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Wywieś flagę!  
1 maja Święto Pracy 
2 maja Święto Flagi RP 
3 maja Święto Konstytucji 3 Maja
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na wstępie
Szanowni Państwo!
Dobra wiadomość dla korzystających z TPBUS – od 1 czerw- 
ca do końca wakacji kursować będzie nocny autobus.
Przed nami długi weekend majowy. Zapraszam do uczczenia 
świąt narodowych: najpierw oficjalnie, a potem artystycznie 
i na sportowo (szczegóły wewnątrz numeru). 
Przypominamy o wywieszeniu flag! 

Zapraszam do lektury!

 ~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
tel. 61 814 62 21, fax 61 814 61 18
e-mail: ug@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl

Konto: ING Bank Śląski O/Poznań
62 1050 1520 1000 0005 0265 1383

Przyjmuje interesantów:
   w poniedziałki  7.30-17.00; wt., śr., czw., pt.  7.30-15.30

Wójt Gminy Tadeusz Czajka przyjmuje:
   w poniedziałki  14.00-16.30;  w czwartki  14.00-15.15

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard 
przyjmuje: w pon. 15.00-17.00, w czw. 10.00-12.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

Telefony alarmowe
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie weterynaryjne 983
Biuro napraw telefonów 914
Komisariat Policji Tarnowo Podgórne 61 81 46 997
Komenda Miejska Policji (Poznań) 61 841 56 11
Straż Gminna  
Tarnowo Podgórne

61 814 79 86 

Komenda Miejska Straży Pożarnej 61 821 53 00
Ochotnicza Straż Pożarna  
Tarnowo Podgórne

61 814 69 98
502 34 50 80

Spółka Lekarska Tarnowo Podgórne 61 814 62 62
Przychodnia Lekarska 
MED-LUX - Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo 61 652 41 17
Posterunek energetyczny: Kiekrz 61 848 28 62
Posterunek energetyczny:  
Tarnowo Podgórne

61 814 63 80

Komunikacja TPBUS 61 814 67 93
Tarnowska Gospodarka Komunalna 
TP KOM Tarnowo Podgórne

61 814 64 30

Serwis wod-kan 507 024 054
Pogotowie gazowe G.EN. GAZ ENER-
GIA  (numer całodobowy)

800 909 909

Starostwo Powiatu Poznańskiego 61 841 05 00
Urząd Pocztowy  
w Tarnowie Podgórnym

61 818 08 32

Urząd Pocztowy nr 3  
w Tarnowie Podgórnym

61 818 08 34

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie ul. Rynkowa 75 C

61 652 41  92 - 93
fax 61 652 41 94

Urząd Pocztowy w Przeźmierowie 
ul. Modrzewiowa 12

61 651 21 12 
61 652 39 59

fax 61 652 40 93
Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie 
Vet Agro Service
                                                       po 15

67 216 57 50
67 216 45 97

67  255 48 81
Muzeum Powstańców Wielkopolskich 61 814 69 52

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych
Miejscowość Dzień odbioru

Baranowo, Chyby, Swadzim 17 kwietnia

Przeźmierowo- część wschodnia  
od ul. Rynkowej do ul. Granicznej, Osiedle Rubinowe

18 kwietnia

Przeźmierowo- część zachodnia  
od ul. Rynkowej do ul. Akacjowej

19 kwietnia

Wysogotowo, Sierosław, Lusówko, Lusowo, Sady, 
Batorowo

24 kwietnia

Jankowice, Ceradz Kościelny, Rumianek, Góra, 
Kokoszczyn

25 kwietnia

Tarnowo Podgórne 26 kwietnia

W dniu zbiórki odpady należy 
ustawić przed posesją, w miejscu 
łatwo dostępnym dla osób zbie-
rających tak, aby nie utrudniały 
prawidłowej komunikacji pieszej 
oraz nie zagrażały bezpieczeń-
stwu ruchu drogowego. Do odpa-
dów wielkogabarytowych zalicza 
się zużyte elementy wyposażenia 
mieszkań takie jak:

- meble (również ogrodowe),
- sprzęt agd (lodówki, pralki, 

kuchenki itd.),
- sprzęt rtv,

- dywany i wykładziny,
- inne (kabiny prysznicowe, 

wanny, zlewy itd.).
- skrzynki po napojach.

Odpady należy wystawić do 
godz. 8.00. Odbiór odbywać się 
będzie nieodpłatnie od godz. 8.00 
każdego ustalonego dnia dla da-
nej miejscowości. 

ODPADY WYSTAWIONE PO 
TERMINIE ZBIÓRKI NIE BĘDĄ  
ODBIERANE !

 ~TP-KOM

Dokończą Zachodnią 
Obwodnicę 

Ostatnie kilometry Zachodniej Obwodnicy Poznania (S-11) wy-
buduje spółka Skanska. Jak zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg  
Krajowych i Autostrad podpisanie umowy z Wykonawcą nastą-

pi jeszcze w kwietniu. Prace powinny rozpocząć się już w maju i po-
trwać 14 miesięcy. 

~ARz
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pytania 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 jest możliwość uruchomienia autobusu nocne-
go w naszej Gminie? – odpowiada Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne Tadeusz Czajka

Czy jest możliwość uruchomienia autobusu 
nocnego w naszej Gminie? 

 - odpowiada...

Prośba o uruchomienie nocnej komunikacji często przewija się 
w rozmowach z mieszkańcami, zwłaszcza z młodzieżą. Taka po-
trzeba zgłaszana jest również przez zakładkę Pytania do Wójta na 

naszej stronie internetowej. Zapytań jest coraz więcej. Pogoda zachęca 
do wychodzenia z domu, organizowanych jest coraz więcej imprez ple-
nerowych.  

Odpowiadając zatem na Państwa prośbę, wspólnie ze spółką Komuni-
kacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS, uruchomimy na próbę nocny 
kurs autobusowy. 

Autobus ruszy 1 czerwca i będzie jeździć do 31 sierpnia, do końca 
wakacji letnich. Chcemy, by kurs naszego autobusu był zintegrowany 
z rozkładem jazdy poznańskiego autobusu nocnego. Pasażerowie, któ-
rzy dojadą miejską komunikacją do wiaduktu przy ul. Wichrowej, będą 
mogli przesiąść się do autobusu TPBUS. 

Wstępnie zaplanowana trasa przebiegać będzie następująco: ul. Wi-
chrowa – Przeźmierowo – Lusowo – Sady – Tarnowo Podgórne. Naj-
prawdopodobniej autobus będzie ruszać między 3 a 4 w nocy. Szczegó-
ły podamy w przyszłym numerze „Sąsiadki-Czytaj”. 

Należy pamiętać, że koszt biletu na autobus nocny TPBUS wyniesie 
6 zł. Na ten kurs nie będą obowiązywały żadne zniżki, bilety ulgowe ani 
bilety okresowe. 

Koszt uruchomienia tego nocnego kursu wynosi 110 zł. Pod koniec 
sierpnia sprawdzimy, jakim zainteresowaniem będzie cieszyć się noc-
na linia i czy jest ona ekonomicznie opłacalna. Jednocześnie chciałbym 
przypomnieć, że cały czas prowadzimy analizy finansowe dla poszcze-
gólnych linii autobusowych. Chcemy bowiem wprowadzić zmiany 
w rozkładzie jazdy i sieci połączeń, by nie zwiększać kosztów transpor-
tu w naszej Gminie (obecnie jest to prawie 6,5 mln złotych!). Dlatego 
również koszty wprowadzenia nocnego kursu będą poddane wnikliwej 
analizie opłacalności.
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aktualności 

Baranowo

 Trwa opracowanie projektu kanalizacji 
deszczowej na ul. Rolnej

 Trwa opracowanie projektu ul. Pogodnej 
i Klonowej

Batorowo

 Trwa opracowanie projektu ul. Widok

 Trwa opracowanie projektu ul. Batorowskiej

Chyby

 Trwa budowa ul. Pagórkowej

 Trwa opracowanie projektu ul. Parkowej

 Złożono wniosek o przeprowadzenie 
przetargu na projekt mola

Jankowice

 Trwa przebudowa ul. Przemysłowej (Na-
rodowy Program Przebudowy Dróg Lo-
kalnych)

Kokoszczyn

 Trwa opracowanie projektu ul. Krętej 
(połączenie z Tarnowem Podgórnym)

Lusowo

 Trwa zbieranie ofert na wykonanie scho-
dów na poddasze Muzeum

Lusówko

 Trwa budowa ul. Tarnowskiej (Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokalnych)

Przeźmierowo

 Trwa opracowanie projektu ulic Morelo-
wej i Krótkiej

 Trwa projektowanie Centrum Kultury

Sady

 Trwa budowa drugiego budynku – 
mieszkań komunalnych. 

 Trwa budowa chodnika przy ul. Kwiato-
wej (odcinek od ul. Kobylnickiej do ul. 
Ludowej)

 Trwa opracowanie projektu budynku go-
spodarczego przy świetlicy

Swadzim

 Trwa opracowanie projektu ul. Lipowej

Tarnowo  Podgórne

 Trwa budowa ul. Sowiej (Narodowy Pro-
gram Przebudowy Dróg Lokalnych)

 Przekazano plac budowy ul. Szkolnej
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Kilkudziesięciu przedsię-
biorców z terenu Gminy 
Tarnowo Podgórne od-

powiedziało na zaproszenie Wój-
ta Tadeusza Czajki i uczestniczy-
ło w Konferencji Bezpieczeństwa 
Podatkowego. Głównym prele-
gentem był prof. dr hab. Witold 
Modzelewski, ekspert prawa po-
datkowego, doradca Sejmu i Se-
natu w tej materii. 

Profesor skupił się przede 
wszystkim na omówieniu ryzyk 
podatkowych związanych z pro-
wadzeniem przedsiębiorstwa. 
Pokazał także narzędzia, które 
można wykorzystać do zabez-
pieczania się przed negatywnymi 

skutkami kontroli zewnętrznej. 
Uzupełnieniem dla przykładów 
przedstawionych przez profeso-
ra była prezentacja przygotowa-
na przez firmy z zakresu doradz-
twa podatkowego. Na końcu był 
czas na indywidualne konsultacje 
i rozmowy.

Konferencja Bezpieczeństwa 
Podatkowego została zorganizo-
wana z myślą o przedsiębiorcach 
naszej Gminy. Głównym celem 
było dostarczenie gotowych roz-
wiązań biznesowych, przydat-
nych zwłaszcza w dobie kryzy-
su gospodarczego. Wcześniej, 
w 2009 roku, naszym gościem był 
prof. Leszek Balcerowicz. ~ARz

O podatkach z Profesorem

Nie wpuszczaj!
Ostatnio na terenie Gminy pojawili się przedstawiciele firm zajmują-

cych się sprzedażą bezpośrednią. Apelujemy o zachowanie szczególnej 
ostrożności! Przede wszystkim należy sprawdzić dokładnie identyfika-
tor sprzedawcy lub inne dokumenty potwierdzające jego zatrudnienie. 
Nie wolno wpuszczać obcych do domu! 

Informujemy jednocześnie, że aktualnie nikt nie ma zgody Wójta 
Gminy na prowadzenie na terenie Gminy jakiejkolwiek zbiórki publicz-
nej, nawet na cele charytatywne.  ~ARz

Pierwszy konkursowe laury dla pianistów z Samorządowej Szko-
ły Muzycznej I st. w Tarnowie Podgórnym. Aleksandra Łuczak 
i Anna Pietrzak – uczennice Agnieszki Liman – wzięły w sobo-

tę, 23 marca, udział w VIII Międzyszkolnym Konkursie Pianistycznym 
„Za Kotarą” w Lesznie. Oli udało się zdobyć na nim wyróżnienie. Gra-
tulujemy! ~ssm

Sukcesy pianistek
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aktualności

W sobotę, 6 kwietnia, 
kościół pw. Wniebo-
wstąpienia Pańskiego 

w Ejszyszkach, a dzień później, 
7 kwietnia Kościół pw. Ducha 
Świętego w Wilnie stały się miej-
scem wykonania niezwykłego 
pop-oratorium ku czci Miłosier-
dzia Bożego. Wśród licznie zgro-
madzonej publiczności znaleźli 
się Wójt Gminy Tarnowo Podgór-
ne Tadeusz Czajka i Mer Rejonu 
Solecznickiego Zdzisław Pale-
wicz, którzy objęli to niezwykłe 
wydarzenie swoimi patronatami. 
Oprócz oczywiście bardzo reli-
gijnego charakteru, miało ono 
również wymiar międzynarodo-
wy. Jak podkreślali Wójt i Mer 
w wystąpieniach przed koncer-
tem, wspólne wykonanie przez 
polskich i litewskich muzyków 
jest doskonałym przykładem po-
nad 10-letniej współpracy pomię-
dzy Gminą Tarnowo Podgórne 
a Rejonem Solecznickim. Dowo-
dzi również, jak ważną rolę peł-
ni kultura w budowaniu przyjaźni 
ponad granicami. 

