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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

Czy w tym roku przewidywane są bezpłatne szczepienia przeciw grypie?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Czy w tym roku przewidywane 
są bezpłatne szczepienia przeciw 
grypie dla seniorów? Mieszkańcy naszej Gminy mogą bezpłatnie skorzystać ze szczepień  prze-

ciwko grypie w ramach dwóch programów zdrowotnych: 
- program finansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne:  

Szczepienia wykonywane są w Przychodni Lekarzy Rodzinnych Saluber przy ul. 
Sportowej 1 w Tarnowie Podgórnym. Prosimy o wcześniejszą rezerwację pod nr tel. 
787 625 189 (numer dedykowany szczepieniom przeciwko grypie i pneumokokom). 
Propozycja jest skierowana do osób powyżej 65 roku życia, posiadających Kartę 
Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne. 

- program finansowany przez Powiat Poznański
Szczepienia wykonywane są w Przychodni Lekarzy Rodzinnych VITA LONGA 

przy ul. Ogrodowej 13 w Przeźmierowie. Prosimy o wcześniejszą rezerwację pod nr 
tel. 61 814 20 41. Propozycja jest skierowana do mieszkańców Powiatu Poznańskie-
go, którzy ukończyli 50 lat.

Na jakim etapie jest teraz kwestia 
zmiany nazwy ulicy 25 Stycznia / 
Zb. Romaszewskiego w Tarnowie 
Podgórnym?

Jaki jest harmonogram 
podłączania w Przeźmierowie 
internetu szerokopasmowego? 
Kiedy można spodziewać się 
pierwszych przyłączy i jakie ulice 
będą podłączane w pierwszej 
kolejności? 

Czy możliwa jest rewitalizacja 
Parku 700-lecia pod kątem 
zieleni? 

O zmianie ulicy zadecydował Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann 
wydając 5 stycznia 2018 r. Zarządzenie zastępcze i zmieniając dotychcza-
sową nazwę ulicy 25 Stycznia na Zbigniewa Romaszewskiego. Na to Za-

rządzenie Gmina złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd 
Wojewódzki przyznał rację Gminie i uchylił decyzję Wojewody. 

Od decyzji Wojewódzkiego Sądu Wojewoda złożył odwołanie do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego – obecnie czekamy na jego rozstrzygnięcie.

W firmie Inea została wyodrębniona komórka do realizacji sieci na terenie 
naszej Gminy. Obecnie czekamy na przedstawienie harmonogramu budo-
wy sieci w Przeźmierowie. Główna część prac ma być przeprowadzona 

w 2019 r. Uzgodniony harmonogram podamy na łamach „Sąsiadki-Czytaj”. 

Koncepcja na rewitalizację Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym jest już 
opracowana i  będzie stopniowo realizowana. I etap prac obejmuje aleję pie-
szo-rowerową z Parku do Tarnowskich Term. W planach jest także znaczne 

poszerzenie terenu parkowego. 
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Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości
Baranowo

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Letni-
skowej

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

Batorowo
Zakończono modernizację boiska

Zakończono modernizację otoczenia stawu

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

Zakończono rewitalizację budynku „starej szkoły” przy 
ul. Bukowskiej

Chyby
Trwa budowa ul. Szkolnej – II etap 

Trwa opracowywanie nowych koncepcji przebudowy ul. 
Kasztanowej 

Trwa opracowywanie projektu koncepcyjnego nowej 
świetlicy 

Góra
Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę ścieżki 
rowerowej do Tarnowa Podgórnego

Zawarto umowę na dostawę i montaż urządzeń siłowni 
zewnętrznej

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

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

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

Trwa przygotowanie przetargu na budowę oświetlenia 
ul. Truflowej

Trwa II etap budowy chodnika w ul. Ogrodowej.

Lusówko
Trwa procedura przetargowa na I etap budowy oświetle-
nia Os. Morskiego 

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

Wybrano wykonawcę modernizacji ul. Otowskiej – I etap

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Leszczy-
nowej

Przeźmierowo
Trwa wykonywanie ścian fundamentowych i parteru na 
rozbudowie szkoły podstawowej

Podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę ul. 
Wrzosowej

Tarnowo Podgórne w gronie 
najbogatszych
Nasza Gmina znalazła się na dziesiątym miejscu w zestawieniu najbogatszych 

gmin w Polsce. 
Ranking powstał na podstawie danych przeanalizowanych przez Mini-

sterstwo Finansów. Punktem wyjścia były dane o dochodach podatkowych gmin za 
2017 r. (według stanu na 30 czerwca 2018 r.). m.in. o dochody z tytułu opłat (np. 
eksploatacyjnej) i podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także udziały we 
wpływach z CIT i PIT. 

Szczegółowe zestawienie jest dostępne na stronach Serwisu Samorządowego PAP 
www.samorzad.pap.pl

~ ARz

Na III miejscu znalazła się Gmina Tarnowo Podgórne w najnowszym rankin-
gu Zrównoważonego Rozwoju prowadzonym przez Politechnikę Warszaw-
ską. 

Zestawienie tworzą niezależni eksperci Politechniki Warszawskiej, monitorujący 
rozwój społeczno-ekonomicznego wszystkich gmin i regionów jako jednostek sa-
morządu terytorialnego.

Ranking jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są 
dane Głównego Urzędu Statystycznego. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na pro-
jekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, 
liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba ab-
solwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców oraz odsetek miesz-
kańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

Wyniki tegorocznego zestawienia zostały ogłoszone 15 października w Warsza-
wie, na terenie Sejmu RP. Dyplom odebrał Oskar Cierpiszewski, Sekretarz Gminy. 
 ~ ARz

Znakomite III miejsce!

Stulecie odzyskania niepodległości 
to okazja do tego, by przybliżyć 
wydarzenia historyczne sprzed 

wieku. Również w formie książkowej, 
ale koniecznie dobrze i ciekawie poda-
nej. Polecamy Państwu dwie książki, 
których wydanie współfinansowała na-
sza Gmina. 

Pierwszą z nich jest „100 na 100. An-
tologia komiksu na stulecie odzyska-
nia niepodległości.” To zbiór 17 ko-
miksów, stworzonych przy współpracy 
wybitnych rysowników, scenarzystów 
i językoznawców. Książkę szczególnie 

polecamy młodzieży, ale i koneserom 
tego gatunku literatury. 

Polecamy także „Nasze Powstanie” 
Marka Rezlera. W tej książce omówio-
no przebieg Powstania w blisko 100 
miejscowościach – specjalne strony po-
święcono również naszej Gminie. Przy 
pisaniu autor korzystał m.in. ze zbiorów 
Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
w Lusowie.

Obie pozycje są dostępne w każdej 
szkolnej bibliotece oraz w Bibliotece 
Publicznej i jej filiach. Warto po nie się-
gnąć. ~ ARz 

Ciekawie o Powstaniu Wielkopolskim
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Liceum w Tarnowie Podgórnym jest pierwszą szko-
łą w Wielkopolsce, która w ramach projektu „Cyfro-
wa Szkoła Wielkopolska 2020” otrzymała 2 laptopy 

i 25 tabletów oraz zestaw wideokonferencyjny wspomagające 
proces kształcenia. Narzędzia zostały uroczyście przekazane 
przez Dorotę Kinal – Dyrektora Departamentu Edukacji i Na-
uki Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Piotra 
Waśko – Wicedyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycie-
li w Poznaniu. W spotkaniu tym uczestniczyli również: I Za-
stępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat, dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu 
Szkolnego. 

To ważne wydarzenie było zakończeniem pierwszego etapu 
naszych działań w tym projekcie. Kolejne to Ligi Przedmioto-
we czy Klasy Akademickie. W ramach Lig (matematycznej, 
fizycznej, historycznej i angielskiej) będziemy, wykorzystując 
zestaw wideokonferencyjny, rywalizowali z innymi szkoła-
mi Wielkopolski. Natomiast Klasy akademickie umożliwiają 
udział w wykładach, które cyklicznie będą na żywo transmi-
towane ze studia Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a po ich 
wysłuchaniu będziemy mogli dyskutować z prelegentem oraz 
słuchaczami z innych szkół. Sukcesywne wdrażanie tego pro-
jektu wpłynie na uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego i przy-
czyni się do podwyższenia poziomu nauki w naszym liceum. 

~ LOTP

Cyfrowo również  
w naszym Liceum

„Droga Wielkopolan do Niepodległości” 
3 -7 grudnia 2018r., w godz. 17.00 - 20.00

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II  
w Tarnowie Podgórnym

ul. Szkolna 3, Tarnowo Podgórne

Zapraszamy na mobilną wystawę, którą przygotował ze-
spół pod kierunkiem Marcina Wiśniewskiego. Wystawa 
była pokazana w Sejmie RP w lutym 2017 r. jako jedno 

z wydarzeń w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Gościła także w wielu wielkopol-
skich miastach. 

Celem wystawy jest propagowanie wiedzy o powstaniu 
wielkopolskim, które zakończyło się sukcesem i miało nieba-
gatelny wpływ na kształt tworzącej się Drugiej Rzeczpospoli-
tej.   ~ Dyrekcja Szkoły

WOŚP – zaczynamy!
Wydawać by się mogło, że 

do kolejnego finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy jeszcze sporo czasu. Ale 
to tylko dwa miesiące – najbliższy fi-
nał odbędzie się 13 stycznia 2019 r. 
Oczywiście zagramy również i my!

Sztab Orkiestry już intensywnie pracuje, a zawiaduje nim 
Barbara Przyjemska (tel. 61 8959 303). Zagramy w kilku loka-
lizacjach (to m.in. Tarnowskie Termy, Kręgielnia Vector, Pałac 
Jankowice, strzelnica), a scena główna, tradycyjnie już, będzie 
w hali OSiR w Tarnowie Podgórnym.  Dopinamy program 
wydarzenia, a szczegóły przedstawimy w przyszłym numerze 
„Sąsiadki-Czytaj”. Zaczynamy już zbiórkę fantów na licyta-
cje i na loterię (w tej sprawie prosimy o kontakt z Agnieszką 
Rzeźnik, tel. 606 756 290). 

Czekamy na Państwa propozycje – zagrajmy razem!
~ ARz
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Wybrano wykonawcę dokończenia budowy ul. Morelo-
wej (włączenie w ul. Wiosny Ludów)

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

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

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projek-
towej na budowę kortów tenisowych. 

Sady
Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 
Malwowej

Swadzim
Trwa budowa ul. Ogrodowej 

Zakończono rozbudowę świetlicy

Trwa projektowanie dróg osiedlowych

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

Trwa remont nawierzchni ul. Krętej

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

Tarnowo Podgórne
Trwa budowa ul. 27 Grudnia

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

Podpisano aneks na projektowanie i wykonawstwo kor-
tów tenisowych

Trwa przygotowanie przetargu na realizację II etapu 
ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Cichej.

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

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

Trwa projektowanie ul. Pszennej i ul. Batorowskiej

Dokonano zasiewu trawy na placu rekreacyjnym przy 
boiskach przy ul. Długiej 

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

Rozpoczęto budowę Zespołu Szkół Technicznych w Tar-
nowie Podgórnym 

Trwa budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych oraz 
budowa oświetlenia ulicznego w różnych częściach gmi-
ny

Trwają remonty w mieszkalnych budynkach komunal-
nych

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

Zakończono budowę I etapu inwestycji w Schronisku „Azorek” w Obornikach, 
zrealizowanego przy współudziale finansowym Gminy Tarnowo Podgórne – 
przy całkowitym koszcie inwestycji w wys. 1,9 mln zł nasz udział wyniósł 

blisko 400 tys. zł (w tym przedsięwzięciu uczestniczy 9 samorządów). Nasza Gmi-
na partycypowała w kosztach, ponieważ – nie mając na naszym terenie schroniska 
dla zwierząt – współpracuje w tym zakresie z Obornikami. W odbiorze technicznym 
uczestniczył II Zastępca Wójta Piotr Kaczmarek. 

W ramach I etapu wykonano: 
- 8 kojców dla psów na kwarantannie, 
- 2 izolatki dla psów chorych, 
- pomieszczenie dla psów po zabiegach, 
- pomieszczenie dla szczeniąt, 
- pomieszczenie do mycia psów, 
- 2 pomieszczenia dla matek (suk), 
- kuchnię, 
- biuro schroniska, 
- pomieszczenia socjalne dla pracowników, 
- nowoczesną kotłownię z piecem (o mocy niezbędnej do ogrzania również II eta-

pu). 
Wyżej wymienione pomieszczenia znajdują się w energooszczędnym budynku, 

w którym zastosowano wiele udogodnień dla zwierząt, m.in. podgrzewaną podłogę 
w kojcach, indywidualne sterowanie ogrzewaniem w kojcach, kratki ściekowe w po-
mieszczeniach dla zwierząt, drzwi stalowe z przeszkleniami ze szkła hartowanego,  
włazy o wysokiej izolacyjności przy wyjściach z kojców na wybiegi, funkcjonalną 
wannę do mycia zwierząt i wiele innych. 

W drugim etapie zaplanowano m.in. budowę kolejnych nowoczesnych kojców dla 
zwierząt. 

~ ARz

Inwestycje w schronisku „Azorek”

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości
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21 października 2018 r., w sali gimnastycznej OSiR 
w Baranowie odbył się turniej kopa sportowego 
o puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, zorga-

nizowany przez drużynę WLKS Przeźmierowo. 
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Wójt Tadeusz Czaj-

ka. Potem do rywalizacji przystąpiło 108 zawodników z całej 
Wielkopolski, w tym 4 panie. Turniej rozegrany został w czte-
rech klasyfikacjach: indywidualnej, par, drużynowej i kobiet. 
Rozegrano pięć rund po 32 rozdania wg regulaminu Wielko-
polskiej Ligi Kopa Sportowego. 

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Jerzy Cieślak – 
POCZTOWIEC Kościan, który wyprzedził Wojciecha Miko-
łajczaka – TEAM Chludowo. Trzecie miejsce zajęła Danuta 
Buchwald – Kluczewiaki Kluczewo. 

W czołowej dziesiątce uplasowali się jeszcze: 4. Robert 
Grycz – WALETY Czempiń, 5. Dariusz Kaźmierczak – Pocz-
towiec Kościan, 6. Tadeusz Piaskowski – WLKS Przeźmie-
rowo, 7. Franciszek Mocek – ASY KIER Kościan, 8. Antoni 
Mocek – ASY KIER Kościan, 9. Czesław Zygmunt – KRO-
TOSZYN, 10. Krzysztof Brojanowski – Kontra Rej II Mię-
dzychód. 

Klasyfikację kobiet wygrała Danuta Buchwald – Klucze-
wiacy Kluczewo, która wyprzedziła Elżbietę Baraniak – KO-
ZIARKI Dolsk, Barbarę Skórzewską – CENTRUM Kościan 
i Jolantę Nowicką – AS w RĘKAWIE Przeźmierowo.

W klasyfikacji par pierwsze miejsce zajęli Barbara i Andrzej 
Skórzewscy – CENTRUM Kościan, wyprzedzając parę Irene-
usz Kaźmierczak i Robert Grycz – WALETY Czempiń oraz 
Tadeusza Piaskowskiego i Romana Michalaka – WLKS Prze-
źmierowo.

W klasyfikacji drużynowej najlepszym okazał się zespół go-
spodarzy WLKS Przeźmierowo w składzie: Jerzy i Tadeusz 
Piaskowscy, Zenon Kulczyński i Roman Michalak. Na drugim 
miejscu uplasowali się ASY KIER Kościan: Stefan Olejnik, 
Antoni Mocek, Franciszek Mocek i Czesław Wachowiak. Na 
trzecim miejscu turniej zakończyła ekipa Kontra Rej II Mię-

dzychód, którą tworzyli: Krzysztof Brojanowski, Adam Gi-
dlewicz, Krzysztof Otto i Władysław Ziółek. Czwarte miejsce 
zajął Pocztowiec Kościan w składzie Andrzej Chumski, Jerzy 
Cieślak, Stanisław Dominiczak i Dariusz Kaźmierczak. 

Najstarszym uczestnikiem mistrzostw był Leonard Maj-
chrzak z Kobylina. 

Puchary i nagrody dla najlepszych w imieniu Wójta Gminy 
Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki wręczył Jerzy Piaskowski 
w towarzystwie Prezesa Wielkopolskiej Ligi Kopa Sportowe-
go Hieronima Tacki. 

~ Grzegorz Ratajczak, Jerzy Piaskowski

Jerzy Cieślak zdobył puchar w kopa sportowego

Mój dziadek – i na pewno wielu innych – o wolność 
swoją i naszą szedł walczyć na polach całej Europy, 
pisząc w ten sposób piękną osobistą historię wolno-

ści. Swoim dzieciom i wnukom wpajał umiłowanie Ojczyzny 
nie poprzez hasła, ale codzienne czyny – dbałość o wspólne 
dobro,  życzliwość sąsiedzką i odpowiedzialność za swoje sło-
wa i czyny.

Również współcześnie są wśród nas ludzie, którzy piszą 
swoje historie wolności. Oddają to, co mają najcenniejsze – 
swój czas i umiejętności troszcząc się o Przeźmierowo – naszą 
Małą Ojczyznę. Dlatego wielkim zaszczytem jest dla mnie to, 
że już po raz czwarty mogłam zaprosić tych wspaniałych ludzi 
na Raut Przeźmierowski.  Jeszcze raz z całego serca dziękuję 
im za to wszystko, co robią dla Przeźmierowa.

~ Katarzyna Preyer 
Sołtys Przeźmierowa

Raut Przeźmierowski
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Z inicjatywą rozwijania szkolnictwa zawodowego wy-
szli przedsiębiorcy Gminy Tarnowo Podgórne, zrzeszeni 
w Tarnowskim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców. To oni bo-
wiem dostrzegli zmiany w strukturze zatrudnienia w swoich 
firmach i odczuli coraz większe trudności w zdobywaniu no-
wocześnie wykształconych specjalistów. Równocześnie także 
uczniowie i rodzice coraz mocniej deklarowali chęć kontynu-
acji nauki w zawodowych szkołach ponadpodstawowych na 
terenie Gminy.   

W styczniu 2017 r. miały miejsce pierwsze rozmowy 
z rodzicami na temat możliwości nauki w szkole branżowej 
i technikum w Tarnowie Podgórnym. Przeprowadzono także 
badania ankietowe w szkołach w tym zakresie – blisko 90 % 
ankietowanych potwierdziło zainteresowanie takim rozwiąza-
niem. 

W tym samym czasie Wójt Tadeusz Czajka zaprosił 
przedsiębiorców na spotkanie w sprawie przedstawienia 
koncepcji powstania Zespołu Szkół Technicznych w Tarno-
wie Podgórnym. Była to okazja do zebrania wstępnych infor-

macji o zawodach, na które jest zapotrzebowanie oraz o moż-
liwościach dostosowania kształcenia zawodowego młodzieży 
w Gminie Tarnowo Podgórne do potrzeb i oczekiwań praco-
dawców. 

W lutym 2017 r. Rada Gminy wyraziła wolę zawarcia 
porozumienia z Powiatem Poznańskim w sprawie utworze-
nia i prowadzenia przez Gminę Tarnowo Podgórne trzyletniej 
szkoły branżowej I stopnia oraz pięcioletniego technikum. Za-
warcie takiego porozumienia było konieczne, ponieważ co do 
zasady to Powiat odpowiada za rozwój szkolnictwa ponadpod-
stawowego. Jednakże Gmina Tarnowo Podgórne ma już do-
świadczenie w tym zakresie – samodzielnie prowadzi już Li-
ceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym (też przejęte 
od Powiatu). 

Od początku 2017 r. prowadzone są szeroko zakrojone ba-
dania opinii w tym zakresie. O Zespół Szkół Technicznych 
ankietowani pytani są zarówno podczas dorocznych badań na 
temat jakości życia w Gminie, jak i w trakcie badań dedyko-

wanych konkretnym grupom badawczym (np. uczniowie, ro-
dzice, przedsiębiorcy). Badania te koordynuje Pracownia Ba-
dań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku. 

Od początku pomysł cieszy się dużym poparciem mieszkań-
ców – w badaniach opinii mieszkańców w kwietniu i maju 
2017 r. ponad dziewięćdziesiąt procent badanych (90,3%) po-
piera tę inicjatywę. 

Ankieterzy rozmawiali z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw 
różnej wielkości i z różnych branż (struktura badanej próby 
odpowiada strukturze podmiotów gospodarczych w Gminie). 
Przeprowadzili 185 ankiet i 163 indywidualne wywiady. Pytali 
o firmową politykę zatrudniania (m.in. o przewidywane zmia-
ny w strukturze zatrudnienia, wynikające z dynamiki rozwoju 
rynków krajowych i zagranicznych), oceniali faktyczne moż-
liwości współpracy z Gminą na rzecz organizacji nauki zawo-
dów w szkole, a także badali zainteresowanie zatrudnianiem 
absolwentów. Co ważne dla powodzenia projektu: trzy czwar-
te ankietowanych przedsiębiorców wyraziło gotowość do za-
pewnienia staży dla absolwentów, a blisko 40 firm zadeklaro-
wało pomoc przy tworzeniu klas zawodowych. 

Równolegle ankieterzy rozmawiali także z uczniami gimna-
zjów i ostatnich klas szkół podstawowych oraz z ich rodzica-
mi na temat planowanej ścieżki kariery. Badano potencjalne 
zainteresowanie ofertą Zespołu Szkół Technicznych w Tarno-
wie Podgórnym oraz pytano o kluczowe czynniki decydujące 
o wyborze danej placówki ponadpodstawowej. 

Przeanalizowano również oferty szkół ponadpodstawo-
wych w Powiecie Poznańskim, wyniki naborów do tych pla-
cówek oraz zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem ab-
solwentów. Odbyły się wyjazdy studyjne do Zespołu Szkół nr 
1 w Swarzędzu w celu poznania szczegółów organizacyjnych 
funkcjonowania tej szkoły oraz zasad współpracy z przedsię-
biorcami. 

Szkoła dla zawodowców – rusza budowa 
Zespółu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym

Prace już ruszyły

Umowę podpisali (od lewej): Skarbnik Gminy Katarzyna 
Jackowiak, Wójt Tadeusz Czajka oraz Członkowie Zarządu 
Democo Poland: Jacek Goroński i Artur Pluta.
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Na podstawie wyników badań wytypowano zawody, które 
powinny być nauczane w Zespole Szkół Technicznych w Tar-
nowie Podgórnym. Powinny to być: 

· w Szkole Branżowej: magazynier logistyk, mechatronik, 
drukarz, kierowca mechanik i ślusarz, 

· w Technikum: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik 
logistyk, technik automatyk, technik mechanik i technik 
inżynierii  sanitarnej. 

Początkowo uruchomienie Zespołu Szkół planowano na  
1 września 2019 r. (jako odpowiedź na zwiększone zaintereso-
wanie dwóch roczników potencjalnych uczniów – konsekwen-
cja reformy oświaty). Niestety z powodu przedłużających się 
rozmów Porozumienie z Powiatem Poznańskim zostało osta-
tecznie podpisane 8 sierpnia 2018 r. – to spowodowało, że re-
alnym terminem jest 1 września 2020 r. 

Starosta określił również zawody, w których mogą być 
kształceni uczniowie w Zespole – są to:

a) Szkoła Branżowa I st. :
• mechatronik, 
• magazynier - logistyk,
b) Technikum:
• technik procesów drukowania, 
• technik logistyk, 
• technik mechatronik, 
• technik mechanik. 
W pierwszym roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół 

Technicznych w Tarnowie Podgórnym zaplanowano naukę 
w następujących zawodach (maksymalna liczba uczniów –  
24 osoby w każdym oddziale):

- w Technikum:
• technik procesów drukowania i technik logistyk, 
• technik mechatronik i technik mechanik,
razem max. 48 uczniów, po 12 w każdej specjalności,

- w Szkole Branżowej:
• mechatronik i magazynier – logistyk, 
• operator obrabiarek skrawających, 
• klasa wielozawodowa.
razem max. 72 uczniów.

Zgodnie z przygotowanymi założeniami 1 września  
2020 r. naukę w Zespole Szkół Branżowych rozpocznie 120 
uczniów. 

16 października 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą – 
firmą Democo Poland z Tarnowa Podgórnego – dokument 
podpisali Członkowie Zarządu Democo Artur Pluta i Jacek 
Goroński oraz Wójt Tadeusz Czajka i Skarbnik Katarzyna Jac-
kowiak. 

Koszt budowy to 40 940 308,39 zł. W skład zadania inwe-
stycyjnego wchodzi: 

- budowa trzykondygnacyjnego budynku dydaktyczne-
go, 

- budowa pełnowymiarowej hali sportowej z widownią, 
- budowa boiska wielofunkcyjnego, 
- zagospodarowanie terenu, w tym budowa parkingu na 

ok. 100 miejsc. 
W budynku dydaktycznym powstanie 18 sal lekcyjnych, 

14 pracowni zawodowych, zaplecze administracyjno-biuro-
we, pomieszczenia biblioteczne i techniczne. W sali sporto-
wej zaprojektowano także widownię, siłownię, szatnie oraz 
pomieszczenia magazynowe. Wszystkie pomieszczenia są do-
stosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez barier ar-
chitektonicznych. 

Najważniejsze parametry budynku: 
· powierzchnia całkowita: 7 325,36 m2 (bud. dydaktyczny 

5 237 m2, sala sportowa 2 088,36 m2), 
· powierzchnia użytkowa: 5 578,65 m2 (bud. dydakt. 

3 775,75 m2, sala sportowa 1 802,90 m2), 
· kubatura: 27 534,33 m3 (bud. dydaktyczny 15 711 m3, sala 

sportowa 11 823,33 m3). 
Szkoła powstanie przy rondzie im. Jacka Kuronia (na 

skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Nowej), naprzeciw Parku 
Wodnego Tarnowskie Termy. 

Pierwsze prace budowlane już trwają. Do 31 stycznia  
2020 r. ma zostać ukończony budynek dydaktyczny, do  
31 marca 2020 sala sportowa, a całość wraz z zagospodarowa-
niem terenu ma być ukończona do 30 kwietnia 2020 r. 

~ ARz

Zespół Szkół Technicznych - wizualizacja
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W drugą sobotę października odbyła się kolejna wy-
cieczka jednodniowa historycznym szlakiem, zor-
ganizowana przez Sołtysa Piotra Owczarza i Radę 

Sołecką Tarnowo Podgórne. Tym razem grupa udała się do 
miejsca spoczynku gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Win-
nej Górze, pod pierwszy pomnik poświęcony Juliuszowi Sło-
wackiemu na ziemiach polskich i zabytkowy pałac w Miło-
sławiu, Izby Pamięci Władysława Reymonta w Kołaczkowie 
oraz do klasztoru cystersów w Lądzie nad Wartą.

Program bardzo intensywny jak na jeden dzień. Rozpoczął 
się skoro świt od starej wsi o wdzięcznej nazwie Winna Góra. 
W XIII w. istniały tutaj winnice książęce, które dały nazwę 
powstałej tam osadzie. W 1250 r. Bolesław Pobożny ofiarował 
tę posiadłość biskupom poznańskim, w rękach których pozo-
stała do końca XVIII w. Po trzecim rozbiorze polskim majątek 
winnogórski znalazł się w rękach rządu pruskiego, a w 1806 
r. wszedł w skład dóbr rządowych Księstwa Warszawskiego. 
W 1807 r. Napoleon Bonaparte darował Winną Górę wraz 
z okolicznymi folwarkami generałowi Janowi Henrykowi Dą-
browskiemu, twórcy Legionów Polskich we Włoszech. Pobyt 
generała w Winnej Górze przerywany był kolejnymi kampa-
niami: w 1809 r. i 1812 r. Na stałe osiadł w Winnej Górze do-
piero w 1815 r. Zmarł 6 czerwca 1818 r. i zgodnie ze swoją 
wolą został pochowany w kościele nieopodal swej posiadłości. 

Następnym punktem zwiedzania stał się klasycystyczny 
dwór z początku XIX w. w Kołaczkowie, będący w latach 
1920-1925 własnością wybitnego polskiego pisarza, proza-
ika, nowelisty Władysława Reymonta (autora m.in. powieści 
„Chłopi”, „Ziemia obiecana”, „Komediantka”), któremu po-
święcona została tamtejsza Izba Pamięci. W tej niewielkiej 
spokojnej wsi oddalonej o 13 km od Wrześni, powstały czte-
ry nowele pisarza: „Osądzona”, „Księżniczka”, „Legenda” 
i „Bunt”. Laureat Nagrody Nobla z 1924 r. za „wybitny epos 
narodowy, powieść Chłopi”, z wielkim zapałem zabiegał, o to 
aby przywrócić majątkowi w Kołaczkowie dawną świetność. 
Nadzorował renowację budynków, zadbał o wyposażenie pa-

łacu i wygląd otoczenie, to za jego czasów posadzono srebrne 
świerki i aleję lipową w parku. Przed śmiercią wyrażał życze-
nie, aby Kołaczkowo przeznaczyć na dom literatów. Małżon-
ka literata nie spełniła jednak tej woli i ostatecznie majątek 
sprzedała. 

Miłosław to kolejny przystanek na skrupulatnie zaplanowa-
nej trasie podróży. Pierwsza wzmianka o miejscowości po-
chodzi z 1314 r., kiedy była własnością Miłosławskich herbu 
Doliwa. Tu znajduje się m.in. pierwszy pomnik poświęcony 
Juliuszowi Słowackiemu na ziemiach polskich, ufundowa-
ny przez Józefa Kościelskiego. W trakcie odsłonięcia pomni-
ka w 1899 r. przemowę wygłosił osobiście Henryk Sienkie-
wicz. Wart uwagi w tym miejscu jest również zabytkowy 
pałac, w którym gościli m. in. Wincenty Pol, Teofil Lenarto-
wicz, Władysław Syrokomla, Józef Ignacy Kraszewski, Hen-
ryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Henryk Wieniawski, 
Julian Fałat i Leon Wyczółkowski. W Miłosławiu znajduje się 
też historyczna szkoła, w której uczniowie brali udział w straj-
ku „O Mowę Polską” w latach 1901-1904 i 1906-1907. Gdy 
podczas zaborów zmuszano wszystkich do nauki języka nie-
mieckiego, dzieci z Miłosławia i Wrześni podjęły strajk prze-
ciwko przymusowej germanizacji, narażając się na karę ciele-
sną za nieposłuszeństwo. 

Popołudnie, a zarazem finalna część porządku dziennego, 
przypadła na przykuwającą uwagę sylwetkę świątyni baroko-
wej z górującymi nad okolicą wieżami, której budowa trwała 
blisko sto lat. To pocysterski zespół klasztorny, leżący na Eu-
ropejskim Szlaku Kulturowym-Szlaku Cysterskim. W 2009 r. 
zespół dawnego opactwa cystersów został uznany przez Pre-
zydenta RP za pomnik historii. Współcześnie to Wyższe Semi-
narium Duchowne – placówka Salezjanów, dlatego podziwiać 
zabytek na przemian ze słuchaniem ciekawych opowiadań 
dane było zwiedzającym w towarzystwie młodego kleryka. 
Pełen doznań historycznych dzień zakończył się ucztą dla cia-
ła zaserwowaną w urokliwej marinie „Lawendowa Weranda”.

~ Barbara Przyjemska

Z cyklu poznajemy Wielkopolskę:
Winna Góra, Miłosław, Kołaczkowo, Ląd
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eUrząd to platforma elektroniczna 
zintegrowana z systemami, 
funkcjonującymi w Urzę-

dzie Gminy Tarnowo Podgórne. Uruchomiona została mie-
siąc temu, o czym informowaliśmy w poprzednim wydaniu 
„Sąsiadki-Czytaj”. Dzięki platformie już w tej chwili będzie-
my mogli załatwiać wiele urzędowych spraw nie wychodząc 
z domu. Poszczególne usługi będą systematycznie rozwijane 
tak, by docelowo wszystkie sprawy, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami prawa, były realizowane drogą elektroniczną. 
Platforma udostępnia informacje i realizuje usługi na dwóch 
płaszczyznach. Pierwsza jest ogólnodostępna, druga – ze 
względu na ochronę Państwa danych – tylko dla zarejestrowa-
nych użytkowników. 

W następnych numerach „Sąsiadki-Czytaj” będę przybli-
żał poszczególne funkcje platformy eUrząd oraz informował 
o udostępnianych na niej usługach. Dzisiaj przypomnę o tym, 
jak założyć konto, by z niej korzystać.

Konto można założyć na dwa sposoby. Jeżeli użytkownik 
platformy ma profil zaufany na platformie ePUAP może zło-
żyć wniosek elektronicznie. Wniosek ten jest dostępny w eU-
rząd. Należy kliknąć w link zaznaczony na poniższym zdjęciu, 
zalogować się przez e-PUAP, wybrać odpowiedni formularz 
w zależności,  czy jesteśmy osobą fizyczną, czy podmiotem 
gospodarczym, wypełnić go i podpisać profilem zaufanym.

Wniosek, po złożeniu, podlega weryfikacji i przyznaniu 
uprawnień do korzystania z konta na platformie eUrząd. 

Po uzyskaniu uprawnień użytkownik może korzystać z plat-
formy w pełnym zakresie funkcjonalności. Co bardzo istotne: 
należy przejść proces weryfikacji wniosku, próba logowania 
za pomocą ePUAP bez złożenia wniosku jest nieskuteczna.

Po potwierdzeniu dostępu do portalu eUrząd przez pra-
cownika Urzędu Gminy logujemy się już bezpośrednio po-
przez ikonę Twoje dane i mamy dostęp do wszystkich usług 
i informacji związanych z naszymi sprawami prowadzonymi 
w Urzędzie Gminy.

Drugim sposobem jest jednorazowa wizyta w Wydziale Ob-
sługi Klienta Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym lub w Fi-
lii Urzędu w Przeźmierowie, złożenie tam wniosku w formie 
papierowej i uzyskanie uprawnienia do korzystania z pełnej 
funkcjonalności systemu.

Należy jednak pamiętać, że tylko logowanie profilem zaufa-
nym poprzez ePUAP pozwala w pełni korzystać ze wszystkich 
funkcjonalności systemu, w szczególności z możliwości zała-
twiania spraw drogą elektroniczną.

Jeżeli ktoś nie dysponuje profilem zaufanym, to może go 
uzyskać i potwierdzić w Urzędzie Gminy oraz we Filii Urzędu 
w Przeźmierowie.

~ Oskar Cierpiszewski, Sekretarz Gminy

eUrząd – co to jest i jak to działa?

Oddaj krew dla Izy
W imieniu Stowarzyszenia Dar Serc Tarnowo Podgór-

ne zapraszam do wzięcia udziału w 74. akcji hono-
rowego krwiodawstwa pod patronatem Wójta Gmi-

ny Tarnowo Podgórne. Zbiórka krwi, która odbędzie się 24 
listopada, dedykowana jest 18-letniej Izie, mieszkance naszej 
Gminy, chorującej na glejaka. 

Wszyscy, którzy będą chcieli oddać krew dla Izy proszeni są 
w momencie rejestracji o poinformowaniu o tym. Zapraszam 
chętnych do oddania krwi od godz. 8.00. Po godzinie 16.00 
wśród osób, które oddały krew i które są obecne w sali będą 
rozlosowane zaproszenia i voucher. Dziękuję za ich przeka-
zanie Teatrowi Nowemu w Poznaniu, Teatrowi Muzycznemu 
w Poznaniu, Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sezam oraz stu-
diu projektowemu MirPat. Więcej informacji można znaleźć 
na FB wydarzenia – Zbiórka krwi dla Izy. ~Ania Lis
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TARNOWSKIE TERMY 

Przełom lata i jesieni to dla nas tradycyjny okres kon-
traktowania dostaw energii na przyszły rok. Postępowa-
nia przetargowe, prowadzone przez samorządy i spółki 

komunalne w tym roku zakończyły się dramatycznymi pod-
wyżkami. Już na etapie rozeznania rynku otrzymaliśmy od 
jednego z dostawców propozycję zakładającą wzrost stawki 
jednostkowej za energię na poziomie 70 % w stosunku do cen 
z bieżącej umowy. 

Jak co roku przystąpiliśmy więc do grupy zakupowej Metro-
polii Poznań wraz z gminami należącymi do Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań oraz większymi obiektami takimi jak Ter-
my Maltańskie. Wspólny zakup energii pozwala na osiągnię-
cie lepszych cen a tym samym generuje oszczędności. Oferta 
cen energii elektrycznej na 2019 r, którą otrzymaliśmy, wy-
wołała szok i zapowiedź horroru w budżetach wszystkich od-
biorców. W ramach postępowania przetargowego najkorzyst-
niejszą ofertę w roku 2018 i 2019, złożyła spółka ENEA S.A. 
z siedzibą w Poznaniu, z którą spółka Tarnowskie Termy Sp. 
z o.o. zawarła umowę 16 października 2018 r.

Jak pokazuje poniższa tabela cena netto za 1 MWh w sprze-
daży energii dla taryfy B21, w okresie od 1 stycznia do 31 
grudnia 2018 r. wynosi 222,13 zł. 1 stycznia 2019 r. czeka nas 
wzrost ceny netto sprzedaży energii dla taryfy B21 – wyniesie 
ona 347,73 zł 

Cena jednostkowa netto  
za 1 MWh I Strefa

W 2018 r. W 2019 r.

