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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

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba 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!
Grudzień to miesiąc wypełniony najpierw 

przedświąteczną krzątaniną i zapachem pierni-
ków, a potem rodzinnymi spotkaniami, śpiewem 
kolęd i gwarem rozmów. Spotykajmy się i wspól-
nie świętujmy. Bo okazji nie brakuje! 

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo skorzy-
stać z zaproszenia i 29 grudnia w Lusowie 
uczcić z nami pamięć Powstańców Wielkopol-
skich na gminnych obchodach rocznicy wybu-
chu Powstania. Potem 1 stycznia spotykamy 
się w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie, 
by powitać nowy rok. Z kolei 12 stycznia za-
praszamy na Koncert Noworoczny połączo-
ny z Galą Aktywni Lokalnie, a dzień później – 
13 stycznia – zagrajmy razem podczas finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

Do zobaczenia!
~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Dyżury Przewodniczącej Rady

W obecnej kadencji Przewodnicząca Rady Gminy 
Krystyna Semba pełni dyżury w Urzędzie Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96 (bud. C), 

pok. 15 w następujących terminach: 
• poniedziałek 15.00 – 17.00, 
• czwartki 12.00 – 14.00. 
Natomiast dyżury w Filii w Przeźmierowie odbywają się 

w każdy 1. i 3. poniedziałek miesiąca, w godz. 13.00 – 15.00. 
Pełnić je będzie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Julian 
Kiełczewski.  ~ ARz

Nowa numeracja 
autobusów w Poznaniu

Jak informuje ZTM Poznań 1 stycznia 2019 r. zmieni się 
numeracja miejskich, dziennych linii autobusowych – 
przed obecnym numerem pojawi się jedynka. Tym sa-

mym, na wszystkich liniach organizowanych przez ZTM au-
tobusy będą miały trzycyfrowe numery linii.
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~ pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Co zrobić z „kopcącym” sąsiadem?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
Czy jest jakiś sposób na 
to, by ukrócić proceder 
opalania domów 
niewłaściwymi paliwami?

W poprzednim numerze 
„Sąsiadki-Czytaj” 
przeczytałem zapowiedź 
podwyżki cen za wywóz 
odpadów. Kiedy wchodzą 
zmiany? 

Sygnały o spalaniu niewłaściwego opa-
łu przyjmuje Straż Gminna tel. 61 8147 
986 lub Wydział Infrastruktury Drogo-

wej i Ochrony Środowiska tel. 61 8959 203. 
W ostatnim czasie wpływa ich rzeczywiście 
zdecydowanie więcej – wszystkie są poważnie 
traktowane przez nasze służby. Straż Gminna 
i pracownicy Urzędu Gminy podejmują dzia-
łania kontrolne, a w sytuacjach budzących wąt-
pliwości pobierają próbki, które następnie tra-
fiają do laboratoryjnego badania.

Jeśli chodzi o badanie jakości powietrza, to 
w ramach programu prowadzonego przez Sto-
warzyszenie Metropolia Poznań, którego człon-
kiem jest również nasza Gmina, we wszystkich 
naszych szkołach publicznych są montowane 
czujniki – w ciągu trzech lat na terenie Metro-
polii powstanie sieć 160 czujników. 

Ponadto nasza Gmina posiada mobilny mier-
nik badania jakości powietrza, wykorzystywa-
ny do czasowych pomiarów na terenie naszej 
Gminy. Najważniejsze wyniki są publikowane 
na gminnej stronie internetowej www.tarnowo-
-podgorne.pl w zakładce Ochrona środowiska / 
Pomiar jakości powietrza. 

Ponadto w trosce o jakość powietrza przygoto-
wujemy w Urzędzie Gminy pakiet działań, któ-
rych celem jest zmniejszenie emisji pyłów, szcze-
gólnie tych związanych ze spalaniem węgla.

Nowe programy w zaproponowanej przez 
nas formie wymagają nie tylko zgody Rady 
Gminy, ale również zewnętrznych instytucji, 
m.in. UOKIK, Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz WIOŚ. Do końca grudnia pakiet 
zostanie przedstawiony Radzie Gminy, nato-
miast jego uruchomienie planujemy na począt-
ku przyszłego roku.

Podniesienie opłat za odpady nastąpi  
1 stycznia 2019 r. Taki ruch wywołał 
spore rozgoryczenie, ale był nieunik-

niony.Rachunek ekonomiczny wskazywał 
bowiem, że już w połowie tego roku stawka 
powinna wzrosnąć z 10 zł na 13 zł (w przy-
padku niesegregowanych z 20 zł na 26 zł), 
gdyż w tym czasie Regionalna Instalacja Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) 
w Piotrowie Pierwszym ustaliła nową opłatę 
za przyjmowaną tonę odpadów: z dotychcza-
sowej 297 zł na 365 zł netto. Wtedy wytrzy-
maliśmy jeszcze przy stawce 10 zł, ale dłużej 
się niestety nie da. Tym bardziej, że jest już 
zapowiedź kolejnej podwyżki „na bramie” od 
1 stycznia na poziomie 440 – 450 zł netto za 
tonę (w tym ok. 20 zł to koszty transportu). 

W rozliczaniu opłat za odpady obowiązują 
dwie podstawowe zasady:

- wpływy z opłat nie mogą być przeznaczo-
ne na inny cel niż zbiórka i zagospodarowanie 
odpadów,

- powyższe zadanie nie może być sfinanso-
wane z dochodów innych niż opłaty za odpady.

W tej sytuacji o wysokości opłat decyduje 
rachunek kosztów odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 
Taka kalkulacja przyniosła wynik 17 zł od oso-
by (przy segregacji). Ustaliliśmy ostatecznie,  
że opłata będzie wynosić 15 zł, a różnicę po-
kryjemy wpływami z uszczelnienia systemu – 
niestety tzw. „szara strefa” funkcjonuje również 
i w tym obszarze…

Chciałbym podkreślić, że warunki finanso-
wania zagospodarowania i utylizacji odpadów 
ustalane są bez naszego udziału. Natomiast na 
wysokość opłaty ponoszonej przez mieszkań-
ców wpływa ilość zbieranych odpadów zmie-
szanych oraz liczba płatników. Apeluję zatem 
o jeszcze bardziej efektywną segregację, za-
pewniając jednocześnie, że podległe mi służby 
gminne zintensyfikują działania zmierzające do 
zidentyfikowania i obciążania tych osób, które 
dotychczas uchylają się od płatności.
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~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości
Baranowo

Podpisano umowę z wykonawcą na budowę zjazdu 
z DK92 (w rejonie Hotelu Inter)

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Letni-
skowej

Trwa opracowanie dokumentacji oraz uzgodnienia z m. 
Poznaniem w sprawie realizacji ul. Nad Miedzą (w grani-
cach m. Poznania)

Ceradz Kościelny
Trwa procedura uzyskania zezwolenia na budowę kolej-
nego etapu chodnika w ul. Kalwowskiej 

Chyby
Trwa budowa ul. Szkolnej – II etap 

Trwa opracowanie nowych koncepcji przebudowy ul. 
Kasztanowej 

Trwa opracowanie projektu koncepcyjnego nowej świe-
tlicy 

Góra
Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej do Tarnowa 
Podgórnego

Zamontowano urządzenia na siłowni zewnętrznej

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

Unieważniono przetarg na utwardzenie   dalszych odcin-
ków ul. Krótkiej i Szerokiej z uwagi na oferty przekracza-
jące środki w budżecie przeznaczone na to zadanie. 

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

Podpisano umowę z wykonawcą na budowę oświetlenia 
ul. Truflowej

Zakończono II etap budowy chodnika w ul. Ogrodowej.

Lusówko
Podpisano umowę z wykonawcą na I etap budowy 
oświetlenia Os. Morskiego 

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

Trwa modernizacja ul. Otowskiej

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę ul. 
Leszczynowej.

Przeźmierowo
Zakończono murowanie ścian parteru, trwa montaż 
stropów nad parterem na rozbudowie szkoły podsta-
wowej

Trwa przebudowa ul. Wrzosowej

Trwa budowa ul. Morelowej (włączenie w ul. Wiosny Lu-
dów) - dokończenie

Liga Kopa w Przeźmierowie

W ramach Wielkopolskiej Liga Kopa Sportowego zapraszamy na Super Pu-
char Wielkopolski o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. Rozgrywki 
odbędą się 13 stycznia 2019 r. (niedziela) w hali sportowej OSiR w Prze-

źmierowie przy ul. Kościelnej 46/48. Zapisy przyjmowanie będą na hali w godz. 
12.00 – 12.45, natomiast zawody rozpoczną się o 13.00. Serdecznie zapraszamy 
do udziału wszystkich sympatyków tej gry karcianej. Natomiast tych, którzy nie 
grają w rozgrywkach ligowych zapraszamy tego samego dnia na turniej dla WOŚP  
– info. na str. 12 ~ Jerzy Piaskowski

Będzie polowanie

Zarząd Koła Łowieckiego nr 3 „Złota Kielnia” informuje, iż 16 grudnia odbę-
dzie się polowanie zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 19. Rozpoczęcie za-
planowane jest na 8.00, a zakończenie na 15.00. Prowadzącym będzie Stefan 

Zgoła. 
Pędzenia odbędą się wokół następujących miejscowości: Batorowo, Swadzim, 

Sady i Chyby (nadleśnictwo Konstantynowo). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska teren zostanie oznakowany tablicami ostrzegawczymi.  ~ ARz

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
oraz

Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne
zapraszają na 

POWITANIE NOWEGO 2019 ROKU,
które odbędzie się 1 stycznia 

 
w Tarnowie Podgórnym w Parku 700-lecia o godz. 18.00 

oraz 
w Przeźmierowie w Parku im. St. Kanikowskiego o godz. 19.00

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

Spotkanie w Chybach

5 stycznia 2019 r. o godzinie 17.00 spotykamy się na parkingu przy kościele 
w Chybach na zabawie integracyjnej przy ognisku. Zapewniamy wiele atrakcji 
i dobrej zabawy.  Zaprasza 

Sołtys Chyb Ewa Jurasz i Rada Sołecka 
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~ aktualności

11.00  Msza św. w intencji Powstańców w kościele 
pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Luso-
wie

12.00 przemarsz uczestników na lusowski cmentarz
12.15 uroczystości na cmentarzu 
   - hymn polski
   - Apel Pamięci
   - salut honorowy – wystrzał z armaty
   - modlitwa za zmarłych 
   - Rota
13.15  przemarsz do Muzeum Powstańców Wielko-

polskich – tu: prelekcja historyczna 
14.00  poczęstunek w świetlicy wiejskiej w Lusowie 

(obok Muzeum)

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
zaprasza na

Koncert Noworoczny połączony z Galą „Aktywni Lokalnie”
12 stycznia 2019 r., godz. 17.00

hala sportowa OSiR, Tarnowo Podgórne przy ul. Nowej
WSTĘP WOLNY – szczegóły programu na str. 45

Program obchodów 100-lecia 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Lusowo 29 grudnia 2018 r.
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~ aktualności

Trwa procedura przetargowa na dokończenie budowy 
ul. Dolina (od ul. Łanowej do ul. Leśnej)

Opracowano dokumentację na wykonanie nawierzchni 
ul. Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej nawierzchni 
z kostki w okolicy ul. Folwarcznej)

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budo-
wę kortów tenisowych. 

Sady
Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 
Malwowej

Swadzim
Zakończono budowę ul. Ogrodowej 

Trwa projektowanie dróg osiedlowych

Sierosław
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę II etapu 
ścieżki pieszo- rowerowej do Lusówka.

Trwa remont nawierzchni ul. Krętej

Rewitalizacja Pałacu: Starosta wydał pozwolenie na bu-
dowę 

Tarnowo Podgórne
Zakończono budowę ul. 27 Grudnia

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

Trwa wykonywanie projektu budowlanego kortów teni-
sowych.

Podpisano umowę z wykonawcą na realizację II etapu 
ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Cichej.

Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
zezwolenia na przebudowę ul. Malwowej i Pl. Margaretek

Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
pozwolenia na budowę alei pieszo-rowerowej Park 
700-lecia – Termy.

Podpisano umowę z wykonawcą na budowę ścieżki ro-
werowej do Góry  (od ronda im. T. Mazowieckiego do ul. 
Żurawinowej)

Wysogotowo
Zakończono przebudowę zachodniej części pasa drogo-
wego ul. Wierzbowej (na odcinku od ul. Sojowej do ul. St. 
Batorego)

Trwa projektowanie ul. Pszennej i ul. Batorowskiej

Pozostałe
Zakończono modernizację oświetlenia ulicznego i parko-
wego na terenie całej gminy – wymieniono 1 171 opraw 
na energooszczędne typu LED

Trwa budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie 
Podgórnym 

Trwa budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Trwa opracowanie dokumentacji projektowych oraz bu-
dowa oświetlenia ulicznego w różnych częściach gminy.

Trwają remonty w mieszkalnych budynkach komunal-
nych

Zakończono prace związane z wykonaniem instalacji c.o. 
oraz montażem pieców c.o. na gaz w budynkach komu-
nalnych

Trwa procedura „in-house” dotycząca zawarcia umowy 
na wywóz odpadów z terenu Gminy

Trwają badania termowizyjne budynków, wizje lokalne 
i podpisywanie umów na fotowoltaikę

„Dziękuję” to za małe słowo, aby wyrazić wdzięczność za udział w 74. ak-
cji honorowego krwiodawstwa, która odbyła się 24 listopada. W imie-
niu Izy, jej rodziców i Stowarzyszenia Dar Serc Tarnowo Podgórne 

ogromniaste serducho i ukłony za oddaną krew! 
Na akcję przyszło ponad 150 chętnych, z czego po konsultacjach lekarskich krew 

mogły oddać aż 122 osoby. Wynik niesamowity! 
Zebraliśmy blisko 55 litrów. Dokładnej liczby nie znam, ale udało mi się dowie-

dzieć, że większość była przekazywana ze wskazaniem dla Izy. Po zakończeniu ak-
cji, rodzice osobiście podziękowali wszystkim krwiodawcom za udział, a Prezes 
Stowarzyszenia Wojciech Janczewski i Małgorzata Prętka przekazali pani Izie serce 
na bransoletce. 

Dziękuję Teatrowi Nowemu w Poznaniu, Teatrowi Muzycznemu w Poznaniu, 
GOK Sezam, Tarnowskim Termom, KK Tarnovia Tarnowo Podgórne, Atelier Urody 
Joanny Kucharskiej z Sadów, Studiu Urody Majestic z Przeźmierowa, MirPat – in-
spirujące wnętrza oraz Pasiece Dziadka Romka z Kaźmierza za przekazane do roz-
losowania nagrody.

~ Ania Lis

Z dobroci serca

Czwórki na szóstkę z plusem

Za nami 74 akcje honorowego krwiodawstwa zorganizowane przez Stowa-
rzyszenie Dar Serc. Pierwsza odbyła się 21 stycznia 2000 r. Od tego mo-
mentu co roku zbieramy dziesiątki litrów krwi – rekordowy po tym wzglę-

dem był 2015 r., kiedy zebraliśmy ponad 257 litrów. Natomiast w tym roku do 
poznańskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  przeka-
zaliśmy ponad 200 litrów. 

– Dziękuję za poparcie dla idei honorowego krwiodawstwa wszystkim pro-
boszczom w naszej Gminie, sponsorom i ofiarodawcom, a także dyrekcji i pra-
cownikom tarnowskiej Szkoły Podstawowej nr 1 – mówi Prezes Stowarzyszenia 
Dar Serc, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Janczewski. – Ale przede 
wszystkim dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli i otwartego serca, którzy przy-
chodzą na nasze akcje i oddają krew. 

Dotychczas zebraliśmy 4 444, 40 l krwi.  – Te czwórki cieszą mnie jak szóstki 
w szkole – podkreśla Wojciech Janczewski. – Test na otwarte serca nasi krwio-
dawcy zdają najlepiej! Kolejna akcja odbędzie się 9 lutego w Szkole Podstawo-
wej w nr 1 w Tarnowie Podgórnym. Projekt jest współfinansowany przez Gminę 
Tarnowo Podgórne ~ ARz

Od lewej: Małgorzata Mleczak, Wojciech Janczewski, pani Iza z tatą i Małgorzata 
Prętka
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Głosy rozłożyły się następująco:

Nr Projekt Liczba głosów 
na kartach

Liczba gło-
sów on-line

 Razem głosów 
na projekt Miejsce

Wartość środków finansowych 
przyznanych z przeznaczonej 
puli 25 tys.

1 Biesiada u sąsiada III 728 7 735 I 17 200
2 Twoje serce twoją twarzą 208 8 216 IV -
3 Retro Moto-Show Traktory Sady 2019 537 14 551 II 7 800
4 Turniej szachowy i konkurs karaoke 373 37 410 III -
5 Taneczna Świetlica 60 15 75 V -
Razem 1 906 81 1 987 25 000

Znamy wyniki głosowania BIS I edycja 2019
3 grudnia 2018 r. Komisja ds. Budżetu Inicjatyw Społecz-

nych podliczyła głosy oddane w głosowaniu na projek-
ty złożone w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych – 

I edycja 2019 r. Najwięcej głosów uzyskał projekt Biesiada 
u sąsiada III, zgłoszony przez Ireneusza Rembalskiego z Prze-
źmierowa. 

W głosowaniu oddano łącznie – 2 025 głosów, w tym:
- głosy nieważne – 38 głosów,
- głosy ważne – 1 987 głosów, w tym:
 - głosy on-line – 81 głosów,
 - karty papierowe – 1 906 głosów.
Autorom zwycięskich projektów gratulujemy, wszystkim – 

i inicjatorom, i głosującym – dziękujemy za zaangażowanie!
~ ARz

W dniu 18 listopada mieszkańcy Batorowa zgroma-
dzili się w okolicach świetlicy wiejskiej uczestni-
cząc w otwarciu nowego boiska. Na uroczystość 

zaprosiliśmy Wójta Tadeusza Czajkę oraz ks. proboszcza 
Dariusza Madejczyka. Sołtys Mieczysław Szafrański wraz 
z dostojnymi gośćmi dokonał uroczystego przecięcia wstęgi, 
a ksiądz proboszcz poświęcił boiska oraz pobłogosławił obec-
nych i przyszłych sportowców, którzy będą mogli korzystać 
zarówno z murawy piłkarskiej i boiska do siatkówki plażowej. 
Następnie Wójt Tadeusz Czajka uroczystym kopnięciem roz-
począł inauguracyjny mecz piłkarski.

Zgromadzeni goście przenieśli się do świetlicy wiejskiej, 
gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Sołtys posumował 
lata osiągnięć naszych mieszkańców w rozgrywkach Sołec-
kich Gminy Tarnowo Podgórne i nagrodził sportowców repre-
zentujących Batorowo w latach 2016 - 2018.

Jesteśmy bardzo dumni z Waszych osiągnięć, a w kolejnych 
latach liczymy na więcej.

~ Sołtys i Rada Sołecka Batorowa

Otwarcie Boiska w Batorowie

Godziny pracy Urzędu 
w Wigilię i Sylwestra

Przypominamy, że w Wigilię, 24 grudnia Urząd i Fi-
lia będą nieczynne. Tego dnia Urząd Stanu Cywilnego 
w Tarnowie Podgórnym będzie pełnić dyżur telefonicz-

ny w godz. 9.00 - 14.00 pod nr tel. 514 78 98 04 (dyżur doty-
czy konieczności rejestracji zgonów). 

W piątek, 28 grudnia – Urząd Gminy i Filia w Przeźmierowie 
pracują wyjątkowo do 15.30 (zamiast standardowo do 14.00). 
W sylwestrowy poniedziałek, 31 grudnia Urząd i Filia wyjątko-
wo pracują do 15.30 (zamiast standardowo do 18.00). ~ ARz 

Koncertowy koniec roku 
w Przeźmierowie

Sołtys Przeźmierowa Katarzyna Preyer wraz z Radą So-
łecką zaprasza na Koncert na Zakończenie Roku, który 
odbędzie się 29 grudnia o godz. 18.00 do Centrum Kul-

tury Przeźmierowo.
Wieczór spędzimy z Happy Jazz Band – usłyszymy zna-

ne, wiecznie młode standardy swingowe i jazzowe w nowych 
aranżacjach. Wstęp wolny – serdecznie zapraszamy!

~ Katarzyna Preyer – Sołtys
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Wójt Tadeusz Czajka zaprasza 
mieszkańców na zebrania 
wiejskie – terminy prezen-

tujemy poniżej. W programie tegorocz-
nych spotkań – oprócz rozmów na temat 
aktualnych spraw miejscowości i przed-
stawienia planów na najbliższy rok – 
znajdują się wybory Sołtysów i człon-
ków Rad Sołeckich. 

Na początku zebrania dotychczasowi 
sołtysi przedstawią mieszkańcom spra-
wozdanie z działalności Sołtysa i Rady 
sołeckiej za 2018 r. W dalszej kolejno-
ści spośród zebranych wybierana jest 
3-osobowa komisja, odpowiedzialna 
za przeprowadzenie wyborów. Następ-
nie Komisja przyjmuje kandydatury na 
sołtysa – kandydaci mogą zgłosić się 
samodzielnie lub zostać zgłoszonym 
przez mieszkańca sołectwa (wtedy kan-
dydat musi wyrazić zgodę na kandydo-

wanie). Uprawnionymi do kandydowa-
nia są wyłącznie osoby wpisane do spisu 
wyborców w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne z tytułu zamieszkania w so-
łectwie.

Głosowanie jest tajne – biorą w nim 
udział wszyscy pełnoletni mieszkań-
cy, uczestniczący w zebraniu wiejskim. 
Głosowanie odbywa się za pomocą kart 
do głosowania. Sołtysem zostaje osoba, 
która uzyskała największą liczbę gło-
sów. 

Potem przyjmowane są kandydatury 
na członków Rady Sołeckiej – ich wy-
bór odbywa się podobnie jak w przy-
padku wyborów na sołtysa w głosowa-
niu tajnym. Za wybranych na członków 
Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, 
którzy uzyskali kolejno największą licz-
bę głosów. Mieszkańcy wybierają Sołty-
sa i Radę Sołecką na okres kadencji od-
powiadający kadencji Rady Gminy.

Zapraszamy zatem na zebrania wiej-
skie, porozmawiajmy o przyszłości na-
szych miejscowości!

~ ARz

Zebrania wiejskie  
– z wyborami Sołtysa i Rad Sołeckich

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH 2019 ROK
UWAGA – wszystkie zebrania rozpoczynają się o 18.00, za wyjątkiem Tarnowa Podgórnego – tu o 17.00.

DATA MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE ZEBRANIA
28 stycznia (poniedziałek) Batorowo Świetlica
30 stycznia (środa) Baranowo Świetlica
31 stycznia (czwartek) Swadzim Świetlica
5 lutego (wtorek) Chyby Świetlica 
6 lutego (środa) Góra Świetlica
7 lutego (czwartek) Rumianek Świetlica
12 lutego (wtorek) Lusówko Świetlica
13 lutego (środa) Sierosław Świetlica
14 lutego (czwartek) Sady Świetlica
19 lutego ( wtorek) Kokoszczyn Świetlica
20 lutego (środa) Przeźmierowo Hala sportowa OSiR
21 lutego (czwartek) Tarnowo Podgórne Sala GOK „Sezam”
27 lutego (środa) Lusowo Świetlica
28 lutego (czwartek) Jankowice Świetlica
7 marca (czwartek) Ceradz Kościelny Świetlica
13 marca (środa) Wysogotowo Świetlica

Kadencja  
Sołtysa 

i Rady Sołeckiej 
pokrywa się  

z kadencją Rady 
Gminy

Chyby – konsultacje 

8 stycznia 2019 roku o godz. 18:00 w auli Szkoły Podstawowej w Baranowie przy ul. Wypoczynkowej odbędą się ko-
lejne konsultacje z mieszkańcami w sprawie przebudowy ul. Kasztanowej w Chybach. ~ WID
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W poprzednim miesiącu roz-
poczynając cykl artykułów 
przybliżających funkcjono-

wanie platformy elektronicznej eUrząd 
skupiłem się głównie na założeniu konta 
i sposobie logowania. Teraz chciałbym 
omówić funkcjonalności systemu zwią-
zane z zakładką Podatki lokalne.

W zakładce tej można skorzystać 
z przygotowanych druków deklaracji 
oraz informacji podatkowych. Wypeł-
nienie formularza następuje poprzez 
platformę ePUAP, gdzie znajdują się 
wszystkie dedykowane formularze. Na-
sza platforma eUrzędu jest zintegro-
wana z platformą ePUAP i kliknięcie 
w którykolwiek z formularzy przekiero-
wuje bezpośrednio do właściwego dru-
ku. W przypadku korzystania z drogi 
elektronicznej złożenia deklaracji czy 
informacji podatkowej, podmiot może 
oczekiwać, by cała korespondencja pro-
wadzona z nim była w sposób elektro-
niczny.

Korzystając z platformy eUrząd po za-
logowaniu w zakładce TWOJE DANE, 
można sprawdzić stan zobowiązań po-
datkowych oraz dokonać uregulowania 
należności wynikających z wydanych 
decyzji.

Oczywiście w zakładce dotyczącej 
danych konkretnego podmiotu znajdują 
się wszystkie sprawy, które prowadzone 
są w Urzędzie Gminy, ale o tym w kolej-
nej odsłonie eUrzędu.

~ Oskar Cierpiszewski
Sekretarz Gminy

eUrząd – co to jest i jak to działa? – cd.

Wydział Podatków Lokalnych informuje, że z dniem 
1 stycznia 2019 r. ulega zmianie wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

I tak :
•  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny wynosić będzie 15 zł od osoby;

•  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny wynosić będzie 30 zł od osoby.

Przy obliczaniu należnej opłaty za odpady komunalne nie 
uwzględnia się osób liczących poniżej 18 lat zamieszkujących 
wspólnie w samodzielnym lokalu, począwszy od czwartej 
osoby spełniającej to kryterium.

Zmianie ulega również termin zapłaty należnej opłaty za od-
pady komunalne. 

Opłatę tę od 1 stycznia 2019 r. uiszczać się będzie do 15 
dnia drugiego miesiąca kwartału, w ten sposób, że za pierwszy 

kwartał do 15 lutego, za drugi kwartał do 15 maja, za trzeci 
kwartał do 15 sierpnia, za czwarty kwartał do 15 listopada.

Przypomina się, iż opłatę tę uiszcza się na indywidualne 
konto bankowe na rachunek Gminy Tarnowo Podgórne.

Do końca 2018 roku do każdego właściciela nieruchomo-
ści zostaną wysłane zawiadomienia, w których będą zawarte 
zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(nowa stawka, nowy termin, indywidualne konto bankowe).

Zmiany te zawierają stosowne uchwały Rady Gminy Tarno-
wo Podgórne Nr II/34/2018 oraz Nr II/35/2018 r. z 27 listopa-
da 2018 r. 

Z uwagi na zmianę wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, uległ zmianie wzór deklaracji o wy-
sokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości. Zmiana dotyczy 
wysokości stawki zawartej w deklaracji (uchwała Rady Gmi-
ny Tarnowo Podgórne Nr II/36/2018 z 27 listopada 2018 r.) .

W roku 2019 odpady komunalne po nowemu
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Podczas II sesji Rady Gminy w dniu 
27 listopada 2018 r. najbardziej 
dyskutowanym punktem obrad 

był projekt uchwały dotyczący zmiany 
stawek „opłaty śmieciowej”. Poruszo-
no wiele wątków, dotyczących kwestii 
finansowych – w tym zasadności przed-
stawionych propozycji podwyżek, spo-
sobów uszczelnienia systemu zbierania 
opłat, ograniczenia ilości zbieranych od-
padów, a także równie ważnych proble-
mów, dotyczących edukacji i ekologii 
omawianego zagadnienia. Przedstawiciel 
Spółki TP-KOM szczegółowo przedsta-
wił czynniki, które wpłynęły na koniecz-
ność wprowadzenia zaproponowanych 
podwyżek.

Chcemy zatem przybliżyć mieszkań-
com podstawowe zasady funkcjono-
wania systemu, wyjaśnić zastrzeżenia 
i wątpliwości oraz przedstawić wspól-
ne zamierzenia Gminy i przedsiębior-
stwa TP-KOM w zakresie usprawnienia, 
uszczelnienia oraz obniżenia kosztów 
funkcjonowania „systemu gospodarki od-
padami” w Gminie.

Jednymi z najważniejszych zagadnień 
są problemy szeroko pojętej ekologii, 
sprawności zbierania i zagospodarowania 
odpadów oraz ograniczania wydatków 
przeznaczonych na funkcjonowanie ca-
łego procesu. Aby sprostać wyzwaniom 
konieczne jest stałe doskonalenie procesu 
zbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych na terenie Gminy. Działa-
nia te muszą prowadzić do:

• ograniczania ilości produkowanych 
śmieci,

• usprawnienia prowadzonego 
procesu zbiórki i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych,

• ograniczenia wydatków na 
prowadzone działania własne po-
przez poprawę wyników ekono-
micznych funkcjonowania sys-
temu,

• poprawy jakości segregacji 
u źródła tj. w gospodarstwach 
domowych,

• uszczelnienia syste-
mu tj. zidentyfikowania 
wszystkich nieruchomo-
ści (mieszkańców) wy-
twarzających odpady oraz 
doprowadzenia do sytuacji, 
w której każdy „produkujący” od-
pady będzie ponosił „opłaty śmieciowe”,

• podniesienia świadomości mieszkań-
ców na temat wpływu działań, prowadzo-
nych w gospodarstwach domowych, na 
koszty finansowe i ekologiczne funkcjo-
nowania całego systemu. 