Koncert spotkał się z bardzo go-
rącym przyjęciem publiczności. 
Modlitwy świętej siostry Fausty-

Wzruszenie i poruszenie 

ny, brawurowo zaśpiewane przez 
solistów: Marzenę Małkowicz, 
Marka Bałatę, Aleksandrę Małko-
wicz-Figaj i Dariusza Tokarzew-
skiego, przemawiały do serc słu-
chaczy. Tym bardziej, że wsparte 
były siłą międzynarodowych chó-
rów i instrumentalistów – były 
to: Zespół Muzyki Sakralnej LU-
MEN, Koło Śpiewu im. F. No-
wowiejskiego i Chór Samorządo-
wej Szkoły Muzycznej z Tarnowa 
Podgórnego, Chór Męski „Echo” 
z Tczewa, Chór „Il canto” z So-
lecznik, Chór Szkoły Muzycznej 
w Ejszyszkach, Schola Parafii pw. 
Świętego Ducha w Wilnie, Wi-
leńska Orkiestra Kameralna oraz 

instrumentaliści Szkoły Sztuk 
Pięknych im. St. Moniuszki w So-
lecznikach.

Przypomnijmy, że kompozyto-
rem i aranżerem pop-oratorium 
jest Zbigniew Małkowicz, a ca-
łością dyryguje Szymon Melosik, 
dyrektor GOK SEZAM w Tarno-
wie Podgórnym. 

Mieszkańcy naszej Gminy 
mają również okazję usłyszeć 
pop-oratorium „Miłosierdzie 
Boże”. Koncert ten zainaugu-
ruje cykl „Lusowskie Poranki 
Muzyczne” 5 maja o 13.00 w lu-
sowskim kościele. 

Zapraszamy! 
 ~ARz

W niedzielne popołudnie, 
7 kwietnia, spacerowi-
cze w Batorowie przy 

ul. Batorowskiej znaleźli torbę z 
pojemnikami, zawierającymi sub-
stancje niewiadomego pochodze-
nia. Powiadomili policję z Tar-
nowa Podgórnego, która zgłosiła 
przypadek Państwowej Straży Po-
żarnej w Poznaniu. Przybyli na 
miejsce strażacy z Jednostki Ra-
towniczo–Gaśniczej nr 6 w Pozna-
niu przeprowadzili specjalistyczne 
badanie części znalezionego ma-
teriału i stwierdzili, że substancje 
chemiczne nie stanowią zagroże-
nia dla ludności ani dla środowiska 
naturalnego. Wykluczyli też wy-
stępowanie promieniowania radio-
aktywnego. Policyjni pirotechnicy 
nie stwierdzili obecności materia-

Tajemnica w słoiku

łów wybuchowych. Z opisu na po-
jemnikach i ciężaru wynikało, że 
znajduje się w nich rtęć. Pojemni-
ki zabezpieczono specjalną folią, 
uniemożliwiającą przypadkowe 
stłuczenie i przedostanie się sub-
stancji chemicznych do gleby. Do-
wódca JRG-6 przekazał materia-
ły pod nadzór tarnowskiej policji. 
Poinformowano również przedsta-
wiciela Gminnego Centrum Za-

rządzania Kryzysowego, że mate-
riał powinien zostać niezwłocznie 
przekazany do utylizacji, a do 
tego czasu musi być zabezpieczo-
ny przed dostępem osób postron-
nych. Nadzór w nocy pełnili stra-
żacy z OSP Tarnowo Podgórne, 
którzy przyjęli miejsce od policji, 
a następnego dnia rano przekazali 
je strażnikom Straży Gminnej. Po 
przyjeździe przedstawiciela firmy 
utylizującej zabezpieczony ma-
teriał załadowano do specjalnego 
pojemnika i zabrano go do szcze-
gółowego przebadania i utylizacji. 
Tym samym usunięto potencjalne 
zagrożenie w Batorowie. 

Osoby, które mogłyby pomóc w 
ustaleniu sprawcy pozostawienia 
pojemników, prosimy o kontakt 
z Policją (tel. 61 8146 997) lub 
Strażą Gminną (tel. 61 8147 986). 

Andrzej Goszczyński 
Inspektor ds. OC i OP 
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 aktualności

 Ogłoszono przetarg na budowę placu 
zabaw przy szkole podstawowej „Rado-
sna Szkoła”

 Ogłoszono przetarg na przebudowę tar-
gowiska

 Trwa opracowanie projektu ul. Łąkowej

 Trwa opracowanie projektu węzła po 
południowej stronie drogi krajowej nr 92

Rumianek

 Rozpoczęto remont klatki schodowej w 
budynku komunalnym przy ul. Parkowej 6

 Trwa opracowanie projektu zagospoda-
rowania terenu wokół świetlicy

Wysogotowo

 Trwa opracowanie projektu ul. Wierzbo-
wej (od ul. Bukowskiej do ul. Długiej)
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Wywieśmy flagę!
Flagę wywieszamy z okazji świąt 

państwowych, narodowych, a także i 
lokalnych. Obecnie w Polsce obowią-
zują następujące święta państwowe 
(narodowe):
•	 	1 marca Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych,
•	 	1 maja nieformalnie nazywane 

Świętem Pracy, 
•	 	3 maja Święto Konstytucji 3 Maja,
•	 	9 maja Narodowe Święto Zwycię-

stwa i Wolności, 
•	 	1 sierpnia Narodowy Dzień Pa-

mięci Powstania Warszawskiego,
•	 	31 sierpnia Dzień Solidarności i 

Wolności,
•	 	11 listopada Narodowe Święto 

Niepodległości.
Istnieje również szereg świąt uchwa-

lonych przez Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej, które nie mają statusu świę-

ta państwowego lub narodowego, ale 
można wówczas wywiesić flagę:
•	 	13 kwietnia Dzień Pamięci Ofiar 

Zbrodni Katyńskiej,
•	 	2 maja Dzień Flagi Rzeczpospoli-

tej Polskiej,
•	 	14 czerwca Narodowy Dzień Pa-

mięci Ofiar Nazistowskich Obo-
zów Koncentracyjnych,

•	 	28 czerwca Narodowy Dzień Pa-
mięci Poznańskiego Czerwca 
1956, 

•	 	15 sierpnia Święto Wojska Pol-
skiego,

My Wielkopolanie bez najmniej-
szych przeszkód flagę państwową wy-
wieszać możemy również w rocznicę 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
- 27 grudnia.

Wywieszając flagę państwową mu-
simy jednak pamiętać o następujących 
zasadach:

•	 	flagi mogą być wywieszane od 
rana do zmroku, przy dłuższej eks-
pozycji powinny być oświetlone,

•	 	flagi powinny być zawsze czyste, 
czytelnych barwach i wzorze, nie 
mogą być pomięte ani postrzępio-
ne,

•	 	nie należy wywieszać flagi w dni 
deszczowe i przy silnym wietrze,

•	 	flaga nie powinna dotykać podsta-
wy masztu (ziemi, podłogi),

•	 	osobom prywatnym nie wolno wy-
wieszać flagi państwowej z go-
dłem.

Jak prawidłowo wieszać flagę?

10.30 Kościół w Tarnowie Podgórnym – Msza 
Św. w intencji Ojczyzny
11.30 Przemarsz do Parku im. Wojkiewicza i zło-
żenie kwiatów pod pomnikiem
12.00 Program artystyczny w wykonaniu Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne, 
Orkiestry Dętej „Da Capo”, Orkiestry Dętej im. 
hm Antoniego Jerzaka z Mosiny i Mażoretek
14.00 plaża w Lusowie: Start I Rajdu Rowerowego 
„Przed 1050. Rocznicą Chrztu Polski”. Trasa: do-
okoła Jeziora Lusowskiego. Koszt - 5 zł (ubezp., po-
siłek, przypinka). Na mecie konkursy z nagrodami.

Uczcij 3 Maja 

Barwy biała i czerwona zo-
stały uznane za narodowe 
po raz pierwszy 3 maja 

1792 roku. Podczas obchodów 
pierwszej rocznicy uchwalenia 
Ustawy Rządowej damy wystąpi-
ły w białych sukniach przepasa-
nych czerwoną wstęgą, a panowie 
nałożyli na siebie szarfy biało-
-czerwone. Nawiązano tą mani-
festacją do heraldyki Królestwa 
Polskiego – białego orła na czer-
wonej tarczy herbowej.

Po odzyskaniu niepodległości 
barwy i kształt flagi uchwalił Sejm 
Ustawodawczy odrodzonej Polski 
1 sierpnia 1919. W ustawie podano: 
„Za barwy Rzeczypospolitej Pol-
skiej uznaje się kolor biały i czer-
wony w podłużnych pasach rów-
noległych, z których górny – biały, 
dolny zaś – czerwony.” Dwa lata 
później Ministerstwo Spraw Woj-
skowych wydało broszurę, w któ-
rej sprecyzowano odcień czerwie-
ni definiując ją jako karmazyn, ale 
w 1927 r. odcień koloru czerwone-
go został zmieniony na cynober, ten 
sam kolor został użyty w definicji 
flagi w ustawie z 1955 r.

Od 1955 r. dwa rodzaje flag są 
w Polsce nazywane „flagą pań-

stwową”. Oprócz opisanej powy-
żej flagi biało-czerwonej istnie-
je jeszcze flaga z godłem Polski 
na białym prostokącie nazywa-
na „flagą państwową z godłem”. 
Rysunek orła w czerwonym tle 
na białym pasie flagi zmieniał się 
wraz z urzędową zmianą godła 
państwowego, a obecny wzór her-
bu pochodzi z 9 lutego 1990 r.

Aktualnie flagę państwową 
z godłem Rzeczypospolitej Pol-
skiej podnoszą (art. 8 i art. 9 
ustawy): przedstawicielstwa dy-
plomatyczne, urzędy konsularne 
oraz inne oficjalne przedstawi-
cielstwa i misje za granicą na bu-
dynkach lub przed budynkami ich 
siedzib urzędowych, a także kie-
rownicy tych przedstawicielstw, 
urzędów i misji na swych rezy-
dencjach i środkach komunikacji 
– w wypadkach przewidzianych 
w prawie i zwyczajach międzyna-
rodowych, cywilne lotniska i lą-
dowiska, cywilne samoloty ko-
munikacyjne podczas lotów za 
granicą, kapitanaty (bosmanaty) 
portów. Osobom prywatnym nie 
wolno wywieszać flagi państwo-
wej z godłem.

~na

Flaga w każdym domu
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Otoczony złotem mały, 
metalowy relikwiarz, 
wtopiony w ramę obra-

zu – portretu Jana Pawła II wy-
konanego przez poznańskie-
go artystę plastyka Bogdana 
Puchalskiego. Na małym skraw-
ku materiału mała ledwo widocz-
na smużka krwi. W Lusowie, tak 
blisko… 

2 kwietnia biskup Grzegorz 
Balcerek wprowadził relikwie Pa-
pieża-Polaka do kościoła parafial-
nego pw. Św. Jadwigi i św. Jaku-
ba w Lusowie.  O tym wydarzeniu 
rozmawiamy z proboszczem ks. 
dr. Dariuszem Madejczykiem. 

Jak to się stało, że  relikwie 
Wielkiego Polaka, błogosławio-
nego Jana Pawła II, znalazły się 
w lusowskiej parafii?

Ideę zaproszenia relikwii 
przedstawiłem Radzie Duszpa-
sterskiej działającej przy na-
szej parafii. Członkowie Rady 
przyklasnęli temu pomysłowi i 
wówczas w imieniu parafii wy-
stosowałem prośbę do kardynała 
Stanisława Dziwisza. Kiedy do-
staliśmy pozytywną odpowiedź, 
pozostało tylko uzgodnić szcze-
góły organizacyjne. Cieszę się 
niezmiernie, że w  ósmą rocznicę 
śmierci błogosławionego Jana 
Pawła II uroczyście wprowadzili-
śmy relikwie do naszej świątyni. 

Czy teraz każdy będzie mógł 
zobaczyć relikwie?

