gminy

eUrząd – witamy w strefie usług elektronicznych



18    | sąsiadka~czytaj | październik 2018

65 sesję Rady Gminy 
Tarnowo Podgór-
ne zwołałem na 25 

września 2018 r. W jej agendzie 
znalazły się 24 projekty uchwał 
o zróżnicowanym charakte-
rze. Zanim jednak zaczęliśmy 
je omawiać zostaliśmy uczest-
nikami uroczystości wręczenia 
nagród w 14 już Rankingu So-
łectw, którego zawody odbywa-
ły się przez cały sezon i którego 
zwieńczenie nastąpiło podczas 
obchodów „Dni Przeźmierowa”. 
Szczegóły znajdą Państwo we-
wnątrz bieżącego numeru nasze-
go pisma. 

Rozpoczęliśmy jak zwykle od 
noweli budżetu Gminy oraz Wie-
loletniej Prognozy Finansowej. 
Skrupulatne dostosowanie planu 
do wykonania jest w tym okre-
sie niezwykle ważne zwłaszcza 
w kontekście konstrukcji pro-
jektu budżetu Gminy na 2019 r. 
W dalszej kolejności Rada Gmi-
ny uchwaliła przystąpienie do 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 

w Jankowicach przy ul. Leśnej 
i Wiśniowej oraz zmieniła miej-
scowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w Wysogotowie 
między ulicami Bukowska, Ba-
torowską, Wierzbową i Długą. 
Kolejne projekty dotyczyły kwe-
stii gospodarowania nierucho-
mościami. W ich ramach udzie-
lono kilku zezwoleń na kupno 
i sprzedaż nieruchomości oraz 
nadano nazwę jednej z ulic w Ba-
torowie (Promyk). Długą dys-
kusję wzbudził projekt nowego 
Regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy. 
W związku z wejściem w życie 
pakietu ustaw sejmowych doty-
czących gospodarki odpadami 
Rada Gminy została zobligo-
wana do umieszczenia w wyżej 
wymienionym „Regulaminie…” 
punktu dotyczącego bezwzględ-
nego zakazu spalania odpadów 
organicznych. Dyskutanci apelo-
wali do Wójta jako wykonawcy 
tej uchwały o przeprowadzenie 
nasilonej kampanii informacyj-
nej wśród mieszkańców o obo-
wiązywaniu wspomnianego za-
kazu i ewentualnych sankcjach. 
W dalszej kolejności uchwalo-
no projekt dotyczący dotacji do 
prac konserwatorskich przepro-
wadzanych dla zabytkowego bu-
dynku w Tarnowie Podgórnym. 
Podjęto też cały pakiet uchwał 
dotyczących umożliwienia 
z bezpłatnego korzystania z ko-
munikacji dla wszystkich dzieci 
zameldowanych w Gminie w ra-
mach stref A, B, C podczas po-
dróży do i ze szkoły. System ten 
obowiązywać będzie w następ-
nym roku szkolnym. Radni wy-
razili też negatywne stanowisko 
w sprawie przekazania pod ob-
rady Komisji Rewizyjnej wnio-
sku na domniemaną bezczyn-
ność Wójta w sprawie reakcji 
na samowolę budowlaną, pole-
gającą na podniesieniu poziomu 
działki położonej w Chybach. 

Na obecnej Radzie Gminy ciążył 
obowiązek dostosowania Statutu 
Gminy do nowego prawa w tym 
zakresie, który obowiązywać bę-
dzie od nowej kadencji. Z tego 
obowiązku wywiązaliśmy się 
uchwalając nowelizację wspo-
mnianego dokumentu. Dyskusja 
przy tym punkcie porządku ob-
rad była jednak bardzo ożywio-
na. 

Tym samym przymiotnikiem 
określić można zaangażowa-
nie radnych w podczas realiza-
cji kolejnego punktu porządku 
obrad dotyczącego interpelacji 
oraz wolnych głosów i wnio-
sków. Niezwykle miłym faktem 
i powodem do wzruszeń wszyst-
kich uczestników była pierwsza 
od dłuższego czasu obecność na 
sesji Krzysztofa Bartosika, który 
udowodnił, że dzielnie zmaga się 
z okrutnym dla niego losem. 

Na zakończenie sesji przy-
pomniałem radnym o kalenda-
rzu wydarzeń do końca kadencji 
Rady Gminy, która przypada na 
16 listopada 2018 r. 

4 października z kolei odby-
ła się sesja nadzwyczajna Rady. 
Jej zwołanie okazało się nie-
zbędne w związku z konieczno-
ścią doposażenia puli środków 
przewidzianych w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy 
na budowę Zespołu Szkół Tech-
nicznych. Radni opowiedzie-
li się w końcowym głosowaniu  
(16 za, 1 przeciw, 1 wstrzymu-
jący się) za podjęciem wspo-
mnianej uchwały niemniej dys-
kusja jaka temu towarzyszyła, 
a zwłaszcza przytaczane argu-
menty określić mogę mianem 
niespodziewanych. 

Kolejna, 67. już robocza se-
sja Rady Gminy odbędzie się  
16 października.

~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja z 25 września i 4 października

Uchwalono 

nowy Regulamin 

utrzymania 

czystości  

i porządku  

w Gminie
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~ sprawozdanie

Gminna Komisja Wyborcza dokonała rozpatrzenia zło-
żonych zgłoszeń kandydatów do Młodzieżowej Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne. 

Wpłynęło 16 zgłoszeń, wszystkie zostały złożone jako kom-
pletne i w ustalonym w kalendarzu wyborczym terminie. 

W związku z tym, że liczba kandydatur stanowi statutowe 
minimum składu Młodzieżowej Rady Gminy, wybory nie zo-
staną przeprowadzone. Wszyscy kandydaci otrzymują mandat 
Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne 2018 - 2020. 
Oto młodzi Radni:

• Tomasz Byliński, Tarnowo Podgórne,
• Gabriela Dolata, Rumianek,
• Amadeusz Ferenc, Sady,
• Małgorzata Gomółka, Góra,
• Anna Jóźwik, Sierosław,
• Mariusz Kamiński, Baranowo,
• Anna Łącka, Ceradz Kościelny,
• Zofia Marszał, Lusowo,
• Patrycja Nowicka, Przeźmierowo,
• Gabriela Polak, Lusowo, 

• Karolina Rackowiak, Lusowo,
• Kacper Rydlewski, Tarnowo Podgórne,
• Arkadiusz Stolarski, Batorowo,
• Agata Szramka, Lusowo,
• Maja Wąsala, Tarnowo Podgórne,
• Jakub Wójcik, Przeźmierowo.
– Cieszę się, że prace Młodzieżowej Radzie Gminy będą 

kontynuowane – powiedział Wójt Tadeusz Czajka. – Młodym 
radnym życzę wytrwałości, odwagi i konsekwencji i realizowa-
niu postulatów młodzieży.

Pierwsza uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Gminy odbę-
dzie się 15 października o godz. 18.00 w Sali 21 budynek C 
– to posiedzenie otwarte dla wszystkich. Do czasu wyboru no-
wego przewodniczącego posiedzenie poprowadzi jej obecny 
przewodniczący Stanisław Garstecki. Na tej sesji radni nowej 
kadencji złożą również uroczyste ślubowanie.

Prace Młodzieżowej Rady można śledzić na gminnej stronie 
internetowej www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce O Gminie 
lub na profilu Rady na Facebooku. 

~ Katarzyna Pawłowska.

Przed wszystkimi miesz-
kańcami Gminy rozpo-
czyna się gorący okres 

wyborczy. Wybory samorządo-
we, w których wybierzemy re-
prezentantów do Rady Gminy, 
Powiatu oraz Sejmiku Woje-
wódzkiego, a także przyszłego 

Wójta. Natomiast zaraz po wy-
borach samorządowych odbędą 
się wybory wewnątrz Młodzie-

żowej Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne. Młodzieżowa Rada 
to konsultowanie z władzami 
gminy spraw ważnych dla mło-
dych. Transport publiczny, bez-
pieczeństwo, rozrywka. Młodzi 
nie muszą być zdani na niko-
go, mogą wziąć stery w swoje 
ręce i razem w 16-osobowym 
zespole wypracować rozwiąza-
nia, które wpłyną na lepsze ży-
cie nie tylko młodych, ale i całej 
społeczności lokalnej. Słucha-
nie innych, szukanie kompromi-
sów, pisanie ustaw, wniosków, 
stanowisk, umiejętność rozwią-
zywania problemów, kreatywne 
myślenie, organizacja pracy to 
doświadczenia nabyte w Mło-
dzieżowej Radzie, które mogą 
okazać się przydatne w przy-
szłej pracy, codziennym życiu, 
a także w tym „dorosłym” sa-
morządzie.

 Dlatego we wrześniu spoty-
kaliśmy się z uczniami gmin-
nych szkół, żeby opowiedzieć 
o dwóch latach pracy MRG oraz 
zachęcić ich do kandydowania 
i zmieniania otaczającej rzeczy-
wistości. Każdy mieszkaniec 

ma prawo współdecydowania 
o Gminie.

Do Młodzieżowej Rady Gmi-
ny zgłosiło się 16 osób, dlatego 
wybory nie zostaną przeprowa-
dzone. Wszystkie kandydatury 
zostały przyjęte. Zapraszam na 
pierwsze posiedzenie kolejnej 
Kadencji Młodzieżowej Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne, któ-
re odbędzie się 15 października 
2018 r. (poniedziałek) o godz. 
18.00, w sali nr 21 budynku C 
Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym. Sesja będzie miała cha-
rakter uroczysty na której nowo 
wybrani Radni złożą ślubowa-
nie. Oczywiście Sesje MRG są 
otwarte – zapraszamy wszyst-
kich chętnych do przyjścia.

Stanisław Garstecki 
Przewodniczący Młodzieżowej 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

Znamy nowych Młodych Radnych

Z prac Młodzieżowej Rady Gminy

Doświadczenia 
nabyte w 

Młodzieżowej 
Radzie, które 

mogą okazać się 
przydatne  

w przyszłej pracy, 
codziennym życiu, 

a także  
w tym „dorosłym” 

samorządzie
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~ wspomnienie

Piszę już 50. artykuł wspomnieniowy o dziejach Prze-
źmierowa. Ten fakt spowodował, że wybrałem się 
w sentymentalną podróż do czasów początku mego 

udziału w przedsięwzięciu, którego nawet samego zajścia, 
a co dopiero powodzenia nie brałem w ogóle pod uwagę. Za-
częło się niewinnie w kwietniu 2014 r. od wspomnień na tych 
łamach o starym domu kultury i związanych z nim ludziach 
przy okazji wmurowywania kamienia węgielnego pod nowe 
Centrum. Potem już jakoś poszło. I to do tego stopnia, że 
przelewanie na papier reminiscencji z dziejów dawnych Prze-
źmierowa stało się z czasem moją pasją. Pomimo że historia 
miejscowości, w której mieszkam, nie jest może zbyt długa, 
to wydarzeń w jej przeszłości co niemiara! A ludzi znamieni-
tych ile? Tych prekursorów, budujących zręby Przeźmierowa 
na przełomie lat 20-tych i 30-tych, i tych współczesnych, któ-
rzy zapisali swoje osiągnięcia zgłoskami ze złota. 

Na początku przygody ze wspomnieniowymi felietonami 
targały mną całkiem poważne wątpliwości: że może powinien 
o pradziejach naszej miejscowości, a zwłaszcza związanych 
z nią postaciach ze spiżu pisać jakiś zawodowy historyk, że 
może moje wspomnienia, szczególnie te zasłyszane, obarczo-
ne będą jakimś błędem niestaranności przekazu, że może su-
biektywizm mój nadmierny zbyt. Miałem też obawy, że zbyt 
szybko wyczerpią się tematy felietonów. Zadawałem sobie 
również pytanie, czy mój umysł – zdecydowanie predystyno-
wany do nauk ścisłych – poradzi sobie ze sprawnym przele-
waniem myśli na papier? Jak widać z powyższego opisu po 
prostu po ludzku się bałem. Z czasem okazało się, że bezpod-
stawnie. Czym jest dla mnie Przeźmierowo? Osiedlem, do któ-
rego z Żabikowa przeprowadził się w 1930 r. mój pochodzący 
z Jarocina dziadek, kupując parcelę po „0,50 przedwojennych 
złotych w złocie za m2 plus 10% na drogi”, co dokumentu-
je akt notarialny (nr 4, więc jeden z pierwszych!), będący 
w moim posiadaniu. Ukochane miejsce na ziemi wszystkich 
niemal członków mojej rodziny od pokoleń. Takim jest dla 
mnie i pewnie dla przytłaczającej większości mieszkańców. 
Miejsce, gdzie nie żyje się najłatwiej, gdzie głośno od ryku 
silników tych odrzutowych w powietrzu i tych na ziemi jeż-
dżących po torze oraz przemierzających nasze ulice. Gdzie od 
października do maja doskwiera smog, gdzie….

Ale my Przeźmierowianie kochamy je miłością bezwa-
runkową, nie wyobrażając sobie życia gdzie indziej. Bardzo 
podoba mi się dzisiejsze Przeźmierowo. Dostrzegam w nim 
ogromny potencjał na przyszłość. Utożsamianie się z jego hi-
storią podpowiada mi jednak, by patrząc w przód nie usta-
wać w poszukiwaniu śladów przeszłości i upowszechniać je 
bo czas zaciera pamięć. Z właściwą kolekcjonerom, trochę 
„zakręconą” dla postronnych determinacją zbieram zatem 
wszystkie, najdrobniejsze choćby i z pozoru bezwartościowe 
artefakty z przeszłości mojej miejscowości. Dysponuję, głów-
nie dzięki skrupulatności mego śp. ojca, sporym archiwum 
dokumentów i zdjęć: od dwudziestolecia międzywojennego 
poprzez czasy okupacji po lata siedemdziesiąte. Piszę teksty 
o Przeźmierowie. O tym dawnym, którego już nie ma, a któ-
re istnieje w sercu każdego niemal tu mieszkającego, zwłasz-
cza tych trochę dawniej urodzonych. Piszę dla starszych, ale 
przede wszystkim jednak dla młodych, by poczuli więź z prze-
szłością. Moje felietony ociekają nostalgią. Czasem próbuję 

z nią walczyć tyleż bezskutecznie co… bezcelowo. Mam na-
dzieję, że moja ckliwa pisanina nie zrobiła nikomu kto poja-
wia się w tych wspomnieniach krzywdy. Często przekazując 
swoją wersję wydarzeń, zwłaszcza tych z niedalekiej przeszło-
ści, których uczestnicy żyją ciągle wśród nas, w sposób za-
mierzony prowokuję czytelników do formułowania własnych 
relacji. Dzięki temu moja wiedza o Przeźmierowie ciągle po-
większa się o nieznane fakty. Muszę przyznać bałwochwal-
czo, że wielu czytelników daje mi odczuć swą identyfikację 
z faktografią zawartą w moich artykułach! Tą drogą wszyst-
kim reagującym w ten sposób serdecznie dziękuję. Niektóre 
z moich felietonów wypływają również na wody szersze niż 
nasze gminne. Na przykład artykuły o wojennych losach lotni-
ska Ławica, a przy okazji Przeźmierowa, ukażą się niebawem 
w „Głosie Wielkopolskim”. 

Przeglądam właśnie 49 artykułów o Przeźmierowie do pi-
sma „Sąsiadka-Czytaj”, które przez ostatnie lata napisałem. 
W moim przekonaniu są pełne uznania dla tworzących naszą 
miejscowość ludzi, próbują ocalić od zapomnienia wszyst-
ko, co związane było z jej przeszłością. Są moje, w sensie, 
że charakterystyczne. Może za dużo w nich patosu, emfazy 
i nadmiernego wyrażania uczuć. Powinny pewnie cechować 
się większym chłodem i dystansem do opisywanych wyda-
rzeń, ale niestety pisanie w beznamiętnej, czysto historycz-
nej narracji nie wychodzi mi najlepiej. Kreślenie wspomnień 
o dawnym Przeźmierowie przynosi mi też osobistą satysfak-
cję prowadząc do refleksji na temat zmian, jakie w nim zaszły. 
Jakiego by nie wybrać okresu i przedmiotu do porównań, to 
na każdym polu widać zdecydowany postęp. Co nie znaczy, 
że nie ma problemów. Są! Tylko inne niż kiedyś. Wyższego 
rzędu. Potrzeby „cywilizacyjne”, związane z dostępem do ka-
nalizacji czy dotyczące budowy dróg i chodników, zostały już 
w większości zaspokojone. Teraz wysiłki samorządu skupiają 
się na poprawie jakości życia, na estetyce przestrzeni na stwa-
rzaniu warunków dla godnego i bezpiecznego życia wszyst-
kim mieszkańcom od wieku pacholęcego do dostojnego. Dla 
pracy i wypoczynku. Dla duchowej strawy. Dla zdrowia. Cze-
go chcieć więcej? Tak być musi i będzie w bogatej i dobrze 
zorganizowanej gminie! Tylko czasem odzywa się tęsknota za 
wijącą się Przeźmierką, za stawkami i sadzawkami za dziką 
przyrodą dawnego Przeźmierowa. Za życiem sielskim aniel-
skim, które nie wróci już. 

Wszystkie artykuły udostępnione są na stronie www.prze-
zmierowo.wordpress.com  ~Grzegorz Leonhard

Moje Przeźmierowo

50 artykuł  
z cyklu 

„wspomnienie”!
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~ bezpieczeństwo

Kronika policyjna
5 września, Baranowo, ul. Wiosenna: 

nieznany sprawca wykorzystując nieuwa-
gę domowników, włamał się domu jednoro-
dzinnego, skąd dokonał kradzieży toreb 
z dokumentami, telefonu, zegarków oraz 
złotej biżuterii o łącznej wartości  
100 tys. Euro, na szkodę osoby prywat-
nej. 

7 września, Baranowo, ul. Rolna: nie-
znany sprawca poprzez wyłamanie okna na 
parterze w biurze firmy dokonał kradzie-
ży pieniędzy o nieustalonej wartości na 
szkodę firmy. 

14 września, Lusówko, ul. Agawy: nie-
znany sprawca z terenu posesji dokonał 
kradzieży roweru górskiego Cross wraz 
z fotelikiem dziecięcym o łącznej war-
tości 1 tys zł. 

18 września, Lusowo, ul. Świt: niezna-
ny sprawca z garażu domu jednorodzinnego 
dokonał kradzieży VW Golf o nieustalo-
nej wartości na szkodę osoby prywatnej. 

22 września, Lusowo, ul. Kaniowa: 
nieznany sprawca z terenu nieogrodzo-
nej posesji dokonał kradzieży BMW 520 
o wartości 65 tys. zł, na szkodę osoby 
prywatnej. 

W wyniku działań Policji we wrze-
śniu zatrzymano na gorącym uczynku lub 
w bezpośrednim pościgu 7 sprawców prze-
stępstw, 5 poszukiwanych przez Sąd oraz 
2 nietrzeźwych kierujących. 

st.asp. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zależy 
od wielu czynników, pojazdy zgodnie z przepisami 
wyposażone muszą być w odpowiednie oświetlenie. 

Przepisy nakładają również obowiązki na pieszych na drodze, 
w szczególności poza terenem zabudowanym. 

Jednym z elementów ważnych dla bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów jest zapewnienie dobrej ich widoczności. Już 
nie pierwszy raz piszę o tym, jak ważna jest tu rola elementów 
odblaskowych. Dobra widoczność jest jednym z istotniejszych 
czynników bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jak można zobaczyć na podstawie danych zawartych w sta-
tystykach, wzrost zdarzeń drogowych z udziałem pieszych 
i rowerzystów następuje właśnie jesienią. To wcześniej zapa-
dający zmierzch, mgły, opady deszczu wpływają na ograni-
czenie widoczności na drogach. Tym samym piesi są szczegól-
nie narażeni na potrącenia przez jadące pojazdy.

Przy ograniczonej czy też złej widoczności, gdy pieszy 
ma na sobie ubranie w ciemnych kolorach i nie posiada na 
wierzchniej odzieży elementu odblaskowego, kierowca do-
strzega go z dużym opóźnieniem. 

W ciemnościach pieszy widzi światła reflektorów pojazdów 
nawet z dużej odległości, ale kierowca dostrzeże go dopiero, 
gdy zauważy sylwetkę człowieka w zasięgu świateł samocho-
du. Gdy jest ciemno, a dodatkowo są złe warunki atmosferycz-
ne, piesi bez elementów odblaskowych są widoczni w świa-
tłach mijania z odległości zaledwie 20 do 30 m. Jeśli kierowca 
jedzie z prędkością 90 km/h, to pokonuje 25 m drogi w ciągu 
1 sekundy, przy prędkości 70 km/h – prawie 20 m, natomiast 
przy prędkości 50 km/h – około 14 m. Nieraz nie ma szans na 
jakąkolwiek reakcję kierowcy.

Sytuacja zupełnie inaczej wygląda, gdy pieszy wyposażo-
ny jest w element odblaskowy, odbijający światła samochodu. 

Kierowca jadący z prędkością około 90 km/h spostrzeże takie-
go pieszego już z odległości 130 do 150 m, czyli ok. 5 – 10 
razy szybciej! Dlatego bezdyskusyjnym jest, że każdy element 
odblaskowy przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa.

„Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obsza-
rem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odbla-
skowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, 
chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla 
pieszych lub po chodniku” (art.11 ust. 4a ustawy prawo o ru-
chu drogowym)

Codzienne stosowanie elementów odblaskowych w różnej 
formie czy są to zawieszki, czy opaski, czy kamizelki spra-
wia, że szansa pieszego na uniknięcie potrącenia w warunkach 
złej widoczności znacznie wzrośnie, nawet jeśli popełni on 
błąd np. będzie się poruszał niewłaściwą stroną drogi. Odbla-
ski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły 
się w polu działania świateł samochodowych i były zauważal-
ne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków zarówno 
z tylu jak z przodu.

Warto przypomnieć, że pieszy idący po poboczu lub jezdni 
jest obowiązany iść lewą stroną drogi. Sytuacja dotyczy dróg, 
gdzie nie ma wydzielonej części drogi dla pieszych – chodnika.

~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Bezpiecznie w każdą pogodę
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Zainwestuj w pracownika, 
pracownik Ci odpłaci 
Prowadząc własną działalność go-

spodarczą należy dbać o to, aby 
nie pozostawać w tyle za konku-

rencją. Niewykorzystane okazje, nie-
dostrzeżone możliwości, złe decyzje 
– mogą nas wiele kosztować. Na dyna-
micznie zmieniający się rynek należy 
reagować odpowiednio szybko. Często 
starając się nawet wyprzedzać trendy, 
a wręcz je kształtować, przewidywać 
zagrożenia i być o krok przed konkuren-
cją. Jak to zrobić? Na jakie działania po-
stawić? W co inwestować? Odpowiedź 

jest oczywista. Nie ma lepszej inwe-
stycji niż inwestycja w człowieka. To 
my – jako właściciele jednoosobowych 
działalności gospodarczych lub nasi 
pracownicy – w przypadku, gdy 
prowadzimy firmę z sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jeste-
śmy podwaliną całego naszego sukcesu. 
To nasza wiedza i doświadczenie spra-
wiają, że to co robimy daje realne ko-
rzyści w postaci zadowolenia klientów 
i wypracowanego zysku. 

Inwestycja w kadry to najlepszy spo-
sób zwiększenia konkurencyjności 
i rozwoju przedsiębiorstwa. Samoroz-
wój właścicieli firm oraz inwestowa-
nie w rozwój pracowników, niezależnie 

w jakiej formie, wpływa pozytywnie na 
kondycję firmy. Takie inwestycje pozwa-
lają także zaoszczędzić czas i pieniądze. 
Szkolenia, kursy, usługi doradcze, stu-
dia podyplomowe, staże – sposobów na 
podniesienie kompetencji zawodowych 
jest wiele. Gdzie szukać tych, które będą 
dla nas odpowiednim rozwiązaniem? 
Szanowny przedsiębiorco skorzystaj 
z Bazy Usług Rozwojowych (BUR)!

Co to jest BUR? 
Baza Usług Rozwojowych (BUR) 

jest ogólnodostępną platformą, będącą 
kontynuacją największej w Polsce wy-
szukiwarki usług szkoleniowych „Inwe-
stycja w Kadry”. Obecnie pod adresem 
uslugirozwojowe.parp.gov.pl odnaleźć 
można szeroką ofertę usług rozwojo-
wych takich jak: szkolenia, kursy zawo-
dowe, doradztwo, studia podyplomowe, 
mentoring czy coaching. W bazie tej od-
najdziemy usługi, dzięki którym wła-
ściciele firm jak i ich pracownicy maja 
możliwość rozwijania swoich kompe-
tencji. Mamy przy tym gwarancję wyso-
kiego poziomu świadczonych usług, po-
nieważ wszystkie firmy znajdujące się 
w BUR przeszły pomyślną weryfikację 
jakości swojej oferty. 

Dla kogo usługi w ramach BUR? 
Z dofinansowania w ramach BUR sko-

rzystać mogą wszyscy właściciele mi-
kro, małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz ich pracownicy. Wielkość przed-
siębiorstwa jest tutaj kluczową kwestią, 
ponieważ to właśnie ilość zatrudnianych 
pracowników w dużej mierze decydu-
je o wysokości dofinansowania o jakie 
mogą ubiegać się pracodawcy. Maksy-
malne poziomy dofinansowania w ra-
mach pomocy de minimis to: w przy-
padku mikroprzedsiębiorstwa – 80%; 
małe przedsiębiorstwa – 70%, natomiast 
średnie przedsiębiorstwa – 50 %. 

W jaki sposób uzyskać refundację 
kosztów szkolenia? 

Na terenie województwa wielkopol-
skiego z wnioskiem o refundację kosz-
tów szkolenia można zgłosić się do 
Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości Sp. z o. o, która aktualnie 
realizuje projekt: „Usługi rozwojowe 

kluczem do sukcesu”. Realizacja pro-
jektu potrwa do lutego 2020 roku, a re-
krutacja odbywa się w trybie ciągłym. 
Głównym celem projektu jest wsparcie 
rozwojowe na rzecz MŚP w subregionie 
poznańskim (powiat obornicki, poznań-
ski, szamotulski, średzki, śremski, m. 
Poznań). Przedsiębiorcy z sektora MŚP 
mogą wysłać swoich pracowników na 
szkolenia lub skorzystać z usługi do-
radczej. Wsparcie w ramach projektu 
jest skoncentrowane w szczególności 
na: pracownikach 50+; pracownikach 
o niskich kwalifikacjach; branżach o naj-
większym potencjale rozwojowym i/lub 
branżach strategicznych dla Wielkopol-
ski (smart specialisation); usługach roz-
wojowych prowadzących do zdobycia 
kwalifikacji; szkoleniach pracowników 
z zakresu kompetencji cyfrowych.

Maksymalna kwota dofinansowa-
nia, jaką może otrzymać przedsiębiorca 
w ramach projektu Usług Rozwojowych 
realizowanego przez Wielkopolską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, to 
3 tys. zł. na pracownika oraz 50 tys. zł. 
na firmę. Istotne jest jednak to, aby pra-
cownika na szkolenie kierował praco-
dawca. Należy pamiętać także o tym, że 
refundacji podlegają wyłącznie koszty 
uczestnictwa w usługach rozwojowych 
dostępnych w Bazie Usług Rozwojo-
wych oznaczonych jako współfinanso-
wane z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego (EFS).

 Z drugiej strony przedsiębiorcy 
w ramach tego samego projektu mają 
możliwość skorzystania z usługi dia-
gnozy. Kwota dofinansowania możli-
wego do uzyskania na ten cel to 1 200 
zł. Grupa docelowa w ramach działa-
nia stanowią MŚP, w tym przechodzące 
procesy adaptacyjne, modernizacyjne 
i restrukturyzacyjne. Rejestracja wnio-
sków prowadzona jest w trybie ciągłym. 
Wystarczy wypełnić formularz i wysłać 
go wraz z załącznikami drogą mailową 
lub dostarczyć osobiście do WARP-u. 
Powodzenia! 

~ Dagmara Orlik
TCWP

Inwestycja w kadry 

to najlepszy sposób 

zwiększenia 

konkurencyjności 

i rozwoju 

przedsiębiorstwa
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Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
zaprasza na szkolenie 

Skuteczna reklama (social-media) - II edycja
22 listopada 2018 r., w godz. 9.00 – 15.30

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, bud. C, sala 21,
Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędną, praktyczną wiedzę w ramach warsztatów z zakresu efektywnego procesu e-pro-

mocji, (w tym reklamy) szczególnie z uwzględnieniem strategii ePR, wpływającego na rozpoznawalność marki firmowej. 
O czym będzie:
- zasady skutecznej komunikacji za pomocą Internetu
- platformy komunikacji w mediach społecznościowych
- prowadzenie działań w mediach społecznościowych
- monitoring mediów społecznościowych i badanie skuteczności prowadzonych działań 
PROWADZĄCE: Magdalena Robaszkiewicz, Janetta Sałek (Consulting Coaching Business)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 61 89 59 242 
lub mailowo kontakt@tarnowo-podgorne.pl w celu rezerwacji miejsca. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolej-
ność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje: www.tcwp.pl. 