Podstawowym składnikiem kosz-
tu funkcjonowania systemu gospodar-
ki odpadowej w Gminie jest ilość „pro-
dukowanych” przez mieszkańców 
śmieci, a w szczególności ilość „wypro-
dukowanych” zmieszanych odpadów ko-
munalnych. W Gminie Tarnowo Podgór-
ne mieszkańcy „wyprodukowali”: 

• w 2016 r. – ok. 7 200 ton, 
• w 2017 r. – ok. 7 600 ton,
• do końca listopada 2018 r. – ok. 7 000 

ton. 
Te statystyki wyraźnie pokazują stały 

wzrost ilości zmieszanych odpadów ko-
munalnych. A dodatkowa „wyproduko-
wana” tona to dodatkowy koszt w wy-
sokości ok. 140 zł z tytułu zbierania oraz 
440 zł z tytułu ich zagospodarowania (od-
prowadzony do operatora Regionalnej 
Instalacji Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych). Zatem każde dodatko-
we opakowanie jednorazowe (torba, kar-
ton, pojemnik styropianowy), każdy nie-
potrzebny, niewykorzystany przedmiot/
towar, wszystkie tzw. „jednorazówki” 
(sztućce, naczynia jednorazowe, pojem-
niki, kieliszki) w sposób znaczący wpły-
wa na koszt funkcjonowania systemu, za-
równo ten finansowy, jak i ekologiczny.

Nasze własne (mieszkańców) zacho-
wania w zakresie wytwarzania, groma-

dzenia, segrego-
wania (bądź 

nie) oraz przygotowania do oddania od-
padów komunalnych mają niebagatelny 
wpływ zarówno na ekonomię, jak i eko-
logię gospodarki odpadowej. Tzw. te-
trapaki – opakowania wielomateriałowe 
(kartoniki po mleku, sokach czy napo-
jach) to jedne z najdroższych do zagospo-
darowania opakowań, zaś brak właściwe-
go przygotowania plastikowych butelek 
(poprzez ich odpowiednie zgniecenie lub 
choćby pozbawienie nakrętki) znaczą-
co wpływa na koszt transportu odpadów 
z tworzyw sztucznych, zarówno na etapie 
ich zbierania, jak i przekazywania do za-
gospodarowania. A naczynia i opakowa-
nia jednorazowe (szczególnie plastikowe 
i styropianowe) stanowią największe za-
grożenie dla środowiska naturalnego.

W zakresie działań dotyczących 
usprawnienia prowadzonego procesu 
zbiórki i zagospodarowania odpadów ko-
munalnych oraz ograniczenia wydatków 
na prowadzone działania własne, naj-
większe możliwości działania ma opera-
tor systemu, czyli Spółka TP-KOM. 

Już od 2009 r., w celu obniżenia kosz-
tów zbierania odpadów biodegradowal-
nych (zielonych i spożywczych), Spół-
ka wprowadziła nieodpłatną dzierżawę 
pojemników 120/240 litrowych tak, aby 
obniżyć koszt z tytułu zakupu (drogich 
1,05 zł/szt.) worków biodegradowal-
nych. Koszt poniesiony na zakup wszyst-
kich worków w 2018 roku na potrzeby 
wszystkich zbieranych odpadów to około 
340 tys. zł. Dlatego przedsiębiorstwo bę-
dzie kontynuowało zakup pojemników na 
odpady biodegradowalne i nieodpłatnie 
wydzierżawiało je mieszkańcom, w celu 
dalszego obniżania kosztów zbierania od-
padów „bio”. 

Mieszkańcy naszej Gminy mogą 
również przyczynić się do obni-

żenia kosztów finansowych 
funkcjonowania systemu 
zbierania odpadów biode-
gradowalnych poprzez ko-

rzystanie z udostępnionych 
przez Spółkę pojemników 
i ograniczanie korzystania 

z udostępnionych worków bio-
degradowalnych. 

Spółka systematycznie optymalizu-
je zarówno dobór sprzętu do zabierania 
odpadów, jak i trasy obsługi rejonów na 
terenie Gminy. Prowadzone są działania 
mające na celu maksymalne wykorzysta-

Gospodarka odpadowa w Gminie w 2019 roku

Nowoczesna śmieciarka z dwoma ko-
morami na różne rodzaje odpadów
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nie posiadanego sprzęt do celów zbiera-
nia odpadów. Dlatego też, aby obniżyć 
koszty transportu do zbierania różnych 
frakcji odpadów komunalnych, wykorzy-
stywana jest śmieciarka z dzieloną zabu-
dową na dwie komory na odpady. Spo-
sób zbierania odpadów do tej śmieciarki 
budził wielokrotnie niepokój mieszkań-
ców, którzy często zastanawiali się dla-
czego marnowana jest ich praca podczas 
segregacji i jak to możliwe, że różne wy-
segregowane frakcje odpadów trafiają do 
jednej śmieciarki. Przykład śmieciarki 
z dwoma komorami na różne frakcje od-
padowe przedstawiono na zdjęciu.

Dodatkowo w planie zakupów i zamie-
rzeń inwestycyjnych na 2019 rok Spół-
ka zaplanowała zakup nowej śmieciarki 
z dzieloną zabudową (dwie komory) tak, 
aby w dalszej kolejności wyeliminować 
zestawy samochodowe z przyczepami. 
Ma to na celu ograniczenie liczby kur-
sów, a w konsekwencji obniżenie kosz-
tów transportu. 

Przedsiębiorstwo prowadzi także dzia-
łalność czysto komercyjną w zakresie 
zbierania i zagospodarowania odpadów 
(przeładunek odpadów z terenu innych 
gmin oraz podmiotów gospodarczych 
spoza gminy, przyjmowanie odpadów 
biodegradowalnych na kompostownię 
z terenu gmin ościennych i od przedsię-
biorców prywatnych). Przychody z tytułu 
tej działalności Spółka wykorzystuje do 
celów ograniczenia kosztów funkcjono-
wania systemu zbierania odpadów komu-
nalnych od mieszkańców Gminy.

Kolejny problem dotyczący gospo-
darki odpadowej na terenie Gminy to 
jakość segregacji oraz zagospodarowa-
nie frakcji zebranych selektywnie. Rolą 
mieszkańców w tym zakresie jest jak 
najbardziej precyzyjne stosowanie się 
do wytycznych w zakresie segregacji 
wyznaczonych frakcji, wynikających 
z Regulaminu czystości i porządku na te-
renie Gminy Tarnowo Podgórne. Dzięki 
temu możemy jako społeczność uzyskać 

bardziej wartościowy „produkt” w posta-
ci wysegregowanych frakcji, które w dal-
szej kolejności – poprzez ich sprzedaż lub 
przekazanie za minimalną opłatą – obniżą 
koszty funkcjonowania całego systemu. 
Do TP-KOM należy obowiązek poszu-
kiwania najbardziej efektywnych spo-
sobów przygotowania zebranych przez 
mieszkańców frakcji do sprzedaży lub 
jak najtańszego, odpłatnego przekazania. 
Jak przedstawiono w poprzednim nume-
rze „Sąsiadki-Czytaj”, w zależności od 
formy przygotowania frakcji odpadów 
zbieranych selektywnie właściciel tych 
odpadów (Gmina) może uzyskać dodat-
kowe przychody z tytułu i sprzedaży lub 
ponieść dodatkowe koszty za ich przeka-
zanie. W I kwartale 2018 r. Spółka uzy-
skiwała przychody z tytułu sprzedaży 
wszystkich frakcji zbieranych selektyw-
nie, w II i III kwartale płaciła za odda-
wanie papieru i tworzyw, a sprzedawała 
szkło, by w IV kwartale sprzedawać szkło 
i papier, a płacić za tworzywa sztuczne. 

Jednym z ważniejszych działań dla TP-
-KOM w zakresie prowadzenia zbiórki 
i zagospodarowania odpadów jest mak-
symalizacja dochodów z tytułu przekazy-
wania odpadów komunalnych zbieranych 
selektywnie. W momencie powstawa-
nia niniejszego artykułu Spółka finali-
zuje rozmowy z odbiorcą papieru, który 
zobowiązuje się kupować cały wolumen 
papieru w formie zbieranej na terenie 
Gminy tj. w workach. Równolegle pro-
wadzone są rozmowy, mające na celu uru-
chomienie sortowni w Rumianku, która 
prowadziłaby dosortowywanie tworzyw 
sztucznych tak, aby znaczącą ich część 
można było sprzedać. W przypadku po-
wodzenia tego przedsięwzięcia całkiem 
realna jest perspektywa uzyskiwania zy-
sków z tytułu zagospodarowania odpa-
dów zbieranych selektywnie. Wymagać 
to będzie poniesienia nakładów inwesty-
cyjnych na uruchomienie wspomnianej 
sortowni oraz mobilizowania mieszkań-
ców do bardziej precyzyjnej segregacji 
odpadów. 

Uszczelnienie systemu poboru „opła-
ty śmieciowej” odbywa się poprzez suk-
cesywne doskonalenie współpracy po-
między Urzędem Gminy, Spółką i Strażą 
Gminną tak, aby zidentyfikować wszyst-
kie nieruchomości, dla których nie zło-
żono deklaracji śmieciowej, bądź w któ-
rych zamieszkuje większa liczba osób 
w stosunku do liczby osób zgłoszonych 
w „deklaracji śmieciowej”. Wszystkie 
wskazane podmioty wymieniają się na 
bieżąco informacjami i prowadzą monito-

ring w tym zakresie. W 2019 r. w celu peł-
niejszej identyfikacji w/w nieruchomości 
Urząd Gminy będzie wykorzystywał no-
woczesny zintegrowany system informa-
tyczny, dający możliwość porównywania 
danych, dotyczących nieruchomości oraz 
liczby zamieszkujących je osób, zgłasza-
nych do różnych jego jednostek organiza-
cyjnych. 

Także w tym zakresie jest miejsce do 
skutecznych działań mieszkańców, ma-
jących na celu ujawnianie nieruchomo-
ści, których właściciele bądź użytkow-
nicy uchylają się od ponoszenie „opłaty 
śmieciowej” lub próbują ją zaniżyć. 

I w tym miejscu należy podkre-
ślić, że za odpady „wyprodukowane” 
przez osoby uchylające się od pono-
szenia w/w opłaty zapłacą mieszkańcy 
sumiennie ją opłacający, gdyż zgod-
nie z Ustawą o odpadach gmina jest 
prawem zobligowana do odebrania 
wszystkich odpadów komunalnych 
wystawionych do zagospodarowania 
przez jej mieszkańców.

Podsumowując, wszyscy uczestnicy 
systemu gospodarki odpadowej na terenie 
Gminy tj. jej organizator – Urząd Gminy 
Tarnowo Podgórne, operator – TP-KOM 
oraz „producenci” odpadów – mieszkań-
cy mają niezwykle ważne i brzemienne 
w skutkach zadania do wykonania tak, aby 
omawiany system jak najpełniej odpowia-
dał oczekiwaniom społeczności lokalnej, 
koszty jego funkcjonowania były ekono-
micznie uzasadnione, a działania prowa-
dzone w w/w zakresie skutecznie ograni-
czały ich wpływ na środowisko naturalne 
–  były maksymalnie proekologiczne.

~ Waldemar Nowak, Prezes TP-KOM
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Ilość odpadów (w tonach) wyprodukowanych 
przez mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne

Korzystajmy  

z udostępnianych 

przez TP-KOM 

pojemników na 

odpady „BIO”
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Zagrajmy z WOŚP!
W niedzielę, 13 stycznia, kolejny raz zagra Wielka Or-

kiestra Świątecznej Pomocy, z którą oczywiście za-
gramy i my! 

Od rana na naszych ulicach kwestować będzie 200 wolonta-
riuszy z wielkoorkiestrowymi puszkami.   Ponadto przez cały 
dzień w różnych miejscach w naszej Gminie odbywać się będą 
ciekawe wydarzenia, którym przyświecać będzie jedna idea: 
zbieranie środków na zakup nowoczesnego sprzętu medycz-
nego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. 

Kilka szczegółów organizacyjnych:
– nadal trwa zbiórka fantów na licytacje i na loterię, liczą się 

fanty małe i duże, poważne i te ciut mniej, czekamy na każdy 
sygnał, naprawdę potrafimy zlicytować wszystko – w tej spra-
wie prosimy o kontakt z Agnieszką Rzeźnik, tel. 606 756 290,

– uwaga wolontariusze: 13 stycznia posiadając identyfikator 
WOŚP możecie jeździć autobusami TPBUS i ZTM za darmo. 
Ponadto Tarnowski Łącznik w Tarnowie Podgórnym oferuje 
Wam darmowy gorący posiłek. 

– 12 i 13 stycznia na ul. Nowej w Tarnowie Podgórnym obo-
wiązywać będzie jeden kierunek ruchu.

Warto na bieżąco sprawdzać informacje na temat wszyst-
kich wielkoorkiestrowych wydarzeń w specjalnej zakładce na 
naszej stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl/wosp/ 
– tam również przedstawiamy fanty wystawione na licytację.

Proszę zatem sprawdzić, co będzie się działo na terenie na-
szej Gminy – sporo! Na finał oczywiście zapraszamy do hali 
sportowej OSiR w Tarnowie Podgórnym. Do zobaczenia – ko-
niecznie!

~ ARz

nr konta naszego sztabu WOŚP
48 1050 1520 1000 0005 0265 1441 
koniecznie z dopiskiem: WOŚP



grudzień 2018 | sąsiadka~czytaj |    13

~ wośp

Hala sportowa OSiR  
Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 15

Scena główna
14.30-14.50 Dead Pixels – zespół lokalny
15.00 -15.15 Karol Robak – pokaz taekwondo
15.20 -15.55  The Clown Circus Show – Ruphert and 

Rico  
– europejski duet klaunów cyrkowych

16.00 - 16.30 I Licytacja 
16.35 - 16.55 Sortownia – pokaz taneczny
17.00 - 17.30 II Licytacja 
17.45 - 18.55 koncert GWIAZDY 
19.00 Główna licytacja 
20.00 Światełko do nieba 

Poza sceną:
Stoisko Lego, Stoisko plastyczne GOK, The Clown 

Circus Show – Ruphert and Rico, Kącik Wędrującej 
Książki UTW, loteria fantowa, dmuchańce dla dzieci, 
słodkie (i nie tylko) co nieco od Koła Seniora z Tarno-
wa Podgórnego, punkt badań lekarskich Stowarzyszenia 
Dar Serc, gorąca kawa od Strauss Cafe

Przy hali: 
Pokaz sprzętu strażackiego, Windą do nieba – podno-

śnik Gizo, 

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

Planszówkomania dla WOŚP
Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie, mała sala gim-

nastyczna, ul. Kościelna 46/48, Przeźmierowo
10.00 – 14.00 – na otwarte spotkanie z grami planszo-

wymi zaprasza Fundacja Free Time

Rajd Rowerowy „Ekipa Filipa dla WOŚP”
Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Filipa” zaprasza na 

Rajd rowerowy.
Start: o 11.00 z parkingu przy Szkole Podstawowej 

w Przeźmierowie, ul. Kościelna 46/48 
Trasa: Przeźmierowo – Plaża w Lusowie – Pałac Jan-

kowice – Hala OSiR Tarnowo Podgórne

Kijki dla WOŚP – seniorzy maszerują
Słuchacze UTW zapraszają wszystkich na spacer z kij-

kami – zbiórka o 11.00 na parkingu przy Liceum Ogól-
nokształcącym w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 
118

Kulamy dla WOŚP
Kręgielnia VECTOR, ul. Rokietnicka 21, Tarnowo 

Podgórne 
Start: 12.00
•  Turniej Kręglarski dla dużych i małych (10 zł za 15 

rzutów do puszki WOŚP)
• licytacje

Morsowanie dla WOŚP
Plaża w Lusowie
Start: 12.15 – zapraszają Morsy Gminy Tarnowo Pod-

górne, na zakończenie bezpłatna ciepła zupa w Barze na 
plaży od K10!

Pobiegnij dla WOŚP
Stadion GKS Tarnovia, ul. 23 Października 45, Tarno-

wo Podgórne 
Przyjdź o 12.00 pobiegnij razem z innymi. Nie ma 

znaczenia, czy jesteś maratończykiem, zwykłym truch-
taczem, czy może lubisz chodzić z kijkami. Każde okrą-
żenie to złotówka do puszki, a możesz biegać aż dwie 
godziny, bo tyle wynosi maksymalny limit.  Wcześniej 
wpadnij się zarejestrować – otrzymasz piękny numer 
startowy.  Jesteśmy umówieni? Zatem zabierz dzieci, ro-
dzinę, sąsiadów, kota i psa i wpadnij na stadion. Zapra-
szamy – ekipa Tarnowo Podgórne Biega i Biegu Lwa. 

Pałac Jankowice – tu też gramy!
Jankowice, ul. Ogrodowa 2
13.00 rodzinna gra terenowa w Parku
14.00 koncert kolęd
15.00 Pałac znany – oprowadzanie po Pałacu

Turniej KOP dla WOŚP As Trzy Dychy 
sala fitness przy hali sportowej OSiR w Tarnowie Pod-

górnym, ul. Nowa 15, 
Start: 14.00, zgłoszenia pod tel. 61 8959 231 

Wielkoorkiestrowe Strzelanie
Strzelnica, ul. Zachodnia 1, Tarnowo Podgórne
16.00 – 18.00 Kurkowe Bractwo Strzeleckie zaprasza 

wszystkich na strzelanie dla Wielkiej Orkiestry! Wrzuć 
datek do wielkoorkiestrowej puszki i sprawdź swoje 
oko!
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Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców  
oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

TRWA REKRUTACJA DO UDZIAŁU  
W ZIMOWEJ EDYCJI WARSZTATÓW! *

STORYTELLING w biznesie 
– jak tworzyć historie które sprzedają  

Twój produkt i Twoją markę?

(podstawowe pojęcia; tworzenie historii na potrzeby biz-
nesu w firmie; archetypy storytellingowe; jak opowiadać hi-
storie, aby zdobywać klientów? jak firmy opowiadają histo-
rie?) 

Warsztaty poprowadzi: Michał Lisiecki, ArtOfSale 

CYKL 3 WARSZTATÓW. 3 NIEZALEŻNE EDYCJE!
Edycja zimowa

styczeń luty marzec
16.01.2019 r. 13.02.2019 r. 13.03.2019 r.

Edycja wiosenna
kwiecień maj czerwiec

cz. 1 cz. 2 cz. 3
Edycja jesienna

wrzesień październik listopad
cz. 1 cz. 2 cz. 3

Pierwszy warsztat odbędzie się 16 stycznia 2019 r. 
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, 
(bud. C), sala 21, w godz. 9.00 – 15.00

W celu rezerwacji miejsca, prosimy o kontakt telefoniczny pod 
numerem telefonu 61 89 59 242 lub mailowy kontakt@tarnowo-
-podgorne.pl. Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

*W przypadku wyczerpania limitu miejsc, osoby z listy rezerwowanej 
będą miały pierwszeństwo uczestnictwa w kolejnych edycjach (wiosenna, 
jesienna) warsztatów.

Szczegółowe informacje: www.tcwp.pl. 

Zwiększenie dostępności publicznego transportu zbioro-
wego, bezpieczeństwo pozostawionych rowerów i sa-
mochodów na wybudowanych parkingach Bike&Ride 

i Park&Ride oraz poprawa komfortu podróży to wymierne 
efekty realizowanego przez Gminę Tarnowo Podgórne projek-
tu „Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz po-
prawa dostępu do transportu publicznego na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę trans-
portową i zakup taboru autobusowego” w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została 13 
czerwca 2017 r. W chwili obecnej realizacja inwestycji dobie-
ga końca. Większość prac została zakończona. 

Głównym motorem realizacji inwestycji w ramach projek-
tu była poprawa jakości transportu miejskiego i zwiększenie 
dostępu do tego transportu wśród mieszkańców naszej gminy. 
Postawione cele udało się zrealizować. Zakończyły się pra-
ce związane z utworzeniem dwóch zintegrowanych centrów 
przesiadkowych w Tarnowie Podgórnym oraz w Przeźmiero-
wie. W ramach inwestycji powstały zadaszone wiaty przystan-
kowe w sumie dla 40 osób, wraz z zadaszonymi parkingami 
Bike&Ride dla 20 rowerów. W obrębie centrów stanęły inno-
wacyjne tablice informacji pasażerskiej, dzięki którym będzie 
można skuteczniej zaplanować podróż. Centra obsługiwać 
będą transport wewnątrz gminy, jak i połączenia z Poznaniem 
oraz nowe połączenie z dworcem PKP w Rokietnicy. 

Mieszkańcy Gminy mogą już także korzystać z przebu-
dowanej ulicy Kościelnej w Przeźmierowie, gdzie utworzo-
nych zostało 17 miejsc postojowych dla samochodów w ra-
mach obiektu Park&Ride oraz z ul. Zb. Romaszewskiego (d. 
25 Stycznia) w Tarnowie Podgórnym, gdzie w ramach obiektu 
Park&Ride takich miejsc powstało 68. 

Modernizacja wpłynęła pozytywnie na poprawę bezpie-
czeństwa i dostęp do nowych centrów przesiadkowych. Wy-
budowano także ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż ul. Leśnej 
w Przeźmierowie, która była brakującym elementem ciągu ro-

werowego, łączącą nowo wybudowane centrum przesiadkowe 
z pobliskimi osiedlami. 

Istotą projektu jest zminimalizowanie emisji szkodliwych 
gazów zawartych w spalinach autobusowych, a w szczegól-
ności dwutlenku węgla i tlenków azotu. Cel zostanie osiągnię-
ty dzięki zakupieniu czterech miejskich autobusów. Pojazdy 
będą niskopodłogowe, ekologiczne, a jednocześnie będą do-
stosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ich dostawa 
zwieńczy działania w ramach projektu. Termin realizacji za-
mówienia przewidziany jest do końca tego roku. 

Dzięki realizacji inwestycji zwiększy się konkurencyjności 
publicznego transportu zbiorowego względem transportu indy-
widualnego. Budowa węzłów przesiadkowych i wyposażenie 
ich w infrastrukturę towarzyszącą to zapewnienie dogodności 
i szybkości przesiadania się, a także bezpieczeństwa pozosta-
wionego samochodu na wydzielonym miejscu parkingowym 
i roweru pod zadaszoną wiatą. Działania towarzyszące budo-
wie węzłów przesiadkowych takie jak budowa ścieżki pieszo-
-rowerowej czy modernizacja dróg lokalnych to odpowiedź na 
postulaty poprawy warunków, komfortu i bezpieczeństwa do-
stania się do przystanku. Wszystko z myślą o komforcie po-
dróży mieszkańców i trosce o środowisko naturalne! 

Komfort, bezpieczeństwo i ekologia
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Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
zaprasza na szkolenie

Księgowość MŚP – zmiany 2019
23 stycznia 2019 r., w godz. 10.00 – 13.00

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, bud. C, sala 21,
 

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z wprowadzonymi i planowanymi do wprowa-
dzenia w roku 2019 zmianami w zakresie księgowości MŚP. Szkolenie poprowadzi Alicja Stawowa, księgowa AS Finanse

W celu rezerwacji miejsca prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 61 89 59 242 lub mail: kontakt@tarnowo-podgorne.pl. 
Szczegółowe informacje na www.tcwp.pl.

Kolejny rok pod hasłem wspierania lokalnej przedsię-
biorczości za nami. Z biegiem czasu pojawiają się 
nowe pomysły, powstają nowe narzędzia służące temu 

wsparciu. Na jakie działania i inicjatywy mogą liczyć przed-
siębiorcy w roku 2019? Jedno jest pewne. Będzie się działo. 
Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ planowa-
nych jest wiele form nowoczesnego wspierania przedsiębior-
czości, dla firm z terenu Gminy Tarnowo Podgórne oraz osób, 
które dopiero planują założyć własną działalność gospodar-
czą. Zamiast ryby – wędka! Czyli szkolenia, warsztaty, kon-
ferencje, doradztwo, informacja! W roku 2019 Tarnowskie 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (TCWP) będzie kon-
tynuowało organizację bezpłatnych, comiesięcznych konsul-
tacji specjalistów. Ta forma wsparcia lokalnego biznesu się 
sprawdza, o czym świadczy rosnące zainteresowanie dyżura-
mi. W dalszym ciągu skorzystać będzie można z bezpłatnych 
porad księgowej, radcy prawnego oraz doradcy podatkowego. 
Zorganizowane zostaną także, przy współpracy z Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), konsultacje z ekspertem. 
Doradztwo ZUS w głównej mierze dotyczyć będzie formal-
ności związanych z otwarciem oraz prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej. Te indywidualne spotkania nie wymagają 
wcześniejszych zapisów. Wszystkie dyżury odbywać się będą 
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, budynek C. Szczegó-
łowe terminy aktualizowane są na bieżąco na naszej stronie 
internetowej www.tcwp.pl oraz profilu na Facebooku.

Wraz z nowym rokiem kalendarzowym TCWP kontynu-
ować będzie także realizację projektu Akademia Tarnowskie-
go Przedsiębiorcy – dedykowanego lokalnym przedsiębior-
com, star-up’om oraz wszystkim mieszkańcom naszej Gminy 
planującym rozpocząć pracę na własny rachunek. W minio-
nym roku kalendarzowym w ramach Akademii organizowa-
ne były cyklicznie warsztaty i szkolenia z tzw. umiejętności 
miękkich, pogłębiające wiedzę m.in. w zakresie zarządzania, 
promocji i reklamy, skutecznej sprzedaży i negocjacji. Nie za-
brakło także tzw. tematyki twardej, czyli szkoleń będących 
odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie na informację, ta-
kich jak: JPK_VAT oraz RODO. W ciągu dwunastu miesięcy, 
przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w zorganizowanych w ra-
mach TCWP warsztatach, uzyskali niezbędne umiejętności, 
które będą mogli wykorzystać prowadząc swoje biznesy.

Działania te będą kontynuowane. W ramach Akademii orga-
nizowane będą cyklicznie warsztaty, szkolenia oraz spotkania 
informacyjne. W harmonogramie wydarzeń na nadchodzący 
rok, przewidziane zostały dwa szkolenia miesięcznie. Będą 

to szkolenia w dużej mierze pogłębiające wiedzę w zakresie 
skutecznej sprzedaży oraz reklamy i promocji, social media, 
networking, zarządzania (FRIS), obsługi klienta, księgowo-
ści i wiele innych. Od stycznia ruszamy z cyklem warsztatów 
„Storytelling w biznesie”. Zaplanowano trzy edycje: zimową, 
wiosenną oraz jesienną. Uczestnicy każdej z nich skorzysta-
ją z trzech warsztatów, realizowanych raz w miesiącu. Pierw-
szy warsztat odbędzie się 16 stycznia. Uczestnicząc w zaję-
ciach będzie się można dowiedzieć jak tworzyć historie, które 
sprzedają produkty i usługi oraz jak zdobywać klientów dzię-
ki angażującym opowieścią. Dynamicznie rozwijająca się fir-
ma rodzinna, internetowy start-up, czy też prężnie działające 
średnie przedsiębiorstwo – wszystkie one potrzebują pomocy 
w tych samych obszarach: strategii marki, kreowaniu wize-
runku, budowaniu silnej pozycji na rynku. Podczas warszta-
tów storytellingowych odpowiemy sobie na pytanie: dlaczego 
w dzisiejszych czasach tak ważne jest stworzenie inspirującej 
opowieści o swojej marce? 23 stycznia zapraszamy także na 
szkolenie „Księgowość MŚP – zmiany 2019”. 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach 
oraz w szkoleniu. Liczba miejsc jest ograniczona, decydu-
je kolejność zgłoszeń. Więcej informacji na ten temat znajdą 
Państwo na naszej stronie internetowej oraz w wydarzeniach 
„Storytelling w biznesie” oraz „Księgowość w MŚP – zmia-
ny 2019”, utworzonych na Facebooku. Zaznaczamy jednak, że 
jedyną formą zapisu na powyższe wydarzenia jest zgłoszenie 
telefoniczne lub mailowe! 

Oprócz cyklicznie organizowanych konsultacji, szkoleń 
i warsztatów, przewidziana jest także organizacja spotkań in-
formacyjnych przede wszystkim w zakresie możliwości pozy-
skania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub 
z przeznaczeniem inwestycyjnym dla działających przedsię-
biorców. Z częstotliwością raz na kwartał organizowane będą 
także spotkania networkingowe. Networking to przede wszyst-
kim budowanie sieci kontaktów biznesowych oraz możliwość 
wzajemnych inspiracji i motywacji. 

Zachęcamy do systematycznego odwiedzania naszej stro-
ny internetowej www.tcwp.pl oraz profilu na Facebooku. 
Zamieszczane są tam aktualne informacje związane z orga-
nizowanymi w ramach TCWP szkoleniami, warsztatami, spo-
tkaniami informacyjnymi oraz konsultacjami. W przypadku 
dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego 
pod numerem 61 8959 242 oraz mailowego: kontakt@tarno-
wo-podgorne.pl

~ TCWP, Dagmara Orlik

Zapraszamy na szkolenia
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesje z 20 i 27 listopada

W dniu 20 listopada 
odbyła się pierwsza 
sesja VIII kadencji 

Rady Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Otwarcia posiedzenia oraz 
powitania Wójta Elekta Gminy 
Tarnowo Podgórne Tadeusza 
Czajki, I Zastępcy Wójta Ewy 
Noszczyńskiej-Szkurat, II Za-
stępcy Wójta Piotra Kaczmarka, 
Skarbnika Gminy Katarzyny 
Jackowiak, Sekretarza Gminy 
Oskara Cierpiszewskiego, Rad-
cy prawnego Andrzeja Rzep-
kowskiego, prezesów spółek, 
dyrektorów jednostek organi-
zacyjnych, pracowników Urzę-
du Gminy, sołtysów, radnych 
oraz gości dokonała najstarsza 
wiekiem radna Krystyna Sem-
ba. Po odczytaniu postanowie-
nia Komisarza Wyborczego 
w Poznaniu I Krzysztofa Józe-
fowicza, stwierdzeniu, że obra-
dy zostały zwołane prawomoc-
nie i odśpiewaniu hymnu (przy 
akompaniamencie Agnieszki 
Liman) Przewodniczący Gmin-
nej Komisji Wyborczej Jacek 
Kowalak wręczył zaświadcze-
nia o wyborze. Radna Krysty-
na Semba wypowiedziała rotę 
ślubowania „Wierny Konsty-
tucji i prawu Rzeczpospolitej 
Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawo-
wać godnie, rzetelnie mając na 
względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców.” Najmłod-
szy wiekiem Rafał Pielucha 
wyczytywał kolejno nazwiska 
radnych, którzy wypowiadali 
słowo „ślubuję”, i mogli dodać 
zdanie” Tak mi dopomóż Bóg”. 
Po złożeniu ślubowania radni 
objęli swoje mandaty.