Sprzedaż energii elektrycz-
nej dla taryfy B21 222,13 347,73

Co oznacza wzrost o 56,5% w stosunku do roku bieżące-
go. Tarnowskie Termy prawie połowę potrzebnej energii po-
zyskują z kogeneracji. Pozostałą część kupujemy na wolnym 
rynku. Podobnie wypadły oferty złożone przez różnych do-
stawców w całym kraju. Unieważnione przetargi, nowe postę-
powania, które przynosiły wzrost cen o kolejne punkty pro-
centowe. Na rynku dostaw energii elektrycznej z taką skalą 
podwyżki cen spotykamy się po raz pierwszy od ponad 20 lat!

Nie najlepiej wygląda także rynek dostaw gazu. Nie otrzy-
maliśmy do tej pory jednoznacznej deklaracji ceny na rok 
2019, ale już od 5 października w G.En Gaz obowiązuje nowa 
taryfa opłat za paliwa gazowe. Średnia podwyżka cen wynosi 
23 % i nie jest wykluczone, że wraz z początkiem roku poja-
wią się kolejne. Tak duży wzrost cen energii niestety będzie 
miał wpływ na kształtowanie cen biletów dla klientów Tar-
nowskich Term. Aż tak wysokich podwyżek nie planujemy, 
natomiast na pewno klienci muszą się liczyć z niezależnymi 
od nas zmianami w cenniku.

~ Anita Stellmaszyk
Prezes Tarnowskich Term

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM

Czy za zagospodarowanie odpadów komunalnych trze-
ba będzie płacić więcej? 

Przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w zakre-
sie zagospodarowanie odpadów komunalnych regularnie, od 
wielu miesięcy podnoszą swoje ceny. Dwie podstawowe przy-
czyny to drastycznie rosnące opłaty za składowanie odpadów 
– ustalane przez rząd, oraz coraz trudniejszy rynek zagospoda-
rowania odpadów zbieranych selektywnie tj. makulatury, two-
rzyw sztucznych oraz szkła. 

Dodatkowo sytuację utrudnia sposób organizacji zbiórki 
i zagospodarowania odpadów, który ogranicza konkurencję 
w zakresie zagospodarowania tych odpadów, zmuszając gmi-
ny lub przedsiębiorstwa realizujące to zadanie do przekazywa-
nia znacznej części tych odpadów (zmieszanych) do jedynej 
w danym regionie, Regionalnej Instalacji Zagospodarowa-
nia Odpadów Komunalnych (RIPOK), ustanawiając tym sa-
mym, faktyczny monopol jednego podmiotu. W Regionie IV 
Wielkopolskiego Programu Gospodarki Odpadami (WPGO), 
do którego należy nasza Gmina, RIPOK znajdujący się miej-
scowości Piotrowo Pierwsze nieopodal Czempinia prowadzi 
spółka TONSMEIER SELEKT Sp. z o.o.

W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się rynkowi zmiesza-
nych odpadów komunalnych. Jak wspomniano na wstępie, ry-
nek ten pozbawiony jest jakiejkolwiek konkurencji, ponieważ 
odpady zmieszane z terenu naszej gminy jesteśmy zmuszeni 
do przekazywania do wskazanej powyżej, jedynej instalacji 
zagospodarowania odpadów. W tej sytuacji jesteśmy skazani 
na warunki narzucane nam przez operatora omawianej Insta-
lacji, Poniżej przedstawiono wykres obrazujący zmianę cen 
na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych od 
20016 roku.

Koszt zagospodarowania odpadów zmieszanych

Jak można odczytać z przedstawionego powyżej wykre-
su jeszcze w czerwcu 2016 r. koszt zagospodarowania zmie-
szanych odpadów komunalnych wynosił 225 zł za tonę (net-
to), zaś w lipca 2018 roku wynosi już 365,-zł za tonę (netto). 
W ciągu dwóch lat koszt zagospodarowania tony zmiesza-
nych odpadów komunalnych wzrósł o ponad 61%. 

Będą podwyżki. Niestety…

Anita Stellmaszyk
Prezes Tarnowskich Term

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM
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~ aktualności

W tym miejscu należy podkreślić, że Wójt naszej gminy 
wraz z włodarzami trzech innych gmin złożył za pośred-
nictwem kancelarii prawnej skargę do Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów na działania monopolistycz-
ne operator RIPOK w naszym Regionie.

Należy założyć, że w przyszłym 2019 roku będzie jeszcze 
drożej, ponieważ sukcesywnie rosną opłaty za składowanie 
w/w. W bieżącym roku wymieniona powyżej opłata, ustala-
na rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. 
w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze śro-
dowiska, wynosi 140 zł/t, w 2019 r. wyniesie 170 zł/t, zaś 
w 2020 r. 270 zł/t.

Odmienna sytuacja panuje na rynku odpadów zbieranych 
selektywnie. Na rynku tych odpadów panuje pełna konku-
rencja i operator zbierający odpady może je przekazywać do 
dowolnego podmiotu posiadającego koncesję (pozwolenie na 
przetwarzanie tych odpadów). Jednakże ze względu na zaprze-
stanie przyjmowania odpadów zbieranych selektywnie przez 
niektóre państwa (np. Chiny), zmieniła się całkowicie filozofia 
rozliczania kosztów za dostarczone odpady. Do końca 2017 r. 
za trzy podstawowe frakcje zbierane selektywnie (papier i ma-
kulaturę, tworzywa sztuczne oraz szkła) opłaty ponosił od-
biorca odpadów, stąd operator zbierający odpady lub gmina 
sprzedawał wskazane frakcje podmiotom je przetwarzającym, 
uzyskując z tego tytułu dodatkowe dochody. Od początku tego 
roku za dostarczone tworzywa sztuczne zbierający musi pła-
cić przetwarzającemu odpady. Za papier i makulaturę dostaw-
ca możne uzyskać dodatkowe dochody tylko w przypadku ich 
dosegregowania, tj. oczyszczenia papieru i makulatury z po-
zostałych zanieczyszczeń. Powoduje to dodatkowe koszty dla 
przedsiębiorstwa zbierającego odpady przy jednoczesnym 
zmniejszeniu ilości odpadu, za który otrzymuje zapłatę. Nie-

wiele zmieniła się sytuacja w przypadku szkła, za które nadal 
płaci przetwarzający.

Sytuację na rynku odpadów zbieranych selektywnie obrazu-
je poniższy wykres:

Dochód/Koszt zagospodarowanie odpadów zbieranych se-
lektywnie

Oddzielny temat w zakresie gospodarki odpadami to koszty 
ich zbierania. Koszty robocizny, paliwa i materiałów stale ro-
sną. Jednakże to temat na całkowicie odrębną analizę.

Na podstawie przedstawionej powyżej analizy, należy 
jednoznacznie stwierdzić, że dotychczasowych opłat za 
zbieranie odpadów komunalnych nie da się zachować na 
dotychczasowym poziomie. 

~ Waldemar Nowak 
Prezes Zarządu TP-KOM

lipca 2018 roku wynosi już 365,-zł za tonę (netto). W ciągu dwóch lat koszt 
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zbierający odpady lub gmina sprzedawał wskazane frakcje podmiotom je przetwarzającym, 
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Dochód/Koszt zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie
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20 października wybraliśmy się na jednodniową wy-
cieczkę do Wrocławia. 

Zwiedzanie zaczęliśmy od Panoramy Racławic-
kiej. Mimo iż niektórzy uczestnicy wycieczki mieli okazję już 
ja podziwiać, to i tak zrobiła na nas wszystkich duże wrażenie.

Następnie, razem z przewodnikiem wyruszyliśmy na spacer 
po Ostrowie Tumskim, w poszukiwaniu wrocławskich krasna-
li, których można znaleźć w całym mieście ok. 500!

Nam udało się odszukać kilkadziesiąt – do każdego krasno-
ludka była przypisana ciekawa anegdota, którą przedstawiła 
nam pani przewodnik.

Ciekawym miejscem, które odwiedziliśmy, był Most Miło-
ści z tysiącem kłódek, a także Ostrów Piaskowy. Podczas rejsu 
statkiem po Odrze podziwialiśmy m.in. najstarszy ogród zoo-
logiczny w Polsce, dom na wodzie, a także wiszący most. 

Zauroczył nas też Stary Rynek – tu każdy miał chwilę wol-
nego czasu dla siebie.

Następnie udaliśmy się na Halę Stulecia – obiekt światowe-
go dziedzictwa UNESCO. 

Wieczorem mieliśmy okazję podziwiać fontanny, które 
przepięknie prezentowały się w pokazie multimedialnym. Był 
to ostatni punkt naszej wycieczki. Wizytą we Wrocławiu za-
kończyliśmy w tym roku sezon wycieczkowy.

~ Zdzisława Piszczyńska

Lusówko we Wrocławiu
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~ wspomnienie

Brałem udział w niepodległościowym raucie w Prze-
źmierowie zorganizowanym przez Sołtysa i Radę 
Sołecką. Jeden z młodych ludzi, zapewne kojarzący 

mą historyczną pasję, zadał mi tam niewinne pytanie: „a co 
działo się przed stu laty w Przeźmierowie”? Pobłażliwie się 
uśmiechnąłem i odpowiedziałem, że w kontekście odzyskiwa-
nia niepodległości Przeźmierowo nie pełniło żadnej znaczą-
cej roli! Wracając do domu zastanawiałem się nad tym i gdy-
bym miał pewność, że zastanę jeszcze mego interlokutora, to 
zapewne wróciłbym i na zadane pytanie odpowiedział precy-
zyjniej. Pod względem udziału mieszkańców Przeźmierowa 
w niepodległościowym zrywie z oczywistych przyczyn nie ma 
o czym pisać. Nasza miejscowość była wtedy osadą czy przy-
siółkiem o charakterze wiejskim, folwarkiem Przezmirów, jak 
już pewnie wszyscy zainteresowani wiedzą. Mimo tego że na-
zwa Przeźmirów czy też Przeźmierów pojawia się już w prze-
kazach XVI-wiecznych, to początki miejscowości w sensie 
osadnictwa i budowy pierwszych domów miały tu miejsce do-
piero pod koniec 20-lecia międzywojennego. W okresie od-
zyskiwania przez Polskę niepodległości Przeźmierowo stano-
wiło folwark, będący niewielką częścią „majątku Swadzim”, 
którego właścicielem był Leon Pluciński. Około setka zatrud-
nionych tu wtedy pracowników, obrabiających 105-hektarowy 
folwark, pochodziła w większości z pozostałych miejscowości 
Gminy, a także z Kiekrza i Krzyżownik. Jak podają „Dzieje 
Gminy Tarnowo Podgórne” około 1900 r. w Przeźmierowie 
zamieszkiwało na stałe 5 rodzin, więc biorąc pod uwagę ów-
czesny przyrost ludności, a zwłaszcza brak – nawet jak na tam-
te standardy – warunków do osiedlania to w 1918 r. mogło być 
ich niewiele więcej. Brak źródeł na temat udziału kogokol-
wiek z Przeźmierowa w wydarzeniach zwiastujących niepod-
ległość, jakie miały miejsce w listopadzie 1918 r. w Poznaniu. 
Jak wiadomo Wielkopolska w odróżnieniu od reszty ówcze-
snej Polski musiała dłużej przelewać za nią krew. Przytoczone 
wyżej źródło podaje, że w Powstaniu Wielkopolskim uczest-
niczyło 12 Przeźmierowian. 

Wszyscy oni jednak w momencie, gdy stanęli do walki o od-
zyskanie niepodległości Polski z podanych powyżej przyczyn, 
żyli w innych miejscowościach, a do Przeźmierowa spro-
wadzili się już w okresie II Rzeczpospolitej lub później, co 
nie zmienia faktu ich patriotycznych zasług. Nazwiska tych 
powstańców bezwarunkowo powinny być znane każdemu 
mieszkańcowi naszej miejscowości. Kilku z nich pamiętam 
jeszcze z czasów swego dzieciństwa. Pisałem wiele na tych 
łamach o zasługach Edmunda Hołodyńskiego, pasjonata lot-
nictwa, pilota oblatywacza, współzałożyciela nieistniejącej 
już poznańskiej fabryki samolotów, a dla mnie w latach 60-
tych twórcy straży pożarnej w Przeźmierowie. Wspominałem 
o kotlarzu artyście Pawle Kolasińskim i stworzonym przez 
niego warsztacie na ul. Folwarcznej. Mam przed oczami drob-
ną postać Franciszka Borzycha, właściciela warsztatu ślusar-
skiego na ul. Ogrodowej, położonego mniej więcej vis a vis 
Centrum Kultury. To u niego pierwszy raz w życiu widziałem 
ogromną, jak mi się dziś wydaje, tokarkę. Pomnę, że zapytany 
o bliznę na ręce czy jakiś niedowład dłoni(?) odpowiadał, że 
„wkręciła mu się w maszynę”. Dopiero kilkanaście lat później 
jego córka wyjawiła mi, że owa blizna to efekt maltretowania 
przez Niemców w obozie koncentracyjnym Stutthof. Znałem 

też Antoniego Kalugę. Szczupły, wątły wysoki o wyrazistej 
urodzie i spokojnym usposobieniu mieszkaniec ul. Łanowej, 
ojciec barwnej postaci zduna Stefana i Józefa, długoletniego 
kościelnego. Jak przez mgłę pamiętam postać schorowanego 
Alojzego Dörra, którego nazwiska nigdy nie udało mi się po-
prawnie wymówić. O ojcu Romanie Kanikowskim dużo opo-
wiadał mi jego znany syn Stanisław, a zwłaszcza córka Ma-
ria. Niestety z oczywistych względów nie mogłem go poznać, 
gdyż zmarł zanim przyszedłem na świat. Postacie pozostałych 
Powstańców Wielkopolskich, związanych z Przeźmierowem 
to: Łucjan Kulczyński, Stanisław Nowak, Kazimierz Piotrow-
ski i Stanisław Remplewicz. Cześć im i chwała, a ja mam za 
zadanie wypełnienie obietnicy złożonej zmarłemu niedawno 
Tomaszowi Puchalskiemu, wnukowi Pawła Kolasińskiego 
w sprawie pomocy w realizacji jego pomysłu upamiętnienia 
grobów Powstańców Wielkopolskich. 

Krajobraz Przeźmierowa, bo chciałbym, by chociaż on 
z oczywistych i podanych wyżej względów utrwalił się na 
kanwie tych niepodległościowych uniesień, miał wtedy cha-
rakter sielski i anielski. Centrum naszej miejscowości stano-
wiły tereny dzisiejszego Folwarku, graniczące z instalacja-
mi lotniska Ławica (w tamtym okresie placówki o wyłącznie 
o wojskowym charakterze). Nieliczna zabudowa to wyłącznie 
architektura drewniana z dominującymi nad otoczeniem 2 pry-
mitywnymi spichlerzami czy też stodołami. Większa z nich 
stała mniej więcej w okolicach dzisiejszego skrzyżowania ulic 
Folwarcznej i Południowej (zastąpiona później murowany-
mi zabudowaniami wykorzystywanymi przez Gminną Spół-
dzielnię), a mniejsza w okolicach przecięcia ulicy Kościelnej 
z Rynkową. Między nimi a Swadzimiem a później stacją Wola 
ułożone były szyny kolejki konnej, dzięki którym płody rolne 
mogły wyruszyć w świat. Na Folwarku usytuowane były też 
okazałe jedynie pod względem wielkości: owczarnia oraz tar-
tak napędzany kieratem. 

Ów kierat służył wtedy jako jedyny napęd również dla 
sieczkarni, młockarni i wialni. Z rolniczych instalacji w innym 
miejscu Przeźmierowa tamtych lat wspomnieć trzeba jeszcze 
o parowych lokomobilach pracujących na najżyźniejszych 
w folwarku glebach pól Swadzimskich, na jakich części po-
łożone jest dzisiejsze Osiedle Ptasie. Ziemia uprawna w prze-
wadze nie rodziła tu najlepiej, nie tyle na skutek agrarnych 
zaniedbań, lecz swej niskiej wartości rolniczej (głównie IV iV 
klasa). Jeśli chodzi o zabudowę mieszkalną, to poza budyn-
kiem ogrodnika Stanisława Kordusa, którego pozostałości po 
przebudowie w latach 30-tych stoją jeszcze w głębi ul. Ogro-
dowej wszystkie pozostałe miejsca do zamieszkania, istnieją-
ce wtedy w Przeźmierowie, miały podobnie jak budynki go-
spodarskie drewno za budulec. To co najpiękniejsze i co do 
dziś wspominane jest przez mieszkańców z dłuższym życiory-
sem, to malownicza rzeka Przeźmierka, która przez lata zale-
wała niemal pół naszej miejscowości. Cały Folwark od ulicy 
Granicznej na zachód aż do ściany lasu w latach 20-tych aż do 
końca 60-tych stanowił jeden wielki staw. Na zakończenie tru-
izm, lecz tylko z pozoru. Nasze Przeźmierowo jest wolne dziś. 
Tak jak cała Polska od 100 lat. Korzystajmy z tej wolności, 
ale i pielęgnujmy jak najcenniejsze precjozum. Oby była nam 
dana na zawsze!

~ Grzegorz Leonhard

Ich Przeźmierowo anno domini 1918
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~ tcwp

Co jakiś czas w środkach masowego przekazu pojawia-
ją się informacje o możliwości pozyskania funduszy 
unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 

na działania inwestycyjne, związane ze startem lub prowa-
dzeniem przedsiębiorstwa, w ramach tzw. inicjatywy Jeremie. 
W chwili obecnej uruchomiony został nabór wniosków w ra-
mach kolejnego rozdania środków w województwie wielko-
polskim – Jeremie2. To doskonała okazja, aby bliżej przyjrzeć 
się tej możliwości otrzymania wsparcia dla firm. W jaki spo-
sób można starać się o środki? Jakie warunki należy spełnić? 
I co to właściwie jest Jeremie? 

Jeremie – czyli co? 
Inicjatywa Jeremie jest bardzo atrakcyjną formą wsparcia fi-

nansowego, oferowanego z jednej strony mikro, małym i śred-
nim przedsiębiorstwom, z drugiej strony start-up’om, czyli 
podmiotom dopiero rozpoczynającym działalność gospodar-
czą (do dwóch lat od rozpoczęcia działalności). Celem Jeremie 
jest pomoc w postaci udzielania zwrotnego wsparcia, na zasa-
dach preferencyjnej pożyczki, przede wszystkim tym firmom, 
które nie posiadają jeszcze historii kredytowej lub nie posiada-
ją zabezpieczeń o wystarczającej wartości, aby uzyskać kredyt 
na warunkach rynkowych. Alternatywą dla takich podmiotów 
jest właśnie niskooprocentowana pożyczka i poręczenia kre-
dytów. Projekt Jeremie 2, w ramach którego trwają aktualnie 
nabory wniosków, jest kontynuacją inicjatywy Jeremie, wdra-
żanej w okresie 2007-2013, kiedy to województwo wielkopol-
skie przeznaczyło na realizację projektu kwotę 501,3 mln zł. 
Ze wsparcia finansowego w takiej formie skorzystało wtedy 
ponad 10 000 przedsiębiorstw z terenu Wielkopolski. Obecnie 
w ramach inicjatywy Jeremie 2 do dyspozycji wielkopolskich 
przedsiębiorców jest jeszcze większa pula środków - 516,78 
mln zł. Oprocentowanie pożyczki oraz jej wysokość i szcze-
gółowe kryteria kwalifikujące przedsiębiorstwo do uzyskania 
wsparcia, zależą od konkretnego pośrednika udzielającego 
wsparcia. Pośrednicy ci działają w oparciu o umowy podpi-
sane z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Są to więc insty-
tucje sprawdzone i wiarygodne. Wykaz pośredników, aktualne 
dane i warunki pożyczki mogą Państwo odnaleźć pod adre-
sem: www.jeremie.com.pl/wielkopolskie/gdzie-sie-zglosic/.

Mała Pożyczka Inwestycyjna
Polska Fundacja Przedsiębiorczości jest jednym z pośred-

ników realizujących projekt w ramach opisywanej inicjaty-
wy. Na początku października tego roku podpisała ona umowę 
z BGK w wysokości 16 mln zł, dotyczącą utworzenia Instru-
mentu Finansowego – Mała Pożyczka Inwestycyjna. Dzięki 
wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do pro-
jektu, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wy-
noszą obecnie ponad 21,3 mln zł. W ramach zawartej umowy 
PFP oferuje przedsiębiorcom z terenu województwa wielko-
polskiego pożyczki – na przedsięwzięcia inwestycyjne i roz-
wojowe – na korzystnych warunkach finansowych tj. z opro-
centowaniem od 1,85% bez żadnych innych opłat i prowizji. 
Pożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopol-
skiego na lata 2014-2020, udostępnionych w ramach projek-
tu „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora 
MŚP w Wielkopolsce poprzez wsparcie ich aktywności in-
westycyjnej za pośrednictwem instrumentów finansowych 
WRPO 2014+”. Maksymalna kwota pożyczki to 500 tys. 
zł (w tym pożyczki do 100 tys. zł tylko dla mikro i małych 
przedsiębiorstw), przy okresie spłaty do 84 miesięcy i karencji 
w spłacie do 6 miesięcy. Aby uzyskać więcej informacji doty-
czących możliwości uzyskania wsparcia zachęcamy do kon-
taktu z Polską Fundacją Przedsiębiorczości – Oddział w Po-
znaniu, tel. 61 673 45 33 lub 61 673 45 34.

Przypominamy także o możliwości skorzystania z bezpłat-
nego wsparcia dla wszystkich przedsiębiorców działających 
na terenie Gminy Tarnowo Podgórne oraz osób, które dopiero 
myślą o założeniu własnej firmy. W ofercie dyżurów organi-
zowanych przez TCWP znajdują się dyżury radcy prawnego, 
doradcy podatkowego i księgowej. Zachęcamy także do od-
wiedzania naszej strony internetowej www.tcwp.pl, na której 
systematycznie zamieszczane są informacje dotyczące aktu-
alnej propozycji szkoleniowej i bieżących możliwości pozy-
skania dofinansowania dla działających przedsiębiorców oraz 
start-up’ów. 

~ TCWP

Fundusze dla firm

Środki w ramach Jeremie2 znów 
dostępne dla wielkopolskich przedsiębiorców

Wędkarskie sprzątanie

Ponad 20 worków różnego rodzaju śmieci zebrali wędkarze z Koła Wędkarskiego w Tarnowie Podgórnym podczas jesien-
nej akcji sprzątania brzegów Jeziora Lusowskiego. Wolontariusze spotkali się 10 listopada rano i od razu ruszyli do pracy. 
Na zakończenie Koło poczęstowało wszystkich grochówka. 

Następna taka akcja odbędzie się wiosną – o jej terminie poinformujemy również na łamach „Sąsiadki-Czytaj”.
~ ARz
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Przedostatnia w ogóle, a ostatnia ro-
bocza sesja Rady Gminy odbyła 
się 16 października 2018 r. To już 

67 sesja w obecnej, VII kadencji samo-
rządu. Pod obrady Rady trafiło 17 pro-
jektów uchwał. Przekrój tematyczny 
przygotowanych projektów nie odbiegał 
zbytnio od średniej, jaka obowiązywa-
ła podczas każdego z naszych posiedzeń 
o tym charakterze. Tym razem bodaj naj-
ważniejszymi projektami uchwał były 
te dotyczące zmian w budżecie Gminy. 
I to nie ze względu na wielkość kwot 
czy liczbę wprowadzonych nowelizacji, 
lecz na sprawę porządkowania budżetu 
w kontekście sporządzania projektu tego 
dokumentu na rok następny. Budżet jest 
planem finansowym i każdorazowa moż-
liwość dostosowania go do faktycznego 
przebiegu zjawisk finansowych powinna 
być i jest skwapliwie wykorzystywana. 
Tak było i tym razem. Zmiany w budże-
cie Gminy na 2018 r. pociągnęły za sobą 
modyfikację Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej. 

Kolejny blok projektów uchwał doty-
czył zagadnień związanych z zagospoda-
rowaniem przestrzennym. W jego skład 
weszło uchwalenie: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego tere-
nów w Jankowicach w rejonie ulic: Po-
znańskiej, Admiralskiej i Tarnowskiej 
(Rada podtrzymała zakaz zabudowy na 
tym terenie), zmiana planu w Sierosła-
wiu dla działki nr 169/1, a także zmiana 
mpzp w Lusowie, Sadach i Swadzimiu 
pomiędzy ulicami: Nową i Stefana Ba-
torego a S11. Rada podjęła też decyzję 
w sprawie przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części działek o nu-
merach: 5/7, 5/24, 5/26, i 6/3 położonych 
w Chybach. Przychylność Rady Gminy 
zyskał też projekt uchwały o przyznaniu 
dotacji celowej na prace konserwatorskie 
znajdującego się w rejestrze zabytków 
kościoła w Ceradzu Kościelnym. Blok 
uchwał dotyczący gospodarowania nie-
ruchomościami składał się z 4 projektów 
uchwał zdominowanych kwestią prolon-
gaty kolejnych umów dzierżawy. Nada-
no też nazwę ulicy w Tarnowie Podgór-
nym. Kilka kolejnych projektów uchwał 
dotyczyło finansowych i formalnych re-

lacji z Powiatem Poznańskim. Gmina 
Tarnowo Podgórne realizuje wiele za-
dań z zakresu infrastruktury drogowej 
wspólnie (a często samodzielnie) w za-
stępstwie tego szczebla samorządu. To 
dolegliwe dla budżetu Gminy, lecz wpi-
suje się w oczekiwania mieszkańców, 
którym trudno czasem wytłumaczyć, że 
nieremontowana droga czy chodnik, le-
żące na terenie Gminy, są w zarządzie in-
nego samorządu i tylko dlatego są w ka-
tastrofalnym stanie. Mamy świadomość 
tego, że nie podejmując opisanych dzia-
łań, a zwłaszcza nie wychodząc z inicja-
tywą finansowego udziału w tych przed-
sięwzięciach musielibyśmy na niektóre 
inwestycje będące w gestii Powiatu Po-
znańskiego czekać jeszcze wiele lat. 

Kolejny z procedowanych projektów 
dotyczył stanowiska Rady w kwestii roz-
strzygnięcia skargi na działalność Wój-
ta. Skarga sformułowana i złożona przez 
jednego z mieszkańców Chyb dotyczyła 
kwestionowania działań Wójta w spra-
wie podnoszenia poziomu działki po-
przez nawożenie znacznych ilości ziemi, 
jakie podjął jej właściciel. Sprawa była 
kilkakrotnie omawiana i wyjaśniana na 
forum Rady, która w końcowym werdyk-
cie, wykorzystując swoje uprawnienia, 
uznała skargę za bezzasadną. Rada przy-
jęła też Program współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi na 2019 r. Pro-
gram ten określa całość relacji pomiędzy 
Gminą a wspomnianymi organizacja-
mi. Jest to wymóg ustawowy, ale także 
przejaw tzw. „dobrej praktyki”, ważnej 
zwłaszcza w kontekście dofinansowywa-
nia zadań własnych Gminy, wykonywa-
nych przez organizacje niejako w jej za-
stępstwie. Jeszcze tylko podsumowanie 
analizy oświadczeń majątkowych, dys-
kusja nad sprawozdaniem z działalności 
Wójta w okresie między sesjami i prze-
szliśmy do interpelacji radnych oraz 
wolnych głosów i wniosków. Dyskusja 
w tym punkcie nie miała jednak spodzie-
wanej okresem przedwyborczym tempe-
ratury ze wszech miar zasługując na mia-
no konkretnej i rzeczowej.

Ostatnia sesja mającą uroczysty cha-
rakter końcowej i podsumowującej VII 
kadencję Rady Gminy odbyła się 19 paź-
dziernika. Stała się ona okazją do pod-

sumowań i wspomnień dotyczących 4 
lat przeżytych wspólnie w działaniu na 
rzecz Gminy Tarnowo Podgórne. Na se-
sję wraz z Wójtem Tadeuszem Czajką 
zaprosiliśmy wszystkich działających 
w tym okresie dla dobra samorządu. Były 
okolicznościowe przemówienia, występ 
zespołu „Modraki”, wręczenie drobnych, 
okolicznościowych upominków, pamiąt-
kowe fotografie i dedykowane podzięko-
wania. Wszystko to w poczuciu dobrze 
spełnionego obowiązku i w nostalgicz-
nym nastroju końca kadencji, który tyl-
ko nieliczni zebrani starali się przekuć 
w optymizm, związany z nadchodzącym 
nowym rozdaniem w wyborach samorzą-
dowych. Obradowaliśmy na 68 sesjach 
Rady Gminy, na których spędziliśmy nie-
mal 500 godzin. Podjęliśmy w ich trak-
cie 1 065 uchwał. Komisje Rady odbyły 
łącznie 284 posiedzeń. Od tej imponują-
cej statystyki ważniejsze jest jednak ja-
kość i wydźwięk naszej pracy, która nie 
tylko przeze mnie jest bardzo wysoko 
oceniana. 

~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Szanowni Mieszkańcy!
Moment, w którym piszę te słowa, 

jest dla mnie osobiście chwilą szczegól-
ną. Cztery lata temu, już po raz drugi 
z rzędu, została mi powierzona niełatwa 
funkcja Przewodniczącego Rady Gminy. 
Kierowałem tym gremium najlepiej jak 
potrafiłem. Oddałem przy tym sporo sił 
i zdrowia, którego zużywanie się związa-
ne z pełnieniem tej funkcji mogłem oce-
nić dopiero wtedy, kiedy go zabrakło… 
Włożyłem w wykonywanie swoich obo-
wiązków wszystkie posiadane zasoby sa-
morządowej wiedzy i przymioty intelektu. 
Starałem się jednoczyć Radę oraz godnie 
reprezentować ten organ władzy samo-
rządowej. Imponującą ocenę mojej pra-
cy wystawili wyborcy, mieszkańcy Prze-
źmierowa i Wysogotowa, którym przy tej 
okazji pragnę wyrazić ogromną wdzięcz-
ność. Teraz przede mną nowe, również 
związane z Samorządem Gminy Tarnowo 
Podgórne wyzwanie. Dziękuję wszystkim 
za 8 lat owocnej współpracy.

 Grzegorz Leonhard

~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesje z 16 i 19 października
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~ aktualności

Cudze chwalicie, swego nie znacie… pisał Stanisław Ja-
chowicz. Chcąc nie tylko poznać, ale i pochwalić się 
swoim w tym roku po raz pierwszy przeprowadzono 

Certyfikację Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego. 
Certyfikacja objęła obiekty dostępne dla gości indywidual-
nych, należące do trzech kategorii: muzea, parki rozrywki/
ośrodki edukacji oraz rekreacja. Celem projektu, zorganizo-
wanego przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną 
we współpracy z Powiatem Poznańskim, jest systematycz-
ne podnoszenie standardu oferty turystycznej aglomeracji 
poznańskiej. Aby otrzymać certyfikat poszczególne obiek-
ty musiały wykazać się odpowiednim standardem świadczo-
nych usług, m.in. w zakresie wyposażenia, dostępności, oferty 
i działań promocyjnych. 

Wśród nagrodzonych obiektów znalazły się dwie atrakcje 
z terenu Gminy Tarnowo Podgórne. Tarnowskie Termy nie tyl-
ko zdobyły certyfikat, ale również zwyciężyły w kategorii „re-
kreacja”. Kapituła konkursu doceniła m.in. odpowiednio dłu-
gie godziny otwarcia obiektu, dostosowanie obiektu do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudowany system ulg 
i programów promocyjnych (w tym przywileje dla posiada-
czy Poznańskiej Karty Turystycznej). Cieszy również fakt, że 
w obiekcie, który w tym roku świętował swoje trzecie urodzi-
ny, organizowane jest wiele wydarzeń, skierowanych do róż-
nych grup odbiorców, takich jak specjalny seans saunowy Ru-
ska Bania, Sportowa Noc Saunowa, turniej siatkówki plażowej, 
rodzinne saunowanie czy Dzień Kobiet na Termach. W ostatnim 
czasie z myślą o miłośnikach jazdy na dwóch kółkach przed 
wejściem zamontowano samoobsługową stację naprawy rowe-
rów. W przyszłym roku będzie można w pełni dostrzec efekty 
innej zmiany – czyli obsadzenia terenu wokół Term krzaczkami 
lawendy.

Statuetka Starosty Poznańskiego to nie jedyne wyróżnienie, 
jakie w ostatnim czasie trafiło do Tarnowskich Term. Najwięk-
szy aquapark w rejonie Poznania otrzymał w tym roku również 

Rekomendowane  
Atrakcje Turystyczne

certyfikat konkursu Lodołamacze 2018 w kategorii Przyjazna 
Przestrzeń za zastosowanie rozwiązań architektonicznych od-
powiednich dla osób z niepełnosprawnościami. Tarnowskie 
Termy zostały też laureatem tegorocznego plebiscytu redakcji 
Forum Biznesu na Turystyczną Usługę Roku 2018.

 Tytuł Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej Powiatu Po-
znańskiego trafił również do Muzeum Powstańców Wielkopol-
skich im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie. 
Obiekt od niedawna stał się instytucją kultury gminy Tarnowo 
Podgórne. W bieżącym roku, z uwagi na setną rocznicę powsta-
nia, muzeum przeżywa prawdziwe oblężenie.  Kolekcję pamią-
tek po powstańcach, repliki umundurowania i uzbrojenia z epo-
ki oraz inne eksponaty obejrzało wielu gości indywidualnych 
oraz liczni uczestnicy rajdów i wycieczek, zwłaszcza z okolicz-
nych szkół. Pracownicy muzeum wspierali również inicjatywy 
związane z popularyzacją wiedzy historycznej, m.in. uczestni-
cząc w pracy nad nową grą terenową – questem samochodo-
wym „Powstanie Wielkopolskie. Zapomnianym bohaterom”, 
którego meta znajduje się w Lusowie.

 W tegorocznej edycji projektu tytuł Rekomendowanej 
Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego otrzymały 32 
obiekty (pełną listę znaleźć można na stronie www.certyfikacja.
poznan.travel). Bez wątpienia są to miejsca, które warto odwie-
dzić – nawet nie będąc turystą!

~Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Zbiory Muzeum w Lusowie

Tarnowskie Termy
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~ bezpieczeństwo

Kronika policyjna
2 października, Lusówko, ul. Wioślar-

ska: nieznany sprawca z terenu budowy 
domu jednorodzinnego dokonał kradzieży 
elektronarzędzi różnych marek o łącznej 
wartości 8 000 zł na szkodę osoby pry-
watnej. 
7 października, Sierosław, działki 

ROD: nieznany sprawca poprzez wypchnię-
cie okna piwnicznego dokonał kradzieży 
elektronarzędzi oraz materiałów budow-
lanych o wartości 4 200 zł  na szkodę 
osoby prywatnej. 
11 października, Przeźmierowo, ul. 

Rynkowa: nieznany sprawca z otwartego 
samochodu, wykorzystując nieuwagę zgła-
szającego, dokonał kradzieży saszetki 
z dokumentami, pieniędzmi oraz telefonu 
Iphone 7 na szkodę osoby prywatnej.
18 października, Lusowo, ul. Kukułki: 

nieznany sprawca z terenu posesji do-
konał kradzieży rynien stalowych wraz 
z akcesoriami o wartości 800 zł na szko-
dę osoby prywatnej. 

23 października, Lusówko ul. Mgiełki: 
nieznany sprawca dokonał włamania do 
domu w budowie poprzez zerwanie kłódki 
z drzwi wszedł do środka, skąd dokonał 
kradzieży elektronarzędzi oraz przewo-
dów elektrycznych o wartości 3 000 zł na 
szkodę osoby prywatnej. 
30 października, Lusowo ul. Świt: nie-

znany sprawca poprzez wypchnięcie okna 
dokonał włamania do domu jednorodzin-
nego, skąd dokonał kradzieży złotych 
kolczyków i dwóch złotych bransoletek 
o wartości 500 zł na szkodę osoby pry-
watnej. 
Postępowania prowadzi KP Tarnowo Pod-

górne. 
W wyniku działań Policji w paździer-

niku zatrzymano na gorącym uczynku lub 
w bezpośrednim pościgu 15 sprawców prze-
stępstw. 

st.asp. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

W listopadzie, mimo że Święto Zmarłych już za nami, 
częściej odwiedzamy cmentarze. Niestety w tym 
czasie częściej częstszym zjawiskiem są kradzie-

że kieszonkowe oraz kradzieże innych wartościowych rzeczy. 
Sprawcy wykorzystują nieuwagę przeważnie osób starszych, 
zajętych porządkowaniem grobów oraz rozmyślaniem nad oso-
bami bliskimi. W przypadku zauważenia osób podejrzanie za-
chowujących się, prosimy o niezwłoczne informowanie Poli-
cji o wszelkiego rodzaju incydentach! To pozwoli na podjęcie 
szybkich działań, a tym samym wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa osób przebywających na cmentarzach. 

Ponadto kolejny raz ostrzegamy przed wyłudzeniami metoda-
mi na „Wnuczka i Policjanta”, które nadal są popularne i wyko-
rzystywane przez osoby podszywające się za kogoś z rodziny. 
Sprawcy dzwonią najczęściej do osób starszych-seniorów o ar-
chaicznych imionach wyszukując danych w książkach telefo-
nicznych. 

Przypomnijmy, iż Policja, Prokuratura, CBŚ, ABW nigdy nie 
proszą o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy z jakiegokolwiek 
powodu. 

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

formować Policję pod nr 112, 997 lub Komisariat Policji 
w Tarnowie Podgórnym z siedzibą w Ceradzu Kościelnym 
ul. Bukowska 3 (budynek starej szkoły) tel. 61 84 148 60.