Oczywiście. W naszym koście-
le jest Kaplica Patronów, poświę-
cona św. Jakubowi i św. Jadwi-
dze. Relikwie papieskie zostały 
już do niej przeniesione.  Jestem 
przekonany, że w ten sposób to 
miejsce stanie się jeszcze bliższe 
współczesnemu człowiekowi, bo 
błogosławiony Jan Paweł II jest 
patronem naszych czasów. 

Mam nadzieję, że modlitwa 
przy relikwiach będzie okazją do 
zastanowienia się nad tym, jak 
każdy z nas wprowadza naukę 
Jana Pawła II w swoje życie. 
Bo dla wielu z nas był i jest on 
postacią bardzo bliską. Uczest-
niczyliśmy przecież w mszach 

Niech prowokuje, mobilizuje, umacnia

podczas jego pielgrzymek do 
Polski. Słuchaliśmy jego słów, 
podczas kazań, spotkań, audien-
cji czy rekolekcji. W skupieniu 
i rozmodleniu towarzyszyliśmy 
mu w jego ostatnich dniach. Dziś 
warto, by każdy z nas zapytał 
sam siebie: ile w nas przetrwało z 
tamtych dni.

Czyli relikwie mają prowoko-
wać do rozmyślań?

Tak. Mają mobilizować, pro-
wokować do refleksji, modlitwy, 
a przede wszystkim do chrześci-
jańskiego życia, jakiego uczył 
nas papież. Chciałbym zapocząt-
kować msze święte, które będą 
odbywać się każdego 22. dnia 
miesiąca (w nawiązaniu do litur-
gicznego wspomnienia błogosła-
wionego przypadającego do 22 
października). To okazja do in-
tensywniejszej modlitwy za wsta-
wiennictwem naszego papieża. 

W 2005 roku pracowałem przy 
katedrze poznańskiej i tam, po 
śmierci Jana Pawła II w odpowie-
dzi na potrzebę gromadzących się 
w kościele młodych ludzi, zało-
żyłem Duszpasterstwo Młodzieży 
20/30, które aktywnie działa do 
dziś. Mam nadzieję, że parafia-
nie w Lusowie również pozytyw-
nie odpowiedzą na tę propozy-
cję. Wierzę, że wszyscy, dzięki 
słowom błogosławionego Jana 
Pawła II, możemy stawać się co-
raz lepsi. 

Rozmawiała Agnieszka Rzeźnik
fot. Robert Woźniak

Flaga w każdym domu
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26 marca 2013 r. odbyła 
się 45 już z kolei sesja 
Rady Gminy Tarnowo 

Podgórne bieżącej kadencji. Naj-
ważniejszymi spośród 27 projek-
tów uchwał przygotowanych na 
opisywaną sesję były te dotyczące 
finansów Gminy. Przystępując do 
realizacji tej problematyki Rada 
najpierw zmodyfikowała wielo-
letnią prognozę finansową Gmi-
ny na lata 2013–2020, a następnie 
zaakceptowała zmiany w budże-
cie na bieżący rok. 

Najpoważniejsza ze zmian 
w tym zakresie dotyczyła roz-
dysponowania wolnych środ-
ków, jakie pojawiły się w związ-
ku z zamknięciem stanów kont 
po wykonaniu ubiegłoroczne-
go planu finansowego. Zgodnie 
z wcześniejszymi ustaleniami 
Wójt zaproponował, by więk-
szość tak powstałych środków 
przeznaczyć na zadania inwesty-
cyjne. Zdecydowano o dofinan-
sowaniu zadań, które są już wy-
wołane w budżecie na 2013 rok, 
lecz zabezpieczone na nie środki 
oceniono jako niewystarczające. 
Pozostałe środki zostały skiero-

wane na sfinansowanie nowych 
zadań inwestycyjnych i remon-
towych, a także wydatków bie-
żących, które uznane zostały za 
niezbędne już w trakcie realiza-
cji bieżącego budżetu. Szczegó-
łowy podział wolnych środków 

Wolne środki 
podzielone!

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 26 marca

zaproponowany przez Wójta i przyjęty po długiej dyskusji przez Radę 
przedstawia się następująco:
•	Centrum Kultury w Przeźmierowie (zwiększenie) 1.5 mln zł
•	Dopłata do komunikacji gminnej TPBUS 1.5 mln zł
•	Renowacja boiska w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 120 tys. zł
•	Policja (samochód)  50 tys. zł
•	Serwerownia + sieć w Urzędzie Gminy 400 tys. zł 
•	Rewitalizacja zieleni w Przeźmierowie ul. Rynkowa 100 tys. zł 
•	Budowa oświetlenia w Sadach 150 tys. zł 
•	Wykup gruntów pod drogi (w tym odszkodowania) 450 tys. zł
•	Ścieżka pieszo-rowerowa Lusowo –Tarnowo Podgórne 800 tys. zł
•		Ścieżka pieszo-rowerowa w Batorowie ul. St. Batorego  

(zwiększenie) 600 tys. zł
•	Remonty dróg (tłuczniowanie) 100 tys. zł
•	Ulice: Krótka i Morelowa w Przeźmierowie (zwiększenie) 150 tys. zł
•	Droga Kokoszczyn – Tarnowo Podgórne 500 tys. zł
•	Chyby ul. Szkolna (kanalizacja deszczowa) 400 tys. zł
•	Promocja (wydanie książki nt. historii Gminy)  50 tys. zł
•	Szczepienia dzieci przeciw pneumokokom  40 tys. zł
Zabezpieczono również środki na rozliczenia z wykonawcą boiska 

sportowego przy Gimnazjum w Baranowie. Nadal toczy się spór o usta-
lenie ostatecznej kwoty do zapłaty przez Gminę. 

W dalszej części obrad Rada, realizując gminną politykę w zakresie 
realizowania inwestycji, nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków 
przeznaczonych na fundusz sołecki w budżecie na 2014 r. Wiele czasu 
Rada Gminy poświęciła na uchwalenie zwolnień i ulg w opłatach za 
przejazdy w gminnych środkach komunikacji publicznej. Jako cieka-
wostkę podać mogę, że w ramach ograniczenia przywilejów Rada Gmi-
ny zrezygnowała ze swoich uprawnień do bezpłatnych przejazdów ko-
munikacją gminną (TPBUS) wprowadzając takie uprawnienia np. dla 
honorowych krwiodawców. 

Jak to zwykle bywa drugą istotną grupą uchwał podjętych na opisy-
wanej sesji były uchwały z zakresu gospodarki przestrzennej. Rada ze-
zwoliła na przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów rolnych w Sadach w rejonie drogi 
krajowej nr 92 oraz przystąpienie do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zieleni w Sadach, pomiędzy 
ulicą Kobylnicką i S11, a także przystąpienie do opracowania miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Jan-
kowicach w rejonie ulicy Wiśniowej. Podjęto też decyzję o kolejnej już 
zmianie uchwały dotyczącej przystąpienia do opracowania miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach pomiędzy uli-
cą Szamotulską i jeziorem Kierskim oraz w Baranowie w rejonie ulic: 
Kasztanowej i Wierzbowej. Zmiana polegała na wyodrębnieniu oprócz 
uchwalonej wcześniej części A i będącej w trakcie procedowania części 
B, również części C wymienionego planu. Pozwoli to na uchwalenie go-
towego już miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru, który nie wzbudza większych kontrowersji. 

Wójt przekazał także informację o planowanych zmianach w ustawie 
o samorządzie gminnym, które przygotowuje Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji. Rada została poinformowana o zamiarze podjęcia zdecydowa-
nych działań przez Wójta w dziedzinie wprowadzania systemowych zmian 
w obrębie administracji publicznej zmierzających do znacznej obniżki 
kosztów w tej sferze. Rada udzieliła Wójtowi wsparcia w tym niełatwym 
przedsięwzięciu. Jak zawsze podczas obrad sesji Rady Gminy podjęto wie-
le różnorodnych i ważkich tematów. Po szczegóły jak zwykle odsyłam za-
interesowanych na stronę internetową Gminy. Następna sesja Rady Gminy 
odbędzie się 16 kwietnia. Wszystkich, a szczególnie tych z Państwa, którzy 
znajdą w programie tej sesji coś dla siebie, serdecznie zapraszam. 

~Grzegorz Leonhard  Przewodniczący Rady Gminy
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Rekrutacja trwa  

do 10 maja

W dniu 5 lutego 2003 
roku powstał Klub Se-
niora w Rumianku. 

Dokładnie tego dnia, ale 10 lat 
później, ksiądz proboszcz Adam 
Prozorowski odprawił mszę św. 
W naszej intencji i za zmarłych 
naszych członków. Był to jego dar 
dla nas. Dziękujemy.

Uroczystość jubileuszowa od-
była się 9 lutego w naszej wiej-
skiej świetlicy. Zaprosiliśmy go-
ści i grupę wsparcia. Naszymi 
gośćmi byli Wójt Gminy, dyrek-
torzy GOK SEZAM i OSiR oraz 
ksiądz proboszcz. 

Przy dobrze zastawionych sto-
łach bawiliśmy się do rana. Otrzy-
maliśmy wiele prezentów i ży-
czeń. Były uroczyste przemowy, 
ale także humorystyczne. 

Wszystkim składam serdecz-
ne podziękowania, Koleżankom 
i kolegom dziękuję za zawarte 
przyjaźnie, za stworzenie rodzin-

nej atmosfery, za wsparcie, za 
wszystko.

Prezes Klubu Seniora w Rumianku
Kazimiera Papych

Dziesięciolecie w Rumianku

Już trzeci raz z rzędu Samo-
rządowa Szkoła Muzyczna I 
stopnia w Tarnowie Podgór-

nym ogłasza nabór na nowy rok 
szkolny. W tym roku obejmuje 
on dzieci i młodzież z roczników 
1997 – 2008. Zajęcia muzyczne 
odbywają się popołudniami, dwa 
lub trzy razy w tygodniu, są to 
lekcje indywidualne z instrumen-
tu oraz zajęcia w grupach (przed-
mioty teoretyczne, chór, rytmika, 
zespoły instrumentalne itp.). Jest 
to szkoła publiczna, nieodpłatna, 
w której kształcenie finansowane 
jest przez Gminę i oparte na pod-
stawach programowych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Kadrę tworzy zespół peda-
gogów związanych artystycznie 
także z innymi ważnymi instytu-
cjami, jak Opera Poznańska czy 
Akademia Muzyczna w Pozna-
niu. Oprócz zajęć młodzi artyści 
uczestniczą w koncertach, zarów-
no jako wykonawcy, jak i słucha-
cze, biorą udział w konkursach, 
wyjazdach oraz warsztatach. Na-
uka w naszej szkole przygotowu-
je także do dalszego kształcenia w 
szkołach muzycznych II stopnia. 

Czego naprawdę uczy Szkoła Muzyczna?
Ktoś mógłby zapytać – po 

co mojemu dziecku dodatkowa 
szkoła, która niesie ze sobą kolej-
ne obowiązki? Badania naukowe 
wielokrotnie dowodziły, że słu-
chanie muzyki klasycznej wspo-
maga rozwój różnych kompeten-
cji i obszarów życia człowieka 
m. in. czytania, nauki języków 

obcych, matematyki, poprawia 
kreatywność oraz umiejętności 
społeczne, a granie na instrumen-
tach wspiera rozwój intelektual-
ny, poprawia koordynację obu rąk 

i pozwala na bardziej harmonij-
ną pracę obu półkul mózgowych. 
Oprócz tego rozwija się też war-
stwa emocjonalna młodego czło-
wieka – jego wrażliwość na pięk-
no, umiejętność radzenia sobie ze 
stresem w trudnych sytuacjach. 

Czy to wystarczające argumen-
ty? Najlepiej przekonać się same-
mu. Jeśli muzyka potrafi zaintere-
sować, przynosi radość, wzbudza 
emocje, jest to najlepsze wska-
zanie, żeby zakosztować pasji jej 
tworzenia.  