Pierwsza sesja każdej kaden-
cji związana jest z wyborami taj-
nymi Przewodniczącego i Wice-
przewodniczących Rady Gminy: 
Przewodniczącą Rady została 
Krystyna Semba, a Wiceprze-
wodniczącymi Wojciech Jan-
czewski i Julian Kiełczewski. 

W głosowaniu jawnym wybra-
no przewodniczących Komisji 
Stałych Rady Gminy: Komisja 
Rewizyjna – Damian Skwie-
rzyński, Komisja Skarg , Wnio-
sków i Petycji –Mateusz Borow-
ski, Komisja Budżetu i Rozwoju 
Gminy – Zuzanna Szulc, Komi-
sja Spraw Społecznych – Marze-
na Gryska, Komisja Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej – 
Marcin Kobos, Komisja Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
– Ewa Jurasz, Komisja Porząd-
ku Publicznego – Rafał Pielu-
cha. Każdy z radnych pracuje 
w dwóch komisjach. 

Druga sesja wymagała od 
radnych pochylenia się nad 33 
projektami uchwał, które były 
wnikliwie analizowane na posie-
dzeniu Wspólnej Komisji 26 li-
stopada. To właśnie w komisjach 
odbywa się praca nad projektami 
uchwał, tam dopytuje się i wyja-
śnia zawiłe sprawy. Dopiero po-
tem projekt trafia na sesję. Na 
sesji – jeżeli nasuwa się jeszcze 
jakaś wątpliwość, wymagająca 
wyjaśnienia – przedkładający 
projekt uchwały odpowiada na 
pytania i przystępuje się do gło-
sowania. 

Dwa projekty dotyczyły finan-
sów, zmiany uchwały budżeto-
wej na rok 2018 – były to prze-
sunięcia, co pociągnęło za sobą 
zmianę w Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. Pięć uchwały doty-
czyło kupna działek w Przeźmie-
rowie, Lusowie, Sierosławiu, 
Wysogotowie, Górze – wszyst-
kie działki pomogą w rozwia-
zywaniu problemów drogowych 
miejscowości. Nadano nazwy 
ul: w Baranowie – Spacerowa, 
w Lusowie – St. Taczaka, w Gó-
rze – Ustronna, w Jankowicach 
– Wiatraczna. Kolejny blok to 
sześć uchwał dotyczących pro-
longaty kolejnych umów dzier-
żawy. Rada podjęła też uchwałę 
zezwalającą na zawieranie po-
rozumień między Gminą Tarno-

wo Podgórne a innymi jednost-
kami samorządu terytorialnego, 
dotyczących zasad prowadzenia 
punktów katechetycznych na-
uczania religii kościołów innych 
niż katolickie. Podjęto uchwa-
ły dotyczące spraw: wskazania 
radnego do Komisji ds. pomo-
cy zdrowotnej dla nauczycie-
li, wskazania radnego do Spo-
łecznej Komisji Mieszkaniowej, 
wskazania radnego do Rady 
Sportu Gminy Tarnowo Podgór-
ne, powołano dwóch radnych do 
Komisji inwentaryzacyjnej. 

Następny blok uchwał doty-
czył podatków. Podatek rolny od 
1 ha przeliczeniowego wyniesie 
w Gminie Tarnowo Podgórne 
120 zł (musi to jeszcze zaopinio-
wać Prezes Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej, a więc obniżka). Po-
zostałe podatki: od nieruchomo-
ści, środków transportu, opłaty 
targowe zostają na poziomie lat 
2017-2018. Na półtorej godz. 
zatrzymał nas podatek śmiecio-
wy: ustalenie jego wysokości, 
metody ustalania opłaty za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi, terminu, częstotliwości 
i tryb uiszczania opłat za gospo-
darowanie odpadami, wzoru de-
klaracji o wysokości opłat za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi składanej przez wła-
ścicieli nieruchomości. Dla Rad-
nych nie była to łatwa decyzja. 
Ostatecznie stawka za zbieranie 
selektywnie wynosić będzie od 
stycznia 2019 r. 15 zł, za zbiera-
ne nieselektywnie 30 zł. Problem 
związany z odpadami komunal-
nymi przedstawił na sesji pre-
zes TP-KOM Waldemar Nowak 
– była to bardzo merytoryczna 
wypowiedź. Odsyłam Państwa 
do jego artykułu w tym numerze 
gazety. 

~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy
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~ wspomnienie

Nadchodzą święta. Te najpiękniejsze z pięknych. Za-
wsze o tej porze w mojej „twórczości” pisałem o nich 
na tych łamach, korzystając z różnych inspiracji. Tych 

wzniosłych, związanych z duchowym przeżywaniem znacze-
nia i magii świąt, ale i tych o lżejszym charakterze, sprowa-
dzających się do przyziemnych, dziecięcych obserwacji tego, 
co działo się w związku z obchodami Bożego Narodzenia 
w Przeźmierowie. Czas akcji? Całkiem niedawno, czyli jak 
zwykle u mnie jakieś 50 lat temu z pokaźnym okładem. My-
ślenie o okresie wspomnianych świąt w kontekście dzisiejsze-
go felietonu nieoczekiwanie przywiodło mi na myśl funkcjo-
nowanie urzędu pocztowego w Przeźmierowie. Oczywiście 
drzewiej, w wyżej wymienionym czasie. Skojarzenie Świąt 
Bożego Narodzenia z pocztą pewnie wymaga bliższych wy-
jaśnień. Trudno obejść się w tym miejscu bez przeniesienia 
do dawnych lat, kiedy życzeń świątecznych nie przesyłało się 
esemesem, lecz trzeba było się natrudzić, by nabyć, wypisać 
i wysłać na czas okolicznościową kartkę pocztową. Okres ten 
był więc z powodu natłoku przedświątecznej korespondencji 
przez lata wyjątkowo absorbujący dla pracowników poczty, 
stąd być może to moje nieoczekiwane skojarzenie. 

Urząd pocztowy w Przeźmierowie powstał w 1952 r. w za-
adoptowanych pomieszczeniach na ul. Rynkowej, w miejscu, 
które dla mnie ma wartość wybitnie sentymentalną, bo stano-
wi część znacjonalizowanego majątku po moich przodkach. By 
usytuować go dokładnie: był to budynek dzisiejszego serwisu 
rowerowego. Wtedy stanowił część kompleksu: poczta, sklep 
mięsny, sklep spożywczy (tzw. „U Leonharda” a jakże!). Miej-
sce, gdzie bez żadnej przesady skupiało się całe życie ówcze-
snego Przeźmierowa. Poczta była siermiężna i na swój spo-
sób prymitywna tak jak wszystko wtedy. Podwójne, masywne 
drzwi do niej obite były blachą, gdyż placówka ta doświadczała 
licznych włamań. Po wejściu ukazywała się półokrągła kota-
ra z szaroburego koca, chroniąca wnętrze przed zimnem przez 
dobre pół roku. W środku podłoga z desek, codziennie dla de-
zynfekcji i impregnacji nasączana sporą porcją nafty oświe-
tleniowej, roztaczającej okropną, dusząca woń. Do tego kraty 
w oknach z prętów, które wtedy grubsze były niż dziecięca ręka. 
W środku ogromna liczba jutowych, pocztowych worków. No 
i łącznica telefoniczna ze starym ebonitowym aparatem, który 
służył do rozmów w czasach, kiedy posiadanie telefonu znaczy-
ło coś zupełnie innego niż dziś. Eufemistycznie napisałem łącz-
nica nie kabina, bo prywatności prowadzenia rozmów nie było 
wtedy wcale, a i jakość dźwięku, i połączenia powodowała, że 
wrzeszczeć do słuchawki było trzeba. Pierwszym naczelnikiem 
poczty z prawdziwego zdarzenia w Przeźmierowie była Stani-
sława Zarzyńska. Zamykam oczy i widzę ją w świecącym fartu-
chu z podszewki, dodatkowo wyposażonym w takież zarękawki 
na gumce, chroniące przed wszechobecnym tuszem z pieczą-
tek i płynnym lakiem do pieczętowania przesyłek. Wszystko to 
oczywiście przyozdobione przypinanym, śnieżnobiałym, kroch-
malonym, zmienianym co dzień kołnierzykiem. Pamiętam jak 
uprosiłem u niej prawo do wchodzenia w posiadanie pozostało-
ści (obrzeży) po wydzieranych znaczkach, klejąc z nich po na-
ślinieniu wymyślne figury rodem z własnej wyobraźni. Czasami 
udawało się znaleźć jakąś zużytą kopertę i korzystając z chwili 

nieuwagi pani Naczelnik – z lubością i impetem nieudolnie pró-
bować naśladować automatyczny ruch polegający na uderzeniu 
datownikiem w poduszkę z tuszem i głośnym przybijaniu go 
na papierze. Ech, jakże dumnym się z tego było! Pamiętam też, 
że razem z kolegami uwielbialiśmy być zatrudniani do powia-
damiania osób, do których przychodziły depesze. I to nie tylko 
o samym fakcie nadejścia, ale też o ich szczegółowej treści! Do 
dziś doskonale pamiętam jak roztrzęsiony informowałem jedną 
z nieżyjących już mieszkanek Przeźmierowa o wypadku w woj-
sku jakiemu uległ jej syn! O ochronie danych osobowych nikt 
na szczęście wtedy jeszcze nie słyszał! Z rozrzewnieniem my-
ślę o pani Zarzyńskiej. Fachowa, poważna i posągowa na służ-
bie, przy bliższym poznaniu charakteryzowała się nieoczekiwa-
nym i bliskim mi rodzajem wyrafinowanego poczucia humoru. 
Przy tym wszystkim wspaniała sąsiadka i bodaj najbliższa przy-
jaciółka mojej mamy. Kolejnym naczelnikiem został Jan Ko-
ściukiewicz, później była nią Irena Mager. Wszyscy wymienie-
ni byli wybitnymi mieszkańcami Przeźmierowa i jak tak teraz 
na to patrzę mieli cechy osobowościowe, idealnie nadające się 
do pełnienia tego odpowiedzialnego stanowiska. Nieodłączną 
częścią załogi czasów początków poczty byli listonosze. Pa-
nowie Jasnowski czy Pietrzak kojarzeni są przeze mnie jeno, 
za to Jerzy Kubalewski to postać, która zasługuje na głębsze 
upamiętnienie. Był niezwykle sumienny, pracował do późnego 
wieczora, nie domagając się rekompensaty za nadgodziny. Znał 
wszystkich mieszkańców. Przymykając oczy widzę jego postać 
z obładowanym przesyłkami zdezelowanym rowerem, ze skó-
rzaną torbą z przodu. I kopiowy ołówek za uchem. I wytarty od 
niego do gołego drutu zausznik charakterystycznych przyciem-
nionych okularów. Ciężka praca doręczyciela odcisnęła piętno 
na zdrowiu Jurka i wcześnie dokonał żywota. 

Poczta w tamtych czasach nierozłącznie związana była z tele-
komunikacją. Sąsiadowała z nią centrala telefoniczna. Na kilku-
nastu metrach kwadratowych rozbrzmiewały charakterystyczne, 
intrygujące metaliczne i niepowtarzalne dźwięki wykonywa-
nych połączeń. Osobą, która zawiadywała tym obszarem, był 
mieszkaniec Tarnowa Podgórnego Zygmunt Kołodziejczak – 
„Oto Monter” jak sam o sobie mówił swobodnie posługując się 
na co dzień poznańską gwarą. Szczęśliwych posiadaczy telefo-
nów w Przeźmierowie w latach 60-tych było pewnie około 10. 
Wszystkie aparaty obarczone dużą podatnością na uszkodzenia, 
podobnie jak cała prymitywna sieć telekomunikacyjna. Cha-
rakterystyczne słupołazy, rożne dziwne narzędzia, zwoje drutu, 
skórzane torby pełne „kleśmentów i klunkrów” jak je nazywał, 
obwieszały jego rower, czyniąc z tego wehikułu coś na kształt 
przerażającego monstrum. Z tego powodu, a także z faktu, że 
nader często okolice jego nosa nosiły ślady używania ulubionej 
tabaki bały się go dzieci. Pamiętam jednak, że chętnie pomagał 
w usuwaniu różnych domowych awarii, lutując garnki, przykrę-
cając blaszki do zelówek czy nitując paski. Był niezwykle po-
czciwym i dobrym człowiekiem. 

Dziś poczta zmieniła się diametralnie. Jeszcze bardziej doty-
czy to telekomunikacji. Nurtuje mnie pytanie czy za kolejne 50 
lat znajdzie się ktoś, kto będzie czuł taki sentyment do dzisiej-
szego kształtu tych instytucji jak ja do tamtych? 

~ Grzegorz Leonhard

Święta jako asumpt do wspomnień o początkach 
poczty w Przeźmierowie
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~ bezpieczeństwo

Kronika policyjna
3 listopada, Chyby, ul. Szkolna: nie-

znany sprawca po wyłamaniu drzwi ta-
rasowych domu jednorodzinnego dokonał 
kradzieży pieniędzy i biżuterii o nie-
ustalonej wartości na szkodę osoby pry-
watnej. 
8 listopada, Tarnowo Podgórne, ul. Ro-

kietnicka: z nieogrodzonego terenu przy 
posesji nieznany sprawca dokonał kra-
dzieży 17 europalet o wartości 700 zł na 
szkodę osoby prywatnej. 
9 listopada, Tarnowo Podgórne,  

ul. Zbożowa: nieznany sprawca po wyła-
maniu drzwi do domu jednorodzinnego do-
konał kradzieży biżuterii o nieustalo-
nej wartości na szkodę osoby prywatnej. 
9 listopada, Tarnowo Podgórne,  

ul. Zbożowa: nieznany sprawca po wyłama-
niu drzwi tarasowych domu jednorodzin-
nego dokonał kradzieży biżuterii oraz 
czterech zegarków o wartości 12 600 zł 
na szkodę osoby prywatnej. 
13 listopada, Wysogotowo, ul. Bukow-

ska: nieznany sprawca z terenu firmy 
ukradł rower o wartości 700 zł na szko-
dę osoby prywatnej. 
17 listopada, Przeźmierowo, ul. Ko-

ścielna: nieznany sprawca dokonał wła-
mania do domu jednorodzinnego, skąd 
dokonał kradzieży biżuterii w postaci 
pierścionków, złotej obrączki oraz na-

szyjników o nieustalonej wartości na 
szkodę osoby prywatnej. 
22 listopada, Batorowo, ul. St. Ba-

torego: nieznany sprawca po wyłamaniu 
drzwi tarasowych domu jednorodzinnego 
dokonał kradzieży biżuterii w posta-
ci pierścionków, łańcuszków i kolczy-
ków oraz 10 tys. zł. Łączna suma strat 
20 tys. zł. 
25 listopada, Przeźmierowo, ul. Rze-

mieślnicza: nieznany sprawca z parkin-
gu przy ulicy ukradł Audi A4 (rocznik 
2011) o wartości 40 tys. zł na szkodę 
osoby prywatnej. 
27 listopada, Sierosław, ul. Bukowska: 

nieznany sprawca po wyważeniu rolety 
okiennej oraz wyważeniu okna, włamał 
się do budynku mieszkalnego i dokonał 
kradzieży dwóch telewizorów, kina domo-
wego i 6 głośników o łącznej wartości  
3 500 zł na szkodę osoby prywatnej. 

Postępowania w tych sprawach prowadzi 
KP Tarnowo Podgórne.
W wyniku działań Policji w listopadzie 

2018 zatrzymano na gorącym uczynku lub 
w bezpośrednim pościgu 8 sprawców prze-
stępstw, w tym 2 nietrzeźwych kierują-
cych. 

st.asp. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo
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Poselskie wieści

~ bezpieczeństwo

Zbliża się czas świąteczno-noworoczny.  
To okres, kiedy częściej niż zwykle poja-
wiają w sprzedaży różnego rodzaju petardy 

i fajerwerki. Co prawda w ciągu roku efekty hukowe 
i błyskowe uświetniają różnego rodzaju uroczystości 
i imprezy, jednak najwięcej tego rodzaju materiałów jest 
używane podczas nocy sylwestrowej, co łączy się oczywi-
ście z powitaniem Nowego Roku. 

Podczas używania petard i fajerwerków należy zachować 
szczególną ostrożność, ponieważ nieumiejętne obchodzenie 
się tymi materiałami może doprowadzić do oparzeń, utraty 
wzroku, uszkodzeń ciała, a w skrajnych przypadkach śmierci. 

Dlatego warto zadbać, aby ten szczególny czas nie zakoń-
czył się tragicznie. Petardy i fajerwerki należy kupować tyl-
ko w sprawdzonych, rzetelnych sklepach. Należy zwracać 
uwagę, czy są sprzedawane w oryginalnych opakowaniach, 
a przede wszystkim z dołączoną instrukcją w języku polskim. 
Przed użyciem tego rodzaju środków należy sprawdzić, czy 
produkt jest kompletny – tzn. czy nie posiada uszkodzeń ta-
kich jak np. pęknięcia, wgniecenia, wybrzuszenia, itp. 

Petard i fajerwerków absolutnie nie wolno dawać do odpa-
lenia dzieciom. Zakazane jest również używanie petard i fa-
jerwerków w zamkniętych pomieszczeniach oraz w pobliżu 
obiektów i przedmiotów łatwopalnych. Ważnym elementem, 
o którym należy bezwzględnie pamiętać, jest to, by nie odpa-
lać petard i fajerwerków w stanie nietrzeźwym. 

Chciałbym też przypomnieć, że sprzedaż materiałów piro-
technicznych dozwolona jest tylko osobom pełnoletnim. Na-
ruszenie tej normy jest przestępstwem zagrożonym karą po-
zbawienia wolności. Jeżeli taki przypadek zostanie ujawniony 
przez Straż Gminną, to zostaje on przekazany Policji.

Pamiętaj! Odpalenie fajerwerków musi odbywać się wy-
łącznie pod nadzorem trzeźwej osoby pełnoletniej. 

Po nieudanej próbie nigdy nie zapalaj ich po raz 
drugi.

Warto przypomnieć, że odpalanie fajerwerków lub 
innych petard może stanowić też czyn zabroniony. Je-

żeli przyjąć, że noc sylwestrową i Nowy Rok są tym 
momentem, w którym zwyczajowo stosuje się tego ro-

dzaje atrakcje, to w innym czasie może stanowić wykro-
czenie określone w artykule 51 kodeksu wykroczeń. Ten 

artykuł brzmi: Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym 
wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek 
nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, pod-
lega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

W tym czasie zwierzęta, a w szczególności psy i koty, prze-
żywają ogromny stres. Ich spokój przede wszystkim zakłóca 
huk towarzyszący pokazom i wystrzałom materiałów piro-
technicznych. Jak zapewnić swojemu pupilowi poczucie bez-
pieczeństwa i komfort w czasie tego okresu? Oto kilka wska-
zówek. 

·  na spacer należy wybrać się najpóźniej do godz. 20 (trze-
ba pamiętać o smyczy), 

·  zasłońmy w domu rolety lub żaluzje tak, by zwierzę nie 
widziało fajerwerków,

·  dobrze, by zwierzę przebywało w pomieszczeniu, które 
zna i lubi, 

·  zdenerwowane zwierzę należy uspokoić, najlepiej odwra-
cając jego uwagę, np. poprzez pieszczoty lub zabawę, 

·  zwierzęciu, na które nie działają inne metody, można po-
dać środek usypiający, 

·  oczywiście właściciel czworonoga, którego pupil został 
poparzony lub cierpi na zaburzenia oddychania czy krą-
żenia powinien niezwłocznie udać się do weterynarza.

~ Artur Szeląg
Komendant SG

Straż Gminna informuje

Drodzy Czytelnicy!

Za nami kolejne wybory samorządowe. 
Chciałbym pogratulować i życzyć powodze-
nia wszystkim reprezentującym nas samo-

rządowcom. Praca dla mieszkańców Gminy daje 
dużą satysfakcję, ale jest też wielkim zobowiąza-
niem. Niezwykle ważny jest wzajemny szacunek, 
ciężka praca i wsłuchiwanie się w głos mieszkań-
ców – to recepta na sukces. Gmina Tarnowo Pod-
górne jest rozpoznawalna w całej Polsce. Słyniemy 
z dobrego zarządzania i gospodarności. I tego po-
winniśmy się trzymać. 

Szanowni Państwo!

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Z tej 
okazji pragnę złożyć wszystkim mieszkań-
com najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

wszelkiej pomyślności oraz dobrego czasu spędzo-
nego w rodzinnym gronie. Niech 2019 rok będzie 
czasem sukcesów, spełnienia marzeń i celów za-
równo zawodowych i jak i prywatnych.

Z pozdrowieniami,

~ Waldy Dzikowski
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Wspomnienie

por. Antoni Leigeber, ur. 7 czerwca 1890 r. w Poznaniu
rodzice: Wawrzyn i Barbara, zm. 29 września 1974 r.

Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. Twórca jednej 
z kompanii powstańczych walczącej pod Nakłem. Następ-
nie służył w Obronie Krajowej. Sołtys Kokoszczyna w 1929 
r., późniejszy wójt gminy Tarnowo Podgórne w latach 1935 
– 1939. Spoczywa na cmentarzu w Tarnowie Podgórnym. 

W 2018 r. z radością świętujemy setną rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach 
nasza Ojczyzna powróciła na mapy Europy.

Mój ojciec wraz z wybuchem I wojny światowej był powo-
łany do służby w wojsku pruskim. Jak wynikało z jego relacji 
w 1914 r. brał udział w walkach pod Verdun. Po pewnym cza-
sie, ze względu na stan zdrowia został przeniesiony na front 
wschodni. W grudniu 1915 r. napisał list do swojej siostry 
i szwagra (przedruk listu zamieszczamy obok).

26 grudnia przyjechał do Poznania Ignacy Paderewski, któ-
ry przemawiał z balkonu hotelu Bazar. Następnego dnia, czyli 
27 grudnia zaczęło się powstanie Wielkopolskie. Pierwszym 
dowódcą Powstania był kapitan (a wkrótce major) Stanisław 
Taczak. Mój ojciec służył w Wielkopolsce (m.in. pod Żninem) 
pod dowództwem pułkownika Kopy.

~ Stanisław Leigeber



grudzień 2018 | sąsiadka~czytaj |    23

~ stowarzyszenia

5 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolon-
tariusza. Z tej okazji 8 grudnia w Hotelu 500 w Tarno-
wie Podgórnym zorganizowaliśmy dla Młodych Orłów 

– wolontariuszy naszej Fundacji specjalne spotkanie, na któ-
rym podziękowaliśmy młodzieży za doskonałą współpracę  
i czas poświęcany dla innych. Podziękowaliśmy za dziele-
nie się wiedzą, zarażanie pasją i serce okazywane drugiemu 
człowiekowi. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Tadeusz 
Czajka, który pochwalił i docenił działania naszego zespołu, 
zwłaszcza na rzecz integracji międzypokoleniowej. Gościem 
specjalnym był Tomasz Brańka – fenomenalny wykładowca 
akademicki, którego młodzież uwielbia! Tomasz Brańka jest 
politologiem, specjalistą od współczesnych stosunków mię-
dzynarodowych. Realizuje zajęcia dydaktyczne z m.in. tech-
nik twórczego myślenia i kreatywności. Prowadził badania 
i wykładał m.in. w Szwecji, Danii, Islandii, Finlandii, Łotwie, 
Rosji, Turcji, Hiszpanii, Azerbejdżanie, Tajwanie, Czechach 
i w naszej Akademii Młodych Orłów, która miała miejsce la-
tem w Tarnowie Podgórnym! Pracuje jako adiunkt w Zakła-
dzie Pozaeuropejskich Studiów Politycznych na Wydziale 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu i jak 
mówi młodzież: jest boski! Tomek przyjął nasze zaproszenie 
i opowiedział o Matrycy Eisenhowera, czyli o tym, jak mieć 
czas dla siebie, gdy robi się dużo rzeczy i ma się wiele zobo-
wiązań. Jak umiejętnie delegować zadania, zarządzać czasem 
i nie dać się wykorzystywać. To był fantastyczny wykład!

Dziękujemy Hotelowi 500 w Tarnowie Podgórnym za do-
skonałą współpracę i udostępnienie profesjonalnej sali kon-
ferencyjnej, w której odbyło się nasze spotkanie oraz Niku 
Bowling Poznań za vouchery na kręgle, którymi obdarowali 

naszych podopiecznych. Dla wolontariuszy, którzy wykazali 
się szczególną aktywnością w mijającym roku, mieliśmy do-
datkowo podwójne zaproszenia do kina od Radia Eska! 

Już dziś odliczamy godziny do uroczystej Gali Barwy Wo-
lontariatu połączonej z koncertem Kamila Bednarka, która od-
będzie się w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Po-
znańskich. Na Galę zostaliśmy zaproszeni przez Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolską Radę Koordy-
nacyjną. Pojedziemy tam z Młodymi Orłami, których nomino-
waliśmy do tytułu Wolontariuszy Roku oraz z naszymi nieco 
starszymi wolontariuszami. Razem jest nas prawie 50 osób!

Jesteście wspaniali i jestem dumna, że mogę z Wami współ-
pracować! Życzę Wam dużo zdrowia, niesłabnącego entuzja-
zmu oraz takich marzeń i myśli, które da się zrealizować. 

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
~ Maja Stępień

 Prezes Fundacji Nigdy nie jest za późno

Spotkanie Młodych Orłów 

U Św. Andrzeja 
w Jankowicach

Średniowieczny Jarmark św. An-
drzeja w Pałacu Jankowice zor-
ganizowała Fundacja Gesta. 1 

grudnia przy Pałacu stanęła Wioska Ży-
wej Archeologii z kramami rzemieślni-
ków i zagrodą z żywymi zwierzętami. 
Równocześnie  w Pałacu odbywały się 
warsztaty pieczenia pierników, tworze-
nia lalek motanek i filcowania. Oczy-
wiście nie zabrakło też lania wosku 
i innych średniowiecznych wróżb an-
drzejkowych. Wszystko w towarzystwie 
dźwięków muzyki dawnej. 

Projekt był współfinansowany przez 
Gminę Tarnowo Podgórne. 

~ Fundacja Gesta
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Wiadomości brackie

W setną rocznicę odzyskania niepodległości Kurko-
we Bractwo Strzeleckie po raz 13 zorganizowało 
Powszechne Obywatelskie Strzelanie Niepodległo-

ściowe. Obchody rozpoczęliśmy udziałem w uroczystej mszy 
oraz apelem pod tarnowskim obeliskiem. Następnie udali-
śmy się w towarzystwie przyjaciół i sympatyków na bracką 
strzelnicę na świąteczny obiad. Nie zabrakło tradycyjnych 
rogali marcińskich, śpiewu patriotycznych pieśni i zawodów 
strzeleckich. Zgodnie z przedwojenną tradycją w Dniu Nie-
podległości rywalizowaliśmy o Tarczę Niepodległościową, 
do której w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy pierwszy 
strzał oddał II Zastępca Wójta Piotr Kaczmarek. Tarczę zdo-
był Waldemar Kubiak, KBS Tarnowo Podgórne. Puchar Wójta 
Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki zdobył Krzysztof 
Cieślik, II miejsce – Bartosz Mróz, III – Paulina Wróbel. Tar-
cza Pistoletowa I miejsce – Krzysztof Cieślik, II miejsce – Ra-
dosław Królicki, III – Marek Szajkowski. Tarcza karabin cen-
tralnego zapłonu Snajper I miejsce – Zbigniew Szabelski, II 
– Marcin Just KBS Szamotuły, III – Krzysztof Cieślik. Tarcza 
losowa „chybił trafił”: I miejsce – Krzysztof Cieślik, II – Bar-
tosz Mróz, III – Stanisław Leitgeber. Karabinek pneumatycz-
ny I miejsce – Kamil Bączyk, II – Zosia Ciesielska, III – Emil-
ka Bączyk, IV – Michalinka Królicka. Kura zestrzeliła Halina 
Dutkiewicz, a pomogli jej Bartosz Mróz i Natalia Cicha.