Gmina Tarnowo Podgórne realizuje kolejne etapy pro-
jektu pn: „Zwiększenie integracji różnych form trans-
portu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego 

na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w in-
frastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego” w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2014-2020. 

Nadrzędnym założeniem realizacji projektu jest zminima-
lizowanie emisji szkodliwych dla zdrowia gazów, zawartych 
w spalinach autobusowych oraz samochodowych. Aby udało 
się to osiągnąć, niezbędna jest wiedza i świadomość skutków 
codziennie dokonywanych przez nas wyborów m.in. w za-
kresie środku transportu jakim dotrzemy do pracy, szkoły czy 
sklepu. W tym aspekcie niezwykle ważne jest budowanie po-
czucia współodpowiedzialności za stan środowiska, w jakim 
żyjemy. Jak budować taką świadomość? Czy są skuteczne spo-
soby? Gmina Tarnowo Podgórne stawa na edukację młodzie-
ży. We wrześniu w szkołach podstawowych na terenie naszej 
Gminy odbyły się spotkania z uczniami, w trakcie których naj-
młodsi pogłębili swoją wiedzę na temat ekologicznego trans-
portu miejskiego. Spotkania były możliwe dzięki współpracy 
Straży Gminnej, TPBUS oraz przedstawicieli Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne. 

Młodzieży zostały przybliżone założenia realizowanego 
projektu oraz jego wymierne efekty. Uczniowie szkół podsta-

wowych dowiedzieli się m.in. ile spalin emituje do środowi-
ska jeden autobus oraz w jaki sposób ograniczać można emi-
sję szkodliwych gazów. W czasie dyskusji postawione zostało 
fundamentalne pytanie, czy bycie eko się opłaca? Chyba ni-
kogo nie trzeba było przekonywać, że TAK. Wszelkie działa-
nia proekologiczne wpływają bowiem pozytywnie na otacza-
jące nas środowisko naturalne, podnosi się jakość powietrza, 
którym oddychamy. Rozmowy, których celem jest budowa-
nie takiej świadomości, są zatem bardzo potrzebne. Każdy 
uczestnik spotkania otrzymał ulotkę promującą transport eko-
logiczny oraz odblaskowy gadżet, umożliwiający bezpieczne 
przemieszczanie się po zmroku.

Tymczasem realizowane są kolejne etapy projektu. Wszyst-
ko po to, aby mieszkańcy Gminy korzystający z komunikacji 
publicznej, mogli przemieszczać się w sposób bardziej eko-
logiczny i komfortowy. Przyczynią się do tego nowe autobu-
sy (przypomnijmy – w ramach projektu zakupione zostaną  
4 niskoemisyjne autobusy, które obsługiwać będą najczęściej 
uczęszczane trasy) i wybudowane węzły przesiadkowe wraz 
z parkingami dla samochodów i rowerów, których zadaniem 
jest zintegrowanie transportu samochodowego, rowerowego 
i pieszego z transportem autobusowym. Takie rozwiązania 
oszczędzą czas mieszkańców na dojazd do celu oraz zapewnią 
zmniejszenie emisji szkodliwych gazów min. dwutlenku wę-
gla i tlenków azotu.  ~ TCWP

Młodzi EKO-świadomi 
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych miesz-
kańcom, uprzejmie informuję, że w dniu wyborów 
samorządowych, 21 października 2018 r., urucho-

mione zostaną bezpłatne dojazdy do i z lokali wyborczych. 
Transport będzie się odbywał busami oznakowanymi Wybory 
Samorządowe 2018. Poniżej podajemy rozkład jazdy busów 
do poszczególnych lokali wyborczych. Powrót po oddaniu 
głosów busem do miejsca wyjazdu. 

Do Jankowic (lokal w świetlicy wiejskiej, ul. Wiśniowa 2a)
Wyjazdy z:
- Ceradza Kościelnego, przy świetlicy: 9.00, 12.00, 16.00 
- Rumianka, przystanek (pętla): 9.30, 12.30, 16.30

Do Przeźmierowa (lokal ul. Kościelna 46/48) 
Wyjazdy z Wysogotowa, przy świetlicy: 9.30, 12.30, 15.30 

Do Tarnowa Podgórnego (lokal w Szkole Podstawowej  
nr 1 im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 5) 

Wyjazdy z:
- Kokoszczyna, przy świetlicy: godz. 11.00, 14.00, 18.00 
- Góry, przy świetlicy: godz. 11.30, 14.40, 18.30 

Do Baranowa (lokal w Szkole Podstawowej im. Polskich 
Noblistów, ul. Wypoczynkowa 93)

Wyjazd z Chyb, ul. Szamotulska (początek kursu przysta-
nek Chyby Cedrowa): 11.30, 14.30, 17.30 – bus zatrzymuje się 
na przystankach: Chyby Jodłowa, Chyby Lipowa 

Do Batorowa (lokal w świetlicy wiejskiej, ul. St. Batorego 67) 
Wyjazd ze Swadzimia przy sklepie centrum: 10.45, 13.45, 

16.45 

Do Lusówka (lokal w Szkole Podstawowej, ul. Dopiewska 5) 
Wyjazd z Sierosławia, przy Sklepie Polskim: godz. 10.30, 

13.00, 16.00 
Zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnego 

transportu. Do zobaczenia w lokalach wyborczych! ~ ARz

Bezpłatny dowóz do lokali wyborczych

21 października 2018 r.:
- wybieramy Wójta, 
- wybieramy Radnych do Rady Gminy
-  wybieramy Radnych do Rady Powiatu i Sejmiku Woje-

wództwa

Wybory na Wójta
W naszej Gminie o stanowisko Wójta ubiegać się będą 3 

osoby (w kolejności alfabetycznej):
- Mateusz Borowski, KW Prawo i Sprawiedliwość,
- Tadeusz Czajka, KWW Partnerstwo i Gospodarność,
- Natalia Wudarska, KWW Mój Dom.
Głos oddajemy poprzez postawienie krzyżyka przy nazwi-

sku JEDNEGO wybranego kandydata. Jeśli jeden z kandyda-
tów uzyska ponad połowę wszystkich głosów, to zostaje Wój-
tem w I turze. Jeżeli żaden nie uzyska ponad 50% głosów, to 
ostateczna rozgrywka między dwoma kandydatami z najwięk-
szą liczbą głosów nastąpi 4 listopada.

Wybory do Rady Gminy
Tak jak już pisaliśmy w poprzednim numerze „Sąsiadki – 

Czytaj” na skutek zmiany w ordynacji wyborczej zmienia się 
sposób wyłaniania radnych do Rady Gminy Tarnowo Podgórne. 

W najbliższych wyborach samorządowych Gmina będzie 
podzielona na 4 okręgi wyborcze wielomandatowe – ich za-
sięg terytorialny i liczbę mandatów określa zamieszczone 
obok Obwieszczenie, prezentujemy je również na ostatniej 
stronie gazety.

W każdym okręgu wyborczym będą startowały 3 Komitety 
Wyborcze Wyborców (KWW Aktywni dla Gminy, KWW Mój 
Dom, KWW Partnerstwo i Gospodarność) a w trzech KW Pra-
wo i Sprawiedliwość).

Twój głos będzie ważny jeśli postawisz krzyżyk tylko przy 
JEDNYM kandydacie z wybranego przez Ciebie Komitetu 
Wyborczego Wyborców lub Komitetu Partii Politycznej.

Podział mandatów pomiędzy Komitety dokonuje się propor-
cjonalnie do łącznej liczby oddanych ważnych głosów na kan-
dydatów danego Komitetu. Następnie mandaty przypadające 
danemu Komitetowi uzyskują kandydaci, w kolejności wyni-
kającej z otrzymanej liczby ważnych głosów w ramach listy, 
bez względu na miejsce na Liście.

Do Rady Gminy wejdą osoby, które w ramach danego Ko-
mitetu otrzymały najwięcej ważnych głosów. Na przykład: je-
żeli na dany okręg przypada 6 mandatów, a na listę (łącznie na 
wszystkich kandydatów z danej listy) zostanie oddana połowa 
wszystkich głosów, to tej liście „przypadną” 3 mandaty, które 
otrzymają 3 osoby z największą liczbą głosów oddanych w ra-
mach tej listy. 

Oznacza to zatem, że uzyskanie mandatu radnego nie jest 
związane z miejscem na liście, lecz z liczbą oddanych waż-
nych głosów na danego kandydata. W praktyce nierzadko ma 
miejsce sytuacja, że radnym zostaje ktoś startujący ze środ-
ka czy z ostatniego miejsca na liście. Bo mimo zmian w or-
dynacji wyborczej wybieramy naszych przedstawicieli Jedno 
się nie zmieniło – najwięcej głosów otrzymują te osoby, które 
udowodniły, że umieją pracować na rzecz lokalnej społeczno-
ści. W wyborach lokalnych nie liczą się szyldy komitetów, ale 
sami kandydaci, bo ich znamy i na co dzień widzimy efekty 
ich działań. 

Wybory do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa
W głosowaniu do Rady Powiatu Poznańskiego oraz Sejmi-

ku Województwa Wielkopolskiego obowiązują takie same za-
sady: w każdym przypadku stawiamy JEDEN krzyżyk przy 
JEDNYM wybranym kandydacie. 

~ ARz

21 PAŹDZIERNIKA WSZYSCY SPOTYKAMY  
SIĘ PRZY URNACH WYBORCZYCH! 

NIE ZMARNUJ SWOJEGO GŁOSU. NIE POZWÓL, 
BY KTOS INNY ZA CIEBIE ZDECYDOWAŁ!

Jak głosujemy w wyborach samorządowych?
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Okręg wyborczy Nr 1
Lista nr 14 - KWW AKTYWNI DLA GMINY
1. SZULC Zuzanna Maria, lat 37, zam. Tarnowo Podgórne
2. KUNYSZ-GÓRALSKA Monika, lat 36, zam. Kokoszczyn
3. KOBOS Marcin, lat 35, zam. Tarnowo Podgórne
4. MIKOŁAJCZAK Joanna Beata, lat 48, zam. Tarnowo Podgórne
5. SZAŁA Tomasz, lat 41, zam. Tarnowo Podgórne
6. KUBACKI Tomasz, lat 43, zam. Tarnowo Podgórne
7. DUDA Łukasz Mieczysław, lat 20, zam. Tarnowo Podgórne
Lista nr 15 - KWW MÓJ DOM
1. DOLATA Michał, lat 27, zam. Tarnowo Podgórne
2. WASIELEWSKI Zbigniew Wojciech, lat 33, zam. Tarnowo Podgórne
3. MAŁECKA Danuta, lat 54, zam. Tarnowo Podgórne
4. CZUMACZENKO Patryk Marek, lat 25, zam. Tarnowo Podgórne
5. SIERKO Małgorzata Agnieszka, lat 47, zam. Tarnowo Podgórne
Lista nr 16 - KWW PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ
1. KACZMAREK Piotr, lat 44, zam. Tarnowo Podgórne
2. ADAMSKA Agnieszka Jadwiga, lat 46, zam. Góra
3. OWCZARZ Piotr, lat 63, zam. Tarnowo Podgórne
4. GAŁKA-ZDARTA Anna Irena, lat 65, zam. Tarnowo Podgórne
5. TOMASZEWSKI Roman, lat 66, zam. Tarnowo Podgórne
6. GOROŃSKA Władysława, lat 67, zam. Tarnowo Podgórne
7. PIELUCHA Rafał, lat 28, zam. Tarnowo Podgórne

Okręg wyborczy Nr 2
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. BERNAT Jolanta Maria, lat 62, zam. Jankowice
2. MOLSKI Jan Tomasz, lat 22, zam. Przeźmierowo
3. MOTYLEWSKA-WALTER Katarzyna Maria, lat 37, zam. Przeźmie-

rowo
4. WALKOWIAK Bartosz Witold, lat 40, zam. Przeźmierowo
5. PAWLAK Mikołaj, lat 20, zam. Jankowice
Lista nr 14 - KWW AKTYWNI DLA GMINY
1. MRUK Agnieszka, lat 40, zam. Lusówko
2. NOWAK Karolina Małgorzata, lat 31, zam. Lusowo
3. ZDUNEK Rafał Roman, lat 45, zam. Rumianek
4. MODZELEWSKA Karolina Barbara, lat 40, zam. Sierosław
5. GREWLING Łukasz Grzegorz, lat 28, zam. Lusówko
6. NOWAK Jakub, lat 33, zam. Lusowo
7. KIKUT Marcin, lat 35, zam. Lusówko
Lista nr 15 - KWW MÓJ DOM
1. JÓŹWIK Dariusz Radosław, lat 49, zam. Sierosław
2. WARMUZ Anna Maria, lat 38, zam. Lusówko
3. JANKOWSKA Zofia Cecylia, lat 35, zam. Lusówko
4. SZAMREJ Przemysław, lat 35, zam. Lusowo
5. WYLEGAŁA Paweł, lat 40, zam. Ceradz Kościelny
Lista nr 16 - KWW PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ
1. SEMBA Krystyna, lat 72, zam. Lusowo
2. SZEWCZYK Józef, lat 68, zam. Lusówko
3. WALKOWIAK Małgorzata, lat 41, zam. Jankowice
4. KUBIAK Zbigniew, lat 63, zam. Sierosław
5. SKROBAŁA Aurelia Maria, lat 49, zam. Ceradz Kościelny
6. KOSZUTA Paulina Maria, lat 44, zam. Lusówko
7. MARKOWICZ Tomasz, lat 33, zam. Lusowo

Okręg wyborczy Nr 3
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. BOROWSKI Mateusz Jakub, lat 39, zam. Baranowo
2. DERENEK Urszula Maria, lat 54, zam. Przeźmierowo
3. ZYGMANOWSKA Ludwika Maria, lat 68, zam. Przeźmierowo
4. SZYMAŃSKI Piotr Paweł, lat 35, zam. Przeźmierowo
5. GĄSIOROWSKA Małgorzata Katarzyna, lat 67, zam. Przeźmierowo
6. JAGIEŁKA Marcin, lat 41, zam. Przeźmierowo

7. ROGUŚ Wiesław Michał, lat 67, zam. Przeźmierowo
8. WŁÓDARCZAK Marcin Mikołaj, lat 28, zam. Baranowo
Lista nr 14 - KWW AKTYWNI DLA GMINY
1. BURDAJEWICZ Paweł, lat 33, zam. Przeźmierowo
2. SIKORA Lidia Ewa, lat 47, zam. Przeźmierowo
3. ZAGÓRSKI Tomasz, lat 45, zam. Przeźmierowo
4. KMIECIK Ewelina Joanna, lat 36, zam. Przeźmierowo
5. MRÓZ Beata Anna, lat 46, zam. Przeźmierowo
6. CIEPIELEWSKA Justyna Magdalena, lat 27, zam. Przeźmierowo
7. JANISZEWSKI Jacek, lat 29, zam. Przeźmierowo
8. KNAPSKI Sławomir Waldemar, lat 51, zam. Przeźmierowo
Lista nr 15 - KWW MÓJ DOM
1. BAREŁKOWSKA Dorota Elżbieta, lat 45, zam. Przeźmierowo
2. PREYER Katarzyna Barbara, lat 48, zam. Przeźmierowo
3. RATAJCZAK Przemysław, lat 49, zam. Przeźmierowo
4. SZYMKOWIAK Elżbieta Maria, lat 66, zam. Wysogotowo
5. TOMCZAK Arkadiusz Tomasz, lat 21, zam. Przeźmierowo
6. ZAGÓRSKA Magdalena Marta, lat 39, zam. Przeźmierowo
7. ZIMNY Tadeusz, lat 59, zam. Przeźmierowo
8. ŻUCHOWSKA Monika, lat 32, zam. Przeźmierowo
Lista nr 16 - KWW PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ
1. LEONHARD Grzegorz Tomasz, lat 60, zam. Przeźmierowo
2. OKUPNIAK Angelika Maria, lat 23, zam. Wysogotowo
3. WITKOWSKI Henryk Marian, lat 69, zam. Przeźmierowo
4. NOWAK Maria Danuta, lat 57, zam. Przeźmierowo
5. REMBALSKI Ireneusz Wojciech, lat 52, zam. Przeźmierowo
6. PIETRASZEWSKA Agata, lat 51, zam. Przeźmierowo
7. KIEŁCZEWSKI Julian, lat 71, zam. Przeźmierowo
8. SKWIERZYŃSKI Damian Piotr, lat 29, zam. Przeźmierowo

Okręg wyborczy Nr 4
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. BERNAT Marek Paweł, lat 62, zam. Jankowice
2. MYTKO Stanisław Marian, lat 64, zam. Baranowo
3. STRUSZYŃSKI Jerzy Henryk, lat 60, zam. Baranowo
4. KOWALSKA-BOJAR Agnieszka Maria, lat 40, zam. Baranowo
5. PAWLAK Aurelia, lat 43, zam. Jankowice
Lista nr 14 - KWW AKTYWNI DLA GMINY
1. KLAUDEL-BERNDT Agata Monika, lat 36, zam. Baranowo
2. MANIKOWSKI Jacek, lat 51, zam. Chyby
3. GUSTOWSKA Agnieszka Lucyna, lat 34, zam. Sady
4. KOBUS-CISOWSKA Joanna Magdalena, lat 38, zam. Baranowo
5. WRÓBEL Zbigniew Grzegorz, lat 51, zam. Swadzim
6. KONON Beata Anna, lat 50, zam. Baranowo
7. STOIŃSKI Paweł Maciej, lat 23, zam. Baranowo
Lista nr 15 - KWW MÓJ DOM
1. MULARCZYK Joanna Sylwia, lat 36, zam. Chyby
2. ORZEŁ Marcin, lat 29, zam. Sady
3. ŁOSZCZYŃSKA Anna Ewa, lat 47, zam. Baranowo
4. KROBSKI Witold Bernard, lat 64, zam. Baranowo
5. WUDARSKA Natalia Maria, lat 38, zam. Batorowo
Lista nr 16 - KWW PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ
1. JANCZEWSKI Wojciech, lat 66, zam. Baranowo
2. GRYSKA Marzena Sylwia, lat 47, zam. Sady
3. JURASZ Ewa, lat 59, zam. Chyby
4. KOKOSZKO Magdalena Joanna, lat 44, zam. Baranowo
5. BRANCZEWSKI Michał, lat 42, zam. Batorowo
6. BARTKOWIAK Marek, lat 47, zam. Sady
7. PACZKOWSKI Mieczysław Paweł, lat 64, zam. Baranowo

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
w Tarnowie Podgórnym ~Jacek Kowalak

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Podgórnymz dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach 

do Rady Gminy Tarnowo Podgórne zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja 

Wyborcza w Tarnowie Podgórnym podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wybo-
rach do Rady Gminy Tarnowo Podgórne zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
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OBWIESZCZENIE
Powiatowej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wy-

borach do Rady Powiatu w Poznaniu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 . – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 1349) 

Powiatowa Komisja Wyborcza w Poznaniu podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 
w wyborach do Rady Powiatu w Poznaniu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Okręg wyborczy nr 3
Lista nr 1 -  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 

BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1.  NOSZCZYŃSKA-SZKURAT Ewa Wiktoria, lat 60, zam. 

Tarnowo Podgórne
2. ŚWIERKOWSKI Jerzy Kazimierz, lat 61, zam. Chludowo
3. KORALEWSKA Wanda Helena, lat 57, zam. Rokietnica
4. CEBERNIK Joanna, lat 43, zam. Baranowo
5. ĆWIERTNIA Urszula Maria, lat 57, zam. Golęczewo
6. PNIEWSKI Michał, lat 37, zam. Rokietnica
7. TRAWKA Zbigniew Artur, lat 49, zam. Lusówko

Lista nr 2 -  KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE

1. OKUPNIAK Michał Mikołaj, lat 32, zam. Lusowo
2. PRZYBYŁ Katarzyna Anna, lat 25, zam. Lusowo
3. SINIECKI Cezary Jerzy, lat 71, zam. Baranowo
4. SZCZEFANOWICZ Henryk Kazimierz, lat 66, zam. Baranowo
5. KACZMAREK Urszula Teresa, lat 82, Plewiska
6. ZACHAŚ Bartosz Łukasz, lat 31, zam. Mrowino
7. CZAJKA Honorata, lat 27, zam. Wronczyn

Lista nr 4 -  KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 
PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA

1. BURDAJEWICZ Piotr, lat 59, Przeźmierowo
2. GŁOWACKA Grażyna Irena, lat 67, Suchy Las
3. MACIEJEWSKI Jerzy Piotr, lat 63, Bytkowo
4. PANKOWSKA Jolanta, lat 66, Rokietnica
5. MAJORCZYK-REITER Anna, lat 60, Lusowo
6. GARSTECKI Stanisław Marek, lat 19, Przeźmierowo
7. REMBICKI Mariusz Michał, lat 42, Suchy Las

Lista nr 10 -  KOMITET WYBORCZY PRAWO  
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. JAGIEŁKA Janusz Aleksander, lat 69, Przeźmierowo
2. KULECZKA-DRAUSOWSKA Ewa, lat 61, Chludowo
3. ZIELONKA Krzysztof Paweł, lat 42, Kiekrz
4. NOWAK Barbara, lat 65, Przeźmierowo
5. MOLSKA Paulina Magdalena, lat 42, Ceradz Kościelny
6. ZYGMANOWSKI Kazimierz, lat 69, Przeźmierowo
7. CHWIŁKOWSKI Artur Maciej, lat 23, Zielątkowo

Lista nr 12 -  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
NIEZALEŻNI DLA POWIATU

1. WASIELEWSKI Maciej Stanisław, lat 34, Tarnowo Podgórne
2. ŁĘCKA Agnieszka Zofia, lat 48, Suchy Las
3. WELMAN Jacek Andrzej, lat 51, Napachanie
4. TUCZYŃSKA Krystyna Halina, lat 60, Chyby
5. KOLOSZA Paweł Piotr, lat 42, Biedrusko
6. SŁAWIŃSKA-NOWAK Elżbieta Maria, lat 43, Zakrzewo
7. KROBSKI Tomasz Marcin, lat 36, Baranowo

Lista nr 13 -  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
POROZUMIENIE - DLA POWIATU 
POZNAŃSKIEGO

1. JARMUSZKIEWICZ Krystian, lat 36, Biedrusko
2. APICIONEK Radosław Piotr, lat 48, Tarnowo Podgórne
3. ANIOŁA-KOPROWIAK Paulina, lat 40, Tarnowo Podgórne
4. FRĄTCZAK Mirosława, lat 62, Stęszewko
5. KOŹLICKI Marek Piotr, lat 48, Suchy Las

Zastępca Przewodniczącego
Powiatowej Komisji Wyborczej w Poznaniu

Mariusz Czesław Strzyżewski

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Podgórnym z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Tarnowo Podgórne  
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja 
Wyborcza w Tarnowie Podgórnym podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach 

Wójta Gminy Tarnowo Podgórne zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

1. BOROWSKI Mateusz Jakub,  
lat 39, wykształcenie średnie, członek Prawa i Sprawiedliwości, zam. Baranowo,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

2. CZAJKA Tadeusz,  
lat 62, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Jankowice,
zgłoszony przez KWW PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ

3. WUDARSKA Natalia Maria,  
lat 38, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Batorowo,
zgłoszona przez KWW MÓJ DOM

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Podgórnym /-/ Jacek Kowalak
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Okręg wyborczy nr 3
Lista nr 1 -  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 

BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1. LECHNEROWSKI Jerzy Czesław, lat 67, Kórnik
2. MARUSIK Joanna Krystyna, lat 39, Środa Wielkopolska
3. MARCINIAK Mirosław Marcin, lat 42, Śrem
4. KAPCZYŃSKA Elżbieta Małgorzata, lat 58, Plewiska
5. TWARDOWSKI Bartosz Łukasz, lat 33, Tarnowo Podgórne
6. KOWALEWSKA Halina Danuta, lat 77, Tulce
7. HLAWACIK Andrzej, lat 65, Przeźmierowo
8. RENDA Anna Łucja, lat 61, Zalasewo

Lista nr 2 -  KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE

1. JANKOWIAK Wojciech, lat 62, Skórzewo
2.  KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna, lat 63, Środa 

Wielkopolska
3. BAUMGART Marek Piotr, lat 48, Kobylnica
4. BRZEZIŃSKA Agnieszka Adriana, lat 44, Poznań
5. STĘPA Teodor, lat 56, Sroczewo
6. WINIARSKI Janusz Michał, lat 57, Niechanowo
7. MAZURKIEWICZ Jerzy Janusz, lat 65, Biechowo
8. BERLIK Monika, lat 39, Napoleonowo
9. BŁOCHOWIAK Arkadiusz Stanisław, lat 67, Poznań
10.  MANIKOWSKA-KRAWIEC Grażyna Maria, lat 54, 

Stęszewko

Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI
1. KRAWCZYK Marcin Jan, lat 36, Poznań
2. DUDZIAK-DOROŻKO Izabela Alicja, lat 46, Wiry
3. JASTRZĘBSKI Radosław, lat 39, Poznań
4. KIEJDROWSKA Karolina Joanna, lat 43, Swarzędz
5. DROŻYŃSKI Artur Marek, lat 44, Poznań
6. BIELAK Magdalena Kinga, lat 42, Czerwonak

Lista nr 4 -  KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 
PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA

1. GOLA Marek, lat 48, Zaniemyśl
2. WITUSKI Maciej Maria, lat 56, Poznań
3. DZIKOWSKA Marta Magdalena, lat 36, Tarnowo Podgórne
4. URBANEK Hieronim Michał, lat 59, Śrem
5. WALIGÓRA Stanisław Melchior, lat 56, Słomowo
6. MURAWA Dawid Paweł, lat 43, Poznań
7. PRZYBYLSKA Patrycja Natalia, lat 26, Skórzewo
8. KRUCZEK Czesław Witold, lat 56, Gniezno
9. KUBIAK Barbara, lat 63, Środa Wielkopolska
10. WOJTASIAK Regina Teresa, lat 57, Kostrzyn

Lista nr 5 -  KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD 
LEWICA RAZEM

1. TOMASZEWSKI Tadeusz, lat 59, Niechanowo
2. KUBICKA-SZTUL Krystyna, lat 65, Środa Wielkopolska
3. DĘBICKI Tadeusz, lat 73, Markowice
4. WOJCIECHOWSKA Magdalena Adrianna, lat 42, Swarzędz
5. DANKOWSKI Bronisław Kazimierz, lat 74, Września
6. JAGIELSKA Anna Henryka, lat 48, Dopiewiec
7. PĘKALA Maria Stanisława, lat 66, Śrem
8. KAMIŃSKI Michał Jakub, lat 37, Swarzędz
9. STANOWSKA Anna, lat 49, Owieczki
10. KORALEWSKA Monika, lat 41, Suchy Las

Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
1. KASPRZAK-BARTKOWIAK Kamila, lat 36, Gniezno
2. KRYSTEK Grzegorz Andrzej, lat 30, Luboń
3. ŻAKOWSKA Marta, lat 34, Poznań
4. BARTKOWIAK Paweł, lat 35, Gniezno
5. FRANKOWSKA Marta, lat 36, Poznań
6. KALETA Bartłomiej Konstanty, lat 27, Koziegłowy

Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
1. JÓŹWIAK Maciej, lat 34, Środa Wielkopolska
2. SZABLEWSKA Joanna Maria, lat 32, Rumianek
3. MOTYL Monika Liliana, lat 55, Swarzędz
4. JANKOWIAK Grzegorz, lat 32, Środa Wielkopolska
5. CZECH Radosław Błażej, lat 23, Zberki
6. STASZAK Dawid, lat 23, Trzebisławki
7. ANDRZEJCZAK Katarzyna Elżbieta, lat 37, Lisówki
8. ŁOBOCKI Janusz Marian, lat 42, Środa Wielkopolska

Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
1. PIASECKI Mirosław, lat 40, Luciny
2. SREBRO Michał, lat 47, Poznań
3. PRZEKAZA Sławomir Krzysztof, lat 35, Gutowo Małe
4. KOCHAN Monika, lat 30, Kórnik
5. DŁUGOSZ Rafał Tomasz, lat 47, Poznań
6. JABŁOŃSKA Natalia, lat 45, Poznań
7. KOTŁOWSKA Katarzyna Anna, lat 43, Poznań
8. ROSZAK Sylwia, lat 36, Swarzędz
9. WENZEL Anita Katarzyna, lat 46, Poznań
10. KOŁACZYK Robert, lat 52, Poznań

Lista nr 9 -  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

1. SZKLARSKI Radosław, lat 24, Puszczykowo
2. OSSOWSKA Aleksandra Zuzanna, lat 18, Mosina
3. MICHALAK Artur Wojciech, lat 37, Goślinowo
4. ADAMIAK Milena, lat 24, Ćmachowo
5. SZKLARSKA Weronika, lat 18, Puszczykowo

Lista nr 10 -  KOMITET WYBORCZY PRAWO  
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. STRYJSKA Małgorzata Irena, lat 65, Poznań
2. DEMBIŃSKI Krzysztof Henryk, lat 50, Niepruszewo
3. KOPEĆ Magdalena, lat 54, Podstolice
4. GRABOWSKI Łukasz, lat 32, Małachowo Złych Miejsc
5. KUBIAK Agnieszka Beata, lat 48, Konin
6. HINC Sławomir Michał, lat 43, Poznań
7. PIETRZAK-SIKORSKA Małgorzata, lat 42, Gniezno
8. PIECZYKOLAN Alicja, lat 59, Śrem
9. CICHOŃSKA Alicja Maria, lat 60, Września
10. HORLA Mirosław Kazimierz, lat 74, Łowęcin

Lista nr 11 - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
1. SMEKTAŁA Stanisław Marek, lat 61, Mielno
2. WŁODARCZAK Marian Stanisław, lat 71, Lubiatowo
3. DOROSZUK Agnieszka Joanna, lat 28, Czapury
4. BRODA Piotr Paweł, lat 43, Poznań
5. KĘDZIA Aneta Agnieszka, lat 36, Dłoń
6. JĘSIEK Elżbieta, lat 40, Konary

Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
/-/ Grzegorz Nowak 

OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 29 września 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zarządzo-
nych na dzień 21 października 2018 r. (wyciąg)

Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 459 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 . – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 
1000 1349) Wojewódzka Komisja Wyborcza w Poznaniu podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych li-
stach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zarządzonych na dzień 21 października 
2018 r.
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Sprawdź, gdzie będziesz głosował/a,  
na terenie gminy Tarnowo Podgórne,  

w zbliżających się wyborach:
do sejmiku województwa, rady powiatu, rady gminy oraz wójta, 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwód Ulice Okręg Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej Uwagi

1.