Szczegóły dotyczące zasad  
rekrutacji: www.ssm-tp.pl

~Magdalena Moruś
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Z prac 
Rady Powiatu

20 marca odbyła się XXVI se-
sja Rady Powiatu w Poznaniu. 
Radni rozpatrzyli m.in. nastę-
pujące uchwały w sprawie: 

* określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej spo-
łecznej osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2013 r. – 
środki przeznacza się na:

- realizację rehabilitacji zawo-
dowej – 150.000 zł (w tym jedno-
razowe środki na podjęcie działal-
ności gospodarczej, rolniczej albo 
wniesienie wkładu do spółdzielni 
socjalnej, szkolenia zawodowe 
niepełnosprawnych), 

- realizację rehabilitacji spo-
łecznej – 4.336.134 zł (w tym do-
finansowanie turnusów rehabilita-
cyjnych, dofinansowanie sportu, 
rekreacji, turystki osób niepełno-
sprawnych, zaopatrzenie w sprzęt 

POselskie wieści

rehabilitacyjny, przedmioty or-
topedyczne i środki pomocnicze, 
likwidacja barier architektonicz-
nych, dofinansowanie rehabili-
tacji dzieci i młodzieży, usług 
tłumacza języka migowego, tłu-
macza-przewodnika, tworzenia 
i działania warsztatów terapii za-
jęciowej), 

* udzielenie pomocy finanso-
wej Gm. Dopiewo (200 tys. zł na 
dofinansowanie remontu budynku 
w Konarzewie przeznaczonego na 
warsztat terapii zajęciowej) 

* udzielenia pomocy finanso-
wej w kwocie 2,5 mln Gm. Ro-
kietnica w formie dotacji celowej 
na przebudowę ul. Poznańskiej 
w m. Starzyny oraz ul. Trakt Na-
poleoński w Rokietnicy,

* powierzenia Gminie Tarno-
wo Podgórne zarządzania drogą 
powiatową nr 2420P w zakresie 
przebudowy pasa drogowego 
ul. Szkolnej w Tarnowie Pod-
górnym -  sterowanie ruchem 
drogowym za pomocą sygnali-
zacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ul. 23 Października i Szkolnej, 

* powierzenia Gminie Tarno-
wo Podgórne zarządzania dro-
gą powiatową 2418P na odcinku 
ul. Stefana Batorego w Batoro-
wie polegającego na budowie 
ścieżki pieszo-rowerowej wraz 
z kanalizacją i odtworzeniem 
nawierzchni. Bieżące utrzyma-
nie ścieżki pieszo–rowerowej po-
wierza się na czas nieokreślony. 

Z wyrazami szacunku 
Radna Powiatu Krystyna Semba 

W 2013 roku realizowany jest pilotażowy program „Aktywny Samo-
rząd” skierowany do osób niepełnosprawnych. Program został wzbo-
gacony o nowe formy wsparcia. Celem jest zmniejszenie barier ograni-
czających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, 
zawodowym i w dostępie do edukacji. Wnioski można składać do 30 
września 2013 r. w siedzibie PCPR w Poznaniu przy ul. Słowackie-
go. Szczegółowe informacje i formularze znajdują się w zakładce Dział 
Osób Niepełnosprawnych www.pcprpoznan.bip.net.pl lub u pełnomoc-
nika Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Elżbiety Tonder, tel.61 8410 
556. 

Krystyna Semba - Przewodnicząca Społecznej Rady  
ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Poznańskiego

Poseł Waldy Dzikowski 
wziął udział w spotkaniu ze 
studentami Instytutu Polo-

nistyki Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, które 
odbyło się 25 marca. Organiza-
torem spotkania była prof. Halina 
Zgółkowa, kierująca zakładem re-
toryki, pragmalingwistyki i dzien-
nikarstwa. Wydarzenie to odby-
wało się w Collegium Maius przy 
ul. Fredry, gdzie mieści się Insty-
tut Polonistyki.

Spotkanie miało charakter de-
baty, podczas której studenci za-
dawali pytania związane z inte-
resującymi ich zagadnieniami. 
W pierwszej części spotkania po-
seł Dzikowski został zapytany o 
początki swojej działalności po-
litycznej. Poseł opowiedział o 

rozpoczęciu swojej kariery w sa-
morządzie terytorialnym, kiedy 
został wójtem Gminy Tarnowo 
Podgórne. W związku z zaintere-
sowaniem słuchaczy, Waldy Dzi-
kowski opowiedział w jaki spo-
sób rozwijała się Gmina, a przede 
wszystkim jak udało się stworzyć 
tysiące miejsc korzystnych dla in-
westycji dla prywatnych przed-
siębiorców. Poseł zaznaczył, że 
nie ma uniwersalnego sposobu 
dla rozwoju dla samorządów te-
rytorialnych. Każdy posiada inne 
zasoby i możliwości, skutkiem 
czego nie ma jednej recepty na 
sukces. Niemniej jednak odpo-
wiednie zarządzanie gminą oraz 
tworzenie przyjaznego klima-
tu dla mieszkańców i przedsię-
biorców jest niezwykle istotne 

dla rozwoju danego obszaru oraz 
polepszenia warunków życia dla 
jego mieszkańców.

W drugiej części spotkania 
Waldy Dzikowski opowiedział 
studentom o swojej działalności 
parlamentarnej, która rozpoczęła 
się w 2001 roku, kiedy został po 
raz pierwszy posłem na Sejm RP. 
Poruszone zostały również tematy 
związane z bieżącą sytuacją poli-
tyczną. Ważnym aspektem roz-
mowy była kwestia udziału mło-
dych ludzi w życiu społecznym 
oraz politycznym.

Biuro Poselskie  
Waldy Dzikowskiego
ul. Zwierzyniecka 13 

60-813 Poznań
tel. 61 842 72 23, 61 842 72 38
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 bezpieczeństwo

Wybrane interwencje podejmowane przez 
strażników gminnych w marcu:

1 marca, Ceradz Kościelny: zgło-
szenie o zanieczyszczeniu drogi publicznej przez 
pojazd, strażnicy zastosowali wobec kierowcy wy-
kroczenia pouczenie, a stan nawierzchni nakazali 
przywrócić do stanu czystości;

4 marca, Batorowo: zgłoszenie o biegającym bez-
pańskim psie, strażnicy sprawdzili wskazany rejon, 
nie potwierdzono tego faktu;

7 marca, Tarnowo Podgórne: zgłoszenie o spa-
laniu odpadów, strażnicy po przybyciu na miejsce  
stwierdzili, iż są spalane suche odpady roślinne, po-
uczono osobę spalającą, iż czynność ta nie może po-
wodować uciążliwości (warto przypomnieć, że obo-
wiązujący na terenie Tarnowa Podgórnego regulamin 
utrzymania porządku i czystości dopuszcza  spalanie 
suchych pozostałości roślinnych poza instalacjami 
i urządzeniami, jeżeli spalanie to nie narusza odręb-
nych przepisów oraz nie powoduje uciążliwości dla 
sąsiadów i zadymiania dróg);

7 marca, Przeźmierowo i Tarnowo Podgórne: 
zgłoszenia o uszkodzonych studzienkach telekomu-
nikacyjnych, sprawa została przekazana w pierw-
szym przypadku do Netii, w drugim do TP SA, do 
czasu przybycia powiadomionych podmiotów straż-
nicy zabezpieczyli te niebezpieczne miejsca;

11 marca, Baranowo: strażnicy patrolujący miej-
scowość zauważyli mężczyznę będącego pod wpły-
wem alkoholu idącego środkiem drogi, z uwagi na 
niską temperaturę oraz stan wskazujący na spożycie 
alkoholu przewieźli go do miejsca zamieszkania;

Z notatnika Gminnego Strażnika
18 marca, Przeźmierowo: na 

jednej z posesji zerwał się z łańcu-
cha pies i biegał po miejscowości 
atakując przechodniów. Strażnicy 
ustalili właściciela, który został 
ukarany mandatem karnym. War-
to przypomnieć, że osoby, które 
zostały pokąsane lub pogryzione 
przez psa powinny fakt ten zgło-
sić swojemu lekarzowi rodzinne-
mu, ten zaś powinien przekazać 
informację do Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
Właściciel psa musi niezwłocz-

nie udać się z psem do wetery-
narza i poinformować go o zaist-
niałym zdarzeniu. Pies – również 
w przypadku, gdy właściciel po-
siada aktualne szczepienia prze-
ciwko wściekliźnie – musi zostać 
poddany obowiązkowej kwaran-
tannie (obserwacji prowadzonej 
przez weterynarza). Po zakoń-
czeniu obserwacji wyniki należy 
okazać upoważnionym służbom, 
które prowadzą sprawę oraz oso-
bie pokrzywdzonej; 

20 marca, Sierosław: strażnicy 
zabezpieczyli miejsce pożaru bu-

dynku gastronomicznego do mo-
mentu przybycia straży pożarnej;

22 marca, Ceradz Kościelny: 
wyrwa w drodze powiatowej, straż-
nicy zabezpieczyli miejsce i przeka-
zali informację do zarządcy drogi.

W marcu kontynuowana była 
kontrola dotycząca wywiązywania 
się z obowiązku umieszczania nu-
merów porządkowych na nierucho-
mościach w poszczególnych miej-
scowościach na terenie Gminy. 

Z okazji „Pierwszego Dnia Wio-
sny” Straż Gminna uczestniczyła 
w obchodach tego święta wspólnie 
z przedszkolakami z Lusówka. Na 
początku przeprowadzono spotka-
nie dotyczące szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa. Przedstawiono za-
sady poruszania się na drodze oraz 
bezpieczeństwa podczas wiosen-
nych zabaw na świeżym powietrzu. 
Następnie strażnicy i przedszkolacy 
wspólnie udali się na poszukiwania 
wiosny. Jak co roku, w „Pierwszy 
dzień wiosny” strażnicy prowadzili 
wzmożone działania prewencyjne 
na rzecz zapewnienia bezpieczeń-
stwa dzieciom i młodzieży, a tak-
że ładu i porządku w miejscach 
publicznych. Natomiast 22 mar-
ca strażnicy zabezpieczyli w Prze-
źmierowie trasę parafialnej Drogi 
Krzyżowej, która odbyła się po uli-
cach miejscowości.

Z uwagi na przedłużające się mro-
zy strażnicy objęli stałą kontrolą osoby 
bezdomne oraz będące w trudnej sytu-
acji materialnej z terenu naszej Gminy.

~ Artur Szeląg, Komendant 
Straży Gminnej

W przypadkach, gdy wła-
ściciel psa nie poczuwa się 
do obowiązku doprowa-
dzenia zwierzęcia, które 
było sprawcą pogryzienia, 
na obserwację wetery-
naryjną - fakt ten można 
zgłosić do Straży Gminnej 
lub Komisariatu Policji.

Jak co roku prosimy miesz-
kańców Przeźmierowa 
i okolic o cierpliwość, wy-

rozumiałość i pobłażliwość dla 
pasjonatów sportów motorowych. 
W tym roku sezon rozpoczynamy 
13-14.04.2013. Z harmonogra-
mem imprez zapoznać się moż-
na na naszej stronie www.aw.po-
znan.pl . 

W tym roku na Torze 
Podczas każdych wyścigów 

kontrolować będziemy emito-
wany poziom hałasu, by elimi-
nować pojazdy przekraczające 
dopuszczalne normy. Harmono-
gram układamy tak, by zapewnić 
ciszę w godzinach rannych i wie-
czornych. Ponownie w tym roku 
podczas długich weekendów nie 
będziemy przeprowadzać wyści-

gów, a kalendarz imprez dostoso-
wujemy do sąsiedzkich sugestii.

Jesteśmy coraz bliżej codzien-
nego komfortu wzajemnego byto-
wania. Raz jeszcze prosimy o ła-
godne i przyjazne spojrzenie na 
sportowe zmagania na Torze Po-
znań. 

~Automobilklub Wielkopolski
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12 maja (niedziela), w ramach 
Dni Przeźmierowa, odbędzie się 
Turniej w Kopa o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Gminy Grze-
gorza Leonharda. 

Turniej rozegrany zostanie 
w kategorii „As-dycha”. Wszyst-
kich zainteresowanych i miło-
śników starej gry zapraszamy od 
godziny 14.30  do Szkoły Podsta-
wowej w Przeźmierowie. Począ-
tek turnieju godzina 15.00. Zgło-
szenia prosimy dokonywać od 
6 maja pod numerem telefonu 61 
8 959 231.~ ~A.W.

Dzień Kobiet  Mieszkanki Sadów spotkały się 9 kwietnia, 
aby wspólnie obchodzić swoje święto. We wspaniałej 
atmosferze, przy ciasteczku i muzyce wszystkie Panie 
bawiły się znakomicie. Szkoda, że następne święto do-
piero za rok. ~na

Dni Przeźmierowa  
–Turniej w kopa

Ponad stu uczniów Gimna-
zjum w Baranowie wzię-
ło udział w pokazowych 

zajęciach Zumby prowadzonych 
przez instruktorkę Kingę Żele-
chowską- Wiśniewską z Activus 
– Taniec i Fitness z Przeźmiero-
wa. Zainteresowanie, entuzjazm 
i zadowolenie młodzieży były 
ogromne. Pomysł zajęć Zumby 
zainicjowała Marzena Świerczyń-
ska, nauczyciel wychowania fi-
zycznego w Baranowie. Ucznio-
wie doskonale bawili się, tańcząc, 
poznając kroki i rytmy charakte-
rystyczne dla zajęć Zumby, ta-
kie jak merengue, salsa, cumbia, 
reggaeton, flamenco, samba, cha-
-cha. Dołączyli do nas również 
nauczyciele.