W sobotę, 24 listopada, odbyła się XXII edycja zawo-
dów o Puchar Przechodni Prezesa Zjednoczenia Kurkowych 
Bractw Strzeleckich RP, którą otworzył wieloletni Prezes 
Zjednoczenia Adam Gołembowski. Do rywalizacji stanęli 
członkowie z bractw: Tuchola, Czarnków, Sieraków, Pniewy, 
Szamotuły, Poznań, Tczew, Swarzędz, Opalenica, Budzyń, 

Mosina, Tarnowo Podgórne, Piła i Kalisz. Puchar zdobył Piotr 
Czapiewski z KBS Tczew, który główne trofeum odebrał z rąk 
byłego prezesa Adama Gołembowskiego oraz prezesa Okrę-
gu Szamotulskiego Lecha Orlika. Drugi był Grzegorz Jaskuła, 
a trzeci Bernard Mazantowicz. Puchar Wójta Gminy Tarno-
wo Podgórne zdobył Piotr Czapiewski, II miejsce Grzegorz 
Jaskuła, III – Krzysztof Cieślik. Tarcza Kołkowa I miejsce – 
Piotr Czapiewski, II – Tadeusz Kabat, III – Waldemar Kubiak. 
Tarcza Pistoletowa I miejsce – Grzegorz Jaskuła, II – Krzysz-
tof Cieślik, III – Monika Wieczorek KBS Opalenica. Karabin 
Centralnego Zapłonu I miejsce Grzegorz Jaskuła, II – Roman 
Wieczorek KBS Opalenica, III – Zbigniew Szabelski. Tarcza 
Losowa „chybił trafił”: I miejsce – Grzegorz Jaskuła, II – Ma-
riusz Wegner, III – Marek Czajka, IV – Czesław Kucharski. 
Karabinek pneumatyczny – dzieci: Franciszek Wudarski, Mi-
chalina Królicka, Julia Wieczorek, Jan Szajkowski, Leon Wu-
darski. Kura zestrzelił Henryk Więckowski, drugi był Lech 
Orlik, a trzeci Krzysztof Cieślik. Dodatkowa super nagroda –
Karcher SC 4, losowana wśród wszystkich strzelających o pu-
char przechodni Prezesa Zjednoczenia, powędrowała do Zbi-
gniewa Szabelskiego.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Nasza strzelnica otwarta jest w każdy wtorek i czwartek 

w godz. 16.00 – 20.00. Zapraszamy do sprawdzenia swoich 
umiejętności i sprawności oka. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk 

prezes KBS Tarnowo Podgórne
Zawody współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne.
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Tegoroczny sezon jesienny w tarnowskim chórze roz-
począł się bardzo patriotyczne. W takim klimacie  
14 października odbyło się Jesienne Święto Pieśni. 

Natomiast 11 listopada tradycyjnie Koło Śpiewu uświetniło 
mszę św., która w tym roku z okazji 100-lecia odzyskania nie-
podległości była wyjątkowo uroczysta. Już tydzień później, 
18 listopada, chór wystąpił podczas XIII Skórzewskich Spo-
tkań Chórów „Bogu i Ojczyźnie Śpiewajmy”. Stało się tra-
dycją, iż skórzewska świątynia donośnie rozbrzmiewa muzy-
ką pieśni patriotycznych w wykonaniu zaproszonych chórów, 
wcześniej uczestniczących we mszy św. Podczas tegorocz-
nego przeglądu wystąpiły: chór Bel Canto z Dopiewa, który 
jest współorganizatorem imprezy, chór Jutrzenka ze Skórze-
wa oraz Koło Śpiewu z Tarnowa Podgórnego. Nasz chór wy-
konał m.in. „Polskie kwiaty”, „Gdzie jest ten kraj”, „Piosnkę 
dudarza” oraz wiązankę pieśni legionowych. Na zakończenie 
połączone chóry pod dyrekcją Elżbiety Węgielewskiej wyko-
nały „Rotę” oraz „Marsyliankę Wielkopolską” – nawiązując 
do 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

W kolejną niedzielę, 25 listopada, chórzyści udali się do 
Książa Wielkopolskiego, gdzie odbyło się I Patriotyczne Spo-
tkanie Chórów „Z pieśnią patriotyczną”. Przegląd chórów zo-

stał zorganizowany w ramach programu „Łączy nas pamięć”. 
Na koncercie wystąpiły chóry m.in. ze Śremu, Borka Wiel-
kopolskiego, Kostrzyna, Wloszakowic, Czerwonaka i Książa. 
W wykonaniu naszego Koła mogliśmy usłyszeć m.in: „O pol-
ski kraju święty” czy „Modlitwę obozową”. Po zakończeniu 
występów odbyła się krótka prezentacja multimedialna o Ksią-
żu Wlkp. Skupiała się na Wiośnie Ludów, bitwie o Książ oraz 
na miejscach, które nawiązują do wydarzeń rocznicowych. 

Teraz chór przygotowuje się do występów kolędowych, 
przypominając sobie znane kolędy i ucząc się nowych. Zapra-
szamy na występy!

Cześć Pieśni!
 ~ Dorota Zygmańska

Chóralne wieści

Na patriotyczną nutę

Prawie 40 wojowników z Lusówka i okolic 
razem z rodzicami stawiło się 4 grudnia 
do walki ze smokami podczas Spotkania 

z Bajką. Znany z Teatru Nowego i seriali telewi-
zyjnych aktor Andrzej Niemyt i pisarka Weroni-
ka Kurosz wiedzieli, jak przekazać niesamowi-
te opowieści. Oprócz czytania były informacje 
o tym, jak zostać aktorem i autorką książek dla 
dzieci, skąd biorą się pomysły na bajkowe opo-
wiadania, jak powstaje książka i herb. Były też 
warsztaty sztuki rycerskiej. Na koniec każdy 
mógł skosztować czekoladowej mini-kuli ar-
matniej. Organizatorem wydarzenia było Cen-
trum Inicjatyw Rodzinnych Lusówko. Więcej na 
stronie www.cirlusowko.pl. 

~ elach

Smoki zawitały do Lusówka

Wędkarze – na zebranie!

Zarząd Koła Wędkarskiego nr 132 w Tarnowie Podgór-
nym informuje, że 13 stycznia 2019 r. w sali GKS Tar-
novia przy ul. 23 Października w Tarnowie Podgórnym 

odbędzie się zebranie sprawozdawcze.
Początek o 10.00, w przypadku braku quorum – drugi ter-

min: godz. 10.30.
Zapraszamy wszystkich członków.

~ Tomasz Braniewicz, Prezes Koła 

Wędkarze – ważne

Koło wędkarskie przypomina o konieczności aktuali-
zacji kart wędkarskich – tracą ważność karty wydane 
przed 31 stycznia 1997 r. Można tego dokonać w Sta-

rostwie Powiatowym. Informacji udziela Skarbnik Koła – tel. 
517 586 272.

~ Koło Wędkarskie
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Grupa turystyczna odwiedziła 20 listopada dwa muzea: 
w Uzarzewie i w Swarzędzu. 

Muzeum Łowiectwa w Uzarzewie – to miejsce za-
skoczyło nas wszystkich miłą atmosferą, bardzo ciekawą pre-
zentacją eksponatów oraz pięknym parkiem z ogromnymi 
138-letnimi platanami położonym przy samym Jeziorze Uza-
rzewskim. Myślimy już teraz o ponownym odwiedzeniu tego 
miejsca wiosną.

Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu – tak blisko, a jednak 
tak nie po drodze, mało kto z nas odwiedzał to miejsce kiedy-
kolwiek. A warto! Tu również spotkaliśmy się z bardzo miłym 
przyjęciem. 

Ostatnim punktem naszego wyjazdu był wspólny obiad 
w Pałacyku Pod Lipami w Swarzędzu. To piękna restauracja 
ze stylowym wystrojem i dobrym jedzeniem.

Kierowca Pan Tomek, sympatyczny młody człowiek, bez-
piecznie i punktualnie dowiózł nas do zwiedzanych miejsc 
a potem do „domu”. 

Dziękuję wszystkim uczestnikom za punktualność i miłą at-
mosferę!  ~ Bogusia Walkowiak

Jeszcze nie przebrzmiały echa inauguracji roku aka-
demickiego, a już powoli zbliżamy się do końca zi-
mowego semestru. Przed nami jeszcze kilka spotkań 

na zajęciach i dwa wykłady przed przerwa semestralną.
19 grudnia – mgr Anna Szulc: Portret kobiety w literaturze 

polskiej. Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym 
9 stycznia – dr Agnieszka Chwastek: Niepodległość w pie-

śni wyśpiewana. Uwaga – inne miejsce: Pałac Jankowice 
A za nami, jak nakazuje tradycja: ANDRZEJKI.
W mroźny andrzejkowy wieczór, 30 listopada 60-osobo-

wa grupa amatorów dobrej zabawy spotkała się w świetlicy 
w Lusowie, by zgodnie ze starodawną tradycją zakończyć czas 
uciech i zabaw, i rozpocząć okres adwentu. Andrzejki to miła 
impreza rozrywkowo-integracyjna (po raz pierwszy urządzili-
śmy je w 2010 r. w świetlicy wiejskiej w Swadzimiu). Te dzie-
wiąte już też za nami. Była porywająca do tańca muzyka, dobre 
jedzenie, szampańskie humory, a jedyne, co się nie wszystkim 
podobało, to to, że zabawa była za krótka. Wszystkich, którzy 
czują się na parkiecie jak ryba w wodzie, zapraszamy za rok, 

na jubileuszowe 10. ANDRZEJKI. Serdecznie dziękuje-
my wszystkim zaangażowanym w organizację zabawy.

Grudzień, adwent, czas oczekiwania, refleksji, czas 
opłatkowych spotkań. My, studenci UTW, spotkamy się 

17 grudnia i przy zastawionym tradycyjnymi potrawami stole 
podzielimy się opłatkiem, złożymy sobie życzenia i zaśpiewa-
my przepiękne polskie kolędy, by ogłosić całemu światu, że 
„Bóg się rodzi…”

Początek nowego roku kalendarzowego to czas Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Naszym stoiskiem od lat jest Ką-
cik Wędrującej Książki. Każdy może znaleźć dla siebie coś 
interesującego: od literatury dziecięcej, przez młodzieżową, 
romanse i kryminały, albumy, po powieści historyczne i wiele 
innych. Można zaopatrzyć się w interesujący egzemplarz za 
symboliczną złotówkę, można wymienić przyniesione, w do-
brym stanie, książki z własnej biblioteki.

DO SIEGO ROKU!

~ Maria Zgoła

Z UTW do muzeów

Jak ten czas leci…
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5-osobowa drużyna naszego UTW brała po raz kolejny udział w Jesiennym Tur-
nieju Kręglarskim zorganizowanym przez UTW w Sierakowie. Turniej odby-
wał się 24 listopada pod patronatem Burmistrza Sierakowa (po oficjalnym po-

witaniu wszystkich uczestników przez Prezes Sierakowskiego UTW to Burmistrz 
oddał inauguracyjny rzut, rozpoczynający zawody). 

W turnieju wzięło udział 11 zespołów UTW z Wielkopolski. Zawody toczyły się 
tradycyjnie w sympatycznej zabawowo-integracyjnej atmosferze mimo że wśród 
zawodników widać było ogromne zaangażowanie i prawdziwe sportowe emocje. 
Drużyna nasza zajęła tym razem 4 miejsce zespołowo, a do tzw. „pudła” zabrakło 
zaledwie 1 pkt. W trakcie  zawodów tradycyjnie zorganizowano dla wszystkich po-
częstunek, a na zakończenie Prezes zaprosiła wszystkich do uczestnictwa w kolej-
nym wiosennym turnieju oraz dorocznej spartakiadzie, która odbędzie się w czerwcu 
2019 r.  ~ Franek J.

W dniu 8 grudnia ponad 40-oso-
bowa grupa studentów Uni-
wersytetu Trzeciego Wie-

ku w Tarnowie Podgórnym odwiedziła 
Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
w Lusowie. Odbyliśmy krótką lekcję 
historii Powstańców – Kustosz Mu-
zeum zapoznał nas w krótkich słowach 
z historią i pochodzeniem Powstańców 
ochotników, którzy z biegiem czasu zo-
stali żołnierzami i pod wodzą gen. Do-
wbora Muśnickiego brali udział w wielu 
bitwach na terenie Polski. Po obejrzeniu 
eksponatów grupa udała się na pobliski 
cmentarz, aby oddać hołd generałowi 
i zapalić znicz na jego grobie. Na zakoń-
czenie przeszła do świetlicy w Lusowie, 
gdzie już czekał poczęstunek ciastkami 
i kawą.

~ Franek J. 

Turniej Kręglarski Sieraków 

Wizyta w Muzeum

Rada Seniorów II kadencji już pracuje
Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Gminy Tarnowo 

Podgórne II kadencji odbyło się 19 listopada. Wybrano 
na nim prezydium Rady: Przewodniczącym został Le-

szek Majewski, a Wiceprzewodniczącymi: Jędrzej Rost z Tar-
nowa Podgórnego i Jacek Wojciechowski z Przeźmierowa.

W pierwszym posiedzeniu uczestniczył również Wójt Tade-
usz Czajka. 

Rada Seniorów jest ciałem doradczym, opiniotwórczym. 
Reprezentuje środowisko seniorów naszej Gminy. Posiedzenia 
odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Bieżące informa-
cje na temat tej Rady znajdują się w zakładce O Gminie / Rada 
Seniorów na stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl.

~ ARz
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Naszych 8 niepełnosprawnych sportowców, uprawia-
jących wyczynowo pływanie, brało udział 7 listopa-
da w XXII Regionalnym Mityngu Pływackim Olim-

piad Specjalnych w Szamotułach. Z zawodów tych przywieźli  
14 medali. Startowali w konkurencji ze 150 zawodnikami 
z różnych klubów Wielkopolski.

Ten sukces naszych sportowców nie wziął się znikąd. Tre-
nują wyczynowo od ponad trzech lat uzyskując coraz lepsze 
wyniki w takich sportowych dyscyplinach jak: biegi, kolar-
stwo, pływanie i triathlon. Od samego początku ich trenerem 
jest Grzegorz Krzemiński. Pan Grzegorz jest absolwentem 
warszawskiej AWF. To pedagog, trener lekkiej atletyki, pły-
wania oraz dyplomowany instruktor rekreacji ruchowej. Po-
siada blisko 40-letnie doświadczenie trenerskie z osobami nie-
pełnosprawnymi. Jest wieloletnim trenerem Kadry Polski na 
europejskie i światowe zawody Olimpiad Specjalnych. Zaję-
cia sportowe finansowane są przez Gminę Tarnowo Podgórne 
oraz częściowo przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjal-
ne Polska WIELKOPOLSKIE – POZNAŃ. Menadżerem ze-
społu jest Grażyna Nowicka. Treningi pływackie odbywają się 
na Tarnowskich Termach. Każdy uczestnik tych zajęć stanął 
na podium i zdobył medal.

Bardzo nas cieszy realizowana przez pana Grzegorza aktyw-
ność sportowa naszych podopiecznych. Jako rodzice obserwu-
jemy, że wraz z nią przychodzą inne dobra jak: śmiałość, pew-
ność siebie, odwaga, samodzielność, dobre emocje, umacniają 
się znajomości z rówieśnikami. Systematyczne wyczynowe 
zajęcia sportowe dają im coraz lepszą sprawność, umiejętność 
już nie tylko utrzymania się na wodzie ale pływania w stylach 
pływackich i uzyskiwania coraz lepszych wyników.

~ Kazimierz Szulc

14 MEDALI

Tarnowskie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych TARSON 
kolejny raz spotkało się przy 

Wspólnym pieczeniu świątecznych 
pierników połączonym z Zabawą An-
drzejkową, w świetlicy wiejskiej w Ba-
ranowie. Tym razem rzeczywiście były 
to Andrzejki – 30. listopada. Mieliśmy 
do wyrobienia 40 kg wyleżakowanego 

ciasta, wiaderko czekolady białej i dru-
gie wiaderko czekolady ciemnej, po-
madę białą i czerwoną, oraz różnego 
rodzaju posypki i produkty do dekora-
cji pierników. Wszystko zostało zużyte! 
Podstawowe produktu ofiarowała firma 
Glutex Andrzeja Kawa, któremu złożyli-
śmy życzenia Wszystkiego Najlepszego 
z okazji imienin! W kuchni, przy piekar-

nikach uwijał się pan Krzysztof Wlazy – 
fachowiec cukiernik, który nadzorował 
nasze amatorskie poczynania. 

Pośród przeróżnych tradycyjnych 
piernikowych foremek wyróżniała się 
jedna absolutnie wyjątkowa. Była to fo-
remka z kształtem Polski, z wyciskanym 
napisem POLSKA. W ten słodki sposób 
radowaliśmy się ze 100-lecia odzyska-
nia niepodległości Ojczyzny. „Polskie” 
pierniki były dekorowane naszymi naro-
dowymi barwami. Po piernikowej akcji 
był czas na krótką zabawę andrzejkową, 
przy muzyce i dyskotekowym oświetle-
niu. Każdy mógł w dekoracyjny sposób 
spakować swoje wypieki. Wydarzenie 
to zostało zorganizowane i sfinansowa-
ne siłami Stowarzyszenia TARSON. 
Udział wzięło około 80 osób. Dziękuje-
my sołtysowi Baranowa Mieczysławo-
wi Paczkowskiemu za użyczenie świe-
tlicy. 

W imieniu Zarządu TARSON
Kazimierz Szulc

Pierniki upieczone! Czekamy na święta! 
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Jestem osobą niepełnosprawną od urodzenia, jednak nie-
pełnosprawność to nie choroba – mówi Marek Plura. – 
Niepełnosprawność to efekt wrodzonej dysfunkcji, choro-

by, albo wypadku. Jest to w miarę stały stan, do którego trzeba 
się dostosować, żeby żyć aktywnie, żeby realizować swoje pla-
ny i zwykłe obowiązki. Jednak ludzie wciąż często utożsamiają 
niepełnosprawność z chorobą i dlatego bywają dla nas niepeł-
nosprawnych natrętnie nadopiekuńczy, albo boją się kontaktu, 
dialogu, a gdy idzie o pomaganie to często trudno przebić się 
do czyjejś świadomości z wizją mojego aktywnego życia, bo 
w powszechnej wyobraźni powinienem raczej marzyć o leżeniu 
w łóżku i narzekać na cały świat. 

Powyższy cytat pokazuje, że nie będzie łatwo odpowiedzieć 
na tak postawione pytanie. Czym jest niepełnosprawność, 
czym jest choroba według nauki? Jak definiuje je WHO? 

Według WHO niepełnosprawność należy rozpatrywać 
w trzech kluczowych wymiarach: biologicznym, funkcjonal-
nym i społecznym. Cechuje ją to, że jest procesem dynamicz-
nym.

Składa się z czterech stopni: patologii, uszkodzenia, ogra-
niczenia funkcjonowania, niesprawności. Związki między 
poszczególnymi etapami tego procesu nie są nieuchronne 
i automatyczne, zależą również od innych cech osobowości 
jednostki oraz fizycznych i społecznych czynników środowi-
skowych. 

A czym jest wobec tego choroba? Według najnowszych de-
finicji: choroba jest takim stanem organizmu, kiedy to czuje 
się on źle, a owego złego samopoczucia nie można powiązać 
z krótkotrwałym, przejściowym uwarunkowaniem psycholo-
gicznym lub bytowym, lecz z dolegliwościami wywołanymi 
przez zmiany strukturalne lub zmienioną czynność organizmu. 

 Strasznie to wszystko skomplikowane. Niefachowiec już 
po chwili może dostać bólu głowy, a odpowiedź nadal nie jest 
jasna. A jednak należy jej szukać, bo jest ona ważna dla niepeł-
nosprawnych, co widać w przytoczonym cytacie. Może zatem 
nie o definicje tu chodzi, ale o coś zupełnie innego? O stosu-
nek do niepełnosprawności: osoby z niepełnosprawnością, jej 
najbliższych i całej społeczności. O to czy i na ile niepełno-
sprawność, niczym obłożna choroba, wyklucza z życia osób 
o typowym rozwoju. 

Pojawia się więc kolejne pytanie. Co kształtuje stosunek do 
niepełnosprawności?

Psycholog odpowie na to pytanie dość jednoznacznie: 
uogólnione, często nieświadome nastawienie, które determi-
nuje zachowania środowiska rodzinnego, sąsiedzkiego, szkol-
nego, administracji, orzecznictwa, lecznictwa, sądownictwa. 
Zachowania, które sami niepełnosprawni i ich najbliżsi odbie-
rają często jako bezduszne, raniące, krzywdzące.

Chodzi o to czy w relacjach z niepełnosprawnym koncen-
trujemy się na jego brakach, uszkodzeniach, niepełnospraw-
ności, upośledzeniach – podejście biologiczne. Czy na jego 
człowieczeństwie - podejście humanistyczne. Czy widzimy 

„defekt” czy człowieka? Czy jesteśmy 
w stanie dostrzec zasoby i możliwości 
niepełnosprawnych? Te w zakresie spor-
tu, sztuki. Czy potrafimy zrozumieć, że 
w relacjach z niepełnosprawnymi nie je-
steśmy jedynie stroną dającą? Że też bie-
rzemy. Bo oni uczą nas dzielności, wytrwałości, cierpliwości. 
A często wręcz heroizmu. Czy zachowujemy się wobec nich 
w sposób protekcjonalny czy traktujemy niepełnosprawnych, 
w wymiarze funkcjonalnym i społecznym, jak pełnoprawnych 
partnerów? 

Od roku 1994 wydawany jest miesięcznik „Filantrop Na-
szych Czasów” zwany w podtytule „Pismem Ruchu Twór-
czego Osób Niepełnosprawnych”, który przeciwstawia się 
tradycyjnej protekcjonalnej „filantropii”. „Filantropii”, która 
pozwalała usypiać sumienie datkiem rzuconym na rzecz nie-
pełnosprawnych i odesłanie ich na margines naszego „zdro-
wego” życia. 

Niepełnosprawni, jak w przytoczonym cytacie, protestują 
przeciwko gettoizacji. Szufladkowaniu ich jako „chorych”, 
których i owszem, należy zabezpieczyć w zakresie tego, co 
wiąże się z niepełnosprawnością, ale nieuwzględnianiu ich 
przy dzieleniu wspólnego bochenka chleba. Bo oni również 
chcą uprawiać sport, sztuki piękne, podróżować, bawić się. 
I mają do tego prawo. Czy wolno, nam, wybrańcom losu, bez 
własnych zasług w tym zakresie, dzielić się z nimi jedynie 
wspólnym kawałkiem chleba o nazwie „nakłady na zdrowie”? 
Czy nie mamy moralnego obowiązku zaproszenia niepełno-
sprawnych, zrobienia dla nich przestrzeni i umożliwienia im 
samorealizacji w tych wszystkich obszarach życia, w których 
my „zdrowi” funkcjonujemy?

O to właśnie apeluje do naszych sumień niepełnosprawny 
od urodzenia Marek Pluta. Ten apel kryje się za, z pozoru czy-
sto medycznym, pytaniem: czy niepełnosprawność jest cho-
robą? 

Reasumując. Jest czy nie jest?
Na poziomie biologicznym – odpowiedź zależy od aktual-

nych możliwości medycyny
Na poziomie funkcjonalnym – odpowiedź zależy od możli-

wości implementowania, protezowania
Na poziomie społecznym – odpowiedź zależy od poziomu 

edukacji całego społeczeństwa.
Przy czym nie zapominajmy, że osoby z niepełnosprawno-

ścią oczekują od nas odpowiedzi na poziomie społecznym!
~ dr Jadwiga Kwiek 

psycholog, psychoterapeuta

Skrót wykładu wygłoszonego w ramach cyklu spotkań 
wsparcia psychologicznego dla rodziców i opiekunów osób 
z niepełnosprawnościami organizowanych przez Tarnowskie 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON. Tarnowo 
Podgórne, 14.11.2018 r. 

Czy niepełnosprawność 
jest chorobą?
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Już po raz ósmy, 16 listopada Stowarzyszenie ROKTAR 
we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Jana Paw-
ła II w Tarnowie Podgórnym, pod patronatem Wójta Tar-

nowa Podgórnego i przy wsparciu Wójta Rokietnicy, zorgani-
zowało VIII Jesienny Turniej Bocci. 

Zgłosiło się 10 organizacji, działających na terenie Powiatu 
Poznańskiego, które miały w swojej reprezentacji jedną lub 
dwie drużyny, składające się z trzech lub czterech zawodni-
ków. W sumie w rozgrywkach brało udział 18 drużyn. 

Turniej rozpoczął się od uroczystego wprowadzenia drużyn 
przez wolontariuszy, uczniów siódmej klasy Szkoły Podsta-
wowej. Na płycie boiska pojawiali się kolejno reprezentanci: 
Środowiskowego Domu Samopomocy Domu Pomocy Mal-
tańskiej w Puszczykowie (1 drużyna), Tarnowskiego Stowa-
rzyszenia Osób Niepełnosprawnych TARSON (2 drużyny), 
Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy Stowarzyszeniu 
Dzieci i Młodzieży „Razem” w Drzązgowie (2 drużyny), 
WTZ przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych „Promyk” w Konarzewie (2 drużyny), WTZ przy Sto-
warzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna 
Droga” w Luboniu (2 drużyny), WTZ przy Goślińskim Sto-
warzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Murowa-
nej Goślinie (1 drużyna), WTZ przy Wielkopolskim Związku 
Inwalidów Narządu Ruchu w Owińskach (2 drużyny), Zespo-
łu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu (2 drużyny), Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym 
(2 drużyny), WTZ przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Rodzin „ROKTAR” w Baranowie (2 drużyny). 

Następnie Prezes Stowarzyszenia Wanda Koralewska przy-
witała wszystkich przybyłych gości: I Zastępcę Wójta Ewę 
Noszczyńską-Szkurat, Zastępcę Dyrektora Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Rafała Michalskiego Kie-
rownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Pod-
górnym Magdalenę Gawrońską-Garstkę, a przede wszystkim 
zawodników, rodziców i opiekunów. W trakcie turnieju dołą-
czyła do nas Sekretarz Rokietnicy Danuta Potrawiak. Oficjal-
nego otwarcia Turnieju dokonała Ewy Noszczyńska-Szkurat, 
która życzyła wszystkim zawodnikom wygranych meczy i do-
brej zabawy. Po przedstawieniu zasad Turnieju przez sędzię 

głównego Alicję Nazaruk przyszedł czas na krótki występ ar-
tystyczny. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bara-
nowie zaprezentowali dwa układy choreograficzne, przygoto-
wane pod kierunkiem Magdaleny Gertig. Część artystyczną 
zakończył występ wokalny Krzysztofa Sadka, uczestnika na-
szego Warsztatu, który zaśpiewał utwór „Do boju Boccia!”. 

Mecze były rozgrywane równocześnie na czterech boiskach. 
Zawody były prowadzone w systemie pucharowym. W wyni-
ku losowania drużyny zostały przydzielone do 4 grup, gdzie 
każda drużyna grała z każdą. Następnie drużyny zajmujące 
pierwsze miejsca w grupie przechodziły do półfinałów. Ze 
względu na liczbę drużyn w grupie I i III do półfinału prze-
chodziły również drużyny zajmujące drugie miejsce. Mecze 
półfinałowe zostały rozegrane po regeneracyjnej przerwie na 
posiłek. Po emocjonującym meczu o pierwsze miejsce wszy-
scy zawodnicy ponownie ustawili się na płycie boiska gotowi 
do uroczystego zakończenia Turnieju. W pierwszej kolejno-
ści Sekretarz Gminy Rokietnica Danuta Potrawiak, Dysrek-
tor Szkoły Magdalena Gawrońska-Garstka i Zastępca Prezesa 
Stowarzyszenia ROKTAR Zbigniew Kubiak wręczali druży-
nom nagrody i dyplomy za udział w Turnieju. Następnie zo-
stały wręczone dyplomy i puchary za poszczególne miejsca. 
I tak IV miejsce zajęła drużyna z Tarnowskiego Stowarzysze-
nia Osób Niepełnosprawnym TARSON, III miejsce – drużyna 
z WTZ „Promyk” w Konarzewie – zespół I, II – drużyna ze 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie. Na 
najwyższym stopniu podium stanęła drużyna z Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 101 w Poznaniu – zespół II. VIII Jesienny Tur-
niej Bocci o Puchar Wójta Tarnowa Podgórnego zamknęła Se-
kretarz Gminy Rokietnica. Następnie już tradycyjnie, zrobili-
śmy pamiątkowe zdjęcie.

Turniej odbył się przy wsparciu gmin Tarnowo Podgórne 
i Rokietnica, Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgór-
nym oraz firmy KOMPLET Polska, która ufundowała smacz-
ne pączki. Dziękujemy sponsorom, rodzicom, opiekunom, 
a także wolontariuszom, którzy chętnie angażowali się w pra-
cę i pomagali zawodnikom podczas całego Turnieju. 

Do zobaczenia za rok na IX Jesiennym Turnieju Bocci!

~ Elżbieta Kram

Znamy zwycięzców VIII Jesiennego  
Turnieju Bocci
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Gen. Józefa Dowbor Muśnickiego w Lusowie

Koniec każdego roku skłania nas do refleksji i podsu-
mowania mijającego czasu. Był to bardzo ważny rok 
dla Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbor 

Muśnickiego w Lusowie ze względu na obchody 100-lecia od-
zyskania Niepodległości i Powstania Wielkopolskiego. 

Jak co roku uczciliśmy pamięć córek Generała por. pilot Ja-
niny Lewandowskiej oraz Agnieszki Dowbor Muśnickiej.

21 IV obchodziliśmy kolejną rocznicę mordu katyńskiego. 
Szczególnie wspominaliśmy por. pilot Janinę Lewandowską. 
Uroczystości odbywały się na cmentarzu, a po nich w Mu-
zeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie prelekcje histo-
ryczne wygłosiło 3 prelegentów.

21 VI delegacja Towarzystwa udała się do Palmir, by uczcić 
pamięć drugiej córki generała – Agnieszki Dowbor Muśnic-
kiej, zamordowanej wraz z innymi członkami organizacji 
„Wilki”. 

7 VIII delegacja Towarzystwa wzięła udział uroczystym 
wmurowaniu aktu erekcyjnego pod budowę pomnika dowód-
cy Powstania Wlkp. w Międzyrzeczu, a 17 X w jego odsło-
nięciu. Jest to drugi (po Lusowie) pomnik Generała w Polsce.

5 X delegacja Towarzystwa wzięła uczestniczyła w konfe-
rencji historycznej, która odbyła się w Klubie Garnizonowym 
w Warszawie oraz odsłonięciu wystawy poświęconej osobie 
Generała.