Wyłudzenia pieniędzy na wnuczka  
i policjanta, kradzieże

- nigdy nie wręczać pieniędzy obcej osobie, 
-  nie dzwonić na nr wskazane przez rozmówce telefoniczne-

go,
-  zadzwonić do bliskich i potwierdzić czy to faktycznie oni 

dzwonili i czy faktycznie potrzebują pomocy. 
 ~st. asp. Sebastian Kołodziejczyk
 kierownik RD Baranowo

Przypominamy, że w związku 
z remontem siedziby Komisariatu 

Policji w Tarnowie Podgórnym 
przewidzianym na lata 2018/2019, 

Komisariat został przeniesiony  
do Ceradza Kościelnego  

do budynku tzw. starej szkoły przy 
ul. Bukowskiej 3. Numery telefonów 
pozostają bez zmian - całodobowo 

tel. 61 84 148 60 lub 997. 
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Straż Gminna jest formacją powołaną do ochrony porząd-
ku publicznego na terenie Gminy. Jednym z jej zadań 
jest informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodza-

jach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działa-
niach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń. Właśnie dlatego przypomnę o pewnych przepi-
sach oraz poinformuje o ich zmianach. 

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt znęcanie się nad zwie-
rzętami traktowane jest jako przestępstwo. Znęcanie się nad 
zwierzętami może przybierać różne formy, a w szczególności 
za taki czyn można uznać zadawanie albo świadome dopusz-
czanie do zadawania bólu lub cierpień zwierząt. Ustawa miedzy 
innymi wskazuje następujące czyny, które mogą być traktowane 
jako znęcanie się nad zwierzętami:

- bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopa-
trzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego 
bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, 
dolnych częściach kończyn;

- utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych 
warunkach bytowania, w tym utrzymywa-
nie ich w stanie rażącego zaniedbania lub 
niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo 
klatkach uniemożliwiających im zachowanie 
naturalnej pozycji;

- porzucanie zwierzęcia, a w szczególno-
ści psa lub kota, przez właściciela bądź przez 
inną osobę, pod której opieką zwierzę pozo-
staje;

- wystawianie zwierzęcia domowego lub 
gospodarskiego na działanie warunków at-
mosferycznych, które zagrażają jego zdro-
wiu lub życiu;

- utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub 
wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby wła-
ściwe dla gatunku.

Na podstawie zamiany ustawy, jeżeli sprawca znęcania dzia-
ła ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia 

Przepisy w teorii i praktyce
wolności od 3 miesięcy do lat 5 ( przepis dodany ustawą z marca 
2018 roku a obowiązujący od 19 kwietnia 2018 roku).

Wszystkie czyny uznane za znęcanie się nad zwierzęta-
mi zapisane są w art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt 
Dz.U.2017.1840 t.j. 

Chociaż przepisy prawa o ruchu drogowym w zakresie do-
puszczalnej prędkości pojazdów obowiązują od długiego cza-
su, to na jednym ze spotkań z mieszkańcami pojawił się ten te-
mat. Dlatego warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojaz-
dów na obszarze zabudowanym w godzinach 5.00-23.00 wyno-
si 50 km/h, natomiast w godzinach 23.00-5.00 wynosi 60 km/h. 
Odstępstwem od tej reguły jest prędkość dopuszczalna w stre-
fie zamieszkania: niezmiennie przez całą dobę wynosi 20 km/h.

Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym samo-
chodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o do-

puszczalnej masie całkowitej nieprzekracza-
jącej 3,5 t wynosi:

• na autostradzie – 140 km/h,
• na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 

120 km/h,
• na drodze ekspresowej jednojezdniowej 

oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej 
o dwóch pasach przeznaczonych dla każde-
go kierunku ruchu – 100 km/h,

• na pozostałych drogach – 90 km/h 
(art. 20 ust.3 prawa o ruchu drogowym)
Warto pamiętać o innych ograniczeniach, 

które można spotkać na naszych drogach, 
a mianowicie „obszar zabudowany” z za-
montowanym pod nim ograniczeniem pręd-
kości do 40 km/h oznacza, że na całym ob-

szarze zabudowanym dopuszczalna prędkość to 40, a nie 50 
km/h, niezależnie od pory dnia. Dlatego ważnym elementem 
każdego uczestnika ruchu, a w szczególności kierowcy pojazdu 
jest uważne obserwowanie, a później stosowanie się do obowią-
zujących przepisów. 

 ~Artur Szeląg, Komendant SG

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Cho-
rób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza ze względu na 

wzrastającą zachorowalność chorób płuc organizuje bezpłat-
ne badania rentgenowskie połączone z badaniem spirome-
trycznym (badanie określające sprawność płuc). Propozycja 
kierowana jest do mieszkańców Województwa Wielkopolskie-
go w wieku od 18 do 80 lat.

Zadbaj o zdrowie swoje i rodziny! Choroby wcześnie wy-
kryte są wyleczalne – skorzystaj z okazji, gdy nie jest za póź-
no! Twoje zdrowie w Twoich rękach!

Badania wykonywane są cyfrowym aparatem rentgenow-
skim nowej generacji. Mieszkańców prosimy o zgłaszanie się 
na badania z dowodem osobistym.

Miejsca postoju ambulansu:
• Tarnowo Podgórne: 30 listopada, w godz. 10.00 – 15.00, 

przy GKS Tarnovia, ul. 23 Października, 
• Przeźmierowo: 1 grudnia, w godz. 9.00 – 14.00, przy Pa-

sażu, ul. Kościelna / ul. Rynkowa.
Zapisy: tel. 61 8959 204 – Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Badania są finansowane przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego.  ~ wso

Bezpłatna spirometria
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„Sąsiadka-Czytaj”: Gratulujemy zwycięstwa w wybo-
rach samorządowych. Uzyskał Pan ponad 73 procent gło-
sów!

Tadeusz Czajka, Wójta Gminy Tarnowo Podgórne: Bardzo 
dziękuję. Nie ukrywam, że liczyłem na wygraną w pierwszej 
turze, ale tak duże poparcie było bardzo pozytywnym zasko-
czeniem. Cieszę się, że moja wiedza i doświadczenie przeko-
nały mieszkańców do oddania na mnie głosu. Jednocześnie 
zapewniam, że ten wynik wyborczy mobilizuje mnie do jesz-
cze większej pracy na rzecz naszej Gminy.  

Jak ocenia Pan przebieg kampanii wyborczej?
Na pewno była inna od poprzednich. Przede wszystkim 

dlatego, że tym razem wiele dyskusji odbywało się w inter-
necie, na portalach społecznościowych. Z jednej strony to 
dobrze, ponieważ byłem niemal w stałym kontakcie z miesz-
kańcami, a wyborcy zdecydowanie szybciej otrzymywali od-
powiedzi na swoje pytania. Z drugiej natomiast martwi mnie 
to, że czasami rozmowa przeobrażała się w zaciętą, niekultu-
ralną kłótnię – wtedy bardzo trudno było dyskutować w opar-
ciu o racjonalne argumenty. Ale takie są realia internetu. 
Mam nadzieję, że teraz, kiedy temperatura wyborcza i emocje 
opadły, będziemy ze sobą rozmawiać spokojniej i rzeczowo.

Cieszę się, że w tej kampanii odbyła się, pierwszy raz 
w naszej Gminie, debata wyborcza kandydatów na Wój-
ta. W mojej opinii było to bardzo ciekawe spotkanie. Duża 
frekwencja pokazuje, że mieszkańcy są zainteresowani taką 
formą kontaktu – mogli poznać moich kontrkandydatów, po-
równać nasze programy, nasze wizje rozwoju Gminy, co na 
pewno ułatwiło podjęcie ostatecznej decyzji w dniu wybo-
rów. Dziękuję organizatorom za profesjonalne przygotowanie 
tego wydarzenia.

Od czego zamierza Pan zacząć kolejną kadencję?
Już w kampanii wyborczej obiecywałem, że chcę przede 

wszystkim kontynuować i rozwijać dotychczasowe kierun-
ki działań. Będę się zatem skupiać na czterech obszarach: 
zdrowiu, edukacji, bezpieczeństwie i środowisku – to moja 
odpowiedź na potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Roz-
poczęliśmy już realizację największej gminnej inwestycji 
edukacyjnej – Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Pod-
górnym. Trwa przebudowa Szkoły Podstawowej w Prze-
źmierowie. Ponadto, w ślad za zmianami demograficznymi, 
będziemy przygotowywać projekty kolejnych placówek edu-
kacyjnych. 

Proponuję także budowę Centrów Integracji Obywatelskiej 
w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie. Chciałbym, by 
były to nie tylko miejsca spotkań mieszkańców, ale również 
przestrzeń dla grup nieformalnych i organizacji pozarządo-
wych. Myślę, że to zachęci mieszkańców do większego anga-
żowania w aktywności społeczne czy inicjatywy sąsiedzkie. 
Projekty zgłaszane w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych 
pokazują, że mieszkańcy chcą nie tylko uczestniczyć, ale 
i współtworzyć lokalne wydarzenia. 

Chcę także nadal rozwijać pomysł utworzenia Termalne-
go Parku Zdrowia – by jeszcze lepiej wykorzystać lecznicze 
właściwości naszych wód termalnych wybudujemy tężnie. 

W trosce o środowisko naturalne, w którym żyjemy, rozbu-
dujemy Program „Czyste Powietrze” – uważam bowiem, że 
zmniejszenie smogu w naszej Gminie jest wyzwaniem, do 
którego trzeba podejść systemowo. Nie wszystkich stać na 
wymianę pieca, nasze samorządowe wsparcie jest w tych 
przypadkach niezbędne. 

Przewiduję także budowę nowych połączeń drogowych, 
takich jak wschodnia obwodnica Tarnowa Podgórnego, 
wschodnia obwodnica Przeźmierowa, a także obwodnic Ba-
ranowa i Lusowa – w ten sposób zmniejszy się ruch kołowy 
w centrach tych miejscowości. Chcę ściśle współpracować 
z Powiatem poznańskim, by przeprowadzić modernizację 
dróg powiatowych na terenie naszej Gminy. Mam nadzieję, 
że w tej kadencji utworzymy Posterunek Policji w Przeźmie-
rowie.

To plan ambitny, który prezentowałem wyborcom w trak-
cie kampanii. Zobowiązałem się ten program zrealizować, 
a mocne poparcie ze strony mieszkańców dodaje mi skrzydeł. 

Te wybory sporo zmieniły w składzie Rady Gminy. 
Rzeczywiście, w Radzie Gminy zasiądzie duże grono no-

wych osób. Cieszę się, że skutecznie przekonali mieszkań-
ców do siebie i do swoich zamierzeń. Jednocześnie jestem 
przekonany, że taki skład Rady jest szansą na innowacyjne 
pomysły i inicjatywy. Zdaję sobie sprawę, że przygotowanie 
się do pierwszych sesji wymagać będzie z ich strony dużego 
wysiłku, ponieważ spektrum zagadnień poruszanych na po-
siedzeniach jest bardzo szeroki, ale wierzę, że wszyscy pora-
dzą sobie wyśmienicie. 

W Radzie pracować będą również moi kontrkandydaci 
w wyborach na Wójta – mam nadzieję, że w ten sposób zdo-
będą i pogłębią swoje doświadczenie samorządowe. Liczę na 
pozytywną współpracę z całą Radą i deklaruję swoją pomoc 
i otwartość. Przecież wszyscy pracujemy na rzecz naszej 
Gminy!

Takie poparcie dodaje mi skrzydeł
- rozmawiamy z Tadeuszem Czajką, Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne
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W wyborach samorządowych, które odbyły się 21 
października, wybieraliśmy Wójta, Radnych Gmi-
ny, Powiatu i Sejmiku Samorządowego. Frekwen-

cja w naszej Gminie wyniosła 66,73 % - to wyższa niż w Pol-
sce (54,76%), Wielkopolsce (55,82%) i Powiecie Poznańskim 
(66,01%). Najwyższą frekwencję w naszej Gminie zanotowa-
no w obwodzie nr 10 w Szkole Podstawowej w Baranowie – 
75,09 %, a najniższą w obwodzie nr 13 w Szkole Podstawowej 
w Lusówku – 57,02 %. Uprawnionych do głosowania było 19 
948 osób, a karty do głosowania wydano 13 304 osobom. 

Wyniki wyborów na Wójta 
Poszczególni kandydaci otrzymali: 
- Mateusz Borowski - 8,80 %,
- Tadeusz Czajka - 73,20 %,
- Natalia Wudarska - 18,00%. 
Oznacza to, że Wójtem został wybrany Tadeusz Czajka, któ-

ry wygrał już w I turze. 

Wyniki Wyborów do Rady Gminy
Liczba radnych Gminy zależy od liczby mieszkańców. Po-

nieważ u nas przekroczyła ona 20 tys. (obecnie jest ponad 25 
tys. mieszkańców), to w naszej Radzie zasiada 21 radnych. 
O te mandaty ubiegało się 99 osób z następujących komitetów:
•	 Partnerstwo i Gospodarność – 29 kandydatów,
•	 Aktywni dla Gminy – 29 kandydatów,
•	 Mój Dom – 23 kandydatów,
•	 PiS – 18 kandydatów.
Radnych wybieraliśmy zgodnie z ordynacją większościowa 

(metoda D’Hondta). To oznacza, że najpierw liczyła się łączna 
liczba głosów oddanych na konkretną listę i ona decydowa-
ła o liczbie mandatów przypadających na dany komitet. Po-
tem liczba głosów oddanych na danego kandydata decydowała 
o przyznaniu mandatu konkretnej osobie. 

Radę Gminy Tarnowo Podgórne 2018 – 2023 zostali wybra-
ni następujące osoby: 
•	 z KWW Partnerstwo i Gospodarność – 10 mandatów
-	Agnieszka Adamska, Góra
-	Marzena Gryska, Sady 
-	Wojciech Janczewski, Baranowo
-	Ewa Jurasz, Chyby
-	 Julian Kiełczewski, Przeźmierowo
-	Tomasz Markowicz, Lusowo
-	Piotr Owczarz, Tarnowo Podgórne
-	Rafał Pielucha, Tarnowo Podgórne
-	Krystyna Semba, Lusowo
-	Damian Skwierzyński, Przeźmierowo
Piotr Kaczmarek i Grzegorz Leonhard zrezygnowali z man-

datu radnego.

Wybraliśmy!
•	 z KWW Aktywni dla Gminy – 6 mandatów
-	Sławomir Knapski, Przeźmierowo 
-	Łukasz Grewling, Lusówko
-	Marcin, Kobos, Tarnowo Podgórne
-	Karolina Modzelewska, Sierosław
-	Zuzanna Szulc, Tarnowo Podgórne
-	Zbigniew Wróbel, Swadzim 
Paweł Burdajewicz zrezygnował z mandatu radnego.

•	 z KWW Mój Dom – 4 mandaty
-	Dorota Barełkowska, Przeźmierowo
-	Przemysław Szamrej, Lusowo
-	Elżbieta Szymkowiak, Wysogotowo
-	Natalia Wudarska, Batorowo

•	 z KW Prawo i Sprawiedliwość – 1 mandat
-	Mateusz Borowski, Baranowo

Wyniki wyborów do Rady Powiatu
W okręgu nr 3, który tworzyła m.in. nasza Gmina, wybiera-

liśmy 5 radnych powiatowych. Mandaty otrzymali:
- Jerzy Świerkowski, Bezpartyjni Samorządowcy,
- Piotr Burdajewicz, Platforma. Nowoczesna Koalicja Oby-

watelska,  
- Grażyna Głowacka, Platforma. Nowoczesna Koalicja 

Obywatelska,
- Jolanta Pankowska, Platforma. Nowoczesna Koalicja Oby-

watelska,
- Janusz Jagiełka, Prawo i Sprawiedliwość. 
Ewa Noszczyńska-Szkurat zrezygnowała z mandatu radne-

go powiatowego.

Wyniki do Sejmiku Województwa
W wyborach do Sejmiku Województwa wybieraliśmy z na-

szego okręgu 8 radnych. Wybrani zostali:
- Jerzy Lechnerowski, Bezpartyjni Samorządowcy,
- Wojciech Jankowski, Polskie Stronnictwo Ludowe,
- Marek Gola, Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatel-

ska,
- Marta Dzikowska, Platforma. Nowoczesna Koalicja Oby-

watelska,
- Patrycja Przybylska, Platforma. Nowoczesna Koalicja 

Obywatelska,
- Tadeusz Tomaszewski, SLD Lewica Razem,
- Małgorzata Stryjska, Prawo i Sprawiedliwość,
- Krzysztof Dembiński, Prawo i Sprawiedliwość. 
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Okręg nr 1 
Góra, Kokoszczyn, Tarnowo Podgórne

Nazwisko i imiona kandydata Liczba głosów  
w okręgu

% głosów 
w okręgu

Borowski Mateusz Jakub 278 9 %

Czajka Tadeusz 2 598 81 %

Wudarska Natalia Maria 344 11 %

Łącznie 3 220 100 %

Wyniki wyborów na Wójta 
Okręg nr 1  

Góra, Kokoszczyn, Tarnowo Podgórne 

Nazwisko i imiona kandydata Liczba głosów w okręgu % głosów w okręgu 
Borowski Mateusz Jakub 278 9 % 
Czajka Tadeusz 2 598 81 % 
Wudarska Natalia Maria 344 11 % 

Łącznie  3 220 100 % 
 

 

  

Mateusz Borowski Tadeusz Czajka Natalia Wudarska

278

2 598

344

Liczba głosów dla kandydatów na Wójta w okregu nr 1

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

Nazwisko i imiona kandydata Liczba głosów  
w okręgu

% głosów 
w okręgu

Borowski Mateusz Jakub 185 6 %

Czajka Tadeusz 2 534 80 %

Wudarska Natalia Maria 447 14 %

Łącznie 3 166 100 %

 

Okręg nr 2  

Ceradz Kościelny, Jankowice, Lusowo, Lusówko, Rumianek, Sierosław 

Nazwisko i imiona kandydata Liczba głosów w okręgu % głosów w okręgu 
Borowski Mateusz Jakub 185 6 % 
Czajka Tadeusz 2 534 80 % 
Wudarska Natalia Maria 447 14 % 

Łącznie  3 166 100 % 
 

 

 

  

Mateusz Borowski Tadeusz Czajka Natalia Wudarska

185

2 534

447

Liczba głosów dla kandydatów na Wójta w okregu nr 2

Okręg nr 3 
Przeźmierowo, Wysogotowo

Nazwisko i imiona kandydata Liczba głosów  
w okręgu

% głosów 
w okręgu

Borowski Mateusz Jakub 441 12 %

Czajka Tadeusz 2 392 65 %

Wudarska Natalia Maria 855 23 %

Łącznie 3 688 100 %

 

Okręg nr 3  

Przeźmierowo, Wysogotowo 

Nazwisko i imiona kandydata Liczba głosów w okręgu % głosów w okręgu 
Borowski Mateusz Jakub 441 12 % 
Czajka Tadeusz 2 392 65 % 
Wudarska Natalia Maria 855 23 % 

Łącznie  3 688 100 % 
 

 

 

  

Mateusz Borowski Tadeusz Czajka Natalia Wudarska

441

2 392

855

Liczba głosów dla kandydatów na Wójta w okregu nr 3

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

Nazwisko i imiona kandydata Liczba głosów  
w okręgu

% głosów 
w okręgu

Borowski Mateusz Jakub 262 8 %

Czajka Tadeusz 2 173 69 %

Wudarska Natalia Maria 739 23 %

Łącznie 3 174 100 %

 

 

 

Okręg nr 4  

Baranowo, Batorowo, Chyby, Sady, Swadzim 

Nazwisko i imiona kandydata Liczba głosów w okręgu % głosów w okręgu 
Borowski Mateusz Jakub 262 8 % 
Czajka Tadeusz 2 173 69 % 
Wudarska Natalia Maria 739 23 % 

Łącznie  3 174 100 % 
 

 

 
Mateusz Borowski Tadeusz Czajka Natalia Wudarska

262

2 173

739

Liczba głosów dla kandydatów na Wójta w okregu nr 4

Wyniki wyborów na Wójta
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KWW Aktywni dla Gminy – 2 mandaty

Nazwisko i Imiona liczba 
głosów

% głosów  
w okręgu Mandat

KOBOS Marcin 370 11.90% Tak
SZULC Zuzanna Maria 247 7.94% Tak
DUDA Łukasz Mieczysław 157 5.05% Nie
SZAŁA Tomasz 156 5.02% Nie
KUNYSZ-GÓRALSKA Monika 92 2.96% Nie
MIKOŁAJCZAK Joanna Beata 91 2.93% Nie
KUBACKI Tomasz 36 1.16% Nie
Łącznie na listę w tym okręgu 1 149

KWW Mój Dom – 0 mandatów

Nazwisko i Imiona liczba 
głosów

% głosów  
w okręgu Mandat

DOLATA Michał 243 7.82% Nie
WASIELEWSKI Zbigniew Wojciech 87 2.80% Nie
SIERKO Małgorzata Agnieszka 40 1.29% Nie
MAŁECKA Danuta 32 1.03% Nie
CZUMACZENKO Patryk Marek 14 0.45% Nie
Łącznie na listę w tym okręgu 416

KWW Partnerstwo i Gospodarność – 3 mandaty

Nazwisko i Imiona liczba 
głosów

% głosów  
w okręgu Mandat

OWCZARZ Piotr 439 14.12% Tak

KACZMAREK Piotr 348 11.19%

Rezy-
gnacja 
z man-

datu
PIELUCHA Rafał 200 6.43% Tak
ADAMSKA Agnieszka Jadwiga 194 6.24% Tak
TOMASZEWSKI Roman 173 5.56% Nie
GOROŃSKA Władysława 102 3.28% Nie
GAŁKA-ZDARTA Anna Irena 88 2.83% Nie
Łącznie na listę w tym okręgu 1 544

OKRĘG NR 2 - 5 MANDATÓW
Ceradz Kościelny, Jankowice, Lusowo, Lusówko,  

Rumianek, Sierosław
Oddano łącznie 3 069 głosów (frekwencja: 66,19 %).

Liczba 
głosów % głosów Liczba 

mandatów
KW Prawo i Sprawiedliwość 205 7 % 0
KWW Aktywni dla Gminy 890 29 % 2
KWW Mój Dom 702 23 % 1
KWW Partnerstwo  
i Gospodarność 1 272 41 % 2

Łącznie 3 069 100 % 5

Okręg nr 2 - 5 mandatów 

Ceradz Kościelny, Jankowice, Lusowo, Lusówko, Rumianek, Sierosław 

Oddano łącznie 3 069 głosów (frekwencja: 66,19 %). 

 

 Liczba głosów % głosów Liczba mandatów 
KW Prawo i 
Sprawiedliwość 

205 7 % 0 

KWW Aktywni dla Gminy  890 29 % 2 
KWW Mój Dom 702 23 % 1 
KWW Partnerstwo i 
Gospodarność 

1 272 41 % 2 

Łącznie 3 069 100 % 5 

 

 

 

 

KW Prawo i Sprawiedliwość – 0 mandatów 

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów 

% głosów  
w okręgu mandat 

BERNAT Jolanta Maria 101 3.29% Nie 
MOLSKI Jan Tomasz 45 1.47% Nie 
MOTYLEWSKA-WALTER Katarzyna Maria 25 0.81% Nie 
PAWLAK Mikołaj 21 0.68% Nie 

KW Prawo i Sprawiedliwość 
205 głosów

KWW Mój Dom
702 głosów

KWW Aktywni dla Gminy
890 głosów

KWW Partnerstwo i Gospodarność
1 272 głosów

Liczba głosów na listy komitetów w okręgu nr 2

OKRĘG NR 1 - 5 MANDATÓW
Góra, Kokoszczyn, Tarnowo Podgórne
Oddano łącznie 3 109 głosów (frekwencja: 66,78 %).

Liczba 
głosów % głosów Liczba 

mandatów
KWW Aktywni dla Gminy 1 149 37 % 2
KWW Mój Dom 416 13 % 0
KWW Partnerstwo  
i Gospodarność 1 544 50 % 3

Łącznie 3 109 100 % 5

Okręg nr 1 - 5 mandatów 

Góra, Kokoszczyn, Tarnowo Podgórne 

Oddano łącznie 3 109 głosów (frekwencja: 66,78 %). 

 Liczba głosów % głosów Liczba mandatów 
KWW Aktywni dla Gminy  1 149 37 % 2 
KWW Mój Dom 416 13 % 0 
KWW Partnerstwo i 
Gospodarność 

1 544 50 % 3 

Łącznie 3 109 100 % 5 

 

 

 

 

 

KWW Aktywni dla Gminy – 2 mandaty 

Nazwisko i Imiona liczba 
głosów 

% głosów  
w okręgu Mandat 

KOBOS Marcin 370 11.90% Tak 
SZULC Zuzanna Maria 247 7.94% Tak 
DUDA Łukasz Mieczysław 157 5.05% Nie 
SZAŁA Tomasz 156 5.02% Nie 
KUNYSZ-GÓRALSKA Monika 92 2.96% Nie 

KWW Aktywni dla Gminy
1 149 głosów 

KWW Mój Dom
416 głosów

KWW Partnerstwo i Gospodarność
1 544 głosów

Liczba głosów na listy komitetów w okręgu nr 1

Wyniki Wyborów do Rady Gminy

KW Prawo i Sprawiedliwość – 0 mandatów

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

% głosów  
w okręgu Mandat

BERNAT Jolanta Maria 101 3.29% Nie
MOLSKI Jan Tomasz 45 1.47% Nie
MOTYLEWSKA-WALTER Kata-
rzyna Maria 25 0.81% Nie

PAWLAK Mikołaj 21 0.68% Nie
WALKOWIAK Bartosz Witold 13 0.42% Nie
Łącznie na listę w tym okręgu 205

KWW Aktywni dla Gminy – 2 mandaty

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

% głosów  
w okręgu Mandat

GREWLING Łukasz Grzegorz 190 6.19% Tak
MODZELEWSKA Karolina Barbara 177 5.77% Tak
NOWAK Karolina Małgorzata 125 4.07% Nie
KIKUT Marcin 117 3.81% Nie
MRUK Agnieszka 105 3.42% Nie
ZDUNEK Rafał Roman 96 3.13% Nie
NOWAK Jakub 80 2.61% Nie
Łącznie na listę w tym okręgu 890

KWW Mój Dom – 1 mandat

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

% głosów  
w okręgu Mandat

SZAMREJ Przemysław 175 5.70% Tak
WYLEGAŁA Paweł 159 5.18% Nie
JANKOWSKA Zofia Cecylia 142 4.63% Nie
WARMUZ Anna Maria 118 3.84% Nie
JÓŹWIK Dariusz Radosław 108 3.52% Nie
Łącznie na listę w tym okręgu 702
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KWW Partnerstwo i Gospodarność – 2 mandaty

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

% głosów  
w okręgu Mandat

MARKOWICZ Tomasz 244 7.95% Tak
SEMBA Krystyna 243 7.92% Tak
SZEWCZYK Józef 237 7.72% Nie
WALKOWIAK Małgorzata 233 7.59% Nie
SKROBAŁA Aurelia Maria 132 4.30% Nie
KOSZUTA Paulina Maria 111 3.62% Nie
KUBIAK Zbigniew 72 2.35% Nie
Łącznie na listę w tym okręgu 1 272

OKRĘG NR 3 - 6 MANDATÓW
Przeźmierowo, Wysogotowo
Oddano łącznie 3 608 głosów (frekwencja: 64,71 %).

Liczba 
głosów % głosów Liczba 

mandatów
KW Prawo i Sprawiedliwość 475 13 % 1
KWW Aktywni dla Gminy 827 23 % 1
KWW Mój Dom 1 121 31 % 2
KWW Partnerstwo  
i Gospodarność 1 185 33 % 2

Łącznie na listę w tym okręgu 3 608 100 % 6

SIKORA Lidia Ewa 45 1.25% Nie
KMIECIK Ewelina Joanna 45 1.25% Nie
CIEPIELEWSKA Justyna Mag-
dalena 42 1.16% Nie

Łącznie na listę w tym okręgu 827

KWW Mój Dom – 2 mandaty

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

% głosów  
w okręgu Mandat

SZYMKOWIAK Elżbieta Maria 254 7.04% Tak
BAREŁKOWSKA Dorota Elżbieta 238 6.60% Tak
PREYER Katarzyna Barbara 190 5.27% Nie
TOMCZAK Arkadiusz Tomasz 127 3.52% Nie
ZIMNY Tadeusz 113 3.13% Nie
ŻUCHOWSKA Monika 108 2.99% Nie
ZAGÓRSKA Magdalena Marta 82 2.27% Nie
RATAJCZAK Przemysław 9 0.25% Nie
Łącznie na listę w tym okręgu 1 121

KWW Partnerstwo i Gospodarność – 2 mandaty

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

% głosów  
w okręgu Mandat

LEONHARD Grzegorz Tomasz 645 17.88%

Rezy-
gnacja 
z man-

datu
SKWIERZYŃSKI Damian Piotr 125 3.46% Tak
KIEŁCZEWSKI Julian 101 2.80% Tak
REMBALSKI Ireneusz Wojciech 86 2.38% Nie
OKUPNIAK Angelika Maria 76 2.11% Nie
WITKOWSKI Henryk Marian 63 1.75% Nie
NOWAK Maria Danuta 56 1.55% Nie
PIETRASZEWSKA Agata 33 0.91% Nie
Łącznie na listę w tym okręgu 1 185

OKRĘG NR 4 - 5 MANDATÓW
Baranowo, Batorowo, Chyby, Sady, Swadzim
Oddano łącznie 3 137 głosów (frekwencja: 69,77 %).

Liczba 
głosów % głosów Liczba  

mandatów
KW Prawo i Sprawiedliwość 256 8 % 0
KWW Aktywni dla Gminy 526 17 % 1
KWW Mój Dom 740 24 % 1
KWW Partnerstwo  
i Gospodarność 1 615 51 % 3

Łącznie na listę w tym okręgu 3 137 100 % 5

Okręg nr 3 - 6 mandatów 

Przeźmierowo, Wysogotowo 

Oddano łącznie 3 608 głosów (frekwencja: 64,71 %). 

 Liczba głosów % głosów Liczba mandatów 
KW Prawo i 
Sprawiedliwość 

475 13 % 1 

KWW Aktywni dla Gminy  827 23 % 1 
KWW Mój Dom 1 121 31 % 2 
KWW Partnerstwo i 
Gospodarność 

1 185 33 % 2 

Łącznie 3 608 100 % 6 

 

 

 

 

KW Prawo i Sprawiedliwość – 1 mandat 

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów 

% głosów  
w okręgu mandat 

BOROWSKI Mateusz Jakub 255 7.07% Tak 
JAGIEŁKA Marcin 87 2.41% Nie 
DERENEK Urszula Maria 57 1.58% Nie 
ZYGMANOWSKA Ludwika Maria 42 1.16% Nie 
SZYMAŃSKI Piotr Paweł 13 0.36% Nie 
WŁÓDARCZAK Marcin Mikołaj 10 0.28% Nie 
GĄSIOROWSKA Małgorzata Katarzyna 7 0.19% Nie 
ROGUŚ Wiesław Michał 4 0.11% Nie 

Łącznie na listę w tym okręgu  475   

KW Prawo i Sprawiedliwość 
475 głosów

KWW Mój Dom
1 121 głosów

KWW Aktywni dla Gminy
827 głosów

KWW Partnerstwo i Gospodarność
1 185 głosów

Liczba głosów na listy komitetów w okręgu nr 3

Okręg nr 4 - 5 mandatów 

Baranowo, Batorowo, Chyby, Sady, Swadzim 

Oddano łącznie 3 137 głosów (frekwencja: 69,77 %). 

 Liczba głosów % głosów Liczba mandatów 
KW Prawo i 
Sprawiedliwość 

256 8 % 0 

KWW Aktywni dla Gminy  526 17 % 1 
KWW Mój Dom 740 24 % 1 
KWW Partnerstwo i 
Gospodarność 

1 615 51 % 3 

Łącznie 3 137 100 % 5 

 

 

 

KW Prawo i Sprawiedliwość – 0 mandatów 

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów 

% głosów  
w okręgu mandat 

BERNAT Marek Paweł 139 4.43% Nie 
KOWALSKA-BOJAR Agnieszka Maria 44 1.40% Nie 
STRUSZYŃSKI Jerzy Henryk 39 1.24% Nie 
MYTKO Stanisław Marian 21 0.67% Nie 
PAWLAK Aurelia 13 0.41% Nie 

Łącznie na listę w tym okręgu  256   
 

KW Prawo i Sprawiedliwość …

KWW Mój Dom
740 głosów

KWW Aktywni dla Gminy
526 głosów

KWW Partnerstwo i Gospodarność
1 615 głosów

Liczba głosów na listy komitetów w okręgu nr 4

KW Prawo i Sprawiedliwość – 1 mandat

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

% głosów  
w okręgu Mandat

BOROWSKI Mateusz Jakub 255 7.07% Tak
JAGIEŁKA Marcin 87 2.41% Nie
DERENEK Urszula Maria 57 1.58% Nie
ZYGMANOWSKA Ludwika 
Maria 42 1.16% Nie

SZYMAŃSKI Piotr Paweł 13 0.36% Nie
WŁÓDARCZAK Marcin Mikołaj 10 0.28% Nie
GĄSIOROWSKA Małgorzata 
Katarzyna 7 0.19% Nie

ROGUŚ Wiesław Michał 4 0.11% Nie
Łącznie na listę w tym okręgu 475

KWW Aktywni dla Gminy – 1 mandat

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

% głosów  
w okręgu Mandat

BURDAJEWICZ Paweł 264 7.32%

Rezy-
gnacja 
z man-

datu
KNAPSKI Sławomir Waldemar 244 6.76% Tak
ZAGÓRSKI Tomasz 73 2.02% Nie
JANISZEWSKI Jacek 59 1.64% Nie
MRÓZ Beata Anna 55 1.52% Nie



listopad 2018 | sąsiadka~czytaj |    27

~ wybory samorządowe

KW Prawo i Sprawiedliwość – 0 mandatów

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

% głosów  
w okręgu Mandat

BERNAT Marek Paweł 139 4.43% Nie
KOWALSKA-BOJAR Agnieszka 
Maria 44 1.40% Nie

STRUSZYŃSKI Jerzy Henryk 39 1.24% Nie
MYTKO Stanisław Marian 21 0.67% Nie
PAWLAK Aurelia 13 0.41% Nie
Łącznie na listę w tym okręgu 256

KWW Aktywni dla Gminy

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

% głosów  
w okręgu Mandat

WRÓBEL Zbigniew Grzegorz 144 4.59% Tak
KLAUDEL-BERNDT Agata Monika 86 2.74% Nie
STOIŃSKI Paweł Maciej 76 2.42% Nie
MANIKOWSKI Jacek 73 2.33% Nie
KOBUS-CISOWSKA Joanna Mag-
dalena 64 2.04% Nie

GUSTOWSKA Agnieszka Lucyna 48 1.53% Nie
KONON Beata Anna 35 1.12% Nie
Łącznie na listę w tym okręgu 526

KWW Mój Dom – 1 mandat

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

% głosów  
w okręgu Mandat

WUDARSKA Natalia Maria 249 7.94% Tak
MULARCZYK Joanna Sylwia 195 6.22% Nie
KROBSKI Witold Bernard 119 3.79% Nie
ORZEŁ Marcin 112 3.57% Nie
ŁOSZCZYŃSKA Anna Ewa 65 2.07% Nie
Łącznie na listę w tym okręgu 740

KWW Partnerstwo i Gospodarność – 3 mandaty

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

% głosów  
w okręgu Mandat

GRYSKA Marzena Sylwia 397 12.66% Tak
JANCZEWSKI Wojciech 387 12.34% Tak
JURASZ Ewa 338 10.77% Tak
BARTKOWIAK Marek 171 5.45% Nie
KOKOSZKO Magdalena Joanna 150 4.78% Nie
PACZKOWSKI Mieczysław Paweł 130 4.14% Nie
BRANCZEWSKI Michał 42 1.34% Nie
Łącznie na listę w tym okręgu 1 615

Seniorzy z Koła Seniorów w Prze-
źmierowie, jak co roku, spotkali 
się w Centrum Kultury Przeźmie-

rowo z okazji Dnia Seniora. Dodatko-
wym powodem do spotkania, a może 
i ważniejszym był jubileusz piętnastole-
cia działalności naszego Koła. 

Na dużej sali, przy pięknie udekorowa-
nych stołach, zasiadło ponad 170 uczest-
ników, wśród których byli licznie zapro-
szeni goście: Wójt Tadeusz Czajka, 
I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-
Szkurat, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Grzegorz Leonhard, Dyrektor 
GOK „SEZAM” Szymon Melosik, 
Kierownik Centrum Kultury Przeźmie-
rowo Jolanta Tepper, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Joanna Mizerska, Dyrek-
tor Przedszkola Joanna Kusa, Sołtys 

Przeźmierowa Katarzyna Preyer, Dy-
rektor Pałacu Jankowice Monika Rut-
kowska, Koordynator Tarnowskiego 
Centrum Senioralnego Ewa Jańczak, 
Prezes Fundacji „Nigdy nie jest za póź-
no” Maja Stępień oraz przedstawicie-
le Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Kół/
Klubów Seniora, działających na terenie 
naszej Gminy: Baranowa, Sadów, Tar-
nowa Podgórnego, Rumianka, Lusowa 
i Lusówka.