– Jest to doskonały trening dla 
młodzieży: prosty, inny i niezwy-

Zumba wśród gimnazjalistów
wie tańca na rozwój intelektualny: 
nauka figur i sekwencji kroków 
poprawia pamięć. Integracja cia-
ła, umysłu i emocji podczas zajęć 
kształtuje dorastającą młodzież 
na wielu płaszczyznach. W trakcie 
zajęć uczymy się również umiejęt-
ności społecznych i współdziała-
nia w grupie. Warto pamiętać, że 
taniec ma przede wszystkim przy-
nosić radość i uśmiech, i taki efekt 
został niewątpliwie osiągnię-
ty w Gimnazjum w Baranowie – 
mówi pani Kinga.

Zapraszamy gimnazjalistów 
wraz rodzicami na cykliczne za-
jęcia ZUMBY do OSiR w Prze-
źmierowie we wtorki godz.18.30 
i piątki godz.19.30. Więcej info 
o zajęciach na www.activus-fit-
ness.pl.

~activus

kle dynamiczny, zaspokaja natu-
ralną potrzebę ruchu dorastającej 
młodzieży. Jest również świetną 
zabawą. To niewątpliwie profi-
laktyka wady postawy, skrzywień 
kręgosłupa i nadwagi. Nie należy 
zapominać również o dużym wpły-

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórne-
go  zaprasza mieszkańców  na wycieczkę do 
BARDA w dniach 20 - 23 czerwca. Koszt 

wycieczki 370 zł. W programie: okolice Barda, 
PRAGA, udział w Dniach Barda. Szczegóły i za-
pisy przyjmuję Bożena Możdżeń, tel. 693 114 200. 

... albo nad morzeW góry...

Stowarzyszenie Klub Seniora w Tarnowie Podgórnym organizuje 
wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do miejscowości Międzyz-
droje w dniach 22 – 27 czerwca (6 dni). Koszt dla członków Klu-

bu 500 zł, a dla osób niezrzeszonych 530 zł. Zapisy do 20 kwietnia 
wraz z wpłatą minimum 100 zł przyjmują Halina Rybak tel. 61 8217569 
i Anna Gryska 61 8146 850.

Zapraszamy!
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 dni przeźmierowa

Park im. St. Kanikowskiego ul. Rynkowa - PrzeŸmierowo 

11 maja (sobota) 

- na placu  

15:00/18:00  - gry i zabawy  

17:00/18:00  - pokaz samochodów i pojazdów wojskowych 

16:30/19:00  - fina³ Mistrzostw So³ectw  

                             Gminy Tarnowo Podgórne 2012/2013 

15:00/22:00  - miasteczko festynowe  

 

- na scenie  

16:00/17:00 - wystêp dzieci z Przedszkola w PrzeŸmierowie   

17:00/18:00 - wystêp dzieci ze SP im. A. Fiedlera w PrzeŸmierowie  

18:00 - powitanie - Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

18:15 - wystêp zespo³u tanecznego OSiR Jast Tarnowo Podgórne 

18:40 - pokaz taekwondo UKS Atlas Tarnowo Podgórne 

19:00/20:00 - koncert orkiestry dêtej „Da Capo” pod batut¹ K. Zaremby 

20:00/20:30 - wystêp laureatek gminnego przegl¹du wokalistów 

                            „Rozœpiewana Gmina 2012” z Gimnazjum w Baranowie 

20:30/21:00 - spektakl taneczny w wykonaniu Teatru Tañca „Sortownia” 
 

21:00 -  koncert Norbiego  

22:00 - zakoñczenie  

 

 

 
 

 HALA SPORTOWA OSIR UL. KOŒCIELNA  

OD GODZ. 10:00 - MIÊDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA M£ODZIKÓW  

                                     W BADMINTONIE  

12 maja (niedziela) 

- hala sportowa OSiR ul. Koœcielna 

10:00 - Turniej pi³ki no¿nej „Dzikich dru¿yn”  

ze szkó³ podstawowych (boisko zewnêtrzne) 

15:00 - Turniej Kopa o Puchar Przewodnicz¹cego  

Rady Gminy Tarnowo Podgórne (hala sportowa)   

15:00 - gry bitewne, karciane i planszowe przygotowane  

przez Cube (Stara Kot³ownia przy boisku  

zewnêtrznym) 
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Określenie zagrożenia ze strony poszczegól-
nych agrofagów oraz terminu ich pojawie-
nia się i nasilenia występowania w danej 

uprawie jest podstawą do wykonywania tylko uza-
sadnionych zabiegów z wykorzystaniem środków 
ochrony roślin. W tym celu pomocne mogą się oka-
zać urządzenia przydatne w sygnalizacji do których 
należą:

• żółte tablice lepowe – do odławiania owadów np. 
miniarek, 

• samołówki – pułapki świetlne umożliwiające 
odłowy nocne np. rolnic, 

• pułapki chwytne, m.in. żółte naczynia Moerick’a, 
• niebieskie tablice – do odławiania wciornastków.
Prowadzenie sygnalizacji może odbywać się z wy-

korzystaniem tablic o rozmiarach 20x20 cm umiesz-
czonych w taki sposób, by 1/3 – 1/2 jej powierzchni 
wystawała ponad łan uprawianych roślin. 

Poza używaniem powyższych narzędzi możliwe 
jest także sięgnięcie po wypróbowane „gospodar-
skie” sposoby, mogące pomóc w określeniu zagro-
żenia przez wybrane szkodniki. W tym celu można 
wykorzystać: 

• kawałki zakopywanych ziemniaków lub buraków 
w obrębie uprawy – do odławiania drutowców, 

• część świeżego obornika zakopywanego na da-
nym polu – do przywabienia turkuci, 

• wkopane naczynia z piwem – do odławiania śli-
maków, 

• otręby wymieszane z wodą i cukrem – do odła-
wiania gąsienic rolnic.

Podejmowanie prawidłowych decyzji o stoso-
waniu chemicznej ochrony wymaga od obserwato-
ra znajomości organizmów szkodliwych wybranej 
uprawy i ich biologii.

Można tutaj polecić np. Podręcz-
ny atlas chorób pszenicy wydaw-
nictwa Plant Press, ulotki firm pro-
dukujących środki ochrony roślin 
(polecam szkolenia czy tzw. Dni 
Pola organizowane przez te firmy 
– to okazja do pozyskania różnych 
materiałów informacyjnych). 

Należy również posiadać wie-
dzę odnośnie progów ekonomicz-
nej szkodliwości danej choroby, 
szkodnika w konkretnie plantacji 
– publikowane w metodykach da-
nej uprawy, np. na stronie inter-
netowej Ministerstwa Rolnictwa. 
Póki co opracowano metodyki 
następujących roślin: burak cu-
krowy i pastewny, jęczmień ozi-
my i jary, łubin wąskolistny, żółty 
i biały, pszenżyto ozime i jare.

Cenna jest także znajomość 
preparatów, terminów i dawek 
przeciwko występującym agrofa-
gom. Do poszukania w metody-
kach poszczególnych upraw albo 
w wyszukiwarce środków ochro-
ny roślin pod adresem interneto-
wym Ministerstwa Rolnictwa.

Poszerzanie wiedzy staje się 
niezbędne w prowadzeniu nowo-
czesnego i dochodowego gospo-
darstwa produkcyjnego opiera-
jącego się na uprawie wysokiej 
jakości zbóż, rzepaku oraz kuku-
rydzy. Niebagatelną rolę w przy-

szłym upowszechnieniu tych in-
formacji mają instytuty badawcze 
w tym Instytut Ochrony Roślin 
– Państwowy Instytut Badawczy 
oraz współpracujące Ośrodki Do-
radztwa Rolniczego. Już teraz do-
stępne są odpowiednie publikacje 
mające przybliżyć zagadnienie 
sygnalizacji agrofagów dorad-
com i bezpośrednio producentom 
(„Poradnik sygnalizatora ochro-
ny zbóż” i „Poradnik sygnaliza-
tora ochrony rzepaku”). Wydaw-
nictwa zawierają wyczerpujące 
wiadomości odnośnie najpopular-
niejszych agrofagów zbóż, w tym 
i kukurydzy oraz rzepaku. 

Sygnalizacja wraz z szeregiem 
narzędzi doradczych staje się nie-
zwykle cennym orężem współ-
czesnego rolnika, które umożliwia 
producentowi podejmowanie uza-
sadnionych i skutecznych działań 
zaradczych, co przyczynia się po-
średnio na obniżenie strat, kosztów 
walki z szkodnikami oraz choro-
bami. W związku z tym poszerza-
nie zakresu oraz obszaru objętym 
monitoringiem agrofagów w celu 
zwiększania skuteczności obser-
wacji jest coraz bardziej uzasad-
niony, tym bardziej w odniesieniu 
do wymagań jakie niesie z sobą in-
tegrowana ochrona roślin.

Opracował: ~ Wiesław  Biały

Systemy wspomagania decyzji  
w ochronie roślin  cz.2

Kilka dni temu zasiadali-
śmy do wspólnego śnia-
dania wielkanocnego. 

Polska tradycja nakazuje, by ten 
moment celebrować w gronie ro-
dziny. Choć łączą nas bliskie wię-
zy, to z niektórymi osobami wi-
dujemy się raz, dwa razy w roku. 
Każdy ma swoje życie, swoje pa-
sje, problemy, ale jednocześnie 
mamy potrzebę widywania się, 
wzajemnego troszczenia o siebie, 
rozmawiania. Każdy jest inny, ale 
każdy czuje się elementem więk-
szej całości. Jednak zasiadając 

Czy tylko najlepiej na zdjęciu?
wspólnie do stołu pokazujemy, 
jak wielką siłą jest rodzina. Nie 
o samo jedzenie przecież chodzi, 
ale także o rozmowy przy stole. 

Po świętach wracamy do swo-
ich domów. Ale nie wszyscy… 
Są rodziny, które na co dzień żyją 
pod jednym dachem. To rodziny 
wielopokoleniowe. Dziadkowie, 
rodzice i dzieci. Każdy ma w tej 
rodzinie swoje miejsce, rolę.  

Zapraszamy Państwa do dysku-
sji na łamach gazety. Czy w dzi-
siejszym pędzącym świecie ro-
dziny wielopokoleniowe mają 

w ogóle rację bytu? A może wraz 
ze zmieniającą się rzeczywisto-
ścią zmieniły się także relacje 
między członkami, pokoleniami? 
Czy pod jednym dachem żyjemy 
razem czy osobno? 

Napisz jak to jest w Twojej ro-
dzinie. Czekamy na Państwa li-
sty i wypowiedzi – najciekawsze 
zamieścimy na łamach kolejnych 
numerów „Sąsiadki-Czytaj”.

Prosimy o mailem na adres: re-
dakcja@tarnowo-podgorne.pl lub 
na adres Urzędu Gminy.

 ~ARz
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 bieg lwa

Nie tak dawno rozpoczęli-
śmy zapisy na Bieg Lwa, 
a mamy już ponad poło-

wę zgłoszeń! To robi wrażenie. 
Szykuje się prawdziwe święto 
biegania.  

Spotykamy się w niedzielę, 
więc możesz wykorzystać ten 
dzień i przyjechać na stadion do 
TARNOWA PODGÓRNEGO 
z całą rodziną. Zapewniamy, że 
nikt nie znajdzie chwili na nudę, 
a dziecko nie zapyta „kiedy wra-
camy?”. 

OBUDŹ W SOBIE LWA 
I PRZYJEDŹ DO TARNOWA 
PODGÓRNEGO!

Ty pobiegniesz w półmaratonie, 
Twój partner w Biegu Rodzin-
nym, a dzieci w Biegu Lwiątek. 
W wolnej chwili odwiedzisz na-
sze EXPO, gdzie swoich sił będą 
mogli spróbować wszyscy, którzy 
lubią w wesoły sposób spędzać 
czas. Jeden z naszych partnerów 
przygotował nie lada atrakcje, 
których finałem będzie zdoby-
cie prawa jazdy John Deere. MK 
Cafe poczęstuje chętnych kawą, 
ale przy okazji  pozwoli spraw-
dzić czy krowa daje czekoladę. 
Wszyscy wspólnie namaluje-
my wielkiego lwa, który właśnie 
schodzi z herbu gminy i biegnie 
z nami. Lew to też znak jednego 
z naszych sponsorów, więc połą-
czymy trzy w jedno! A komu bę-
dzie mało skorzysta z wesołego 
miasteczka i posili się w przygo-
towanym specjalnie na tę okazję 
stoisku. 