24 X na obchodach Dnia Patrona w Szkole Podstawowej 
w Lusowie nastąpiło podsumowanie i rozdanie nagród w kon-

kursie „Pamiętamy”. Na szkolnym parkingu odbył się piknik 
wojskowy oraz pokaz najnowocześniejszego sprzętu i zrekon-
struowanego pojazd z okresu powstania.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w uroczysto-
ściach i spotkaniach Towarzystwa oraz wspierali nasze dzia-
łania. Projekty współfinansowane przez Gminę Tarnowo Pod-
górne.

Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody 100 roczni-
cy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Lusowie w dniu  
29 grudnia 2018 r. Program na str. 5.

~ Zarząd Towarzystwa

Pamiętamy o naszych bohaterach

Po raz pierwszy, z inicjatywy członków Rady Duszpaster-
skiej, w lusowskiej parafii odbędzie się Orszak Trzech 
Króli. Jest to forma jasełek – inscenizacja, w której 

Trzej Królowie zmierzają razem z orszakiem by złożyć po-
kłon narodzonemu Jezusowi.

Na świecie odbywają się w Hiszpanii, Meksyku. Orszak 
w Polsce zapoczątkowano w Szkole Żagle Stowarzyszenia 
Sternik. Coraz większe zainteresowanie uczniów i ich ro-
dziców spowodowało, że inicjatywa przeniosła się na ulice 
Warszawy. I tak do Warszawy dołączały kolejne miasta, mia-
steczka i wsie. Jest już ich ponad 500. Przyszedł więc czas na 
Lusowo. 

Lusowski Orszak wyruszy z głównej plaży o godzinie 12. 
Podążymy za Trzema Królami przez parking przy cmentarzu, 
dalej ulicą w stronę placu przy kościele, gdzie znajdować się 
będzie stajenka, a w niej Święta Rodzina, która dalej popro-
wadzi nas do kościoła na Mszę św. Podczas marszu wraz Ze-
społem Młodzieżowym ZBN będziemy śpiewać kolędy. Swo-
ją rolę w Orszaku będzie miał Zespół Dziecięcy „Światełka” 
oraz Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”. Jaką? Zobaczą Pań-
stwo sami. Zapraszamy do czynnego udziału w tym święcie 6 
stycznia, o godzinie 12. 

Zaraz po Mszy, Ksiądz Proboszcz Dariusz Madajczyk za-
prasza na ognisko i ciepłą grochówkę. 

~ Karina Biała

Orszak Trzech Króli  
w Lusowie
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Program działań mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia 
wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych – ciąg dalszy

1.3.  Okresy nawożenia 
1. Na gruntach rolnych nawozy stosuje się w terminach określonych w tabeli 2.

Tabela 2. Terminy stosowania nawozów
Rodzaj nawozu Nawozy azotowe mineralne 

 i nawozy naturalne płynne Nawozy naturalne stałe

Rodzaj gruntów  

Grunty orne 1 marca –
20 października 

 
 

Grunty orne na terenie gmin objętych 
wykazem stanowiącym załącznik nr 2 
do Programu

1 marca –
15 października

1 marca –
31 października

Grunty orne na terenie gmin objętych 
wykazem stanowiącym załącznik nr 3 
do Programu

1 marca –
25 października 

 
 

Uprawy trwałe
1 marca –

31 października 
1 marca –

30 listopada Uprawy wieloletnie
Trwałe użytki zielone

   
2. Terminy określone w tabeli 2 dla gruntów ornych, gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym 

załącznik nr 2 do Programu oraz gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do 
Programu nie dotyczą podmiotów, które będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku 
cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach. Dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla za-
kładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę 
stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

3. Terminy określone w tabeli 2 dla gruntów ornych, gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym 
załącznik nr 2 do Programu oraz gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do 
Programu nie dotyczą podmiotów, które nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki 
pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby. Dla tych podmiotów termin graniczny stosowania nawo-
zów to dzień 30 listopada.

4. Terminów określonych w tabeli 2 nie stosuje się do nawożenia upraw pod osłonami oraz upraw kontenerowych.
5. Nie stosuje się nawożenia na glebach odłogowanych (gruntach odłogowanych). Przed planowanym zakończeniem 

odłogowania dopuszcza się zastosowanie nawozów jesienią.
1.4. Warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami
1. Nawozy naturalne płynne i nawozy naturalne stałe przechowuje się w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiega-

jący przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.
2. Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 usta-

wy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zapewniają bezpieczne dla środowiska przechowywanie nawozów natural-
nych, wytwarzanych w gospodarstwie rolnym lub przyjętych od innego gospodarstwa rolnego, przez okres, w którym 
nie jest możliwe ich rolnicze wykorzystanie. Wymaga to zapewnienia powierzchni nieprzepuszczalnych miejsc do 
przechowywania nawozów naturalnych stałych oraz pojemności przykrytych, w szczególności osłoną elastyczną lub 
osłoną pływającą, zbiorników na nawozy naturalne płynne, które powinny posiadać szczelne dno i ściany.

3. W przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich na głębokiej ściółce obornik może być przechowywany w bu-
dynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu.

4. Pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 6 miesięcy.
5. Powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinna umożliwiać ich przechowanie przez 

okres 5 miesięcy.
6. Obliczenie wymaganej pojemności zbiorników lub powierzchni miejsc do przechowywania nawozów naturalnych 

poprzedza sporządzenie obrotu stada, obliczenie przelotowości zwierząt gospodarskich w grupie technologicznej, a na-
stępnie wyliczenie stanów średniorocznych. Wyliczone stany średnioroczne zwierząt gospodarskich przelicza się na 
DJP. Sposób sporządzania obrotu stada, obliczania sztuk przelotowych zwierząt gospodarskich i stanu średniorocznego 
tych zwierząt został określony w załączniku nr 4 do Programu. Sposób obliczania wymaganej pojemności zbiorników 
oraz wymaganej powierzchni miejsc do przechowywania nawozów naturalnych został określony w załączniku nr 5 do 
Programu.W przypadku gdy wytworzone w gospodarstwie rolnym nawozy naturalne podlegają procesom technolo-
gicznym przetwarzania lub przekazaniu, wymagana pojemność zbiorników oraz powierzchnia miejsc do przechowy-
wania nawozów naturalnych może ulec stosownemu zmniejszeniu.
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7. Możliwe jest czasowe, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia każdej z pryzm, przechowy-
wanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych, przy czym:

1) pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%, 
w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, 
pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. – Prawo wodne;

2) lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku na danej działce zaznacza się na mapie lub szkicu 
działki, które przechowuje się przez okres 3 lat od dnia zakończenia przechowywania obornika;

3) obornik na pryzmie ponownie przechowuje się w tym samym miejscu po upływie 3 lat od dnia zakończenia 
uprzedniego przechowywania obornika.

8. Pomiotu ptasiego nie przechowuje się bezpośrednio na gruncie przez cały rok.
9. Kiszonek nie przechowuje się bezpośrednio na gruncie. Kiszonki przechowuje się w szczególności w silosach, rę-

kawach foliowych, na płytach lub na podkładzie z folii, sieczki, słomy, lub innego materiału, który pochłania odcieki, 
oraz pod przykryciem foliowym.

10. Nawozów naturalnych oraz kiszonek nie przechowuje się w odległości mniejszej niż 25 m od:
1) studni lub ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 

r. – Prawo wodne;
2) linii brzegu wód powierzchniowych oraz pasa morskiego.

11. Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 usta-
wy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, dostosują powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do przechowy-
wania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie, w terminie do dnia: 

1) 31 grudnia 2021 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie 
większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów 
lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;

2) 31 grudnia 2024 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie 
mniejszej lub równej 210 DJP.

12. Podmioty przyjmujące nawozy naturalne na podstawie umowy powinny posiadać, w chwili przyjmowania tych na-
wozów naturalnych, odpowiednią powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do ich przechowywania w bez-
pieczny dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.

13. Przed upływem terminów, o których mowa w ust. 11, podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowa-
dzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zapewniają prze-
chowywanie nawozów naturalnych płynnych w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co 
najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu.

14. Utrzymywanie zwierząt futerkowych w klatkach i bateriach klatek z ażurową podłogą wymaga zabezpieczenia grun-
tu znajdującego się pod nimi. Zabezpieczenie to należy wykonać szczelną i litą, odporną na mechaniczne uszkodzenia 
powierzchnią, ukształtowaną w sposób zabezpieczający przedostawaniu się odcieku do wód lub gruntu. Poza systemem 
pastwiskowym z regularną zmianą zadarnionych kwater, nie umieszcza się klatek dla zwierząt futerkowych z ażurową 
podłogą bezpośrednio na gruncie.

15. Odchodów zwierząt futerkowych mięsożernych nie miesza się i nie przechowuje się wspólnie z odpadami pochodzą-
cymi z przyg

1.5.   Dawki i sposoby nawożenia azotem
1.5.1. Ogólne informacje
1.   Wielkość rocznej dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawierającej nie więcej niż 170 kg N w czy-

stym składniku na 1 ha użytków rolnych ustala się w następujący sposób:
   1) ilość nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie rolnym i ilość azotu w tych nawozach należy obliczyć 

na podstawie stanów średniorocznych zwierząt gospodarczych obliczonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Programu 
oraz średniej rocznej wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracji azotu zawartego w tych nawozach , okre-
ślonych w załączniku nr 6 do Programu

   2) następnie należy zaplanować sposób dystrybucji nawozów naturalnych na poszczególne działki rolne w taki sposób, 
aby w okresie roku nie przekroczyć dopuszczalnej dawki azotu z nawozów naturalnych w czystym składniku wyno-
szącej 170 kg N/ha użytków rolnych, przy czym dopuszczalna dawka nawozu naturalnego = 170 kg N/ha : zawartość 
N kg/t lub kg/m3 (zawartość N kg/t lub kg/m3 należy przyjąć z załącznika nr 6 do Programu lub udokumentowanego 
badania składu nawozu naturalnego).

2.   W przypadku przekazywania nawozów naturalnych  obliczenia ilości nawozów naturalnych wytwarzanych w gospo-
darstwie rolnym i przeznaczonych do przekazania oraz ilości azotu w tych nawozach dokonuje przekazujący.

3.   Podmiot prowadzący produkcję rolną oraz podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 102  ust. 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, sporządza plan nawożenia azotem, albo stosuje maksymalne dawki azotu, o któ-
rych mowa w Programie.

4.    Warunków, o których mowa w rozdziale 1.5.2. i 1.5.3. nie stosuje się do nawożenia upraw pod osłonami (szklarnie, 
inspekty, namiot foliowe) oraz upraw kontenerowych,wykorzystujących technologię zamkniętego obiegu nawozów 
i wody.
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l.p. Nazwisko Imię Data ur. Miejsce ur. Miejsce zam. Rodzice Data śm. Pochówek
165 Paluszak Wojciech 30.03.1901 Jankowice Zbąszyń    
166 Pempera Feliks 23.10.1898 Swadzim / Chyby  Wojciech Antonina   
167 Pempera Wacław 24.01.1901 Swadzim  Wojciech Antonina   
168 Perz Stanisław 14.04.1900 Lusówko  Franciszek Michalina   
169 Piechota Walenty 14.02.1889 Lusówko   17.02.1919 Nowa Wieś Zbąska
170 Piechowiak Marcin 19.01.1900 Lusówko Lusówko Jan Weronika 14.09.1919 Poznań Cytadela
171 Pielucha Walenty 14.02.1899 Lusówko Poznań Stanisław Agnieszka   
172 Pielucha Władysław 18.06.1897 Wargowo Batorowo Walenty Maria 11.11.1979 Lusowo
173 Piotrowski Kazimierz 2.03.1896 Stęszew Przeźmierowo Maksymilian Maria 9.02.1975 Przeźmierowo
174 Pluciński Kazimierz   Swadzim  5.12.1939 Starobielsk
175 Pluciński Leon 9.02.1875 Strzępiń Swadzim  2.06.1935 Lusowo
176 Pluciński Zygmunt 12.02.1882 Strzępiń Lusówko  15.12.1933 Lusowo
177 Poskrop Stanisław 17.02.1898 Inowrocław Tarnowo Podgórne Jakub Michalina 18.09.1960  
178 Przybylak Piotr 29.06.1900 Nowiniec Tarnowo Podgórne Jakub Marianna   
179 Przybylski Ignacy 25.01.1901 Świnkowo Lusowo Michał Agnieszka 29.03.1986 Lusowo
180 Przybylski Michał I 2.09.1899 Tarnowo Podgórne  Antoni Apolonia   
181 Przybylski Michał II 24.09.1895 Jankowice Fałkowo ?    
182 Przybylski Stanisław 22.04.1895 Tarnowo Podgórne  Tomasz Katarzyna   
183 Przybylski Tomasz 15.12.1870 Tarnowo Podgórne Tarnowo Podgórne Marcin Franciszka   
184 Radlicki Józef 21.02.1897 Rumianek Kaźmierz    
185 Reinsz Wincenty 11.07.1891 Swadzim Poznań Stanisław Antonina 19.06.1919 Rynarzewo
186 Remplewicz Stanisław 22.10.1898 Stęgosza Przeźmierowo Józef Katarzyna 12.01.1976  
187 Rybak Michał 20.09.1894 Sady  Michał Magdalena   
188 Serdecki Ignacy ks.   Lusowo    
189 Skorupski ?   Tarnowo Podgórne    
190 Skorupski Aleksander 4.12.1898  Ceradz Kościelny Antoni Weronika 3.03.1985  
191 Skrzypczak Franciszek 26.07.1899 Lasek Tarnowo Podgórne    
192 Skwierzyński Ignacy 27.01.1898 Edmundowo  Szczepan Anna   
193 Słaby Leon 11.04.1880  Tarnowo Podgórne Marcin Aniela 5.09.1966  
194 Smoliński Józef 17.04.1894 Tarnowo Podgórne  Emilian Antonina   
195 Sobczak Szczepan 19.12.1897 Sady  Marcin Franciszka   
196 Sobiejak Szczepan 19.12.1897 Sady Rosko    
197 Sobiesiak Walenty 25.01.1880  Tarnowo Podgórne Walenty Apolonia 29.05.1964  
198 Sobkowiak Józef 11.11.1889 Sady  Franciszek Magdalena   
199 Sonenberg Antoni 30.06.1880 Prusce Tarnowo Podgórne Jan Maria 10.06.1973  
200 Spychała Jakub 19.07.1899   Stanisław Wiktoria 1959 Lusowo
201 Spychała Walenty 20.01.1898 Tarnowo Podgórne  Andrzej Katarzyna   
202 Stawski Józef 28.01.1895 Swadzim Swadzim Franciszek Józefa 28.10.1972 Poznań Junikowo
203 Stawski Stanisław 24.04.1891 Swadzim  Franciszek Józefa 4.08.1966 Poznań Junikowo
204 Stefański Jakub 19.07.1880 Kokoszczyn Wiączyn (?) Łukasz Małgorzata   

205 Stróżyk Józef 21.02.1899 Dąbrowa Batorowo Franciszek Kon-
stancja 25.02.1984 Skórzewo

206 Swojak Józef 15.02.1875 Lusówko Poznań    
207 Synoracki Walenty 7.02.1898 Niepruszewo Lusówko Wawrzyn Katarzyna 21.10.1984 Lusowo
208 Szczechowiak Franciszek 12.01.1894 Niewierz Tarnowo Podgórne    
209 Szewczak Ksawery 25.01.1883 Tarnowo Podgórne  Jakub Karolina   
210 Szewczak Maksymilian 8.03.1891 Tarnowo Podgórne  Jakub Karolina   
211 Szober Władysław 27.06.1899 Lusówko  Michał Jadwiga 27.09.1983 Lusowo
212 Szopka Jan 12.12.1898 Duszniki Grzebienisko  9.01.1919 Ceradz Kościelny
213 Szulc Kazimierz   Ceradz Kościelny    
214 Szulczewski Władysław 26.03.1896 Góra Tarnowo Podgórne Stanisław Maria 21.06.1971 Tarnowo Podgórne

W poprzednim numerze „Sąsiadki-Czytaj” zamieści-
liśmy pierwszą część listy Powstańców Wielkopol-
skich i żołnierzy Wojsk Wielkopolskich, związa-

nych z terenami Gminy Tarnowo Podgórne. Prezentowaliśmy 
dane ludzi, którzy urodzili się, mieszkali, bądź są pochowa-
ni na terenie naszej Gminy. Poprosiliśmy Państwa o pomoc - 
o sięgnięcie do domowych archiwów, do rodzinnych albumów 
i uzupełnienie naszych wiadomości.

Dzięki Państwa odzewowi wypełniliśmy kilkanaście luk in-
formacyjnych – dziękujemy. Na podobną pomoc liczymy i te-
raz prezentując drugą (ostatnią) część tabeli. 

Wszelkie informacje prosimy składać drogą mailową mu-
zeumlusowo@gmail. com lub telefonicznie 61 814 69 52. 

Pełna lista wkrótce będzie dostępna na stronach Muzeum 
www.muzeumlusowo.pl

~ dr Michał Krzyżaniak, dyrektor Muzeum w Lusowie

Nasi Powstańcy
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~ historia

l.p. Nazwisko Imię Data ur. Miejsce ur. Miejsce zam. Rodzice Data śm. Pochówek
215 Szwarc Stanisław 23.04.1902 Lusówko Lusówko Franciszek Franciszka 10.05.1979 Lusowo
216 Szwedek Bolesław 19.09.1892 Ceradz Kościelny  Jan Józefa 2.08.1978 Ceradz Kościelny
217 Szymański Franciszek 8.11.1896 Tarnowo Podgórne Tarnowo Podgórne Michał Jadwiga 08.1968 Tarnowo Podgórne
218 Szymański Maksymillian 4.10.1900 Tarnowo Podgórne  Michał Jadwiga 15.09.1981 Tarnowo Podgórne
219 Śmiatacz Michał 27.08.1895 Kiełpin Tarnowo Podgórne Walenty Marianna   
220 Śmigielski Józef   Tarnowo Podgórne    
221 Śmigielski Marcin   Tarnowo Podgórne Marcin Marianna 8.02.1962  
222 Świątek Michał 29.09.1900 Ceradz Kościelny Poznań    
223 Świergiel Władysław 9.09.1895 Tarnowo Podgórne  Ignacy Maria   

224 Tarnogórski (Müller) 
Edward 29.09.1898 Tarnowo Podgórne  Czesław Stefania 17.12.1983 Nowy Sącz

225 Tatarski Walenty 2.02.1901 Rumianek  Jan Weronika po 25.05.1943 Oświęcim?
226 Teska Jan 6.12.1900 Kaczlin Lusówko Józef Jadwiga 7.11.1994 Tarnowo Podgórne
227 Tuliszka Stanisław 17.02.1894 Góra  Stanisław Teresa   
228 Urbaniak Ludwik 25.09.1899 Sobiesiernie Poznań    
229 Urbański Józef 21.01.1894 Sady Poznań    
230 Walewicz Józef 15.01.1890 Ceradz Dolny   9.01.1919 Ceradz Kościelny
231 Waliński Franciszek 20.09.1897 Szamotuły Tarnowo Podgórne Tomasz Maria 4.12.1981 Tarnowo Podgórne
232 Walkowiak Szczepan 10.10.1887 Sobiesiernie Poznań    
233 Weiss   Tarnowo Podgórne    
234 Wencel Wojciech 3.04.1892  Lusowo  15.11.1966 Lusowo
235 Wicherski Zygmunt 1.06.1898 Edmundowo  Kazimierz Maria   
236 Wieloch Wincenty 6.06.1895 Sobiesiernie Batorowo Józef Maria 9.01.1946 Skórzewo
237 Wieruszewski Jan 16.11.1894 Taczanowo Tarnowo Podgórne Wojciech Agnieszka 29.06.1958 Tarnowo Podgórne
238 Wiśniewski Józef   Sady    

239 Witkowiak (Witkowski) 
Michał 15.09.1890 Jankowice Tarnowo Podgórne 

(1938) Wincenty Marianna   

240 Włodarczak Idzi 17.08.1892 Modrze Lusówko    
241 Wojtasz Antoni 16.12.1899 Dopiewiec Batorowo Jan Jadwiga 13.06.1980 Skórzewo
242 Wojtasz Jan 22.11.2897 Swadzim  Antoni Magdalena   
243 Wojtkowiak Stanisław 26.03.1901 Lusówko Poznań    
244 Wojtyniak Feliks 19.11.1900 Tarnowo Podgórne  Antoni Maria 10.12.1975  
245 Wolski Józef 19.02.1899 Lusówko Witkowo    
246 Woltyński Kazimierz 1.03.1889  Lusówko    
247 Woźniak Józef 2.03.1891 Tarnowo Podgórne Bydgoszcz Walenty Wiktoria   
248 Woźniak Michał 28.09.1890 Ceradz Dolny Ceradz Kościelny  2.03.1982 Ceradz Kościelny 
249 Zastrożny Józef 26.02.1888 Baranowo  Antoni   
250 Zawal Antoni 1890 Tarnowo Podgórne Poznań Jan Marianna 16.09.1919 Poznań Cytadela
251 Zawal Jan 18.05.1898 Kokoszczyn  Jan Marianna   
252 Zawal Józef 29.01.1895 Wysogotowo  Walenty Antonina   
253 Zawal Maksymilian 3.10.1891 Kokoszczyn  Andrzej Apolonia   
254 Zawal Stanisław 11.04.1897 Wysogotowo  Walenty Antonina   

255 Zborowski Jan 10.12.1897 Ceradz Kościelny (Dopiewo) Ceradz 
Kościelny  12.12.1945 Ceradz Kościelny

256 Zielazek Edmund 17.09.1888 Sady  Tomasz Seweryna   
257 Zimniewski Jan 18.07.1903  Tarnowo Podgórne  20.12.1986  

W niedzielę, 9 grudnia, harcerki i harcerze z Lusówka 
przyłączyli się do Mikołajkowego pikniku rodzin-
nego Jagodowej Drużyny. Wraz ze Stowarzysze-

niem Przyjaciół Harcerzy z Lusówka zapewnili uczestnikom 
namiot z ciastem, kawą, herbatą i przepyszną grochówką, któ-
ra cieszyła się ogromnym powodzeniem.

Pod koniec grudnia obie drużyny harcerskie z Lusówka 
będą pełniły służbę podczas obchodów z okazji 100 rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego – zarówno wojewódzkich w Po-
znaniu, jak i gminnych w Lusowie.

~ Agnieszka Budzyńska

U harcerzy
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~ pałac jankowice

Noworoczne postanowienia bywają często motywacją 
by szukać nowych możliwości zadbania o swoje zdro-
wie, optymalnych dla siebie rozwiązań żywieniowych 

wspierających ogólne funkcjonowanie organizmu, odporność 
i walkę z dolegliwościami. 

3 stycznia zapraszamy seniorów na wykład pt. „Medycyna św. 
Hildegardy z Bingen”, który poprowadzi znawczyni tematyki 
Dorota Łapa ze Szkoły Odżywiania i Terapii „Orkiszowe Pola”.

Podczas spotkania zostaną przybliżone zagadnienia między in-
nymi dotyczące głównych założeń diety – odżywiania.

„Wsłuchując się w niełatwe rozważania św. Hildegardy z Bin-
gen na temat zdrowia, zaczynamy postrzegać żywność, jako istot-
ny czynnik utrzymania dobrego stanu zdrowia. Gdy w organizmie 
powstaje choroba, jest ona dla człowieka ostrzeżeniem, ale też 
szansą na zmianę w życiu, której efektem będzie rozpoczęcie pro-
cesu zdrowienia.” (orkiszowepola.pl – współorganizator poznań-
skiej konferencja medycyny św. Hildegardy z Bingen )

Warto skorzystać z tej szansy i być z nami od godziny 12.00, 
w czwartek 3 stycznia w Pałacu Jankowice. Serdecznie zaprasza-
my.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca od godz. 12.00 spotyka-
my się w Pałacu Jankowice ze specjalistami z różnych dziedzin, 
by zgłębiać tematy dotyczące zdrowia. Cykl wykładów jest reali-
zowany w ramach projektu „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – 
działania opiekuńcze i aktywizujące” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Operacyj-

Zapraszamy na wykład pt. 
„Medycyna św. Hildegardy z Bingen”

nego z programu „ Wielkopolski Regionalny Program Operacyj-
ny na lata 2014 – 2020”

Wstęp na wykłady jest wolny, informacje o tematyce wykła-
dów są publikowane na www.seniorzytp.pl . Zapraszamy do kon-
taktu pod nr. tel. 61 10 10 402 oraz w biurze Tarnowskiego Cen-
trum Senioralnego, Pałac Jankowice pok.14 

 ~Ewa Jańczak 
 Pałac Jankowice

W okresie bożonarodzenio-
wym serdecznie zapraszamy 
do Sali Koncertowej Pałacu 

Jankowice na koncert najpiękniejszych 
polskich i zagranicznych kolęd i pa-
storałek. Wszystko to za sprawą Chó-
ru Żeńskiego „Sonantes” Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, którego 
chórzystki zaproszą nas w muzyczną, 
świąteczną podróż.

Chór „Sonantes” został założony 
w 1971 roku przez prof. Krystynę Domań-
ską-Maćkowiak, która przez ponad 30 lat 
prowadziła zespół. Od 2004 r. dyrygentem 
i kierownikiem artystycznym chóru jest 
Hanna Malicka.

Do usłyszenia 5 stycznia o godz. 16.00!
~Tomasz Łozowicki

Kolędy świata na chór żeński a capella w Pałacu!
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~ pałac jankowice

Senioralne spotkanie świąteczne  
w Pałacu Jankowice – bądźmy tego dnia razem 

W Pałacu Jankowice czuć już atmosferę zbliżających 
się świąt. Rozpoczynamy przygotowania do świą-
tecznego spotkania, na które zapraszamy Seniorów 

z Tarnowskiego Centrum Senioralnego 18 grudnia. To bę-
dzie serdeczne, wspólne przedpołudnie, które rozpoczniemy 
o godz. 11.00 występem pary baletowej w sali koncertowej. 
Wystąpią Zofia Grażyńska i Leszcze Cegiełkowski – tance-
rze Teatru Muzycznego w Poznaniu. Następnie Karolina Bera 
wraz z uczestnikami pałacowych warsztatów śpiewaczych za-
proszą do wspólnego kolędowania. Wypełnimy świątecznymi 
dźwiękami pałacowe sale i nasze serca. Zapewniona będzie 
strawa dla duszy, jak i dla ciała. Dobrze wiemy, że wspólne 
posiłki i rozmowy nadają spotkaniom rodzinnej atmosfery, 
a przywołanie smaków z dzieciństwa przy wigilijnym sto-
le czasami jest najprzyjemniejszym prezentem. Justyna Góra 
wraz z działającym w Tarnowskim Centrum Senioralnym ko-
łem plastycznym przygotowują „Pałacowy Przepiśnik”. Za-
praszamy do wzbogacenia książeczki o swój przepis, o po-

dzielenie się smakiem lub wspomnieniem wigilijnej potrawy. 
Zachęcamy do przesyłania materiałów na adres seniorzy@tar-
nowo-podgorne.pl.

Efekt pracy będzie można zobaczyć 18 grudnia oraz w kolej-
nym wydaniu gazety „Sąsiadka~Czytaj”.

Chcemy by miłe chwile pozostawały z nami, dlatego podczas 
spotkania od godziny 12.00 zostanie uruchomione mobilne stu-
dio fotograficzne, w którym będzie można wykonać makijaż 
i pamiątkowe zdjęcie. Fotografie chętnych osób zostaną zapre-
zentowane podczas tematycznej wystawy w pałacu poruszającej 
tematykę wspomnień, historii pałacu i jego obecnej społecznej 
roli.

Zapraszamy serdecznie 18.12.2018 do Pałacu Jankowice na 
godz. 11.00

Pałac Jankowice – Tarnowskie Centrum Senioralne 
www.seniorzytp.pl, tel. 61 10 10 402
 ~Ewa Jańczak 
 Pałac Jankowice
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~ biblioteka

Spotkania, warsztaty, zajęcia edukacyjne czyli… wszyst-
kie ścieżki prowadzą do Biblioteki.

Krótka relacja z listopadowych spotkań z książką 
w tle w naszej placówce. Wielbiciele intrygujących powieści 
kryminalnych mieli jedyną i niepowtarzalną okazję spotkać 
się z ich autorką OLGĄ RUDNICKĄ w listopadowy wie-
czór w Bibliotece Publicznej w Tarnowie Podgórnym: „Czy 
ten rudy pies to kot”, „Zacisze”, „Cichy wielbiciel”, „Byle 
do przodu”, „Fartowy pech”, „Diabli nadali” – to tylko kilka 
propozycji książkowych, które są chętnie czytane, wzbudza-
ją duże zainteresowanie i bawią czytelników od 2008 r., kie-
dy to autorka zadebiutowała swoją pierwszą książką „Mar-
twe jezioro”. Każdy ze spotkania mógł wyjść z ulubioną 
książką autorki i autografem.

OLGA RUDNICKA
100-lecie niepodległości Polski i prezentacja najnow-

szej książki „Polska niepodległość 1918” wybitnego histo-
ryka, biografa i publicysty, autora wielu znaczących pu-
blikacji naukowych była tematem spotkania z MARKIEM 
REZLEREM. Spotkanie w ramach obchodów 100-lecia 
niepodległości Polski Biblioteka zorganizowała dla mło-
dzieży szkolnej. Inna, interesująca forma lekcji z najnow-
szej historii Polski to próba zainteresowania młodzieży 
tematyką historyczną, poszerzeniem wiedzy o zawiłej hi-
storii różnych krajów świata. Książki od starożytności do 
czasów współczesnych można czytać przez cały rok, nie 
tylko w czasie edukacji szkolnej i nie tylko z okazji ob-
chodzonych rocznic. W Bibliotece duży wybór książek 
o tematyce historycznej dla wszystkich zainteresowanych.  