Po powitaniu i złożeniu życzeń przez 
prowadzącego spotkanie, ciepłe słowa 
przekazał Wójt oraz przedstawiciele 
poszczególnych organizacji. Były też 
prezenty przekazane na ręce przewod-
niczącego Koła. Dla podkreślenia świą-
tecznej atmosfery,  ze swym spektaklem 
wystąpił zespół teatralny „Senioritki”. 
Chwile wzruszenia przeżyli państwo 
Janina i Zdzisław Przybylscy, którym 
serdecznie pogratulowano z okazji ju-
bileuszu 50-lecia związku małżeńskiego 
oraz obdarowano kwiatami i upomin-
kiem. Był też obiad i kawa oraz niespo-
dzianka w postaci kalendarza na 2019 r. 
z logo Koła oraz zdjęciami dokumentu-
jącymi jego działalność. Na zakończe-
nie liczna grupa uczestników do późna 
bawiła się na wieczorku tanecznym.

Koło Seniorów w Przeźmierowie li-
czy obecnie 249 członków. A wszystko 
zaczęło się w 2003 r., gdy panie dzia-
łające w Kole Gospodyń Wiejskich, 

wspólnie z kierownikiem Domu Kultu-
ry Jolantą Tepper, zainicjowały zmianę 
formuły działania tej organizacji i po-
wołały „Koło Seniorów w Przeźmiero-
wie”.

Przez ten okres pracami Koła kiero-
wały cztery zarządy pod przewodnic-
twem: Katarzyny Sroki, Władysława 
Olejniczaka, Stanisława Bzdęgi (dwie 
kadencje) i obecnie Juliana Kiełczew-
skiego. Zarząd Koła organizuje dla 
członków wiele imprez, m. in. zabawy 
taneczne, wycieczki jedno- i kilkudnio-
we, wyjazdy do teatrów, kursy kompute-
rowe, zajęcia spinningowe. Dla lepsze-
go kontaktu ze swoimi członkami ponad 
dwa lata temu założona została strona 
internetowa naszego Koła (www.senio-
rzy.pe.hu), na której umieszczane są bie-
żące informacje, ciekawostki oraz zdję-
cia z różnych wydarzeń.

Korzystając z okazji życzę wszystkim 
następnych wielu lat działalności Koła.

~ Julian Kiełczewski

Piętnastolecie Koła Seniorów w Przeźmierowie
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W dniach 13 i 14 października członkowie Kurkowe-
go Bractwa Strzeleckiego z Tarnowa Podgórnego 
wraz ze sympatykami udali się na tradycyjne „grzy-

bobranie”, tym razem w Kotlinę Kłodzką, a ściślej mówiąc do 
gościnnej Zbójeckiej Chaty w Zieleńcu w najwyżej położonej 
wsi w Sudetach, w Górach Orlickich. Trasa wiodła przez Wro-
cław, gdzie zwiedziliśmy unikatowe centrum wiedzy o wo-
dzie Hydropolis. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem oglą-
daliśmy wystawy multimedialne, ukazujące wodę z różnych 
fascynujących perspektyw. Następnie byliśmy w Kłodzku, 
gdzie podziwialiśmy piękną starówkę z kamiennym mostem, 
zwanym Małym Mostem Karola i zwiedziliśmy górująca nad 
miastem twierdzę. Po przybyciu do Zieleńca gościnnie przy-
jęli nas Renata i Stasiu, gospodarze Zbójeckiej Chaty. Wie-
czorem przy wspólnym ognisku śpiewom i tańcom nie było końca. W niedzielny ranek udaliśmy się do Wambierzyc, gdzie 

uczestniczyliśmy w niedzielnej eucharystii, a następnie zwie-
dziliśmy sławną wambierzycką szopkę. Szybko mijał nam 
czas w obcowaniu z przepiękną naturą, a ze względu na bogaty 
program wyjazdu grzyby będziemy zbierać w przyszłym roku. 

1 listopada wspominaliśmy naszych bliskich, którzy ode-
szli. My również wspominamy tych, którzy opuścili naszą 
bracką rodzinę – siostrę Danutę, braci Waleriana, Mariana, 
Zenona oraz zmarłych naszych kapelanów ks. Zbigniewa Sasa  
i ks. Henryka Rękosia. 

Informujemy, że strzelnica jest otwarta w każdy wtorek 
i czwartek w godz. 16.00-20.00. ZAPRASZAMY MŁO-
DZIEŻ ZAINTERESOWANĄ SPORTEM STRZELECKIM. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Sekretarz Magdalena Mazantowicz 

Wiadomości brackie

Jako słuchaczka pierwszego roku UTW w Tarnowie Pod-
górnym pozwoliłam sobie skreślić kilka słów i podzięko-
wań za wrażenia z wycieczki, która odbyła się 26-paż-

dziernika.
Śmiłowo to wieś szlachecka położona w powiecie szamotul-

skim. Działa tam Polska firma rodzinna, SemCo państwa Just, 
produkująca zdrowe oleje tłoczone na zimno. Prym wiodą olej 
rydzowy i olej lniany. Właściciele Firmy ugościli nas poczę-
stunkiem. Była tradycyjna cebulka w oleju, prelekcja z histo-
rią zakładu i upominki. Ciekawostką jest, że butelki do oliwy 
tłoczonej na zimno sprowadzane są z Włoch. 

Dalej trasa prowadziła do Szamotuł, położonych 35 km od 
Poznania. Najstarsze szamotulskie osady sięgają XI wieku. 
Nazwa Szamotuły pochodzi od rzeki Sama, która wpada do 
Warty. Warto wspomnieć, że Szamotuły w XIV i XV w. miały 
znaczącą pozycję w pozyskiwaniu oleju. Rosły tam gęste drze-
wa i krzewy odmian derenia-świdwy, z których tłoczono olej.

Zwiedziliśmy Pałac Górków, poznaliśmy historię Halszki, 
którą opowiedziała nam z pełnym zaangażowaniem i profesjo-
nalizmem przewodniczka tego muzeum. Należy wspomnieć 
o pięknym zbiorze sztuki cerkiewnej. Ikony to obrazy reli-
gijne, które przedstawiają treści zawarte w Piśmie Świętym. 
Pochodzą z Rosji, dzisiejszej Ukrainy i Białorusi. Zachęcam 

wszystkich do odwiedzenia Pałacu Górków, chociażby po to, 
by zobaczyć tę kolekcję i pospacerować po parku. 

Pozwolę sobie w imieniu własnym jak i „sekcji turystycz-
nej” podziękować naszemu opiekunowi grupy – Frankowi 
Jakóbcowi! Dziękujemy, że mogliśmy uczestniczyć w wy-
cieczce Śmiłowo-Szamotuły, która na długo zagości w naszej 
pamięci.

Projekt był dofinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
~ Danka S. z Więckowic 

Studenci UTW w olejarni w Śmiełowie



listopad 2018 | sąsiadka~czytaj |    29

~ stowarzyszenia

Przepiękna aura minionego października sprzyjała 
wszelkim kontaktom z otaczającą nas przyrodą. Go-
rące słońce powitało pięćdziesięcioosobową grupę 

grzybiarzy w pachnącym lesie – piękna polska jesień. Przez 
kilka godzin przedzieraliśmy się przez leśne pagórki, polany 
i dukty. Efekt przeszedł nasze oczekiwania i wywołał salwy 
śmiechu: 2 (słownie: dwa) podgrzybki! Nawet żadnego mu-
chomora. Miejscowi zbieracze też nie mieli nam nic do zaofe-
rowania. Susza, susza, susza!

Brak grzybów nie popsuł nam humorów. Biesiada przy gro-
chówce, kiełbaskach z ogniska i wspólnym śpiewie świetnie 
zintegrowała towarzystwo. Był również chleb ze smalcem 
i ogórkiem, kawa i ogromne drożdżówki. Pycha! Wróciliśmy 
zadowoleni i dotlenieni, a że grzybów nie było? Nic to, poje-
dziemy tam znów za rok (prawdziwy wysyp nastąpił dwa ty-
godnie później).

Po wyczerpujących przygotowaniach do inauguracji 
i rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019 liczna 
grupa naszych słuchaczy skorzystała z oferty hote-
lu „Jawor” w Sarbinowie i przez tydzień spacero-
wała i opalała się na pięknej plaży (co odważniejsi 
zanurzali się w wodzie). Miejscowa kuchnia, stojąc 
na wysokości zadania, serwowała smaczne posiłki, 
a amatorzy śledzi byli w siódmym niebie. Basen, wy-
cieczka kolejką do Mielna, bingo, wieczorki integracyjno-ta-
neczne i możliwość skorzystania z zabiegów leczniczych, czyli 
wszystko dla duszy i ciała. To nam było bardzo potrzebne.

W październiku aktywnie uczestniczyliśmy w Targach Se-
nioralnych w Poznaniu i w I Pałacowych Targach Senioral-
nych w Jankowicach. Pośród wielu ofert proponowanych 
seniorom nasze stanowiska prezentowały się okazale i wzbu-
dzały zainteresowanie zwiedzających.

Wzięliśmy udział w wyborach samorządowych wybierając 
nowe władze do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Wo-
jewódzkiego. Wszystkim, którzy zdobyli zaufanie wyborców, 
a w szczególności Wójtowi Tadeuszowi Czajce, wybranemu 
na to stanowisko po raz kolejny, serdecznie gratulujemy.

Prężnie działająca, najliczniejsza grupa turystyczna, zwie-
dziła olejarnię SemCo w Śmiłowie. Dodatkową atrakcją wy-
cieczki było zwiedzanie Pałacu Górków w Szamotułach (re-
lacja obok).  

24 października liczne audytorium wysłuchało (jak zawsze 
ciekawego) wykładu prof. zw. dr hab. Stanisława Dylaka: 
„Ręka i mózg – wspaniały duet”. Najbliższe wykłady, na które 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych, to:

• 21 listopada – dr Paweł Stachowiak: Gdy Polska wybu-
chła. Polski rok 1918. Cz. II

• 5 grudnia – dr Jadwiga Kwiek: O potrzebie samotności.
Zapraszamy do LO w Tarnowie Podgórnym zainteresowa-

nych powyższą tematyką. Wykłady są bezpłatne i mają cha-
rakter otwarty. Projekt współfinansowany przez Gminę Tar-
nowo Podgórne.

Tradycyjnie od wielu lat organizujemy dwie imprezy tanecz-
ne: zabawę andrzejkową i karnawałową. Co drugi rok w kar-
nawale proponujemy bal przebierańców – właśnie taki przed 
nami 1 lutego 2019 r. Wcześniej, 30 listopada, andrzejkowa 
zabawa, która odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Lusowie. 

Koszt: 40 zł dla członków, 60 zł goście. Wpłata na konto. 
Informacja w biurze i pod telefonem 889 125 832 – 
Maria.  

Zabieganym i zapominalskim przypominamy 
o uiszczeniu opłaty semestralnej w wysokości 100 
zł za rok akademicki 2018/2019 i opłat za sekcje 
wybrane zgodnie z zainteresowaniem. Numer kon-

ta nie uległ zmianie.
~ Maria Zgoła  

Naukowo i nie tylko

Na grzybobraniu

I Pałacowe Targi Senioralne

Targi Viva Seniorzy
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Wspólnie z dziećmi gramy w gry planszowe, gdy 
tyko czas nam na to pozwala. Sami gracze zdają 
sobie sprawę, że przy okazji wiele się uczą. Wiedza 

zdobywana w praktyce jest bardzo cenna, ponieważ zostaje 
w naszej pamięci na dłużej i służy nam wiele lat. Bawiąc się 
przy planszówkach mamy okazję poznać smak zdrowej rywa-
lizacji. Jest to czas na spotkanie ze znajomymi, pośmianie się, 
a nawet okrzyki. Często emocje biorą górę!

26 października całe rodziny z Ceradza Kościelnego mo-
gły wziąć udział w wieczorze gier planszowych. Gniazdko 
zaproponowało mieszkańcom taką formę spędzenia czasu 
z najbliższymi. Nie zabrakło specjalistów od poszczególnych 
gier. Dzieci miały możliwość wcielenia się w rolę eksperta od 
znanych im gier i w razie potrzeby udzielania wskazówek, in-
strukcji.

Drodzy gracze! Z całego serca dziękujemy za to, że było 
was tak wielu, za fantastyczną atmosferę, za wasze uśmie-
chy i wszystkie miłe słowa, które usłyszałyśmy. Dziękujemy 
Sołtys Ceradza za życzliwość i gotowość do angażowania się 

Prawie dwa miesiące pracy za nami. Gwarno w Gniazd-
ku i wesoło jak zwykle. Rodzinkowe grupy integrują się 
na całego i już widać pozytywne efekty pracy grup mie-

szanych wiekowo. Dzieci starają się odkrywać mocne strony 
– zarówno swoje jak i kolegów z grup. Pracują też nad trudną 
sztuką samooceny. Nie brakuje nam oczywiście pomysłów na 
zabawy interakcyjne, które są ważną częścią naszych spotkań.

Od dwóch tygodni na piętrach budynku zajmowanego przez 
Gniazdko mamy nowych wyjątkowych sąsiadów. Przez naj-
bliższy rok funkcjonować tu będzie tarnowska Komisariat 
Policji. Oczywiście dzieci bardzo są tym faktem podekscyto-
wane i z zainteresowaniem przyglądają się policjantom spo-
tykanym na wspólnym korytarzu. Jest to doskonała okazja 
do zdobycia realnej wiedzy na temat specyfiki pracy policji. 
Gniazdkowicze wiedzą już, że to niełatwa profesja wymagają-
ca dużego zaangażowania. Podczas jednych z zajęć w każdej 
grupie dzieci zastanawiały się, jakim człowiekiem powinien 
być policjant, na czym dokładnie polega jego praca, jakie sto-
suje metody w czasie akcji, a także co robi policjant w swoim 
wolnym czasie. I tu pomysłów nie brakowało! Wśród najbar-
dziej intrygujących odpowiedzi usłyszałyśmy: oczywiście je 
pączki, relaksuje się w jacuzzi, opala się na leżaku, rozma-
wia godzinami z kolegą/koleżanką, opowiada żarty znajomym 
i gra na telefonie.

Do napisania!  ~ Kadra Gniazdka

Świetlica socjoterapeutyczna „Gniazdko”

Planszówkowy zawrót głowy

w nasze pomysły. Dziękujemy również sponsorowi – firmie 
G.EN GAZ Energia – dzieci z radością wybierały sobie drob-
ne upominki na pożegnanie.

To był prawdziwy planszówkowy zawrót głowy. Mamy na-
dzieję, że nie ostatni!  

Do napisania! ~ Kadra Gniazdka

Świetlica socjoterapeutyczna „Gniazdko”

Integracja na całego!
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Cudowny wieczór! Niesamowite przeżycie! Czuliśmy, że 
jesteśmy wśród przyjaciół – takie słowa padały 26 paź-
dziernika podczas finału projektu „Active Dance” pt. 

,,Tańce z Gwiazdami’’. Gwiazdami byli seniorzy – uczestnicy 
naszych warsztatów i zaproszeni Goście – profesjonalni tan-
cerze tańca towarzyskiego z Klubu Tańca Sportowego Walde-
mara Ziomka „Słońce”. Za konsolą stanął DJ Valdi Waldemar 
Hermann, który razem z Mają Stępień – inicjatorką i pomy-
słodawczynią całego wydarzenia, w mistrzowski sposób in-
tegrował i zachęcał uczestników do wspólnej zabawy. Prze-
pyszne przekąski i ciasto z Restauracji Kuchnia Rafała oraz 
doskonały placek przygotowany przez Basię Jankowiak do-
dawały energii. Nie obyło się bez niespodzianek! Były wystę-
py profesjonalnych par tanecznych, takie jak możemy oglądać 
na turniejach tańca towarzyskiego lub w telewizji oraz pokaz 
barmański z żonglerką płonącymi butelkami! Wspólna zaba-
wa i tańce z cudownymi tancerkami i tancerzami wprawiły 
uczestników balu w fantastyczny nastrój. Tutaj każdy czuł się 
wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju bowiem siłą „Tańców 
z Gwiazdami” była integracja! Bawiliśmy się razem, tworząc 
niesamowitą społeczność i wspomnienia, które na długo pozo-
staną w naszej pamięci.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
realizacji tego wyjątkowego wydarzenia. Waldemarowi Ziom-
kowi i tancerzom z Klubu Tańca Sportowego „Słońce” za prze-

piękny pokaz i atencję w stosunku do naszych seniorów. Łu-
kaszowi Kawałko z Trunki Malunki za niezwykłą barmańską 
prezentację i konkursy dla uczestników balu. Centrum Kultury 
Przeźmierowo za udostępnienie miejsca i przestrzeni do prze-
prowadzenia naszych warsztatów i balu. DJ Valdiemu za po-
mysłowość i kreatywność w integrowaniu seniorów. Restaura-
cji Kuchnia Rafała za fantastyczną obsługę i pyszne jedzenie. 
Agacie Weronice Juska za piękne zdjęcia z wydarzenia. Gmi-
nie Tarnowo Podgórne za współfinansowanie projektu i wam 
– drodzy Seniorzy – za zaufanie oraz wspólnie przebytą drogę. 
Jesteście wspaniali i próbujcie nowych rzeczy, bo nigdy nie jest 
za późno na miłość, naukę i spełnianie marzeń!

~ Maja Stępień
 Prezes Fundacji Nigdy nie jest za późno

Ach, co to był za bal! 

Czy niepełnosprawność dziecka jest tematem tabu? Czy 
bycie rodzicem dziecka niepełnosprawnego to temat 
tabu? Nie dla twórców programu „Gdy na świat przy-

chodzi dziecko niepełnosprawne”. 
Główna bohaterka to wspaniała mama trójki dzieci, żona 

i blogerka. Jej trzyletnia córka Jagoda zmaga się z wieloma 
chorobami. Jak przez ostatnie lata zmieniło się życie Agniesz-
ki Tomickiej, jej podejście do świata i samej siebie, jak z ak-
tywnej zawodowo i społecznie pani geograf stała się przede 
wszystkim mamą z olbrzymimi wyzwaniami. Jej blog Jagodo-
wySwiat.pl to nie tylko coraz popularniejszy dziennik i gale-
ria, ale i zbiór porad dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. 

Polecamy program, w którym Agnieszka Tomicka gra jed-
ną z głównych ról. Zdjęcia zostały zrealizowane w Lusówku. 
Program w krótkim czasie obejrzało prawie 1 500 osób. Do-

Agnieszka – bohaterka z Lusówka

stępny jest na kanale „Wielkopolska Rodzina TV” na Youtube.
com  ~ Elżbieta Lachman

Centrum Inicjatyw Rodzinnych Lusówko
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Memoriał odbył się 13 października nad Jeziorem Lu-
sowskim, w parku i w świetlicy wiejskiej w Lusów-
ku. 

Jacek Kandulski zmarł 6 marca tego roku w wieku 35 lat. 
Był wszechstronnym sportowcem, m. in. trzykrotnym złotym 
medalistą świata podczas Zimowych Olimpiad Specjalnych 
w Stanach Zjednoczonych w 2009 r., ale przede wszystkim 
naszym kolegą i towarzyszem zajęć. Jego pogoda ducha, ra-
dość uczestnictwa w zespole oraz nieodłączny uśmiech, jakim 
obdarzał każdego sprawił, że pozostał taki w naszej pamięci. 

Stąd Memoriał miał charakter radosnej rywalizacji sporto-
wej i cieszenia się wspólną obecnością. Był zatem marsz 
wzdłuż jeziora połączony z grą terenową, konkursy 
sprawnościowe i rywalizacje w zabawach sporto-
wych. Jak to na zawodach sportowych, były zacięte 
boje, tym razem pomiędzy drużynami żółtych, czer-
wonych, niebieskich i zielonych. Każdy uczestnik 
otrzymał upominek. W prezentacji multimedialnej, 
na przeźroczach i filmie wspominaliśmy Jacka. Był też 
krzepiący posiłek, różnorodne słodkie wypieki oraz wspania-
ły tort z wypisanym tytułem naszego spotkania. 

W Memoriale uczestniczyło 70 osób, wśród nich przyjaciele 
Jacka z Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego DOA w Poznaniu, 
ze Wspólnoty Burego Misia przy Zgromadzeniu Zmartwych-
wstańców w Poznaniu oraz liczni przyjaciele z Poznania, Ro-
kietnicy, Kaźmierza i Tarnowa Podgórnego. Czynnie uczestni-
czyła z nami w zawodach rodzina Jacka.

Niebo było niezwykle łaskawe i Memoriał odbył się przy 
wspaniałej pogodzie z pięknymi widokami złotej polskiej je-
sieni. ~ Kazimierz Szulc, Tarson

~ stowarzyszenia

I Memoriał Jacka Kandulskiego

W sobotę, 27 października, Pałac Jankowice wypełnił 
się po brzegi gośćmi „od maluszka do staruszka”. 
Całymi rodzinami przybyli członkowie i przyjacie-

le Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
Tarson, by wysłuchać koncertu „W muzycznym kręgu”. 

Wykonawcami byli uczniowie i nauczyciele Samorządowej 
Szkoły Muzycznej w Tarnowie Podgórnym, a występ odbył 
w Sali Koncertowej Pałacu. Występowało czternastu młodych 
artystów. Dyrygował i prowadził koncert Paweł Joks, a akom-
paniował na fortepianie Paweł Rosa. Koncert miał wyjątkowy 
charakter, poprzez prezentację kolejnych instrumentów, opo-
wieści o ich historii i działaniu oraz zaproszenie słuchaczy do 
aktywnego udziału. Były solowe popisy uczniów, ale też wy-
słuchaliśmy utworów wykonywanych przez orkiestrę. Miłą 
niespodzianką od dyrygenta było przekazanie batuty uczest-
nikom i zachęcenie do prowadzenia orkiestry. Bardzo dzię-
kujemy młodym artystom, nauczycielom oraz dyrektor SSM 
Marzenie Łopińskiej za przygotowanie koncertu. Dziękujemy 
dyrekcji i pracownikom Pałacu Jankowice za udostępnienie 
obiektu. Po koncercie w pałacowej kawiarni była okazja do 
wspólnych rozmów przy kawie i okazjonalnym torcie. Chcie-
libyśmy bardzo, by pałacowe koncerty stały się dla nas wyda-
rzeniem cyklicznym. ~ Kazimierz Szulc

Koncert W MUZYCZNYM KRĘGU
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W Polsce żyje około 3, 5 miliona ludzi uzależnionych 
od pomocy z zewnątrz. 1,2 miliona to osoby niesa-
modzielne wymagające stałej opieki. Dysponujemy 

niespełna 150 tysiącami miejsc w placówkach opiekuńczych. 
Według GUS 12% społeczeństwa ma ograniczoną zdolność do 
wykonywania podstawowych czynności. W 95% przypadków 
opieka spada na barki jednej osoby, tą osoba jest z reguły ko-
bieta. Prawie 60% osób musi na jakiś czas zawiesić swoją ka-
rierę zawodową. U 11 do 52% opiekunów pojawia się problem 
depresji (Bartłomiej Świebodziński – MEDI – system).

Czym jest stres? Reasumując definicje medyczne i psycho-
logiczne można stwierdzić, że stres zawsze związany jest z za-
kłóceniem równowagi, spowodowanym czynnikami zarów-
no zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Stres ma zdolność do 
wywoływania napięcia i silnych emocji. Może mieć charakter 
obiektywny lub subiektywny.  

Czy stres jest szkodliwy? W powszechnym przekonaniu 
stres uważany jest za zjawisko szkodliwe. Tymczasem szko-
dliwy jest jedynie stres zbyt silny (przekraczający indywidu-
alne możliwości adaptacyjne jednostki) lub zbyt długotrwały. 
Stres umiarkowany zwiększa możliwości radzenia sobie z wy-
maganiami adaptacyjnymi otoczenia, dzięki czemu umożliwia 
rozwój psychiczny. Przez wielu badaczy stres traktowany jest 
jako podstawowy czynnik rozwoju. Nas interesuje stres długo-
trwały, związany z trwającą latami, a nawet dekadami opieką 
nad osobami niepełnosprawnymi. Stres, który z reguły jest po-
nad siły opiekuna. 

Za najgroźniejsze stresory ( wg Thomasa Holmesa i Richar-
da Rahe’a) uważane są: śmierć współmałżonka (100), rozwód 
(73), ślub (50), utrata pracy (47), pogodzenie się ze współ-
małżonkiem (45), reorganizacja przedsiębiorstwa (39), zmia-
na pracy (36), zmiana godzin lub warunków pracy (20), urlop 
(13), święta (12). Zastanawiające jest to, że nie znajdujemy 
wśród nich długotrwałej opieki nad chorymi i niepełnospraw-
nymi. Jest to tym bardziej niepokojące, że istnieje duża za-
leżność statystyczna pomiędzy stresorami, a prawdopodobień-
stwem zapadnięcia na poważną chorobę:

·  150–199 jednostek stresu = 37-procentowa szansa choro-
by w ciągu kolejnych 2 lat 

·  200–299 jednostek stresu = 51-procentowa szansa choro-
by w ciągu kolejnych 2 lat 

·  ponad 300 jednostek stresu = 79-procentowa szansa cho-
roby w ciągu kolejnych 2 lat 

Coraz częściej mówi się ostatnio o zespole stresu opiekuna, 
stanie fizycznego, emocjonalnego i psychicznego wyczerpa-
nia, w odniesieniu do osób opiekujących się niesamodzielny-
mi ludźmi starszymi. Szczególnie cierpiącymi na demencję czy 
Alzheimera. Natomiast wokół zespołu stresu opiekunów osób 
z niepełnosprawnościami panuje nadal niemal powszechne mil-
czenie. Najczęstsze objawy stresu opiekuna to: bezczynność 
(niezdolność do podjęcia aktywności), bezsenność, brak apetytu 
lub nadmierny apetyt, chroniczne zmęczenie, dolegliwości bó-
lowe, drażliwość, niepokój, problemy z koncentracją, poczucie 
winy, uczucie pustki, zaniedbywanie obowiązków, nieświado-
me przejmowanie objawów podopiecznego, uzależnienia. 

Jak sobie radzić ze stresem? Nale-
ży odróżnić stres subiektywny od obiek-
tywnego, odróżnić stres pozytywny od 
szkodliwego, zadbać o bilansowanie ener-
getycznych wpływów i wydatków (8 x 
„O” W. Eichelbergera), czyli zadbać o:

· Obecność „tu i teraz”
·  Prawidłowe oddychanie (świadome, 

pogłębione, przeponowe)
·  Właściwy odpoczynek (dzienny, dobowy, tygodniowy, 

roczny)
·  Oparcie w sobie (dobry kontakt z ciałem i mocne stanie na 

nogach)
· Odreagowywanie negatywnych emocji 
·  Odpuszczanie (czyli umiejętność mówienia nie, nie 

mogę, nie dam rady, wystarczy, dosyć, nie chcę)
· Prawidłowe odżywianie
·  Opiekowanie się sobą, czyli mądre troszczenie się o siebie
Specjaliści radzą:
1. Odpoczywaj, korzystaj z dostępnej opieki zdrowotnej, 

zrób sobie przerwę. 
2. Nie bój się poprosić o pomoc. Opieka nad niepełnospraw-

nym to nie tylko twoja odpowiedzialność.
3. Naucz się odmawiać wykonywania innych wyczerpu-

jących i stresujących zadań, np. bycie gospodarzem w czasie 
świąt.

4. Wybaczaj sobie niedoskonałości. Idealny opiekun nie ist-
nieje.

5. Naucz się rozpoznawać, co możesz zmienić, a czego nie. 
Może nie uda się zmienić zachowania innej osoby, ale masz 
wpływ na to, jaka jest twoja reakcja.

6. Stawiaj sobie realistyczne cele. Podziel duże zadania na 
mniejsze, które możesz wykonywać po kolei.

7. Skup się na priorytetach, stwórz listę i codzienny plan zajęć.
8. Utrzymuj kontakty z rodziną i przyjaciółmi, i koniecznie 

znajdź czas dla siebie.
9. Przyłącz się do grupy wsparcia. 
10. Znajdź czas na aktywność fizyczną w większość dni, na-

wet jeśli to tylko spacer. Odżywiaj się zdrowo i wysypiaj się. 
Regularnie chodź na badania okresowe.

11. Ćwicz pozytywne myślenie i poczucie humoru.
12. Dowiedz się czegoś na temat bezpłatnej opieki, pomocy 

lub poradni w okolicy.
13. Zastanów się nad wzięciem urlopu. W Polsce przysłu-

guje 14 dni kalendarzowych rocznie na opiekę nad członkiem 
rodziny. 

Z pobieżnej i skrótowej analizy problemu zespołu stresu 
opiekuna wyłania się postulat pilnej, systemowej pomocy dla 
opiekunów ludzi uzależnionych od pomocy z zewnątrz.

~ dr Jadwiga Kwiek 
psycholog, psychoterapeuta

Skrót wykładu wygłoszonego w ramach cyklu spotkań wsparcia 
psychologicznego dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawno-
ściami organizowanych przez Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Nie-
pełnosprawnych TARSON.  Tarnowo Podgórne,  10.10.2018 

Zespół stresu opiekuna
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Członkowie Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Do-
wbor Muśnickiego w Lusowie mieli okazję poszerzyć 
swoją wiedzę historyczną na konferencji, która odby-

ła się 5 października Klubie Dowództwa Garnizonu w War-

szawie. Zaproszenie na konferencję wystosowali: dyrektor 
Centralnej Biblioteki Wojskowej, dowódca 17 Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej i kierownik Klubu Dowództwa 
Garnizonu Warszawa. Nasze Towarzystwo reprezentowali: 

Prezes Zofia Smolarz (na zdjęciu), Sławomir Grajek, Grzegorz 
Misiak oraz Aleksandra Ludwiczak.

 Program konferencji był następujący:
1. Wydarzenia polityczne w Niemczech (1918-1919) i ich 

wpływ na powstańczy zryw w Wielkopolsce.
2. Przywódca Powstania Wielkopolskiego – gen. Józef Do-

wbor Muśnicki.
3. Formy kultywowania pamięci o Powstaniu Wielkopol-

skim w II RP.
4. Wojska Wielkopolskie w bitwie o Warszawę na łamach 

prasy ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej.
5. Prezentacja wystawy o gen. Józefie Dowbor Muśnickim.
6. Prezentacja sztandarów historycznych Wojsk Wielkopol-

skich. 
Konferencję prowadził Marek Wojdan. Wystawę mieli za-

szczyt otworzyć: pracownik kancelarii marszałka sejmu Sła-
womir Siwek, dowódca 17 Brygady Zmechanizowanej w Mię-
dzyrzeczu płk Robert Kosowski, jego zastępca płk Wojciech 
Ziółkowski oraz prezes TPGJDM w Lusowie Zofia Smolarz.

Wygłaszane prelekcje były ciekawe, choć trochę żal, że 
nie wspomniano w nich o działalności Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie ani o postawionym w tej miejsco-
wości pierwszym pomniku generała J. D. Muśnickiego. Oglą-
dając wystawę członkowie Towarzystwa zauważyli z dumą, 
że większość eksponatów pochodzi z lusowskiego muzeum. 

Po konferencji była okazja do rozmów kuluarowych, nawią-
zania nowych znajomości. Na pamiątkę pozostały zdjęcia. 

~ Aleksandra Ludwiczak

W środę, 17 października, w Międzyrzeczu został od-
słonięty pomnik gen. Józefa Dowbor Muśnickiego, 
patrona Wielkopolskiej Brygady Zmechanizownej. 

W uroczystości tej udział wzięła delegacja lusowskiego Towa-
rzystwa Pamięci Generała Józefa Muśnickiego na czele z pre-
zes Zofią Smolarz. 

Uroczystość rozpoczęła msza święta, która odprawiona zo-
stała w kościele pw. Św. Wojciecha w Międzyrzeczu. Po jej za-
kończeniu uczestnicy udali się na międzyrzeckie podzamcze, 
gdzie podczas uroczystego apelu dokonano aktu odsłonięcia 
pomnika. Biało czerwoną szarfę zerwał Prezes Stowarzysze-
nia Promocji 17 WBZ płk Grzegorz Kaliciak.  Przemówienie 
okolicznościowe w imieniu TPGJDM w Lusowie wygłosiła 
Anna Grajek, która w sierpniu brała udział w uroczystości 
podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego od budowę po-
mnika. 

Jest to drugi na  świecie pomnik generała Józefa Dowbor 
Muśnickiego, pierwszy postawiono w Lusowie. Autorem obu 
pomników jest Robert Sobociński.

~ Aleksandra Ludwiczak

Konferencja z okazji 100-lecia wybuchu  
Powstania Wielkopolskiego

Odsłonięcie pomnika w Międzyrzeczu

Towarzystwo Pamięci
Gen. Józefa Dowbor Muśnickiego w Lusowie
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W tym roku obchodzimy setną rocznicę wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego. Aby uczcić powstańczy 
zryw Wielkopolan Towarzystwo Pamięci Genera-

ła Józefa Dowbor Muśnickiego w Lusowie ogłosiło konkurs 
dla szkół województwa wielkopolskiego pod hasłem „Pamię-
tamy”. Głównym jego celem było upamiętnienie rocznicy wy-
buchu Powstania, a co za tym idzie kształtowanie postaw pa-
triotycznych wśród dzieci i młodzieży. W konkursie wzięło 
udział 101 uczniów z 17 szkół naszego województwa. Nade-
słano ogółem 130 prac w trzech kategoriach: 67 rysunku, 49 
fotografii oraz 14 prac literackich. 

24 października podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły 
Podstawowej w Lusowie, którym jest gen. Józef Dowbor Mu-
śnicki, zostały ogłoszone wyniki. Na uroczystość zostali za-
proszeni wszyscy uczniowie, którzy brali udział w konkursie. 

Pierwsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem ge-
nerała, gdzie delegacje wszystkich przybyłych szkół złożyły 
kwiaty. Następnie uczniowie wraz z opiekunami udali się do 
szkoły na obchody Dnia Patrona i wręczanie konkursowych 
nagród.

Jury przyznało nagrody i wyróżnienia w kategoriach: pla-
stycznej fotograficznej i literackiej. Wszyscy pozostali uczest-
nicy konkursu odebrali pamiątkowe upominki, a przedsta-
wiciele szkół biorących udział w konkursie – pamiątkowe 
ryngrafy. Goście oraz członkowie jury otrzymali sadzonki 
tulipanów, które na cześć przywódców Powstania zostały na-
zwane ich nazwiskami: odmiana biała – „Generał Stanisław 
Taczak”, czerwona – „Generał Józef Dowbor Muśnicki”.

Po obejrzeniu pięknego programu artystycznego przygo-
towanego przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej 
w Lusowie goście mogli posilić się wojskową grochówką i do-
mowymi wypiekami.

Na parkingu i boisku szkolnym można było obejrzeć sprzęt 
wojskowy prezentowany przez 17. Wielkopolską Brygadę 
Zmechanizowaną z Międzyrzecza oraz pojazd z czasów Po-
wstania Wielkopolskiego. Chętne grupy zwiedziły Muzeum 
Powstańców Wielkopolskich w Lusowie oraz grób Generała.

Uroczystości były świetną okazją do promocji Towarzystwo 
Pamięci Generała Józefa Dowbor Muśnickiego, Muzeum Po-
wstańców Wielkopolskich w Lusowie oraz Gminy Tarnowo 
Podgórne. Konkurs był współfinansowany ze środków Gminy 
Tarnowo Podgórne oraz sponsorowany przez firmy: Derform 
S.J. Deręgowscy z Sadów, Millano Sp. z o. o. z Przeźmierowa 
oraz Strauss Cafe Poland ze Swadzimia.

Wszyscy odjeżdżali z Lusowa zadowoleni zabierając ze 
sobą miłe wspomnienia. Projekt współfinansowany przez 
Gminę Tarnowo Podgórne.

~ Aleksandra Ludwiczak

~ stowarzyszenia

Konkurs „Pamiętamy” – rozdanie nagród

Towarzystwo Pamięci
Gen. Józefa Dowbor Muśnickiego w Lusowie
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1.1 Stosowana terminologia: 
1)  gleba odłogowana (grunt odłogowany) – grunt rolny (użytek 

rolny) wyłączony z produkcji rolnej, niespełniający wymo-
gów Dobrej Kultury Rolnej, na którym przez rok lub dłużej 
nie prowadzono działań agrotechnicznych;

2)  miejsce do przechowywania nawozów naturalnych – zbior-
niki na płynne nawozy naturalne (gnojówkę lub gnojowicę), 
płyta ze zbiornikiem na odciek i instalacją odprowadzającą 
odciek z płyty do zbiornika lub inne miejsce przechowywa-
nia obornika lub pomiotu ptasiego specjalnie przygotowane 
w tym celu z materiałów szczelnych i nieprzepuszczalnych, 
zabezpieczających przed przedostawaniem się odcieków do 
wód lub gruntu;

3)  nawozy azotowe mineralne – nawozy produkowane z kopa-
lin lub wytwarzane w procesie syntezy, których jednym ze 
składników jest azot;

4)  nawozy naturalne – nawozy pochodzące od zwierząt go-
spodarskich – obornik, gnojówka, gnojowica, pomiot ptasi, 
przeznaczone do rolniczego wykorzystania, w tym również 
w formie przetworzonej: 
a)  nawóz naturalny płynny:
-  gnojowica – mieszanina kału i moczu zwierząt z domiesz-

ką wody,
-  gnojówka – odciek z obornika (przefermentowany mocz 

zwierząt),
b)  nawóz naturalny stały:
-  obornik – mieszanina kału i moczu zwierząt wraz ze C13 

w szczególności słomą, trocinami lub korą,
5)  produkt pofermentacyjny – płynne lub stałe substancje or-

ganiczne powstające w wyniku procesu produkcji biogazu 
rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1269 i 1276);

6)  równoważnik nawozowy – przelicznik pozwalający okre-
ślić, w jakim stopniu jednostka azotu pochodzącego z róż-
nych źródeł zadziała tak samo jak jednostka azotu pochodzą-
cego z nawozów azotowych mineralnych;

7)  teren o dużym nachyleniu – jest to stok o nachyleniu więk-
szym niż 10%, co oznacza wzrost pochylenia terenu o 1 m 
na długości 10 m;

8)  trwałe użytki zielone – trwałe użytki zielone w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. usta-
nawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla 
rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspól-
nej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.);

9)  uprawy trwałe – uprawy trwałe w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. 
g rozporządzenia wymienionego w pkt 8;

10)  uprawy wieloletnie – rośliny uprawiane na gruntach ornych, 
których okres uprawy wynosi od 2 lat do 4 lat, w szczegól-
ności trawy, koniczyny z trawami, lucerny lub truskawki;

Program działań mający na celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi
ze źródeł rolniczych - ciąg dalszy

11)  współczynniki przeliczeniowe sztuk rzeczywistych zwie-
rząt gospodarskich na DJP –współczynniki, które są okre-
ślone w załączniku nr 1 do Programu, umożliwiające prze-
liczenie sztuk rzeczywistych zwierząt gospodarskich na 
duże jednostki przeliczeniowe (DJP);

12)  zwierzęta gospodarskie – zwierzęta w rozumieniu art. 2 pkt 
1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli 
i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2132), z wyłączeniem pszczół.