Część sołectwa Tarnowo Podgórne 
Ulice: 23 Października, Cicha numery nieparzyste 1 – 7 i numery parzyste 2 – 20, 
Czereśniowa, Daleka, Działkowa, Jasna, Jesienna, Karolewska, Kolorowa, Kręta, 
Krótka, Księdza Czesława Niklewicza, Księdza Zbigniewa Sasa, Łanowa, Łąkowa, 
Marianowska, Okrężna, Przecznica, Rokietnicka, Rolna, Rondo im. Tadeusza Mazo-
wieckiego, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna numery nieparzyste od numeru 1 – 51 
i numery parzyste od numeru 2 – 42, Uprawna, Wąska, Wesoła, Władysława Jeszke, 
Zbożowa, Zielona.

1

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 5
Tarnowo Podgórne

2.  Sołectwo Lusowo 2
Świetlica Wiejska 
ul. Ogrodowa 13

Lusowo

3.

Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo 
Ulice: Akacjowa numery nieparzyste 1 – 33, Albatrosa, Aleja Ptasia, Brzoskwiniowa, 
Derkaczowa, Dolina, Dropia, Folwarczna numery nieparzyste 1 – 11 i numery pa-
rzyste 2 – 22, Gołębia, Graniczna, Jarząbkowa, Jaskółcza, Kukułcza, Leśna, Niecała, 
Ogrodowa numery nieparzyste 1 – 69 i numery parzyste 2 – 72, Polna, Poznańska, 
Przepiórcza, Rynkowa numery nieparzyste od numeru 1 – 71 i numery parzyste od 
numeru 2 – 92, Sadowa, Składowa numery nieparzyste 1 – 19 i numery parzyste 2 - 
14, Skowronkowa, Słoneczna, Słowicza, Strumykowa, Szamotulska, Szkolna, Wio-
sny Ludów numery nieparzyste od numeru 55 do końca i numery parzyste od numeru 
52 do końca, Wiśniowa, Wysogotowska numery nieparzyste 1 – 57 i numery parzyste 
2 – 58, Żurawia.

3
Hala Sportowa OSiR
ul. Kościelna 46/48

Przeźmierowo

4. Obwód obejmuje sołectwa:
Ceradz Kościelny, Jankowice, Rumianek 2

Świetlica Wiejska
ul. Wiśniowa 2a

Jankowice

5. Obwód obejmuje sołectwo Baranowo 4

Szkoła Podstawowa 
im. Polskich Noblistów

w Baranowie
ul. Wypoczynkowa 93

6.

Obwód obejmuje sołectwo Wysogotowo oraz część sołectwa Przeźmierowo 
Ulice: Akacjowa numery nieparzyste od numeru 35 do końca, Borówkowa, Brzozo-
wa, Dębowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Kościelna numery nieparzyste od 
numeru 45 do końca i numery parzyste od numeru 40 do końca, Krańcowa numery 
nieparzyste od numeru 77 do końca i numery parzyste od numeru 16 do końca, Krót-
ka, Kwiatowa, Lotnicza numery nieparzyste od numeru 37 do końca i numery parzy-
ste od numeru 54 do końca, Łanowa, Modrzewiowa, Ogrodowa numery nieparzyste 
od numeru 71 do końca i numery parzyste od numeru 74 do końca, Olszynowa, Osie-
dlowa, Południowa numery nieparzyste od numeru 49 do końca i numery parzyste od 
numeru 38 do końca, Sosnowa, Świerkowa, Wrzosowa, Wysogotowska numery nie-
parzyste od numeru 59 do końca i numery parzyste od numeru 60 do końca.

3
Hala Sportowa OSiR
ul. Kościelna 46/48

Przeźmierowo

7.

Obwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne 
Ulice: 25 Stycznia, Agrestowa, Aleja Solidarności, Aroniowa, Chlebowa, Dobrej In-
westycji, Narcyza Derdy, Stanisława Dorczyka, Fabryczna, Krucza, Ks. Józefa Bry-
zy, Kwiatowa, Nad Strumykiem, Nowa, Ogrodowa, Ostatnia, Owocowa, Piaskowa, 
Pocztowa, Poznańska, Promienista, Rondo im. Jacka Kuronia, Rondo im. Lecha Wa-
łęsy, Różana, Słoneczna, Sowia, Szumin, Wiśniowy Sad, Wierzbowa, Zachodnia, Żu-
rawinowa.

1
GOK „SEZAM”
ul. Ogrodowa 14

Tarnowo Podgórne
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8.

Obwód obejmuje sołectwa: Góra, Kokoszczyn oraz część sołectwa Tarnowo Podgór-
ne
Ulice: 27 Grudnia, Bławatkowa, Chabrowa, Cicha numery nieparzyste 9 do końca 
i numery parzyste 22 do końca, Fiołkowa, Florencka, Gerberowa, Irysowa, Kalinowa, 
Konwaliowa, Krokusowa, Licealna, Liliowa, Magnoliowa, Makowa, Malwowa, Me-
diolańska, Modrakowa, Narcyzowa, Nasturcjowa, Plac Margaretek, Przebiśniegowa, 
Rzymska, Sadowa, Sasankowa, Słonecznikowa, Szkolna numery nieparzyste od nu-
meru 53 do końca i numery parzyste od numeru 44 do końca, Tulipanowa, Turyńska, 
Wenecka, Wrzosowa, Żonkilowa.

1

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 5
Tarnowo Podgórne

9.

Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo 
Ulice: Czereśniowa, Folwarczna numery nieparzyste od numeru 13 do koń-
ca i numery parzyste od 24 do końca, Kościelna numery nieparzyste 1 – 43 i nu-
mery parzyste 2 – 38, Krańcowa numery nieparzyste 1 – 75 i numery parzyste 2 
– 14B, Laskowa, Lipcowa, Lotnicza numery nieparzyste 1 – 35 i numery parzy-
ste 2 – 52, Magazynowa, Majowa, Malinowa, Morelowa, Piaskowa, Orzechowa, 
Południowa numery nieparzyste 1 – 47 i numery parzyste 2 – 36b, Poziomkowa, 
Rynkowa numery nieparzyste od numeru 73 do końca i numery parzyste od nu-
meru 94 do końca, Rzemieślnicza, Składowa, numery nieparzyste 21 do końca  
i numery parzyste 18 do końca, Spółdzielcza, Wiosny Ludów numery nieparzyste 1 – 
53A i numery parzyste 2 – 50, Wyścigowa, Zachodnia, Zacisze.

3
Hala Sportowa OSiR
ul. Kościelna 46/48

Przeźmierowo

10. Obwód obejmuje sołectwo: Chyby 4

Szkoła Podstawowa 
im. Polskich Noblistów

w Baranowie
ul. Wypoczynkowa 93

11. Obwód obejmuje sołectwo: Batorowo i Swadzim 4
Świetlica Wiejska

ul. Stefana Batorego 67
Batorowo

12. Obwód obejmuje sołectwo: Lusówko w tym wsie: Lusówko, Otowo. 2
Szkoła Podstawowa

ul. Dopiewska 5
Lusówko

13. Obwód obejmuje sołectwo: Sierosław, 2
Szkoła Podstawowa

ul. Dopiewska 5
Lusówko

14. Obwód obejmuje sołectwo: Sady 4
Świetlica Wiejska
ul. Poprzeczna 3

Sady 

 Lokal przystosowany dla potrzeb osoby niepełnosprawnej  
Lokale wyborcze w dniu 21 października 2018r. czynne będą od godz. 7ºº – do godz. 21ºº.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozu-
mieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wy-
borcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Poznaniu I najpóźniej do dnia 8 paździer-

nika 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Tarnowo Podgórne najpóźniej do dnia 12 paździer-

nika 2018 r. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
 /-/ Tadeusz Czajka
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W drugiej połowie września 46 mieszkańców Tarno-
wa Podgórnego wyruszyło szlakiem turystycznym 
w kierunku stolicy województwa świętokrzyskie-

go. Wyjazd krajoznawczo-integrujący zorganizował Sołtys 
Piotr Owczarz z Radą Sołecką.

Pierwszym punktem programu była najbardziej znana atrak-
cja turystyczna Gór Świętokrzyskich, a zarazem najpiękniejsza 
w naszym kraju – jaskinia „Raj’. Korytarze tejże wytworzone 
zostały w wapieniach ok. 360 mln lat temu na dnie płytkiego 
morza. Zachwyca bogactwem i różnorodnością kalcytowych 
form naciekowych, występują tam skupiska stalaktytów o uni-
katowym na skalę światową zagęszczeniu. W znacznie mniej-
szej ilości, ale równie nadobne występują tamże stalagmity 
i stalagnaty. 

Położone w sercu najstarszych gór w Europie nad rze-
ką Silnicą Kielce z lokalnym przewodnikiem było dane po-
dziwiać uczestnikom tej wyprawy dnia drugiego. Na terenie 
miasta znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery 
geologiczne. Walory naukowe i krajobrazowe dwóch z nich 
tj. „Karczówkę” z zabytkowym zespołem klasztornym bernar-
dynów oraz „Kadzielnię”, obejmującą m.in. Skałkę Geologów 
i Amfiteatr można było podziwiać na własne oczy, a pozostałe 
tylko z opowiadań. Prócz dominujących w mieście zabytków 
o charakterze sakralnym oraz historycznym jak Pałac Bisku-

pów Krakowskich, najstarszy w Kielcach Kościół św. Woj-
ciecha czy Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP, grupa 
zwiedziła ulubioną przez Kielczan ulicę Sienkiewicza (będą-
cą głównym deptakiem miasta), a także „kielecką starówkę” 
z drugiej połowy XII wieku.

Wyjątkowe miejsce jakim jest Sanktuarium Relikwii Drze-
wa Krzyża Świętego położone na Łysej Górze stało się nie-
odzownym duchowym przeżyciem dnia kolejnego. Reli-
kwiom zawierającym drewno z krzyża świętego zamknięte 
w tabernakulum, zainteresowani mogli w tym dniu oddać na-
leżny hołd i złożyć na nich swój pocałunek. Popołudnie tegoż 
dnia upłynęło na spacerze aleją miniatur w Parku Rozrywki 
i Miniatur Krajno Zagórze, następnie w Muzeum Minerałów 
i Skamieniałości, aby na koniec odwiedzić cudowne źródełko 
św. Franciszka w Świętej Katarzynie.

Sandomierz jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, ma-
lowniczo położone na nadwiślańskiej skarpie z doskonale za-
chowanym średniowiecznym układem urbanistycznym był 
długo wyczekiwanym przez wielu punktem programu. Do 
tego rejs statkiem po Wiśle, przejście Podziemnej Trasy Tury-
stycznej oraz spacer wśród lessowego Wąwozu Świętej Królo-
wej Jadwigi wzmocniły pokładane nadzieje w wizualne atrak-
cje tego miejsca. 

Dzień ostatni przyjemnie upłynął na zwiedzaniu Zamku 
Królewskim w Chęcinach, Dworu Starostów Chęcińskich 
wraz z otaczającym parkiem i barokowym łukiem triumfal-
nym a także sąsiadującym nowoczesnym Centrum Nauki Le-
onardo Da Vinci.

Za zorganizowanie wyjazdu Sołtysowi i Radzie Sołeckiej 
Tarnowa Podgórnego ogromne podziękowania składają – nie-
zwykle usatysfakcjonowani uczestnicy.

~Barbara Przyjemska

Kielce – Sandomierz – Chęciny przeto Tarnowo 
Podgórne w świętokrzyskim!



październik 2018 | sąsiadka~czytaj |    31

~ stowarzyszenia

Wiadomości brackie
W dniu 8 września na strzelnicy w Tarnowie Podgórnym 

odbyło się strzelanie o tytuł Króla Żniwnego. W szla-
chetnej rywalizacji tytuł Króla Żniwnego AD 2018 

zdobył brat Mikołaj Mazantowicz. Pierwszym rycerzem został 
brat Mariusz Walas, drugim – brat Krzysztof Cieślik. Król Mi-
kołaj to mieszkaniec Kaźmierza związany z naszym bractwem 
od najmłodszych lat. Już w wieku przedszkolnym towarzyszył 
swoim rodzicom podczas brackich imprez i spotkań ubrany 
w bracki mundurek. Obecnie student, nadal zaangażowany jest 
w działaniach naszej brackiej społeczności. Puchar Wójta zdobył 
Grzegorz Jaskuła KBS Sieraków, II miejsce – Radek Królicki 
KBS Tarnowo Podg., III miejsce – Marek Szajkowski KBS Tar-
nowo Podg. Tarcza Punktowa: I miejsce – Grzegorz Jaskuła, II 
miejsce – Krzysztof Cieślik KBS Tarnowo Podg., III miejsce – 
Piotr Kaczmarek, mieszkaniec Tarnowa Podgórnego. Tarcza Lo-
sowa „na chybił trafił”: I miejsce – Bogdan Roszak KBS Pniewy, 
II miejsce – Radek Królicki, III miejsce – Tadeusz Kabat KBS 
Budzyń. W karabinku pneumatycznym bezkonkurencyjna okaza-
ła się Michalina Królicka. Kura zestrzelił Krzysztof Cieślik przy 
pomocy Piotra Kaczmarka i Mikołaja Mazantowicza. Gratuluje-
my zwycięzcom! 

15 września Bractwa Kurkowe z całej Polski w Ostrowie 
Wlkp. spotkały się aby uczcić stulecie odzyskania niepodległo-
ści przez naszą Ojczyznę oraz 100. rocznicę wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. Mszę św. polową odprawił biskup pomocniczy 
diecezji kaliskiej Łukasz Buzun. Następnie odbyła się uroczysta 
intronizacja Króla Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzelec-
kich RP brata Zbigniewa Madeja z bractwa w Sępólnie Krajeń-
skim. Kulminacją uroczystości było oddanie 100 salw armatnich, 
uświetniających okrągłą rocznicę odzyskania niepodległości. 

Ciekawostką jest to, że czarnoprochowa artyleria składała się z hi-
storycznych armat, rusznic, hakownic, wiwatówek i moździerzy. 
Warto wspomnieć, że w przyszłym roku historyczna bracka arty-
leria będzie gościła w Tarnowie Podgórnym. 

W niedzielę, 16 września, w Pniewach odbyło się strzelanie 
z okazji 320-lecia powstania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
w Pniewach. Piękny jubileusz pniewskiego bractwa został god-
nie uczczony, ślubowanie złożyło 18 nowych członków – to duży 
sukces gratulujemy. 

22 września w Przeźmierowie odbył się festyn „Święto Lataw-
ca”, na którym wystawiliśmy strzelnicę wiatrówkową dla dzieci, 
a zwycięzcy otrzymali nagrody.

W niedzielę, 30 września, na strzelnicy we Wronkach odby-
ły się zawody o tytuł Króla Żniwnego Okręgu Szamotulskiego. 
Najcelniejszy strzał oddał brat Marek Garwoliński z KBS Grze-
bienisko i tym samym został nowym Królem Żniwnym, jego ry-
cerzami zostali Krystyna Pempera KBS Grzebienisko i Dariusz 
Nowaczyński KBS Tarnowo Podgórne. Tarczę Świty zdobył 
Grzegorz Jaskuła, II miejsce – Krzysztof Cieślik, III – Krzysz-
tof Plenzner KBS Grzebienisko. Tarcza punktowa: I miejsce – 
Krzysztof Cieślik, II miejsce – Grzegorz Jaskuła, III – Krzysz-
tof Plenzner. Zapadki: I miejsce – Krzysztof Cieślik, II miejsce 
– Grzegorz Jaskuła, III – Jerzy Pawlak. Tarcza Charytatywna 
I miejsce – Dariusz Nowaczyński, II miejsce – Wojciech Pempe-
ra, III – Marek Garwoliński. Kura zestrzelił Dariusz Nowaczyń-
ski, II miejsce – Magdalena Mazantowicz, III – Lech Orlik. 

Informujemy, że strzelnica jest otwarta w każdy wtorek i czwar-
tek, w godz. 16.00 – 20.00. ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ ZAIN-
TERESOWANĄ SPORTEM STRZELECKIM. 

Z brackim pozdrowieniem  ~ Prezes St. Bączyk 

W sobotę, 29 września, odbyła 
się kolejna wycieczka zorga-
nizowana przez Sołtysa Piotra 

Owczarza i Radę Sołecką Tarnowo Pod-
górne. Tym razem grupa udała się do Zam-
ku w Kórniku, Pałacu w Rogalinie oraz 
Muzeum podróżnika Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie.

Pierwszym punktem programu było 
Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczyko-
wie. Arkady Fiedler (1894-1985) to znany 
pisarz i podróżnik, który odbył 30 wypraw 
po całym świecie opisując swoje wraże-
nia w 32 książkach. Muzeum znajduje się 
w domu w którym przez lata mieszkał, 
a które obecnie prowadzą jego synowie: 
Marek i Radosław Arkady. Obejmuje nie 
tylko przedmioty, które Fiedler przywiózł 
ze swoich podróży, ale także Ogród Kultur 
i Tolerancji, gdzie znajduje się m.in. hur-
ricane’a, którym latali polscy piloci z Dy-
wizjonu 303, replika posągu Buddy z Ba-
mian, miniatura piramidy Cheopsa oraz 
kopia statku Santa Maria w skali 1:1, któ-

rym Krzysztof Kolumb w 1492 r. odkrył 
Amerykę.

Następnie udaliśmy się do Kórnika, 
gdzie zwiedziliśmy jeden z najważniej-
szych wielkopolskich zamków, powstały 
już w XV w. Obecny neogotycki kształt 
nadał mu w XIX w. wybitny polski patrio-
ta Tytus Działyński. We wnętrzu zachowa-
ło się oryginale XIX-wieczne wyposaże-
nie wnętrz m.in. szafy gdańskie, komody, 
obrazy itd. W 1924 r. ostatni właściciel 
Kórnika Władysław Zamoyski utworzył 
fundację Zakłady Kórnickie i zapisał go 
narodowi polskiemu. Dzięki temu mo-
gliśmy nie tylko zwiedzić ten piękny za-
bytkowy obiekt, ale dowiedzieć się także 
o historii zasłużonych rodów: Działyń-
skich i Zamoyskich.

Kolejnym ważnym obiektem na trasie 
naszej wycieczki był pałac w Rogalinie. 
Zbudowany w 70. latach XVIII w. przez 
Kazimierza Raczyńskiego był siedzibą 
rodu Raczyńskich do 1939 r. Wnętrze pa-
łacu, które zwiedzaliśmy, zostało w ostat-

nich latach pieczołowicie zrekonstruowa-
ne, a do zwiedzania udostępnione zostało 
w 2015 r. Udaliśmy się także do pobliskie-
go parku, gdzie znajdują się słynne roga-
lińskie dęby Lech, Czech i Rus, z których 
najstarszy jest ten ostatni, liczący 850 lat, 
o obwodzie pnia ponad 9 metrów. 

Na zakończenie wycieczki zjedliśmy 
obiad w restauracji „Lokomotywa” tj. za-
bytkowym budynku zlokalizowanym przy 
stacji kolejowej w Puszczykowie. Następ-
nie zadowoleni i uśmiechnięci wróciliśmy 
do Tarnowa Podgórnego.  ~ Hubert Kubica

Wycieczka do Puszczykowa, Kórnika i Rogalina
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„Przeźmierowskie wietrzenie 
szaf”, czyli kiermasz rze-
czy używanych odbył się 

w hali OSiR w ostatnią sobotę września. 
Wydarzenie zorganizowały panie z no-
wopowstałej Fundacji „Oczy szeroko 
otwarte”, pod kierunkiem Małgorzaty 
Raciborskiej. Handlować mógł każdy, 
kto podarował czekolady na rzecz po-
trzebujących Polaków z Ukrainy.

Salę gimnastyczną wypełniły stoliki, 
na których grupa mieszkanek ekspono-
wała swoje atrakcyjne towary. Organi-
zatorki zapewniły uczestnikom jak i go-
ściom domowe ciasta i napoje gratis. 
Wszystko zostało wzorowo zorganizo-
wane. Atmosfera była weekendowa, do-
brosąsiedzka, tylko... kupujących jak na 
lekarstwo! Zebranym pozostawało han-
dlowanie pomiędzy sobą, lecz nie o to 
przecież chodziło.

Miałam przyjemność (dzięki wspar-
ciu internautów) zorganizować stragan 
z fantami na rzecz rocznej Matyldy Kli-
mowicz z Plewisk, która przyszła na 
świat z niedorozwojem nóżki. W Polsce 
groziła jej amputacja, jednak w Stanach 
Zjednoczonych czeka na nią doktor Pa-
ley – wykonujący operacje przywraca-
jące brakujące części kończyn. Rodzice 
chorej uzbierali z przyjaciółmi już po-
nad 400 tys. złotych, docelowo jednak 
potrzeba aż 600 tys. Ziarnko do ziarnka 
i uzbiera się potrzebna kwota – Matylda 
zyska zdrową nóżkę!

Cel kiermaszu był bardzo ważny, dlate-
go z przyjaciółkami dwoiłyśmy się i tro-

iłyśmy, aby jak najwięcej sprzedać. Do-
szło do tego, że koleżanka Iza biegała ze 
szkoły aż do pasażu, by przyprowadzać 
klientki. Z bardzo dobrym skutkiem! 
Trudno było jej nie zauważyć, gdyż trzy-
mała ogromnego gwiazdora, jeden z fan-
tów. W sumie na konto dziecka w po-
trzebie udało nam się sprzedać rzeczy 
za 1000 zł. Rodzice Matyldy Klimowicz 
serdecznie dziękują wszystkim klientom, 
wśród których nie zabrakło radnych. 

Na kiermaszu naprawdę było w czym 
wybierać. Salę wypełniały: ciuchy do-
rosłe i dziecięce oraz torebki, zabawki, 
buty, szkło, porcelana, figurki, książki, 
płyty CD, akcesoria elektroniczne, ple-
caki, porcelanowe lale, nowa włóczka 
do robienia na drutach – słowem wszyst-
ko czego nie mieściły już szafy.

Jestem przekonana, że „Wietrzenie 
szaf” to inicjatywa rozwojowa, mimo 
trudnych początków. Potrzebne jest w na-
szej społeczności utrwalenie tradycji „ga-
rażowego handlu”. Wpisanie jej na stałe 

w przeźmierowski i gminny kalendarz. 
Warto bawić się w okazyjny shopping, 
przy okazji odzyskując w domu miejsce. 

Kiermasz był także pretekstem do mi-
łej sąsiedzkiej integracji. Kolejny „Babi 
targ”, tym razem w przeźmierowskim 
domu kultury – odbędzie się w grudniu. 
Wypatrujcie tam świątecznych ozdób, 
łakoci, drobiazgów rodem z „pchlego 
targu”, jak również poduszek, piesków 
i stylowych królików – szytych własno-
ręcznie przez Julię Klimowicz, mamę 
chorej dziewczynki. Serdecznie zapra-
szamy – kup pan cosik za grosik!

~ Joanna Rozmiarek
Fundacja „Oczy Szeroko Otwarte” dzięku-

je wszystkim, którzy skorzystali z naszego za-
proszenia na „I Przeźmierowskie wietrzenie 
szaf”. Cieszymy się, że wspomogli Państwo 
akcje charytatywne prowadzone i wspierane 
przez naszą Fundację.

Mam nadzieję, że spotkamy się z Państwem 
na kolejnych edycjach naszego wydarzenia.

Do zobaczenia
 Zarząd Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte”

Szafy przewietrzone!

Zaraz po wakacjach harcerze z Lusówka rozpoczęli nowy 
rok prężnych działań. 1 września o godzinie 4.45 har-
cerze pełnili wartę przy Pomniku Ofiar II Wojny Świa-

towej Tarnowie, Podgórnym, oddając hołd wszystkim, którzy 
ucierpieli w tej wojnie. Harcerki spotkały się na biwaku w Ra-
dzewicach, gdzie podsumowały obóz letni. Od początku wrze-
śnia obie drużyny, a także zuchy, odbywają regularnie zbiórki. 
Harcerki i harcerze zapraszają dziewczyny i chłopaków chęt-
nych do działania! 

Dziewczyny w wieku od 10 do 15 lat – wszystkie informacje 
i dane kontaktowe na stronie www: www.zhrgwiazdapolnocy.
blogspot.com; e-mail: 1ldh.gwiazdapolnocy@gmail.com;

Chłopacy: w wieku 10-15 lat: kontakt – drużynowy Cyryl 
Motylewski, tel. 519 659 586;

Zuchy – chłopacy z klas 1-3: kontakt – Cyryl Motylewski, 
tel. 519 659 586. ~ Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy z Lusówka

Harcerze i zuchy z Lusówka zapraszają!
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Centrum Inicjatyw Rodzinnych 
w Lusówku otwarło 27 września 
Klub Familia z kącikiem zabaw 

dla najmłodszych. 
Podczas pierwszego spotkania rodzi-

ce rozmawiali przy kawie o potrzebie 
organizacji większej liczby spotkań dla 
dzieci i dorosłych. Omówiono założe-
nia nowatorskiego projektu pod hasłem 
„Mamo, be happy”, który za kilka mie-
sięcy ma ułatwić codzienne funkcjono-
wanie 30. młodym mamom z Lusówka 
tuż po powrocie z porodówki do domu. 
W 2019 r. przedstawiciele CIR Lusów-
ko chcą m.in. zorganizować cykl warsz-
tatów o wychowaniu dla mamy i taty 
oraz olimpiadę językową dla uczniów. 
W najbliższych planach jest promocja 
zdrowia dzieci. 

Wkrótce w Lusówku rozpoczną się też 
warsztaty medialne dla dzieci, a dorośli 
podczas spotkania z ekspertką z sekto-
ra finansowego usłyszą o zaletach i wa-
dach zakładania kont bankowych dzie-
ciom. 

O pomysłach z Lusówka usłyszeli 
we wrześniu przedstawiciele lokalne-
go biznesu, którzy podczas spotkania 
networkingowego wysłuchali prelekcji 
Elżbiety Lachman w Tarnowskim Cen-
trum Wspierania Przedsiębiorczości. 
Pojawiły się argumenty za działaniami 

w ramach odpowiedzialności społecznej 
w biznesie. Rodzice to świetni pracow-
nicy, podatnicy, aktywni przedsiębiorcy 
oraz doskonali klienci, którzy na doda-
tek wychowują przyszłe kadry i konsu-

mentów. Informacje o działaniach dla 
rodzin w Lusówku można znaleźć na 
stronie internetowej www.cirlusowko.
pl. 

~ na

~ stowarzyszenia

Nowy punkt dla rodzin 
w Lusówku

4 września Wójt Tadeusz Czajka przekazał 
drużynowemu 1 Lusówieckiej Drużyny Harcerzy 
Cyrylowi Motylewskiemu klucze do pomieszczenia 

w Pałacu w Lusówku. Pomieszczenie to będzie pełnić rolę 
harcówki oraz magazynu na drobny sprzęt obozowy dla lu-
sówieckich drużyn. 

Harcerze i harcerki cieszą się z własnego, samodzielne-
go lokum, które teraz urządzają. Obie drużyny są wdzięcz-
ne władzom Gminy i Sołtys Lusówka Zdzisławie Piszczyń-
skiej za tak konkretne wspieranie ich działań. Jednocześnie 
składają serdeczne podziękowania Proboszczowi parafii 
w Lusówku, ks. Adamowi Przewoźnemu, za możliwość re-
gularnego korzystania z pomieszczeń Domu Parafialnego 
przez ostatnie lata oraz za wsparcie i życzliwość.

~ Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy z Lusówka

Harcerze z Lusówka mają własną harcówkę!
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W niedzielę, 9 września, przy pięknej letniej pogo-
dzie w Szkole Podstawowej im. Gen. J. Dowbo-
ra-Muśnickiego w Lusowie odbył się kolejny, już 

ósmy festyn z cyklu „Otoczmy Troską Dzieci” organizowany 
przez Fundację „Otoczmy Troską Życie”. Uczestnicy i pogo-
da dopisała znakomicie. Od 15.00 całe rodziny przychodziły 
na dziedziniec szkolny pożegnać aktywnie lato, biorąc udział 
w licznych konkursach, zajęciach plastycznych, sportowych 
oraz wspólnych pląsach. Rodzice mogli uzyskać porady u spe-
cjalistów: logopedy, ortopedy, dietetyka z Aktywnego Stowa-
rzyszenia Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Aster”.

Na scenie wiele się działo. Prowadząca festyn wolontariusz-
ka Fundacji Otoczmy Troską Życie Ania Laudańska, znana 
z występów wraz z dziećmi, prowadziła zabawy taneczno-
-ruchowe. Głównym punktem artystycznym było widowisko  
teatru TeatRyle Marioli i Marcina Ryl-Krystianowskich „Sza-
łaputki”. Najmłodsi widzowie mieli okazję zapoznać się 
z przygodami kurcząt, które wpadają w tarapaty, bo nie słu-
chały przestróg mamy. Dzieci mogły swój entuzjazm wyrazić 
wejściem na scenę i spotkać się z aktorami, a dla rodziców 
przedstawienie miało wychowawcze i moralne przesłanie.

Głównym tematem tegorocznego Festynu było 100-lecie 
Odzyskania Niepodległości Polski. Dzieci i młodzież, w tym 
liczni harcerze, mogli wziąć udział w konkursie poświęco-
nym wydarzeniom z ostatniego stulecia Polski. Uczestnicy 
w nagrodę otrzymali książki historyczne dla młodzieży. Dzieci 
również uczestniczyły w konkursie plastycznym o tym samym 
patriotycznym temacie. 

W tym roku Fundacja OTŻ zorganizowała warsztaty de- 
coupage. Frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Dzieci 
przekonały się, że mogą samodzielnie stworzyć coś pięknego, 
wykorzystując serwetki i proste przedmioty użytkowe tj. 
drewniane deseczki, słoiki czy doniczki. Mamy nadzieję, że 
zajęcia na festynie zachęcą dzieci do wspólnej pracy w domu 
z rodzicami. Dzieci swoje „dzieła” otrzymały jako prezenty 
dla swoich rodziców. 

Atrakcji było jeszcze wiele: malowanie twarzy, fundacyjne 
baloniki itp. Na Festynie jako wolontariusze pomagali harce-
rze z Lusowskiego ZHR. Na boisku szkolnym dzieci uczestni-
czyły w konkursie piłkarskim, strzelaniu do bramki – najlepsi 
piłkarze otrzymali piłki.

Na zakończenie, jak na każdym naszym Festynie, wystą-
pił Chór Vivace z Pamiątkowa, który zaprezentował program 
pieśni patriotycznych i wesołych z dziecięcego repertuaru – 
składamy dyrygentce Urszuli Grzędzie i jej uzdolnionym dzie-
ciom serdeczne podziękowania. 

Wszystkie dzieci, biorące udział w konkursach wiekowych, 
otrzymały paczki z upominkami. Do każdej paczki fundacyj-
nej trafiły książki o różnej tematyce, również historycznej. 
Dla dzieci były soczki i słodycze, a dla rodziców kawa firmy 
Strauss Cafe Poland, której tą drogą dziękujemy, gdyż degu-
stację uczyniła już po raz ósmy. 

Przebojem festynu była akcja „Jedzmy Polskie Jabłka”. 
Czwarty rok z rzędu Fundacja zakupiła tonę smacznych jabłek 
z Sierosławia i rozdała je uczestnikom festynu, promując spo-
żywanie zdrowych owoców. 

Na zakończenie wszyscy uczestniczyli w losowaniu Głów-
nej Nagrody – wielkiego misia ubranego w koszulkę Funda-
cyjną OTŻ. W tym roku do głównej nagrody był dołączony 
również rodzinny, trzydniowy pobyt w gospodarce agrotury-
stycznej w Rokitnicy (Gmina Skąpe) przy polu golfowym Ka-
linowe Pole. Sponsorom – państwu Jesztakom z Baranowa – 
serdecznie dziękujemy. 

~ Barbara Nowak 
Prezes Fundacji „Otoczmy Troską Życie”

Dziękujemy wszystkim sponsorom, dyrekcji i pracownikom szkoły 
w Lusowie, Gminie Tarnowo Podgórne wszystkim wolontariuszom, 
Radzie i Zarządowi Fundacji OTŻ za pomoc w organizacji Festy-
nu, specjalistom za udzielone konsultacje, a dzieciom i rodzicom za 
uczestnictwo.

Festyn pełen słońca, radości i jabłek
Fundacja Barbary Nowak

… z potrzeby serca...



październik 2018 | sąsiadka~czytaj |    35

~ stowarzyszenia

Szalona zabawa i łzy wzruszenia, takie emocje towarzy-
szyły uczestnikom projektu „Active Dance” podczas 
ostatnich spotkań warsztatowych z naszymi doskonały-

mi choreografami, tancerzami i instruktorami tańca – Niko-
liną Wroną i Waldemarem Ziomkiem. To oni wraz z Moniką 
Gałęską przez ostatnie kilka miesięcy wprowadzali seniorów 
z Gminy Tarnowo Podgórne w arkana tańca towarzyskiego 
i nowoczesnego. Nikolinie Wronie zawdzięczamy m.in. niesa-
mowity występ i pokaz bachaty solo podczas I Balu Seniorów 
w Pałacu Jankowice. Waldemarowi Ziomkowi – znajomość 
kroków walca, cha cha, tango, swingu czy foxtrota. A zajęcia 
z Moniką Gałęską pokazały jak ważny jest prawidłowy od-
dech, uśmiech, techniki relaksacyjne oraz świadomość swoje-
go ciała. Warsztaty odbywały się dwa razy w tygodniu w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo, w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym oraz w Hotelu Glamour w Przeźmierowie. 

To był piękny czas dla nas wszystkich. Poznaliśmy się le-
piej i bliżej tworząc niesamowitą przestrzeń, w której każdy 
czuł się ważny i wyjątkowy. Czerpaliśmy radość ze wspólnie 
spędzonych chwil. Wspieraliśmy się, dając sobie pozwolenie 
na naukę, zabawę i bycie szczęśliwym tu i teraz. Zaprzyjaź-
niliśmy się. Dlatego finał warsztatów Active Dance musi być 
wyjątkowy! A będzie nim zabawa taneczna, podsumowująca 

wspólnie przebytą drogę pt. „Tańce z Gwiazdami”. To będzie 
coś pięknego! Więcej informacji o tym, co się u nas dzieje i co 
robimy znajdziecie na www.facebook.com/fundacjanigdynie-
jestzapozno. 

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo 
Podgórne. ~ Maja Stępień

Prezes Fundacji Nigdy nie jest za późno

Active Dance – nasi seniorzy tańczą!

Rok. 2018 nas klubowiczów nie 
rozpieszczał od samego począt-
ku. Kiedy szykowaliśmy się do 

zabawy karnawałowej – żegnaliśmy 
naszą koleżankę. Niestety życie też tak 
zaskakuje. Ale musimy myśleć o nas 
wszystkich. Dlatego w miarę naszych 
możliwości i sił pragniemy jeszcze coś 
zobaczyć, czegoś się nowego dowie-
dzieć, nauczyć. Staramy się odwiedzać 
teatr, kino, operetkę. W czerwcu wybra-
liśmy się na kilkudniowy wypoczynek 
do Pustkowa. Mile i spokojnie spędzo-
ny czas, wolny od spraw codziennych 
i trosk. Byliśmy również na jednodnio-
wej wycieczce w Licheniu i Lądzie. 
A na zakończenie lata wybraliśmy się 
w spokojne miejsce do Człopy, nad je-
zioro. Tylko szkoda, że tak małą grupą 
naszych seniorów… 

Następny wyjazd jednodniowy to ob-
jazd po sanktuariach Wielkopolski: Go-
ścikowo – Paradyż, Świebodzin i figu-
ra Chrystusa Króla, Rokitno, Pszczew 
z Muzeum Szewskim. Obiad nad jezio-
rem w Pszczewie. Mile spędzony czas, 
wielu ciekawych spraw się dowiedzieli-
śmy – wiadomości nigdy za wiele. Po-
goda choć od rana bardzo niepokojąca, 
z czasem się poprawiła. Jadąc widzieli-
śmy przepiękne tęcze, które zwiastowa-

ły dobrą aurę i dawały nadzieję na cu-
downe spędzenie tego wolnego dnia. 

Sobota wieczór spędzony w auli 
UAM-Poznań na występach teatru Na-
rodowego Odessy – występowali wspa-
niali śpiewacy i tancerze. Wieczór jak-
że inny! Zapominamy często, że istnieje 
cudowny świat operetki, opery. To od-
skocznia od codzienności, frasunków, 
pośpiechu. 

W tym roku także graliśmy razem 
z Owsiakiem, braliśmy udział w Sparta-
kiadzie Seniorów i Pikniku pod Kościo-
łem. Spotykaliśmy się z Policją, która 
stale ostrzega nas i dba o nasze, senio-

rów, bezpieczeństwo. Słuchamy o ja-
skrze, która dotyczy nie tylko nas. Po-
głębiamy swoje wiadomości i cały czas 
czegoś nowego się uczymy.

W naszych planach do końca roku 
jeszcze zabawa seniorów, opłatek – oby 
siły dopisały do spełnienia naszych pla-
nów. 

Pozdrawiamy wszystkich seniorów 
i zapraszamy do naszego Koła Seniora, 
które znajduje się w Tarnowie Podgór-
nym przy ul. Sportowej 1 – spotkania 
odbywają się w każdy wtorek od godz. 
17.00, kontakt tel. 723 10 30 75. Zapra-
szamy! ~ Anna Gryska z Zarządem 

U tarnowskich seniorów ciekawie przez cały rok



36    | sąsiadka~czytaj | październik 2018

~ stowarzyszenia

Mamy piękną złotą polską jesień

Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
TARSON pożegnało lato i powitało jesień (22 wrze-
śnia) w gościnnych progach Ośrodka Edukacji Przy-

rodniczo-Leśnej Dziewicza Góra. Oprowadzani byliśmy przez 
leśnika, Karolinę Kapałkę-Borytańską. Idąc ścieżką edukacyj-
ną przez Puszczę słuchaliśmy o pracy leśnika, rozpoznawa-
liśmy gatunki drzew, dowiedzieliśmy się jak transportowana 
jest woda w drzewie od korzeni aż po liście, dlaczego liście 
na jesień spadają, jakie są grzyby jadalne, a jakie trujące, co to 

jest huba, jak wygląda gniazdo szerszeni oraz sporo o ptasich 
mieszkaniach. Była też legenda o Górze Anny nazywanej ina-
czej Dziewiczą Górą oraz opowieść o naturalnym czerwonym 
barwniku – czyli skąd się wzięła nazwa Czerwonak.

Wśród nas nie zabrakło osób odważnych, więc weszliśmy 
na szczyt wysokiej na 40 m wieży obserwacyjnej, po dokład-

nie 171 stopniach. Mieliśmy dzięki temu możliwość podzi-
wiania panoramy Poznania z najwyższego miejsca w okoli-
cy. Byliśmy pod wrażeniem niezwykle ciekawych opowiadań 
pani Karoliny, po których każdy chciał mieć z nią zdjęcie. Na 
koniec był oczywiście poczęstunek: grill, wspaniała kiełbasa 
i przeróżne słodkie wypieki. 

Ponadto zbudowaliśmy 4 ptasie budki lęgowe oraz wyko-
naliśmy mydełka glicerynowe ozdobione wewnątrz zebrany-
mi przez nas leśnymi owocami. Na zakończenie dużo radości 
sprawiło wspólne śpiewanie.

Zachwyceni urokami złotej polskiej jesieni w niedalekiej 
Puszczy Zielonce wracaliśmy do domu dotlenieni, pełni wra-
żeń i z nowymi siłami do działania. Wycieczka autokarowa 
została sfinansowana przez Tarnowskie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych TARSON. Uczestniczyło w niej 50 osób. 
Użyczenie Ośrodka przez Nadleśnictwo Łopuchówko oraz 
oprowadzanie było bezpłatne.

~ Kazimierz Szulc

Już po raz dwudziesty „Gniazdko” 
żegnając wakacje, rozpoczęło ko-
lejny rok działalności. Pełni entu-

zjazmu i energii ruszyliśmy do pracy 
z grupami „Szerszeni”, „Chrabąszczy” 
i „Żuków”. Po wspólnym wypracowa-
niu kontraktu zarówno z dziećmi, jak 
i rodzicami, nasi Gniazdkowicze mo-
gli w tajnych wyborach wybrać nazwy 
zespołów. W tym roku to owady zago-
ściły w „Gniazdku”. Dzieci z przyjem-
nością pogłębiły wiedzę na ich temat 
i jednogłośnie stwierdziły, że są poży-
teczne i przyjazne. Przed nami miesiąc 
pełen wrażeń i pracy integrującej grupy.  
A co w ramach tej integracji się wydarzy 
opowiemy w następnym artykule.... Do 
napisania! 

~ Kadra Gniazdka

„Gniazdko” – Świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym 

Nie taki owad straszny
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Mam 18 lat, …nie chce mi się żyć. Bo co to za życie, kie-
dy wszystko jest ważniejsze od ciebie? Moja rodzina w ogó-
le mnie już nie zauważa. …wszystko kręci się wokół siostry. 
Kocham ją bardzo, …ale dlaczego oczekuje się ode mnie ta-
kiego poświęcenia? …czuję się wypalona i niepotrzebna. …
nie ucieknę z domu i problemy nie znikną. …u mnie nigdy nie 
będzie inaczej.

Skoncentrowani na problemach dzieci z niepełnospraw-
nościami nierzadko nie zauważamy problemów zdrowe-
go rodzeństwa. A one istnieją, o czym tak dramatycz-

nie napisała internautka o imieniu Aga. Dziecko przychodzące 
na świat w rodzinie, w której jest już rodzeństwo z niepełno-
sprawnością, może nigdy nie poczuć się ważne, godne uwagi, 
potrzebne. Kiedy rodzeństwo z niepełnosprawnością pojawia 
się po kilku latach, wtedy sytuacja dziecka zdrowego zmienia 
się diametralnie. Zmienia się wszystko, atmosfera, organizacja 
czasu, zachowanie rodziców. Zdrowe rodzeństwo cierpi z po-
wodu utraty swojej pozycji w rodzinie, którą często odbiera 
jako niezrozumiałe i niezasłużone odtrącenie. Z powodu nie-
pokoju o zdrowie niepełnosprawnego brata czy siostry, nie-
pokoju o nastrój mamy i taty. A także z powodu bezradności 
w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami jakich doświad-
cza: gniewem, zniecierpliwieniem, zazdrością, wstydem, upo-
korzeniem. 

Za najtrudniejsze, typowo rozwijające się dzieci, zapytane 
przez Fundację Wsparcie na Starcie, uznały następujące pro-
blemy:

· mniej uwagi ze strony rodziców,
· częstą nieobecność rodziców,
· nierówny podział obowiązków, 
·  zakłopotanie w kontaktach z innymi - „Ludzie tak pa-

trzą”,
·  niepokój o przyszłość własną i rodzeństwa – „Kiedyś 

trzeba będzie się nią/nim opiekować”,
·  potrzeba uwzględniania specyfiki zachowania brata/sio-

stry – „Trudno gdzieś zwyczajnie wyjść z rodzicami”,
· zagubienie, przerażenie rodziców.
Specjaliści podkreślają, że najważniejsza jest rozmowa o sy-

tuacji w rodzinie. Nie wolno jej odkładać na „później”. Łu-
dząc się, że „Skoro nie pyta, to widocznie nic nie zauważył.”, 
„Skoro nie pyta, to widocznie go to nie interesuje.”, „Skoro 
nie pyta, to widocznie wszystko jest dla niego jasne i świetnie 
sobie z tym radzi”. Może się okazać, że skazaliśmy dzieci na 
samotne cierpienie. 

W przedłużającej się atmosferze niedomówień zdrowe 
dziecko może:

·  zacząć walczyć o uwagę (nie zawsze w konstruktywny 
sposób),

·  odsunąć się emocjonalnie od rodziców, aby nie dokładać 
im problemów,

· snuć domysły odnośnie całej sytuacji (powstałe w ten 
sposób scenariusze mogą być dużo gorsze niż rzeczywistość 
i potęgować lęk).

Nie jest łatwo rozmawiać o problemach, 
które często są niezrozumiałe i trudne dla 
samych rodziców. Niemniej należy być 
otwartym na kontakt z dzieckiem zdro-
wym, niczego nie udawać. Należy szukać 
porady i pomocy specjalistów. Czytać od-
powiednie książki. Ale, co najważniejsze, 
trzeba zadbać o to, żeby dziecko czuło się 
kochane, miało prawo do wyrażania własnych emocji i do-
stęp do terapeuty z własnymi problemami.

Niezwykle ważna jest spójność rodziny, czyli zaangażowa-
nie wszystkich jej członków w rozwiązywanie problemów, 
stosownie do ich możliwości. I równowaga w rodzinie, czy-
li równomierne rozłożenie praw i obowiązków. Nie izolujmy 
typowo rozwijających się dzieci od środowiska związanego 
z niepełnosprawnością i terapią. Poprośmy specjalistę o roz-
mowę z naszym zdrowym dzieckiem. Słowa fachowca często 
są lepiej przyjmowane i wydają się bardziej wiarygodne. 

Dla dzieci szczególnie trudne są kłopotliwe sytuacje zwią-
zane z osobami obcymi, które patrzą, komentują, „coś sobie 
myślą” i pewnie oceniają. Dotyczy to zarówno miejsc pu-
blicznych, jak i gości w naszym domu. Pamiętajmy, że dzieci 
uczą się od nas. Rozmawiajmy więc z nimi o kłopotliwych 
sytuacjach. Jeżeli nie uda się ich rozwiązać, to przynajmniej 
wspólnie odreagujemy, a dzieci dostaną jasny komunikat: 
„nikt nie ma prawa nas obrażać, jesteśmy w porządku” oraz 
„trzymamy się razem”. 

W dbałości o równowagę w rodzinie najważniejszy jest 
czas, który rodzic spędza tylko ze swoim „typowym” dziec-
kiem. Chodzi o czas, kiedy rodzice są do dyspozycji dziecka 
i odpowiadają na jego potrzeby, starając się je zaspokoić. Li-
czy się to, aby możliwe było spędzanie czasu zapewniające:

· godzinę z tatą, godzinę z mamą,
· ekstra wyjścia tylko dla jednego dziecka,
· zajęcia dodatkowe dla dziecka zdrowego,
·  atrakcyjna poczekalnia – poświęcenie czasu dziecku 

zdrowemu podczas terapii rodzeństwa,
· raz z mamą, raz z babcią,
· obowiązki dla wszystkich.
Zdrowe dzieci czują się często przytłoczone pytaniem, jakie 

stawiają sobie rodzice: co będzie, gdy nas zabraknie? Tego 
nie wie nikt. Dlatego należy zadać sobie od czasu do czasu 
kilka pytań:

· czego chcę dla każdego z moich dzieci?
· czego oczekuję od moich dzieci?
· które dziecko jest dla mnie najważniejsze?
Być może pozwolą zbliżyć się do odpowiedzi na wiele drę-

czących dylematów dotyczących kwestii wychowania dzieci. 
Tych rozwijających się typowo i tych z niepełnosprawnościami.

~ dr Jadwiga Kwiek 
psycholog, psychoterapeuta

Skrót wykładu wygłoszonego w ramach cyklu spotkań wsparcia 
psychologicznego dla rodziców i opiekunów osób z niepełnospraw-
nościami organizowanych przez Tarnowskie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych TARSON. Tarnowo Podgórne, 19.09.2018

Problemy rodzeństwa osób 
z niepełnosprawnościami
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Ta podniosła uroczystość nastąpiła w środę, 
3 października, w wypełnionym po brzegi, 
Centrum Kultury w Przeźmierowie.

Prezes Irena Szewczyk podsumowała ostatni 
rok naszej działalności edukacyjnej, dydaktycznej, 
sportowej, turystycznej, integracyjnej itp. 

Dwunastu studentów otrzymało miano kryształo-
wego studenta, a dwudziestu ośmiu osobom wręczono 
studenckie legitymacje. Były również podziękowania i wystą-
pienia zaproszonych gości. Serdeczne słowa skierował do nas 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka.

Wykład inauguracyjny na od wieków aktualny temat „Plot-
karstwo jako zjawisko obyczajowe” wygłosił prof. dr hab. Jan 
Grad.

W części artystycznej, żywiołowo prezentując swój pro-
gram, wystąpiła młodzieżowa, energetyczna grupa taneczna 
OSiR Dance Studio Tarnowo Podgórne, pod kierownictwem 
Beaty Dudek a serca wrażliwego audytorium wzruszył pięk-
nym głosem, utalentowany Jakub Rajman. Serdecznie dzięku-
jemy wspaniałej młodzieży. Brawo!!!

Słuchacze otrzymali wykaz tworzonych sekcji i terminy, 
w których będą odbywać się zajęcia – prawie wszystkie na do-
tychczasowych zasadach.

Informujemy i przypominamy, że dwa razy w miesiącu, 
w środy, w LO w Tarnowie Podgórnym mamy możliwość wy-
słuchania interesujących wykładów. Wykłady są bezpłatne. 
Zapraszamy zainteresowanych również spoza naszego UTW. 

24 października na wykład „Ręka i mózg wspaniały duet” 
zaprasza prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak

W listopadzie dr Paweł Stachowiak: Gdy Pol-
ska wybuchła. Polski rok 1918. Część pierwsza 7 
i część druga 21 listopada.

Miniony wrzesień był okresem intensywnych 
przygotowań do inauguracji nowego roku akade-

mickiego, ustalaniem harmonogramu zajęć, godzin 
i miejsc, w których będą się one odbywać i wielu 

różnych spraw organizacyjnych.
Po raz trzeci uroczyście obchodziliśmy urodziny Jubilatów, 

którzy w tym roku kalendarzowym kończą 70, 80 i 85 lat. 
Były życzenia, kwiaty, specjalne certyfikaty, drobne upominki 
i dobra zabawa. Za rok spotkamy się z kolejną grupą szczę-
śliwców (rocznik 1949, 39 i 34)

W październiku u nas też się wiele dzieje. I tak, wg kolejno-
ści: uroczysta inauguracja, wyjazd na grzyby, wycieczka dru-
giej grupy do Gruzji i kolejny turnus rekreacyjno-wypoczyn-
kowy w Sarbinowie. A już za pasem ANDRZEJKI!

Informujemy, że wszelkich opłat dokonujemy na kon-
to. Przypominamy o opłatach semestralnych i za udział 
w poszczególnych sekcjach. Zapraszamy na bezpłatne zajęcia 
czwartkowe w siedzibie Klubu Seniora w Tarnowie Podgór-
nym. Informacje na temat naszej działalności można znaleźć 
na stronie internetowej i w „Sąsiadce”. Zapraszamy również 
do biura w Pałacu w Jankowicach w każdy wtorek w godz. 
10.00 – 12.00.

Studentom życzymy zdrowia, sił i wytrwałości w zdoby-
waniu i poszerzaniu wiedzy, dużo wolnego czasu na uczestni-
czenie w spotkaniach kulturalnych, turystycznych i rozrywko-
wych, bowiem na naukę i zabawę dobry każdy czas. 

~ Maria Zgoła 

Rok Akademicki 2018/2019 rozpoczęty
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Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów po 
chorobach sercowo-naczyniowych. Liczba zachoro-
wań ciągle rośnie. Do najczęściej występujących no-

wotworów złośliwych u mężczyzn należy rak płuc, rak pro-
staty, oraz rak jelita grubego, natomiast u kobiet najczęściej 
występującym nowotworem jest rak piersi, rak jelita grubego 
oraz na trzecim miejscu rak płuc.

Dziedziczna predyspozycja do nowotworów złośliwych sta-
nowi jeden z najbardziej istotnych czynników ryzyka ich wy-
stępowania. Szacuje się, że około 30 % wszystkich nowotwo-
rów powstaje właśnie w wyniku genetycznie uwarunkowanej 
predyspozycji. Jednak zwykle jest tak , ze nowotwór rozwija 
się jako wypadkowa uwarunkowań dziedzicznych i czynni-
ków środowiskowych.

Aby poznać swoją predyspozycję/ ryzyko do zachorowa-
nia na nowotwory złośliwe zaleca się wizytę w onkologicznej 
poradni genetycznej. Na konsultacji przeprowadzany jest wy-
wiad dotyczący zachorowań na nowotwory złośliwe w rodzi-
nie. Analizowana jest historia rodzinna do trzeciego pokolenia 
wstecz dotycząca rodzaju nowotworu, wieku zachorowania , 
stopnia pokrewieństwa. Na podstawie takiego wywiadu podej-
mowana jest decyzja o wykonaniu badan genetycznych, oraz 
dalszego postępowania profilaktycznego zarówno u konsulto-
wanego pacjenta jak i rodziny. Określenie ryzyka do zacho-

Dziedziczenie a nowotwory
rowania, rozpoznanie zespołu genetycznego i co za tym idzie 
stosowanie się do badań profilaktycznych może mieć bezpo-
średni wpływ na redukcje ryzyka do zachorowania na raka, jak 
również w niektórych przypadkach w sytuacji wykrycia cho-
roby na sposób leczenia.

Aby dowiedzieć się, czy jest się w grupie ryzyka do zacho-
rowania na nowotwory złośliwe wystarczy wypełnić i wysłać 
ankietę genetyczną, która jest dostępna na stronie interneto-
wej: www.faqrak.pl. W przypadku podejrzenia zwiększonej 
predyspozycji do zachorowania na nowotwory złośliwe pra-
cownik poradni genetycznej skontaktują się w celu ustalenia 
terminu ewentualnej wizyty w onkologicznej poradni gene-
tycznej.

Zadanie dofinansowane finansowane przez Aquanet S.A.

FAQrak – Dotychczas działaliśmy w sieci pod adresem Po-
liczmysie.pl. Nazwa strony była związana z nazwą kampanii 
społecznej, od której wszystko się zaczęło. Było to ponad 7 lat 
temu. O raku nie mówiło się wtedy publicznie tak dużo, a jeśli 
już to jak o chorobie śmiertelnej. Jako jedni z pierwszych gło-
śno mówiliśmy, że wcześnie wykryty i leczony nowotwór daje 
dużą szansę na w pełni skuteczną terapię. Jako potwierdze-
nie dla tych słów na stronie kampanii udostępnialiśmy filmy 
- świadectwa osób, które policzyły się z rakiem.

Tarnowska Gra Rowerowa – II edycja już za nami! So-
bota, godzina 10.00, na miejscu zbiórki 27 drużyn, 
w sumie ponad 100 osób, w różnym wieku, ale z takim 

samym dążeniem, aby spędzić dzień jadąc na rowerze i zwie-
dzając piękne zakątki naszej Gminy. 

Każda z drużyn była świetnie przygotowana technicznie 
i pod kątem bezpieczeństwa oraz zaopatrzona w prowiant. 
W pakietach startowych uczestnicy otrzymali wodę, mus owo-
cowy oraz „słodkie co nieco”. Pokonanie dystansu (ponad 30 
km trasy rodzinnej) nie było dla większości uczestników po-
wodem do złego humoru, wprost przeciwnie. Nasi rowerzyści 
do samej mety tryskali energią i uśmiechem na twarzach. Tra-
sa wiodła przez urokliwe miejsca naszej Gminy, a dla więk-
szości drużyn były one odkrywane po raz pierwszy. Przygo-
towaliśmy na mapie miejsca do wykonania danego zadania… 
od łamigłówek po konkurencje sportowo-rekreacyjne. Tak-
że w trakcie naszej gry na równi pracowały nogi pedałując, 
jak i głowa myśląc nad zadaniem. Bar-
dzo dziękujemy Iwonie, Oli, Damiano-
wi, Mateuszowi, Tomkowi za kreatywne 
przeprowadzenie zadań w wyznaczo-
nych punktach – Wasza pomoc jest nie-
oceniona! 

Na mecie na wszystkich uczestników 
Gry czekał gorący napój i medal, a najlep-
si zostali nagrodzeni drobnymi upomin-
kami. Gra Rowerowa odbyła się w dwóch 
kategoriach rodzinnej i zaawansowanej. 