MAREK REZLER
Dla najmłodszych czytelników, w stałym cyklu edukacyj-

nym prowadzonym od lat w Bibliotece, zorganizowaliśmy 
spotkanie i zajęcia literacko-plastyczne z ilustratorką, laure-
atką wielu nagród i wyróżnień Elżbietą Krygowską-Butlew-
ską. Codzienny kontakt dzieci z książką przynosi znakomite 

efekty. Nigdy za dużo czasu na czytanie książek, szczególnie 
w początkach edukacji najmłodszych. Dzieci wykazują się 
wtedy lepszą pamięcią, bogatszym słownictwem, ładniejszą 
wymową i większą umiejętnością skupienia, a to procentu-
je w późniejszym nauczaniu. Zachęcenie dzieci do czytania 
daje im szanse na łatwiejszą naukę w późniejszych latach 
i zachętę na poszerzanie wiedzy przez całe życie.

ELŻBIETA KRYGOWSKA-BUTLEWSKA
Wszystkim zainteresowanym na świąteczny, grudniowy 

czas polecamy niezmiennie duży wybór NOWOŚCI, best-
sellery z różnych stron świata, książki nagradzane, wyróż-
niane, zdobywające znaczące nagrody, chętnie czytane przez 
mieszkańców na różnych kontynentach. Warto czytać, czyta-
nie nie szkodzi. 

 ~I.B. 

INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Olga Rudnicka

Elżbieta Krygowska-Butlewska

Marek Rezler
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~ gok

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

Bilety i zaproszenia dostępne:
- w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) pon. - pt. w godz. 9-15
- w 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.

IV Jarmark Bożonarodzeniowy 
niedziela, 16 grudnia godz. 11.30 - 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Premiera spektaklu „Ptak” grupy KOMEDIANCI
wtorek, 18 grudnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia

Koncert karnawałowy „Cygańska miłość”
wtorek, 8 stycznia godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 50 zł, 60 zł

Modrakowa Pastorałka
środa, 9 stycznia godz. 17, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

XV Koncert Noworoczny Gminy Tarnowo Podgórne 
i Gala „Aktywni Lokalnie” 
sobota, 12 stycznia godz. 17, hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Gwiazda wieczoru: Jacek „Mezo” Mejer z zespołem 
niedziela, 13 stycznia godz. 14.30, hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko (szczegóły: www.goksezam.pl)

niedziela, 20 stycznia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 15 zł

Ferie stacjonarne GOK „SEZAM” i Bricks 4 Kidz
14-25 stycznia (pon - pt) godz. 8-16 Centrum Kultury Przeźmierowo, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym 
Zapisy: biuro@bricks4kidz.com

Kino Zielone Oko dla dzieci (szczegóły: www.goksezam.pl)

niedziela, 20 stycznia godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 10 zł

Kino Zielone Oko (szczegóły: www.goksezam.pl)

niedziela, 13  stycznia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 15 zł

Ferie z Kinem Zielone Oko: „Moja Żyrafa” 
czwartek, 17 stycznia godz. 17  Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłane zaproszenia

„Perełki... z Lamusa” - koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka 
niedziela, 20 stycznia godz. 17, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety 15 zł

Afisz
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~ gok

Piotr Rogucki autor tekstów, aktor, ale przede wszystkim muzyk wystąpi 
w Centrum Kultury Przeźmierowo. Znany głównie jako wokalista rockowej 
formacji COMA, z powodzeniem koncertuje także solo. 

Jest zdobywcą wielu nagród na festiwalach piosenki artystycznej m. in.: II nagro-
da na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie 2002, Grand Prix Festiwalu Pio-
senki Aktorskiej we Wrocławiu w 2004, Grand Prix Festiwalu Spotkania Zamkowe 
w Olsztynie 2004. Za najlepszy album rockowy w latach 2004, 2006, 2009, 2011 
otrzymał Fryderyki, a w 2011 roku otrzymał Fryderyka w kategorii wokalista roku. 
Był jurorem w trzech edycjach programu Must Be The Music w telewizji Polsat. 
Nagrał trzy solowe albumy w 2011 „Loki – Wizja Dźwięku, w 2012 roku „95-2003” 
i w 2015 „J. P. Śliwa” – album składający się z trzech artystycznych komponen-
tów: płyty z utworami, tekstu dramatycznego oraz grafik uzupełniających przekaz 
i wymowę wydawnictwa. W 2017 roku wziął udział w projekcie Męskie Granie Or-
kiestra wykonując wspólnie z Brodką i Organkiem piosenkę „Nieboskłon”, znany 
jest też ze swoich aktorskich kreacji, chociażby z roli Andrzeja „Makara” w filmie 
„Gotowi na wszystko. Exterminator”. W swoich scenicznych wcieleniach łączy ele-
menty poezji, rocka i teatru. Będziemy mogli się o tym przekonać już 1 lutego 2019 
o godzinie 19 w Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety w cenie 40 zł dostępne 
od 17 grudnia 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. Zapraszamy!

~ Karina Biała

Rogucki SOLO w CK Przeźmierowo

Ogniste czardasze, cygańskie przeboje, słynne arie ope-
retkowe i brawurowe improwizacje węgierskich wir-
tuozów usłyszymy podczas koncertu karnawało-

wego 8 stycznia 2019 roku (godz. 19) w Centrum Kultury 
Przeźmierowo. To wszystko za sprawą znakomitych artystów 
Lajos Sárközy Jr. and his Orchestra – najlepszego cygańskiego 
zespołu z Budapesztu. W swoim repertuarze mają kompozy-
cje muzyki klasycznej jak i cygańskiej, a w artystycznym CV 
uczestnictwo w wielu prestiżowych festiwalach na Węgrzech 
(m. in. Festival Academy, Cziffra Festival, Festiwal Muzyki 
Kameralnej Kaposfest), a także w międzynarodowych (Fest-
spillene i NordNorge, Arctic Arts Festival, Transform World 
Music Festival, Mozarteum/Salzburger Festspiele, Tokyo, Ja-
pan Suntory Hall). 

Liderem zespołu jest Lajos Sárközy Jr. Jest on potomkiem 
7. generacji węgierskich muzyków cygańskich. Studiował na 
Akademii Muzycznej Ferenca Liszta w Budapeszcie, zdobył 
wiele nagród w konkursach muzycznych – zarówno w muzy-
ce klasycznej, jazzowej i cygańskiej. Jest też głównym solistą 
Cygańskiej Orkiestry Symfonicznej w Budapeszcie. Z artysta-
mi z Węgier wystąpi śpiewaczka Renata Drozd, dysponująca 
wspaniałym sopranem lirico-spinto, która najtrudniejsze arie 
z operetek Kálmána i Lehara wykonuje z lekkością, wdziękiem 
i wirtuozerią. Towarzyszyć jej będzie Hubert Stolarski - tenor, 
którego talent mogliśmy podziwiać 20 października podczas 
koncertowego wykonania operetki „Kraina uśmiechu” w pr-
zeźmierowskim Centrum Kultury. 

Cygańska Miłość

Ostatnie już bilety w cenie 50 zł i 60 zł do nabycia w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo (od wtorku do piątku w godz. 16-
20) w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od poniedział-
ku do piątku, w godz. 15-20) oraz w siedzibie GOK „SEZAM” 
(od poniedziałku do piątku, w godz. 9-15). Sprzedaż online 
prowadzi serwis Bilety24.pl. Zapraszamy!

~ Karina Biała
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Szukasz pomysłu na prezent dla Babci i Dziadka? Zaproś 
ich na koncert, który odbędzie się 20 stycznia 2019 o go-
dzinie 17 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. 

Wystąpi zespół „Perełki… z Lamusa”. Jest to grupa zawodo-
wych muzyków, która w jesieni swojego życia stworzyła ze-
spół. Z powodzeniem koncertują od 2016 roku. Koncert w CK 
Zamek w Poznaniu oklaskiwała ponad 400-osobowa widow-
nia. W duszy grają im melodie ich młodości, ale także ich ro-
dziców. W repertuarze mają utwory Marii Koterbskiej, Heleny 
Majdaniec, Haliny Kunickiej, Ireny Jarockiej oraz amerykań-
skie standardy. 

Bilety w cenie 15 zł do nabycia od 17 grudnia 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 Kul-

Perełki z Lamusa

Zapraszamy 16 grudnia do sali 
widowiskowej Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo, która to wy-

pełni się stoiskami z atrakcyjnymi wy-
robami, sceną zawładną zespoły GOK 
SEZAM z programami świątecznymi, 
a pozostałe sale CK zapełnią się uczest-
nikami warsztatów. Rozpoczniemy pre-
zentacją o bożonarodzeniowych trady-
cjach i ozdobach charakterystycznych 
w polskiej kulturze. Następnie „Modra-
ki” wprowadzą nas w jeszcze bardziej 
świąteczny nastrój, a po występie, wraz 
z instruktorami GOK „SEZAM”, zapro-
szą na wspólne warsztaty poświęcone 
przygotowaniu choinkowych ozdób.

Jarmarkowe wydarzenia, warsztaty 
i występy są bezpłatne, mają charak-
ter otwarty; wyjątek stanowią warszta-
ty plastyczne Caritas, niewielka opłata 
przeznaczona będzie na cele charyta-
tywne. Dołączyć może każdy, w miarę 
dostępności miejsc. Na uwagę zasługują 
zwłaszcza warsztaty swingowego tańca 
oraz wokalne, prowadzone przez spe-
cjalistów i pasjonatów w swoich dzie-
dzinach. Warsztaty wokalne wymagają 
wcześniejszych zapisów, których moż-
na dokonać mailowo: warsztaty@gok-
sezam.pl

Publikujemy pełny program, który 
warto zabrać ze sobą, by niczego nie 
przegapić. Znajdziecie nas bez trudu, 
a w razie wątpliwości należy iść w tę 
stronę, z której słychać oślicę Papatkę. 
Tak, tak, nie zabraknie jej i w tym roku.

~ Natalia Erdei-Jankowiak

tury Przeźmierowo (od wtorku do piątku w godz. 16-20). 
Sprzedaż online prowadzi serwis Bilety24.pl.

~ Karina Biała

Program (scena)
11.30 Rozpoczęcie Jarmarku
11.45 Bożonarodzeniowe ozdoby 
   – polskie tradycje i historia. 

Prezentacja 
12.45 Koncert DZPiTL „Modraki”
13:30  Swingowo-świąteczne warsz-

taty taneczne dla dzieci
14.00 Występ „Mażoretek”
14.30  Swingowo-świąteczne warsz-

taty taneczne dla dzieci
15.00 Kolędowanie z „Senioritkami”
15.30 Koncert Zespołu „Lusowiacy”
16.00  Koncert Młodzieżowej Or-

kiestry Dętej Gminy Tarnowo 
Podgórne

16.45  Swingowo-świąteczne warsz-
taty taneczne dla dorosłych

18.00 Zakończenie Jarmarku
Warsztaty
12.30-17.30
 „Strefa Malucha” Figlarnia
 (sala baletowa, I piętro CK)

13.45-15:00
  Warsztaty plastyczne GOK 

z „Modrakami”
 (sala konferencyjna, parter CK

13.30-15.30
  Rodzinne kolędowanie – warszta-

ty wokalne
 (sala muzyczna, I piętro CK)
 Uwaga! Zapisy: warsztaty@goksezam.pl

15.15-16.15
  Warsztaty plastyczne GOK 

z dorosłymi  (sala konferencyjna, 
parter CK)

IV Jarmark Bożonarodzeniowy
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GOK SEZAM we współpracy z firmą Bricks 4 Kidz 
przygotował dla dzieci ciekawą ofertę spędzenia wol-
nego czasu podczas zimowych ferii. Zajęcia odbywać 

się będą w tygodniowych turnusach od 14-18 stycznia i od 21-
25 stycznia w godzinach od 8 do 16 w Domu Kultury w Tarno-
wie Podgórnym jak i Centrum Kultury Przeźmierowo. Koszt 
dla posiadaczy karty mieszkańca lub dokumentu poświadcza-
jącego uczęszczanie dziecka do placówki oświatowej gminy 
Tarnowo Podgórne to 250 zł za całotygodniowy turnus. Cena 
obejmuje opiekę doświadczonej kadry animatorów, materiały 
dydaktyczne, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, 
gry i zabawy planszowe, spotkania teatralne, pobyt na Tar-
nowskich Termach, wycieczkę na Dziewiczą Górę, upominek 
i dyplom dla każdego uczestnika, dwudaniowy obiad, wodę 
mineralną i soki, ubezpieczanie NNW. Udział dzieci należy 
zgłaszać mailowo: biuro@bricks4kidz.com. Szczegółowe in-
formacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 30 70 444.

Poniżej przedstawiamy tematy, które będą realizowane pod-
czas zajęć w domach kultury.

ZWIERZĘTA ŚWIATA dla dzieci: 5-8 lat
Dzieci poprzez budowę specjalnych modeli z klocków Lego 

będą poznawać dziwne, często nieznane zwierzęta żyjące 
w różnych częściach świata. Prowadzić będą dzienniczek po-
dróżnika, w którym rozwiązywać będą zadania związane ze 
światem zwierząt. Na koniec każdy z uczestników uzyska dy-
plom małego znawcy zwierząt, będąc specjalistą od zwierząt, 
o których istnieniu większość rówieśników, a nawet wielu do-
rosłych nie ma pojęcia. Czy są one groźne? A może bardzo 
przyjazne? Na te pytania znajdą odpowiedzi Ci którzy zapiszą 
się na zajęcia.

MINIOStwory dla dzieci: 5-8 lat
Szaleństwo „minionkowe” wśród dzieci nie mija, więc 

i u nas nie mogło zabraknąć zajęć, których głównymi bohate-
rami będą te prześmieszne stworzenia. Dzieci, będą miały nie-
powtarzalną okazję stworzyć własnego, niepowtarzalnego Mi-
nionka Bricks 4 Kidz. Jak będzie miał na imię? Czym będzie 
się wyróżniał spośród miliona pozostałych żółtych stworów? 
Czy będzie miał jakąś supermoc? 

To wszystko zależy od Was. Najważniejszym zadaniem bę-
dzie stworzenie załogi „M”, która każdego dnia będzie wal-
czyła o swoją planetę, ze strasznymi potworami Lego®.

MŁODY ROBOTYK dla dzieci: 9-12 lat
Wszystkim młodym pasjonatom robotyki oferujemy półko-

lonię Lego® MINDSTORMS na której projektujemy zaawan-
sowane modele robotów z wykorzystaniem silników, czujni-
ków, przekładni, kół, osi i innych technicznych składników. 
Dzieci będą mogły wcielić się w rolę saperów rozbrajających 
bomby, twórców gier zręcznościowych, kierowców formuły 1 
lub dragstera, ale to nie wszystko… dzieci zamienią się tak-
że w „treserów” swojego psa, tudzież szalonych naukowców 
tworzącego własny kalkulator. Zajęcia odbędą się w przy uży-
ciu zestawu Lego Mindstorms EV3 i specjalnego oprogramo-

wania. Każdego dnia uczestników czekają nowe misje i wy-
zwania. 

VIDEO GAME DESIGN dla dzieci: 9-12 lat
Dzieci są fanami gier komputerowych, ale stworzenie wła-

snej gry to marzenie wielu i wielka frajda, a jeżeli dodamy do 
tego, że całość akcji dzieje się w świecie LEGO® to atrakcyj-
ność tylko rośnie. Będzie taka szansa podczas ferii. Młodzi 
projektanci gier wymyślą i wspólnie opracują swoją grę wi-
deo. Dzieci zbudują także mini model, który będzie główną 
postacią ich gry i zabiorą go sobie do domu. 

Termin DK Tarnowo Podgórne CK Przeźmierowo
14 - 18.01 ZWIERZĘTA ŚWIATA 

(5-8)
MINIOStwory (5-8)

MŁODY ROBOTYK 
(9-12)

VIDEO GAME DESIGN

21 - 25.01 MINIOStwory (5-8) ZWIERZĘTA ŚWIATA 
(5-8)

VIDEO GAME DE-
SIGN (9-12)

MŁODY ROBOTYK 
(9-12)

Słodkie seanse filmowe podczas ferii
Kolejną atrakcją, poza turnusami feryjnymi, jaką GOK 

SEZAM przygotował dla dzieci będą seanse filmowe w Ki-
nie Zielone Oko. 17 stycznia film „Moja Żyrafa” i 24 stycz-
nia „Niesamowita historia Wielkiej Gruszki”. Oba seanse roz-
poczną się o godzinie 17 i obowiązywać będą na nie bezpłatne 
wejściówki dostępne od 17 grudnia w stałych punktach sprze-
daży biletów: 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). Po okazaniu wejściówki dzieci będą 
mogły skorzystać ze słodkiego poczęstunku. 

~ Karina Biała

Ferie w GOK SEZAM 
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Utwory zespołu The Beatles i najpiękniejsze utwory 
z bajek usłyszymy podczas Koncertu Noworocznego 
Gminy Tarnowo Podgórne. Koncert pod honorowym 

patronatem Wójta Gminy Tarnowa Podgórnego odbędzie się 
już po raz 15.

Pierwszy odbył się w styczniu 2005 roku w sali widowisko-
wej Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym, podczas którego 
wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Pod-
górne. Pomysłodawcą koncertu był ówczesny Wójt Kazimierz 
Marchlewski. Po dwóch latach, ze względu na coraz więk-
sze zainteresowanie publiczności, trzeba było zamienić Dom 
Kultury na halę OSiR. W 2008 roku do Orkiestry dołączyły 
Mażoretki. W kolejnych latach na tarnowskiej scenie gości-
ły takie nazwiska jak: Krystyna Prońko, Grażyna Brodzińska, 
Zbigniew Wodecki, Wiesław Ochman i Orkiestra Le Quattro 
Stagioni. W 2013 roku powróciliśmy jednak do prezentacji 
rodzimych artystów. Scena do dziś należy do Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej, która wprawdzie zaprasza do udziału znako-
mitych zawodowych solistów, ale przede wszystkim dzieli ją 
z innymi zespołami GOK SEZAM. W pamięci mamy znako-
mite układy Mażoretek, pięknie zatańczony walc ZPiT „Luso-
wiacy”, układy DZPiTL „Modraki” do świątecznych utworów 
wykonywanych przez Orkiestrę, czy niezapomniany występ 
Teatru Tańca „Sortownia” do utworu z filmu „Piraci z Kara-
ibów”. Także w 2013 roku koncert został wzbogacony o Galę 
Aktywni Lokalnie podczas której uhonorowani zostają ludzie 
zasłużeni dla gminy Tarnowo Podgórne.

Tyle wspomnień, wróćmy do zbliżającego się koncertu. Re-
pertuar wydawałoby się, z dwóch różnych bajek, ale świad-
czy to tylko o wszechstronności naszych młodych muzyków. 
Dyrygent Orkiestry - Paweł Joks zapowiada, że tradycyjnie 

pierwszą część koncertu wypełnią upominki muzyczne dla na-
grodzonych w Gali Aktywni Lokalnie, w tym roku hity ze-
społu The Beatles. Drugą część koncertu zatytułował „Witaj-
cie w naszej bajce”. Zdradził, że na pewno usłyszymy utwory 
z filmu „Mustang”, „Pocahontas”, ale i kompozycje z polskich 
bajek m.in. ze „Żwirka i Muchomorka”. Z Orkiestrą wystąpią 
dwie młode utalentowane solistki Julia Mróz i Amelia Kuran-
towicz. Liczymy też na solowe popisy instrumentalne człon-
ków naszej Orkiestry.

Koncert Noworoczny pod honorowym patronatem Wój-
ta Tadeusza Czajki już 12 stycznia 2019 o godzinie 17 
w hali OSiR w Tarnowie Podgórnym. Wstęp na koncert jest 
bezpłatny. Zapraszamy!

~ Karina Biała

Koncert Noworoczny 2019!

Spektakl zatytułowany „Ptak” na podstawie sztuki Jerze-
go Szaniawskiego zaprezentuje grupa KOMEDIANCI. 
Jest to już 3 spektakl w ich dorobku. Debiutowali w li-

stopadzie 2016 roku wystawiając „Damy i Huzary, a w 2017 
zaprezentowali sztukę „Mieszczanin Szlachcicem”. Grupa 
KOMEDIANCI to 9 pasjonatów, którzy pod okiem reżysera 
– Bogdana Żyłkowskiego spełniają swoje teatralne marzenia. 

Akcja tegorocznego przedstawienia „Ptak” toczy się miedzy 
realnym, a bajkowym światem. Bohaterowie to mieszkańcy 
małego miasteczka. Felczer pisze kronikę, Aptekarz nawołu-
je do zwiększenia wydajności pracy, a jego żona zamiast dbać 
o dom bawi się w kolorystkę. Lekarz najchętniej gra w loteryj-
kę z dziećmi, a rajcowie obradują, radzą i czasami też mani-
pulują… Ten wydawałoby się beztroski świat zmienia się gdy 
pojawia się złoty ptak. Co to za ptak i po co przybył do miasta? 
Dowiedzą się Państwo 18 grudnia (wtorek) o godzinie 18. 
Zapraszamy do Centrum Kultury Przeźmierowo. Na spek-
takl obowiązują bezpłatne zaproszenia, które odebrać można 
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).

~ Karina Biała

Komedianci zagrają „dorosłobajkę”
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W listopadzie z okazji stulecia odzyskania niepod-
ległości przez Polskę grupa starszaków Wróbelki 
przygotowała przedstawienie patriotyczne. Dzie-

ci zaprezentowały wiersze o Polsce, piosenki oraz tańce. 
W przedstawieniu brali udział przedstawiciele Szkoły Pod-
stawowej. Dzieci wspólnie odśpiewały hymn narodowy. Wy-
stęp przedszkolaków zachwycił uczniów i nauczycieli. Po pre-
mierze grupa Wróbelków zaprosiła na osobne przedstawienia 
również społeczność przedszkolną i rodziców. Podczas wystą-
pień dzieci panowała atmosfera wzruszeń. Przedszkolaki wie-
działy jak należy zachować się podczas spektaklu oraz potrafi-
ły w dziecięcy sposób pokazać historię Polski. 

~ Weronika Strugała

Przedszkole w Baranowie

Patriotycznie u przedszkolaków

W listopadzie w naszym przed-
szkolu rozpoczęliśmy szereg 
działań związanych z obcho-

dami 100-lecia odzyskania niepodległo-
ści. W najstarszych grupach dzieci realizo-
wały projekt edukacyjny pt. „Niepodległa 
Polska”, którego głównym celem było bu-
dowanie tożsamości i wspólnoty narodo-
wej oraz zainteresowanie dziejami Polski 
i Polaków. Poprzez udział w różnorodnych 
wydarzeniach kulturowych, wycieczkach, 
warsztatach plastycznych staraliśmy się 
w atrakcyjnej i przystępnej formie przy-
bliżyć dzieciom pojęcia, polskie symbole 
narodowe i wydarzenia związane z polską 
historią. 9 listopada o godz. 11.11 na auli 

Przedszkole Leśne Skrzaty w Przeźmierowie

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości
przedszkolnej pracownicy przedszkola 
oraz dzieci ze wszystkich grup odśpiewały 
hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. 

Uroczystym wydarzeniem podsumowu-
jącym projekt było przedstawienie teatral-
ne w wykonaniu 6-latków. Nasi zerówko-
wicze zainscenizowali powstanie państwa 
polskiego, zatańczyli także ludowe tań-
ce m.in. poloneza oraz zaśpiewali patrio-
tyczne piosenki. Na uroczystość, oprócz 
rodziców i dziadków, zaproszono rów-
nież przedstawicieli społeczności lokalnej 
m.in. Wiceprzewodniczącego rady Gminy 
i Przewodniczącego Koła Seniorów Ju-
liana Kiełczewskiego oraz Grupę teatral-
ną „Senioritki” z Przeźmierowa. Wspól-

nie zaśpiewaliśmy niezapomniane polskie 
pieśni „Przybyli ułani pod okienko” oraz 
„Zwycięży orzeł biały”, które wywołały 
na twarzach naszych gości uśmiechy, ale 
także spowodowały łzy wzruszenia. 

Występ przedszkolaków, ich przygoto-
wanie, zaangażowanie, postawa patrio-
tyczna i artystyczny talent nagrodzony zo-
stał gromkimi brawami. Mamy nadzieję, 
że wszystkie podjęte przez nas działania 
będą miały wpływ na kształtowanie po-
staw patriotycznych i obywatelskich nie 
tylko wśród naszych przedszkolaków, ale 
także całej społeczności przedszkolnej 
i lokalnej.

~Agnieszka Włudyka-Wesołowska
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W przedszkolu na Zielonym Wzgórzu w Lusówku, 9 li-
stopada o godz. 11.11, rozbrzmiały pierwsze dźwięki 
Mazurka Dąbrowskiego. Tego dnia odbył się uroczy-

sty apel z okazji święta Niepodległości. Wszystkie dzieci ubrane 
w biało-czerwone stroje zebrały się na holu by świętować ten wy-
jątkowy dla wszystkich Polaków dzień.

Przedszkolaki z dwóch najstarszych grup – Świerszczy 
i Pszczółek – zaprezentowały bogatą część artystyczną, dzieci 
recytowały wiersze i śpiewały piosenki o tematyce patriotycznej 
m.in. „Jesteśmy Polką i Polakiem”, „Wojenko, wojenko”. Cały 
występ z wielkim zainteresowaniem i skupieniem obejrzały dzie-
ci młodsze oraz personel przedszkola. Uroczystość zakończyła 
się wręczeniem dyplomów i nagród wszystkim uczestnikom kon-
kursu plastycznego „Godło Polski”, którego celem było rozwija-
nie zainteresowania znaczenia symboliki godła polskiego wśród 
dzieci. 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości stało się 
okazją do kształtowania przywiązania do kraju, poznawania i sza-
nowania jego tradycji oraz symboli narodowych. W tym dono-
śnym dla wszystkich Polaków czasie, przedszkolaki miały wiele 
okazji do zdobywania wiedzy na temat naszej Ojczyzny. Udały 
się do Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie, gdzie 
uczestniczyły w lekcji muzealnej. Złożyły też kwiaty na grobie 
gen. Józefa Dowbora Muśnickiego, a także wzięły udział w pro-
jekcie „Mały Patriota” w kinie „Wielkopolanin” w Buku. Naro-
dowe Święto Niepodległości i jego tegoroczne obchody stały się 
doniosłym i radosnym czasem w przedszkolu. Mamy nadzieję, że 
zapadną dzieciom w pamięci. ~Anna Strugarek- Nowak

Przedszkole w Lusówku

Jak przedszkolaki z Lusówka świętowały 
100-lecie odzyskania Niepodległości

CodeWeek EU organisers are honoured

TO CERTIFY
that Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu

Uśmiechu w Lusówku

actively contributed to the success of
EUROPE CODE WEEK 2018

by running a coding event.

On behalf of Europe Code Week Ambassadors

1

W świetlicy Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Or-
deru Uśmiechu w Lusówku prowadzona jest in-
nowacja pedagogiczna „Mali Europejczycy – ję-

zyk angielski, niemiecki, hiszpański, francuski”. Uczniowie 
mają szansę rozwijać umiejętności językowe poprzez pozna-
nie innych kultur, poszerzają wiedzę o krajach angielskiego, 
niemieckiego, hiszpańskiego oraz francuskiego obszaru ję-
zykowego. Nabywają kompetencje w zakresie samodzielne-
go uczenia się. Sposobem działania jest przygotowywanie na 
tablicy korkowej słów, zwrotów w języku obcym, a następnie 
odczytywanie ich i uczenie się poprzez zabawę. W ten sposób 
chcemy zachęcić uczniów do poznawania innych język oraz 
kultur. Uczniowie dzięki temu poznają różnice kulturowe, roz-
budzają w sobie ciekawość oraz chęci do nauki języków ob-
cych. ~Monika Babończyk-Gołąb

 Szkoła Podstawowa w Lusówku

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Mali Europejczycy,
czyli nauka w czterech językach



48    | sąsiadka~czytaj | grudzień 2018
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W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem im. Larsa 
i Wawrzyńca Engeströmów nasza szkoła zorgani-
zowała 17 listopada drugą edycję konkursu wiedzy 

„Rodzina Engeströmów” w 100-lecie odzyskania niepodle-
głości. Zanim wszystko się rozpoczęło zgromadzeni zmówili 
krótką modlitwę oraz zapalili znicze w kaplicy grobowej ro-
dziny Engeströmów.

Po powitaniu wszystkich zebranych przez dyrektora Dariusza 
Szycha oraz ks. proboszcza Krzysztofa Borowicza rozpoczął się 
konkurs. Wzięło w nim udział 11 trzyosobowych drużyn ze szkół 
w Grzebienisku i Ceradzu Kościelnym. Uczestnicy mieli okazję 
wykazać się znajomością dziejów rodziny Engeströmów oraz 
wiedzą dotyczącą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ceradzu Kościelnym

„Rodzina Engeströmów” – 2 edycja
Po dogrywce lista laureatów wygląda następująco: I miejsce – 

zdobyła kl. 6A z SP w Ceradzu Kościelnym, II miejsce – kl. 8B 
z SP w Grzebienisku, III miejsce – kl. 8A z SP w Grzebienisku. 

Przed rozdaniem nagród przemówił prezes Stowarzyszenia Ta-
deusz Grabski, dziękując wszystkim za wkład włożony w przy-
gotowanie konkursu oraz udział w nim.