1.2. Ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów
1.2.1.  Rolnicze wykorzystanie nawozów na glebach zamarz-

niętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykry-
tych śniegiem

1.  Do stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, zala-
nych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem sto-
suje się przepisy art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 10 
lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1259).

2.  Stawy wykorzystywane do chowu lub hodowli ryb mogą 
być nawożone nawozami naturalnymi lub nawozami azoto-
wymi mineralnymi.

1.2.2. Warunki rolniczego wykorzystania nawozów w po-
bliżu wód powierzchniowych

Nie stosuje się nawozów na gruntach rolnych w pobliżu wód 
powierzchniowych.

Warunek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy odległości określo-
nych w tabeli 1.

Tabela 1. Odległości, w jakich nie stosuje się nawozów w pobliżu wód 
powierzchniowych
Na gruntach rolnych od brzegu:

Rodzaj nawozów

jezior 
i zbior-
ników 

wodnych 
o pow. do 

50 ha

cieków na-
turalnych

rowów z wył. 
rowów o szer. 

do 5 m (liczonej 
na górnej kra-
wędzi brzegu)

kanałów

Nawozy
z wyłączeniem
gnojowicy

5 m 5 m 5 m 5 m

Gnojowica 10 m 10 m 10 m 10 m
Na gruntach rolnych od:

Rodzaj nawozów

brzegu jezior 
i zbiorników wod-
nych o powierzchni 

powyżej 50 ha

ujęć wody, jeżeli nie 
ustanowiono strefy 

ochronnej na podsta-
wie przepisów usta-
wy z dn. 20.07.2017 

r. – Prawo wodne 
(Dz. U. poz. 1566 

i 2180 oraz z 2018 r. 
poz. 650 i 710)

obsza-
rów 

morskie-
go pasa 

nad-
brzeż-
nego

Wszystkie rodzaje 
nawozów 20 m 20 m 20 m

Jeżeli na gruntach rolnych występuje uprawa roślin, odległości 
określone w tabeli 1 mogą zostać zmniejszone o połowę w przy-
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padku stosowania nawozów za pomocą urządzeń aplikujących je 
bezpośrednio do gleby.

Jeżeli na gruntach rolnych występuje uprawa roślin, odległości 
określone w tabeli 1 mogą zostać zmniejszone o połowę w przy-
padku podzielenia pełnej dawki nawozów co najmniej na 3 rów-
ne dawki, przy czym odstęp między zastosowaniem tych dawek 
nawozu nie może być krótszy niż 14 dni.

Nie myje się rozsiewaczy nawozów i sprzętu do aplikacji 
nawozów oraz nie rozlewa się wody z ich mycia w odległości 
mniejszej niż 25 m od brzegu zbiorników wodnych, jezior, cie-
ków naturalnych, rowów, kanałów, ujęć wody, jeżeli nie ustano-
wiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, oraz obszarów morskiego pasa 
nadbrzeżnego.

1.2.3. Warunki rolniczego wykorzystania nawozów na tere-
nach o dużym nachyleniu

1.  Nawozów nie stosuje się na terenach o dużym nachyleniu 
w kierunku wód powierzchniowych w odległościach okre-
ślonych w tabeli 1, zwiększonych o 5 m.

2.  Jeżeli na terenach o dużym nachyleniu występuje uprawa ro-
ślin, odległości określone w ust. 1 mogą zostać zmniejszo-
ne o połowę w przypadku stosowania nawozów za pomocą 
urządzeń aplikujących je bezpośrednio do gleby

3.  Jeżeli na terenach o dużym nachyleniu występuje uprawa ro-
ślin, odległości określone w ust. 1 mogą zostać zmniejszone 
o połowę w przypadku podzielenia pełnej dawki nawozów 
co najmniej na 3 równe dawki, przy czym odstęp między 
zastosowaniem tych dawek nawozu nie może być krótszy 
niż 14 dni.

4.  W pozostałej części terenu o dużym nachyleniu należy:
1)  rozdzielić dawki nawozów azotowych mineralnych, tak 

aby poszczególne dawki nie przekraczały 100 kg N/ha;
2)  stosując nawozy na gruntach ornych, dokonać ich bez-

pośredniej aplikacji do gleby lub przyorywać lub wymie-
szać z glebą, a w okresie wegetacyjnym roślin uprawnych 
– stosować je przy największym zapotrzebowaniu roślin 
na azot; przyorania lub wymieszania z glebą dokonuje się 
w ciągu 4 godzin od zastosowania nawozu naturalnego, 
jednak nie później niż następnego dnia po jego zastosowa-
niu;

3)  uprawiać działkę rolną w kierunku poprzecznym do na-
chylenia stoku, stosując odkładanie skiby w górę stoku, 
o ile pozwala na to wielkość i usytuowanie tej działki 
rolnej lub przy zastosowaniu konserwujących systemów 
uprawy zapobiegających wymywaniu, takich jak uprawa 
uproszczona, uprawa uproszczona pasowa lub uprawa 
zerowa, z tym że nie dotyczy to działki rolnej mniejszej 
niż 1 ha, na której stosuje się uproszczony system uprawy.

5.  Nie przechowuje się nawozów na terenie o dużym nachy-
leniu w odległości 25 m od linii brzegu wód powierzchnio-
wych, pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono 
strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Ciąg dalszy nastąpi.
~ oprac. W. Biały
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Rozstrzygnięcie Konkursu Fo-
tograficznego „Krajobrazy Po-
wiatu Poznańskiego w ujęciach 

osób z niepełnosprawnościami”, któ-
rego organizatorem było Stowarzy-
szenie Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin ROKTAR, odbyło się 26 paź-
dziernika w świetlicy wiejskiej w Bara-
nowie. Konkurs był kierowany do pla-
cówek Powiatu Poznańskiego, które na 
co dzień prowadzą terapię zajęciową 
dla osób z niepełnosprawnościami. Pra-
ce konkursowe przysłały następujące 
placówki: Środowiskowy Dom Samo-
pomocy „Gościnni” z Kórnika, WTZ 
w Drzązgowie przy Stowarzyszeniu 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
„Razem”, WTZ w Luboniu przy Sto-
warzyszeniu Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym „Wspólna Droga”, WTZ 

w Murowanej Goślinie przy Gośliń-
skim Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych, WTZ w Pobiedzi-
skach przy Stowarzyszeniu na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych i Aktywności 
Lokalnej „Dla Ciebie”, WTZ w Barano-
wie przy Stowarzyszeniu Osób Niepeł-
nosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR. 

Wernisaż rozpoczął się od wystę-
pu wokalnego Wiktorii Gawron, pod-
opiecznej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Rokietnicy, uczennicy naszej Samo-
rządowej Szkoły Muzycznej I stopnia. 
Prowadząca uroczystość Danuta Po-
trawiak powitała autorów zdjęć wraz 
z opiekunami oraz zaproszonych go-
ści: Zygmunta Jeżewskiego – Członka 
Zarządu Powiatu Poznańskiego, Bar-
tosza Derecha – Wójta Gminy Rokiet-
nica, Elżbietę Bijaczewską – Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Poznaniu, Mieczysława Paczkow-
skiego – Sołtysa Baranowa,  Wandę Ko-
ralewską – Prezes Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROK-
TAR, Marcina Bajerowicza – Redakto-
ra Naczelnego „Filantropa naszych cza-
sów” i Teresę Wieczorek – Redaktor 
Naczelną „Rokickich Wiadomości”. 

Kapituła konkursowa, w skład, której 
wchodzili fotografowie oraz przedsta-
wiciele powiatu poznańskiego znający 
problem osób z niepełnosprawnościa-
mi, oceniała w sumie 27 zdjęć. Przyzna-
no wyróżnienia dla: Urszuli Galińskiej 
z WTZ w Baranowie za zdjęcie „Bia-
ły łabędź płynie”, Katarzyny Napierały 
z WTZ w Drzązgowie za zdjęcie „Zie-

lona aleja” i Moniki Rozmiarek z WTZ 
w Murowanej Goślinie za zdjęcie „Po-
ranna mgła”. III miejsce zajął Krzysz-
tof Stępniak z WTZ w Baranowie za 
fotografię pt. „Widok”, II miejsce Ka-
rol Ostajewski z WTZ w Pobiedziskach 
za „Z-trawiony krajobraz”, a nagrodę 
główną otrzymał Przemysław Bieniew-
ski z WTZ w Baranowie za zdjęcie pod 
tytułem „Kapliczka w polu święta jest”. 
Wszystkie placówki biorące udział 
w konkursie otrzymały dyplomy i upo-
minki. Nagrody wręczali: Zygmunt Je-
żewski, Bartosz Derech, Elżbieta Bija-
czewska i Wanda Koralewska. Podczas 
uroczystości goście mieli możliwość 
wysłuchać kilku utworów w wykona-
niu Wiktorii Gawron, m. in. „Dobranoc 
Panowie” z repertuaru Maryli Rodo-
wicz i „Ruchome Piaski” zespołu Varius 
Manx.

Konkurs odbył się pod patronatem 
medialnym „Filantropa naszych cza-
sów”, „Sąsiadki-Czytaj”, „Rokickich 
Wiadomości”. 

Konkurs był współfinansowany przez 
Powiat Poznański i Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 
ROKTAR.

~ Elżbieta Kram 
Stowarzyszenie ROKTAR

~ stowarzyszenia

Powiatowy Konkurs Fotograficzny 
rozstrzygnięty
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~ biblioteka

Jesienne miesiące to miesiące targów książki, które odby-
wają się w Polsce i na świecie. W dniach 25-28 paździer-
nika odbyły się 22. już Międzynarodowe Targi Książki 

w Krakowie. Ponad 650 wystawców z 20 krajów, ponad 68 
tys. odwiedzających, a gościem honorowym w tym roku była 
Szwecja. 

Jak powiedział na rozpoczęcie targów ambasador Szwecji 
w Polsce, nawyki czytelnicze kształtuje się w ich kraju już 
od najmłodszych lat, a przeciętny Szwed poświęca codzien-
nie 20 minut na czytanie. Może i u nas zapanuje taka moda. 
Na targach, jak każdego roku, można było porozmawiać 
z najpopularniejszymi, nagradzanymi autorami. Z czytelni-
kami spotkali się m.in. Olga Tokarczuk, Katarzyna Bonda, 
Jerzy Pilch, Szczepan Twardoch, Mariusz Szczygieł, Marty-
na Wojciechowska i inni popularni autorzy, których książki 
szybko znikają z półek tak w księgarniach jak i w bibliote-
kach. 

W październiku odbyły się także 70. już Międzynarodo-
we Targi Książki we Frankfurcie (Frankfurter Buchmesse). 
Zgromadziły 7,5 tys. wystawców z 110 krajów, odwiedza-

INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Ciekawostki ze ŚWIATA KSIĄŻKI
jących było prawie 300 tys., ale frekwencji, tak odwiedza-
jących jak i wystawców, nie można się dziwić. Targi we 
Frankfurcie to przecież najważniejsze branżowe, europejskie 
wydarzenie wydawnicze! To okazja do poznania wybitnych 
twórców europejskich i światowych, zawarcia wielu umów, 
dotarcia z książkami do wszystkich zainteresowanych kra-
jów i przede wszystkim poszerzenie ofert wydawniczych 
o nowe ciekawe tłumaczenia. Gościem honorowym targów 
była w tym roku Gruzja i jej literatura. Targi to imprezy wie-
lopłaszczyznowe i różnorodne: oferty wydawnictw, spotka-
nia, wystawy, panele dyskusyjne.

Targi w Krakowie, Frankfurcie, ale i w innych krajach 
świata pokazują, że wbrew temu co się stereotypowo mówi, 
ludzie chcą spotkać się z książką, chcą czytać i chcą bezpo-
średniego kontaktu z literaturą i spotkań z autorami.

JESIENNA PÓŁKA NOWOŚCI w BIBLIOTECE. 
Manuela Gretkowska „POETKA I KSIĄŻĘ. Pierwsza opo-

wieść o Agnieszce Osieckiej”
Mariusz Sepioło „NANGA DREAM. OPOWIEŚĆ O TOM-

KU MACKIEWICZU”
Karol Bielecki „WOJOWNIK”
Stanisław Lem, Ewa Lipska, Tomasz Lem „BOLI TYLKO, 

GDY SIĘ ŚMIEJĘ… Listy i rozmowy”
Remigiusz Mróz „KONTRATYP”
Michał Kędzierski „AKDEMIA WYCHOWANIA. Dowiedz 

się jak pokonać wszystkie problemy wychowawcze i zapewnić 
dziecku właściwy rozwój”

Maria Nurowska „PAMIĘTNIK ZNALEZIONY W KATY-
NIU. Opowieść o pilotce Janinie Lewandowskiej”

Jukie Lythcott-Haims „PUŁAPKA NADOPIEKUŃCZOŚCI. 
Czy wyrządzamy krzywdę swoim dzieciom, starając się za bar-
dzo?”

Więcej informacji o nowościach dostępnych w Bibliotece 
w Tarnowie Podgórnym i Filiach w Baranowie, Lusowie i Prze-
źmierowie w katalogu on-line na stronie internetowej Biblioteki 
www.bibliotekatp.pl. POLECAMY. ~I.B.

Pałac Jankowice zaprasza seniorów na bezpłatne 
badania znamion skóry przy pomocy videoder-
matoskopu oraz tematyczny  wykład. Spotkanie 

odbędzie się 17 listopada o 15.00, badania będą wyko-
nywane od godziny 16.00, obowiązują na nie zapisy. 
Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 881 392 200.

Zapraszamy do Pałacu Jankowice. Projekt jest reali-
zowany w ramach kampanii Stowarzyszenia Chorych na 
Czerniaka, współfinansowany ze środków Powiatu Po-
znańskiego i ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na 
temat nowotworu skóry – czerniaka złośliwego wśród 
osób 60+. 

~ Ewa Jańczak 
Pałac Jankowice

www.seniorzytp.pl

Senior świadomy...
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~ pałac jankowice

Ewa Kłosowicz / wokal 
Radosław Mateja / fortepian 
Recital Święta w duecie  

w ramach cyklu Brzmienie Zimy 

www.palacjankowice.pl

2 grudnia 2018 / 17:00 

Przepiękny głos, zimowe melodie, niezwykła artystycz-
na wrażliwość – to wszystko już w pierwszy weekend 
grudnia podczas kameralnego recitalu dwóch poznań-

skich artystów.
Ewa Kłosowicz (wokal) – solistka związana z Teatrem 

Muzycznym w Poznaniu, debiutowała w programie telewi-
zyjnym Od przedszkola do Opola z udziałem Grażyny Łoba-
szewskiej. W 2011 r. wzięła udział w I edycji programu The 
Voice of Poland śpiewając w drużynie Andrzeja Piaseczne-
go. W Teatrze Muzycznym w Poznaniu można ją zobaczyć 
w spektaklach: Zakonnica w przebraniu, Evita, Madagaskar 
– musicalowa przygoda, Footloose i w ostatniej premierze, 
Rodzina Addamsów.

Radosław Mateja (fortepian) – wykładowca poznańskiej 
Akademii Muzycznej. W 2013 r. z rąk Leszka Możdżera, 
przewodniczącego międzynarodowego jury Transatlantyk 
Instant Composition Contest, otrzymał III nagrodę za mu-
zykę spontanicznie skomponowaną do filmu na oczach pu-
bliczności. Jest dwukrotnym stypendystą Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. W 2015 r. odbyła się premiera jego 
kameralnej opery dla dzieci Mikołajek i inne chłopaki w Te-
atrze Wielkim w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy w niedzielę, 2 grudnia, o godz. 
17.00, na pełen świątecznego klimatu recital, podczas które-
go usłyszymy między innymi: Let it snow, Tak jak śnieg, All 
I Want For Christmas, Ding Dong, Święty czas, Jingle bells 
w sali koncertowej Pałacu Jankowice.

~Tomasz Łozowicki, Pałac Jankowice

Święta w duecie

W dniach od 25 listopada do 16 grudnia w przestrze-
niach Pałacu Jankowice będzie można podziwiać 
autorską kolekcję biżuterii Katarzyny Kamińskiej 

– rdzennej mieszkanki Tarnowa Podgórnego. 
Projektantka ukończyła z wyróżnieniem Wydział Arty-

styczny Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Po-
znaniu. Dziś jako asystent profesora Andrzeja Banachowicza 
prowadzącego pracownię projektowania biżuterii szkoli stu-
dentów. Z miłości do sztuki i tworzenia projektuje i wykonu-
je biżuterię artystyczną prowadząc własną firmę jubilerską.

- To wspaniałe uczucie, kiedy powstają niepowtarzalne eg-
zemplarze biżuterii. Każda chwila poświęcona pasji tworze-
nia, dzięki której powstaje przedmiot jest wyjątkowa. Wyko-
nywanie jej samodzielnie sprawia, że sama kształtuję swój 
indywidualny styl. Sam proces tworzenia biżuterii jest do-
świadczeniem artystycznym, podczas którego funkcjonowa-
nie umysłu jest skierowane na zupełnie inne wartości i umie-
jętności. Pozwala to odprężyć się, doświadczyć odmiennego, 
estetycznego spostrzegania, uruchomić wyobraźnię – mówi 
autorka kolekcji. 

Na wystawie zobaczymy naszyjniki, wisiory, bransolet-
ki, pierścionki oraz kolczyki otwierające sezon jesień/zima 
2018/2019. Prezentacji będą towarzyszyć rysunki zrobione 
przez autorkę, a inspirowane przyrodą. Katarzyna Kamiń-
ska opowie o procesie tworzenia biżuterii, a także jej inspi-
racjach podczas wernisażu - 25 listopada o godz.16.00. Mu-
zycznym zakończeniem wydarzenia będzie koncert Zuzanny 
Mroczek. Zachęcamy do udziału !

 ~M.R. Pałac Jankowice

Biżuteria – małe dzieło sztuki

www.palacjankowice.pl

Koncert Zuzanny Mroczek
w ramach cyklu Brzmienie Jesieni

25 listopada 2018 / 17:00 

Wernisaż prac Katarzyny Kamińskiej 
25 listopada 2018 / 16:00 
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~ pałac jankowice

W sobotnie popołudnie, 13 października, przed jan-
kowicki Pałac przybyła grupa rekonstrukcyjna „3 
Bastion Grolman”. Polscy żołnierze ze stanow-

czością przyjęli teren Pałacu dla rekonstruowanych starć 
granicznych odbywających się na całej rozciągłości Frontu 
Wielkopolskiego.

Po uroczystym powitaniu dyrektor naszego Muzeum Po-
wstańców Wielkopolskich Michał Krzyżaniak opowiedział 
o prezentowanym umundurowaniu i wyposażeniu ówcze-
snego żołnierza. Tłumaczył słuchaczom, że Polacy po odzy-
skaniu Niepodległości nie dysponowali potrzebnymi zapasa-
mi broni ani umundurowania. Walczący Wielkopolanie broń 
oraz niezbędne zaopatrzenie zdobywali poprzez rozbrajanie 
niemieckich posterunków wojskowych oraz magazynów bro-
ni znajdujących się na terenie Wielkopolski. Wykorzystywa-
nie zdobycznego sprzętu niemieckiego niosło ze sobą ryzyko 
pomyłki towarzysza broni z wrogiem. Sytuacja ta spowodo-
wała wprowadzenie oznaczeń mundurów polskich żołnierzy 
biało-czerwoną flagą oraz orłem.

Po zakończeniu szerokiej prezentacji, zarówno przybyli 
na wydarzenie goście, jak i mający podjąć walkę żołnierze, 
posilili się grochówką i w napięciu wyczekiwali rozpoczę-
cia walk. Dowódca przeprowadził musztrę i wydał komendy 
żołnierzom. 

Tłumnie zgromadzeni widzowie pełni nadziei na zwycię-
stwo, dzierżyli w dłoniach chorągiewki z barwami narodo-
wymi i cierpliwie wyczekiwali rozpoczęcia walk. Napięcie 
przedbitewne spotęgowały wybuchy pirotechniczne, wzbi-
jające w powietrze grudy ziemi oraz niebezpiecznie blisko 
podchodzący żołnierze Rzeszy pod mury Pałacu. Z głośni-
ków dało się słyszeć narrację do widowiska w kontekście 
wydarzeń historycznych, odczytywaną przez historyka Pio-
tra Koteckiego. Z każdym kolejnym wybuchem i strzałem, 
zgromadzeni widzowie z niepokojem patrzyli na sytuację 
wielkopolskich żołnierzy.

Zgodnie z wydarzeniami historycznymi, Polacy zwycię-
żyli w bitwie, jednak jak przypominał Michał Krzyżaniak, 

Huk wystrzałów z karabinów 
i broni artyleryjskiej

zwycięstwo Powstania zakończone rozejmem w Trewirze, 
nie zakończyło walk. Przez kolejne miesiące dochodziło do 
wymiany ognia, ostrzału bronią maszynową czy ataków ar-
tyleryjskich.

Rekonstrukcja historyczna w Pałacu Jankowice była dy-
namicznym pokazem z widowiskowymi efektami pirotech-
nicznymi. Wydarzenie było częścią obchodów 100. rocznic – 

wybuchu powstania Wielkopolskiego oraz odzyskania przez 
Polskę Niepodległości.  Opowieści historyczne oraz spekta-
kularne wybuchy niewątpliwie silnie pobudziły wyobraźnię 
przybyłych tłumnie gości i chociaż na krótki moment po-
zwoliły poczuć strach związany z polem bitwy oraz zagro-
żeniem życia oddanego dla Polski powstańca. Była to okazja 
do przemyśleń nad współczesnym patriotyzmem i niepodle-
głą Polską.

~Pałac Jankowice
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         fotorelacja Pałac Jankowice 28.10.2018 

 

  Tematyczny artykuł dostępny na łamach niniejszego numeru „Sąsiadka - Czytaj”  
fot. Tomasz Koryl 
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17.11      sob.     1500  - 1900       "Senior świadomy – czerniak wykluczony!" 
             Wykład i bezpłatne badania znamion skóry przy             
                                                              pomocy videodermatoskopu dla Seniorów  
 
 
 
 
 
 

18.11     niedz.   1800                 KONCERT „MUZYCZNY HOŁD DLA NIEPODLEGŁEJ” 
             Arcydzieła Polskiej muzyki narodowej   
                                                               „Od romantyzmu do współczesności”. 
                                                                Prowadzenie: Piotr Niewdział  

         Organizator Gminny Ośrodek Kultury „Sezam” 
 
 

25.11     niedz.   1600                     WERNISAŻ prac Katarzyny Kamińskiej  
                                 BIŻUTERIA i rysunki        
 
 
 
 
 

               1700                           BRZMIENIE JESIENI     
          KONCERT ZUZANNY MROCZEK 

             Piosenka literacka z odrobiną folku  
 
02.12     niedz.   1700                         BRZMIENIE ZIMY 
             KONCERT „ŚWIĘTA W DUECIE”       
                                                       Pełen świątecznego klimatu recital  
                                                                Ewy Kłosowicz (wokal)  i Radosława Mateji (fortepian)  
 
08.12.     sob.      1500                 PAŁAC ZNANY - oprowadzanie po Pałacu 
 
09.12     niedz.    1500                        TEATR BLUM – przedstawienie dla najmłodszych  
 

1600                  WIDOWISKO BAJKI LASEROWEJ  
                         O TEMATYCE ŚWIATECZNEJ 
                        Pierwszy pokaz laserowy na elewacji budynku 
                            Pałacu Jankowice. Prezentowana bajka zdobyła  
                            drugie miejsce na świecie w kategorii „Animacja laserowa” 
           

18.12      wt.        1100                       Spotkanie świąteczne  
                                                     z Tarnowskim Centrum Senioralnym 
 
31.12      pon.      1600                       KONCERT SYLWESTROWY – zespół TAKLAMAKAN  
            wejściówki dostępne od 01.12.2018 w biurze pałacu  
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           Informacja tel. 61 10 10 402 Pałac Jankowice 2018 

WSTĘP na wszystkie wydarzenia jest WOLNY 
                            Wystawa prac  
                            Beaty Krzemińskiej 
                                                                 mieszkanki Gminy Tarnowo Podgórne 
        
                                          Obrazy można ogladać  
                                          w przestrzeni historycznych 
                                          piwnic Pałacu Jankowice 
                                          do 23.11.2018 w godzinach  
                                          otwarcia pałacu. 
 
 
 
 
 

Absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego 
na kierunkach: malarstwo oraz wychowanie 
muzyczne, a także absolwentaka studiów 
podyplomowych na Politechnice Śląskiej                    
na wydziale Architektury Wnętrz. Sztuką zajmuje się 
od ponad 30 lat, nie tylko w zakresie malarstwa. 
Swoją pasją zaraża młodych ludzi, którzy dzięki jej 
zaangażowaniu kontynuują dalszą edukację                      
w szkołach plastycznych                                                                      
lub na Akademii Sztuk Pięknych. 
 

                   Wystawa biżuterii  
                   Katarzyny Kamińskiej  
                                             mieszkanki Gminy Tarnowo Podgórne 
        
                              Wystawa prac będzie       
                              prezentowana  
                              od 25.11 do 16.12.2018 
                              w godzinach otwarcia pałacu. 
 
Absolwentka     Wydziału Artystycznego  
Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych            
w Poznaniu. Uzyskała dyplom magisterski                
z wyróżnieniem z projektowania biżuterii,         
oraz została asystentką profesora Andrzeja 
Banachowicza i rozpoczęła zajęcia ze 
studentami. Projektowana przez nią biżuteria 
powstaje z pasji tworzenia i poszukiwania 
piękna, a także z miłości do oryginalnych 
kształtów. 
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www.palacjankowice.pl

Koncert Zuzanny Mroczek
w ramach cyklu Brzmienie Jesieni

25 listopada 2018 / 17:00 

Wernisaż prac Katarzyny Kamińskiej 
25 listopada 2018 / 16:00 

Cykl muzycznych spotkań w jesiennym klimacie zakoń-
czy koncert 

Zuzanny Mroczek – wokalistki, multiinstrumentalist-
ki i tekściarki, która woli myśleć o sobie jako o dziewczynie 
piszącej piosenki. Jej autorska twórczość to piosenka literacka 
najwyższej próby, doprawiona odrobiną folkowych brzmień. 
Artystka prezentuje tradycyjne formy muzyczne ubrane we 
współczesne spojrzenie oraz ekspresję tworząc ciekawą i spój-
ną opowieść.

Zuzanna zaśpiewa w niedzielę, 25 listopada o godz. 17.00 
w Pałacu Jankowice akompaniując na pianinie, gitarze i akor-
deonie. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt nagród najważ-
niejszych krajowych festiwali piosenki artystycznej i występy 
w całym kraju. Na co dzień stara się żyć bez pośpiechu, na wsi, 
w bliskim kontakcie z naturą. Obecnie pracuje nad debiutanc-
kim albumem. 

Koncert Zuzanny będzie znakomita okazją do wysłuchania 
nowoczesnych aranżacji muzycznych łączących świetny głos, 
znakomite teksty, gitarę, pianino, akordeon i folk. Serdecznie 
zapraszamy! ~M.R. Pałac Jankowice

Piosenka literacka z nutką folku 

Mi łośników 
z a g a d e k 
i historycz-

nych ciekawostek 
zachęcamy do roz-
wiązania pierwsze-
go, pałacowego Qu-
esta. Poznaj historię 
Pałacu i zwiedź park 
kierując się mapą 
i zagadkami prezen-
towanymi w formie 
rymowanej narracji. 
To wspaniała przygo-
da dla całej rodziny! 
Quest dostępny jest 
w siedzibie Pałacu 
oraz na stronie inter-
netowej: www.pala-
cjankowice.pl

~ Tomasz Łozowicki, 
Pałac Jankowice

Wiesz już wszystko  
o naszym Pałacu?

Wystawa malarska 
Beaty Krzemińskiej 
Do 23 listopada, w historycznej piwnicy Pałacu, dostęp-

na będzie wystawa prac Natura Beaty Krzemińskiej, 
malarki, projektantki wystaw, scenografki, a przed 

wszystkim nauczycielki, która poprzez realizację własnej pa-
sji zachęca młode pokolenia do uaktywniania się pod wzglę-
dem plastycznym i dzielenia się swoimi talentami. Serdecznie 
zapraszamy! ~Pałac Jankowice



listopad 2018 | sąsiadka~czytaj |    45

~ pałac jankowice

Pałacowe przestrzenie zakwitły aktywnościami senioralny-
mi: stoiska targowe, warsztaty, pokazy, wykłady, a przede 
wszystkim spotkania i rozmowy, tak właśnie było 28 paź-

dziernika gdy odbyły się I Pałacowe Targi Senioralne, które 
były uwieńczeniem MIESIĄCA SENIORÓW. 

Targi stanowiły formę prezentacji oferty oraz inicjatyw adre-
sowanych do seniorów w Gminie Tarnowo Podgórne. W jed-
nym czasie, w jednym miejscu, spotkali się przedstawiciele kół 
i klubów seniora (Koło Emerytów i Rencistów w Lusowie, Klub 
Seniora w Sadach, Klub Seniora w Rumianku, Koło Seniora 
w Przeźmierowie, Klub Seniora w Baranowie, Klub Seniora 
w Tarnowie Podgórnym, Klub Seniora „Senio-Rita” w Lusów-
ku, Koło Seniora w Kokoszczynie), Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku i Tarnowskiego Centrum Senioralnego. Stoiska wypełni-
ły kroniki, prace, pyszności własnoręcznie przygotowane, pre-
zentacje, uśmiechy i rozmowy.

Tematem przewodnim tegorocznej odsłony części wykłado-
wej i warsztatowej była aktywność w aspekcie fizycznym, spo-
łecznym i psychicznym, zrealizowana poprzez wykład fizjotera-
peuty, warsztaty gimnastyczne, taneczne, choreoterapeutyczne, 
aktywny pokaz Smovey zrealizowany przez spółdzielnię so-
cjalną „Pomagajmy Razem”. W perspektywie holistycznej, 
by realizować aktywności fizyczne, niezbędnym jest zadbanie 
o aspekt psychiczny i społeczny, dlatego nie zabrakło warsz-
tatów prezentujących formy stymulujące funkcje poznaw-
cze – pamięć, uwagę, myślenie i spostrzeganie, zrealizowane 
w ramach współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów 
i Animatorów KLANZA. 

By zadbać o dobre samopoczucie i odkryć swoje piękno, 
można było skorzystać z usług wizażystki oraz mobilnego stu-
dia fotograficznego, którego efektem będzie tematyczna wy-
stawa portretów. Nie sposób zaprzeczyć, że piękno wyzwala 
realizacja pasji! Rozbrzmiewały piosenki i melodie przy akom-
paniamencie fortepianu w ramach prezentacji zajęć „Spotkania 
ze śpiewnikiem”, rozmowy w kąciku literackim „Dotyk słowa”, 
warsztaty rękodzielnicze, podczas których można było wyko-
nać prace różnymi kreatywnymi technikami. By zadbać o zdro-

To się nazywa – „być w dobrym miejscu, 
w dobrym czasie”! Byliście z nami?
I Pałacowe Targi Senioralne

wie, można było skorzystać z oferty stoisk podologa, reflekso-
loga, gerontologa, Synepsis i dokonać pomiaru ciśnienia i BMI, 
oraz skorzystać z sesji leczniczego światła z Bioptromem. Za-
interesowaniem cieszyło się również stanowisko samoobrony 
oraz punkt informacyjny projektu „ZŁOTA RĄCZKA dla Se-
niora”.

Uwieńczeniem wieczoru była część artystyczna. Grupa te-
atralna Senioritki, działająca przy Centrum Kultury Przeźmie-
rowo pod kierownictwem Marioli Ryl-Krystianowskiej, zapre-
zentowała wybrane fragmenty przedstawienia „Pan Tadeusz od 
kuchni”. 

Wzruszeń muzycznych dostarczył występ sopranistki Marii 
Jaskulskiej-Chrenowicz przy akompaniamencie Elżbiety Spy-
chały-Mroczek.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i budo-
wali z nami to wyjątkowe targowe popołudnie inicjatyw senio-
ralnych. Wspólnie namalowaliśmy obraz gminnej oferty se-
nioralnej i międzypokoleniowej, ponieważ ten aspekt również 
wybrzmiewał i cieszył. Dziękujemy za wasze zaangażowanie 
i obecność. DO ZOBACZENIA ZA ROK!   ~Ewa Jańczak 

Pałac Jankowice
Tarnowskie Centrum Senioralne www.seniorzytp.pl

Lubicie prezenty? To wspaniale!
Z okazji wizyty Świętego Mikołaja z przyjemnością zapraszamy na 

nietuzinkowe widowisko bajki laserowej o tematyce świątecznej. Bucha-
jące ognie, pirotechnika sceniczna, systemy laserowe - to nie lada gratka dla du-
żych i małych, która zaskoczy nawet najbardziej wymagającego widza

Chwilę wcześniej zapraszamy na spektakl dla najmłodszych Teatru Blum - 
Świąteczne pudełko, który przeniesie nas do krainy marzeń i wyobraźni.

Zaczynamy spektaklem, 9 grudnia o godzinie 15:00 w sali koncertowej, a po 
nim - o godzinie 16:00 - laserowa bajka mikołajkowa przed Pałacem.

~ Tomasz Łozowicki, Pałac Jankowice
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„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych 
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie www.goksezam.pl.

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

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

Mama, tata, teatr i ja: „Pan Brzuchatek” 
niedziela, 18 listopada godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł - dziecko, 10 zł - opiekun

„Muzyczny hołd dla Niepodległej” - arcydzieła polskiej muzyki narodowej
niedziela, 18 listopada godz. 18, Pałac Jankowice. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko: „Kler”
niedziela, 18 listopada godz. 18 - brak biletów, godz. 20.30 Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Premiera spektalu „Kartoteka rozrzucona” grupy teatralnej „Zamiast”
sobota, 24 listopada godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

„Wierszowany listopad” - konkurs recytatorski
niedziela, 25 listopada godz. 10, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Kopciuszek. Historia prawdziwa”
niedziela, 25 listopada godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł - dziecko, 10 zł - opiekun

Kino Zielone Oko: „7 uczuć”
niedziela, 25 listopada godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Czarodziejka Lili ratuje święta”
niedziela, 2 grudnia godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł - dziecko, 10 zł - opiekun

Kino Zielone Oko: „Planeta Singli 2”
niedziela, 2 grudnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Prapremiera spektaklu „Beznudna Wyspa” Teatru Muzycznego
środa, 5 grudnia godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 35 zł

Premiera spektaklu „Tacy jak MY” Teatru Tańca Sortownia
sobota, 8 grudnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia

Mama, tata, teatr i ja: „Choinka” 
niedziela, 9 grudnia godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł - dziecko, 10 zł - opiekun

Kino Zielone Oko: „Bohemian Rhapsody”
niedziela, 9 grudnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Przedstawienie baletowe „Baśniowy dziadek do orzechów”
czwartek, 13 grudnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 35 zł

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

Afisz
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Opowieści taneczne zatytułowane „Tacy jak My” to 
nowy projekt Teatru Tańca Sortownia. W ich tworze-
nie zaangażowany był cały zespół. Niektórzy uczest-

nicy dostali od reżysera – Piotra Bańkowskiego zadania in-
dywidualne, mieli stworzyć własne choreografie, które będą 
kluczowymi elementami tej tanecznej układanki. Każda 
z etiud jest więc opowieścią o nich samych i o otaczającej rze-
czywistości co jest atutem tego spektaklu. Jak mówi reżyser: 
„Werwa młodości ma tutaj zderzyć się ze stateczną dojrzało-
ścią i utartym sposobem myślenia.”

Teatr Tańca Sortownia zaprasza na swoje „tańco-historie” 
– jak sami określają swoje opowieści. Tancerze mają nadzie-
ję, że udało im się wykonać zadanie i spiąć wszystkie historie 
w jedną myśl, jedno słowo – MY. Efekty ich pracy będziecie 
mogli Państwo ocenić już 8 grudnia o godzinie 18 w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo. Na spektakl obowiązują bez-
płatne zaproszenia dostępne w stałych punktach sprzedaży 

biletów. Zaopatrzyć się w nie będzie można od 14 listopada 
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

GOK SEZAM zaprasza najmłod-
szych miłośników teatru wraz 
z rodzicami na dwa spektakle. 