W kategorii rodzinnej I miejsce zajęła drużyna „A4M” – 27,85 
punktów, II miejsce „Pięciu wspaniałych” – 26,5 pkt, III miejsce 
„Fortnite Team” 26,25 pkt. W kategorii zaawansowanej I miej-

sce zajęli „Brzostki” – 23 pkt, II miejsce 
„Wyjazdowi” – 21,5 pkt, III miejsce „Tri-
bike Wysogotowo” – 17,35 pkt. Bardzo 
dziękujemy za tak liczny udział w II już 
edycji Tarnowskiej Gry Rowerowej! Bar-
dzo dziękujemy Sołectwu Baranowo za 
gościnę w świetlicy wiejskiej. Do zoba-
czenia za rok! 

Projekt współfinansowany był przez 
Gminę Tarnowo Podgórne.

~ Fundacja Free Time

Tarnowska Setka Rowerowa
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Nowe propozycje zajęć dla seniorów

W drugiej połowie października 2018 w Tarnowskim 
Centrum Senioralnym w Pałacu Jankowice pełną 
parą rusza projekt „Tarnowo Podgórne dla Senio-

rów – działania opiekuńcze i aktywizujące”, współfinanso-
wany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Operacyjnego z programu „Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 2014 – 2020”. 

W ramach projektu zostaną uruchomione dwie pracownie 
– Sala Doświadczania Świata i Pracownia Ceramiczna (wię-
cej na str. 42). Oferta zajęć obejmie zdrowy kręgosłup, zaję-
cia z fizjoterapeutą w sali sensorycznej, warsztaty ceramiczne, 
koło plastyczno-rękodzielnicze, zajęcia komputerowe, jogę 
dla seniora, spacery Nordic Walking, zajęcia taneczne, cho-

reoterapię, gry i formy stymulacji sprawności intelektualnej 
i społecznej, szkołę SuperBabci i SuperDziadka z Polskim 
Stowarzyszeniem Animatorów i Pedagogów oraz w pierwszy 
poniedziałek miesiąca tematyczne spotkania, wykłady, warsz-
taty ze specjalistami z różnych dziedzin. Uczestnicy w ramach 
projektu wezmą udział w kursie samoobrony dla Seniorów 
oraz w perspektywie dwuletniej realizacji projektu w 8 jedno-
dniowych wycieczkach. 

Dodatkowo odbywać się będą cyklicznie – spotkania ze 
śpiewnikiem przy akompaniamencie fortepianu oraz spotka-
nia literackie. Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel.  
61 10 10 402, www.seniorzytp.pl

~ Ewa Jańczak, Pałac Jankowice
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Już 19 i 20 października, na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, po raz dziewiąty, odbędą się targi 
produktów i usług dla Seniorów „Viva Seniorzy!”. W te-

gorocznej edycji zaprezentuje się również Pałac Jankowice 
i działające tu Tarnowskie Centrum Senioralne oraz Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym.

Ekspozycje i wystawcy będą podzielone na cztery strefy te-
matyczne: zdrowie; aktywność; wiedza i otoczenie, spośród 
których Seniorzy będą mieli możliwość zapoznania się z pro-
duktami zdrowotnymi i sprzętem rehabilitacyjnym, ofertą pla-
cówek leczniczych, sanatoriów, centrów sportowych, klubów 
seniora, oraz ośrodków rozwoju osobistego, stowarzyszeń 
i uniwersytetów trzeciego wieku. Będzie możliwość skorzy-
stania z bezpłatnych konsultacji i wzięcia udziału w różnych 

zajęciach gimnastycznych, warsztatach i wykładach organizo-
wanych w ramach całego wydarzenia. 

Również Tarnowskie Centrum Senioralne wraz z Uniwersy-
tetem Trzeciego Wieku zaprezentują swoją ofertę działań re-
alizowanych dla seniorów z Gminy Tarnowo Podgórne.

Targi Viva Seniorzy! są świetną okazją do wspólnego spo-
tkania z przyjaciółmi, nie tylko ze względu na bogatą ofer-
tę wystawców i możliwości wzięcia udziału w warsztatach, 
ale też atrakcyjny program artystyczny. Pierwszego dnia tar-
gów, w piątek, na scenie głównej wystąpi między innymi Te-
resa Werner, natomiast w sobotę odbędzie się koncert zespołu 
Skaldowie!

Więcej informacji na stronach: www.vivaseniorzy.pl oraz 
www.facebook.com/VivaSeniorzy/  ~ J.B. Pałac Jankowice 

Viva Seniorzy

Tarnowskie Centrum Senioralne, w sobotę, 17 listopa-
da, zaprasza wszystkich seniorów na bezpłatne bada-
nie znamion skóry przy pomocy videodermatoskopu 

i wykład w ramach kampanii „Senior świadomy – czerniak 
wykluczony!”. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie 
Chorych na Czerniaka prowadzącego spotkania profilaktycz-
ne dla seniorów z Powiatu Poznańskiego w zakresie nowo-
tworów skóry. 

Plan wydarzenia:
15.00 – 16.00  prelekcja dotycząca profilaktyki chorób 

skóry, w tym czerniaka złośliwego
16.00 – 19.00  bezpłatne badania znamion skóry przy po-

mocy videodermatoskopu 

Zapisy na badania są prowadzone pod nr  tel. 881 392 200. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Powiatu Poznań-

skiego i ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat nowo-
tworu skóry – czerniaka złośliwego wśród osób 60+. 

www.seniorzytp.pl

~ Ewa Jańczak, Pałac Jankowice

BEZPŁATNE BADANIE ZNAMION SKÓRY
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W drugiej połowie października w Pałacu Jankowice 
zostaną uruchomione dwie nowe pracownie. sala 
doświadczania świata oraz pracownia ceramiczna. 

Zajęcia dla seniorów będą odbywały się nieodpłatnie w ra-
mach realizowanego projektu „Tarnowo Podgórne dla Senio-
rów – działania opiekuńcze i aktywizujące”. 

Czym jest Sala Doświadczania Świata i dlaczego warto 
tam być?

Na salę zostanie przeznaczona jedna z pałacowych prze-
strzeni wyposażona w urządzenia umożliwiające stymulację 
zmysłów za pomocą odpowiednio dobranych bodźców takich 
jak dźwięki – elementy muzykoterapii, światło – obrazy, zapa-
chy, smaki i dotyk. Zajęcia będą prowadzone przez wykwali-
fikowanych fizjoterapeutów i terapeutów polisensorycznych. 

Otaczający świat poznajemy poprzez nasze zmysły, dzięki 
czemu dostarczamy do układu nerwowego informacje, które 
stymulują pamięć, koncentrację, naukę, a przede wszystkim 
chęć podejmowania aktywności, działań. Właśnie te aspekty 
były dla nas motywacją do realizacji pracowni Sali Doświad-
czania Świata. 

Wykorzystanie Sali Doświadczania Świata w pracy z osoba-
mi starszymi stanowi innowację i rozszerzenie możliwości jej 
stosowania o nowe ważne aspekty terapeutyczne. 

Serdecznie zapraszamy Seniorów do uczestnictwa w zaję-
ciach i przekonania się na własnej skórze i zmysłach jak do-
broczynny wpływ może mieć terapia polisensoryczna na sa-
mopoczucie, a co za tym idzie, polepszenie stanu zdrowia.

Pracownia Ceramiczna to nie tylko hobby, ale i źródło 
ZDROWIA 

Lepienie, wypalanie i szkliwienie, wymyślanie, inspiracja, 
integracja i bycie razem – tak będzie! 

Ceramika to dziedzina twórcza wyjątkowo życzliwa oso-
bom niedoświadczonym w działaniach plastycznych, a jedno-
cześnie wdzięczna dla tych, którzy chcą rozwinąć swoje ma-
nualne umiejętności. 

Pracownia ceramiki będzie miejscem relaksu i konstruktyw-
nej artystycznej pracy, a także terapii manualnej. „Praca w gli-
nie to szereg czynności: ugniatanie, zlepianie, formowanie, 
nacisk – to zaangażowanie wielu mięśni, zarówno dłoni jak 
i całego ciała. Powtarzalność tych procesów rozwija ogólną 
sprawność manualną, precyzję, kształtuje świadome regulo-
wanie siły nacisku. Tworzenie trójwymiarowych form sprzyja 
rozwojowi wyobraźni przestrzennej, logicznego myślenia. Po-
konywanie kolejnych etapów pracy rozwija szereg procesów 
myślowych (m.in. analizę, syntezę, porównywanie, klasyfiko-
wanie, wnioskowanie), przewidywania konsekwencji podej-
mowanych działań.” (Sylwia Lich „ Wartości terapeutyczne 
zajęć ceramiki”)

Tyle wartościowych stymulujących aktywności, a efekt 
w postaci pięknego wazonu, broszki czy mydelniczki będzie 
można zabrać ze sobą do domu.

Sale oraz zajęcia są częścią realizowanego projektu „Tarno-
wo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizu-
jące” z programu: „ Wielkopolski Regionalny Program Opera-
cyjny na lata 2014-2020”. 

Zapraszamy serdecznie wszystkich seniorów!
Informacja oraz zapisy na zajęcia:
Tarnowskie Centrum Senioralne – Pałac Jankowice
Tel. 61 10 10 402 
www.seniorzytp.pl 

~ Ewa Jańczak, Pałac Jankowice

Sala doświadczania świata i pracownia 
ceramiczna w Pałacu Jankowice
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~ pałac jankowice

Uświetniając obchody 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę Pałac Jankowice zaprasza na 
wyjątkowy koncert fortepianowy Tomasza Lisa, któ-

rego rodzice są mieszkańcami naszej Gminy.
Specjalnie na tę okazję wybrzmią utwory naszego wielkiego 

rodaka, pianisty i kompozytora Ignacego Jana Paderewskie-
go – jednego z Ojców Niepodległości. Człowieka, który nie-
strudzenie zabiegał o to, aby Polska odzyskała swoje miejsce 
na mapie Europy i świata. Publiczność Pałacu usłyszy także 
arcydzieła Fryderyka Chopina oraz Karola Szymanowskiego. 

Tomasz Lis przyleci z Wielkiej Brytanii i zaprezentuje ta-
lent, o którym prasa pisze: Wyjątkowo silne wrażenie wywarł 
pewny siebie Tomasz Lis, grą pełną charakteru, znajdując 
w partii fortepianu niezwykłą paletę barw (Classical Source) 
czy Partia fortepianu wykonana po mistrzowsku przez Toma-
sza Lisa (Opera Britannia). 

Pianista w 2014 r. nagrał w Berlinie dla niemieckiej wy-
twórni Rondeau Production swój debiutancki album. Zyskał 
uznanie międzynarodowej publiczności koncertując m. in. 
w Wigmore Hall, Barbican Centre, St. John’s Smith Square, 
LSO St. Luke’s, The Warehouse i Towarzystwie im. F. Chopi-
na w Londynie. W Polsce koncertował z Orkiestrą Kameralna 
Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, 
Filharmonią Poznańską pod batutą Grzegorza Nowaka, a tak-
że w Filharmonii Warmińskiej i Studiu Polskiego Radia w Ka-
towicach. 

Mazurki, walce, krakowiaki i polonezy wypełnią salę kon-
certową Pałacu Jankowice w sobotę, 10 listopada, o 17.00. 
Zapraszamy! ~ Pałac Jankowice

W październiku muzyczną scenę Pałacu odwiedzi Wawrzyniec 
Dąbrowski występujący jako Henry No Hurry. Artysta zna-
ny jest z formacji Letters From Silence oraz Henry David’s.

Henry No Hurry to kolejne sceniczne wcielenie artysty – solowy pro-
jekt: 

Jeden samochód, kilka instrumentów. Bez pośpiechu, bez oczekiwań. 
Sam ze sobą i swoimi „dziwactwami”. Raz Henry a raz Harry. Dr Je-
kyll i Mr Hyde.

Projekt na poły muzyczny, na poły podróżniczy i po trosze pisar-
ski. Ten obwoźny zakład koncertowy odwiedzający z założenia miej-
sca małe, kameralne, ruszył w trasę na początku 2017 r. i do dzisiaj 
odwiedził... ponad 80 miejsc w kilku krajach (Niemcy, Ukraina, Szwaj-
caria i inne). Henry No Hurry zagrał też trasę po schroniskach górskich, 
trasę po prywatnych mieszkaniach a nawet wystąpił na kilku festiwa-
lach z OFF Festivalem czy Łódź Songwriters Festiwal na czele. 

W niedzielę, 21 października, o 17.00 usłyszymy melodie z pogranic-
za gatunków singer-songwriter oraz indie-folk. 

Warto spotkać się z ich twórczością zarówno Henry’ego jak i Hur-
ry’ego! 

Henry nigdzie nie pędzi, zwolnisz i ty!

~ Pałac Jankowice 

Koncert z okazji Jubileuszu 100-lecia  
odzyskania przez Polskę Niepodległości

Brzmienie jesieni w Pałacu Jankowice 
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Poznaj las! 
Zapraszam na wyprawę do pol-

skiego lasu i choć wygląda on jak 
z bajki, jest prawdziwy. Taki, jaki 

pewnie nieraz przemierzaliście w czasie 
wakacyjnych wędrówek. Warto poznać 
tajemnice lasu, bogaty świat leśnych 
roślin i zwierząt oraz ich wzajemne za-
leżności. Dowiecie się jak wyglądały 
prastare puszcze i czym różniły się od 
dzisiejszego lasu. Podpowiem Wam, 
jak korzystać z uroków lasu, by mu nie 
szkodzić. Ale nie zdradzę wszystkiego 
od razu… 

Na pewno każdy wie, że las to wielkie 
skupisko drzew. Rosną one jedno obok 
drugiego, czyli – jak mówią leśnicy – 
w zwarciu. Korony dużych drzew stykają 
się ze sobą, tworząc tak zwany okap. Ni-
skie gałęzie i krzewy na skraju lasu sta-
nowią ścianę ochronną, która powstrzy-
muje napór wiatru i osłania jego wnętrze. 
Takie zamknięcie przestrzeni sprawia, 
że w lesie panuje odrębny mikroklimat, 
mniejsze są wahania temperatury, a wil-
gotność powietrza jest większa. Dzię-
ki temu rośliny lepiej rosną, a zwierzęta 
znajdują zaciszne schronienie. 

Las można porównać do wielkiej przy-
rodniczej układanki. Jej elementami są 
wszystkie organizmy: bakterie, grzy-
by oraz drzewa, krzewy i rośliny zielne, 
a także najróżniejsze zwierzęta. Gdyby-
śmy policzyli wszystko, co żyje w lesie 
w naszym klimacie, otrzymalibyśmy aż 
32 tysiące gatunków! Do tej układan-
ki zwanej przez przyrodników ekosys-
temem leśnym, należy też środowisko, 
czyli powietrze, woda i gleba. 

Rośliny i zwierzęta leśne są od siebie 
w różnym stopniu uzależnione. Niektóre 
tworzą swoisty układ, zwany łańcuchem 
pokarmowym. Na przykład liśćmi dębu 
żywią się gąsienice zwójki, te z kolei zja-
da sikorka; jaja i pisklęta sikorki zjada 
wiewiórka, na wiewiórkę poluje kuna le-
śna, a na kunę wilk. 

Przed tysiącem lat puszcze zajmowały 
obszaru polskich ziem. Ludzi było mało, 
a więc nie naruszali struktury lasu, cho-
ciaż korzystali z jego bogactw. Kiedy 
zaczęło ich przybywać, musieli szukać 
nowych miejsc, na których mogliby się 
osiedlić. Karczowali więc lasy, zakładali 
wsie, a potem miasta. Trzebili też zwie-
rzynę. Prastarych puszcz ciągle ubywało. 
Dzisiaj lasy zajmują powierzchni Polski 
i są zupełnie niepodobne do tych sprzed 
setek lat. I choć wiele z nich nosi dumną 
nazwę puszczy, tak naprawdę tylko Pusz-
cza Białowieska, i to niecała, zachowała 
swój pierwotny charakter. Rosną w niej 
drzewa liściaste i iglaste. Niektóre doży-
wają kilkuset lat, padają ze starości lub 
powalone przez wichurę obumierają, 
a na ich miejscu wyrastają nowe. Runo 
leśne jest tam niezwykle bujne i różno-
rodne. Taki las pierwotny to ostoja dzi-
kiej zwierzyny. Żyją w nim obok siebie 
wielkie żubry i maleńkie ryjówki; spo-
kojne, leniwe borsuki i drapieżne, czujne 
rysie. W głuchych ostępach można spo-
tkać płochliwego głuszca, wszędobylską 
sójkę i różne inne ptaki. Każde zwierzę 
znajduje sobie schronienie i odpowied-
ni pokarm. Pełni więc określoną funkcję  
w środowisku, czyli zajmuje niszę ekolo-
giczną właściwą dla danego gatunku. Las 
pierwotny dzięki swej różnorodności jest 
dość odporny na różne klęski żywiołowe 
– pożary, wichury i susze. Gdy zostanie 
nimi dotknięty, sam potrafi się zregene-
rować. W Polsce przeważają jednak lasy 
zagospodarowane, czyli posadzone i pie-
lęgnowane przez ludzi. Najczęściej są to 

jednogatunkowe drzewostany iglaste – 
sosnowe lub świerkowe. Nie mają one 
podszytu (krzewów i młodych drzew), 
czyli warstwy chroniącej przed szkodni-
kami i pożarami. Obecnie leśnicy starają 
się urozmaicać środowisko lasu zagospo-
darowanego. Pod okapem starego drze-
wostanu iglastego sadzą młode drzewa 
liściaste. Bardzo starannie dobierają sa-
dzonki, pozyskiwane wcześniej w szkół-
kach leśnych. Dzięki ich pracy las odna-
wia się. Staje się nie tylko piękniejszy 
i bogatszy, lecz także bardziej odporny 
na różne szkodniki i kaprysy pogody. 

Las to wielka fabryka tlenu i węgla. 
Z tego surowca buduje się domy, wytwa-
rza meble, papier i zapałki. Drewno słu-
ży również jako opał. Z drzew pozysku-
jemy żywicę i olejki eteryczne, a węgiel 
drzewny jest wykorzystywany w filtrach 
oczyszczających. Lasy porastające gór-
skie zbocza i wydmy zapobiegają ero-
zji, czyli zniszczeniu gleby przez wiatr 
i wodę. Ochraniają źródła potoków, brze-
gi rzek i jezior. Potrafią zgromadzić nad-
miar wody, szczególnie wiosną, kiedy 
topnieje śnieg. Las dostarcza nam rów-
nież ziół oraz smakowitych owoców 
i grzybów. Ale to nie wszystko! Jest on 
też ulubionym miejscem wypoczynku. 
Leśne powietrze jest świeże i pachnące, 
a zamiast miejskiego zgiełku słychać ta-
jemniczy szum drzew i śpiew ptaków. 

Niestety, rocznie znika z powierzch-
ni Ziemi dwa razy więcej lasów niż jest 
ich w Polsce! Giną one nie tylko dlatego, 
że są wycinane. Bardzo dużym zagroże-
niem jest zanieczyszczenie środowiska, 
a zwłaszcza powietrza. Trafiające do gle-
by kwaśne opady, zawierają duże ilości 
dwutlenku siarki, który uszkadza liście, 
korę i korzenie drzew. Osłabiony drze-
wostan jest mniej odporny na choroby 
i atak szkodników, dlatego obumiera. Nie 
można jednak dopuścić, by lasy całkiem 
zniknęły. Dlatego leśnicy na całym świe-
cie próbują ratować zagrożone gatunki 
drzew, a ekolodzy protestują przeciwko 
rabunkowemu wycinaniu tropikalnych 
dżungli i zanieczyszczaniu środowiska. 
Dzięki staraniom wielu ludzi powstają 
wciąż nowe rezerwaty przyrody i par-
ki narodowe. W Polsce wiele terenów 
leśnych objętych jest ochroną prawną. 
Jednak to, czy lasy przetrwają, zależy od 
każdego z nas. 

 ~Katarzyna Jopek

~ porady
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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 dostępne:
- w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) pon. - pt. w godz. 9-15
- w Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) pon. - pt. w godz. 15-20
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) przed seansami i wt. - pt. w godz. 16-20
- online w serwisie Bilety24 i na stronie www.goksezam.pl
Obiekty GOK „SEZAM” są dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Księżniczka i smok” 
niedziela, 14 października godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł od osoby

Jesienne Święto Pieśni
niedziela, 14 października godz. 15, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko: „Mamma Mia. Here We Go Again”
niedziela, 14 października godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

„Kraina Uśmiechu”- wykonanie koncertowe operetki Fr. Lehara 
sobota, 20 października godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 35 zł

Kino Zielone Oko: „Dogman”
niedziela, 21 października godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Biały Kieł”
niedziela, 28 października godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł od osoby

Kino Zielone Oko (szczegóły: www.goksezam.pl)
niedziela, 4 listopada godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo

„Tancerki Madrytu. Okna Brukseli. Wiolinistki Warszawy”
- wystawa prac Bogdana Galewskiego
listopad,  Galeria w Rotundzie, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko dla dzieci (szczegóły: www.goksezam.pl)
niedziela, 4 listopada godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo

Kino Zielone Oko: „Juliusz”
niedziela, 28 października godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Święto Niepodległości: spektakl operetkowy „Nasza to krew”
niedziela, 11 listopada godz. 17, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

„Wolność” - wystawa prac koła plastycznego z Przeźmierowa 
niedziela, 11 listopada, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Jazzowa Scena Sezamu: Retro Jazz Quartet 
„Jazz w 100-letniej Niepodległej”
niedziela, 17 listopada godz. 18, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety 20 zł

Afisz
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Jesienne, książkowe propozycje
Warto zapisać się do BIBLIOTEKI. Warto czytać. Jest jesz-

cze tyle książek do przeczytania – to nasze hasła reklamowe, 
zachęcające do kontaktu z książka przez cały rok. Także w je-
sienne, coraz zimniejsze dni. W stałym cyklu KSIĄŻKI Z RÓŻ-
NYCH PÓŁEK polecamy najnowsze tytuły, które ukazały się 
w ostatnich miesiącach, a które poruszają ważne tematy, zagad-
nienia, problemy. Książki warte zwrócenia na nie uwagi.

Ilona Wiśniewska „LUD. Z GRENLANDZKIEJ WYSPY”
Aleksandra Lipczak „LUDZIE Z PLACU SŁOŃCA”
Reinhold Messner „O ŻYCIU”
Michał Rusinek, Aneta Załazińska „JAK SIĘ DOGADAĆ 

CZYLI RETORYKA CODZIENNA”
Joanna Faber, Julie King „JAK MÓWIĆ, ŻEBY MALUCHY 

NAS SŁUCHAŁY : poradnik przetrwania dla rodziców dzieci 
w wieku 2-7 lat”

Nina Witoszek „NAJLEPSZY KRAJ NA ŚWIECIE „
Nigel Warburton „KRÓTKA HISTORIA FILOZOFII „
Randall Munroe „WHAT IF? A CO, GDYBY? Naukowe od-

powiedzi na absurdalne i hipotetyczne pytania”
Nicholas Kardaras,Ph.D „DZIECI EKRANU. Jak uzależ-

nienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi – 
i jak wyrwać je z transu”

„Dzieci ekranu” to książka warta zwrócenia uwagi i warta 
przeczytania. Oparta na najnowszych badaniach naukowych, 
ukazuje jak technologia ma ogromny wpływ na mózgi dzieci 
– i to wcale nie jest pozytywny wpływ. Jak technologia ekra-

nowa, nieodpowiednia dla młodego wieku, ma wpływ na małe 
dzieci: na ich wzmożoną agresję, uzależnienia, ADHD, niepo-
koje, depresje. Książka z działu literatura popularnonaukowa, 
ale warta przeczytania i zastanowienia.

Tradycyjnie we wrześniu wzięliśmy udział w akcji NARO-
DOWE CZYTANIE. Tym razem czytaliśmy „Przedwiośnie” 
Stefana Żeromskiego. Przed Biblioteką, w specjalnie przygo-
towanej scenerii, odważni czytelnicy spontanicznie, bez tre-
my czytali wybrane przez siebie fragmenty powieści. To była 
niepowtarzalna okazja, żeby spróbować swoich zdolności ak-
torskich i recytatorskich. Gratulujemy odważnym. Do akcji 
tradycyjnie włączyła się też młodzież szkolna, czytali zatem 
wszyscy i starsi, i młodsi. 

Narodowe Czytanie odbyło się już po raz siódmy. Akcja za-
inicjowana w 2012 r. ma jeden główny cel – zwrócenie uwagi 
na rolę czytania i rolę książki w całym życiu. Czytanie otwiera 
nas na świat, zapewnia rozrywkę intelektualną i sprawia przy-
jemność. 

Fotorelacja (poniżej) z Narodowego Czytania „Przedwio-
śnia” Stefana Żeromskiego przed Biblioteką Publiczną w Tar-
nowie Podgórnym i odważni czytelnicy.

Biblioteka poleca również duży wybór audiobooków oraz 
pełne nowości półki z książkami dla dzieci młodszych, mło-
dzieży uczącej i studiującej. Duży wybór literatury z różnych 
dziedzin wiedzy dla wszystkich. Dla tych, którzy czytają od 
zawsze i dla tych, którzy przygodę z książką chcą dopiero za-
cząć. Książki nie trzeba ładować. Działa zawsze.  ~ I.B.

Gminny Ośrodek Kultury SE-
ZAM postanowił uczcić Święto 
Niepodległości, zapraszając 

mieszkańców Gminy Tarnowo Podgór-
ne na operetkę Nasza to krew Teatru 
IWIA i wystawę malarską koła plastycz-
nego z Przeźmierowa.

Spektakl oddaje atmosferę, klimat 
oraz opowiada o wydarzeniach okresu 
Młodej Polski. Aktorzy wcielą się w po-
stacie z tamtego czasu, które bawią się, 
organizują spotkania towarzyskie i bale. 
Przedstawienie składa się z trzech czę-
ści: Biesiada – huczny raut w podwar-
szawskim wyszynku, Karty – wystawne 
przyjęcie w posiadłości bankrutującego 
hrabiego oraz Dożynki – obrzęd i wy-

11 listopada w SEZAMIE darzenie rodem ze swojskiej wsi. Na-
rodowego charakteru nadają widowi-
sku tańce: krakowiak, oberek i mazur, 
a arie oraz melodie z najpiękniejszych 
klasycznych operetek sprawiają, że 
spektakl Nasza to krew jest widowisko 
o wiedeńskim charakterze z polskimi, 
narodowymi rytmami. – Będzie barw-
nie, humorystycznie i patriotycznie – tak 
zapowiadają operetkę jej autorzy.

Zaraz po spektaklu będzie można 
obejrzeć wystawę malarską pod tytułem 
Wolność, której autorkami są uczest-
niczki koła plastycznego z Przeźmiero-
wa. 

Zapraszamy 11 listopada do Cen-
trum Kultury w Przeźmierowie. Po-
czątek o godzinie 17. Wstęp jest wol-
ny.

~ Karina Biała
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Tancerki Madrytu. Okna Brukseli. Wiolinistki Warszawy 
to tytuł wystawy Bogdana Galewskiego, która będzie 
prezentowana już w listopadzie w Galerii w Rotundzie. 

Wystawa obejmuje 18 obrazów poświęconych trzem europej-
skim stolicom.

Bogdan Galewski swoje pierwsze prace prezentował już 
w czasach studenckich. Jest absolwentem Akademii Rolniczej 
w Poznaniu. Zaraz po jej ukończeniu rozpoczął pracę w przed-
siębiorstwach rolnych, a w latach 90. został nauczycielem i dy-
rektorem szkoły. Do swojej malarskiej pasji powrócił na eme-
ryturze. W ciągu ostatnich lat namalował kilka cykli obrazów, 
które prezentowane były na wystawach Śladami Moneta i Van 

Gogha, ONE, Tamte dziewczyny, Kobiety, konie wilki. Jego 
prace znaleźć można w salonach Warszawy, Berlina, Frank-
furtu nad Menem i Brukseli oraz w Kaźmierzu, gdzie artysta 
mieszka. Inspiruje się polskimi i zagranicznymi postimpresjo-
nistami. Tematem dominującym w jego pracach jest Kobieta, 
jej wrażliwość i pasje.

Wystawa w marcu 2019 będzie prezentowana w siedzibie 
Komisji Europejskiej w Brukseli, ale wcześniej, bo już w li-
stopadzie, będzie można ją podziwiać w Galerii w Rotundzie 
w tarnowskim Domu Kultury. 