Później nastąpiło rozwiązanie konkursu plastycznego dla 
oddziału przedszkolnego i klas 1-4 pt. „Moja mała Ojczyzna 
w 100-lecie odzyskania niepodległości” oraz dla klas 5- 8 i 3 gim-
nazjum konkursu fotograficznego „Moja mała Ojczyzna w obiek-
tywie w 100-lecie odzyskania niepodległości”. Komisja konkur-
sowa miała trudny orzech do zgryzienia, by wyłonić zwycięzców, 
ponieważ wpłynęło aż 61 prac. Po naradzie udało się wybrać lau-
reatów. I tak: 

I miejsce spośród uczniów SP w Ceradzu Kościelnym za-
jęli: Jakub Piątkowski, Marcel Smirnow i Marek Górski , spo-
śród uczniów SP w Gaju Wielkim – Michał Piwiński, a spośród 
uczniów SP w Grzebienisku – Wiktoria Szczepkowska.

II miejsce zdobyli Adam Łuczkowiak i Barbara Konieczna ze 
SP w Ceradzu Kościelnym, a III – Aleksandra Wawrzyniak ze SP 
w Grzebienisku, Jagoda Walewicz ze SP w Gaju Wielkim oraz 
Artur Woźniak i Julianna Leśniak ze SP w Ceradzu Kościelnym.

Na zakończenie konkursu i całego spotkania wszyscy zebrani 
zaśpiewali Hymn Polski. 

Serdeczne podziękowania składamy chórowi ze Szkoły Pod-
stawowej w Grzebienisku, który uświetnił pieśniami patriotycz-
nymi całe sobotnie spotkanie.

 ~MM

W poniedziałek, 3 grudnia, 
w sali sportowej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Jana Pawła 

II w Tarnowie Podgórnym miała miejsce 
wyjątkowa uroczystość – otwarcie wysta-
wy „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. 
Droga Wielkopolan do Niepodległości”.

Dzięki staraniom społeczności szkoły 
ekspozycja dotarła do nas z muzeum Od-
wach, znajdującego się na poznańskim 
Starym Rynku, a jej tematem jest przebieg 
zwycięskiego Powstania Wielkopolskie-
go. Otwarcie wystawy poprzedzone było 
specjalnie przygotowaną uroczystością, 
a jej patriotyczny charakter podkreśliło 
wprowadzenie sztandaru szkoły i wspólne 
odśpiewanie hymnu państwowego. Jedna 
z uczennic klasy VI. wyrecytowała wiersz 
pt. ”Powstańczy zryw”, nawiązujący do 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM 
CZEŚĆ I CHWAŁA

treści wystawy, jak i tematu całej podnio-
słej uroczystości.

Uroczystość uświetnili swoją obecno-
ścią szczególni goście zaproszeni przez 
Dyrektor Szkoły Magdalenę Gawroń-
ską-Garstkę m. in. przedstawiciele władz 
Gminy i kierownik-kustosz Muzeum 
Odwach (jednocześnie autor wystawy). 
Wśród przybyłych pojawili się również 
dyrektor Muzeum Powstania Wielkopol-
skiego w Lusowie oraz dyrektorzy placó-
wek oświatowych naszej Gminy.

Wszyscy zaproszeni goście, rodzice 
uczniów, nauczyciele oraz sami ucznio-
wie z wielkim zainteresowaniem obej-
rzeli wzruszające, chwytające za serca 
przedstawienie patriotyczne przygotowa-
ne przez zespól nauczycieli naszej szkoły.
 ~Hanna Grzegorzewska-Markiewicz
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Wydawać by się mogło, że czas spędzony w szkole 
można podzielić tylko na dwie kategorie: ten, który 
się dłuży i ten, który dłuży się bardzo… Ale nie u nas!

Czy pamiętacie magiczny świat Akademii Pana Kleksa? 
Uczniowie klasy 4f wraz z Anią Dudniczek realizowali na lekcji 
języka polskiego projekt pt. „W magicznym świecie Pana Klek-
sa”. Mieli za zadanie wykonać makietę przedstawiającą budynek 
Akademii oraz najbliższą okolicę, opisaną w kultowej lekturze 
Jana Brzechwy. Styropian, farby, gorący klej, głowa pełna pomy-
słów i tak powstały piękne prace, które można było podziwiać 
w holu szkoły. 

Wielu pozytywnych emocji dostarcza również koło Ekspery-
mentów Chemicznych prowadzone przez P. D. Mizera. Ucznio-
wie klas 6 i 7 eksperymentują ucząc się poprzez zabawę. Na 
swoim koncie mają już stworzenie emulsji, poznanie składu che-
micznego slimów oraz sprawdzenie działania gaśnicy pianowej. 
Wiele radości sprawiło też budowanie obwodów elektrycznych. 
Uczestnicy zajęć badali też właściwości cieczy nienewtonow-
skiej. Jednak najwięcej emocji przyniosło im otrzymywanie dwu-
tlenku węgla.

Nudne wykłady na temat zdrowego żywienia? Na pewno nie 
u nas. 14 listopada obchodziliśmy w szkole akcję DZIEŃ BEZ 
CUKRU w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie. W śnia-
daniówkach pojawiły się zdrowe kanapki oraz przekąski m.in. su-
szone owoce, warzywa oraz orzeszki, natomiast słodzone napo-
je zostały zastąpione wodą. Dzieci poznały naturalne zamienniki 
cukru oraz wpływ cukru na organizm człowieka. Pamiętajmy je-
steśmy tym, co jemy.

16 listopada kl. 4b i 4e wybrały się do świata złudzeń. Podczas 
podróży po ekspozycji „Kątem oka” uczniowie dowiedzieli się, 
czy powiedzenie „studnia bez dna” ma naukowe wytłumaczenie 
oraz sprawdzali, czy widzimy świat takim, jakim jest naprawdę. 
Ekspozycja w przystępny i ciekawy sposób pomogła zrozumieć 
zagadnienia z zakresu optyki. Zaglądając przez otwór dużego ka-

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Niecodzienna codzienność

lejdoskopu uczniowie obserwowali otoczenie w wielokrotnym 
odbiciu. Tworzenie łazika marsjańskiego z klocków Lego oraz 
jego programowanie to dopiero było zadanie! Wiele emocji wy-
wołała także interaktywna platforma, dzięki której można było 
sterować wirtualnym obiektem na ekranie. Warto było odwiedzić 
Laboratorium Wyobraźni w Poznaniu! 

W sobotę, 24 listopada, uczniowie klas szóstych wzięli udział 
w pierwszych zajęciach, prowadzonych przez wykładowców uni-
wersytecki w ramach projektu unijnego ,,Zostań młodym inży-
nierem środowiska” na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospo-
darki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
Zajęcia odbywały się w sposób warsztatowy – każdy samodziel-
nie wykonywał preparaty mikroskopowe, piramidy z betonu, do-
świadczenia z wodą i ciśnieniem oraz pracował z mapą, przypo-
minając sobie kierunki geograficzne i sposoby ich wyznaczania 
w terenie. Uczniowie nie tylko uczyli się, ale też zaprezentowali 
swoją dotychczas zdobytą wiedzę – nauczyciele mogą być z nich 
dumni. 

Wszyscy czekamy na kolejne zajęcia już w styczniu.
 ~Anita Ludwiczak,
 Dorota Mizera, Katarzyna Gorzelana, Anna Dudniczek

Szkołą Podstawowa w Baranowie

Miś Uszatek, mały miś, śmieszny miś, zna się  
z dziećmi nie od dziś! 
Pod takim hasłem obchodziliśmy w poniedziałek, 26 listo-

pada, Światowy Dzień Pluszowego Misia. Wcześniej po-
prosiliśmy uczniów, aby tego dnia wraz z nimi do szkoły 

przyszły ich pluszowe misie. W wyznaczonym terminie specjalna 
komisja przeliczyła przyniesione przez uczniów pluszami – ty-
tułem „Najbardziej misiowej klasy” uhonorowano klasę 3a. Ko-
misja mierzyła też przyniesionych podopiecznych, poszukując 
najmniejszego, największego oraz najbardziej zabawnego misia. 
Uczniowie klas czwartych i piątych zmierzyli się z testem wie-
dzy o tych sympatycznych pluszakach – w tej konkurencji zwy-
cięstwo odniosła klasa 5a. Zobaczyliśmy również multimedialne 
prezentacje o bajkowych misiach oraz zwyczajach i sposobach 
polowania różnych gatunków niedźwiedzi. Humory dopisywały 
wszystkim! Wszak „dzieci lubią misie, misie lubią dzieci”. ~na
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Na Hipodromie Wola w Poznaniu odbył się finał woje-
wódzki sztafetowych biegów przełajowych. Do tych 
finałów awansowały obydwie nasze reprezentacje: 

chłopców i dziewcząt, i spisały się bardzo dobrze. Chłopcy 
zajęli 7. miejsce, a dziewczęta zajęły 12. w Wielkopolsce. Eli-
minacje do finałów odbyły się 27 września w Kórniku i tam, 
w finale Powiatu, chłopcy zdobyli 1. miejsce, a dziewczęta 3. 

W reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 2 wystąpili: Szymań-
ski Eryk, Gerke Piotr, Sawicki Miłosz, Stolarski Arkadiusz, Bu-
dzichowski Miłosz, Kaczmarek Sebastian, Opat Bartosz, Musiała 
Łukasz, Walewicz Grzegorz, Nawrocki Wojciech, Jordan Kacper, 
Fornalski Mikołaj, Kubala Michał, Lachman Antonina, Sołtysiak 
Urszula, Sołtysiak Zofia, Jaskólska Jolanta, Zimińska Weroni-
ka, Piotrowska Hanna, Sosnowska Aleksandra, Wendlik Natalia, 
Warych Agata, Skrzypczak Michalina, Kucz Zuzanna, Dziamska 
Iwona. ~Paweł Machyna, Marek Łodyga

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Uczniowie w Biegach Przełajowych

Julia Buczkowska, uczennica kl. 8b, zajęła drugie miej-
sce w wojewódzkim konkursie Aforyzmy w komiksie. 
Uczestnikami byli uczniowie klas siódmych i ósmych 

szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów. Organizato-
rami konkursu byli: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Ję-
zyka Niemieckiego, oddział w Poznaniu, Fundacja Literacka 
„Jak podanie ręki“ oraz Szkoła Podstawowa nr 90 w Pozna-
niu. Zadanie konkursowe polegało na wybraniu jednego afory-
zmu z listy i zilustrowaniu go w formie komiksu. Należało też 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

KONKURS AFORYZMY W KOMIKSIE
umieścić napisy w języku polskim i niemieckim. Julia poradziła 
sobie ze wszystkim wspaniale!

W tym roku konkurs stał się częścią poznańskiego Festiwalu 
Poetów. Gościem specjalnym był Dirk-Uwe Becker, poeta, pisarz 
i grafik z Niemiec, który przeprowadził z uczestnikami krótkie 
warsztaty związane z tworzeniem komiksów. Pan Becker posta-
nowił dodatkowo nagrodzić trzy osoby, których komiksy szcze-
gólnie mu się spodobały. Julka znalazła się w tym gronie! 

Gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów! 
 ~Joanna 
 Kraczkowska

~ edukacja
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Listopad u Noblistów to czas wy-
jątkowej aktywności wszystkich 
podmiotów społeczności szkol-

nej, a to z powodu przypadającej 11 li-
stopada 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę. 

W świątecznym tygodniu przypadał fi-
nał licznych projektów, nad którymi wcze-
śniej pracowali uczniowie razem z na-
uczycielami. Poczynając od najmłodszych 
– uczniów klas pierwszych, aż po najstar-
szych – gimnazjalnych trzecioklasistów, 
każdy mógł włączyć się w działania odpo-
wiadające jego zainteresowaniom, talen-
tom, potrzebie zaangażowania. Aktywizo-
waliśmy się na różne sposoby: teatralnie, 
literacko, muzycznie, plastycznie, sporto-
wo, naukowo, a nawet kulinarnie. 

Kulminacją obchodów Święta Niepod-
ległości w naszej szkole było spotkanie 
wszystkich uczniów i pracowników w auli 
w piątek, 9 listopada. Świąteczny nastrój 
podkreślały obecność sztandaru szko-
ły, uroczyste stroje, życzenia Dyrektora 

i okolicznościowy wykład. Podniosłym 
momentem było odśpiewanie Mazurka 
Dąbrowskiego, rozpoczęte jak w każdej 
innej polskiej szkole o symbolicznej godz. 
11.11.

Nie sposób wymienić wszystkie zre-
alizowane przez nas pomysły na godne 
uczczenie tego wyjątkowego święta. Naj-
ważniejszym wydaje się być fakt, że pra-
ca nad nimi stała się dobrym powodem 
dla pogłębienia naszej świadomości bycia 

Polakiem i rozmów o Polsce. Jak zawsze 
mogliśmy liczyć na współpracę z rodzica-
mi i Samorządem Uczniowskim. Na do-
datek pracowaliśmy zespołowo, wzmac-
niając poczucie odpowiedzialności za to, 
co robimy. Stąd satysfakcja i trwały ślad 
w naszej pamięci o tym, jak w Szko-
le Podstawowej im. Polskich Noblistów 
w Baranowie celebrowaliśmy Święto Nie-
podległości dla Niepodległej od 100 lat 
Ojczyzny.  ~na

Szkołą Podstawowa w Baranowie

Z myślą o Niepodległej

~ edukacja

W sobotę 8 grudnia do Pasażu w Przeźmierowie za-
witał Święty Mikołaj ze śnieżynkami, z workiem 
pełnym prezentów. Obdarował grzeczne i odważne 

dzieci, które wzięły udział w licznych zabawach i konkursach. 
Część Pasażu zamieniła się w fabrykę świętego Mikołaja, 
gdzie pod czujnym okiem śnieżynek dzieci malowały i zdo-
biły styropianowe bombki, choinki, dekorowały pierniczki, 
kolorowały świąteczne obrazki, tworzyły łańcuch choinkowy. 
Mali artyści wykazali się niezwykłą kreatywnością i pracowi-
tością. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się chodząca 
maskotka Hibbi oraz stanowisko malowania buziek. W kąciku 
kulinarnym pod okiem prawdziwego kucharza wszyscy zain-
teresowani lepili i degustowali pyszne pierogi, a pozostałych 
głodnych ucieszyła pajda chleba ze smalcem i ogórkiem oraz 
degustacja pizzy. Nie lada gratką dla maluchów okazał się ba-
sen wypełniony plastikowymi piłeczkami, trampolina i strefa 
sportu. Niesamowitych wrażeń dostarczył wszystkim chętnym 
pokaz i przejazd quadem.

Imprezę uświetniły występy dzieci z Przedszkola Leśne 
Skrzaty z Przeźmierowa, uczniów ze Szkoły Podstawowej 
im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie oraz Samorządowej 
Szkoły Muzycznej w Tarnowie Podgórnym, a także wspólne 
zabawy i konkursy, śpiewanie kolęd i strojenie choinki z Wój-
tem Tadeuszem Czajką

Świetna zabawa tego dnia była możliwa dzięki zaangażo-
waniu i wsparciu Zarządu Pasażu Przeźmierowo, Gminy Tar-
nowo Podgórne, Dyrekcjom Szkoły Podstawowej im Arka-

Mikołajki w Pasażu w Przeźmierowie

dego Fiedlera, Przedszkola Leśne Skrzaty w Przeźmierowie 
i Samorządowej Szkoły Muzycznej w Tarnowie Podgórnym, 
Sklepowi ABC w Pasażu, firmom: Ambra S.A, Millano Group 
i Korbanek – quady Polaris, Generacji Fitness i Lech Poznań 
Football Academy, Pizzerii Cantina z Przeźmierowa, Centrum 
Ogroniczym Jucca oraz tym wszystkim, 

którzy wsparli to wydarzenie swoją obecnością, miłym sło-
wem i uśmiechem!

Dziękujemy za wspólną zabawę!
~ Pasaż Przeźmierowo
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Zbliżająca się 100. rocznica wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego jest inspiracją dla wielu uroczystości 
i konkursów związanych z tym ważnym wydarze-

niem. Cały wieloletni program związany z obchodami rocz-
nicowymi przygotował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  
w Poznaniu pod patronatem Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego Marka Woźniaka oraz Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty. Wśród uczestników projektu „Pamiętamy! Powsta-
nie Wielkopolskie 1918/1919. Tobie Polsko ta kropla krwi 
wrzącej” nie mogło zabraknąć reprezentantów Szkoły Podsta-
wowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie. 

Weronika Kochanek, uczennica VIa, została wyróżniona w eta-
pie wojewódzkim konkursu literackiego na twórcze opowiada-
nie z historią Powstania Wielkopolskiego w tle, a Maja Sapalska, 
uczennica klasy Vb, otrzymała wyróżnienie w etapie wojewódz-
kim konkursu plastycznego na kartkę okolicznościową z okazji 
„100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego”.

Obie dziewczynki wzięły udział w uroczystej gali pod-
sumowującej cały projekt, która odbyła się 21 listopada br. 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskie-
go w Poznaniu. W gali uczestniczyło wielu znakomitych gości. 
Laureatom konkursów towarzyszyli nauczyciele oraz dyrekto-
rzy szkół, które brały udział w projekcie. Pani Dyrektor Szkoły  
w Lusowie, Aleksandra Kolendo, odebrała certyfikat udziału, 
który z dumą zawiśnie w naszej szkole. 

 ~Opiekunki uczennic
 Julia Zwolak i Halina Taciak 

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Uczennice wyróżnione w Urzędzie Marszałkowskim

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Sukcesy uczniów
,,Ślubuję, że Polsce, Ojczyźnie mojej i sprawie całego 

Narodu Polskiego 
 zawsze i wszędzie służyć będę” – cytowany frag-

ment to początek roty przysięgi, którą żołnierze wielkopolscy ra-
zem ze swoim dowódcą – generałem Józefem Dowborem Mu-
śnickim – złożyli 26 stycznia 1919 r. na placu Wilhelmowskim, 
przemianowanym wówczas na plac Wolności w Poznaniu.

Teksty poświęcone temu wydarzeniu oraz innym faktom zwią-
zanym z Powstaniem Wielkopolskim czytali uczestnicy Mię-
dzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania, który odbył się 29 
listopada w Szkole Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielko-
polskich w Poznaniu.

 Celem konkursu było kształtowanie umiejętności pięknego 
czytania i rozumienia tekstów historycznych przez dzieci i mło-
dzież ze szkół podstawowych. Przygotowania do konkursu były 
bardzo intensywne: uczestnicy po omówieniu czytanego tekstu 
prozatorskiego pracowali nad dykcją, interpretacją i ogólnym 
wyrazem artystycznym. Trud się opłacił. Przedstawiciele naszej 
szkoły zaprezentowali się wspaniale, wzbudzili podziw i aplauz 
publiczności. Jury doceniło występ Piotra Kruszony z klasy VIII 
b, któremu przyznało nagrodę za II miejsce. Czwartoklasista Igor 
Tyma zdobył wyróżnienie.

Piękny występ przygotował również uczeń klasy VIII c Piotr 
Ławniczak, który znakomicie przeczytał trudny tekst historyczny.

 Naszym uczniom serdecznie gratulujemy sukcesów i życzy-
my powodzenia w kolejnych konkursach.

 ~ Stanisława Janeczek i Paulina Andrzejewska
  opiekunowie uczestników konkursu

~ edukacja
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości

11 listopada 1918 r. Na ulicach wszystkich miast pano-
wała euforia z powodu rodzącej się niepodległości. 
„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału ra-

dości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. (...) Kto 
tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym 
czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu 
największej radości. Cztery pokolenia czekały, piąte się do-
czekało.” („Powstawanie II Rzeczypospolitej. Wybór doku-
mentów”). Atmosferę tamtych dni oddał w swoim wierszu 
pt. „Niepodległość” Antoni Słonimski, który pisał: „Ach, jak-
że mi nie mówić o tych dniach radości, O tej chmurnej jesie-
ni, gdy w szumiącym wietrze /Szedł nad miastem rodzinnym 
pierwszy powiew wolności.”

Podczas dorocznych obchodów rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości staraliśmy się uczcić pamięć tych, którym za-
wdzięczamy powrót po 123 latach niewoli do granic państwa, do 
mowy ojczystej, do modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

W Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera podjęto wiele 
działań związanych z powyższymi wydarzeniami. Już tegorocz-
ny festyn rodzinny, znany również jako Święto Latawca, nawią-
zywał tematycznie do tamtych chwil sprzed wieku. Ale na tym 
nie koniec. Wzruszaliśmy się podczas spektaklu słowno-muzycz-
nego „I łzą serdeczną zabłyśnie Wam oko”. O godz. 11.11. wy-
szliśmy przed mury szkoły, by, dumni z faktu bycia Polakami, 
wspólnie zaśpiewać hymn Polski. Z okazji uroczystych obcho-
dów stulecia odzyskania wolności odbyły się też niezwykłe lek-
cje historii. Do szkoły zawitali rekonstruktorzy z Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Dzieci obejrzały mundury 
z tamtego okresu, replikę karabinu i pistoletu, usłyszały opowieść 
o pierwszych starciach powstańczych, a na koniec odśpiewały 
„Marsyliankę wielkopolską”.

Nie obyło się bez twórczości literackiej i muzycznej. Dzieci zo-
stały zaproszone do udziału w konkursie „Historia opowiedziana 
na nowo”. Zadanie polegało na napisaniu wiersza lub piosenki 

poetyckiej o tematyce historycznej – o burzliwym stuleciu nie-
podległości Polski. 

Natomiast uczniowie klas trzecich odpowiadali na „100 pytań 
na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”. Wszyscy uczestnicy 
wykazali się ogromną wiedzą na temat naszej ojczyzny. Znany 
jest im polski kompozytor Fryderyk Chopin, wiedzą, że Wisła to 
największa rzeka w Polsce, bez problemu opisują herb państwa, 
potrafią wymienić nazwy drzew liściastych rosnących w kraju, 
a podanie o Lechu, Czechu i Rusie nie sprawia żadnych trudno-
ści. 

Włączyliśmy się także w akcję „Niepodległość to radość!”. 
Tworząc pocztówki z okazji 100-lecia wybuchu powstania wiel-
kopolskiego oraz setnej rocznicy odzyskania przez naszą Ojczy-
znę niepodległości, staraliśmy się wyrazić swoją wdzięczność 
i dumę z posiadania wolnej, niezagrożonej Ojczyzny. Nie zapo-
mnieliśmy także o powstańcach warszawskich. W ramach akcji 
„BohaterON” wysyłaliśmy słowa wdzięczności do bohaterów 
tamtych dni , żyjących powstańców, dziękując im za poświęce-
nie, trud, miłość do kraju, wolność.

Jeszcze w październiku gościliśmy w naszej szkole wystawę 
klocków lego pod patronatem Marszałka Województwa Wielko-
polskiego – „Herosi Wolności”. Upamiętniała ona 99. rocznicę 
wybuchu powstania wielkopolskiego. Została stworzona z 10 tys. 
klocków lego. Można było obejrzeć przyjazd Ignacego Paderew-
skiego na Dworzec Cesarski w Poznaniu, hotel Bazar oraz tablice 
informacyjne, w tym przedstawiające postać pułkownika Wikto-
ra Pniewskiego i Stację Lotniczą Ławica z dwoma samolotami 
LVG.

W tych szczególnych dniach szkoła tonęła w biało-czerwonych 
barwach. Na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych poja-
wiły się okolicznościowe gazetki, dekoracje, plakaty, wystawy. 
O Niepodległej można było przeczytać w dodatku specjalnym.

Zapraszamy do obejrzenia obszernej fotorelacji na stronie na-
szej szkoły.

~Aleksandra Filipek

~ edukacja



54    | sąsiadka~czytaj | grudzień 2018

~ edukacja

W drugi piątek listopada, mieszkańcy Ceradza Ko-
ścielnego oraz okolicznych miejscowości w świetli-
cy wiejskiej, mieli okazję obejrzenia przedpremie-

rowego spektaklu „Dziady cz. II” w wykonaniu Amatorskiego 
Teatru z Lwówka. Widzowie w pełnym skupieniu i zadumie 
słuchali sztuki. Gromkie brawa, które otrzymali potwierdziły, 
że aktorzy w pełni stanęli na wysokości zadania. Oprawa mu-
zyczna i odpowiednie oświetlenie dodały sztuce tajemniczo-
ści, a nawet odrobinę grozy.

Po spektaklu odbyła się Wieczernica ze wspólnym śpiewa-
niem polskich pieśni patriotycznych. Tego wieczoru akompa-
niował Marek Czajka na akordeonie, który zachwycił wszyst-
kich słuchaczy. Śpiewom nie było końca! Śpiewniki z 20 
utworami nie wystarczyły i po ich wykonaniu, przybyli go-
ście, zaczęli spontanicznie proponować pieśni, które wspólnie 
jeszcze zostały zaśpiewane. Dziękujemy przybyłym gościom 
oraz tym, którzy pomogli w przygotowaniach tego wydarze-
nia: Radzie Sołeckiej, Grupie Teatralnej, Gniazdkowym Ro-
dzicom, a także wszystkim, którzy mieli swój udział w naszej 
inicjatywie.

~ Do napisania!
Kadra Gniazdka

Nasi Gniazdkowicze, w ramach podsumowania dwóch mie-
sięcy pracy nad samooceną, pojechali na wycieczki. I tak gru-
pa „Szerszeni” znalazła się w „Kolejkolandzie”. Dzieci mogły 
pogłębić wiedzę na temat historii kolejnictwa, zobaczyć ma-
kietę kolejową, uznawaną za jedną z najpiękniejszych w Eu-
ropie, a także skorzystać z placu zabaw z licznymi kolejami, 
torami, semaforami, gdzie samodzielnie mogły wytyczyć trasę 
pociągów. Podekscytowane „Szerszenie” zapewniały, że jesz-
cze odwiedzą to miejsce.

Grupy „Chrabąszczy” oraz „Żuków” odwiedziły „Zaczaro-
wany Las”. Radości i okrzyków było co nie miara. Gniazd-
kowicze mogli „brykać”, skakać i dobrze się bawić. Chwila 
odpoczynku nie wchodziła w grę, gdyż dzieci nie chciały się 
rozstać z placem zabaw. Po tak aktywnie spędzonym popołu-
dniu chętnie skosztowali pizzy przygotowanej przez samego 
szefa kuchni. ~ Kadra Gniazdka

„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

Wieczernica

„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

Podsumowań czas
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24 listopada pierwszy zespół sekcji piłkarskiej 
rozegrał ostatnie spotkanie i tym samym 
zamknął rundę jesienną. Jak nasz ze-

spół odnalazł się w zreformowanej lidze i co nas 
czeka na wiosnę?

Przed startem sezonu decyzją Wielkopolskie-
go Związku Piłki Nożnej IV ligi północna i po-
łudniowa zostały połączone w jedną. W rezultacie 
nowa IV liga wielkopolska zebrała najlepsze zespo-
ły z obu rozgrywek oraz przyjęła kilka zespołów aspirują-
cych, często zupełnie nowych dla piłkarzy Tarnovii. Pierwszy 
raz mieliśmy okazję sprawdzić się na tle takich drużyn, jak Po-
lonia Kępno, Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski czy Krobian-
ka Krobia.

Najlepsza sytuacja była po drugiej kolejce, kiedy dzięki róż-
nicy bramek zajmowaliśmy pierwsze miejsce w tabeli. Niestety 
od razu spadliśmy na 7., a potem 9. miejsce i nie było nas stać 
na więcej aż do końca rundy. Zimę spędzimy na 10. miejscu, 
a zatem dokładnie w środku ligi, w której występuje 20 drużyn. 
Nasz dorobek to 7 zwycięstw, 6 remisów i 6 porażek. Jesteśmy 
królami remisów, choć takim samym osiągnięciem może się po-
chwalić Warta Międzychód, która zajmuje obecnie 14. miejsce 
w lidze również z 6-cioma remisami na koncie.

Dniem do zapisania w pamiętniku był 29 września i wy-
raźna wygrana 4:0 z Lubuszaninem Trzcianką, obecnym 
liderem rozgrywek. Do zapomnienia wiele spotkań, 
w których wypuściliśmy punkty z rąk w ostatnich mi-
nutach, jak w meczach z Unią Swarzędz i Nielbą Wą-
growiec.

Na początku marca rozpoczynamy rundę rewanżo-
wą wyjazdowym spotkaniem z Kotwicą Kórnik. Do 

rozegrania mamy łącznie 19 spotkań i 57 punktów do 
zdobycia. Naszym podstawowym celem będzie awans do gór-

nej części tabeli. Mamy nadzieję, że wiosną przyniesiemy wiele 
powodów do radości naszym kibicom.

Podobne nastroje panują w drugim zespole Tarnovii, który 
występuje w klasie okręgowej. 12. miejsce na 14 drużyn przy 
stosunku 3 wygrane, 3 remisy i 7 porażek, na pewno nie daje 
powodów do radości. Pozytywnym akcentem jest natomiast 
forma trzeciego zespołu, który w klasie A zajmuje 4. miejsce na 
14 zespołów i traci tylko 6 punktów do 1. miejsca. 8 wygranych, 
2 remisy i 3 porażki – świetny wynik!

Niezależnie od pozycji wszyscy czekamy na wiosnę, kiedy po-
nownie będziemy mogli wziąć sprawy w swoje ręce. Warto pod-
kreślić, że projekt jest współfinansowany przez Gminę Tarnowo 
Podgórne, za co serdecznie dziękujemy. ~ Jakub Brodewicz

Podsumowanie rundy w Tarnovii

Baczność! Do Hymnu! – hasło tego dnia, 11 listopa-
da 2018 roku, a dokładnie o godz. 11.00 zabrzmiało 
w murach naszej Szkoły wyjątkowo dobitnie. Na uro-

czystej akademii zebrali się uczniowie, pracownicy szkoły, 
a także zaproszeni goście. Zostaliśmy wprawieni w klimat za-
dumy, refleksji, ale i radości z „Naszej Niepodległej”. Wspól-
ne obejrzenie uczniowskiej inscenizacji wydarzeń z dziejów 
naszego państwa było wspaniałą lekcją historii. Prezentacja 
multimedialna okazała się świetną retrospekcją, a pokaz ta-
neczny uczniów klas młodszych, z udziałem flagi Polski przy-
prawił wszystkich o gęsią skórkę. To było prawdziwe show! 
W tym wyjątkowym dniu byliśmy razem. Wspominaliśmy 
przeszłość, razem cieszyliśmy się z teraźniejszości i zarazem 
dumnie wkraczamy w przyszłość. 