Pierwszy z nich już 18 listopada, zaty-
tułowany jest „Pan Brzuchatek”. Zapre-
zentuje go Teatr Władca Lalek. Jest to 
przedstawienie adresowane do malu-
chów (2+). Nasz bohater mieszka w ko-
lorowym domku i wiedzie spokojny ży-
wot. Pewnego dnia stwierdza, że czegoś 
mu brakuje. Zaczyna szukać i uświada-
mia sobie, że brakuje mu apetytu. Do 
poszukiwań zaprasza młodych widzów. 

9 grudnia zapraszamy na spektakl 
„Choinka” w wykonaniu Teatru Fal-
koshow. Twórca spektaklu opowia-
da historię o zabawkach choinkowych 
w kształcie łowickich wycinanek, któ-
re szukają swojego miejsca na dwu me-
trowym drzewku. Głównym bohaterem 
jest Bałwanek, który stara sobie odpo-
wiedzieć na pytanie - jaki sens ma de-
korowanie choinki? Spektakl jest utrzy-
many w formie teatru - magnesu, tak 
nazwał go jego twórca Krzysztof Fal-
kowski. Ruchome obrazy poruszają się 
na planszy za pomocą magnesów w spo-
sób niewidoczny dla widza. 

Spektakle rozpoczną się godzinie 
12.30. Zapraszamy do Domu Kultury 

w Tarnowie Podgórnym 18 listopada 
i 9 grudnia.

Uwaga! Zmiana cen biletów na spek-
takle dla dzieci. Teraz będzie można 
je zakupić w cenach: 10 zł - dziecko, 
10 zł - opiekun. Dostępne są w biurze 
GOK SEZAM w Tarnowie Podgórnym 
(od poniedziałku do piątku, w godz. 9-
15), w Domu Kultury w Tarnowie Pod-
górnym (od poniedziałku do piątku, 
w godz. 15-20) oraz w Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo (od wtorku do piątku 
w godz. 16-20). Sprzedaż online prowa-
dzi serwis Bilety24.pl. 

~ Karina Biała

Tacy jak MY

Spektakle dla dzieci
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GOK SEZAM zaprasza wystawców, zwłaszcza lokal-
nych przedsiębiorców, którzy mogą zaproponować 
swoje rękodzieło, dekoracje, świąteczne przysmaki, 

czy produkty na prezenty. Jarmark odbędzie się w niedzielę 16 
grudnia w Centrum Kultury Przeźmierowo w godzinach 
11.30 - 18.00. Na gości czekać będą liczne atrakcje. Na sce-
nie zobaczymy świąteczne programy Modraków, Senioritek 
i Lusowiaków, którzy zaśpiewają pastorałki, kolędy, zapre-
zentują Jasełka. Będzie występ Mażoretek i świąteczny kon-
cert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne. 
Pomiędzy występami zapraszamy miłośników tańca na otwar-

te warsztaty swingowe. Gratką dla chętnych będą rodzinne 
warsztaty wokalne. Zachęcamy do zapisania się na nie z wy-
przedzeniem – szczegóły wkrótce na naszej stronie. Nie za-
braknie warsztatów plastycznych dla dzieci i dorosłych. Tym 

razem świąteczne ozdoby wykonamy wspólnie z Dziecięcym 
Zespołem Pieśni i Tańca Ludowego „Modraki”. Swoje warsz-
taty poprowadzi też Caritas. Dla najmłodszych dzieci zaplano-
waliśmy specjalną strefę zabawową. Przez całą niedzielę to-
warzyszyć nam będzie oślica Papatka i dwie owieczki. 

Więcej informacji dla wystawców znajduje się w regulami-
nie, który wraz z kartą uczestnictwa do pobrania jest pod lin-
kiem: www.goksezam.pl/pliki/jarmark_2018.docx. 

Informacje o jarmarku na bieżąco uzupełniamy na stronie 
www.goksezam.pl 

~ Natalia Erdei - Jankowiak

Na prapremierę przedstawienia zatytułowanego „Bez-
nudna wyspa” Teatru Muzycznego zapraszamy do 
Centrum Kultury w Przeźmierowie.

Jest to spektakl jednego aktora. Scenariusz został stworzony 
specjalnie z myślą o Wiesławie Paprzyckim – aktorze Teatru 
Muzycznego. Artysta z Teatrem związany jest od 1993 roku. 
Na swoim koncie ma wiele znakomitych ról m.in.: Jancziego 
w „Wiktoria i jej huzar”, Boniego w „Księżniczce czardasza”, 
Arystyda de Faublas w „Balu w Savoyu”, Blinda w „Zemście 
nietoperza” Inspektora Porterhouse w „Mayday” czy w jed-
nej z nowszych produkcji teatru Danversa Carewa w musicalu 
„Jekyll i Hyde”. 

„Beznudna wyspa” jest spektaklem komediowym. Główny 
bohater – księgowy zgłasza się do programu telewizyjnego, 
gdzie jego zadaniem będzie unikanie nudy. Pokonuje kolej-
ne etapy programu i jest już bliski wygranej gdy na wyspie 
pojawia się Wielka Nudziara – piękna dziewczyna zarażająca 
śmiertelną nudą. Obok Wiesława Paprzyckiego, w spektaklu 
usłyszymy też Arnolda Pujszę. Autorem scenariusza i reżyse-
rem spektaklu jest Marek Chojnacki. Scenografię przygotował 
Mariusz Napierała.

Jarmark czeka na lokalnych wystawców

Beznudna wyspa

Zapraszamy 5 grudnia (środa) do Centrum Kultury 
Przeźmierowo. Początek przedstawienia o godzinie 19. Bilety 
w cenie 35 zł można kupić w Centrum Kultury Przeźmierowo 
(od wtorku do piątku w godz. 16-20) w Domu Kultury w Tar-
nowie Podgórnym (od poniedziałku 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.

~ Karina Biała

~ gok
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Niezwykła baśniowa opowieść, przepiękna muzyka 
Piotra Czajkowskiego, barwne stroje, romantyczny 
balet, bogata scenografia i elementy akrobatyki skła-

dają się na wyjątkowy spektakl „Baśniowy dziadek do orze-
chów”. 

Jest to opowieść o Klarze, która w wigilię Bożego Narodze-
nia znajduje pod choinką drewnianego dziadka do orzechów. 
Po zapadnięciu zmroku, magiczna zabawka zabiera ją w świat 
magii. Na początku wspólnej przygody, ożywiony dziadek do 
orzechów toczy bitwę z myszami. Dowodząc żołnierzykami 
udaje mu się pokonać drużynę gryzoni. Główna bohaterka 
w swej wędrówce napotyka Królową Śniegu i wiele innych 
postaci. Jak dalej potoczą się losy Klary i kogo spotka w swo-

jej magicznej drodze? Zobaczcie Państwo sami zapraszając na 
spektakl swoje pociechy. 

„Baśniowy dziadek do orzechów” doskonale łączy kla-
syczny balet z niezapomnianą muzyką Piotra Czajkowskie-
go. Wykonają go profesjonalni tancerze na co dzień związani 
z Teatrem Wielkim w Poznaniu oraz narrator, który snuje  opo-
wieść o losach bohaterów i ich przygodach. 

Zapraszamy do Centrum Kultury Przeźmierowo w czwar-
tek 13 grudnia na godzinę 18. Bilety w cenie 35 zł dostęp-
ne są w Centrum Kultury Przeźmierowo (od wtorku do piątku 
w godz. 16-20) w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od 
poniedziałku 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. ~ Karina Biała

Adaptacja „Kartoteki rozrzuconej” Tadeusza Różewi-
cza to tegoroczna premiera zespołu Zamiast. Spektakl 
odbędzie się 24 listopada o godzinie 18 w Centrum 

Kultury Przeźmierowo.
– Potencjalny realizator powinien rozrzucać tekst na swój 

sposób i według własnej koncepcji; ale nie radzę tego robić, 
ponieważ sprawę skieruję do sądu – przestrzegał Tadeusz Ró-
żewicz w didaskaliach dramatu. „Kartoteka rozrzucona” jest 
rezultatem cyklu prób otwartych, z udziałem publiczności, 
prowadzonych przez Tadeusza Różewicza na Scenie Kameral-
nej Teatru Polskiego we Wrocławiu jesienią 1992 roku. Pod-
czas tych spotkań autor „rozrzucił” tekst swego debiutanckiego 
dramatu, fragmenty starej „Kartoteki” (1958-59, prapremiera 
1960) połączył z nowymi, usuwając lub dodając dialogi, po-
staci i całe sceny. Tekst, który powstał w efekcie „autorskiej 
dekonstrukcji dramatu” i wspólnej pracy z wrocławskimi ak-
torami, opublikowany nakładem Wydawnictwa Literackiego, 
przyniósł autorowi nominację do nagrody Nike’ 98.

Dramat Różewicza zainspirował zespół Zamiast do pracy 
nad interpretacją tekstu i odnalezienia nawiązań do aktualnych 
wydarzeń. Jak mówi reżyserka spektaklu, Grażyna Smoliboc-
ka, „Kartoteka rozrzucona” to: „nasz komentarz do współcze-
sności, zwłaszcza polskiej”. W tekście pojawiają się: Boha-
ter I i Bohater II – mężczyźni, Polacy, ukazani w momencie 
kryzysu egzystencjalnego. Przyczyny tego kryzysu tkwią m. 
in. w różnych traumach polskich – szarej, dołującej „małej 

stabilizacji”, „upupiającym” po gombrowiczowsku systemie 
edukacji,  ciągle żywych doświadczeniach wojennych gene-
rujących myślenie ”Niemiec to wróg”, polskim piekle poli-
tycznym powodującym skakanie sobie do oczu zamiast roz-
sądnego dialogu. Autorem muzyki do spektaklu jest Jarosław 
Krawczyk, a scenografii Agnieszka Gierach.

Zapraszamy na premierowy spektakl pod tytułem „Kartote-
ka rozrzucona” 24 listopada o godzinie 18 do Centrum Kultury 
Przeźmierowo. Wstęp wolny.

~ Dorota Kłos

„Zamiast” rozrzuca Kartotekę

Baśniowy Dziadek do orzechów

~ gok
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l.p. Nazwisko Imię Data ur. Miejsce ur. Miejsce zam. Rodzice Data śm. Pochówek
1 Bajerlein Wawrzyn 24.07.1898 Poznań Wysogotowo Wawrzyn Józefa 1.06.1984  
2 Balcerek Stefan 24.11.1894 Lusówko  Józef Marianna 23.12.1981 Trzcianka
3 Bąkowski Franciszek 3.04.1899 Ceradz Kościelny  Wawrzyn Franciszka   
4 Bąkowski Józef  Sady     
5 Bąkowski Stanisław 18.04.1874 Ceradz Kościelny Poznań    
6 Błaszczak Wincenty 4.01.1898 Lusówko  Władysław Franciszka 8.06.1990 Lusowo
7 Błażejak Piotr 20.05.1898 Sady  Antoni Franciszka   
8 Bobkowski Stanisław   Tarnowo Podgórne    

9 Bolewicz Stanisław 10.11.1897 Poznań Ceradz Kościelny 
(1937)

Apolinary Małgo-
rzata   

10 Bombicki Gustaw Jan ks. 11.07.1883 Kępno Ceradz Kościelny  13.07.1942 Dachau
11 Borzych Franciszek 8.02.1901 Więcbork Przeźmierowo Michał   Anna   
12 Braniewicz Walenty 9.08.1890  Tarnowo Podgórne Ignacy Franciszka 11.02.1964  
13 Brozda Stefan 7.12.1896 Tarnowo Podgórne Czarnków Tomasz Zofia   
14 Brudniewicz Wojciech 10.04.1896 Lusówko Poznań Konstanty Katarzyna 18.06.1919 Poznań Cytadela
15 Brykczyński Kazimierz 27.09.1896 Sady Oborniki Piotr  Waleria   
16 Byliński Czesław 11.03.1904 Sady  Stanisław Franciszka   
17 Byliński Stanisław 11.10.1900 Swadzim  Stanisław Franciszka   
18 Cerbiński Kazimierz 21.02.1890 Jankowice Poznań    
19 Chumerski Walenty 8.01.1895 Chyby  Wojciech Agnieszka   
20 Czarny Józef 11.03.1884 Lusowo     
21 Czerniak Piotr 26.01.1892 Góra  Wojciech Maria   
22 Czyż Stanisław 1890  Wysogotowo  1953  
23 Czyż Walenty 4.01.1899 Wysogotowo  Wawrzyn Katarzyna   
24 Ćwiertnia Antoni 27.12.1895 Kokoszczyn  Walenty Marianna   
25 Dekiertowski Stefan 3.08.1897 Lusowo  Wawrzyn Ludwika   
26 Dłużak Franciszek 28.09.1899 Bzowo Otorowo  2.02.1984 Przeźmierowo
27 Dolata Józef   Edmundowo    
28 Dolata Józef 24.02.1894 Ceradz Kościelny Ceradz Kościelny  28.05.1966 Ceradz Kościelny
29 Dolata Ludwik 15.08.1891 Ceradz Kościelny  Stanisław Antonina   
30 Dolski Józef 11.02.1900 Lusówko Jankowice Wojciech Apolonia   
31 Dörr Alojzy 4.02.1898  Przeźmierowo Rudolf Weronika 28.04.1975 Przeźmierowo
32 Dostatni Jan   Tarnowo Podgórne    
33 Dostatni Stefan   Tarnowo Podgórne    
34 Dowbor Muśnicki Józef 25.10.1867 Garbów Lusowo Roman Antonina 26.10.1937 Lusowo
35 Dreczkowski Stanisław 19.04.1901 Ceradz Kościelny  Antoni Stanisława 1982 Kiekrz
36 Drozdowski Kazimierz 10.02.1901  Lusówko  24.04.1979 Lusowo
37 Drozdowski Wawrzyn 3.08.1898 Lusówko Lusówko Piotr    Józefa  Lusowo
38 Duchnicki Bronisław 1.09.1887 Sady Poznań Piotr Stanisława   
39 Duda Jan I 13.05.1881 Tarnowo Podgórne  Mateusz Katarzyna   
40 Duda Jan II   Tarnowo Podgórne    
41 Dzierżyński Antoni 16.05.1895  Góra Wincenty Anna 20.11.1982 Tarnowo Podgórne
42 Eder Walenty 18.01.1880 Lusowo Urbanowo Walenty Balibna   
43 Ernest ?   Tarnowo Podgórne    
44 Fetter Jan 10.06.1877 Tarnowo Podgórne Poznań    

45 Flak Antoni 4.04.1900 Rumianek Wiśniówka (pow. 
Śniatyń)    

46 Florysiak Franciszek 30.01.1902 Poznań  Marcin Wiktoria 11.10.1976 Lusowo

Prezentujemy Państwu efekt kilkumiesięcznych poszu-
kiwań, których celem było stworzenie listy Powstań-
ców Wielkopolskich i żołnierzy Wojsk Wielkopolskich, 

związanych z terenami Gminy Tarnowo Podgórne. Są to lu-
dzie, którzy urodzili się, mieszkali, bądź są pochowani w miej-
scowościach, znajdujących się w dzisiejszych granicach na-
szej Gminy. O wielu z nich mamy informacje – potrafimy 
odtworzyć ich losy w trakcie walk powstania czy późniejszym 
okresie. Niestety na tej liście znajdują się i tacy, o których nie 
wiemy nic poza faktem, że urodzili się właśnie na tych tere-

nach lub tu mieszkali (większość w połowie lat 30. XX wie-
ku). Może wśród tej listy składającej się z 257 pozycji roz-
poznają Państwo niektóre nazwiska i pomogą nam uzupełnić 
informacje? Liczymy na Państwa pomoc. Wszelkie informa-
cje prosimy składać drogą mailową muzeumlusowo@gmail.
com lub telefonicznie 61 814 69 52. 

~ dr Michał Krzyżaniak 
dyrektor Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała 

Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Nasi Powstańcy
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l.p. Nazwisko Imię Data ur. Miejsce ur. Miejsce zam. Rodzice Data śm. Pochówek
47 Gabryelski Wiktor 8.10.1898 Śmigiel Batorowo Franciszek Weronika 29.05.1981 Lusowo
48 Gierka Stanisław 9.09.1890 Sobiesiernie  Antoni Marianna   
49 Gościniak Wawrzyniec 10.08.1881  Lusowo  14.03.1957 Lusowo
50 Gowarzewski Stanisław 9.05.1901 Skórzewo Lusowo    
51 Gryska Ignacy 22.01.1894 Sady Pęckowo    
52 Gryska Kazimierz 9.02.1894 Trzcielin Swadzim Wojciech Marianna 15.01.1983 Skórzewo
53 Grzybowski Stanisław 18.10.1887 Tarnowo Podgórne  Ignacy   
54 Hałas Antoni 2.01.1892  Ceradz Kościelny  4.09.1968  
55 Hirsch Feliks 16.10.1901 Lusowo  Józef Teresa   
56 Hoffa Wojciech 22.03.1896 Lusówko Lasek Marcin Agnieszka   
57 Hoffmann Marcin 7.11.1874 Sobiesiernie Strzeszyn    
58 Hołodyński Edmund 11.09.1898 Ostroróg Przeźmierowo Franciszek Zofia 3.02.1969  
59 Idaś Konstanty 5.03.1900 Ceradz Kościelny  Michał Franciszka   
60 Igansiak Andrzej 10.10.1895 Tarnowo Podgórne Krzywiń    

61 Jabłoński Franciszek 2.09.1893 Lusówko Walkowice Franciszek Kata-
rzyna   

62 Jagodziński Jan 4.12.1880 Sady Poznań    
63 Janeda Franciszek 25.01.1896 Zakrzewo Batorowo Jakub Marzanna 6.06.1976 Skórzewo
64 Janyga Franciszek 2.01.1894 Tarnowo Podgórne  Franciszek   
65 Jarosz Ludwik ks.   Tarnowo Podgórne    
66 Jastrzębski Józef 16.03.1901 Sobiesiernie Mysłowice    
67 Jaszyk Ludwik 13.08.1898 Dopiewo Ceradz Kościelny Franciszek Michalina 8.12.1978 Ceradz Kościelny
68 Jaworski Maksymilian   Sady    
69 Jaworski Władysław   Sady    
70 Jezierski Józef 28.02.1894 Sady  Jan Marcjanna   
71 Jóźwiak Ignacy 23.01.1893 Swadzim Junikowo    
72 Jujeczka Stefan 17.07.1896 Sady Szamotuły    
73 Just Leon   Tarnowo Podgórne    
74 Just Marian 12.02.1898 Tarnowo Podgórne  Stanisław Józefa  Tarnowo Podgórne
75 Just Wiktor   Tarnowo Podgórne  1926  
76 Kabaciński Stanisław 10.11.1898 Stępocin Tarnowo Podgórne Konstanty Maria 13.11.1965  
77 Kachel Antoni 21.05.1902 Turkowo Tarnowo Podgórne Jan Katarzyna 19.09.1988 Tarnowo Podgórne
78 Kaczmarek Stefan 8.12.1898 Kokoszczyn  Walenty Marianna   
79 Kaczmarek Teofil 10.03.1896 Ceradz Kościelny  Michał Katarzyna   
80 Kaliszan Stanisław 26.04.1869 Wysogotowo Poznań (Ławica)    
81 Kaluga Antoni 22.12.1901 Podrzewie Przeźmierowo Józef Marianna 11.04.1982 Przeźmierowo
82 Kałek Wincenty 18.07.1895 Tarnowo Podgórne  Marcin    Maria   
83 Kamyś Wojciech 22.03.1902 Lusówko Poznań    
84 Kanikowski Roman 17.02.1888 Zułowie Przeźmierowo  14.12.1951  
85 Karaś Jan 22.10.1902 Oczkowice Tarnowo Podgórne Stanisław Katarzyna 1945  
86 Kiereńczyk Ignacy 18.01.1899 Rumianek Gaj Wielki    
87 Kierończyk Stanisław 5.04.1895 Góra  Michalina   
88 Kluczewski Jakub 17.07.1899 Sokolniki Lusowo    
89 Kluczyk Bronisław 23.12.1893 Lusowo  Szymon Emilia 3.05.1995 Piła
90 Kokot Stanisław 6.04.1899 Lusówko Lusówko    
91 Kolasiński Ludwik   Tarnowo Podgórne    
92 Kolasiński Paweł 14.01.1898 Sulmierzyce Przeźmierowo Józef    Maria 1986(?) Przeźmierowo
93 Kolasiński Stanisław 24.10.1898 Swadzim Poznań Maciej Marianna   
94 Kolasiński Wawrzyniec 30.07.1900 Rumianek  Stanisław Rozalia   
95 Koluśniewski Stefan 13.09.1901 Tarnowo Podgórne  Jan Franciszka   
96 Konieczny Jan 13.08.1892 Targowisko Tarnowo Podgórne Jan   Leokadia   
97 Konys Józef 4.03.1878 Ceradz Kościelny Duszniki    
98 Kopłowski Ignacy 25.07.1899 Koźmin Tarnowo Podgórne    
99 Koszela Antoni   Tarnowo Podgórne    
100 Koszela Karol 19.04.1884   Józef    Emilia 1.10.1971  
101 Kośmider Ignacy 29.01.1896  Ceradz Kościelny  7.02.1967  
102 Kozłowski Ignacy 25.07.1899 Koźmin Tarnowo Podgórne    
103 Królik Antoni 14.05.1899 Rozalin  Józefa   
104 Krug Franciszek 22.12.1899  Tarnowo Podgórne    
105 Krzyżanek Jan 8.05.1885  Tarnowo Podgórne Walenty Antonina 28.09.1961  
106 Krzyżaniak Adam 10.12.1898 Otowo Poznań Michał Antonina   
107 Krzyżaniak Stanisław 8.11.1895 Otowo  Michał Antonina   
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108 Kubiak Jan 24.07.1893 Godawy  Wojciech Magdalena 9.05.1967 Lusowo
109 Kucharzewski Franciszek 22.03.1896 Lusowo  Stanisław Magdalena   
110 Kucurek Jan 27.01.1899 Lusówko  Michał  Maria 29.07.1919  
111 Kukurenda Michał 1867 Chyby Poznań  16.01.1920  
112 Kukurenda Stefan 10.08.1898  Tarnowo Podgórne  27.01.1934 Tarnowo Podgórne
113 Kulczyński Łucjan 7.01.1904 Smolice Przeźmierowo Józef Marianna ??.??.??  
114 Kupka Stanisław 30.08.1897 Ceradz Kościelny  Wawrzyniec Wiktoria   
115 Kurasz Józef 14.03.1901 Swadzim  Wawrzyn Katarzyna   
116 Kurek Józef 10.02.1902 Swadzim  Walenty Michalina   
117 Kurek Walenty   Swadzim    
118 Kurpisz Ignacy 21.01.1901 Poświętne Tarnowo Podgórne Stanisław Katarzyna 1965  

119 Kwiatek Andrzej 7.10.1899 Szczuczyn Tarnowo Podgórne Wawrzyniec Ma-
rianna 1.02.1979 Tarnowo Podgórne

120 Lambryczak Walenty I 5.02.1893 Śliwno Tarnowo Podgórne Szymon Marianna 13.11.1980 Tarnowo Podgórne
121 Lambryczak Walenty II   Tarnowo Podgórne    
122 Lehmann Wincenty 17.07.1897 Ceradz Kościelny  Franciszek Apolonia   

123 Leitgeber Antoni 7.06.1890 Poznań Tarnowo Podgórne 
/ Kokoszczyn (1935) Wawrzyn Barbara 20.09.1974 Tarnowo Podgórne

124 Luleczka Leon 30.03.1893 Tarnowo Podgórne  Stanisław Józefa   
125 Maćkowiak Stanisław 12.08.1889 Tarnowo Podgórne  Wawrzyn Maria   
126 Majorczyk Władysław 21.06.1898 Szczodrowo Tarnowo Podgórne Andrzej Józefa 9.09.1976 Tarnowo Podgórne
127 Malajczyk Walenty   Ceradz Kościelny    
128 Mańczak Józef 15.03.1876 Sady  Wincenty   
129 Marciniak Franciszek 20.03.1896 Góra  Józef Katarzyna   
130 Marianowski Józef 10.06.1900 Sierosław Poznań Marcin Agnieszka   
131 Matuszak Ignacy 7.07.1899 Swadzim  Marcin Teodora   
132 Matuszak Stanisław 3.11.1900 Tarnowo Podgórne  Józef Jadwiga   
133 Matuszczak Władysław 2.06.1900 Wiry Sady    
134 Michalski Czesław 16.07.1902 Poznań Tarnowo Podgórne    
135 Miężał Stanisław 23.10.1889 Jankowice  Stanisław Marianna   
136 Mikołajczak Antoni 31.12.1890 Ceradz Dolny Ceradz Kościelny Tomasz Anna 9.01.1919 Ceradz Kościelny
137 Mikołajczak Wojciech   Ceradz Kościelny Tomasz Anna   
138 Miński Michał 3.09.1894 Tarnowo Podgórne  Stanisław Magdalena   
139 Miński Stanisław 13.11.1893 Tarnowo Podgórne  Stefan   
140 Molik Jan 27.05.1900 Tarnowo Podgórne Lusowo Antoni Józefa 9.09.1985 Lusowo
141 Molik Marcin 25.10.1889 Swadzim Poznań    
142 Mucha Józef 31.01.1900  Ceradz Kościelny  17.01.1982 Ceradz Kościelny
143 Müller Marian 8.09.1895 Grzebienisko Ceradz Kościelny Wojciech Anastazja 14.01.1919 Ceradz Kościelny
144 Müller Stefan 18.08.1897 Tarnowo Podgórne  Czesław 1953 Nowy Sącz
145 Nawrocki Stefan 30.07.1896 Swadzim  Józef Karolina   
146 Niemyt Kazimierz 1.03.1894 Tarnowo Podgórne  Jan     Teresa   
147 Nigawski Stanisław 21.10.1897 Kwilcz Lusówko    
148 Nijewski Antoni 12.01.1898  Ceradz Kościelny  16.09.1966  
149 Nijewski Franciszek   Ceradz Kościelny    
150 Nijewski Marcin   Ceradz Kościelny    
151 Nijewski Wojciech   Ceradz Kościelny    
152 Nowak Jan 21.03.1897 Dopiewiec Batorowo Jan       Maria 14.03.1974 Lusowo
153 Nowak Stanisław 5.11.1888 Baranowo  Ludwik Maria   
154 Nowak Stanisław I   Przeźmierowo    
155 Nowak Stanisław II   Przeźmierowo    
156 Nowak Stanisław III   Przeźmierowo    
157 Nowak Stanisław IV 29.03.1901 Sędziny Lusówko Andrzej Walentyna 23.01.1983  
158 Nowak Stefan 14.11.1899 Lusówko Lusówko Józef Agnieszka 16.04.1977 Lusowo
159 Nowakowski Antoni 9.06.1898 Lusowo Poznań    
160 Nowotny Stanisław 8.05.1900 Jankowice  Bronisław Julianna   
161 Okupniak Jan 7.12.1889 Sady  Michał  Maria 1.02.1981 Lusowo
162 Olek Ignacy 27.07.1894 Stanisławowo Tarnowo Podgórne Jan Agnieszka 11.10.1975 Tarnowo Podgórne
163 Osowski Stanisław 7.11.1898 Przeźmierowo Orłowo Józef Agnieszka   
164 Ossowski Szczepan 17.12.1887 Baranowo  Stanisław Wiktoria   

Ciąg dalszy w następnym numerze gazety.
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

Spotkanie z pisarką Anetą Kołat 
Czy tekst można złamać? Jak powstaje ilustracja do książ-

ki? Jak długo się ją pisze? Czy pomysły do książki moż-
na znaleźć na drzewie? – na te pytania uczniom klas 0-2 

Szkoły Podstawowej im. Integracji Europejskiej odpowiadała 
Aneta Kołat, autorka opowiadań i wierszy dla dzieci. 

Pani Aneta opowiedziała wiele ciekawostek związanych 
z pracą pisarza, zdradziła swoje sekretne przepisy na to, by 
książka była udana. Słuchaliśmy opowiadań o Adzie i Grześku, 
którzy tak jak niektórzy z nas zaczęli chodzić do szkoły. Okazu-
je się, że ich przygody są bardzo podobne do naszych. Poznali-
śmy też piosenkę o naszych bohaterach. Próbowaliśmy również 
rozwikłać wspólnie zagadkę, dlaczego wśród leśnych zwie-
rząt zapanował wielki popłoch. Każda z klas otrzymała pierw-
szy i jedyny w swoim rodzaju autograf. A książki pani Anety 
wzbogaciły nasze klasowe biblioteczki. Kto wie, może wśród 
naszych uczniów rośnie nowy pisarz i za lat kilka to z nim się 
będziemy spotykać. ~ Beata Mądra

Migrena jest jednym z najczęściej występujących bó-
lów głowy. Przyjmuje się, że na świecie z powodu 
migreny cierpi około 10% populacji. Pomimo tak 

powszechnego występowania, często jest nierozpoznawana, 
a co za tym idzie – źle leczona.

Najczęściej spotykanym podziałem migreny jest podział na 
migrenę z aurą i bez aury. Istotny jest jednak także podział ze 
względu na liczbę dni z bólem głowy w miesiącu na migrenę 
epizodyczną, gdy typowe bóle głowy występują rzadziej niż 
15 dni w miesiącu oraz migrenę przewlekłą,  gdy takich dni 
jest więcej.

Prawidłowe postawienie rozpoznania migrenowego bólu 
głowy oraz określenie jej typu skutkuje wdrożeniem odpo-
wiedniej metody leczenia.

Migrena, aktualnie uważana od niedawna  za chorobę prze-
wlekłą, wymaga odpowiedniego leczenia zwalczającego wy-
stępowanie napadu oraz u pewnej, odpowiednio wyselek-
cjonowanej grupy osób – leczenia profilaktycznego. Celem 
takiego postępowania jest istotne zmniejszenie częstości wy-
stępowania i natężenia odczuwanego bólu, co przekłada się na 
poprawę jakości życia oraz skutkuje zmniejszeniem przyjmo-
wanych leków przeciwbólowych.

Wśród dostępnych leków przeciwbólowych w formie table-
tek, tylko jedna grupa – tryptany – została stworzona w celu 
zwalczania migrenowego bólu głowy. Głównym ogranicze-
niem do stosowania w napadzie migreny jest stosunkowo 
szybkie ryzyko powstania polekowych bólów głowy, przy 
zbyt częstym ich używaniu.

Od kilku lat lekiem stosowanym w opanowaniu migreny 
przewlekłej jest toksyna botulinowa typu A, której działanie 
polega na hamowaniu uwalniania neuroprzekaźników związa-
nych z powstawaniem bólu. Podawana w cyklach w postaci 
iniekcji przez odpowiednio przeszkolonego lekarza, według 
protokołu PREEMPT, cechuje się wysoką skutecznością przy 
niewielkich objawach ubocznych.

Już od listopada 2018 r. w Polsce dostępny będzie lek o in-
nowacyjnym działaniu w profilaktyce migreny. Lekiem tym 
jest erenumab, będący ludzkim przeciwciałem monoklonal-
nym, którego działanie polega na wiązaniu się z receptorem 
peptydu związanego z genem kalcytoniny (CGRP). Erenumab 
wiążąc się z receptorem CGRP ma zapobiegać przedostawaniu 
się sygnałów bólowych migreny do mózgu. Erenumab poda-
wany jest comiesięcznie w formie zastrzyku podskórnego, sa-
modzielnie przez pacjenta po właściwym przeszkoleniu.

Oprócz metod farmakologicznych w leczeniu migreny, co-
raz szersze uznanie znajduje nowoczesna metoda polegająca 
na elektrostymulacji odpowiedniej części układu nerwowe-
go, skutkująca modulacją ośrodkowych i obwodowych dróg 
przewodzenia wrażeń bólowych.  Aktualnie na rynku dostępne 
jest urządzenie do zewnętrznej, przezskórnej stymulacji ner-
wu nadoczodołowego. Stosuje się je w formie samoprzylepnej 
elektrody, którą przykleja się codziennie na 20 minut do czoła. 
Taka forma leczenia pozwala na uniknięcie skutków ubocz-
nych pojawiających się podczas farmakoterapii, w szczegól-
ności lekami przeciwbólowymi.

~ dr n. med. Magdalena Moskalik, specjalista neurolog
www.leczeniebolowglowy.pl

Nowoczesne leczenie migreny
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Przedszkole w Baranowie

Kim będę, gdy dorosnę

Przedszkole w Lusówku

 Tradycje są nam  
znane – Święto Pyry

Tematem rocznym w naszym przedszkolu jest „Kim 
będę, gdy dorosnę”, dlatego w październiku nasze 
przedszkole gościło przedstawicieli wybranych zawo-

dów. Na początku miesiąca gościem naszej placówki był stra-
żak Pan Szymon, który odwiedził każdą z grup. Opowiadał 
na czym polega jego praca, utrwalił z dziećmi numery alar-
mowe oraz zasady bezpieczeństwa. Największą atrakcją dla 
dzieci był kurs pierwszej pomocy. Każdy mógł poćwiczyć na 
fantomie jak należy prawidłowo prowadzić zewnętrzny masaż 
serca. 

Grupę Wiewiórek odwiedziła Pani Iza – protetyk słuchu. 
Dzieci poznały szczegółową budowę ucha oraz to jak nale-
ży o uszy dbać. Kolejnym naszym gościem był piłkarz Pan 
Bartosz. Opowiadał o tym kim jest piłkarz i czym się zajmu-
je. Na pamiątkę każda grupa otrzymała piłkę Lecha Poznań 
z autografem. Dzieci był bardzo zaciekawione, każdą wizytą 
naszych gości. 

Grupa Jeżyków miała tydzień o zawodach, dlatego zapro-
szeni zostali na zajęcia goście: Krawcowa Pani Krysia, flo-
rystyka Pani Natalia oraz stomatolog Pani Jolanta. Bardzo 
serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za 
przybycie. ~Weronika Strugała

Jesień to czas zbiorów, w naszym przedszkolu jest wtedy 
bardzo wesoło i kolorowo. 

W tym roku w ramach współpracy z rodzicami obcho-
dziliśmy Święto Pyry. Ziemniak był zatem głównym bohate-
rem spotkania – wykorzystaliśmy go podczas zabaw i zawodów 
sportowych. Dzieci dowiedziały się skąd pochodzi ziemniak, 
jakie są jego regionalne nazwy (pyra, kartofel, bulwa) oraz ja-
kie potrawy można z niego przygotować. Podczas spotkania nie 
mogło odbyć się bez tradycyjnego ogniska i degustacji  pieczo-
nych pyr z gziką. Rodzice wraz z dziećmi miały okazję wyka-
zać się pomysłowością podczas tworzenia ziemniaczanych cu-
daków. Wszystkie wysiłki i zaangażowanie uczestników zostało 
docenione oklaskami i dyplomami.  ~Anna Strugarek-Nowak 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym, 
w rejonie ulicy Działkowej, dla działek nr 693/3-693/8.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go w Tarnowie Podgórnym, w rejonie ulicy Działkowej, dla działek nr 
693/3-693/8 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 03.12.2018 r. do 31.12.2018 r., w godzinach pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miej-
scowego rozwiązaniami, odbędzie się 10.12.2018 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 16:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
17.01.2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gmi-
ny Tarnowo Podgórne.
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Bieg Patrona 
Sport ujawnia nie tylko bogate możliwości fizyczne człowie-

ka, ale także jego zdolności intelektualne i duchowe. Nie 
polega jedynie na sile fizycznej i wydolności mięśni, ale 

ma także duszę i dlatego musi w pełni ukazywać swe oblicze 
– tak mawiał patron naszej szkoły, św. Jan Paweł II. Zawsze 
podkreślał on zbawienne działanie uprawiania sportu nie tyl-
ko na ciało, lecz także na charakter i samopoczucie człowieka, 
zwłaszcza młodego. Jak przystało na Szkołę Promującą Zdro-
wie staramy się uwzględniać zajęcia sportowe w życiu naszej 
placówki. Zgodnie z powyższą filozofią myślenia, 16 paździer-
nika miało miejsce wydarzenie sportowe integrujące społecz-
ność uczniowską – Pierwszy Bieg Patrona pod hasłem „Jedynka 
Biega”.

Tego dnia wszyscy chętni uczniowie mogli wziąć udział 
w biegu na 800 m (klasy 0-3), sztafecie (klasy 4-6) oraz biegu 
indywidualnym (klasy 7).

Obchody rozpoczęły się o godz. 9.30 energetyczną rozgrzew-
ką na boisku szkolnym prowadzoną z ogromnym zaangażowa-
niem przez Dyrektor Magdalenę Gawrońską-Garstkę oraz panie 
U. Narożną i P. Fiksa. Entuzjazm prowadzących szybko udzielił 
się uczniom i do rozgrzewki oprócz biegaczy dołączyła się rów-
nież kibicująca widownia. 

Po przygotowaniu mięśni do biegu uczniowie klas 0-3 pozo-
stali na szkolnym boisku, aby zmierzyć się z nie lada wyzwa-
niem, jakim jest pokonanie jednego okrążenia boiska. Każdy 
biegacz był gorąco dopingowany przez zgromadzoną widow-
nię. Dodatkowo pani Dyrektor oraz pani Fiksa wspierały za-
wodników, towarzysząc im podczas każdego okrążenia i dbając 
o to, aby wszyscy zawodnicy ukończyli bieg na miarę swoich 
możliwości.

Tymczasem uczniowie klas 4-7 pomaszerowali do Parku 
700-lecia, aby w otoczeniu piękna przyrody spróbować swych 
sił w sztafecie. Trasa biegu wytyczona była między drzewami 
w bardzo zróżnicowanym terenie, zawodnicy mogli się więc 
poczuć prawie jak uczestnicy prawdziwych biegów przełajo-
wych. Uczniowie, którzy nie brali udziału w biegu, a zdecy-
dowali się przyjść, aby dopingować koleżanki i kolegów, dbali 
o to, by reprezentanci ich klas mieli pod dostatkiem przekąsek 
i wody. 

Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami oraz dyploma-
mi. Najważniejszą nagrodą dla każdego biegacza była jednak 
ogromna satysfakcja z pokonania trasy biegu i dotarcia do mety. 
Każdy uczestnik miał tego dnia okazję aby budować wiarę we 
własne siły i przełamać swoje słabości.

 ~Danuta Leśniewska

7 października odbył się XXXII Ogólnopolski Rajd Szla-
kiem Powstania Wielkopolskiego. Naszą szkołę reprezen-
towała równo 60-osobowa drużyna piechurów, składają-

ca się z uczniów oraz ich rodziców i dziadków. Zmotywowani 
i niesieni chęcią przygody ruszyliśmy w około 10–kilometrową 
trasę. Rajd rozpoczęliśmy w Ceradzu Kościelnym, następnie 
przemierzając leśne dukty minęliśmy Jankowice i Edmundowo. 
Trasa zaskoczyła nas przepięknymi widokami, którym w od-
biorze dopomogła niewątpliwie wyjątkowo słoneczna jesien-
na pogoda. W połowie rajdu na lusowskim odcinku zrobiliśmy 
przerwę i ruszyliśmy dalej, już wzdłuż brzegu Jeziora Lusow-
skiego, docierając do ośrodka wypoczynkowego Val di Sole. Na 
miejscu uraczeni wojskową grochówką wzięliśmy udział w za-
wodach sportowych, strzeleckich oraz muzycznych. W ramach 
rajdu część z nas wybrała się do Muzeum Powstańców Wiel-
kopolskich im. gen Józefa Dowbora Muśnickiego. Reprezenta-
cja naszej szkoły została uhonorowana drogocennym pucharem 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Szlakiem Powstania Wielkopolskiego
w kategorii „najliczniejszej grupy rajdowej”.  Zmęczeni i pełni 
wrażeń z rodzicami lub autobusem wróciliśmy do swoich do-
mów.  ~Marcin Kobos
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Rozmawiamy z Katarzyna Pfajfer, nauczycielką w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym, prowa-
dzącą zajęcia z wychowania fizycznego.  

W ostatnich dniach bardzo szybko rozeszła się po szkole 
wieść, że jest Pani Mistrzynią Świata! Serdecznie gratuluje-
my! Jak długo trenuje Pani karate i skąd wzięła się inspira-
cja, aby ten sport trenować?

Karate trenuje od 19 lat, praktycznie od 7 roku życia. Zainte-
resowanie tym sportem wzięło się u mnie po obejrzeniu filmów 
z Brusem Lee i filmu Karate Kid. Początkowo mój tata nie zga-
dzał się na to, ale po roku oczekiwania i moich próśb wreszcie 
mogłam pójść do klubu karate. Był tylko jeden klub w Kroto-
szynie, skąd pochodzę i nazywał się „K.S. KROTOSZ”. Teraz 
nazywa się „Akademia Sportów Walki NIPPON Krotoszyn”.

Na czym polegają treningi, jak intensywnie Pani trenuje? 
Proszę nam o tym opowiedzieć.

Trenuję trzy razy w tygodniu. Treningi są intensywne i skła-
dają się z trzech etapów. Pierwszy to Kihon – wstęp, ćwiczenia 
określonych pozycji karate, drugi to Kata – walka bez przeciw-
nika i trzeci to Kumite – walka z przeciwnikiem

W jakiej kategorii Pani startuje? 
Na tych Mistrzostwach Świata starowałam w kategorii wie-

kowej kobiet 22-28 lat, Czarne pasy. Posiadam Czarny Pas 
2DAN (jest ich 10).

Wiemy, że zdobyła Pani Mistrzostwo Świata. Jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy. Proszę nam opowiedzieć , gdzie od-
bywały się te mistrzostwa i jak one wyglądały. 

Zawody odbywały się w Portugalii, w miejscowości Almada, 
w dniach 26-28 października. W piątek startowali dorośli (po-
wyżej 18 lat), w sobotę juniorzy (13-18 lat), a w niedzielę dzieci 
( 5-13 lat).

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

Uczy nas Mistrzyni Świata!
Wywiad z Katarzyną Pfajfer, Mistrzynią Świata w Karate!

Zdobyłam złoty medal drużynowy Kata Mix, złoty drużyno-
wy Kata kobiet, srebrny drużynowy Kumite i srebrny indywi-
dualny.

W jaki sposób zachęci Pani młodzież, aby poszła w Pani 
ślady?

Jestem trenerką od 5 lat, od dwóch lat mam swój Klub Karate 
MUKUDORI, który ma filie w Poznaniu i Tarnowie Podgór-
nym.

Sport daje bardzo dużo osobie uprawiającej go. Przede 
wszystkim uczy dyscypliny, kształtuje charakter, uczy szacun-
ku dla drugiej osoby. Oprócz tego rozwija sprawność fizyczną 
i poprawia sylwetkę. W karate jest dużo zabawy, co szczególnie 
podoba się młodszym dzieciom. 

Chciałabym na koniec mocno podkreślić, że karate służy do 
obrony, a nie do ataku.

Dziękujemy za rozmowę i jeszcze raz serdecznie gratulu-
jemy!

Z Katarzyną Pfajfer rozmawiały:  
Krystyna Juszkiewicz, Zuzanna Mikołajczak,  

Emilia Pałęza z kl. III C Gimnazjalnej  
(obecnie S.P. nr 2 w Tarnowie Podgórnym)  

oraz Jolanta Siwczak

Katarzyna Pfajfer
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Wdniach 23-25 października w miejscowości Alma-
da w Portugalii rozegrane zostały XX Mistrzostwa 
Świata Karate FSKA. W zawodach brało udział po-

nad 1000 zawodników z różnych krajów. Wśród nich znaleźli 
się nasi zawodnicy z Klubu Karate „Mukudori”. 

W piątek wystartowała trenerka Klubu Katarzyna Pfajfer, 
zdobywając łącznie 4 medale: dwa złote w konkurencji druży-
nowej kobiet oraz mix, dwa srebrne w konkurencji indywidual-
nej oraz drużynowej. Natomiast w niedzielę startowali młodsi 
zawodnicy Klubu: Marcel i Maja, którzy zdobyli srebra w kon-
kurencjach kata indywidualne, Zuzia wywalczyła złoto, rów-
nież w kata indywidualnym, natomiast nasza drużyna mix zdo-
była brąz w kata drużynowym (Marcel, Lori, Maja).

Wszyscy nasi zawodnicy pokazali wysoką klasę sportową 
i to, co prawdziwy karateka powinien posiadać – ducha wal-
ki, bo walczyli dzielnie pokonując na swojej drodze do podium 
wielu dobrych rywali.

– Jestem dumna z postawy moich zawodników. Wszyscy przy-
gotowywali się sumiennie od kilku miesięcy do tych zawodów. 
Dzięki swej ciężkiej pracy i potowi, który wylali na wielu tre-
ningach, zdobyli tak wysokie miejsca – podsumowała zawody 
trenerka Katarzyna Pfajfer.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 ~SP nr 2 TP

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

MUKUDORI Z MEDALAMI

Szkoła Podstawowa w Baranowie 

„Pasowanie na pierwszaka  
to jest zaszczyt, a nie draka...”
Słowa piosenki skomponowanej przez mamę naszego 

ucznia, Krystynę Jarysz, zapewne na długo zapamięta-
ją uczestnicy uroczystości pasowania na ucznia Szkoły 

Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie, szcze-
gólnie ci, którzy wystąpili w roli głównej – pierwszoklasiści 
z klas 1A i 1B. Wspierani przez starszych kolegów, gimna-
zjalistów z patronackiej klasy 3A, starannie przygotowali się 
do przyjęcia nowej roli w swoim życiu – bycia pełnoprawny-
mi uczniami naszej szkoły. Stąd w piątek, 12 października, 
mogli wystąpić na prawdziwej scenie przed dyrekcją, rodzi-
cami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, aby najpierw 
zaprezentować swoje umiejętności, a potem złożyć ślubowa-
nie. Najmłodsi Nobliści z uwagą wysłuchali życzeń Dyrek-
tora, a przygotowane dla nich prezenty i słodki poczęstunek 
sprawiły im wielką radość.

 Gorąco dziękujemy naszym gościom za obecność, pomoc 
i wspólne świętowanie tego ważnego dla nas dnia. 

~ Uczniowie klasy 1A i 1B 
wraz z wychowawczyniami 

Agnieszką Wróblewską i Alicją Winiarską
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W ostatnim tygodniu września grupa uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Baranowie udała się do 
Hildesheim. Ósmoklasiści mieli okazję bliżej po-

znać historię, kulturę i zwyczaje naszych niemieckich są-
siadów. Wspólnie z uczniami partnerskiej szkoły Albertus-
-Magnus-Schule pracowali nad projektami: kulinarnym oraz 

Szkoła Podstawowa w Baranowie 

Z wizytą w Hildesheim
technicznym. Nie zabrakło czasu na wspólną zabawę i rekre-
ację: odwiedziliśmy Centrum Nauki Phaeno, Aquapark Ba-
deland w Wolfsburgu, zwiedzaliśmy Hildesheim, a na koniec 
czekał na nas spływ kajakowy.

Wrażenia uczestników:
Anastazja: – W trakcie wymiany nawiązaliśmy nowe znajo-

mości. Zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc. Świetnie bawi-
liśmy się na kajakach. W czasie pobytu poznaliśmy zwyczaje 
panujące w Niemczech. Wyjazd okazał się bardzo udany, zo-
staliśmy mile przyjęci przez naszych niemieckich partnerów. 

Zula: – Było to niepowtarzalne przeżycie, które na długo 
zostanie w mojej pamięci. Nowe znajomości i ciekawe do-
świadczenia na pewno zaowocują w przyszłości. Naszych 
niemieckich przyjaciół będziemy gościć już w maju przyszłe-
go roku.

Tymek: – Nie spodziewałem się, że tak krótki pobyt u na-
szych kolegów i koleżanek z Niemiec przyniesie mi tak dużo 
wrażeń i miłych wspomnień. Kajaki, Centrum Nauki, wspól-
ne granie i śpiewanie na ulicy to chwile, w których najbar-
dziej się zintegrowaliśmy i które szczególnie zapamiętam. 
Wyjazd uważam za bardzo udany – polecam. 

Z niecierpliwością czekamy na rewizytę naszych nowych 
przyjaciół. Dziękujemy Gminie Tarnowo Podgórne i Polsko-
-Niemieckiej Współpracy Młodzieży za współfinansowanie 
projektu.  ~Opiekunowie wymiany

W minionym miesiącu na Uniwersytet Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, podczas konwersatorium 
z przedmiotu Być dobrym pedagogiem – refleksje 

nad współczesną pedagogiką na Wydziale Studiów Eduka-
cyjnych, swój wykład wygłosił jeden z wychowanków Kuź-
ni Talentów – Sylwester Czajkowski. Ten niespełna 9-let-
ni uczeń opowiadał o naszej szkole studentom pedagogiki. 
Alternatywne formy edukacji zaczynają się cieszyć coraz 
większym zainteresowaniem nie tylko na świecie, ale również 
w naszym kraju. Koncepcja pedagogiczna Kuźni Talentów zo-
stała przedstawiona obok takich idei edukacyjnych jak peda-
gogika Janusza Korczaka, Rudolfa Steinera, Marii Montesori, 
Celestyna Freinet’a, Johna Deway’a czy też Helen Parkhurst. 
Być może, Kuźnia Talentów, będąca alternatywą dla przesta-
rzałego stylu herbartowskiego szkolnictwa w Polsce, zagości 
na stałe w kanonie dyskursów pedagogicznych poznańskie-
go Uniwersytetu, a być może również znajdzie naśladowców 
w polskim szkolnictwie.

 ~kuźnia talentów

Prywatna Szkoła Podstawowa „Kuźnia Talentów” w Lusówku

Uczniowie Kuźni Talentów
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
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27 października wolontariusze ze Szkolnego Klubu 
Wolontariatu mieli okazję osobiście poznać zwie-
rzęta, którym pomagamy w trwającej cały rok 

szkolny 2018/2019 akcji „Psiaki, kociaki i inne zwierzaki”. 
Akcja ma charakter zbiórki rzeczowej oraz okazjonalnych 
zbiórek pieniężnych, z których fundusze przeznaczamy na za-
kup karmy.

Przytulisko u Wandy przyjmuje pomoc wolontariuszy w so-
boty w godz. 12.00 – 16.00. Nasi ochotnicy mogli przyjrzeć 
się pracy opiekunów w schronisku, pomóc w pracach porząd-
kowych oraz, co było zdecydowanie najprzyjemniejsze, wy-
prowadzić na spacer pieski. Czworonogi spragnione wolności 
zafundowały swoim towarzyszom spaceru porządny trening 
kondycyjny, zwłaszcza, że dla większości wycieczka w teren 
trwała około godziny. Pomimo wietrznej pogody wszystkim do-
pisywał dobry humor i chętnych do pomocy nie brakowało.

Wykorzystaliśmy też wizytę w schronisku, aby przywieźć 
dary rzeczowe, które dzięki życzliwości naszej społeczności 
szkolnej udało się zebrać, a było tego naprawdę bardzo, bardzo 
dużo… Wiele wesołości przysporzył nam jeden z psiaków, który 
szybko zdobył przydomek „kierownik” z racji tego, że asysto-
wał naszym wolontariuszom podczas przenoszenia karmy oraz 
przyjął na siebie obowiązek obwąchania wszystkich dostarczo-
nych smakołyków. Bardzo imponująca była piękna buda, którą 
Kinga, jedna z naszych wolontariuszek, zbudowała z pomocą 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Wolontariusze w Przytulisku
u Wandy w Przyborówku

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

Dzień Pyry

taty. Na pewno jeden z dużych psiaków, których w schronisku 
nie brakuje, znajdzie w niej swój dom.

Pomimo pozytywnych emocji, które zawsze w towarzy-
szą nam, kiedy komuś pomagamy, co wrażliwsi wolontariu-
sze ukradkiem ocierali łzy wzruszenia i żalu na widok tak wie-
lu zwierzaków pozbawionych swojego pana lub pani. Dlatego 
apelujemy razem z Przytuliskiem: jeżeli decydujecie się na psa 
lub kota, rozważcie wzięcie zwierzaka z któregoś ze schronisk, 
na pewno odpłaci się miłością i przywiązaniem.

 ~Danuta Leśniewska

W piątek, 12 października, jak co roku, poprzez or-
ganizację „Dnia Pyry” w naszej szkole uczciliśmy 
obecność tego wspaniałego warzywa na naszych 

stołach, a także polską tradycję związaną z wykopkami. 
Uczniowie wszystkich klas przygotowali dania z ziemnia-

ków, które rozłożyli na przepięknie udekorowanych stołach. 
Królowały zapiekanki, sałatki, frytki z ziemniaków i batatów, 
pyry na ciepło z gzikiem, a także pieczone w folii. Były też 
przepyszne pyry na kiju, pyry nacinane z piekarnika z najróż-
niejszymi dodatkami i przyprawami. Nie zabrakło też gorących 
bułek ziemniaczanych, których wspaniały smak niżej podpisana 
czuje do tej chwili.

Komisja konkursowa, składająca się dyrekcji szkoły i przed-
stawicielki Rady Rodziców, najwyżej oceniła dekorację i potra-
wy przygotowane przez klasy:

I miejsce – kl. IV B
II miejsce – kl. VI
III miejsce – kl. III A gimnazjalna

Nic tak nie zbliża ludzi jak wspólne ucztowanie, a także go-
towanie, mówienie o jedzeniu oraz wymiana przepisów na ulu-
bione dania. I tak to właśnie wyglądało. Teraz czekamy na prze-
pisy, abyśmy mogli sami ugotować niektóre z degustowanych 
tego dnia potraw.  ~Jolanta Siwczak
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Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym  

Głośne czytanie z Gangiem Słodziaków

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym  

Z rodziną świętujemy Niepodległość

Październik to tradycyjnie w naszej szkole miesiąc bi-
blioteki szkolnej. Z tej okazji klasy 1-3 brały udział 
w zajęciach bibliotecznych ze słodziakami w roli głów-

nej. Na zajęcia z klasą 1 została zaproszona pani pielęgniarka, 
która przeczytała z książki Renaty Piątkowskiej „Co się stanie 
na leśnej polanie, czyli wesołe przygody gangu słodziaków”, 
opowiadanie o zajęczycy Zosi, która wszystkimi chciała się 
opiekować. Następnie zaproszony gość – p. Sonia, pokazała 
strój pielęgniarki pracującej przy operacji i wspólnie z dziećmi 
rozmawiała o opiece nad chorym. 

Klasa 2 miała spotkanie z babciami. Wysłuchali opowiada-
nia o jeżu Jerzyku, który chciał zobaczyć świat, ale w końcu 
stwierdził, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dzieci 
opowiadały z kim mieszkają w domu i co robią z domowni-
kami. Doszliśmy do wniosku, że ci, którzy mieszkają z bab-
cią i dziadkiem, mogą się od nich dużo nauczyć. I tak jedna 
grupa uczyła się robić surówkę z marchewki, druga babcia 
uczyła przyszywania guzików, a trzecia grupa wraz z babcią 
przygotowywali słodką przekąskę.

Klasa 3 wysłuchała opowiadania „Ryś Rysio”, które prze-
czytała pani anglistka. Rysiu opowiadał kim chciałby być. 
Następnie dzieci opowiadały kim chcą być w przyszłości. 
Mogły się trochę do tego przygotować przez przymiarkę 
strojów np. strażaka czy rolnika. 

Oddział przedszkolny bawił się z wierszami Jana Brze-
chwy. Usłyszeli np. wiersz „Tydzień” i skakali w workach, 

Pośród promieni pięknego, październikowego słońca i we 
wspaniałej atmosferze odbył się 13 października na te-
renie naszej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 

w Ceradzu Kościelnym Festyn Rodzinny „Z rodziną świętuje-
my Niepodległość”. Festyn ten był nie tylko okazją do fanta-
stycznie spędzonego czasu, ale też własnym sposobem szkoły, 
by upamiętnić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości. Wszyscy stanęli na wysokości zadania i teren wokół 
szkoły wypełnił się dziećmi, ich rodzicami, nauczycielami i in-
nymi przyjaciółmi ubranymi w biało-czerwone barwy. Zgroma-
dzeni mogli nie tylko skorzystać z pysznych przekąsek przy-
gotowanych przez rodziców, ale także stawić czoła różnym 
zadaniom na specjalnie do tego celu przygotowanych stanowi-
skach, zagrać się w loterii fantowej, wspólnie puścić bańki my-
dlane, przejechać się wozem strażackim czy też poskakać na 
tzw. „dmuchańcach”. Podczas Festynu była także możliwość 
napisania kilku słów do bohaterów – powstańców. Wszystko to 
w ramach akcji „Pamiętamy...wyślij kartkę Powstańcom War-
szawskim”, do której przyłączyła się nasza szkoła. Zaintereso-
wanie było bardzo duże, co wszystkich niesamowicie ucieszyło, 
a wszystkie kartki już zostały wysłane do adresatów. Zabawy 

po wierszu „Jajko” – biegli z jajkiem na łyżce. Po wysłucha-
niu wiersza „Stonoga” biegli w dużych butach. 

Każda klasa otrzymała albumy do zbierania naklejek ze 
słodziakami. Rodzice otrzymali zadanie głośnego czytania 
swoim pociechom – codziennie przez co najmniej 10 minut. 
Takie czytanie jest niezwykle istotne dla rozwoju dziecka.

 ~Izabela Bryszak

było całe mnóstwo, co sprawiło, że ta sobota upłynęła wszyst-
kim w przyjemnej, radosnej atmosferze. 

Pracownicy Szkoły oraz członkowie Rady Rodziców serdecz-
nie dziękują wszystkim za przybycie, zaangażowanie i wspólnie 
spędzony czas. I... już teraz zapraszają za rok! 

 ~Marta Anders

~ edukacja
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Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Rajd z niepodległością w tle
W dniu 4 października odbył się nad Jeziorem Lu-

sowskim rajd Liceum Ogólnokształcącego im. 
Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Pod-

górnym. Rajd został zorganizowany przy współpracy z UKS 
Atlas.

Zorganizowane konkurencje były ściśle związane ze zbli-
żającą się rocznicą wybuchu powstania wielkopolskiego 
oraz rocznicą odzyskania niepodległości. Uczniowie z każ-
dych klas wzięli udział w podchodach, rzucali „granatem”, 
sprawdzali znajomość języka niemieckiego, a nawet dzięki 
– obecności przedstawicieli Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego – próbowali swoich sił w strzelaniu z karabinku pneu-
matycznego. Grupę uczniów ubranych w stroje powstańców 
czekał specjalny tor przeszkód, imitujący pole walki. Cały 

dzień uświetnił wykład dr Michała Krzyżaniaka – Dyrektora 
Muzeum im. Powstańców Wielkopolskich w Lusowie oraz 
obecność Ewy Noszczyńskiej-Szkurat – I Zastępcy Wójta 
Tarnowa Podgórnego. Miniony rajd powstańczy oraz przy-
swojoną tego dnia wiedzę z pewnością zapamiętamy na dłu-
go. 

 ~ Zuzanna Janiec 2A

Projekt został sfinansowany ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego w trybie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

~ edukacja
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W piątek, 12 października, obchodziliśmy 
w naszej szkole Dzień Patrona i Dzień Nauczyciela.  
Właśnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej Sa-

morząd Uczniowski wraz z opiekunami (Iwoną Kuź-
niarek i Mariolą Sochą-Kowalską) przygotował uro-
czystą akademię z krótkim przedstawieniem, w którym 
pewna bardzo niesforna klasa spotkała na swojej drodze 
bardzo wyrozumiałego nauczyciela... Najlepsze życze-
nia złożyła wszystkim pracownikom szkoły dyrektor Joan-
na Mizerska. Niespodzianką dla uczniów były, przygoto-
wane przez harcerzy, gry i zabawy na świeżym powietrzu. 
Następnie młodzież pod opieką swoich wychowawców po-

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Dzień Patrona

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Koło matematyczne w Gdyni

wędrowała „fiedlerowskimi ścieżkami” do parków naro-
dowych – w Polsce, Europie i na innych kontynentach. 
Uczniowie oglądali filmy, wyszukiwali informacje w róż-
nych źródłach (albumach, przewodnikach turystycznych, 
na mapach), przygotowywali materiały promujące obsza-
ry o szczególnych walorach przyrodniczych, „wędrowali” 
na szczyty gór, nad jeziora, kanionami, puszczami, na brze-
gi kraterów, podziwiali wodospady, rozlewiska, rafę ko-
ralową, egzotyczną roślinność. Młodsi – w formie zabawy 
– poznawali także drapieżniki i ich tropy, a na wolnym po-
wietrzu urządzali prawdziwy Park Narodowy... Liliputów. 
Starsi mogli m. in. zapoznać się z interesującymi fragmen-
tami Ustawy o ochronie przyrody, a także przeprowadzić de-
batę społeczną w sprawie założenia nowego parku narodo-
wego. Podczas wspólnej pracy dzieci, podobnie jak Arkady 
Fiedler – przyrodnik, badacz, krzewiciel idei poznawania 
świata i ochrony zagrożonych gatunków – odkrywały naj-
piękniejsze krajobrazy, zgłębiały tajniki świata fauny i flory. 
Mamy nadzieję, że przyjęta formuła zajęć przysporzyła im ra-
dości i rozszerzyła świadomość w zakresie ochrony przyrody. 
Zgodnie z mottem, którym opatrzyliśmy tegoroczny projekt: 
Musicie uczyć swoje dzieci, że Ziemia pod waszymi sto-
pami jest prochem naszych praojców. Aby szanowały swój 
kraj, opowiadajcie im, że Ziemia jest przebogata w różne po-
krewne nam żywe istoty. Uczcie wasze dzieci tego, czego my 
uczymy nasze: Ziemia jest naszą Matką. Co spotyka Ziemię, 
wkrótce też spotka synów tej Ziemi. Co przydarza się zwie-
rzętom, wkrótce przydarzy się też ludziom. Wszystkie rzeczy 
są ze sobą powiązane. (Mowa wodza Indian Seattle z 1854 r.) 
 ~Organizatorzy

W dniu 27 października koło matematyczne „Ślada-
mi matematyki” wraz z Anną Gorońską i Martą 
Malinowską wybrało się na kolejną wycieczkę – 

tym razem do Gdyni. Pierwszym miejscem, jakie odwiedzi-
liśmy, było „Centrum Nauki – Experyment”. To interaktywna 
wystawa, której główną ideą jest nauczanie poprzez zabawę. 
Miejsce to wyzwoliło wśród nas kreatywność, pobudziło cie-
kawość świata. Przez trzy godziny bawiliśmy się wyśmieni-
cie. Największe zainteresowanie wzbudził mecz rozgrywany 
tylko przy pomocy fal mózgowych. Następnie odwiedzili-
śmy „Akwarium Gdańskie”, w którym zobaczyliśmy niezwy-
kłe gatunki ryb, płazy i gady pochodzące z różnych zakątków 
świata. Podczas wycieczki zrobiliśmy wiele pamiątkowych 
zdjęć. Z pewnością wyjazd zostanie na długo zapamiętany 
przez wszystkich uczestników.

 ~Klaudia Heliasz, kl. IIB

~ edukacja
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Szkoła Podstawowa w Lusówku

Ojcowie Niepodległości

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Pasowanie 2018

W dniach 17 – 30 października w murach Szkoły 
Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Lusówku, w związku z obchodami 100. roczni-

cy odzyskania niepodległości, można było obejrzeć wystawę 
„Ojcowie Niepodległości”, przygotowaną przez pracowników 
Instytutu Pamięci Narodowej: dr Zofię Fenrych i Mateusza 
Lipko, we współpracy z: Grzegorzem Czapskim, Maciejem 
Fryczem, Pawłem Miedzińskim, Magdaleną Ruczyńską, dr 
Pawłem Skubiszem i prof. Włodzimierzem Suleją.

Wystawa zawiera 20 plansz. W głównej części wystawy 
zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Roma-
na Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego 
Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego 
– tytułowych „Ojców Niepodległości”. 

Uczniowie naszej szkoły z zainteresowaniem przyglądali 
się bohaterom wystawy. Wśród nich znaleźli artystę, dyplo-
matów, żołnierzy i polityków, a także działaczy społecznych. 
I choć reprezentowali oni różne poglądy polityczne, różni-
li się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod 
różnymi zaborami, to potrafili zjednoczyć się wokół jedne-
go, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało 

to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo 
współdziałali. Pozostali jednak wierni własnym poglądom. 
Potrafili wykorzystać sprzyjające warunki zewnętrzne i po-
prowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

  ~Szkoła Podstawowa w Lusówku

Uroczystość pasowania na ucznia otworzył „Polonez” 
Wojciecha Kilara. Przy dźwiękach muzyki na salę 
wkroczyli bohaterowie dnia – dzieci z klas pierw-

szych i ich wychowawcy.
Pełne ciepła słowa do najmłodszych uczniów skierowała 

dyrektor Joanna Mizerska, która wyraziła radość, że już za 
moment zostaną oni oficjalnie przyjęci do grona społeczno-
ści Szkoły Podstawowej imienia A. Fiedlera w Przeźmiero-
wie.

Najlepsze życzenia złożyła dzieciom, ich rodzicom i na-
uczycielom Ewa Noszczyńska – Szkurat – pierwszy zastępca 
Wójta. Przedstawicielka Rady Rodziców – Joanna Hoffman 
porównała dzisiejsze święto do biegu sportowca, który roz-
poczyna swoją drogę i pragnie osiągnąć sukces, a następnie 
złożyła na ręce wychowawczyń klas pierwszych kosze pełne 
słodyczy. Swoją obecnością zaszczyciła nas też sołtys Prze-
źmierowa – Katarzyna Preyer. Wręczyła dzieciom pamiątko-
we dyplomy.

Starsi uczniowie zapewnili swoich młodszych kolegów, że 
mogą oni liczyć na ich pomoc. Życzyli pierwszoklasistom 
odnalezienia prawdziwej przyjaźni, uśmiechu na co dzień, 
dobrych ocen i pochwał. Życzyli tego, aby polubili szkołę.

Dzieci ślubowały dbać o honor i dobre imię szkoły, nauką 
i zachowaniem przynosić jej zaszczyt, szanować swoich na-
uczycieli, rodziców i wszystkich, którzy pracują dla naszego 

dobra, uczyć się tego, co dobre i piękne, kochać swoją ojczy-
znę – Polskę. 

Na prośbę przedstawiciela rodziców pani dyrektor dokona-
ła aktu pasowania na ucznia. To był niewątpliwie niezwykły 
moment w życiu każdego pierwszoklasisty.

W drugiej części uroczystości dzieci miały okazję spotkać 
się z Pocahontas, Elzą z Krainy Lodu, Arkadym Fiedlerem, 
Roszpunką i Julianem. Poradziły sobie z rozpoznawaniem 
zwierząt, bezpieczeństwem na drodze oraz zachowaniem 
w szkole. Okazały się też doskonałymi tancerzami – mi-
strzowsko wykonały układ taneczny do „Macareny”. Nie za-
brakło również nawiązań do 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości – uczniowie, ubrani w biało – czerwone czapki, 
z kotylionami na piersiach, zdali celująco egzamin, udziela-
jąc odpowiedzi na pytania z „Katechizmu polskiego dziecka” 
W. Bełzy. Stworzyły też flagę naszej ojczyzny, machając kar-
teczkami podczas recytacji utworu „Barwy ojczyste”.

Od dziś 5 października 2018 roku to ważna data w życiu 
uczniów pierwszej klasy. Życzymy im, aby nie zapomnie-
li słów, które obiecali wypełniać, przysięgając na sztandar 
szkoły. Niech jak najlepiej spełniają obowiązki szkolne, pil-
nie się uczą, wzorowo zachowują, ale też bawią się i odpo-
czywają.

 ~Aleksandra Filipek

~ edukacja
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~ edukacja ~ sport

Sezon kolarski 2018 dobiega końca. W październiku 
drużyna orlików Klubu Kolarskiego Tarnovia Tarno-
wo Podgórne w składzie: Wojciech Bystrzycki, Mate-

usz Kostański, Jan Łamaszewski i Dawid Burczak, zdobyła 
dwa medale Mistrzostw Polski dwójek i drużyn. Srebrny me-
dal zdobyli w kategorii U23, a brązowy w kat. elity. Zawo-
dy w jeździe drużynowej na czas rozegrano 7 października 
w Golczewie. W kolejnych torowych zawodach rozegranych 
na welodromie w Pruszkowie złoty medal w sprincie druży-
nowym elity kobiet zdobyły Julita Jagodzińska i Aleksandra 
Tołomanow. Indywidualnie dziewczyny zdobyły dwa brązo-
we medale, w sprincie, a Aleksandra w konkurencji keirin. 
Do medalowej  kolekcji srebro dorzuciła Julita Jagodzińska, 
zdobywając je w wyścigu na 500 m indywidualnie. Czwar-
te miejsce w starcie elity mężczyzn na 1 km indywidualnie 
zajął Łukasz Kowal. Mistrzostwa Polski Elity w kolarstwie 
torowym – konkurencje sprinterskie i średniego dystansu od-
bywały się w terminie 11-14 października.

Ostatnich sześć medal na zakończenie sezonu dla KK Tar-
novia zdobył Adrian Mrówka. Zawodnik zdobył srebrne me-
dale w scratchu i wyścigu eliminacyjnym oraz brąz na 4 km 

Kolarskie ostatki

indywidualnie w konkurencjach nieolimpijskich. Podczas 
Mistrzostw LZS wywalczył trzy razy srebrne: w wyścigu 
punktowym, scratchu i keirinie. Projekt współfinansowany 
przez Gminę Tarnowo Podgórne.

~Ania Lis

Szkoła Podstawowa w Lusowie 

Pamiętamy o drodze ku niepodległości
24 października świętowaliśmy w naszej szkole 

Dzień Patrona – gen. Józefa Dowbora Muśnickie-
go. Obchody połączone z upamiętnieniem 100-le-

cia odzyskania niepodległości oraz setnej rocznicy powstania 
wielkopolskiego były ważnym i podniosłym wydarzeniem dla 
społeczności szkolnej oraz lokalnej. 

Rano, odświętnie ubrani, stawiliśmy się w klasach, w któ-
rych aktywnie uczestniczyliśmy w zajęciach o tematyce nie-
podległościowej. Przybliżyliśmy sobie sylwetki bohaterów 
z lat 1918-19, uczestniczyliśmy w quizach, wykonywaliśmy 
prace plastyczne, a także uczyliśmy się składać flagę narodo-
wą. W specjalnie przygotowanych pomieszczeniach szkol-
nych mogliśmy obejrzeć wystawy poświęcone wydarzeniom 
i bohaterom powstania.

O godzinie 10.00 z pełnym ceremoniałem wojskowym, pro-
wadzonym przez żołnierzy 17. Wielkopolskiej Brygady Zme-
chanizowanej z Międzyrzecza, przy udziale delegacji ze szkół  
z całej Wielkopolski uczciliśmy pamięć Patrona składając 
kwiaty pod jego pomnikiem. Następnie udaliśmy się do sali 
gimnastycznej, gdzie uczestniczyliśmy w uroczystości zaty-
tułowanej „Polskie drogi do niepodległości”. Prezentowali-
śmy pieśni o tematyce wojennej i wolnościowej, recytowa-
liśmy wiersze poetów polskich, a nasi najmłodsi odtańczyli 
„Poloneza”. Podczas spotkania w sali gimnastycznej nagro-
dzeni zostali uczestnicy licznych konkursów literackich i pla-
stycznych zorganizowanych specjalnie na tę okazję przez To-
warzystwo Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego. Po 
zakończeniu uroczystości mogliśmy też uczestniczyć w pik-

niku wojskowym przed szkołą oraz posilić się pyszną gro-
chówką. 

Dzień Patrona w naszej szkole uświetnili przybyli goście: 
przedstawiciele władz lokalnych, wojska, instytucji poświę-
conych pamięci Generała oraz Powstańców Wielkopolskich, 
a także uczniowie i nauczyciele wielkopolskich szkół. Opie-
kę nad nimi sprawowali ósmoklasiści, którzy wzorcowo 
wywiązali się z przydzielonego zadania. To był bardzo pra-
cowity, ale zarazem wyjątkowy dzień dla całej szkolnej spo-
łeczności i naszych przyjaciół.

Pamiętamy o naszych bohaterach i jesteśmy wdzięczni za 
to, że możemy podążać wytyczoną przez nich drogą w wol-
nym i niepodległym kraju.

 W imieniu społeczności szkolnej
  ~Michał Kokorzycki
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Mistrzowie PiT
Mistrzostwa Polski Par i Tandemów Mieszanych wy-

łoniły nowych Mistrzów Polski. Zawody odbyły się 
20 i 21 października w kręgielni Vector w Tarno-

wie Podgórnym. W kategorii par kobiet zwyciężyły Izabela 
Cwojdzińska i Justyna Witkowiak, reprezentujące Alfę Vector  
i OSiR Vector Tarnowo Podgórne. Na czwartym miejscu upla-
sowały się zawodniczki Alfy – Danuta Pribe i Jadwiga Wojcie-
szak. W kat. mężczyzn miejsce tuż za podium zajęli również 
Maciej Falbierski i Waldemar Wereszczyński z OSiR Vector 
Tarnowo Podgórne. W konkurencji tandemów mieszanych 
Justyna Witkowiak i Maciej Falbierski zajęli drugie miejsce, 
a Danuta Pribe i Dariusz Staszak – trzecie. ~Ania Lis

11 listopada w Baranowie odbył się piętnasty już Bieg 
i Nordic Walking. Impreza zorganizowana przez 
Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT” Przeźmie-

rowo, wspierana przez OSiR Tarnowo Podgórne,  współfi-
nansowana przez Gminę Tarnowo Podgórne oraz Powiat Po-
znański. Na starcie stanęły aż 292 osoby! W biegu na 7,5 km 
startowały 64 osoby, na 4 km – 76, a w nordic walking na 4 
km – 152 osoby! To nas, organizatorów, cieszy najbardziej – 
rekordowa liczba startujących. Impreza była szczególna. Po 
pierwsze i najważniejsze świętowaliśmy wspólnie aktywnie 
i radośnie 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Po drugie 
obchodziliśmy swój maleńki jubileusz 15-lecia naszego Nie-
podległościowego Biegu. Było świetnie – była radość, zaba-
wa, troszkę rywalizacji, troszkę emocji. Nie zawiodła nas po-
goda. Były atrakcje, nagrody, ach i to jakie! I to ile! Każdy do 
domu wrócił z nagrodą. Oczywiście szczególnie uhonorowani 
zostali zwycięzcy poszczególnych konkurencji, ale rozloso-
waliśmy też blisko 70 nagród dodatkowych, a na koniec wszy-
scy, którzy w loterii nie mieli szczęścia, otrzymali nagrodę 
pocieszenia.. Każdy, kto dotarł do mety, otrzymał przepiękny 
okolicznościowy medal ufundowany przez Gminę Tarnowo 
Podgórne, Powiat Poznański i firmę Instalcompact Service.

Nie zabrakło też niepodległościowego akcentu – zawodnicy 
i kibice dumnie nosili na piersiach biało-czerwone kokardy, 
przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Barano-
wie. 