~ Karina Biała

Po raz czwarty, 16 grudnia, tym razem w ciepłych wnę-
trzach Centrum Kultury Przeźmierowo, odbędzie się 
Jarmark Bożonarodzeniowy. Zapraszamy do udziału 

w nim rękodzielników, artystów, sprzedawców świątecznych 
ozdób, upominków i przysmaków, lokalnych producentów 
żywności oraz gastronomików, by ustawili swoje stoiska. Na 
jarmarku planujemy wydarzenia artystyczne dla dzieci, warsz-

taty dla małych i dużych oraz wiele innych atrakcji. Nie za-
braknie żywej szopki z oślica Papatką i owieczkami. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu mailowego: 
natalia@goksezam.pl. Pod tym adresem można też uzyskać 
odpowiedź na wszelkie pytania organizacyjne. Więcej szcze-
gółów opublikujemy wkrótce na stronie www.goksezam.pl

~ Karina Biała

Listopad w Galerii w Rotundzie

Jarmark Bożonarodzeniowy zaprasza wystawców
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Estradowe wykonanie operetki Franza Lehara Kra-
ina Uśmiechu usłyszymy w sobotni, październikowy 
wieczór w Centrum Kultury Przeźmierowo. Operetka 

ta jest opowieścią o wzruszającej historii miłosnej z pełnym 
nostalgii finałem. Akcja jej toczy się na początku XX wie-
ku w dwóch odmiennych światach: dalekowschodnim i eu-
ropejskim. Najpiękniejsze arie tego działa usłyszymy w wy-
konaniu: sopranistek – Joanny Horodko i Barbary Gutaj oraz 
tenorów – Sylwestra Kosteckiego i Huberta Stolarskiego. To-
warzyszyć im będzie Poznańska Orkiestra Festiwalowa pod 
dyrekcją Agnieszki Nagórki i Chór Opera Art. Koncert popro-
wadzi Sławomir Pietras – pomysłodawca projektu. 

Przeźmierowski koncert zapoczątkuje działalność Poznań-
skiej Operetki Klasycznej. Jej twórca – Sławomir Pietras chce, 
by swoją działalnością obejmowała całą Wielkopolskę. Mówi, 
że ma na względzie bogate przedwojenne i powojenne po-
znańskie tradycje tego gatunku, postanowił kolejno wskrze-
szać nieśmiertelne dzieła Offenbacha, Straussa, Lehara, Kal-
mana, Zellera, Dostala czy Abrahama. Z niecierpliwością 
czekamy więc na październikowy koncert. 

W nastrój i klimat Krainy Uśmiechu artyści wprowadzą nas 
20 października w Centrum Kultury Przeźmierowo. Po-
czątek o godzinie 19. Bilety w cenie 35 zł można nabywać 
w biurze GOK SEZAM w Tarnowie Podgórnym (od ponie-
działku do piątku, w godz. 9-15), w Domu Kultury w Tarno-
wie Podgórnym (od poniedziałku do piątku, w godz. 15-20) 
oraz w Centrum Kultury Przeźmierowo (od wtorku do piątku 
w godz. 16-20). Sprzedaż online prowadzi serwis Bilety24.pl.

~ Karina Biała

Jazz w stuletniej Niepodległej to naj-
nowszy projekt Retro Jazz Quartet, 
który usłyszymy na Jazzowej Sce-

nie Sezamu. 
Ten znakomity zespół zaprezentu-

je się po raz drugi na naszej scenie. Ich 
koncert w 2012 r. zdobył duże uzna-
nie słuchaczy. Retro Jazz Quartet two-
rzą muzycy, prezentujący najwyższy 
poziom wykonawczy: Katarzyna Stro-
ińska-Sierant – lider, fortepian, aran-
żacje; Jarosław Wachowiak – sakso-
fony, Zbigniew Wrombel – kontrabas, 
Maciej Burzyński – perkusja. Bogate 
doświadczenie estradowe, setki kon-
certów w kraju i za granicą, współpra-
ca z wieloma największymi postacia-
mi polskiego jazzu sprawia, że koncert 
na tarnowskiej scenie usatysfakcjonuje 
nawet najwybredniejszych słuchaczy.

Projekt Jazz w stuletniej Niepodle-
głej, jak mówią o nim artyści: stanowi 
przekrojowe ujęcie twórczości polskich 
artystów jazzowych, prezentuje bogac-
two stylistyczne i językowe polskiego 

Poznańska Operetka Klasyczna. Premiera w CK Przeźmierowo

Jazzowa Scena Sezamu

jazzu, sięga po najtrwalsze pomniki polskiej kultury XX wieku, niosąc równocze-
śnie sporą dawkę ekspresji. 

Już dziś warto zapisać sobie w kalendarzu: koncert Retro Jazz Quartet 17 listo-
pada (sobota) Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Początek o godzinie 18. 
Bilety w cenie 20 zł, dostępne w biurze GOK SEZAM w Tarnowie Podgórnym (od 
poniedziałku do piątku, w godz. 9-15), w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym 
(od poniedziałku do piątku, w godz. 15-20) oraz w Centrum Kultury Przeźmierowo 
(od wtorku do piątku w godz. 16-20). Sprzedaż online prowadzi serwis Bilety24.pl.

~ Karina Biała
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Szkoła Podstawowa w Baranowie

Mali nobliści w akcji

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Niemieccy uczniowie w naszej szkole

Dla Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów 
w Baranowie pierwszy dzwonek oznaczał rozpo-
częcie historycznego roku w dziejach szkoły. Stało 

się tak za sprawą Małych Noblistów, naszych najmłodszych 
uczniów, pierwszoklasistów z klasy 1A i 1B, którzy zostali 
przyjęci do grona naszej szkolnej społeczności. 

Dyrektor, nauczyciele, rodzice i same dzieci długo czekali 
na ten uroczysty moment. Rada Rodziców uhonorowała no-
wych uczniów specjalnymi upominkami. Otrzymali oni roż-
ki obfitości, nawiązujące do niemieckiej tradycji osładzania 
dzieciom drogi do szkoły w pierwszym dniu nauki. Wierzy-
my, że radosne uśmiechy naszych nowych uczniów będą im 
towarzyszyć aż do czerwca. 

Już w pierwszych tygodniach roku szkolnego pierwszo-
klasiści doświadczali tego, że być uczniem naszej szkoły, to 

znaczy uczyć się przez działanie. Pod wodzą swoich wycho-
wawczyń włączyli się do akcji Sprzątania Świata prowadzo-
nej już po raz 25 przez Fundację Nasza Ziemia. 

W ramach projektu edukacyjnego „Akcja Segregacja”, 
oprócz sprzątania okolicznych terenów zielonych, realizo-
wali różne zadania. Głównym ich przesłaniem było odkry-
wanie, na czym polega zanieczyszczanie wody i naszego śro-
dowiska, co robić z różnymi odpadami, jak je segregować 
oraz jak mniej ich wytwarzać. 

Zapał i otwartość towarzyszące działaniom dzieci dają 
przekonanie, że są przygotowane do tego, aby swoją posta-
wą promować postawy proekologiczne w najbliższym oto-
czeniu. 

 ~Alicja Winiarska

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Barano-
wie gościła w dniach 17 - 21 września uczniów ze szko-
ły partnerskiej Albertus-Magnus-Realschule z Hildesheim 

w Dolnej Saksonii. Spotkanie to zapadnie w naszej pamięci, po-
nieważ po raz ostatni uczestniczyli w nim gimnazjaliści z klas 
trzecich. Wymiana pomiędzy naszymi szkołami trwa nieprze-
rwanie od 1992 roku. Jesteśmy z tego dumni i mamy nadzieję, 
już jako Szkoła Podstawowa, ba kontynuowanie tego projektu.

Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Odkrywamy 
Wielkopolskę”. Pokazaliśmy niemieckim kolegom parowozow-
nię i Skansen Budownictwa Zachodniej Wielkopolski w Wolsz-
tynie. Uczestniczyliśmy w warsztatach w języku angielskim 
w pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa - 
Brama Poznania. Restauracja „Hyćka” ugościła nas pysznym 
obiadem i kompotem z czarnego bzu – poznańskiej „hyćki”. 
Nauczyciel biologii i przyrody, Ewa Wojciechowska, zaprosi-
ła nas do odwiedzenia jednej z atrakcji naszej szkoły - escape 
room, a także przygotowała warsztaty w drukarni GCC 3D Cafe 
w Przeźmierowie.

Uwieńczeniem wieloletniej współpracy było spotkanie dy-
rekcji szkoły, opiekunów wymiany i nauczycieli, z Wójtem 
Tadeuszem Czajką, który przyjął zaproszenie na kolację i swo-
ją obecnością nadał temu wydarzeniu szczególny wymiar.

 ~Anna Piotrowska
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Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Akcja Sprzątanie 
Świata

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Klub Podróżnika 
w Ogrodzie Botanicznym

„Sprzątanie świata” to wspólna lekcja poszanowa-
nia środowiska. Uczniowie naszej szkoły, jak co 
roku, w trzeci weekend września włączyli się do 

tej międzynarodowej akcji. Uczniowie klas młodszych przy-
pominali na czym polega segregacja i wykonywali pojem-
niki do selektywnej zbiórki odpadów, natomiast starsi two-
rzyli hasła i banery promujące nieśmiecenie oraz segregację 
odpadów. Chętni do pomagania Ziemi, zaopatrzeni w worki 
na śmieci i ochronne rękawiczki, wyruszyliśmy sprzątać naj-
bliższą okolicę, przy okazji budząc i wzmacniając świado-
mość ekologiczną mieszkańców. ~M.G.

W ostatnią sobotę września swoją działalność wzno-
wił Szkolny Klub Podróżnika, działający w Szko-
le Podstawowej w Ceradzu Kościelnym. Uczestni-

cy wycieczki zwiedzili Ogród Botaniczny w Poznaniu biorąc 
udział w tzw. grze terenowej przygotowanej przez opiekunki 
Klubu. Szukając oznak jesieni, podziwiali walory roślinności 
z różnych stref klimatycznych. Spacerując po ogrodzie słucha-
li śpiewu ptaków w ich naturalnym środowisku. Korzystając 
ze ścieżki edukacyjnej „Głosy ptaków” i wykorzystując kody 
QR z tablic informacyjnych, mieli też możliwość usłyszeć gło-
sy, jakie wydają przedstawiciele danego gatunku. Dużym za-
interesowaniem cieszyła się wystawa fotograficzna „Grzyby 
– mistrzowskie rzeźby natury”. Dzięki wizycie w tzw. Bota-
niku dowiedzieli się również, że potrzeba 15 dzieci, by objąć 
największy głaz narzutowy znajdujący się w ogrodzie. Nasi 
uczniowie nauczyli się również czytać plan ogrodu ze specjal-
nych map, dzięki czemu dotarli do wyjścia. Członkowie Klu-
bu z uśmiechami na twarzy wrócili do swoich domów już teraz 
czekając na kolejną wyprawę.

 ~Opiekunki SKP

WZP.6721.35.2018
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Jankowicach przy 
ul. Leśnej i Wiśniowej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr LXV/1026/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Jankowicach przy ul. Leśnej i Wiśniowej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 13 listopada 2018 r.

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

Międzynarodowy Dzień Muzyki 

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Wycieczka do Parku Dzieje 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera rozpo-
częli październik tanecznym krokiem. Dlaczego? To 
właśnie 1 października obchodziliśmy Międzynarodo-

wy Dzień Muzyki. Z tej okazji tradycyjnie w naszej szkole od-
było się muzyczne spotkanie. Tym razem tematem przewod-
nim był taniec. Nie sposób zapoznać się z wszystkim tańcami 
świata w jeden dzień. Naszym uczniom udało się odbyć podróż 
w czasie i przyjrzeć się, jak przez wieki rozwijała się ta dzie-
dzina sztuki.  

Pomogła w tym utalentowana młodzież z przeźmierow-
skiej szkoły. Marysia z klasy szóstej zakochała się w balecie 
w wieku 3 lat. Swoje umiejętności pokazała w dwóch od-
słonach – mogliśmy zobaczyć układ baletowy oraz taniec 
współczesny . Natalia z klasy sódmej wykonała układ tańca 
jazzowego do ścieżki dźwiękowej z filmu „Sing”. Zapoznali-
śmy się również z polskim tańcem narodowym – polonezem. 
Do muzyki Wojciecha Kilara zatańczyły uczennice należące 
do Zespołu Pieśni i Tańca „Modraki”. Swym talentem po-
chwaliły się również dziewczęta uczęszczające na zajęcia do 
OSiR Dance Studio Tarnowo Podgórne. 

Na koniec spotkania uczniowie wszystkich klas mogli 
spróbować swoich sił w tańcu. Wybrana grupa uczniów spe-
cjalnie na ten dzień nauczyła się tańca integracyjnego, by 
móc zarazić taneczną radością całą szkołę. 

Może dzięki takim spotkaniom młodzież podtrzyma ta-
neczne tradycje.

 ~Sara Winiecka nauczycielka muzyki

Nasza szkoła na różne sposoby włącza się w świętowanie 
stulecia niepodległości Polski. Możliwość małej podró-
ży w czasie stworzyła wizyta w Parku Dzieje w Muro-

wanej Goślinie. Dla pięciu klas – 4e, 5d, 6a, 6b i 7d – dzień 26 
września oznaczał skok w przeszłość naszego kraju i regionu. 
Obejrzeliśmy widowisko plenerowe „Powstanie wielkopolskie” 
i na koniec odśpiewaliśmy „Rotę” wspólnie z aktorami. Czworo 
naszych uczniów skorzystało z możliwości zagrania w widowi-
sku razem ze stałymi dziecięcymi aktorami – wolontariuszami. 
Jaś, Dominik, Julia i Alicja wcielili się najpierw w role dzie-
ci wrzesińskich, dzielnie nie ulegając germanizacji, a następnie 
tak entuzjastycznie witali Ignacego Paderewskiego, jakby ka-
lendarz pokazywał znowu 26 grudnia 1918 r.

Po widowisku czekało nas mnóstwo aktywnych zajęć w te-
renie. Epoki wirowały nam przed oczami, kiedy próbowali-
śmy strzelania z łuku, walki na miecze, przestawiania wia-
derek za pomocą żurawia. Chętni chodzili po rozwieszonej 
między drzewami taśmie i brali udział w turnieju przeciąga-
nia liny. Powodzeniem wśród młodszych cieszyła się wieża 
oblężnicza, na którą można było się wspinać i urządzać za-
sadzki. A jeżeli komuś robiło się chłodno, animatorzy Parku 
Dzieje zapraszali do ogrzania się przy ognisku.

Następnego dnia w szkole dzieci dzieliły się wrażeniami 
i wiedzą wyniesioną z widowiska. Nie ma lepszych sposo-
bów na zapamiętanie faktów historycznych niż odegranie 
dawnych wydarzeń osobiście!  ~Anna Galusik-Bacik
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Szkolny Festiwal Teatralny
To już koniec września! - pomyśli niejeden uczeń, patrząc 

z nostalgią w okno, za którym co prawda jeszcze zachę-
cająco świeci słońce, ale temperatura nie pozostawia wąt-

pliwości co do faktu, że początek astronomicznej jesieni już za 
nami. Niejeden zerknie na cyfrowe lub tradycyjne fotografie, na 
których uwiecznione są beztroskie, radosne wakacyjne chwile. 
Wiadomo nie od dziś, że przechowywanie pozytywnych wspo-
mnień to dobry sposób na jesienno-zimową nostalgię. W związ-
ku z tym proponujemy małą podróż do niedalekiej, ale jakże 
miłej przeszłości – celem rozgrzania serc oraz zapału.

W dniach 13-14 czerwca tego roku mieliśmy okazję być 
świadkami niezwykłego i nowatorskiego wydarzenia, jakim 
był Szkolny Festiwal Teatralny. Pomysłodawczyniami oraz re-
alizatorkami były: Anna Dzięcioł, Monika Gowin-Naskręt oraz 
Agnieszka Teska-Kulczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym.

Tegoroczny Festiwal odbył się pod hasłem „Otwarty umysł 
= otwarta szkoła = otwarta scena. Zgodnie z nim myślą prze-
wodnią była promocja: po pierwsze teatru jako rozrywki alter-
natywnej do wszechobecnej elektroniki, po drugie – postawy 
świadomej, niepozbawionej refleksji otwartości wobec otacza-
jącego nas świata.

Podczas wydarzenia na scenie zaprezentowało się 10 grup 
teatralnych w 10 spektaklach, czyli łącznie na scenie można 
było podziwiać ok. 100 aktorów z różnych grup wiekowych: od 
przedszkolaków do licealistów. Każde przedstawienie doskona-
le wpisywało się w ideę przewodnią wydarzenia, prezentując ją 
jednak w unikalny, charakterystyczny dla siebie sposób.

Każdy dzień kończył się uroczystymi podziękowaniami dla 
aktorów i reżyserów, rozdaniem upominków, pamiątkowych 
naklejek i breloczków oraz wykonaniem fotografii. Nie mniej 
wartościowe były kuluarowe rozmowy między młodymi ak-
torami i ich opiekunami, które pokazały, że spotkanie podczas 
Festiwalu było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń 
i wzajemnego wzbudzenia motywacji. Również uczniowie, na-
uczyciele i bliscy aktorów zasiadający na widowni długo dys-
kutowali na temat treści oraz wartości estetycznej przedstawień. 

Festiwal nie odbyłby się, gdyby nie pomoc i wsparcie wielu 
instytucji i osób, które użyczyły swego zaangażowania, pomy-
słów, opieki, umiejętności oraz środków finansowych. Wszyst-
kim tym, którzy choć w najmniejszym stopniu przyczynili się 
do Szkolnego Festiwalu Teatralnego bardzo dziękujemy. 

Na pewno każdy, kto miał okazję uczestniczyć w tej wyjąt-
kowej inicjatywie, zapamięta na długo pozytywną energię i at-
mosferę kreatywności obecne wśród publiczności oraz aktorów. 

Na kolejną edycję Festiwalu przyjdzie nam jeszcze trochę po-
czekać – odbędzie się ona 12-13 czerwca 2019 r. Tymczasem 
już teraz organizatorzy pragną zaprosić wszystkich chętnych 
– dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne, profesjonalne lub 
amatorskie – do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Gwa-
rantujemy niezapomniane emocje, cudowną publiczność i całą 
masę pozytywnej inspiracji na przyszłość! 

Wszystkich chętnych do udziału w Festiwalu zapraszamy do 
kontaktu z Organizatorami. Zgłoszenia przyjmowane są pod ad-
resem: spnr1teatry@gmail.com ~Danuta Leśniewska

W piątek, 28 września, świętowaliśmy w naszej szkole 
VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Klasy piąte 
już od środy przygotowywały się to tego wydarzenia. 

Na lekcjach matematyki zostały rozegrane mistrzostwa każdej 
klasy, w trakcie których wybrano grupę najlepszych, najszyb-
szych i najbardziej spostrzegawczych piątoklasistów. W tym roku 
to oni pełnili zaszczytną rolę egzaminatorów i sprawdzali zna-
jomość tabliczki mnożenia swoich starszych i młodszych kole-
gów oraz dorosłych. Każdy uczestnik, który pomyślnie zaliczył 
egzamin z tabliczki mnożenia, otrzymywał odznakę Eksperta 
w tej dziedzinie, a jego imię pojawiało się na tablicy Ekspertów 
Tabliczki Mnożenia. Od piątku tabliczka mnożenia towarzyszy 
nam na każdym kroku, nawet wchodząc po schodach możemy 
sprawdzać i utrwalać swoją wiedzę patrząc na kolorowe przykła-
dy z mnożeniem i dzieleniem znajdujące się na podstopnicach. 

W imieniu wszystkich nauczycieli matematyki ~Beata Zgoła 
 ~Katarzyna Kolenda

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Super zabawa z tabliczką mnożenia
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Uczniowie Szkolnego Koła Wolontariatu Liceum 
Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopol-
skich w Tarnowie Podgórnym zaangażowali się 

w akcję „Nakarm zwierzaki”, która dotyczyła zbiórki żyw-
ności, zabawek, misek i koców dla podopiecznych Przytuli-
ska w Przyborówku.

 ~Szkolne Koło Wolontariatu

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Nakarm zwierzaki

W dniach 1-2 października w Szkole Podstawowej im. 
gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie odbyły 
się Drużynowe Mistrzostwa Gminy w Szachach 

i Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Warcabach. Zawody 
odbywały się w ramach cyklu imprez sportowych wchodzą-
cych w skład Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowe-
go Szkół. Stawką w turnieju był awans do Mistrzostw Powiatu 
dla dwóch najlepszych drużyn szachowych (składających się 
z czterech osób, w tym obowiązkowo jednej dziewczyny) oraz 
czterech najlepszych warcabistów zarówno w kategorii dziew-
cząt jak i chłopców.

Pierwszego dnia rywalizowała ze sobą młodzież z klas VII-
-VIII oraz gimnazjum. W turnieju szachowym wzięło udział 
pięć drużyn ze szkół w: Lusowie, Lusówku, Ceradzu Kościel-
nym oraz w dwie z Baranowa: SP im. Polskich Noblistów 
i Publiczna Szkoła Podstawowa Akademia Pitagorasa. Pewnie 
wygrała faworyzowana Szkoła Podstawowa im. Polskich No-
blistów, awans z drugiego miejsca wywalczyła drużyna z Luso-
wa, III m. zajęła Akademia Pitagorasa, IV m. SP Lusówko, a V 
m. SP Ceradz Kościelnym.

W turnieju warcabowym grało 17 zawodników. Awans do mi-
strzostw powiatu uzyskali w kategorii chłopców I m. Kacper 
Klupś z SP w Ceradzu Kościelnym, II m. Szymon Gruźlewski 
z SP w Lusówku, III m. Szymon Łukaszewicz z SP w Ceradzu 
Kościelnym, IV m. Antoni Kolendo z SP w Lusowie, a w ka-
tegorii dziewcząt pierwsze trzy miejsca zajęły uczennice SP 
w Lusowie I m. Zofia Marszał , II m. Kinga Gąszczak, III m. 
Marta Antoszewska, natomiast IV m. Aleksandra Chlebowska 
z SP w Ceradzu Kościelnym.

Drugiego dnia do zawodów przystąpili uczniowie z roczni-
ka 2005 oraz młodsi. Na starcie stanęły drużyny z pięciu szkół 
– Lusowa, Tarnowa Podgórnego, Ceradza Kościelnego, Prze-
źmierowa i Publicznej Szkoły w Baranowie Akademii Pitago-
rasa. Gospodarze – SP Lusowo – skorzystali z prawa do wysta-
wienia dwóch drużyn. Te zespoły uzyskały I i II miejsce, przy 
czym pierwszy skład zwyciężył z fenomenalnym wynikiem 17 
wygranych partii z 18 rozegranych. Zgodnie z regulaminem do 

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Mistrzostwa Gminy Tarnowo 
Podgórne w Szachach i Warcabach

Mistrzostw Powiatu może awansować tylko jedna drużyna z da-
nej szkoły, dlatego do kolejnego etapu przejdzie czterech naj-
lepszych graczy z Lusowa oraz drużyna, która zajęła III miejsce 
– Akademia Pitagorasa. Pozostałe miejsca zajęły SP w Tarno-
wie Podgórnym (IV m.), SP w Ceradzu Kościelnym (V m.) oraz 
SP w Przeźmierowie (VI m.).

Turniej warcabowy także zdominowali zawodnicy z Lusowa. 
W grupie dziewcząt I miejsce zajęła Paulina Woźniak, II m. Ju-
lia Kucemba, III m. Helena Wojtas, IV m. Sara Gać-Mytych. 
W grupie chłopców triumfowali: Olgierd Tadych – I miejsce, 
Igor Szczęsny – II miejsce, Hubert Najmowicz – III miejsce. 
Do grupy awansujących dołączył też z czwartego miejsca Karol 
Łukasiewicz ze Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym.

Zwycięzcy poszczególnych turniejów z pewnością będą się 
liczyć w walce o medale na Mistrzostwach Powiatu, choć po-
zostali reprezentanci naszej gminy także mogą sprawić niespo-
dziankę. Wszyscy zawodnicy pokazali jednak, że posiadają ce-
chy sportowców umysłowych – zaangażowanie, wytrwałość, 
opanowanie i wysoką kulturę osobistą. Dlatego ich szkoły mogą 
być dumne ze swoich przedstawicieli.

 ~Krzysztof Raubic, Damian Bartkowiak
 – nauczyciele szachów

Fotografia: Paulina Andrzejewska
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Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Festiwal matematyki

W dniu 27 września klasa IIB wraz z wychowawczy-
nią Anną Gorońską wybrała się na Uniwersytet 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, aby wziąć udział 

w wykładach organizowanych przez Wydział Matematyki i In-
formatyki w ramach Festiwalu Matematyki. Pierwszy wykład 
„Podróż do wnętrza sześcianu” prowadzony był przez dr Joan-
nę Jaszuńską. W trakcie zajęć sprawdziliśmy, co się da zmie-
ścić w sześcianie i co zaskakującego się w nim kryje. W tym 
celu kroiliśmy, wierciliśmy, dziurawiliśmy, połowiliśmy i na 
inne sposoby fasonowaliśmy liczne sześciany i kilka innych 
brył. Był to niewątpliwie ciekawy wykład. Następnie mieli-
śmy okazję zwiedzić wydział, dzięki czemu zobaczyliśmy bi-
bliotekę, sale wykładowe, miejsca na odpoczynek po nauce. 
Ostatnim przystankiem na naszej drodze podczas festiwalu 
matematyki były warsztaty geometryczne. Mieliśmy do dys-
pozycji wielokąty foremne, dzięki którym mogliśmy wykafel-
kować płaszczyznę tak, aby cieszyła oko. Z pomocą wycię-
tych z tektur wielokątów znaleźliśmy kafelkowania foremne 
i półforemne. Wyjaśniliśmy też, choć z małymi problemami 
na początku, dlaczego jest ich tylko 11. 

Całość można uznać w pełni za udaną, a także przydatną na 
lekcjach matematyki i nie tylko, poznaliśmy jak fascynująca 
i ciekawa może być geometria, która zazwyczaj jest uważana 
przez uczniów za piętę Achillesową.

 ~Klaudia Heliasz IIB

Ostatni miesiąc nie był najlepszy w wykonaniu pierw-
szego zespołu największego klubu sportowego 
w Gminie Tarnowo Podgórne. Porażki 0:1 z Obrą Ko-

ścian, 0:2 z Pogonią Nowe Skalmierzyce i 1:4 z LKS Gołu-
chów zepchnęły drużynę na 15. miejsce w tabeli. Ale zanoto-
waliśmy też dwie bardzo istotne wygrane.

Pierwsza to mecz rozgrywany w ramach 1/32 Pucharu Pol-
ski z Matrotem Kąsinowo. 26 września trener posłał w bój bar-
dzo młody zespół, który szybko objął prowadzenie i szybko… 
stracił kontrolę nad spotkaniem. Ostatecznie udało się wygrać 
4:3 po dwóch bramkach strzelonych w końcówce meczu. Tym 
samym jesteśmy w 1/16 finału i 10 października będziemy po-
dejmować inny zespół z niższej ligi – Rzemieślnik Kwilcz. 
Ewentualnie spotkanie kolejnej rundy zostało zaplanowane na 
24 października.

Druga wygrana to mecz z 29 września. Wówczas do Tarno-
wa Podgórnego przyjechał lider IV ligi wielkopolskiej – Lu-
buszanin Trzcianka. Zespół Tarnovii miał do wyrównania ra-
chunki z przyjezdnymi, co udało się zrobić w pełni. Goście 
musieli przełknąć gorycz wysokiej porażki, choć do tej pory 
zajmują pierwsze miejsce w lidze i mają niemal dwa razy wię-
cej punktów od naszej drużyny.

Najbliższe mecze: 20.10 Zjednoczeni Trzemeszno (W), 
27.10 Victoria Września (D), 03.11 Sokół Pniewy (W), 10.11 
Unia Swarzędz (D), 17.11 Olimpia Koło (W).

Informacje płynące z drugiego zespołu Tarnovii są nieco 
bardziej optymistyczne. Obecnie 8. miejsce na 14 zespołów 
i zmienne szczęście. W ostatnich czterech spotkaniach zano-
towaliśmy dwie wygrane (2:1 Sparta Szamotuły, 1:0 Sokół 
Duszniki) oraz dwie przegrane (3:5 Patria Buk, 2:3 Orzeł Sło-
panowo). Niestety ten zespół zakończył udział w Pucharze 
Polski w I rundzie meczem z Nałęczem Ostroróg.

Najbliższe mecze: 20.10 Orkan Konarzewo (D), 27.10 Or-
kan Objezierze (W), 03.11 NKS Niepruszewo (D), 11.11 LZS 
Wronczyn (W).

Natomiast trzeci zespół radzi sobie coraz lepiej w A klasie! 
Ostatnie cztery spotkania to trzy wygrane i remis! Najpierw 
3:3 z Złoci Złotkowo, następnie piękna seria: 3:2 z Wartą 
Obrzycko, 7:1 z Orłem Łowyń i 2:1 z Zieloni Gaj Mały. W re-
zultacie daje to obecnie 5. miejsce ze stratą trzech punktów do 
podium.

Najbliższe mecze: 21.10 Rożnovia Różnowo (D), 27.10 Po-
znań FC (W), 04.11 Przemysław Poznań (D), 10.11 Czarni 
Kaźmierz (W).