W ubiegłym roku przygotowali-
śmy imprezę POZIOM WYŻEJ, 
ale w 2013 podnosimy poprzecz-
kę. Będzie jeszcze ciekawiej! 

Drodzy mieszkańcy Gminy, 
podobnie  jak w ubiegłym roku, 
stwórzmy gorącą atmosferę na 
trasie. Doping poniesie biegaczy 
do mety. A biec będziemy w ka-
tegoriach wiekowych OD K/M20 
DO K/M70. Ponadto będzie kla-
syfikacja MIESZKAŃCÓW 
GMINY, Night Runners, Druży-
ny Szpiku. Biegacze, dla których 
21 kilometrów to za dużo, wystar-

Czekamy na lwice, lwy i lwiątka!

tują w Biegu Rodzinnym na 7 kilometrów, a szkoły będą rywalizować 
w SZTAFECIE półmaratońskiej. I to, co dla nas najważniejsze: BIEG 
LWIĄTEK! Jeśli jednak nie lubisz biegać, to i tak znajdziesz coś dla 
siebie – MARATON SPINNINGOWY przy muzyce na żywo, który 
poprowadzą instruktorzy CityZen. Oni gwarantują najwyższy poziom. 

Wejdź na stronę www.bieglwa.pl i zobacz jak było w 2012, a nie bę-
dziesz miał wątpliwości czy BYĆ Z NAMI 26 maja!

Każda tak duża impreza powoduje utrudnienia dla mieszkańców. Pa-
miętaj, aby nie zostawiać samochodu na trasie biegu, a jeśli masz w pla-
nie wyjazd między 13.30 a 17.30 i mieszkasz w obrębie tras biegowych 
lepiej zaparkuj na jednym z PARKINGÓW BUFOROWYCH: przy 
gimnazjum lub Urzędzie Gminy, bo ruch w Twojej okolicy będzie za-
mknięty. Dostępne będą tylko chodniki wyłącznie dla ruchu PIESZE-
GO. 

Mapka na ostatniej stronie pomoże Ci zorientować się w sytuacji.

Poprzednia edycja Biegu Lwa była sukcesem przede wszystkim dzię-
ki mieszkańcom Gminy, którzy pokazali się z najlepszej strony. Po-
wtórzmy to ze zdwojona siłą! Bądźmy najlepsi, bądźmy dumni! DO-
PINGUJMY! 
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 informacje

Z analizy rejestru zgłasza-
nych i podejmowanych 
przez straż interwencji wy-

nika, że mimo ciągłego przypo-
minania przepisów dotyczących 
obowiązków właścicieli zwierząt, 
nadal odnotowujemy wiele przy-
padków lekceważenia  tych reguł 
przez mieszkańców naszej Gmi-
ny. Niejednokrotnie spotykamy 
się z zarzutami, że bezprawnie 
przekazaliśmy psa do schroniska 
i naraziliśmy właścicieli na nie-
potrzebne koszty. Zatem przypo-
minamy po raz kolejny, iż proce-
dura postępowania w przypadku 
schwytania błąkającego się  psa 
jest następująca: jeśli nie udaje się 
ustalić do kogo należy zwierzę po-
wiadamiane jest schronisko w Ję-
drzejewie, gdzie trafia pies. Nato-
miast w przypadku zgłoszenia się 
właściciela jest on zobowiązany 

stawić się na posterunku straży, 
gdzie po złożeniu wyjaśnień, w za-
leżności od okoliczności otrzymu-
je pouczenie lub grzywnę oraz 
zgodę na odbiór psa ze schroniska. 
Tam musi jeszcze uiścić koszty, 
jakie poniosło schronisko, zwią-
zane ze schwytaniem i transpor-
tem psa. Właściciele, którzy nie 
sprawują należytego nadzoru nad 
zwierzęciem, często nie zdają so-
bie sprawy, że fakt, iż pies trafia do 
schroniska, jest dla samego zwie-
rzęcia dużym szokiem. Wiele osób 
z uwagi na koszty nie podejmuje 
nawet próby odebrania zwierzęcia 
ze schroniska. 

W przypadku zaginięcia Pań-
stwa zwierzęcia prosimy o kon-
takt ze Strażą tel. 61 8147 986.

Powoli topnieje śnieg spod 
którego wyłaniają się niemi-
łe niespodzianki. Pragniemy 

po raz kolejny przypomnieć, że 
obowiązkiem właściciela jest 
sprzątanie po swoim psie. Z do-
świadczenia wiemy, że stosowa-
ne sankcje niestety nie nauczą 
kultury sprzątania. Lekceważące 
podejście właścicieli do sprząta-
nia po swoich czworonogach to 
przede wszystkim skutek bra-
ku nie tylko poszanowania obo-
wiązującego prawa, ale również 
wspólnego dobra mieszkańców 
Gminy, jakim są chodniki, traw-
niki, place i parki, z których ko-
rzystają wszyscy – również dzie-
ci. Zatem przypominamy, że 
decydując się na posiadanie psa 
musimy być świadomi swoich 
obowiązków, także tych mniej 
dla nas przyjemnych.

~Magdalena Kula 
Straż Gminna

Kolejny raz o psach !

List od czytelniczki
Szanowna Redakcjo,
Chciałabym opisać jakim problemem jest sąsiedz-

two z właścicielami psów i kotów. Jestem przekona-
na, że często właściciele tych zwierząt nie mają świa-
domości o tej uciążliwości. 

Psy najczęściej trzymane są w budach przy płocie 
sąsiada. Niektóre psy mają dosłownie przymus szcze-
kania w dzień i w nocy, cokolwiek się poruszy. Nawet 
osoba idąca z dzieckiem czy z wózkiem środkiem uli-
cy sprawia, że duży pies biega jak oszalały wzdłuż 
swojego płotu i przeraźliwie szczeka. Są również psy, 
które szczególnie aktywne są w nocy i swoim ciągłym 

szczekaniem nie pozwalają sąsia-
dom spać spokojnie. 

Wokół mnie są też koty, które 
buszują po wszystkich posesjach. 
Nie mam już sił i cierpliwości 
sprzątać prawie codziennie kupy 
kotów z mojego ogrodu, a szcze-
gólnie z warzywnika, z którego 
zrobiły sobie kuwetę. Tak jest od 
kilku lat. Tragizm sytuacji polega 
na tym, że wiosną, kiedy w ogro-
dzie wyrasta młody szczypiorek, 
wnuczki zrywają go i zjadają. 
Zakażenie pierwotniakiem tokso-

plazmozy z odchodów kocich jest 
wielkim zagrożeniem dla życia 
i zdrowia dzieci. Bardzo niebez-
pieczne jest to dla kobiet w cią-
ży. Czy „właściciele” tych kotów 
zdają sobie z tego sprawę? 

Posiadanie zwierzęcia powin-
no zobowiązywać właścicieli do 
odpowiedzialności za nie i do za-
dbania, aby nie były one kłopotem 
i ciężarem dla sąsiadów.

Czytelniczka z Os. Ptasiego 
w Przeźmierowie 

(dane do wiadomości redakcji)

Zarząd Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego w 
Tarnowie Podgórnym zapra-

sza swoich członków do wzięcia 
udziału w zawodach wędkarskich 
na zbiorniku Radzyny Małe w dniu 
1 maja. Zbiórka zawodników o 
7.00. Dojazd: 800 m za torami ko-
lejowymi przy kończącym się lesie 
w lewo. Są to zawody o Puchar śp. 
Gerarda Raszewskiego Honorowe-
go Prezesa Koła. Technika połowu: 
1 wędka spławikowa lub grunto-
wa. Zawody zaliczane do konkursu 
Grand Prix Koła 2013.

Wiadomości wędkarskie
Planowane zawody 2013:
25 maja – zawody w ramach Dni Gminy Tarnowo Podgórne (w Ba-

ranowie),
16 czerwca – Mistrzostwa Koła (w Lusowie),
20 lipca – o Puchar Wójta Gminy (w Baranowie),
18 sierpnia – Puchar Przewodniczącego Rady Gminy (w Lusowie),
15 września – zawody spinningowe na Warcie,
22 września – sprzątanie Jez. Lusowskiego,
6 października – zawody spinningowe na Warcie, 
20 października – finał konkursu Grand Prix (Niepruszewo – Cieśle).
Sekretariat koła czynny w każdy wtorek w godz. 18.00 – 20.00. Egza-

miny na kartę wędkarską w czasie urzędowania sekretariatu. Tel. kon-
taktowe: prezes Koła: 508 507 980 lub 517 586 261, komisja egzamina-
cyjna 517 586 267.

Marek Perz  Prezes Koła
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 stowarzyszenia

W dniu 9 marca wzorem 
lat ubiegłych bractwo 
zorganizowało trady-

cyjną imprezę z okazji Dnia Ko-
biet. Było wesoło i zabawnie. Pa-
nie i Siostry przybyłe na strzelnicę 
wiosennym tulipanem przywitał 
prezes Stanisław Bączyk skła-
dając okolicznościowe życzenia. 
Na strzelnicę przybyli członko-
wie z bractw z Pniew, Swarzędza, 
Wrześni, Poznania, Budzynia, 
Szamotuł, Kórnika i Mosiny. 
Przy wspólnym biesiadowaniu 
czas umilał śpiewem zespół ludo-
wy „Kaźmierzanka” i brat Marek 
Czajka. Podczas imprezy odby-
ły się zawody strzeleckie. Rywa-
lizowaliśmy w sześciu konku-
rencjach. Wśród pań najlepszą 
okazała się Justyna Szablewska 
(KBS Tarnowo Podgórne). Tarczę 
okolicznościową wystrzelał brat 
Zdzisława Kaczmarek (KBS Swa-
rzędz). Kura zestrzelił brat Arka-
diusz Wierzbicki (KBS Budzyń). 
Puchar Wójta Gminy Tarnowo 

Strzelanie z okazji Dnia Kobiet
Podgórne Tadeusza Czajki zdo-
był Bartosz Mróz (KBS Tarnowo 
Podgórne). Drogie Panie byłyście 
wesołe, uśmiechnięte i czarujące. 
Życzę Wam samych pięknych dni 
w ciągu całego roku!

17 marca na strzelnicy brackiej 
w Tarnowie Podgórnym odbyło 
się Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo-Wyborcze Okręgu Szamotul-
skiego Kurkowych Bractw Strze-
leckich. Prezesem okręgu zebrani 
wybrali Lecha Orlika z KBS Sie-
raków. Do Rady Okręgu Sza-
motulskiego z naszego bractwa 
zostali wybrani: Przemysław Po-
mian – v-ce prezes, Zbigniew Ku-
biak – marszałek. 

Informujemy, że strzelnica jest 
otwarta w każdy wtorek i czwar-
tek w godz. 16.00-20.00. Zapra-
szamy! Szczegółowych informa-
cje udziela brat Leszek Jerzak pod 
numerem tel. 880 584 242. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ St. Bączyk

Zarząd UTW informuje, 
że lista uczestników wy-
cieczki do Krakowa zosta-

ła  zamknięta. Wszystkim, którzy 
zdeklarowali swe uczestnictwo, 
życzymy pięknej pogody, fanta-
stycznych wrażeń i wielu atrakcji. 

Mamy również propozycję z B.P. 
SPORTS – Travel Poznań. Jest to 
wyjazd w terminie 20 – 28.09.2013 
do Francji – LAZUROWE WY-
BRZEŻE. Do zwiedzania: Nicea, 
Monaco, Monte Carlo, Cannes, La 
Salette itp. Koszt: 1000 zł i 100 euro. 
Zainteresowanych odsyłam do biura 
po szczegółowe informacje.

Wiosenne wiadomości UTW
W sobotę, 18 maja, nad Jeziorem 

Jaroszewskim w Sierakowie odbę-
dą się IV Wielkopolskie Spotkania 
Sportowe Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku. Konkurencje: strzela-
nie z wiatrówki, felga, kręgle, rzut 
beretem, mini golf, bieg z worecz-
kiem, układanie chłopka itp. Myślę, 
że zmobilizujemy się i ponownie 
weźmiemy udział w tej imprezie – 
więcej informacji w biurze. 

Wykłady i spotkania dla 
wszystkich (nie tylko dla słucha-
czy UTW):

23 kwietnia: wykład „Między 
bytem a niebytem (Bolesław Le-

śmian)” – mgr Anna Szulc, Li-
ceum Ogólnokształcące w Tarno-
wie Podgórnym, godz. 17.00.