Po zakończonej rywalizacji na zawodników czekała gorą-
ca grochówka i pyszny pączek. Następnie odbyła się dekora-
cja i nagrodzenie zwycięzców oraz losowanie nagród wśród 
wszystkich pozostałych startujących. Dzięki ogromnemu 
wsparciu Sponsorów i Partnerów do zawodników trafiło bli-
sko 70 kart upominkowych, bonów, karnetów i voucherów 
i ponad 200 nagród pocieszenia. Nagrody fundowali: Centrum 
Terapii Manualnej, Tarnowskie Termy, Pałac Jaśminowy, Te-
atr Nowy w Poznaniu, Vector Tarnowo Podgórne, Instalcom-
pact Service, BMG Vending Partner, Vermo i Rada Rodziców 
Szkoły im. Polskich Noblistów w Baranowie. Natomiast na-
grody główne dla zwycięzców ufundowali: Gmina Tarnowo 

Podgórne, Powiat Poznański, Instytut Zdrowia I Urody Aspa-
zja, Centrum Terapii Manualnej i Sport Test Polska.  

Oficjalne wyniki w poszczególnych konkurencjach dostęp-
ne są już na stronie: www.czasnachip.pl i na FB biegu.

Gorące podziękowania kierujemy do firmy FLOW 
EVENTS, która już kolejny rok zabezpiecza nas od strony 
medycznej, zapewniając dyżur karetki całkowicie bezpłat-
nie! Firmie CENTRUM TERAPII MANUALNEJ szczególne 
podziękowania za doskonałą opiekę fizjoterapeutyczną przed 
i po zawodach. Firmie CzasNAChip za obsługę techniczną: 
zapisy elektroniczne i pomiar czasu. Ekipie OSiR z Baranowa, 
wolontariuszom i ich opiekunom za nieoceniony wkład w pra-
cę biura zawodów oraz zabezpieczenie trasy. 

Najgoręcej dziękujemy uczestnikom – to dla nas ważne, że 
wszystkie te lata jesteście z nami i. Niezależnie od pogody, 
zawsze możemy na Was liczyć!  Dla UKS „SPRINT” był to 
już ostatni bieg, tym trudniej nam ukryć wzruszenie. Mamy 
nadzieję, że impreza będzie miała dobrą kontynuację i za rok 
spotkamy się na trasie.

~ Michał Bebejewski
Katarzyna Polańska-Bebejewska

UKS „SPRINT” Przeźmierowo

XV bieg i nordic walking z okazji Święta Niepodległości 
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Biegła już z Aten do Sparty, przez Bajkał, 7 Szczytów 
i Bieszczady Wschodnie. W ubiegłym miesiącu do 
kolekcji startów dorzuciła bieg u stóp Mount Everest. 

Jolanta Witczak, biegaczka z Lusowa pokonała dystans 100 
km dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Ania Lis: Pomysł na uczczenie okrągłej rocznicy uczcze-
nia niepodległości miała Pani niebotyczny.  

Jolanta Witczak: Poniekąd. Do projektu Polskie Himalaje 
2018 zgłosiłam się już trzy lata temu. Jego założeniem było 
przebiegnięcie 100 km na setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Razem ze mną w trekkingu i biegu 
wzięło udział blisko 140 osób. Każdy uczestnik dedykował 
swój bieg jakiemuś himalaiście. Ja wybrałam Tomka Kowal-
skiego, który zginął w 2013 r. po zdobyciu zimą Broad Pe-
aku. Był podobny do mnie. Stawiał sobie ambitne cele i je 
realizował. 

Setka w Himalajach
A jak wyglądała podróż?
Moja podróż w Himalaje rozpoczęła się 3 października wy-

lotem z Warszawy do Doha, stolicy Kataru. Stamtąd lecieliśmy 
do Katmandu. W stolicy Nepalu mieliśmy nocleg. Następne-
go dnia, wcześnie rano, wyruszyliśmy na lotnisko. Mieliśmy 
szczęście, że warunki atmosferyczne były dobre i nasz lot od-
był się w wyznaczonym czasie. Po wylądowaniu rozpoczął się 
trzynastodniowy trekking z Lukli do bazy pod Mount Evere-
stem i z powrotem. Dziewięć dni poświęcone było na wspinacz-
kę. Każdego dnia mieliśmy wyznaczony dystans do przejścia. 
W trakcie tej wyprawy mogłam podziwiać piękną i egzotyczną 
roślinność oraz górskie krajobrazy. 

Czy miała Pani jakieś problemy wynikające z wysokości?
Im wyżej wchodziłam, tym bardziej odczuwałam drobne ob-

jawy choroby wysokościowej, tj.: lekkie bóle głowy i bezsen-
ność. Uświadomiłam sobie wówczas, że z takimi wysokościami 
nie ma żartów i pomimo dobrej kondycji fizycznej trzeba mieć 
wielki respekt przed warunkami, w jakich pokonuje się trasę. 
W trakcie trekkingu pod najwyższą górę świata weszłam na po-
bliski szczyt Kala Patthar (5644 m n.p.m.), z którego doskonale 
widziałam okoliczne szczyty. Poczułam się wówczas naprawdę 
szczęśliwa. Po zejściu i zakończeniu trekkingu lecieliśmy z po-
wrotem do Katmandu, gdzie przebiegłam 100 km.

Dystans 100 km nie był dla Pani długim. Czy łatwo było 
go pokonać?

Uczestnicy mogli pokonać go „na raz”, albo podzielić na 
krótsze etapy. Ja oczywiście chciałam go przebiec przy jednym 
podejściu. Przed wyjazdem mowa była o pokonaniu go w par-
ku. Niestety ta opcja nie doszła to do skutku. Później pojawiła 
się opcja biegania po stadionie. W praktyce wyglądało to tak, 
że jednego dnia wojsko pozwalało biegać po stadionie 900-me-
trowym – zacienionym, a drugiego po 400-metrowym, w peł-
nym słońcu i na dodatek dziurawym. Mi przyszło biegać po tym 
czterystumetrowym. Głównym przeciwnikiem w biegu była 
temperatura i monotonia biegania 250 okrążeń. Cały czas czu-
łam suchość w gardle. Tam są zupełnie inne warunki do biega-
nia niż w Polsce. Jednak ukończenie go dało mi dużo satysfak-
cji. Jako druga kobieta w Polsce zrobiłam dystans 100 km na 
bieżni 400-metrowej, a jako jedyna pokonałam supermaraton 
przy jednym podejściu. 

Koszty udziału w projekcie pokryła Pani z własnego bu-
dżetu?

W większości tak. Jak zawsze finansowo wsparła mnie Gmina 
Tarnowo Podgórne, na którą zawszę mogę liczyć. Dzięki temu 
spełniają się moje kolejne marzenia i poznaję nowych ludzi. 
Podczas tej wyprawy poznałam znanych himalaistów – Leszka 
Cichego i Anię Czerwińską. Miałam okazję usiąść z nimi i po-
rozmawiać. Ania pięknie opowiadała o górach, można było jej 
słuchać godzinami. 

 ~rozmawiała Ania Lis

~ sport
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Odsłonięto Słup Sportu i Olim-
pizmu. Pomysłodawcą powsta-
nia Słupa jest Tomasz Akusz 

z Galerii Perlegal. Poznańskiego artystę 
w realizacji projektu wspierała Pracow-
nia Ceramiczna Calpari. Do jego wy-
konania użyto 1000 kafli, wypalanych 
w temperaturze 1080 stopni C. Można 
na nim zobaczyć artystyczne wizerun-
ki sportowców dyscyplin tj.: kolarstwo, 

koszykówka, piłka nożna, pływanie i ta-
niec. W odsłonięciu wzięli udział m.in. 
I Zastępca Ewa Noszczyńska-Szkurat, 
Dyrektor OSiR Bernard Broński, Kie-
rownik Kórnickiego Ośrodka Kultury 
Sławomir Animucki, Grzegorz Wasie-
lewski (Alter S.A.), Tomasz Banaszek 
(właściciel firmy Matbet) oraz wyko-
nawcy.  ~Ania Lis

Słup Sportu 
i Olimpizmu

Październikowe zmagania otworzył mecz o wejście do 
finału Tartan Cup, w którym drużyna Tarnowo Uni-
ted (trzykrotny zdobywca pucharu) zwyciężając 7:6 

z Galacticos TP otworzyła sobie drogę do czwartego (z rzę-
du!) triumfu. Ostatnią przeszkodą – niepokonane dotąd w  
tych rozgrywkach Dynamo Wschód. Finałowy mecz o Pu-
char Wójta Gminy Tarnowo Podgórne odbędzie się 11 li-
stopada.

Dobiegła końca przedostatnia, dziewiąta kolejka rozgry-
wek ligowych. Najważniejszym pojedynkiem  było spotka-
nie pierwszej i drugiej drużyny tabeli – Dynamo ze Spor-
tingiem, w którym zwycięstwo tych drugich pozwoliło 
na przeskoczenie rywali i zbliżenie się do mistrzostwa na 
wyciągnięcie ręki. Szansę na pokrzyżowanie tych planów 
mają już tylko zawodnicy Galacticos, którzy już kilka dni 
po porażce pucharowej zrewanżowali się United, zwycięża-
jąc 5:3 i wskoczyli na drugie miejsce w tabeli wykorzystu-
jąc potknięcia Dynamo oraz 9 Trefl (porażka z Zachodnimi 
Lwami 2:3).

Dynamo Wschód – Sporting TP 1:3
Zachodnie Lwy – 9 Trefl 3:2
Tarnowo United – Galacticos TP 3:5

W ostatniej kolejce dojdzie do kilku 
ciekawych pojedynków koresponden-
cyjnych – Lwy i United rywalizować będą o pozycje 5-6, 
z kolei Trefl wygrywając zepchnie z podium przegranego 
meczu Dynamo – Galacticos. Walka o mistrzostwo nabierze 
rumieńców, jeśli Galaktyczni wygrają z Dynamem – będą 
wtedy trzymać kciuki za wysoką porażkę STP z Lwami i li-
czyć gole (wobec równej liczby punktów oraz dwóch remi-
sów w bezpośrednich pojedynkach o kolejności zdecyduje 
bilans bramek).

10. kolejka TL (18 listopada):
12.00: 9 Trefl – Tarnowo United
13.15: Galacticos TP – Dynamo Wschód
14.30: Sporting TP – Zachodnie Lwy

Do rozegrania zostały już tylko najciekawsze mecze – za-
praszamy do kibicowania na tartanowym boisku OSiR TP, 
a także do śledzenia naszej strony, gdzie informacje o me-
czach i wynikach publikowane są na bieżąco: fb.com/Tar-
tanLeague.

~TL

Sezon na ostatniej prostej

WZP.6721.36.2018
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o numerach: 5/7, 5/24, 5/26 
i 6/3, położonych w Chybach.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr LXVII/1053/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o numerach: 5/7, 5/24, 5/26 i 6/3, położonych w Chybach.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.



68    | sąsiadka~czytaj | listopad 2018

~ sport

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 
i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. 
U. z 2014r. poz. 1490). 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Lusowie
Lp. obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza  

(w tym 23%VAT)
Wysokość wadium Postąpienie  

minimalne
1. Lusowo 574 714 PO1P/00105692/7 132.000,00 zł 6.600,00 zł 1.320,00 zł
2. Lusowo 584/2 2460 PO1P/00105692/7 300.000,00 zł 15.000,00 zł 3.000,00 zł
3. Lusowo 584/5 2030 PO1P/00105692/7 268.000,00 zł 13.400,00 zł 2.680,00 zł
Przeznacze-
nie nierucho-
mości:

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Lusowie w rejonie ulic: Poznańskiej, Polnej, Nowej i Przylesie – część A, za-
twierdzonym Uchwałą Nr XXII/320/2016 Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2016r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1995 z dnia 
9 marca 2016r., działki o nr ewid.: 574; 584/2 i 584/5 położone w Lusowie znajdują się na terenie oznaczonym symbolami 16N, 18MN 
i 19MN– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Opis nieru-
chomości:

działki stanowią grunt niezabudowany o regularnym kształcie, przy czym działka nr 574 położona przy drodze o nawierzchni gruntowej - ul. 
Przylesie, w której znajdują się sieci: kanalizacyjna, wodna i gazowa. Sieć energetyczna – skrzynka elektryczna posadowiona jest na granicy 
działek o nr:  577 i 578. Działka częściowo porośnięta jest drzewostanem z samosiejek.
Kolejno działki nr: 584/2 i 584/5 położone są w rejonie ul. Łozowej o nawierzchni gruntowej (brak uzbrojenia w bezpośrednim sąsiedztwie 
działek), w której są sieci: gazowa i energetyczna, dojazd do działek po terenie wydzielonej działki nr 584/1 zarośniętej krzewami i samosiej-
kami. Przy czym działka nr 584/2 położona jest w naturalnym obniżeniu terenu i w okresie jesienno-wiosennym mogą na niej występować 
zastoiska wody. Na terenie w/w działki znajduje się znacznych rozmiarów kopiec ziemi (ok. 2m) porośnięty drzewami i krzewami. Sąsiedz-
two działek stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny leśne i niezabudowane.

Informacje 
dodatkowe:

nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe; sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od to-
warów i usług (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1221, z późn. zm.); zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej przed podpisaniem umo-
wy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018r. (środa) o godz.: 9.00 – działki nr 574; 9.30 – działki nr 584/2; 10.00 – działki nr 
584/5  w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Przetarg rozpocznie się rejestracją osób upraw-
nionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowo-
du tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), 
osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru przedsiębiorców lub firm (notarialne pełnomocnictwo).

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 14 grudnia 2018r. (piątek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne:
ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jedno-

znacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych 
uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania przetargu, zamknięcia 
przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2016r. poz. 2147 ze zm.) upłynął w dniu 16 listopada 2018r.

Walka trwa. Nasze zespoły wy-
stępujące w IV lidze wielko-
polskiej, klasie okręgowej 

oraz A klasie rozegrały łącznie 13 spo-
tkań w ciągu ostatniego miesiąca. Zo-
baczcie, jak wygląda sytuacja naszych 
drużyn.

Ostatni miesiąc pozwolił pierwszemu 
zespołowi GKS przesunąć się z drugiej 
połowy do środka tabeli rozgrywek IV 
ligi wielkopolskiej. Bezpośredni wpływ 
miały na to trzy ligowe wygrane z rzędu: 
20.10 wygrana 3:1 z Zjednoczeni Trze-
meszno, 27.10 również 3:1 z Victorią 
Września oraz 03.11 pewne 3:0 z Soko-
łem Pniewy. W rezultacie GKS Tarno-
via awansowała z 16 na 11 pozycję (24 
punkty; 20 zespołów w lidze). Mogli-
byśmy być jeszcze wyżej, ale w ostat-

ni weekend nie udało się pokonać wi-
celidera, Unii Swarzędz. Wygrana Unii 
w Tarnowie Podgórnym (2:1) pozwoliła 
gościom zbliżyć się do lidera, Lubusza-
nina Trzcianka, na 2 punkty.

Niestety seniorzy na 1/8 zakończyli 
udział w tegorocznej edycji regionalnego 
Pucharu Polski. 24 października awans 
po wygranej 2:1 wywalczyła na swoim 
boisku Sparta Oborniki. W ćwierćfinale 
ich rywalem będzie Warta Międzychód.

Przed Tarnovią zostały tylko dwa me-
cze do rozegrania w tej rundzie. Naj-
pierw wyjazd do czarnej latarni rozgry-
wek – Olimpii Koło. 17 spotkań i tylko 
5 punktów – nasi najbliżsi przeciwnicy 
znajdują się na ostatnim miejscu w tabe-
li (20.). To spotkanie zostanie rozegrane 
17 listopada, a tydzień później zawod-

nicy GKSu będą podejmować Nielbę 
Wągrowiec w Tarnowie Podgórnym 
(24.11). Ten zespół natomiast znajduje 
się obecnie na 3. pozycji.

Drugi zespół Tarnovii zakończył już 
rundę wiosenną w klasie okręgowej. 
Niestety w czterech ostatnich spotkania 
udało się zdobyć tylko 1 punkt i w re-
zultacie Tarnovia II zimę spędzi na 12 
miejscu (na 14 drużyn) z dorobkiem 12 
punktów.

A jak radzi sobie trzeci zespół w A kla-
sie? 9 punktów w 4 meczach mówi samo 
za siebie! Dzięki dobrej serii udało się 
wskoczyć na ostatni stopień podium 
i właśnie z tej perspektywy będziemy 
czekać na wznowienie rozgrywek wio-
sną.

~ Jakub Brodewicz

Runda jesienna na ostatniej prostej
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Kręglarska reprezentacja Polski U18 pokonała czeską 
w kategorii dziewcząt i chłopców. Najlepszą zawod-
niczką biało-czerwonych została Nicola Kobiór, która 

zdobyła 587 punktów. Rozgrywki dziewczyn zakończyły się 
wynikiem 3376:3188 dla podopiecznych trenera Marka Tor-
ki. Wśród chłopaków najlepszym zawodnikiem polskiej repre-
zentacji został Jakub Cwojdziński, który zdobył 612 punktów, 
a cała drużyna 3376 (czeska 3335). 

Drugiego dnia odbyły się turniej tandemów mieszanych. 
W tym pojedynku lepsza okazała się reprezentacja Czech. 
Mecz odbył się w pierwszy weekend listopada w kręgielni 
Vector w Tarnowie Podgórnym. Rozegrano go w ramach przy-
gotowań do 23. Mistrzostw Świata, które odbędą się w maju 
2019 r.  w czeskiej miejscowości Rokyczany. Kolejnym 
sprawdzianem będzie towarzyski mecz z niemiecką reprezen-
tacją landu Thuringi. ~Ania Lis

W ramach przygotowań

W Sypniewie koło Piły odbyły się Mistrzostwa Wiel-
kopolski Juniorów w szachach. Świetnie zagrali 
na nich reprezentanci Gminy Tarnowo Podgórne: 

Sara Gać-Mytych (w kat. dziewcząt do lat 11), Lena Michal-
ska (w kat. dziewcząt do lat 9) oraz Tymon Tłuczek (w kat. 
chłopców do lat 9). Awansowali oni do kolejnego etapu eli-
minacji do Mistrzostw Polski, które odbyły się w Skorzęcinie 
w dniach 24-30 września Ich udział w tych rozgrywkach nie 
byłby możliwy bez wsparcia ze strony Gminy Tarnowo Pod-
górne.

Trójka naszych reprezentantów na turnieju w Skorzęcinie 
walczyła do ostatniej rundy (najdłuższe z nich trwały nawet 
ponad 3 i pół godziny), jednak nie zdobyła bezpośredniej 
kwalifikacji do Mistrzostw Polski. Turniej ten okazał się jed-
nak sukcesem dla Sary, która podwyższyła swoją kategorię 
szachową z trzeciej na drugą. Natomiast Lena i Tymon zdo-
byli swoje pierwsze doświadczenia na tym etapie eliminacji 

Szachowe sukcesy
do Mistrzostw Polski. Przy wsparciu rodziców i trenera trój-
ka reprezentantów naszej Gminy rozwinęła swoje umiejętno-
ści szachowe, co na pewno zaowocuje w przyszłości. Młodzi 
szachiści będą mieli kolejną szansę zakwalifikowania się do 
Mistrzostw Polski i reprezentowania Gminy Tarnowo Pod-
górne podczas Półfinałów Mistrzostw Polski, które odbędą 
się już w listopadzie w Szczyrku. Ich udział w tym etapie eli-
minacji do Mistrzostw Polski uzależniony jest m.in. od wy-
ników pracy w szkole, od przygotowania szachowego i psy-
chicznego oraz kwestii organizacyjno-finansowych.

Szczególne podziękowania za dotychczas udzielone 
wsparcie należą się Gminie Tarnowo Podgórne.

Jesteśmy przekonani, że w przyszłości ta trójka będzie 
z sukcesami reprezentować naszą Gminę.

~Sylwia Gać-Mytych, mama Sary
~Karol Michalski, tata Leny

~Marek Tłuczek, tata Tymona
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Ostatnie lata to nieustanny rozwój Biegu Lwa, wydarze-
nia, które od początku jest być połączeniem aktywno-
ści, biznesu i kultury, angażującym mieszkańców na-

szej Gminy oraz firmy i instytucje. Zapewne doskonale wiesz, 
że Bieg Lwa to nie tylko bieg, bo w jego skład wchodzi wiele 
różnych imprez, nie tylko sportowych, a każdy mieszkaniec 
naszej Gminy zdaje sobie sprawę, czego może się spodziewać 
w majową niedzielę w Tarnowie Podgórnym. 

Przyszedł jednak czas na poważne zmiany, które z pewno-
ścią jeszcze bardziej uatrakcyjnią wydarzenie. Od najbliższej 
edycji będziesz mógł spędzić z nami aż DWA DNI, ani chwili 
się nie nudząc. 

Już teraz zapisz w swoim kalendarzu daty 18 i 19 maja. 
Właśnie wtedy zapraszamy Ciebie, Twoją rodzinę, sąsiadów 
i przyjaciół na pełen atrakcji weekend.

Jakie niespodzianki szykujemy? Trudno je wszystkie wy-
mienić. Będzie ich kilkadziesiąt i wszystkie bardzo atrakcyj-
ne. Już w sobotę rozpocznie się EXPO Lwa z ponad 40 stre-
fami przygotowanymi przez naszych Partnerów. Jak co roku 
skorzystasz ze stref: dzieci, przygody, adrenaliny, kulinarnych, 
techniki, chillout i wielu innych. Równolegle rozpocznie się 
dwudniowy ZLOT FOOD TRUCKÓW. Wieczorem odbę-
dzie się POGOŃ ZA LWEM na dystansie 10 km, a dwie go-
dziny po nim wystartuje PÓŁMARATON. Zacznij przygoto-
wania, żeby wystartować z trasy poczuć niesamowitą, znaną 

w całej biegowej Polsce, atmosferę tworzoną przez mieszkań-
ców!

Niedziela upłynie pod hasłem rodzinnego święta. Oprócz 
EXPO Lwa i food trucków odbędą się bardzo widowiskowe 
zawody drwali LION’S TROPHY o randze eliminacji Mi-
strzostw Europy! Równolegle LWIĄTKA będą rywalizowały 
na kilku dystansach. Będziesz mógł poczuć emocje, o jakie 
trudno gdzie indziej. To jeden z największych tego typu bie-
gów w Polsce. Zaraz po nich zapraszamy na prawdziwą ucztę. 
Zapewne, jak większość Polaków, fascynowałeś się dosko-
nałymi startami naszych reprezentantów podczas berlińskich 
Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce. Będziesz mógł ich zo-
baczyć na żywo podczas MITYNGU zorganizowanego w ra-
mach Biegu Lwa. To będzie wspaniałe widowisko, wielkie 
emocje i wyniki na najwyższym poziomie. Zawody będą prze-
platane SZTAFETĄ POKOLEŃ i BIEGIEM NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH, którzy przekonają się, jak to jest być częścią 
wielkiej imprezy.

Po takiej dawce informacji zapewne już teraz niecierpliwie 
czekasz na majowy weekend z Biegiem Lwa. Może wystar-
tujesz w którymś z biegów, a Twoje dziecko zmierzy się z in-
nymi lwiątkami? Może zbierzesz jeszcze dwa pokolenia i wy-
startujesz w Sztafecie Pokoleń poprzedzając występ Mistrzów 
Europy? Czasu jest jeszcze sporo. 

Do zobaczenia 18 i 19 MAJA na Biegu Lwa.
~ Piotr Modzelewski

Od kilku lat lusowski triathlon stał się ważnym punktem 
na mapie tego typu imprez w Polsce, co wyraźnie po-
kazują szybko zapełniające się listy startowe. Legendy 

krążące wokół tego sportu, chwała spływająca na finisherów 
Iron Man i duma tych, którzy ukończyli zawody triathlonowe 
są zapewne powodem, dla którego z zazdrością patrzysz na 
amatorów tej dyscypliny. Dlaczego więc nie stać się jednym 
z nich? Pokonasz dystans w wodzie, przejedziesz trasę rowe-
rową i na koniec przebiegniesz odcinek biegowy. Ostatnie me-
try to już łzy w oczach, duma i niezapomniane chwile na me-
cie z zasłużonym medalem na szyi. 

Masz sporo czasu, żeby się przygotować, bo tegoroczny 
Triathlon Lwa odbędzie się 8 CZERWCA. Możesz wystar-
tować na dystansie 1/8 IRON MAN, a jeśli jesteś już wpra-
wionym sportowcem warto zmierzyć się z 1/4 IRON MAN. 
Dzieci z kolei będą miały swój AQUATHLON, a NIEPEŁ-
NOSPRAWNI tradycyjnie zawody triathlonowe. 

Zapamiętaj: pływanie, rower i bieg, a na koniec chwile 
chwały i pamiątka na całe życie. 

Do zobaczenia w Lusowie 8 czerwca.
~ Piotr Modzelewski

Czeka nas festiwal Bieg Lwa

TRIATHLON LWA – PRZYGOTUJ SIĘ NA WYZWANIE

Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. naczelna), Karina 
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Szanownym Jubilatom Teresie i Stanisławowi Skotnickim
z okazji „Złotych Godów”
serdeczne życzenia przeżycia dalszych wspólnych lat w zdrowiu i spokoju
składają Koleżanki i Koledzy z Klubu Seniora Sady 

Życzenia
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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

Pakowacz
czekoladek
nr. agencji pracy 5088

 Przeźmierowo

Zapewniamy darmowy transpot
z okolic

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

DAM PRACĘ
• Zatrudnię kosmetyczkę na cały etat 
mile widziane doświadczenie. Ofe-
ruję dobre warunki pracy w przyja-
znej atmosferze. Salon Fryzjersko-
-Kosmetyczny Latika Cerekwica ul. 
Szamotulska 7. Zainteresowane 
osoby proszę o kontakt tel 503-392-
380 Lidia Jerzyńska
• Opiekunki Niemcy. Nawet 1500 
EUR netto + PREMIA 300 EUR (brut-
to). ATERIMA MED tel. 61 306 77 11
• Zatrudnimy pracowników po-
mocniczych na magazyn oraz przy 
kontroli jakości do drukarni w Swa-

dzimiu. Praca stała. Stawka 17 zł 
brutto/h. Tel: 531 624 617
• Elastyczny grafik – drukarnia w Tar-
nowie Podgórnym. Zmiany w godzi-
nach 6-18/18-6. Wynagrodzenie 160-
170 zł netto za jedną zmianę. Tel: 531 
624 617
• Zatrudnimy pracowników produk-
cyjnych przy pakowaniu wafli w Skó-
rzewie. Stała praca, wynagrodzenie 
2900 zł/msc. Tel. 512 347 504.
• Zatrudnimy operatorów maszyn 
w Tarnowie Podgórnym, możliwość 
przyuczenia do pracy. Praca na sta-
łe, wynagrodzenie 3200 zł/msc. Tel. 
512 347 504.
• Poszukuję opiekunki do dzieci 5 
i 10 lat oraz pomocy przy prowadze-

niu domu. Wymagania- prawo jazdy. 
Umowa o pracę. tel. 602 590 064.
• Poszukuję osoby do sprzątania 
domu Lusówko tel. 602 590 064
• Firma sprzątająca zatrudni panią 
do sprzątania żłobka w Dąbrowie, 
praca od pon-pt od godz. 17.30. Tel. 
667 335 197
• SZUKAM PRACY
• Mężczyzna 33 lata, średnie za-
wodowe, doświadczenie w bran-
ży spożywczej oraz na stanowisku 
kierowniczym, z własnym samo-
chodem-również pod działalność 
(berlingo van 2m3 przestrz.ład.) Po-

szukuję pracy na terenie Przeźmie-
rowa lub okolic, tel.609660174
• Zaopiekuję się osobą starszą lub 
chorą w pełnym wymiarze godzin. 
Posiadam doświadczenie. Tel. 533-
696-051
• Zaopiekuję się dzieckiem lub dzieć-
mi w pełnym wymiarze godzin. Po-
siadam doświadczenie. Tel. 533-696-
051
• Wykonam wszystkie prace ogrodo-
we. Tel. 667 069 745
• Posprzątam biuro, mieszkanie, 
umyję okna (wystawiam faktury) - 
782 502 611
• Posprzątam dom, mieszkanie 
w Baranowie - 794 108 133

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
RODZINIE I BLISKIM  
Z POWODU ŚMIERCI

ŚP.  JOANNY KUBIAK 

SKŁADAJĄ
DYREKTOR ORAZ PRACOWNICY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W BARANOWIE

przy ul. Kwiatowej w Przeźmierowie
pow. 2525 m2 możliwość wybudowania

dwóch bliźniaków (4 domy). 

Na sprzedaż działka budowlana

BON tel. 501 645 055

Zatrudnię kierowcę  
z Przeźmierowa  

do rozwożenia burgerów 
500 232 467

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili  
z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli  

we mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

ŚP. Czesławy Mieloch

ks. kanonikowi Andrzejowi Strugarkowi, radnemu  
Wojciechowi Janczewskiemu, dr Aleksandrze Łęckiej, pielęgniarkom z FIDES, 

pocztom sztandarowym, rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, kolegom,  
znajomym za okazane współczucie, ofiarowane komunie św.,  
zamówione msze św., kwiaty i znicze serdeczne „Bóg zapłać” 

składa  

Rodzina

Kupię działkę  
budowlaną  
do 20 km  

od Przeźmierowa

604 613 789

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

Jednoosobowe wykonawstwo
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 603 635 878www.ekodom21.pl
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USŁUGI SPRZĄTANIA
www.ekodom21.pl 603 635 878

tel. 509 393 714 tel. 509 393 714

USŁUGI
•  kosiarką bijakową 

i rotacyjną
•  rębakiem
•  cyklopem
•  wycinka drzew

KOMPLEKSOWE
USŁUGI

BUDOWLANE
REMONTOWE

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

Ewa Jurasz 

Podziękowanie
dla

AUTORSKIEJ PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ

HANNA I MAREK BIEŃKOWSCY

za użyczenie koncepcji
projektu plaży Baranowo

do mojej ulotki wyborczej.

za co chciałam bardzo 
serdecznie podziękować

i zapewnić o szeroko pojętej 
współpracy

Ewa
Jurasz

Drodzy mieszkańcy okręgu wyborczego nr 4

Dzięki Waszemu poparciu
z wynikiem 338 głosów
zostałam Waszą radną

RĘBAK
usługi

rozdrabniania
gałęzi

6
0

7
 9

5
1 

15
0

)

Tłumaczenia  
uwierzytelnione  

dokumentów 
samochodowych

język francuski

Tel. 61 101 28 53
Przeźmierowo, 

ul. Przepiórcza 21

malgorzata_grzemska@yahoo.fr

Tłumaczenia pilne
pon-czw 18.00-20.00

W imieniu swoim oraz kandydatów KWW Mój Dom dziękuję 
Państwu za zaufanie, wsparcie i wszystkie wyrazy poparcia okazane 

w związku z wyborami samorządowymi. 
Każdy oddany na nas głos jest dla nas zobowiązaniem, 

aby pracować dla Państwa. 
Deklarujemy, że dobro mieszkańców zawsze 

będziemy stawiać na pierwszym miejscu.

Natalia Wudarska wraz z KWW Mój Dom

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

Wszystkim, którzy w wyborach samorządowych  
oddali na mnie swój głos, udzielając jednocześnie  

poparcia Komitetowi „Partnerstwo i Gospodarność”,  
serdecznie dziękuję. 

Piotr Kaczmarek

Dziękuję za wszystkie głosy oddane na mnie 

w wyborach do Rady Gminy. 

Dzięki Państwa poparciu mogę kontynuować 
moją 24-letnią pracę w Radzie Gminy. 

Obiecuję nie zawieść  
Państwa zaufania. 

Wojciech  
Janczewski

PARTNERSTWO 
i GOSPODARNOŚĆ
Zawsze blisko ludzi

Wyborcom z okręgu nr 1  
za wszystkie głosy oddane  

na moją kandydaturę w wyborach  
do Rady Gminy bardzo dziękuję!

Rafał Pielucha
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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

KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436

www.wibet-bruk.pl
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

RA
TY

NAUKA
JAZDY

Jeździmy nową
KIA RIO

66 44 99 032

US¸UGI POGRZEBOWE

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

504 453 567
www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

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

PRZEWÓZ ZMARŁYCH 
W KRAJU I ZAGRANICĄ

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
 NA WSZYSTKICH CMENTARZACH

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

GEODETA
607 644 710

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488

SKŁAD
W¢GLAW¢GLAW¢GLA

DOWÓZ DO 20  km GRATIS
Baranowo, ul. Budowlanych 5
tel. (61) 814-22-73
kom. 797-986-878

ZAPRASZAMY

W
YSOKA JA

KOŚĆ

NISKIE CENY

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

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19
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Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

CIEPŁE OKNA

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

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

PROMOCJA!NAPRAWA,  

REGULACJA 
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

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

 

ROLETY  
ZEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

ROLETKI  
MATERIAŁOWE

ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

www.dobreokna.poznan.pl

 
 

RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

www.dd-swiatkuchni.pl

KUCHNIE
SZAFY WNĘKOWE

GARDEROBY
ŁAZIENKI

MEBLE BIUROWE

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

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

Infuzja tlenowa - nowy zabieg
Tarnowo Podgórne 62-080, Plac Margaretek 17/1

tel. 61 670 77 49, kom. 502 525 816
Zapisy telefoniczne:

(Osiedle Zielony Gród)

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
515 514 211

Serwis
i naprawa kotłów

512 193 302

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

tel. 694 99 88 21

tel. 605 925 158

Wydzierżawię
pod uprawę działkę 4000 m2

NIEODPŁATNIE
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Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 100B

TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200

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

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

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

PRZYJĘCIE URODZINOWE DZIECKA?
ZAPLANUJ JE W ŁAMIGŁÓWCE!

Szczegółowe informacje:
www.lamiglowka-edu.pl

SUCHY LAS, UL. AKACJOWA 3

tel. 798 456 212
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

SADY - MIESZKANIE
SPRZEDAM

501 719 069

60 m2 (3 pok.) + garaż
bezczynszowe
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Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SCh
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
WĘGIEL

WĘGIEL BRUNATNY
MIAŁ

ECO GROSZEK

PALIWO

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

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

– w pozostałe godziny na telefon

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

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

lek. wet. Michał Woliński
„WolVet”

Zapraszamy

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

Zapraszamy
do nowo powstałego
salonu pielęgnacji psów

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

 
Kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zabezpieczenia obiektów 
przed gryzoniami i owadami. 
Sporządzanie dokumentacji zgodnej z zasadami HACCP,GHP a także  
w oparciu o systemy zarządzania jakością: GMP, ISO, BRC,IFS. 
Członek Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji,  
Dezynsekcji i Deratyzacji (PSPDDD). 
Kontakt:email: rodinscontrol@wp.eu Tel.600 431 003 

Rodins Control  
Profilaktyka i zwalczanie owadów i gryzoni. 

 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
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LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

kom. 602 659 208

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

Kadry i płace                           
Pełna i uproszczona księgowość
Roczne rozliczenie PIT

BIURO RACHUNKOWE

tel 575 24 50 24

ul Pogodna 6, Baranowo 
biurorachunkowe@wolnowska.pl GODZINY PRZYJĘĆ:

poniedziałek-piątek
9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

wizyty domowe
62-081 Przeźmierowo
ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

Gabinet weterynaryjny
CHIŃSKI  MARKET  WIELOBRANŻOWY

62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 158

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9.00 – 19.00

sobota 9.00 – 17.00, niedziela 10.00 – 15.00

NISKIE CENY! DOBRA JAKOŚĆ!
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818, fax. 61 814 10 09

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818, fax. 61 814 10 09

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818, fax. 61 814 10 09

agarbaranowo@e-agar.pl

1a. 1b.

2a. 2b.

3b.3a.

Kupię ziemię rolną  
w gminie TP

Tel: 515-766-049

TANIA
PRZESYŁKA

• Paczka w każde miejsce Polski już od 14 PLN brutto
• Doręczenie w następnym dniu roboczym
• Zwrot pobrania w ciągu 2 dni bez dodatkowej prowizji
• Paczki niestandardowe
• Palety
• Przesyłki zagraniczne

ul. Rokietnicka 23 [pawilon przy stacji BP] 62-080, Tarnowo Podgórne
ZAPRASZAMY: Pon. - Pt. 9.30 - 16.30

taniaprzesylka@op.pl

tel. 790 777 031

DOCIEPLENIA
i ELEWACJE

od projektu po realizację
Fachowość za przystępną cenę!

piotr.tatka@op.pl

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

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

ROLNA 8

600 45 37 27

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

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

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

tel. 508 610 256
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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!

WIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

Gabinet Weterynaryjny

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

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

Czynne: pon- pt 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników
ul. Poznańska 62a, Tarnowo Podg.
tel. 504 485 108, 693 721 394

Wydzierżawię
bądź kupię ziemie rolną

tel. 691 531 112

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE

KÄRCHER

609 036 745

PRANIE ORAZ CZYSZCZENIE
DYWNANÓW, WYKŁADZIN
MEBLI TAPICEROWANYCH

• sprzątanie garaży, piwnic, strychów
• sprzątanie po budowach
• sprzątanie liści
• wywóz bio
• przekopywanie ogródków
• próby glebowe
    i wapnowanie trawników
• usługi glebogryzarką spalinową

tel. 509 393 714
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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

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

PIANINO
nauka
gry
500 182 536
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~ reklamy

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

CATERING DIETETYCZNY CATERING DIETETYCZNY 

ZAMÓW DIETĘ DOPASOWANĄ
DO TWOICH POTRZEB!

KOL AGEN NATUR ALNY

ZAPRASZAMY    tel. 536 168 399

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

MYJNIA 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