~ Jakub Brodewicz

Jesienna walka o punkty 
zespołów GKS Tarnovii.
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Zawodnicy UKS Baranowo i UKS Orkan Przeźmierowo 
przygotowania do nowego sezonu rozpoczęli 11 lipca 
na obozie w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich COS 

Zakopane. Podczas 10-dniowego obozu badmintoniści pod 
okiem przewodnika i trenerów pokonali wiele ciekawych gór-
skich szlaków, wykonali też ciężką pracę na siłowni i w hali 
sportowej. Oczywiście nie zabrakło czasu na odnowę biolo-
giczną i relaks w basenie. Po krótkim odpoczynku razem z ka-
drowiczami Wielkopolski udali się na obóz techniczny do Bia-
łegostoku. Jak co roku dzieci miały okazję podziwiać piękno 
Podlasia. Tym razem udaliśmy się na wycieczkę do Augusto-
wa – na rejs Szlakiem Papieskim po Jeziorze Białym i Kanale 
Augustowskim połączony ze śluzowaniem statku dostarczył 
niezapomnianych wrażeń.

W tym roku bardzo szybko rozpoczęły się bardzo waż-
ne starty. W pierwszym tygodniu września w Sianowie odby-
ły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Bad-
mintonie. Do rywalizacji stanęli zawodnicy z województw 
zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Możemy się po-
szczycić sukcesami w grach indywidualnych jak i zwycię-
stwem w klasyfikacji wojewódzkiej. Wielkopolska pokona-
ła województwo zachodnio-pomorskie 30-25. Medale dla 
UKS Baranowo: Jan Haber i Piotr Nowakowski – III miejsce 
Kacper Wieczorek – III miejsce. Gratulujemy zawodnikom 

Obozy badmintonistów

i trenerom, a teraz czekamy na następne udane starty po dobrze 
przepracowanych wakacjach.

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo 
Podgórne

 ~Marek Świerczyński

Mecze odbywają się w Hali Sportowej OSIR w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 15
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W sobotę, 29 września, odbył się Turniej o Puchar 
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. O zwycięstwo 
walczyło prawie 150 dzieci drużyn Baranowo, Ro-

kietnica, Ceradz Kościelny i Lusówko. Mecze rozgrywane 
były dla zawodników z kategorii wiekowej A i B1. Wyrówna-
na rywalizacja i wysoka frekwencja to największe plusy tego 
Turnieju! Nie mogło również zbraknąć obecności patrona na-
szego Klubu, czyli Piotra Reissa! Mecze pomiędzy drużynami 
z grupy wiekowej A nie zakładały tabeli końcowej. W zgo-
dzie z piłkarską filozofią Akademii – najmłodsi muszą dopiero 
przyzwyczajać się do rywalizacji i dla nich najważniejsza jest 
dobra zabawa! Natomiast w kategorii wiekowej B1 ostatecz-
nie zwyciężył zespół z Rokietnicy! 

 ~Kacper Szafran

Piłkarski Puchar

Szermiercze dwa pierwsze
miejsca nasze!
Kaja Patoleta pierwsza, a Gabriela Ciborowska druga na 

turnieju „Toruńska Katarzyna”.
Bardzo dobrze rozpoczęli nowy sezon szermierze 

UKS ATLAS startujący 23 września w turnieju „Toruńska Ka-
tarzyna”. Klub nasz reprezentowały cztery dziewczyny i jeden 
chłopak. W kategorii młodziczek Gabriela Ciborowska zajęła 
drugie miejsce, a Hanna Depta szóste miejsce. Jeszcze lepiej 
walczyły zawodniczki w kategorii dzieci, Kaja Patoleta stanę-
ła na najwyższym stopniu podium a Hanna Hałas była szósta. 
Nasz najmłodszy zawodnik Wiktor Baca zajął 11 miejsce. Gra-
tuluję zajętych miejsc i życzę dalszych udanych startów.

 ~Paweł Kapłon

Sekcja szermiercza UKS ATLAS zaprasza dzieci w wieku 9-11 lat na treningi w ponie-
działki i piątki w godz. 15.45 - 17.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgór-
nym ul. Szkolna 5 (mała sala gimnastyczna w starej części szkoły), a starsze dzieci 
i młodzież we wtorki, środy i czwartki w godz. 17.00 - 19.00 do sali OSiR w Tarnowie 
Podgórnym ul. Nowa 15.
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Do startu XV Biegu i Nordic Walking z okazji Święta 
Niepodległości pozostał niecały miesiąc.

Rejestracja elektroniczna została już zakończona. 
Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy nie zdążyli lub prze-
gapili zapisy on-line jest taka, że organizatorzy uruchomili listę 
rezerwową. Aby się na niej znaleźć należy wysłać e-mail na ad-
res: kachnapb@gmail.com w treści wpisując swoje imię i na-
zwisko oraz numer telefonu. Organizatorzy będą informować 
o zwalniających się miejscach na liście startowej. Oprócz tego 
w dniu imprezy zostanie otwarta „pula” pięćdziesięciu dodatko-
wych miejsc. Zapisy na te miejsca będą możliwe tylko w biu-
rze zawodów do wyczerpania limitu. Otwarcie biura zawodów 
zaplanowano na 9.00. Osoby, które z przyczyn losowych nie 
mogą wziąć udziału w zawodach proszę o poinformowanie 
o tym fakcie organizatorów. 

Szczegółowe informacje, mapki i regulamin dostępne są na 
stronie organizatora www.ukssprint.pl. Na miejscu będzie moż-
na skorzystać z porad fizjoterapeutów z Centrum Terapii Ma-
nualnej oraz dowiedzieć od specjalistów z Instytutu Zdrowia 
i Urody Aspazji jak prawidłowo dbać o urodę. Jak zawsze na 
wszystkich uczestników będzie czekać ciepła i rodzinna atmos-
fera, gorąca grochówka, loteria i nagrody dla zwycięzców. 

Po przekroczeniu mety zawodnicy otrzymają pamiątkowy 
medal, który został zaprojektowany specjalnie na tę okazję. 
Udział w biegu i marszu jest bezpłatny. 

Zapraszam do udziału i kibicowania. 
Projekt współfinansowany jest przez Gminę Tarnowo Pod-

górne i Powiat Poznański.
 ~Ania Lis

Aktywnie 11 listopada

Sołecka dekoracja
Podczas wrześniowej sesji Rady 

Gminy, Wójt nagrodził zwycięz-
ców XIV edycji Rankingu So-

łectw. Puchar, okolicznościowy czek 
i główna nagroda powędrowała w ręce 
Sołectwa Tarnowo Podgórne reprezen-
towanego przez Piotra Owczarza. Soł-
tys w swoim wystąpieniu podziękował 
Jakubowi Braniewiczowi za nieocenio-
ną pomoc przy kompletowaniu składów 
sołeckich reprezentacji do poszczegól-
nych konkurencji. W nagrodę zwycięskie 
Sołectwo otrzymało 2 500 zł. Miejsca na 
podium zajęły również Sołectwa Lusowo 
i Przeźmierowo. Otrzymały one 2 000 zł 
(za drugie miejsce) i 1500 zł (za trzecie). 
Nagrody w wysokości 1 000 zł za zajęcie 
kolejno miejsc 4-6 otrzymały: Baranowo, 
Lusówko i Sady. 800 zł za siódme miej-
sce otrzymało Sołectwo Rumianek, a 500 
zł Batorowo. ~Ania Lis
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Stacje naprawy rowerów
Dobre wieści dla miłośników dwóch kółek. W paździer-

niku do ich dyspozycji zostało oddanych pięć samo-
obsługowych stacji naprawy rowerów. Dzięki nim cy-

kliści z łatwością będą mogli naprawić drobne usterki. Punkty 
napraw wyposażone są w wkrętaki: płaski, krzyżowy, TORX 
T25, klucze płaskie o rozmiarach 8x10 mm, 13x15 mm, klu-
cze nastawne, zestawy kluczy imbusowych, łyżki do opon 
oraz pompki z adapterem na wszystkie rodzaje wentyli. Na 
początek stację pojawiły się w czterech z pięciu lokalizacji: 
Tarnowskich Termach, Pałacu w Jankowicach, OSP/Bibliote-
ce w Lusowie oraz centrum przesiadkowym w Tarnowie Pod-
górnym. Piąta stacja zostanie wkrótce zamontowana również 
przy Centrum przesiadkowym w Przeźmierowie. Na każdej 
z nich jest instrukcja obsługi oraz kod QR. Projekt został sfi-
nansowany z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.  ~Ania Lis

22 września na boisku sportowym w Wysogotowie 
odbył się Turniej piłkarski „Rodzinne Granie”, 
zorganizowany z myślą o młodych pasjonatach 

piłki nożnej z naszej gminy. Projekt, który zyskał sympatię 
mieszkańców w II edycji Budżetu Inicjatyw Społecznych 
2018, przyciągnął ponad 120 osób propagujących zdrowy 
styl życia. W rozgrywkach uczestniczyło ponad 40 młodych 
zawodników, podzielonych na 6 drużyn. 

Każdej drużynie przydzielono nazwę oraz wręczono ko-
szulki. Rozgrywki rozpoczęły się zaciętą rywalizacją, już od 
pierwszego gwizdka sędziego. Sportowy duch udzielił się 
jednak nie tylko najmłodszym. Poza dzielnym kibicowaniem 
swoim pociechom, w turnieju wzięli udział również dorośli, 
którzy mogli sprawdzić swoje umiejętności w przygotowanej 
specjalnie dla nich konkurencji Turbokozak. Zarówno kobie-
ty, jak i mężczyźni pokazali, że najważniejsza jest dobra za-
bawa. Równie duże emocje wywołał zorganizowany także 
Turbokozak dla dzieci. 

Turniej piłkarski „Rodzinne granie” 

Podczas turnieju nie zabrakło również innych atrakcji. By 
atmosfera była prawdziwie rodzinna, wszyscy uczestnicy 
oraz przybyli goście mogli skorzystać z zabaw z animatora-
mi. Ponadto turniej uatrakcyjniły dmuchańce, które cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem. Wszyscy mogli skosztować 
kiełbasek z grilla, obsługiwanego przez zawodników z GKS 
TARNOVIA II. Przygotowano również słodki poczęstunek, 
ciasta, kawę, herbatę oraz zimne napoje. Na zakończenie tur-
nieju wszyscy zawodnicy otrzymali medale, a zwycięskie 
drużyny – puchary, które wręczył osobiście Wójt Tadeusz 
Czajka wraz z organizatorami. Dziękujemy wszystkim za 
przybycie i rodzinną atmosferę!

 ~Angelika Okupniak
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Drużyna kręglarska OSiR Vector Tarnowo Podgórne 
zwyciężyła w klasyfikacji klubowej corocznego tur-
nieju Wielkopolska Zaprasza. Pierwszy w sezonie 

2018-2019 ogólnopolski młodzieżowy turniej kręglarski od-
był się w terminie 26-30 września w kręgielni Czarna Kula 
w Poznaniu.

W zawodach wystartowało dziewięć klubów. W zmaganiach 
indywidualnych kat. młodzik zwyciężył Michał Bonk, a jego 
klubowa koleżanka Sandra Ryś uplasowała się na piątym miej-
scu. W kat. juniorka młodsza drugie miejsce zajęła Marta Sta-
chowiak, szóste Maja Wąsala, a siódme Zuzanna Kucz. Wśród 
juniorów młodszych trzeci był Tomasz Byliński, czwarty Ja-
kub Cwojdziński, piąty Krzysztof Bartkowiak, a siódmy Ję-
drzej Dmowski. W połowie września rozpoczęły się rozgryw-
ki w Centralnej Ligi Juniorów w sezonie 2018/2019. Pierwszy 
turniej rozegrano 15 sierpnia w Sierakowie. Wystartowało 
osiem klubów z całej Polski. Drużyna OSiR Vector w skła-
dzie: Marta Stachowiak, Krzysztof Bartkowiak, Jakub Cwoj-
dziński, Tomasz Byliński i Jędrzej Dmowski, po pasjonującej 
walce wygrała zawody. 

 

 ~Ania Lis

Wielkopolska OSiRu Vector

Wstąp
do Sprintu
Jeśli jesteś zwinny, szybki i silny, to wykorzystaj te cechy 

i wstąp w szeregi Uczniowskiego Klubu Sportowego Sprint 
Przeźmierowo. Udział w treningach jest bezpłatny. W po-

niedziałki i soboty odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe, gry 
i zabawy lekkoatletyczne. Przygotowanie do ukierunkowanego 
treningu lekkoatletycznego to doskonała baza dla innych dys-
cyplin sportu. Te zajęcia są dedykowane młodszym dzieciom. 

Natomiast we wtorki odbywają się treningi wytrzymałościo-
we – biegi długie, a w czwartki szybkościowe i konkurencje 
techniczne (skoki i rzuty). Te zajęcia kierowane są dla dzieci 
starszych i młodzieży. Ze względu na dużą frekwencję pod-
czas poniedziałkowych i sobotnich zajęć, proszę o wcześniejsze 
skontaktowanie się z UKS Sprint celem potwierdzenia możli-
wości udziału. Informacje można uzyskać pisząc na kmbebej@
poczta.onet.pl lub kachnapb@gmail.com, oraz dzwoniąc pod 
numer tel. 508 962 092. Zachęcam do odwiedzenia strony 
www.ukssprint.pl 

Zajęcia współfinansuje Gmina Tarnowo Podgórne.
~Ania Lis 

~ sport
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MTB

Biegowa podróż Jolanty Witczak trwa. 1 września zwie-
dzała polskie wybrzeże biorąc udział w 39.Międzynaro-
dowym Maratonie Świnoujście – Wolgast. Bieg ukoń-

czyło 216 zawodników. 
Swój udział w nim biegaczka z Lusowa relacjonuje tak: – Tra-

sa nieco trudniejsza od typowego miejskiego maratonu. Start na 
promenadzie w Świnoujściu. Aby dobiec do niemieckiego Wol-
gast biegliśmy po rowerowych trasach z licznymi pagórkami. 
Meta na stadionie, fajny akcent wyczytywania biegacza, który 
finiszował.. Dobra atmosfera, bardzo dobrze zaopatrzone punk-
ty odżywcze. 

Zawodniczka z czasem 3:56;59 zajęła siódme miejsce wśród 
kobiet i pierwsze w kategorii wiekowej. 

 ~Ania Lis

Biegiem
przez Polskę

Powiatowe i gminne zawody MTB na stałe wpisały się 
do kalendarza imprez organizowanych dla dzieci i mło-
dzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. W tego-

rocznych, które odbyły się 21 września w Parku 700-lecia 
w Tarnowie Podgórnym wystartowało ponad sto zawodniczek 
i zawodników z SP i gimnazjów: Baranowo, Dąbrówka, Grze-
bienisko, Kaźmierz, Luboń, Lusowo, Opalenica, Przeźmiero-
wo oraz Tarnowo Podgórne nr 1 i 2. ~Ania Lis

Team 100
Julita Jagodzińska i Aleksandra Tołomanow nie zwalniają 

tempa. Po sukcesach odniesionych na Mistrzostwach Eu-
ropy przyszedł czas na Team 100. Jest to ministerialny pro-

gram, którego głównym celem jest wsparcie młodych, polskich 
i perspektywicznych zawodników, członków kadr narodowych, 
uprawiających indywidualne dyscypliny olimpijskie. Na liście 
beneficjentów Programu jest już 250 zawodniczek i zawodni-
ków ze sportów olimpijskich i paraolimpijskich. ~Ania Lis 

~ sport
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8. kolejka rozgrywek Tartan League przyniosła zmianę na 
szczycie tabeli. Do tej zmiany przyczynili się zawodnicy 
Tarnowo United, którzy zwyciężyli w meczu z liderują-

cym Sportingiem (8:3), dając goniącym ich drużynom okazję 
do wskoczenia na szczyt. Okazji tej nie wykorzystali zawod-
nicy Galacticos TP, którzy przegrali (3:8) z 9 Trefl. Wobec nie-
powodzeń drużyn z 1. i 2. miejsca trzy punkty zdobyte przez 
Dynamo przeciwko Zachodnim Lwom pozwoliły przeskoczyć 
aż o 2 pozycje wzwyż i (po raz pierwszy od założenia druży-
ny) spoglądać na konkurencje z góry.

Do końca zbliżają się rozgrywki Tartan Cup. Tutaj również 
królem polowania okazali się gracze Dynama. Prowadze-

ni przez Krzysztofa Kuracha zawodnicy 
w czerwonych strojach zwyciężyli w półfi-
nałowym meczu przeciwko Galacticos TP 
3:2 i uzyskali awans do wielkiego finału (ten odbędzie się 11 
listopada o godz. 14.00). Dynamo dominowało przez więk-
szość meczu, jednak rywale mieli okazję, by doprowadzić do 
dogrywki – kapitan DW obronił rzut karny w doliczonym cza-
sie gry…

Tartan Cup rozgrywany jest systemem do dwóch porażek 
(pierwsza porażka nie oznacza wykluczenia z gry), więc Ga-
lacticos TP nie straciło szans na awans do finału – w decydu-
jącym o nim pojedynku zagra przeciwko Tarnowo United. Ten 
mecz odbędzie się w październiku podobnie jak cała 9. kolejka 
TL (której najciekawszym meczem będzie starcie na szczycie: 
Dynamo kontra Sporting).

Na naszym fanpage’u można znaleźć terminy meczów oraz 
ich wyniki. Do kontaktu zapraszamy wszystkich, którzy chcie-
liby w kolejnym sezonie dołączyć do wspólnej rywalizacji – 
zainteresowanych prosimy o pozostawienie wiadomości.

~ TL

6 października w Przeźmierowie odbył się I turniej cros-
smintona TARNOVIA CUP 2018. W zawodach udział 
wzięły dzieci oraz dorośli, którzy zainteresowali się no-

wym sportem. Organizatorem był UKS ATLAS. 
Współzawodnictwo przebiegało w kilku kategoriach wieko-

wych U12 dla dziewcząt i chłopców, open dla pań, open dla 
panów. Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki ufundo-
wane przez Gminę Tarnowo Podgórne, a także słodkie wypie-
ki i napoje ufundowane przez organizatora.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia, któ-
re odbywają się w SP 1 w Tarnowie Podgórnym ul. Szkolna 5 
we wtorki i czwartki w godz. 15.30-17.00 dla dzieci od 10 lat 
oraz dla dorosłych we wtorki od 17.00-18.00.

~ Paweł Kapłon

Tartan League: zmiana lidera

Crossminton Tarnovia Cup 2018

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach i Tarnowie Podgór-

nym po południowej stronie drogi krajowej nr 92.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 paździer-

nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w Sadach i Tarnowie Podgórnym po południowej stronie drogi krajowej nr 92 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 
23.10.2018 r. do 16.11.2018 r., w godzinach pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 05.11.2018 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 16:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.14 oraz składać uwagi do wyżej wymie-
nionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2018 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
Ks. J. Twardowski

 
W ostatnim czasie z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  

o śmierci Ojca
Pani Izabeli Czyż

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

Dyrektor, grono pedagogiczne, 
pracownicy administracji oraz uczniowie

Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku

DAM PRACĘ
• Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 
w Przeźmierowie poszukuje pielę-
gniarki tel.: 665 356 424, 518 902 976
• Magazyniera, kierowcę zatrudnię - 
Skórzewo 61 867 78 99, e-mail: biu-
ro@ball.pl
• ZATRUDNIĘ POKOJOWĄ, PANIĄ 
DO SPRZĄTANIA W MOTELU COMET 
W PRZEŹMIEROWIE PRZY UL. RYN-

KOWEJ 138. KONTAKT TEL. 601 64 
13 11 KRZYSZTOF ŻUCHOWSKI
• Zakład Produkcyjny w Przeźmiero-
wie poszukuje pracownika produkcji 
na stanowisko: pracownik gospo-
darczy – pomocnik magazyniera. 
Oferty proszę przesyłać na e-mail: 
kierownik.produkcji@pol-mak.com.
pl
• Zatrudnimy mobilne panie do 
sprzątania biur w Przeźmierowie 
i okolicy. Praca w godzinach rannych 

lub popołudniowych. Wymaga-
ne doświadczenie. Tel. 603 635 878 

• SZUKAM PRACY
• Poszukuję do pomocy w domu 
(sprzątanie) dla starszego małżeń-
stwa dwa razy w tygodniu w Barano-
wie. Tel. 608-310-430
• Zaopiekuję się osobą starszą lub 
chorą w pełnym wymiarze godzin. 

Posiadam doświadczenie. Tel. 533-
696-051
• Zaopiekuję się dzieckiem lub dzieć-
mi w pełnym wymiarze godzin. Po-
siadam doświadczenie. Tel. 533-696-
051
• Wykonam wszystkie prace ogrodo-
we. Tel. 667 069 745
• Chętnie zaopiekuję się Państwa 
dzieckiem. Jestem ciepłą i doświad-
czoną nianią. Proszę o kontakt pod 
nr tel. 663 955 826

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

Praca na stałe lub dorywcza, System zmianowy
Od poniedziałku do piątku, Różne formy zatrudnienia

Wymagana książeczka sanepidu
Zapraszamy do kontaktu: 

tel. 536-373-990 lub 791-839-116
e-mail: praca@hrconsulting.com.pl

poszukuje kandydatów
do pracy:

Konfekcja spożywcza – 20,54 zł brutto/h

Kontakt: M-Serwis, ul. Mickiewicza 27/2, Poznań
 tel.: 61 848 31 40, 669 996 401
 e-mail: rekrutacja@m-serwis.com.pl

Certyfi kat nr 49

PRACA OD ZARAZ!
Agencja Zatrudnienia M-Serwis zatrudni:

Operatorów produkcji 
(Miejsce pracy: Sady)

Oferujemy:  Umowę o pracę tymczasową z możliwością stałego 
zatrudnienia, Atrakcyjne zarobki, Dodatkowe benefi ty.

Skandynawski koncern ochrony
lider na rynku regionalnym

zatrudni na stanowisko:

Pracownik ochrony obiektu logistycznego
Lokalizacja: Sady

Oczekujemy:
- niekaralności
- zdecydowania
- umiejętności pracy w zespole

Oferujemy:
- atrakcyjne zatrudnienie na umowę o pracę
- nadgodziny płatne 50 i 100%
- darmowe ubezpieczenie NNW
- dofinasowanie do kart sportowych
- elastyczny grafik (system pracy po 12h)

Kontakt: 690 100 306  |  www.securitas.pl/praca-w-securitas

MEBLE UŻYWANE

Baranowo, ul. Wiosenna 43

W Y P R Z E D A Ż

601 143 211

art.  wyposażenia wnętrz

27-28.X.2018
1000-1600

Pakowacz
czekoladek
nr. agencji pracy 5088

 Przeźmierowo

Zapewniamy darmowy transpot
z okolic

 
Tel. +48 603 980 184
E-mail: julita.plewa@grupaprogres.pl
www.mojprogres.pl

Twoje dziecko nie wie
jaki zawód/szkołę wybrać?

Profesjonalne testy i diagnoza
Doradcy Zawodowego

795 585 665

Oddam 
ziemię

516 066 984

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

   Ks. J.Twardowski

Łukaszowi i Joannie 
wyrazy głębokiego żalu i współczucia  

z powodu śmierci Taty 

składają 
Przyjaciele z KWW Mój Dom
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BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE

• DOCIEPLANIE
• ELEWACJE
• NIDA
• KOSTKA
  BRUKOWA
• INNE PRACE
  WYKOŃCZENIOWE
TARNOWO PODGÓRNE

ROLNA 8

600 45 37 27

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

USŁUGI
WOD-KAN-GAZ

665 949 178
DOB-TECH

 603 635 878www.ekodom21.pl

MYCIE OKIEN

E
ko

D
o

m
 
2
1

tel: 603 635 878tel:USŁUGI SPRZĄTANIA
MYCIE OKIEN

E
ko

D
o

m
 
2
1

tel:

USŁUGI SPRZĄTANIA
www.ekodom21.pl 603 635 878

ELEKTRYK
instalacje • naprawa

tel. 607 286 479

już od 59 990 zł*

MITSUBISHI POLODY
UL. TYMIENIECKIEGO 38
(PRZY UL. KSIĘCIA MIESZKA I)
TEL. 604 765 150

DZIAŁ SERWISU
UL. TYMIENIECKIEGO 38
TEL. 61 82 82 303
TEL. 61 82 82 313
TEL. 61 82 82 314

NOWY SALON
UL.LOTNICZA 37
(RÓG UL. RYNKOWEJ)
TEL. 61 670 64 48

DZIAŁ SERWISU
UL. RYNKOWA 160
TEL. 618 142 155
TEL. 618 163 386

*Podana cena dotyczy Mitsubishi ASX w wersji wyposażenia Inform. Informacje na temat złomowania 
samochodów Mitsubishi oraz przydatności do recyklingu są dostępne na: www.mitsubishi.pl. Spalanie
w cyklu mieszanym: 6,8-7,5 l/100km. Średnia emisja CO2 w cyklu mieszanym: 153 – 169 g/km.

POZNAŃ PRZEŹMIEROWO

WWW.MITSUBISHI-POLODY.PL

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

   Zapraszamy na test akumulatorów wszystkich marek, 
dodatkowo sprawdzimy ładowanie oraz pobór prądu, 
a to wszystko całkowicie BEZPŁATNIE!

  Tylko dla czytelników „Sąsiadki”
specjalny rabat na zakup akumulatorów i prostowników! 

O szczegóły pytaj sprzedawcę.

Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 900-1700

Sobota 900-1400

ul. Rynkowa 1
62-081 Przeźmierowo
kom.: 790 390 299

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja 

krystaliczna, wentylacja
609 270 132
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Piotr Zaradny 
Agencja PZU w Przeźmierowie 
ul. Rynkowa 75C (Pasaż 1-sze piętro)
tel. 510 452 100  
pzaradny@agentpzu.pl 

Piotr Zaradny
Agencja PZU Przeźmierowo
Agent wyłączny PZU ŻYCIE

ul. Rynkowa 75C
(Pasaż 1-sze piętro)
tel. 510 452 100
pzaradny@agentpzu.pl tel. 723 140 159

OGRODY
• pielęgnacje
• modernizacje
• zakładanie

N AU K A  J A Z DY
• elastycznie • sprawnie • skutecznie •

tel. 694 99 88 21

Gabinet Psiej Urody

Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami

ZAPISYTELEFONICZNE

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

ZAPRASZAMY

DO SALONU!

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

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

KANCELARIA
ADWOKACKA

Bartosz Hanysz

ul. Kościelna 16,
62-081 Przeźmierowo

kancelaria przyjmuje
we wszystkie dni robocze

tygodnia w godzinach
wieczorowych po uprzednim

umówieniu terminu
spotkania pod numerem

507 926 487

PRZYJĘCIE URODZINOWE DZIECKA?
ZAPLANUJ JE W ŁAMIGŁÓWCE!

Szczegółowe informacje:
www.lamiglowka-edu.pl

SUCHY LAS, UL. AKACJOWA 3

tel. 798 456 212

DO WYNAJĘCIA LOKAL
50 i 100 m

Przeźmierowo
885 118 098

j.angielski-nauka
korepetycje

doświadczona anglistka
605 780 166

Korepetycje j. angielski
pomoc w nauce

I - VII możliwy dojazd
695 733 667

z muzyką „na żywo”
Niedzielne obiady

MENU
• Waza rosołu
•  Pieczone udko, pierś  

w migdałowej panierce, 
eskalopki wieprzowe  
w grzybach, de volaile, 
zraz wieprzowy, domowy 
gołąbek w sosie

• Ziemniaki, frytki
• Bukiet surówek
• Kompot

Zestaw rodzinny dla 4 osób za 140 zł!

ul. Rynkowa 92 • Przeźmierowo • tel. 695 925 277, 61 8141 535
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Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

CIEPŁE OKNA

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

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

PROMOCJA!NAPRAWA,  

REGULACJA 
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

ZAMÓW 
BEZPŁATNY POMIAR!
Bramy garażowe
Okna drewniane 
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne 
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne 

 

ROLETY  
ZEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

ROLETKI  
MATERIAŁOWE

ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

www.dobreokna.poznan.pl

 
 

RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

www.dd-swiatkuchni.pl

KUCHNIE
SZAFY WNĘKOWE

GARDEROBY
ŁAZIENKI

MEBLE BIUROWE

tel. 664 524 177,  500 449 418
ul. Wysogotowska 27, Przeźmierowo

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

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)

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
515 514 211

WNĘTRZ WSZELKIEGO RODZAJU
• PŁYTA G-K
• UKŁADANIE PŁYTEK
• UKŁADANIE PANELI
• MALOWANIE
• ADAPTACJA PODDASZY
• DOCIEPLENIA BUDYNKÓW
• INST. ELEKTRYCZNE
I INNE...

TANIO-SZYBKO I SOLIDNIE
Tel. 889 144 052

KOMPLEKSOWE REMONTY
DUŻE I MAŁE

Serwis
i naprawa kotłów

512 193 302



70    | sąsiadka~czytaj | październik 2018

~ reklamy

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW Z MYJNIĄ

W KAŹMIERZU
PRZY PRZEGLĄDZIE MYJNIA LUB UPOMINEK ZA 1 ZŁ!