14 maja: wykład „Nastro-
je w muzyce” – Szymon Melo-
sik, Dyrektor GOK Sezam w Auli 
Szkoły Podstawowej w Tarnowie 
Podgórnym, godz. 17.00.

16 maja: spotkanie na temat 
„Program prozdrowotny – oczysz-
czenie organizmu, zdrowa żyw-
ność, zgrabna sylwetka” w bu-
dynku Ośrodka Zdrowia ul. 
Sportowa 1 w Klubie Seniora 
o godz. 18.00.

~Maria Zgoła

I Urodziny Lusowskiego Zdroju
19 maja, Lusowo - EkoPiknik dla całej rodziny

www.lusowskizdroj.pl
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 wspomnienie

Mieszkaniec naszej Gmi-
ny, Stanisław Leitgeber 
z Tarnowa Podgórnego, 

przyniósł do redakcji „Sąsiadki-
-Czytaj” zdjęcia ze swojego domo-
wego archiwum. Za naszym po-
średnictwem zwraca się Państwa 
z prośbą o pomoc w ustaleniu na-
zwisk osób znajdujących się na fo-
tografiach. Publikujemy je mając 
nadzieję na Państwa odzew.

Zdjęcie 1 - Zdjęcie zrobione 
w 1938 r. w Szkole Powszechnej 
w Tarnowie Podgórnym – to VI 
klasa. Na środku siedzi kierownik 
szkoły Leon Macniak (w szkole 
oprócz niego uczyło wtedy jesz-
cze dwóch nauczycieli: pani Do-
rczykowa oraz pani Wybieral-
ska-Ciechalska). W pierwszym 
rzędzie od lewej siedzą Zofia Ka-
luśniewska, druga Hania Step-
czyńska, po prawej od nauczycie-
la siedzi Halina Leitgeber, a jako 
trzecia Kazimiera Szmielówna. 
W drugim rzędzie, czwarta od 
lewej jest Stefania Kujawińska, 
dziesiąta – Barbara Skrzydlew-
ska. 

Zdjęcie 2 - Zdjęcie zostało zro-
bione w 1938 roku w Szkole Po-
wszechnej w Tarnowie Podgór-
nym – tym razem to klasa III/IV. 
Na środku zdjęcia nauczyciel pan 
Dorczyk (który w 1940 roku zgi-
nął jako oficer Wojska Polskiego 
w Katyniu). W górnym rzędzie 
pierwszy od lewej (ten, który sa-
lutuje) to pan Stanisław Waliński. 
Na zdjęciu jest również pan Wło-
darczak, który to zdjęcie przesłał. 

Zdjęcie 3 - Zdjęcie zosta-
ło zrobione 4 czerwca 1939 r. 
z okazji 40-lecia istnienia Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Ro-
botników. W pierwszym rzędzie 
siedzi ksiądz dziekan Niklewicz. 
W drugim rzędzie na środku stoi 
ówczesny wójt Antoni Leitge-
ber z Kokoszczyna z żoną Marią 
(kiedyś podaliśmy, że przed woj-
ną wójtem był Sylwester Wysoc-
ki, a tymczasem okazuje się że do 

wejścia wojsk niemieckich w 1939 r. wójtem był A. Leitgeber, a pan Wysocki był wójtem 
zaraz po wojnie).

Jeżeli ktokolwiek z Państwa rozpoznaje kogoś na zdjęciu, to prosimy o kontakt z redak-
cją „Sąsiadki-Czytaj” (tel. 61 8959 264) lub bezpośrednio ze Stanisławem Leitgeberem 
(tel. 503 334 508) ~ ARz

Poznajesz? 1

2

3
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 stowarzyszenia

To już IX edycja konkursu 
„Mój pomysł na biznes”, 
organizowanego przez Tar-

nowskie Stowarzyszenie Przedsię-
biorców „TSP” w Tarnowie Pod-
górnym. Konkurs propaguje zasady 
przedsiębiorczości wśród uczniów 
szkół ponadpodstawowych z tere-
nu Gminy. Zadaniem młodzieży 
było przygotowanie prac opisują-
cych ich pomysły na biznes, które 
zostały ocenione przez nauczycie-
li. Najlepiej ocenione prace zosta-
ły nagrodzone zwiedzaniem zakła-
dów pracy: Schattdecor Sp. z o.o., 
Noti Sp. z o.o., Zakładu Piekar-
niczo-Cukierniczego „GLUTE-
NEX” Andrzej Kawa i Restauracji 
Stara Wozownia Iza Halas. Uczest-
nicy poznawali zasady prowadze-
nia biznesu w różnych formach 
działalności gospodarczej (od firm 
lokalnych do firm o zasięgu global-
nym).

Następnie uczestnicy konkursu 
przygotowali prezentacje, przed-
stawiające ich pomysły na biznes, 

które były oceniane przez Komisją 
Konkursową. 4 kwietnia w Gimna-
zjum w Baranowie, Komisja Kon-

Konkurs „Mój pomysł na biznes” – IX edycja 2013

kursowa, w skład której wchodzili: 
Danuta Pawlik z Schattdecor, Ka-
tarzyna Hofman z Noti, Anna Re-
iter z Agencji Reklamowej Fact, 
Agnieszka Rzeźnik z Urzędu Gmi-
ny w Tarnowie Podgórnym, Woj-
ciech Nowicki z Leadership Mana-
gement Polska i Krzysztof Szumski 
z SKIB S.K. PAU, dokonała oceny 
prezentacji uczniów.

Prezentacje przygotowało 9 ze-
społów: 5 z Gimnazjum w Bara-
nowie i 4 z Liceum w Tarnowie 
Podgórnym (niestety w tym roku 
Gimnazjum w Tarnowie Podgór-
nym nie wystawiło swoich repre-
zentantów). 

Zespoły przedstawiły pomysły 
na uruchomienie studia graficzno – 
webmasterskiego WEBGRAFER, 
restauracji „Pod Papugami”, zakła-

du krawieckiego – Patchworkowe 
Szycie IGŁOSZEW, studia grafiki 
komputerowej CANDY ART, ser-
wisu komputerowego D&P Infor-
matix hardware & software, firmy 
krawieckiej MADELINE, siłowni 
DOMINO, studia urody KANDY 
SPA i zakładu fryzjerskiego BAR-
BERSHOP.

Komisja podkreśla wysoki po-
ziom prac, dużą pomysłowość, 
dojrzałość projektów, zwracanie 
uwagi na wiele szczegółów, o któ-
rych mówiono podczas zwiedza-
nia. Wszyscy byli pod wrażeniem 
bardzo dużego potencjału twór-
czego młodzieży! 

Rozstrzygnięcie konkursu 
w okolicach Dnia Dziecka. 

~K.Sz.

Wszyscy byli pod 
wrażeniem bardzo  
dużego potencjału 
twórczego młodzieży!

Starosta Poznański Jan Grab-
kowski przekazał 6 kwiet-
nia 16 defibrylatorów AED 

dla jednostek OSP włączonych do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego. Jeden z nich otrzy-
mała jednostka w Tarnowie Pod-
górnym. 

Wkrótce rozpoczną się obo-
wiązkowe szkolenia z obsługi 
tego specjalistycznego urządze-
nia. Posiadanie defibrylatorów 

By skuteczniej ratować podnosi poziom bezpieczeństwa i 
pozwala skuteczniej nieść pomoc 
medyczną poszkodowanym. 

Przekazanie wymienionego 
sprzętu zakupionego ze środków 
finansowych Powiatu odbyło się 
w ramach corocznego spotkania 
Starosty Poznańskiego z przed-
stawicielami OSP Powiatu Po-
znańskiego, Komendy Miejskiej 
PSP oraz Wójtami i Burmistrzami 
Gmin Powiatu. 

~AG
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 zabytek

Ratujmy nasz najstarszy zabytek 
    Część XVIII

Większość parafian już wie, że po zimowej 
przerwie intensywnie ruszyły prace re-
montowe naszego kościoła. Trudno nie 

zauważyć rozstawionego rusztowania wokół wie-
ży, zdemontowanych desek i odsłonięcia  konstruk-
cji belkowej. Zdjęta została (co widać na zdjęciu)  
z wieży dachówka i rozpoczęto wymianę krokwi. Po 
żmudnych zeszłorocznych pracach „pod dachem” 
kościoła, ten etap jest wreszcie widoczny. 

Prace nad renowacją kościoła trwają już półtora 
roku. Przypomnijmy co do tej pory zostało zrobione?

Etap zerowy (początek 3.10.2011) objął koniecz-
ne prace organizacyjne, autorski projekt wzmoc-
nienia stropu, dokumentację techniczną, badania 
geologiczne gruntu i odkrywkowe fundamentów, 
uzgodnienia i zezwolenia budowlane z biurem kon-
serwatora zabytków oraz ze Starostwem Powiato-
wym,  opracowanie wniosków o dotacje, określenie 
sposobów finansowania, ogłoszenie i przeprowadze-
nie przetargu, wyłonienie wykonawcy, opróżnienie 
wnętrza i zabezpieczenie zabytków ruchomych ko-
ścioła. 

Etap I. Wiosną 2012 (1.04.) wykonaliśmy wzmoc-
nienie konstrukcji sklepienia i ścian nawy kościo-
ła. Szczegóły opisywaliśmy w poprzednich rela-
cjach. Na Etap I uzyskaliśmy z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego dotację w wysokości 
350.000 zł (pierwsza umowa).

Etap II. Zimą 2012/2013 kupiono materiały bu-
dowlane konieczne do remontu całego dachu (nawy 
i wieży) oraz wnętrza wieży: dachówkę ceramiczną, 
drewno, chemię budowlaną oraz blachę na opierzenia. 
Wykonano impregnację i olejowanie drewna, oczysz-
czono starą konstrukcję drewnianą wieży oraz wyko-
nano na wieży trzy nowe drewniane podesty i drew-
niane schody. Na etap ten wykorzystaliśmy dotację 
Gminy Tarnowo Podgórne w wysokości 100.000 zł.

Zaczynamy Etap III. Obejmie on: wykonanie 
więźby dachowej oraz pokrycie dachu kościoła i wie-
ży dachówką ceramiczną wraz z obróbką blacharską, 
wykonanie elewacji kościoła i wieży (w tym nowe 
obicie wieży drewnem), założenie instalacji odgro-

mowej. Koszt wykonania tych 
prac, po negocjacjach z wyko-
nawcą (Firma Budowlano Sztu-
katorska i Renowacji Zabytków 
Sebastian Domaniecki), wyno-
si blisko 770.000 zł. Na ten etap 
uzyskaliśmy dotację z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego (druga umowa) w wyso-
kości 350.000 zł. Reszta kosztów 
stanowi udział własny inwestora 
– czyli naszej Parafii.

Równolegle trwać będą prace, 
objęte dodatkową dokumentacją 
i oddzielnie wyszacowane. Jest to 
osuszanie fundamentów, iniekcja 
krystaliczna (murów) oraz wymia-
na okien. Prace te wyceniono na 
141.000 zł. Na to zadanie uzyskali-
śmy dotację z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (trzecia 
umowa) w kwocie 100.000 zł.

Podsumowując. Etap III rozpo-
częty 18 marca planujemy zakoń-
czyć 31 listopada 2013 r. Koszt 
łączny to 911.000 zł, w tym dota-
cja z MKiDN wynosi 450.000 zł, 
nasz udział 461.000 zł. Musimy 
wierzyć, że potrafimy kwotę sta-
nowiącą nasz udział zebrać. 

Kościół wybudowali nasi 
przodkowie 550 lat temu, kie-
dy parafia Tarnowo liczyła kil-
kuset mieszkańców i jak pisał  
poeta były „bram czterech ułom-
ki i gdzieniegdzie domki”. Wtedy, 
nasi dziadowie mieli do budowy: 
drzewo w lesie i siekiery, glinę 
i ręcznie do zrobienia cegłę, wap-

no i piasek, do prac na wysoko-
ści drągi i sznury, transport konny, 
proste narzędzia oraz majstra, co 
się znał na tym rzemiośle. Wybu-
dowali piękny kościół, który się 
nie rozpadł, ale stoi, zachwyca 
pokolenia Tarnowian przez setki 
lat i jest perłą naszej miejscowo-
ści.