Nad przebiegiem uroczystości czuwała Ilona Barczykow-
ska, dla której zresztą historia nie ma tajemnic. W profesjonal-
ne przygotowanie uroczystości zaangażowały się również Do-
rota Kaczmarek – nauczyciel plastyki oraz Aldona Murawska, 
Joanna Komórek oraz Renata Kudłszyk – wychowawcy klas. 
Dziękujemy za udział i organizację tego szczególnego wyda-
rzenia. ~ Maria Marianowska 

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Nasza Niepodległa
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Sześćdziesiąt sześć nagród wręczył Wójt Tadeusz Czajka 
sportowcom i trenerom, którzy w 2018 roku zdobyli meda-
le Makroregionalnych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Pol-

ski oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (dla porównania 
w ubiegłym roku nagrody otrzymało 56 osób).

Nagrodzono sportowców z: UKS Baranowo i UKS Orkan 
Przeźmierowo (badminton), Koka Sport Poznań, Klub Karate 
Samuraj, Klub Sportowy Alfa Vector Tarnowo Podgórne i OSiR 
Vector Tarnowo Podgórne (kręgle klasyczne), Klub Kolarski Tar-
novia Tarnowo Podgórne, OSiR Dance Studio Tarnowo Podgór-
ne oraz AZS AWF Poznań (sekcja szermiercza – floret). 

Spotkanie odbyło się 3 grudnia w Tarnowie Podgórnym. Tra-
dycyjnie Wójt wręczył statuetki dla sportowca i trenera roku. 
Tym razem zostali nimi Julita Jagodzińska i Piotr Broński z KK 
Tarnovia Tarnowo Podgórne. Poza statuetkami Mistrzyni Europy 
otrzymała okolicznościowy czek w wysokości 3 tys. zł.

 ~Ania Lis

Medaliści

Młodzik mistrzem Piętnasta
edycjaTytuł kręglarskiego mistrza Polski w kat. młodzik pozo-

stał w rękach Michała Bonka. Zawodnik OSiR Vector 
Tarnowo Podgórne poza zdobyciem tytułu ustanowił 

nowy rekord życiowy, który obecnie wynosi 562 kręgle. Roz-
grywki finałowe Mistrzostw Polski Młodzików rozpoczęły się 
od nerwowych rzutów wszystkich zawodników. Michał Bonk 
na pierwszym torze zagrał 130 kręgli. Na kolejnym zdobył 
158 punktów, deklasując tym samym konkurentów. Wynik za-
gwarantował mu również prowadzenie, którego nie oddał do 
końca rozgrywek.  ~Ania Lis

Rozpoczęła się 15. edycja Rankingu Sołectw Gminy Tar-
nowo Podgórne w sezonie 2018/2019. Trzy z dziesię-
ciu konkurencji wliczanych do sołeckich zmagań roze-

grano 11 listopada. Były nimi: bieg na 7,5 km, Nordic Walking 
i gra karciana KOPA. Najwięcej punktów zdobyły ex aequo 
Sołectwa Baranowo i Tarnowo Podgórne. Zgromadziły ich na 
swoim koncie po 43 punkty. Trzecie miejsce z 41 punktami 
zajmuje Sołectwo Przeźmierowo, a tuż za podium uplasowały 
się Sady.

 ~Ania Lis

~ sport
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Listopad był miesiącem intensywnych startów dla szpa-
dzistów UKS ATLAS. Już w pierwszy weekend nasi 
zawodnicy walczyli w „PUCHARZE ZIEM PÓŁNOC-

NYCH” – turnieju klasyfikacyjnym Polskiego Związku Szer-
mierczego. Najlepszy wynik indywidualny osiągnęła Hanna 
Ciborowska, zajmując w najmłodszej kategorii wiekowej dru-
gie miejsce. Pozostałe zawodniczki, mimo że były poza po-
dium, zajęły wysokie punktowane miejsca, które w klasyfika-
cji łącznej klubów dały UKS ATLAS pierwsze miejsce!

Kolejne zawody „STEGLIZER BÄR 2018” odbyły się w Ber-
linie 10 listopada. Klub nasz reprezentowało pięcioro zawodni-
ków. Najlepszy start odnotowały dziewczyny w roczniku 2006, 
gdzie Hanna Depta i Gabriela Ciborowska stoczyły między sobą 
walkę o pierwsze miejsce – wygrała Hania. W rocznikach 2007 
wśród chłopców Oskar Fechner zajął 3 miejsce, Hanna Hałas tuż 
za podium na piątym miejscu. W najmłodszej kategorii, roczniki 
2009, Sofie Fechner zakończyła zawody na trzecim miejscu. Za-
wody były bardzo udane, na pięcioro zawodników z naszego klu-
bu, czworo wróciło z medalami. 

Nasi szermierze doskonale zaprezentowali się również na za-
wodach rozegranych 24 listopada w Śremie – OTWARTYCH 
MISTRZOSTWACH SZKÓŁ WIELKOPOLSKI – rozgrywa-
nych w tym roku również z udziałem zawodników spoza Wiel-
kopolski. Dziewczęta z rocznika 2007 i młodsze zajęły wszyst-
kie miejsca na podium, Hania Hałas była pierwsza, Kaja Patoleta 
– druga, Hanna Ciborowska – trzecia, a Sofie Fechner – piąta. 
W rocznikach 2005-2006 rywalizację wygrała Hanna Depta, 
a Gabriela Ciborowska i Oliwia Zimińska były trzecie. Najstarsze 
dziewczyny z roczników 2003-2004 miały bardzo silną konku-

Wspaniałe wyniki szermierzy!

rencję. Tylko Dominika Szwedek znalazła się na trzecim miejscu 
podium, a Weronika Zimińska była tuż za nim, na miejscu piątym. 
Wśród chłopaków, zaczynając od najmłodszych kategorii, Oskar 
Fechner zajął pierwsze miejsce i Wiktor Baca – trzecie. W śred-
niej grupie wiekowej roczniki 2005-2006 Paweł Matuszewski był 
trzeci, a w najstarszej Adam Patoleta – drugi. Dziękuję wszyst-
kim zawodnikom, którzy startowali, jak również osobom, które 
uczestniczyły w kursie na sędziego okręgowego, ponieważ bar-
dzo ważne jest, by w klubie były osoby z takimi uprawnieniami 
i mogły służyć pomocą na treningach i zawodach.

Dziękuję wszystkim, którzy w ramach wolontariatu pomagali 
organizować wyjazdy oraz sami uczestniczyli w roli kierowców, 
opiekunów i sędziów.

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
 ~Paweł Kapłon

Tradycyjnie w listopadzie doszło do ostatecznych rozstrzy-
gnięć w Tartan League oraz Tartan Cup. W finale rozgry-
wek pucharowych stanęli naprzeciw siebie mistrz oraz 

pretendent – zwyciężające przez trzy lata z rzędu i rozgrywają-
ce swój czwarty finał Tarnowo United oraz walczące o pierw-
sze trofeum Dynamo Wschód stoczyły interesujący pojedynek, 
w którym górą okazał się być pretendent. Dynamo zwyciężyło 
5:2 (2:1), a zawodnicy występujący na czerwono pozostali jedyną 
niepokonaną drużyną w rozgrywkach. Nagrodą – nowe trofeum 
Tartan Cup – Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.

Ostatnia, 10. kolejka Tartan League upłynęła pod znakiem wal-
ki o najważniejsze trofeum oraz ligowe podium. Obecność na 
nim zapewniła sobie drużyna 9 Trefl, zaś pojedynek Galacticos 
TP z Dynamem miał zagwarantować zwycięzcy srebrne meda-
le. Świeżo upieczeni zdobywcy TC nie wytrzymali tempa dru-
żyny Galaktycznych, która wygrała aż 6:1 (2:0) i oprócz pewne-
go przynajmniej drugiego miejsca została tymczasowym liderem 
– kilkubramkowa porażka Sportingu w ostatnim meczu sezonu 
dawała im mistrzostwo. Dotychczasowi liderzy jednak nie zawie-
dli i nie zaliczyli potknięcia w meczu z zamykającymi tabelę Za-
chodnimi Lwami. Odnieśli zwycięstwo 4:2 (1:1), które dało im 
tytuł Mistrzów Tartan League 2018 już po raz czwarty, a drugi 
z rzędu.

Królem strzelców TL został zdobywca 18 bramek – Marek 
Żarnowski, a najlepszym asystentem autor 12 ostatnich podań – 

Sporting mistrzem TL, Dynamo zdobywcą TC

Filip Drgas. Złotą Rękawicę dla najlepszego bramkarza otrzymał 
Robert Lambryczak, który wpuszczał gola średnio co 17 minut.

Po zimowej przerwie ruszymy z ósmym już sezonem tartano-
wych rozgrywek. Zapraszamy do śledzenia informacji na ich te-
mat na naszej stronie: fb.com/Tartan League. ~TL

~ sport
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W XIV Rawickim Turnieju Judo, który odbył się 
w Rawiczu, barwy UKS JUDO-KANO Lusówko 
reprezentowało 9 zawodników – w imprezie wzięło 

łącznie udział 370 sportowców z całego kraju. 
Wśród naszych zawodników najlepiej zaprezentował się Alek-

sander Mrówka, który w swojej kategorii wagowej przez efek-
towny rzut dwukrotnie pokonał swoich przeciwników i zajął 
pierwsze miejsce. Tadeusz Wójtowicz w wadze do 23 kg do fi-
nału nie miał sobie równych, uległ tylko w ostatniej walce i osta-
tecznie zajął drugie miejsce. W kategorii 26 kg Szymon Kolasa 
swoją drogę do brązowego medalu utorował w repasażach, gdzie 
nie miał sobie równych. Wcześniej uległ tylko późniejszemu 
zwycięzcy kategorii. Trzecim miejscem również pochwalić się 
może Adrianna Łakoma. Pozostali nasi podopieczni (Franciszek 
Wójtowicz 26 kg, Jarosław Kulczyński 32 kg, Filip Rydian 29 kg, 
Marcel Salamon 36 kg, Ignacy Krauze 23 kg), pomimo walecznej 
postawy sklasyfikowani zostali tym razem poza podium. 

Zawodnicy UKS JUDO-KANO
Aleksander Mrówka 44 kg – I miejsce 
Tadeusz Wójtowicz 23 kg – II miejsce 
Szymon Kolasa kat 26 kg – III miejsce
Adrianna Łakoma 41 kg
Franciszek Wójtowicz 26 kg
Jarosław Kulczyński 32 kg
Filip Rydian 29 kg
Marcel Salamon 36 kg
Ignacy Krauze 23 kg

Aleksander Mrówka najlepszy!

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne. 
Podziękowania dla OSiR-u za sfinansowanie transportu na za-
wody.

~UKS Judo Kano Lusówko
Wojciech Tomczak

Minęło trochę czasu, od kiedy to w hali OSiR w Prze-
źmierowie odbywały się turnieje piłki nożnej. Na 
szczęście idea ich organizowania na nowo odżyła 1 

grudnia. Reaktywacji gry towarzyszyła zbiórka pieniędzy dla 
Elizy, która czeka na kosztowny przeszczep płuc. Podczas Mi-

Charytatywna halówka
kołajkowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej odbyły się liczne 
licytacje wspaniałych podarków. Wśród nich m.in.: koszulki 
Lecha Poznań z podpisem zawodnika Makuszewskiego, vo-
uchery dietetyczne, karnety na siłownię oraz szaliki prosto 
z finału Ligi Mistrzów. Cegiełkę dołożył również bufet z cia-
steczkami i kawą, i dzięki temu zebraliśmy aż 5 200 zł. Spor-
towa rywalizacja wypadła równie imponująco. Poziom gry był 
naprawdę dobry. W gronie szesnastu zespołów zwyciężył FC 
Poznaniak Oldboys, pokonując w finale ekipę „Kac Team”. 
Organizatorzy zawodów nie zwalnia tempa i już planują ko-
lejny turniej. Odbędzie się 5 stycznia 2019 r., a patronat nad 
nim obejmie Hellosport.pl. W jego trakcie będziemy również 
zbierać pieniądze dla Elizy. W turnieju może zagrać 16 dru-
żyn. Chętne mogą zgłaszać się do 28 grudnia. Szczegóły wy-
darzenia można znaleźć wpisując w okienko wyszukiwarki na 
facebooku – Turniej noworoczny zbieramy na zdrowie Eli-
zy. W jego trakcie odbędą się licytacje m.in. koszulki Celticu 
Glasgow z podpisem Macieja Żurawskiego, koszulki z podpi-
sem wszystkich piłkarzy Kolejorza wraz z nowym trenerem 
Adamem Nawałką oraz piłki z ich podpisami. Poza tym do 
wylicytowania będzie tygodniowa dieta i porady dietetyczne. 
Zapraszam serdecznie. 

 ~Bartosz Marianowski

~ sport
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W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości Jolanta Witczak przebiegła dystans 100 
km. 10 listopada biegaczka z Lusowa wystartowała 

w Supermaratonie Stulecia i Mistrzostwach Polski, które odby-
ły się w Warszawie. Bieg odbył się na terenie AWF Warszawa 
im. Józefa Piłsudskiego. Był drugim, w ramach obchodów setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości, w którym wzięła udział Jo-
lanta Witczak: – W Warszawie okrążenie miało 1500 metrów. 65 
okrążeń pokonywaliśmy po asfaltowo-brukowej drodze. Ponoć 
kostka pamiętała czasy generała Piłsudskiego. Wystartowało 201 
biegaczy. Od startu w Katmandu miałam zbyt krótki odpoczy-
nek, dlatego musiałam biec dość ostrożnie. Dzięki dość krótkim 
okrążeniom mogłam porozmawiać z wieloma biegaczami. Na 
metę dobiegłam jako 12 kobieta i pierwsza w kategorii wiekowej. 
Mimo tego, że nie lubię biegać okrążeni, jestem bardzo zadowo-
lona. Udało mi się dobiec do końca. Atmosfera była fantastyczna 
i poznałam wielu nowych ludzi. 

 ~Ania Lis

100 km na stulecie

256 punktów w systemie ogólnopolskiego współ-
zawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, 
piąte miejsce w Polsce i drugie w Wielko-

polsce, 28 miejsc na podium i 19 złotych medali. To wyni-
ki uzyskane przez Klub Kolarski Tarnovia Tarnowo Podgórne 
w sezonie 2018. Jego oficjalne podsumowanie odbyło się 1 
grudnia. Najcenniejsze medale mistrzostw Europy zdobyły Ju-
lita Jagodzińska i Aleksandra Tołomanow. Poza nimi zawod-

Kolarskie podsumowanie
niczki zdobyły medale torowych mistrzostw Polski. W gronie 
medalistów minionego sezonu kolarskiego znaleźli się rów-
nież: Mateusz Kostański, Dawid Burczak, Jan Łamaszewski, 
Wojciech Bystrzycki, Łukasz Kowal, Adrian Mrówka, Kevin 
Kabaciński, Jan Kaczmarek, Jakub Śmieszek, Kajetan Sztuba, 
Otylia Zagórska oraz Gabriela Pustkowiak. 

 ~Ania Lis
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W Otwartym Turnieju Crossmintona w Brzeszczach 
13 października wzięło udział 25 uczestników 
w kategoriach U-14 oraz U-12. Klub UKS Atlas re-

prezentowało 4 zawodników: Anna Augustyniak, Martyna Za-
krzewska, Maksymilian Kozicz oraz Mateusz Glaza – wszy-
scy w kategorii U-12. Każdy z uczestników wygrał minimum 
jeden mecz, a Anna Augustyniak oraz Maksymilian Kozicz po 
ciężkich bojach zajęli 3 miejsce w swoich kategoriach. Każdy 
z nich zdobył doświadczenie turniejowe, miał możliwość pod-
patrzeć dłużej trenujących zawodników, mógł zobaczyć jak 
grali mężczyźni oraz kobiety na bardzo wysokim poziomie. 

17 listopada zawodnicy UKS Atlas brali udział w kolejnych 
zawodach z cyklu Crossminton Stars w Skawinie. Tym razem 
można było zdobyć 250 punktów w rankingu ICO oraz Grand 

Prix Crossminton STARS Poland 2018. Najlepiej zaprezentowa-
ła się Anna Augustyniak w kategorii U 12, zajmując 2. miejsce 
i aktualnie w międzynarodowym rankingu jest 21, Maria Wach 
w tej samej kategorii była 3. Trenerzy, Joanna Kapłon i Michał 
Kwiatkowski, także brali udział w zawodach w kategoriach dla 
dorosłych, a zdobyte punkty pozwoliły na uzyskanie wyższe-
go miejsca w międzynarodowym rankingu. Trener Joanna Ka-
płon prowadząca sekcję crossmintona w Tarnowie Podgórnym, 
w swojej kategorii wiekowej zajmuje aktualnie 3 miejsce w świa-
towym rankingu ICO.

Życzymy kolejnych udanych startów a wszystkich chętnych 
zachęcamy do treningów. Projekt współfinansowany przez Gmi-
nę Tarnowo Podgórne.

 ~PK

Sukcesy sekcji crossmintona!

Mały kierowca kartingowy
Oliwier Duhr, 7-letni kierowca kartingowy, mieszka-

niec naszej Gminy. Swoją przygodę z gokartem zaczął 
mając zaledwie 3,5 roku. Od 3 lat ściga się w profe-

sjonalnych zawodach Rok Cup Poland na różnych torach wy-
ścigowych w Polsce. W tym roku zdał upragniony egzamin 
i otrzymał certyfikat – licencję kierowcy. Należy do teamu Pa-
rolin Poland by WTR, w którym ścigają się najlepsi zawod-
nicy. 

W każdym swoim roku wyścigowym przejeździł wszystkie 
zawody, osiągając fenomenalne wyniki i oczywiście pierwsze 
miejsca. Chłopak ma wielkie serce do jazdy. Nigdy nie ma dość 
i z niecierpliwością czeka na każdy kolejny trening. Często po-
wtarza, że każde miejsce poza pierwszym jest… słabe. 

Marzeniem małego Oliwiera jest ściganie się w Formule 1. 
W tym roku koszty sezonu kartingowego mocno wzrastają, dla-
tego młody kierowca prosi razem z rodzicami o wsparcie przez 
dofinansowanie lub sponsorowanie. Pomóżmy spełnić mu jego 
marzenia i dajmy mu szanse na Formułę 1. 

Umiejętności Oliwiera i całą jego historię można prześledzić na 
Facebooku: www.facebook.com/OliwierDuhr.

 ~Karolina Duhr, mama, tel. 887 119 118
karolina.duhr@wp.pl
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WZP.6721.26.2018
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach pomię-
dzy ulicą Szamotulską a Kanałem Swadzimskim.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1945) oraz 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 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegow Chybach pomiędzy ulicą Szamotulską 
a Kanałem Swadzimskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 stycznia 2019 r. do 1 lutego 2019 r.,ul. Poznańska 115, 
w godzinach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w 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 oraz 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.13. oraz składać uwagi do wyżej wymie-
nionej prognozy i postępowania w jej sprawie. 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2019 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie w bolesnych dla 
nas chwilach, za okazanie serca, pociechę i pomoc. 

Dziękujemy krewnym, sąsiadom, przyjaciołom i znajomym 
za pożegnanie z nami 

śp. Ryszarda Kubiaka
Wyrażamy wdzięczność za liczne komunie święte, kwiaty, 

znicze i intencje mszalne.
Żona z rodziną

Nie czekajcie na mnie – ja nie wrócę, 
nie spieszcie się – ja poczekam.

Pragniemy podziękować wszystkim,  
którzy w bolesnych dla nas chwilach tak licznie 

uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

śp. Krzysztofa Żakowskiego

Za posługę kapłańską ks. parafii pw. św. Antoniego 
Padewskiego, Wiceprzewodniczącemu Rady 

Gminy Wojciechowi Janczewskiemu i Radnym 
Gminy, dr Małgorzacie Napierale-Zielińskiej, 

pielęgniarkom z Fides, Rodzinie chóralnej, rodzinie, 
przyjaciołom, sąsiadom, kolegom, przedstawicielom 

współpracujących firm, znajomym za okazane 
współczucie, ofiarowane komunie św., zamówione 

msze św. kwiaty i znicze.
serdeczne Bóg zapłać 

składa
żona i synowie z rodzinami

Państwu Pawłowi i Beacie Kaczmarek oraz rodzinie 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Brata 

i Szwagra

św. p. Grzegorza Kaczmarka 
składam w imieniu mieszkańców Wysogotowa i swoim 

własnym.
Elżbieta Szymkowiak, sołtys

Paniom Marzenie i Ewie Kaczmarek wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci 

Męża i Taty 

śp. Grzegorza Kaczmarka 
składam w imieniu mieszkańców Wysogotowa i swoim 

własnym.
Elżbieta Szymkowiak sołtys

Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. naczelna), Karina 
Biała, Anna Lis, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz Leonhard, 
Artur Szeląg.

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

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

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców 
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.
Nakład: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 11.12.2018 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
  Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynko-

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

tel. 604 372 440, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
 Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
  Ogłoszenia CRISGOVA (Rokietnica) tel.: 781 377 122, sc@cris-

gova.pl, ul. Obornicka 1B (przy Market Dino, Manufaktura)
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. 
Okładka: Wyróżniona kartka Marii Leśniewskiej.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkie głosy oddane na mój projekt: Biesiada u są-
siada III. Projekt zajął pierwsze miejsce z liczbą 735 głosów. Zapraszam 8 czerw-
ca 2019 do Przeźmierowa i na stawy w Baranowie. Jeszcze raz dziękuję wszyst-

kim osobom, które pomagały, głosowały i zbierały głosy.  ~ Ireneusz Rembalski

Podziękowanie
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   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

• 
• SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się osobą starszą lub chorą w pełnym wymiarze godzin. Posia-
dam doświadczenie. Tel. 533-696-051
• Zaopiekuję się dzieckiem lub dziećmi w pełnym wymiarze godzin.Posiadam 
doświadczenie. Tel. 533-696-051
• Wykonam wszystkie prace ogrodowe. Tel. 667 069 745.

Kupię działkę budowlaną  
do 20 km od Przeźmierowa

604 613 789

Kredyty, Pożyczki
Poznań
- Głogowska 51
- Górna Wilda 100

Pożyczka
świąteczna i noworoczna
od 100 do 40 000 zł, decyzja w godzinę.

Twój Doradca Kredytowy: Ania tel. 571 438 014

Polskie Towarzystko Energetyczne
organizuje krajową sieć

barwienia tynków i farb budowlanych.
Szkolimy, dostarczamy sprzęt i materiału do barwienia.

PRACUJĘ W POLSCE
ZARABIAM JAK W ANGLII

Zgłoszenia biuro@pte.edu.pl

może być po godzinach pracy, 
praca dodatkowa lub na stałe, wiek 25-40

Przeźmierowo

kontakt: 516-138-485

Przejmę do pracy:
Pomocnika lakiernika – branża lakiernia proszkowa

Przeźmierowo lub okolice

KUPIĘ
działkę A.G. do 3000 m2 

lub działkę A.G. z halą produkcyjną
może być do remontu, hala okolo 500 m2

516-138-485

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE 
TEL: 502 315 302
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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

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

www.dd-swiatkuchni.pl

KUCHNIE
SZAFY WNĘKOWE

GARDEROBY
ŁAZIENKI

MEBLE BIUROWE

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

Serwis
i naprawa kotłów

512 193 302

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

tel. 694 99 88 21
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Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

CENTRUM KLINKIERU

 I DACHÓWEK

www.budmar.pl

Weso³ych  Œwi¹t

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
515 514 211

 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
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DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

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

ZAPRASZAMY
GIMNAZJALISTÓW
I MATURZYSTÓW

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

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

RĘBAK
usługi

rozdrabniania
gałęzi

6
0

7
 9

5
1 

15
0

)

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

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

Piotr Zaradny
Agencja PZU Przeźmierowo
Agent wyłączny PZU ŻYCIE

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

Szpachlowanie,
malowanie,

sufity
podwieszane G-K

tel. 501 484 314

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

SPRZEDAŻ
KARPIA

501 335 273

GOSPODARSTWO RYBACKIE
Sierosław
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Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
w soboty w godz. 8.00 - 12.30

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

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

ELEKTRYK
instalacje • naprawa

tel. 607 286 479

Oddam 
ziemię

516 066 984

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)
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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.

Twoje dziecko nie wie
jaki zawód/szkołę wybrać?

Profesjonalne testy i diagnoza
Doradcy Zawodowego

795 585 665

USŁUGI
WOD-KAN-GAZ

665 949 178
DOB-TECH

Na sprzedaż działka budowlana przy 
ul. Kwiatowej w Przeźmierowie pow. 
2525 m2, możliwość wybudowania 

dwóch bliźniaków (4 domy).
BON tel. 501 645 055

w Przeźmierowie
przy ul. Wysogotowskiej

WYNAJMĘ
DOM

603 98 41 03
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rok zał. 1993
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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

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!

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

ROLNA 8

600 45 37 27

ul. Wysogotowska 22 (os. Ptasie)
62-081 Przeźmierowo

tel. 601 926 005, www.studio-majstic.pl

Wszystkim Klientom, Partnerom 
oraz Sympatykom naszego Studia

składamy życzenia Spokojnych
i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Pomyślności
i Sukcesów w Nowym Roku

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

PIĘTRO DOMU
SPRZEDAM
PRZEŹMIEROWO

514 471 249

4600 m2 w tym 1000 m2 budowlanej
za 85 000 zł

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ
W MŁYNKOWIE

tel. 693 121 862

SPRZEDAM
ZIEMIĘ ROLNĄ 

Lusówko 1,5 ha
tel. 664 455 409

Wynajmę
halę magazynową

737 564 280

KOMPLEKSOWE
USŁUGI BUDOWLANE

REMONTOWE
WYKOŃCZENIOWE

Przeźmierowo,
tel. 575 004 303, bud-ma4@wp.pl

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

DOCIEPLENIA
i ELEWACJE

od projektu po realizację
Fachowość za przystępną cenę!

piotr.tatka@op.pl

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

www.stomatologialusowko.pl

Zapraszam
Małgorzata Zajdler

lekarz dentysta

tel. 733 353 483

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

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

 

 

   
Terapia niedyrektywna  

Play Therapy   
Praca z dzieckiem już od 3 r.ż., konsultacje z opiekunami 

Dr Małgorzata Walczak  
Psycholog, logopeda (superwizja, certyfikacja)    

Tel. 605 374 183 
 

   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

tel. 723 140 159

OGRODY
• pielęgnacje
• modernizacje
• zakładanie
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KOL AGEN NATUR ALNY

ZAPRASZAMY    tel. 536 168 399

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

POLSKI ELIKSIR MŁODOŚCIMYJNIA RĘCZNA
MYCIE I SPRZĄTANIE AUT

PRANIE TAPICERKI
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA SKÓR

WOSK I TEFLON NA ZIMĘ

PRALNIA WODNA
PRANIE I MAGLOWANIE POŚCIELI

PRANIE KOCY I POŚCIELI
PRASOWANIE KOSZUL

PRASOWANIE W ABONAMENTACH
PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ

SPRZĄTANIE DOMÓW I BIUR
tel. 783 807 151  |  61 814 72 16  |  ul. 23 Października 19

ZAPRASZAMY pon.-pt. 8.00-17.00, sob. 8.00-13.00

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

KÄRCHER

609 036 745

PRANIE ORAZ CZYSZCZENIE
DYWNANÓW, WYKŁADZIN
MEBLI TAPICEROWANYCH



grudzień 2018 | sąsiadka~czytaj |    75

~ reklamy



oraz: 

Radni Gminy Tarnowo Podgórne
Radni Młodzieżowej Rady Gminy i Rady Seniorów

Radni Powiatu Poznańskiego
Sołtysi i Rady Sołeckie
Uniwersytet III Wieku

Koło Platformy Obywatelskiej  
w Tarnowie Podgórnym

Koło Terenowe PiS w Tarnowie Podgórnym
Stowarzyszenie Dar Serc

Stowarzyszenie Pojednanie
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych  

i Ich Rodzin ROKTAR
Koło Śpiewu im. F. Nowowiejskiego

Towarzystwo Pamięci  
im. Gen. J. Dowbora Muśnickiego

Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Lusowie
Ruch Społeczno-Samorządowy  

Bezpartyjni-Wielkopolska

Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców
Koła Wędkarskie

OSiR Tarnowo Podgórne, GOK SEZAM, Pałac Jankowice
Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Harerze
Kółko Rolnicze Tarnowo Podgórne

Gminne Koła i Kluby Seniora 
Zespół Pieśni i Tańca LUSOWIACY

Koło Gminne Związku Kombatantów RP
Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa 

TP-KOM, TPBUS, Tarnowskie Termy
GKS Tarnovia, KK Tarnovia, Tarnovia Basket

Klub Sportowy Alfa Vector
Fundacje: „Nigdy nie jest za późno”, „Oczy szeroko otwarte”

Trifolium, Free Time, „Otoczmy Troską Życie”
Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON

Sąsiadka~Czytaj

Szanowni Państwo! 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu i Państwa gościom wiele szczęścia, 
zdrowia i pomyślności. Niech ten świąteczny czas będzie wypełniony gwarem rozmów  

przy rodzinnym stole i radosnym śmiechem najmłodszych. 
W nadchodzącym 2019 roku niech nie opuszcza Państwa szczęście i wytrwałość  

– życzymy wszystkim wiary i energii przy realizacji ambitnych planów i zamierzeń. 

Wszystkiego Najlepszego!
Tadeusz Czajka

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Krystyna Semba

Przewodnicząca Rady Gminy