UL. POZNAŃSKA, 64-530 KAŹMIERZ
(WYLOT NA TARNOWO PODGÓRNE)

TEL. 695 118 623, BIURO@OSKPKAZMIERZ.PL
WWW.OSKPKAZMIERZ.PL

GODZINY OTWARCIA:
PON. - PT.: 07:00 - 19.00

SOB.: 07:00 - 14:00

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

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

NAUKA
JAZDY

Jeździmy nową
KIA RIO

66 44 99 032

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

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

GEODETA
607 644 710

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488

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

61 8154 813, 530 769 270 www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19
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Oferta dla Inwestorów, Developerów, Zarządców Nieruchomości i innych

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SCh
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
WĘGIEL

WĘGIEL BRUNATNY
MIAŁ

ECO GROSZEK

PALIWO

• dowóz bezpłatny
   od 1 tony na terenie 
   gminy
• również węgiel 
   w workach, drewno 

www.wolvet.com
tel. 604 078 665 i 602 263 575, ul. Leśna 36, Kaźmierz
pn-pt 1000-1900, sob. 1000-1200

– w pozostałe godziny na telefon

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

Pełen zakres usług, USG, EKG, RTG
badanie krwi, wizyty domowe

lek. wet. Michał Woliński
„WolVet”

Zapraszamy

PSIGROOM:
• strzyżenie • trymowanie • kąpiele •
• pielęgnacja oczu, uszu •
• obcinanie pazurów • wyczesywanie •
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego psa

Zapraszamy
do nowo powstałego
salonu pielęgnacji psów

Małgorzata Cichocka, ul. Kwiatowa 5, Sady
tel. 500 001 119
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Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY MĘSKIEJ

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

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

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

tel. 508 610 256
• mycie i sprzątanie • pranie tapicerki •

• czyszczenie i konserwacja skór •
• regeneracja re�ektorów • wosk i te�on •

MYJNIA RĘCZNA

UL. 23 PAŹDZIERNIKA 19, TARNOWO PODGÓRNE
TEL. 783-807-151 / 61 814-72-16, ZAPRASZAMY 8.00 - 17.00
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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

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

Kadry i płace                           
Pełna i uproszczona księgowość
Roczne rozliczenie PIT

BIURO RACHUNKOWE

tel 575 24 50 24

ul Pogodna 6, Baranowo 
biurorachunkowe@wolnowska.pl 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
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!

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.

Kupię ziemię rolną  
w gminie TP

Tel: 515-766-049

PIANINO
nauka
gry
500 182 536

DOCIEPLENIA
i ELEWACJE

od projektu po realizację
Fachowość za przystępną cenę!

piotr.tatka@op.pl

www.ptbud.pl 508-33-22-20

HISZPAŃSKI
725 261 948

WNĘTRZ WSZELKIEGO RODZAJU
• PŁYTA G-K
• UKŁADANIE PŁYTEK
• UKŁADANIE PANELI
• MALOWANIE
• ADAPTACJA PODDASZY
• DOCIEPLENIA BUDYNKÓW
• INST. ELEKTRYCZNE
I INNE...

TANIO-SZYBKO I SOLIDNIE
Tel. 889 144 052

KOMPLEKSOWE REMONTY
DUŻE I MAŁE
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61 814 27 12

CZYNNE: Pn-Pt  12.00-18.00
tel. 61 8 142 712
      663 316 539
ul. Akacjowa 41
62-081 Przeźmierowo
www.ogrodzenie-poznan.pl

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

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 na  

DOSZCZELNIENIA 
OKIEN!

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

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

Chyby 38 m2

NA DZIAŁALNOŚĆ
LUB MIESZKANIE

695 602 378

DO WYNAJĘCIA
DOM 360 m2

w Przeźmierowie
694 202 161

pranie • maglowanie • prasowanie
PRALNIA WODNA

ABONAMENTY
UL. 23 PAŹDZIERNIKA 19, TARNOWO PODGÓRNE

TEL. 783-807-151 / 61 814-72-16
ZAPRASZAMY 8.00 - 17.00

Wydzierżawię
bądź kupię ziemie rolną

tel. 691 531 112

Przeźmierowo pokój
1,2 osobowy do wynajęcia

510 214 970
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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 hab. Magdalena
Człapka-Matyasik

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

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

WYKONANIE
I NAPRAWA

PROTEZY
ZĘBOWE

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej

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

GABINET
STOMATOLOGICZNY

i prywatnie

Baranowo, ul. Szmaragdowa 9
(os. Rubinowe)

pn ÷ czw.14.00 –19.00, pt 8.00 –14.00
tel.    61 814 18 46
kom. 696 044 435

MAŁGORZATA ZAWISTOWSKA

   paznokcie wrastające
   opieka nad stopą cukrzycową
   odciski, modzele, pękające pięty

LECZENIE GRZYBICY I CHORÓB PAZNOKCI
   bez obciążania wątroby
   bezpieczne i bezbolesne zabiegi

DIAGNOZA - ZABIEGI - LECZENIE STÓP

gabinet@podologiahelp.plwww.podologiahelp.pltel.: 780-084-080

E
F
E
K
T
Y

PODOLOGIA HELP 1
ul. Grabowa 30, Lusówko
62-080 Tarnowo Podgórne

PODOLOGIA HELP 2 
oś. Wichrowe Wzgórze 124a
61-699 Poznań

PODOLOGIA HELP 3 
ul. Starołęcka 42 
60-101 Poznań

www.stomatologialusowko.pl

Zapraszam
Małgorzata Zajdler

lekarz dentysta

tel. 733 353 483

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

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

TRENING
ASERTYWNOŚCI

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

www.leczeniebolowglowy.pl

PORADNIA NEUROLOGICZNA
LECZENIA BÓLÓW GŁOWY

dr n. med. Magdalena Moskalik
specjalista neurolog
tel. 698 896 821

Poznań-Smochowice, Nowy Tomyśl
Leczenie migreny toksyną botulinową
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Z A K ĄT E K  U R O DY
S A L O N  KO S M E T YC Z N Y
Z A K ĄT E K  U R O DY
S A L O N  KO S M E T YC Z N Y

Szeroki zakres usług
PRZEŹMIEROWO, os. Ptasie

Aleja Ptasia 48
 501-449-336        www.zakatekurody.com.pl

tel. 535-10-10-62 | ul. Romana Maya 1 | 62-030 Luboń
biuro@maragofit.pl | www.maragofit.pl

CATERING DIETETYCZNY CATERING DIETETYCZNY 

ZAMÓW DIETĘ DOPASOWANĄ
DO TWOICH POTRZEB!

MATERACE
P R O S T O  O D  P R O D U C E N T A

te l .  601  834 387

www.materace-viscotherapy.pl

wykonujemy materace 
na każdy rozmiar!

stosujemy pianki
najwyższej jakości

i gęstości 

Zapraszamy
do naszego salonu,
dla każdego klienta 

miły gratis

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 68

KOL AGEN NATUR ALNY

ZAPRASZAMY    tel. 536 168 399

działanie:
• uroda
• poprawa stanu skóry
• zdrowe włosy, paznokcie
• regeneruje stawy



78    | sąsiadka~czytaj | październik 2018

~ reklamy



październik 2018 | sąsiadka~czytaj |    79

~ reklamy

 MAJORCZYK REITER
do Rady Powiatu Poznańskiego

ANNA

   

LISTA

4
  KIM JESTEM?
- społecznikiem, matką i żoną, przedsiębiorcą
- założycielką i Prezesem Wielkopolskiej 
  Fundacji Zrównoważonego Rozwoju 
- ambasadorem World Healthy Living 
  Foundation
- członkiem Rady europejskiego programu 
  Leader „Dolina Samy”  finansującego 
  projekty zgłaszane przez mieszkańców 
  naszych gmin
- członkiem Zarządu Tarnowskiego 
  Stowarzyszenia Przedsiębiorców

Pragnę poprawić jakość życia 
mieszkańców w zakresie:
- zdrowia 
- rozwoju osobistego
- finansów

Człowiek w centrum

zdrowie    ∙    rozwój    ∙    finanse
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Kandydaci do Rady Powiatu Poznańskiego

www.bezpartyjni.org

Ewa 
Noszczyńska-Szkurat

Joanna 
Cebernik

Zbigniew 
Trawka

Chcę wykorzystać swoje doświadczenie zdo-
byte w obecnej pracy w samorządzie do po-
prawy jakości funkcjonowania Powiatu. Moje 
główne cele to decentralizacja powiatowej 
administracji w celu usprawnienia obsługi 
naszych mieszkańców poprzez tworzenie filii, 
np. wydziału budownictwa w gminach. Waż-
ne jest wspieranie przez Powiat samorzadów 
gminnych w realizacji zadań na zasadach 
partnerstwa. Pracujemy przecież dla wspól-
nego dobra. Na swoim stanowisku jestem 
odpowiedzialna za oświatę, sprawy społecz-
ne, sport i kulturę. Zależy mi na rozwoju szkol-
nictwa w gminach, poprzez tworzenie szkół 
ponadpodstawowych i organizowanie pro-
gramów edukacyjnych o tematyce potrzeb-
nej młodzieży. Ważne dla mnie jest wsparcie 
dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

Bezpieczna rodzina
Policja – zadbajmy o bezpieczeństwo naszych najbliższych
Zdrowie – promujmy zdrowy tryb życia
Ekologia – podejmijmy rzeczywiste działania w walce ze smogiem
Straż pożarna – doceńmy strażaków i zapewnijmy im właściwy sprzęt
Dom seniora w każdej gminie –  zadbajmy o seniorów i osoby niepełnosprawne

Przyjazna społeczność
Powiatowy budżet obywatelski – stwórzmy obywatelski powiat
Wsparcie organizacji pozarządowych –  otwórzmy się na inicjatywy oddolne 
Przyjazny urząd –  stwórzmy filie wydziałów budownictwa i komunikacji w każdej gminie

Wspólna przyszłość
Drogi na europejskim poziomie –  zadbajmy o infrastrukturę w powiecie
Turystyka – ukażmy piękno ziemi wielkopolskiej
Edukacja –  rozwijajmy szkolnictwo ogólnokształcące i zawodowe;  

stwórzmy program wsparcia lekcji języków obcych w szkołach średnich
Kultura – stwórzmy przestrzeń dla artystów

Jestem przekonana, że tylko pełne zaanga-
żowanie i wiara w to, co się robi, może przy-
ciągać wspaniałych ludzi. Wybudowałam 
i prowadzę Publiczną Szkołę Podstawo-
wą „Akademia Pitagorasa” w Baranowie, 
w której uczy się 240 uczniów i zatrudnio-
nych jest prawie 40 osób. Moim głównym 
celem jest ulepszanie standardów edu-
kacji podstawowej, bezpiecznych miejsc, 
w których dzieci i młodzież będzie mogła 
rozwijać swoje pasje. Chciałabym również 
w młodym pokoleniu zaszczepić potrzebę 
aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

49 lat, żonaty, szczęśliwy ojciec dwójki dzieci, od 
21 lat mieszkaniec gminy Tarnowo Podgórne. 
Całe swoje życie zawodowe poświęcił propago-
waniu zdrowego stylu życia. Jako organizator 
licznych imprez sportowych i kulturalnych chce 
wyjść naprzeciw nieuniknionej cyfryzacji i poka-
zać dzieciom i młodzieży, jak istotna jest kultu-
ra zdrowia fizycznego. To jego główny cel jako 
potencjalnego samorządowca. Posiada również 
doświadczenie w planowaniu grupowym, do 
2014 Dyrektor Lubońskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, do 2017 Prezes Zarządu LOSIR Sp. 
z o. o., wieloletni prezes i działacz GKS Tarnovia 
Tarnowo Podgórne, obecnie między innymi czło-
nek komisji WZPN do spraw kontaktu z samo-
rządami. Największą wartość stanowi dla niego 
szczęśliwa rodzina.

Lista nr 1

Sfinansowano ze środków KWW Bezpartyjni Samorządowcy

Wiedza + Doświadczenie 
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PARTNERSTWO 
i GOSPODARNOŚĆ
Zawsze blisko ludziNASZ PROGRAM

  ZDROWIE
1. Termalny Park Zdrowia:
	 ✓		usługi	medyczne	z	wykorzystaniem	wody	termalnej,
	 ✓		tężnie.
2.	 Rehabilitacja	dla	Seniorów:
	 ✓  dopłata	do	zabiegów	rehabilitacyjnych	dla	osób	

starszych.
3.	 	Rozszerzenie	zakresu	bezpłatnych	programów	

profilaktycznych.
4.	 	Rozwój	infrastruktury	dla	aktywnego	wypoczynku.
5.	 	Promocja	zdrowego	stylu	życia.

      EDUKACJA
1.	 	Zapewnienie	wysokich	standardów	nauki	 

w	szkołach	podstawowych:
	 ✓  adaptacja	nowoczesnych	programów	kształcenia,
	 ✓  przebudowa	i	kapitalny	remont	Szkoły	Podstawowej	

w	Przeźmierowie,
	 ✓  przygotowanie	lokalizacji	i	projektów	 

dla	nowych	szkół	podstawowych	(Lusówko).
2.	 	Organizacja	i	rozwój	szkolnictwa	ponadpodstawowego:
	 ✓  Zespół	Szkół	Technicznych,
	 ✓  rozbudowa	Liceum	Ogólnokształcącego.
3.	 Przedszkola	i	żłobki:
	 ✓  kreowanie	warunków	dla	inwestycji	prywatnych.
4.	 	Warsztaty	Terapii	Zajęciowej	dla	Osób	Niepełnosprawnych
5.	 Centra	Integracji	Obywatelskiej:
	 ✓ rozwój	organizacji	pozarządowych.

  BEZPIECZEŃSTWO
1.	 	Budowa	połączeń	drogowych	odciążających	ruch	

w	centrach	miejscowości:
	 ✓   wschodnia	obwodnica	Tarnowa	Podgórnego,
	 ✓  wschodnia	obwodnica	Przeźmierowa,
	 ✓ obwodnica	Baranowa,
	 ✓ obwodnica	Lusowa,
	 ✓ modernizacja	dróg	powiatowych.
2.	 	Budowa	infrastruktury	drogowej	 

i	rewitalizacja	istniejącej	pod	względem	bezpieczeństwa.
3.	 Rozbudowa	sieci	monitoringu.
4.	 	Rozbudowa	bazy	i	wspieranie	sprzętowe	służb	

ratowniczych,	w	szczególności	OSP.
5.	 	Utworzenie	Posterunku	Policji	w	Przeźmierowie.

   ŚRODOWISKO
1.	 Program	„Czyste	Powietrze”:
	 ✓ rozwój	komunikacji	publicznej,
	 ✓ dopłaty	do	wymiany	pieców,
	 ✓  instalacja	czujników	zanieczyszczenia	powietrza,
	 ✓  dotacja	do	budowy	instalacji	fotowoltaicznych,
	 ✓  pomiary	termowizyjne	budynków	mieszkalnych,
	 ✓ edukacja	ekologiczna.
2.	 	Rozbudowa	i	modernizacja	kanałów	i	rowów	

melioracyjnych.
3.	 Ochrona	przed	hałasem.

CZAJKA
Tadeusz
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Nasi kandydaci do
Okręg	wyborczy	nr 1  Góra,	Kokoszczyn,	
	 Tarnowo	Podgórne

Okręg	wyborczy	nr 2  Ceradz	Kościelny,	Jankowice,
	 	Lusowo,	Lusówko,	Rumianek,	Sierosław

Piotr Kaczmarek Tarnowo Podgórne

od	16	lat	mieszkaniec	Tarnowa	Podgórnego,	absol-
went	Gospodarki	Przestrzennej	na	UAM	oraz	Zarzą-
dzania	na	Akademii	Ekonomicznej	w	Poznaniu,	od	
20	lat	pracuje	w	samorządzie	Gminy	Tarnowo	Pod-
górne,	od	8	lat	II	Zastępca	Wójta,	zawodnik	Alfy	Vec-
tor,	z	którą	zdobywa	tytuły	Mistrza	Polski

Agnieszka Adamska Góra

od	25	lat	mieszka	w	Górze,	pracuje	w	banku	spół-
dzielczym,	chce	wspierać	działania	na	rzecz	popra-
wy	jakości	życia	mieszkańców	Gminy	Tarnowo	Pod-
górne

Piotr Owczarz Tarnowo Podgórne

mieszkaniec	 Tarnowa	 Podgórnego	 od	 urodzenia,	
Radny	Gminy	Tarnowo	Podgórne	VII	kadencji	(2014-
2018),	sołtys	Tarnowa	Podgórnego	od	2011	r.,	orga-
nizator	festynów,	koncertów,	rajdów	rowerowych,	
wycieczek	krajowych	i	zagranicznych	dla	mieszkań-
ców	Tarnowa	Podgórnego

Anna Irena Gałka Zdarta Tarnowo Podgórne

mieszkanka	Tarnowa	Podgórnego,	w	latach	2014-
2018	 Radna	 Gminy	 Tarnowo	 Podgórne,	 członek	
Komisji	 Budżetu	 i	 Rozwoju	 oraz	 Komisji	 Spraw	
Społecznych,	 b.	 Naczelnik	 Urzędu	 Pocztowego	
w	Tarnowie	Podgórnym

Roman Tomaszewski Tarnowo Podgórne

od	 urodzenia	 mieszka	 w	 Tarnowie	 Podgórnym,	
przez	40	lat	prowadził	gospodarstwo	szkółkarskie	
o	pow.	10	ha,	obecnie	zajmuje	się	produkcją	roślin-
ną,	Radny	Gminy	Tarnowo	Podgórne	II,	III,	IV,	VI	i	VII	
kadencji

Władysława Gorońska Tarnowo Podgórne

mieszkanka	Tarnowa	Podgórnego,	Radna	VI	i	VII	
kadencji	 Rady	 Gminy	 Tarnowo	 Podgórne,	 pielę-
gniarka	 środowiskowo-rodzinna,	 należy	 do	 Sto-
warzyszenia	„Dar	Serc”,	członek	Gminnej	Komisji	
Mieszkaniowej	 i	 Komisji	 ds.	 pomocy	 zdrowotnej	
dla	nauczycieli

Rafał Pielucha Tarnowo Podgórne

28	 lat,	 mieszka	 w	 Tarnowie	 Podgórnym,	 uczest-
niczy	 w	 zbiórkach	 funduszy	 na	 renowację	 mogił	
Powstańców	Wielkopolskich,	nagrał	kilka	wydaw-
nictw	długogrających,	występował	na	wielu	kon-
certach,	w	tym	charytatywnych

Krystyna Semba Lusowo

mieszkanka	 Lusowa	 od	 1969	 r.,	 długoletni	 dyrek-
tor	przedszkola	w	Lusowie,	założycielka,	kierownik,	
obecnie	członek	Zespołu	Pieśni	i	Tańca	„Lusowiacy”.	
Radna	Powiatu	Poznańskiego	III	i	IV	kadencji,	Wice-
przewodnicząca	Społecznej	Rady	ds.	Osób	Niepełno-
sprawnych	w	Powiecie,	Aktywny	Lokalnie	2015

Józef Szewczyk Lusówko

mieszkaniec	Lusówka,	biegły	rewident,	Radny	Gmi-
ny	Tarnowo	Podgórne	(trzecią	kadencję),	aktualnie	
Przewodniczący	 Komisji	 Budżetu	 i	 Rozwoju	 Rady	
Gminy,	honorowy	dawca	krwi.

Małgorzata Walkowiak Jankowice

mieszka	w	Jankowicach,	od	2006	r.	jest	członkiem	
Rady	 Sołeckiej,	 od	 2014	 r.	 Radna	 Gminy	 Tarnowo	
Podgórne,	 współorganizatorka	 wszystkich	 imprez	
odbywających	się	w	Jankowicach

Zbigniew Kubiak Sierosław

sołtys	Sierosławia,	współzałożyciel	i	przez	dwie	ka-
dencje	 Prezes	 Kurkowego	 Bractwa	 Strzeleckiego,	
długoletni	 członek	 Rady	 Duszpasterskiej	 i	 Ekume-
nicznej	Parafii	w	Lusowie,	zaangażowany	w	budowę	
kościoła	w	Lusówku,	aktywny	działacz	Stowarzysze-
nia	Osób	Niepełnosprawnych	i	Ich	Rodzin	ROKTAR

Aurelia Skrobała Ceradz Kościelny

sołtys	Ceradza	Kościelnego,	od	2008	roku	prezes	
Towarzystwa	Polsko-Holenderskiego,	współpracuje	
z	proboszczami	i	grupami	młodzieżowymi	na	tere-
nie	parafii	oraz	z	innymi	organizacjami	społecznymi	
z	Ceradza	Kościelnego

Paulina Koszuta Lusówko

od	 ponad	 20	 lat	 mieszka	 w	 Lusówku,	 nauczyciel	
w	jednej	z	placówek	oświatowych	na	terenie	Gminy	
Tarnowo	Podgórne,	aktywnie	działa	w	Stowarzysze-
niu	Przyjaciół	Harcerzy	z	Lusówka	na	rzecz	promo-
wania	harcerstwa	na	terenie	naszej	Gminy

Tomasz Markowicz Lusowo

mieszkaniec	Lusowa,	prowadzi	działalność	gospo-
darczą	 w	 branży	 budowlanej,	 służy	 w	 szeregach	
OSP	Lusowo,	jest	członkiem	Rady	Sołeckiej	w	Lu-
sowie,	chętnie	podejmuje	nowe	wyzwania	dla	roz-
woju	Gminy
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Rady Gminy
Okręg	wyborczy	nr 3  Przeźmierowo,	
	 Wysogotowo

Okręg	wyborczy	nr 4  Baranowo,	Batorowo,	
	 Chyby,	Sady,	Swadzim

Grzegorz Leonhard Przeźmierowo
mieszkaniec	 Przeźmierowa	 od	 urodzenia,	 prywatny	
przedsiębiorca,	pasjonat	i	popularyzator	historii	Prze-
źmierowa,	bezpartyjny,	wieloletni	radny,	przez	ostatnie	
2	kadencje	Przewodniczący	Rady	Gminy,	bezkompro-
misowo	wspiera	gminne	przedsięwzięcia	inwestycyjne	
i	społeczne	w	przestrzeni	publicznej	Przeźmierowa

Angelika Okupniak Wysogotowo
24	lata,	nauczycielka	w-f,	kierownik	oraz	ratow-
nik	w	GKS	Tarnovia	II,	od	4	lat	trener	w	Akade-
mii	Piłkarskiej	Reissa,	współorganizator	turniejów	
piłkarskich,	bierze	czynny	udział	w	festynach	oraz	
akcjach	charytatywnych

Henryk Witkowski Przeźmierowo
od	38	lat	mieszka	w	Przeźmierowie,	emerytowa-
ny	nauczyciel,	od	lat	działa	na	rzecz	Przeźmierowa	
i	Gminy,	Radny,	członek	Rady	Sołeckiej	Przeźmiero-
wa,	organizuje	imprezy	turystyczno-krajoznawcze	
oraz	integracyjne	dla	dzieci	i	dorosłych,	pomysło-
dawca	i	współorganizator	„Święta	Latawca”

Maria Danuta Nowak Przeźmierowo
mieszkanka	 Przeźmierowa,	 posiada	 bogate	 do-
świadczenie	zawodowe	w	administracji	publicznej	
(31	 lat	pracy	w	Zakładzie	Ubezpieczeń	Społecz-
nych	na	różnych	kierowniczych	stanowiskach),	ini-
cjatorka	wielu	działań	prospołecznych	m.in.	akcji	
krwiodawstwa	i	zbiórek	darów	rzeczowych

Ireneusz Rembalski Przeźmierowo
w	 Przeźmierowie	 mieszka	 od	 1985	 r.,	 od	 28	 lat	
prowadzi	własną	działalność	gospodarczą,	reali-
zator	zwycięskich	projektów	w	Budżecie	Inicjatyw	
Społecznych	 2017	 i	 2018	 –	 „Biesiad	 u	 Sąsiada”,	
reprezentant	 Gminy	 w	 Pływaniu	 na	 BeleCzym	
w	Bardzie	i	w	Augustowie

Agata Pietraszewska Przeźmierowo
od	16	lat	mieszka	w	Przeźmierowie	(jako	pierwsza	
rodzina	w	2002	r.	zamieszkała	na	Osiedlu	Ptasim),	
manager	 jednej	 z	 największych	 firm	 w	 Europie,	
produkujących	 energię	 ze	 źródeł	 odnawialnych	
(„innogy”)

Julian Kiełczewski Przeźmierowo
mieszkaniec	 Przeźmierowa	od	 1970	 r.,	 Przewod-
niczący	Rady	Seniorów,	Przewodniczący	Zarządu	
Koła	 Seniorów	 w	 Przeźmierowie,	 Nadzwyczajny	
Szafarz	Komunii	Św.	w	Parafii	pw.	Św.	Antoniego	
Padewskiego	w	Przeźmierowie,	pomaga	przy	or-
ganizacji	parafialnych	„Festynów	Antoniańskich”	

Damian Skwierzyński Przeźmierowo
Pomysłodawca	i	koordynator	zespołu	piłkarskie-
go	GKS	Tarnovia	II,	członek	Rady	Sołeckiej	w	Prze-
źmierowie,	współorganizator	turniejów	piłkarskich	
skupiających	 uczestników	 z	 całego	 Powiatu	 Po-
znańskiego,	pasjonat	pokera	sportowego	

Wojciech Janczewski Baranowo

Radny	od	1994	r.,	obecnie	Wiceprzewodniczący	Rady	
Gminy,	aktywnie	pracuje	w	Radzie	Sołeckiej	Barano-
wa	od	1982	r.,	Prezes	Zarządu	Stowarzyszenia	Dar	
Serc,	Prezes	CARITAS	Baranowo,	odznaczony	Zło-
tym	Krzyżem	Zasługi,	Honorowy	Dawca	Krwi	–	Za-
służony	dla	Zdrowia	Narodu,	Aktywny	Lokalnie	2013

Marzena Gryska Sady

od	urodzenia	mieszka	w	naszej	gminie,	a	od	18	lat	
w	Sadach,	wspólnie	z	mężem	prowadzi	działalność	
gospodarczo-rolniczą,	radna	VI	i	VII	kadencji,	aktyw-
nie	 działa	 na	 rzecz	 swojej	 miejscowości,	 wspiera	
i	pomaga	przy	organizacji	 imprez	proponowanych	
przez	Sołtysa	i	Radę	Sołecką

Ewa Jurasz Chyby

od	2002	r.	Sołtys	Chyb,	osoba	rzetelna,	skuteczna	
i	 profesjonalna	 w	 swojej	 działalności	 społecznej,	
radna	w	V	i	VI	kadencji,	w	lipcu	2013	r.	zdobyła	tytuł	
SuperSołtysa	Wielkopolski

Magdalena Kokoszko Baranowo

mieszka	w	Baranowie	od	2007	r.,	prowadzi	własną	
działalność	gospodarczą	i	jednocześnie	od	lat	aktyw-
nie	uczestniczy	w	pracach	Rady	Rodziców	w	Szkole	
Podstawowej	w	Baranowie	i	Przeźmierowie,	anga-
żuje	się	w	działania	Rady	Sołeckiej	Baranowa	oraz	
w	wolontariat,	Starościna	Dożynek	Gminnych	2018

Michał Branczewski Batorowo

mieszkaniec	Batorowa,	radca	prawny,	wspiera	liczne	
inicjatywy	społeczne,	wprowadzi	kompetentne	spoj-
rzenie	na	rozwiazywanie	wyzwań	stojących	przed	
Batorowem	i	naszą	Gminą

Marek Bartkowiak Sady

od	23	lat	mieszka	w	Sadach,	przez	całe	dorosłe	
życie	związany	ze	sportem:	licencjonowany	trener	
piłki	 nożnej,	 współpracujący	 m.in.	 z	 MTS	 Tarno-
wiak	Tarnowo	Podgórne	i	GKS	Tarnovia	Tarnowo	
Podgórne

Mieczysław Paczkowski Baranowo

sołtys	 Baranowa,	 skarbnik	 Stowarzyszenia	
DAR	 SERC,	 ściśle	 współpracuje	 z	 uczestnikami	
Warsztatów	Terapii	Zajęciowej	ROKTAR,	razem	 
z	Radą	Sołecką	organizuje	liczne	imprezy	i	wy-
darzenia	dla	mieszkańców	Baranowa
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Sfinansowano ze środków KWW Partnerstwo i Gospodarność



Mapa okręgów wyborczych
Okręg wyborczy nr 1   Góra, Kokoszczyn, Tarnowo Podgórne

Okręg wyborczy nr 2   Ceradz Kościelny, Jankowice, Lusowo, Lusówko, Rumianek, Sierosław

Okręg wyborczy nr 3   Przeźmierowo, Wysogotowo

Okręg wyborczy nr 4   Baranowo, Batorowo, Chyby, Sady, Swadzim

21 października 2018 r. lokale wyborcze  
będą otwarte w godz. 7ºº –  21ºº

Przyjdź – zagłosuj!