Dzisiaj jest blisko 5.500 parafian. 
Mamy w hurtowniach wszystkie 
materiały budowlane na życzenie, 
chemię do impregnacji, oddychają-
ce tynki i farby renowacyjne, spe-
cjalistyczne narzędzia,  metalowe 
rusztowania, dźwigi i samochody, 
komputery, sztaby inżynierów i fi-
nansowych doradców, banki elek-
troniczne. Nie jesteśmy jak wtedy, 
średniowieczną nieznaną wioską, 
ale miejscem, gdzie ulokowały się 
potężne firmy, często światowe. Je-
steśmy też – jak mówią – „najbo-
gatszą Gminą w Polsce”. Chwali-
my się tym jedynym tarnowskim 
zabytkiem przed gośćmi i w oficjal-
nych publikacjach - dziełem prze-
cież nie przez nas wykonanym. My 
mamy je  tylko po 550 latach na-
prawić. Robimy to nie tylko z obo-
wiązku, ale i czując więź pokoleń. 
W tym kościele jest nasza historia. 

Musimy dać radę zebrać wspól-
nie tę brakującą połowę kwoty! 
Inaczej byłoby przed przodkami 
głupio!

Opracował  
Kazimierz Szulc
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wywiad 

Tarnowską taksówką po 
Gminie? Tarnowską tak-
sówką do lub z Pozna-

nia? – od kilku miesięcy jest to 
możliwe. Uważni obserwato-
rzy zauważyli, że na skrzyżowa-
niu ul. Poznańskiej i 25 Stycznia 
w Tarnowie Podgórnym pojawił 
się znak wyznaczający postój tak-
sówek. Tam na klientów czeka 
Mariusz Glaza, taksówkarz z nu-
merem 001. 

- Czy w Pana rodzinie są ja-
kieś tradycje taksówkarskie?

- Nie, żadnych.
- To skąd pomysł założenia 

firmy taksówkarskiej w naszej 
Gminie? 

- Podczas rozmów ze znajomy-
mi i rodziną zawsze pojawiał się 
wątek, że tu na miejscu, w Tar-
nowie, przydałaby się taksów-
ka. Taka miejscowa, której ceny 
byłyby atrakcyjniejsze w stosunku 
do poznańskich. Z doświadczenia 
przecież wiemy, że poznańskie 
taksówki doliczają sobie za przy-
jazd z Poznania i aby dostać się 
z Tarnowa Podgórnego do  Góry, 
Kokoszczyna, Ceradza Dolnego 
itp. trzeba zapłacić więcej. Ileż 

to razy rezygnowaliśmy z miłej 
zabawy, ponieważ odjeżdżał ostat-
ni autobus? Dlatego postanowiłem 
uzyskać licencję tarnowską, aby 
było łatwiej mieszkańcom naszej 
Gminy. Nie było to łatwe, bo trze-
ba było uruchomić całą procedu-
rę uchwalenia przez Radę Gminy 
przepisów regulujących przewóz 
osób taksówkami oraz stosowania 
oznaczeń. Udało się i od listopa-
da 2012 roku jestem pierwszym 
taksówkarzem na terenie Gminy, 

Z numerem 001

o czym świadczy numer 001 na 
drzwiach mojego auta.

- Jak duże jest zainteresowa-
nie Pana usługami?

- Powolutku ludzie przekonują 
się do moich usług. Niestety wiele 
osób tkwi w przekonaniu, że tak-
sówki są bardzo drogie zwłaszcza 
poznańskie w naszej Gminie. Że 
w zasadzie mało kogo na nie stać. 
Teraz ceny są o wiele bardziej 
przyjazne dla kieszeni pasażerów, 
a z taksówką gminną jeszcze tań-
sze. 

– Dlaczego?
- Odpowiem na przykładzie 

trasy Poznań Ogrody do Tarnowa 
Podgórnego. To 16 km. Poznań-
skie taxi z Ogrodów policzy 6 km 
(do granicy miasta) po niższej 
cenie plus 10 km po wyższej ce-
nie na terenie Gminy na powrót. 
Tymczasem moja usługa to 6 km 
po wyższej cenie (do granicy) 
i 10 km po niższej. To pokazuje, 
iż większość trasy pokonywana 
jest w niższej cenie. Stosuję ta-
kie ceny, by korzystanie z moich 
usług po prostu się opłacało. Dla 
grupy 4-osobowej taka kalkulacja 
wychodzi już naprawdę dobrze. 
Przy korzystaniu z poznańskich 
taksówek w dogodnej sytuacji są 
mieszkańcy Przeźmierowa czy 
Baranowa ze względu na bliskość 
Poznania, ale im dalej od granic 
miasta, to i ceny wyższe.

- Czy jest zainteresowanie 
usługami?

- Cieszę się, że grono moich sta-
łych klientów rośnie. Przekonują 
się, że koszt tej usługi nie jest zbyt 
wygórowany. Tym bardziej, że 
komfort podróżowania jest więk-
szy. Nie trzeba fatygować nikogo 
z rodziny ani znajomych, żeby nas 

przywiózł czy odwiózł. Nie bez 
znaczenia jest zapewnienie bez-
pieczeństwa – przywożę klientów 
„pod drzwi”. Teraz nie trzeba już 
chodzić w nocy, czekać na późno-
wieczorną lub nocną komunikację 
w Tarnowie Podgórnym, czy orga-
nizować dojazd z Poznania. 

Staram się być do dyspozycji 
przez 24h. Przyjmuję wcześniejsze 
rezerwacje telefoniczne, co pozwa-
la na zaplanowanie mojego czasu 
pracy, odpoczynku jak i lepszej 
ceny. Odpowiadam na zapytania 
mailowe. Każdego klienta traktuję 
indywidualnie. Przejazd taksówką 
to nie tylko usługa przewozu, to 
także rozmowa, pomoc z bagażem, 
dyskretność itp. Jedna z moich 
klientek – starsza pani – uwielbia 
muzykę klasyczną i taką słyszy 
w moim aucie. Zawsze ma wcze-
śniej otwarte drzwi, może liczyć 
na pomoc przy wsiadaniu do auta. 
W zeszłym roku obsługiwałem tak-
że przyjęcie weselne. Pan Młody 
zamówił wcześniej taksówkę, aby 
nad ranem odwozić jego przyjezd-
nych gości do okolicznych hoteli.

- A jakie ma Pan plany na 
przyszłość?

- Chciałbym, żeby na terenie 
naszej Gminy powstała korporacja 
taksówkarska. Żeby bez problemu 
można było wykonać kursy z naj-
dalszych miejscowości lub obsłu-
żyć kilku klientów w tym samym 
czasie. Mam nadzieję, że tak ro-
snącym zainteresowaniu klientów 
taka korporacja powstanie!

Każdego 
klienta traktuję 
indywidualnie

Taksówkę nr 001 można za-
mówić telefonicznie pod nr. 
tel.: 696 42 96 22 lub mailo-
wo taxi.tarnowop@vp.pl
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roktar~biblioteka

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

Po raz pierwszy w Tarnowie Podgórnym na za-
proszenie Biblioteki i tylko w Bibliotece Pu-
blicznej możliwość spotkania z dziennikarza-

mi, reporterami Anną Dziewit-Meller i Marcinem 
Mellerem. Zapraszamy w niezwykłą podróż po Gru-
zji, kraju o przebogatej kulturze, radości życia, po-
czucia humoru i oczywiście wina. Zapraszamy w po-
dróż z autorami książki „Gaumrdżos! Opowieści 
z Gruzji”. 

Anna Dziewit-Meller to znana dziennikarka i re-
porterka. Prowadzi program o książkach w telewizji 
i radiu. Marcin Meller, reporter, popularny dzienni-
karz radiowy i telewizyjny.

Czy jest to książka podróżnicza, zbiór reportaży, 
przewodnik – czytelnik musi sobie odpowiedzieć 
sam. Gaumardżos po gruzińsku znaczy „Na zdro-
wie”, ale także „Życzę Ci zwycięstwa”. Polecamy 
i zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

16 kwietnia, godz. 17.00 
BIBLIOTEKA w Tarnowie Podgórnym 

ul. Ogrodowa 2A

Kwiecień to miesiąc, w którym obchodzony jest 
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. To świę-
to książki, ale również czas promocji czytelnictwa, 
edytorstwa i ochrony własności intelektualnej. 

Święto ustanowione zostało 
przez UNESCO w 1995 roku jako 
symboliczne dla całej literatu-
ry światowej. Zapoczątkowali je 
Hiszpanie już w 1930 roku. Re-
klamując modne na dzisiaj hasło 
„Nie jestem statystycznym Po-
lakiem – czytam książki” zachę-
camy do obdarowywania w dniu 
tego święta – 23 kwietnia – swo-

ich bliskich książkami. Może 
zaszczepimy, szczególnie mło-
dzieży, chęć sięgania po książkę. 
W świecie konsumpcji i komer-
cjalizacji wszystkiego, książka 
to dobry wybór. To moment na 
zastanowienie, odpoczynek, roz-
rywkę i zabawę intelektualną dla 
wszystkich niezależnie od wieku. 
O tym, co wartościowe, decyduje-
my przecież sami.

Święto Książki w Bibliotece 
trwa cały rok, a w naszych pla-
cówkach wybór książek olbrzy-
mi i na każdy temat. Również 
w kwietniu, na zaproszenie Bi-
blioteki, młodzież będzie mogła 
spotkać się z popularną autorką 
Lilianą Fabisińską – szczegóły 
wkrótce na stronie internetowej 
Biblioteki www.bibliotekatp.pl.

Zapraszamy do Filii Bibliote-
ki w Baranowie, Lusowie i Prze-
źmierowie. 

~ I.B. 

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej 
ROKTAR, prócz pracy w czterech pracow-
niach specjalistycznych (wikliniarskiej, go-

spodarstwa domowego, komputerowo-fotograficz-
nej, artystycznych technik różnych) mają codzienny 
kontakt z rehabilitacją fizyczną. Zajęcia prowadzone 
są przez wykwalifikowanego i oddanego sercem tej 
pracy rehabilitanta – panią Edytę. Dzień rozpoczyna 
się od zespołowej gimnastyki porannej dla 20 uczest-
ników Warsztatu. Następnie są indywidualne zajęcia 
rehabilitacji fizycznej,  maksimum dla dwóch osób 
jednocześnie, w ciągu dnia dla 6-8 osób. Nasza sala 
gimnastyczna wyposażona jest w drabinki, ławkę 
równoważni, rower stacjonarny, bieżnię z napędem 
elektrycznym, stół manipulacyjny do ćwiczenia rąk, 
piłki rehabilitacyjne, tarczę do gry w lotki, maty gim-
nastyczne, piłki do gier zespołowych itd. Na ścianie 
przyklejone są lustra pokazujące korekcje postawy. 
Ćwiczenia ułatwia i umila muzyka. 

Od 1 kwietnia rozpoczęliśmy rehabilitację w wo-
dzie dla wszystkich chętnych niepełnosprawnych 
członków Stowarzyszenia.  Zajęcia odbywają się 
pod nadzorem terapeuty w basenie w Kiekrzu i trwać 
będą blisko trzy miesiące. Koszt tych zajęć pokry-
wany jest z dotacji Gminy Rokietnica. Równolegle 
od 1 kwietnia, raz w tygodniu, pięciu uczestników 
Warsztatu bierze udział w zajęciach relaksacyjnych 

Codziennie rehabilitacja!

w wodzie w ośrodku „Lusowski 
Zdrój”. Zajęcia prowadzone są 
przez naszego rehabilitanta – tre-
nera i zmierzają do nauki i dosko-
nalenia pływania. Wejście na ba-
sen „Lusowskiego Zdroju” mamy 
gratis, bilety są ofiarowanie  przez 
właściciela tego obiektu.

Zmierzamy do zakupu rowe-
rów terenowych dla osób niepeł-
nosprawnych, które nie posiadły 
tej sztuki lub jako osoby niewi-

dome nie mogą same na rowerze 
jeździć. Będą to na początek dwa 
tandemy oraz jeden rower trójko-
łowy. Prócz rehabilitacji fizycz-
nej zwiększą one atrakcyjność na-
szych wycieczek krajoznawczych 
po najbliższej okolicy. Złożyli-
śmy w tym celu wniosek o dota-
cję do Gminy Rokietnica.

W trakcie organizacji jest Sek-
cja Olimpiad Specjalnych, działa-
jąca przy naszym Stowarzyszeniu. 
Mamy przydzielone dyscypliny 
sportowe dla uczestników, prze-
prowadzone badania przez leka-
rza sportowego  oraz wystawione 
książeczki zawodnika.

Stowarzyszenie ROKTAR jest 
zawsze otwarte dla wszystkich za-
interesowanych rodzin z osobami 
niepełnosprawnymi. Telefon kon-
taktowy 502 631 137.Zapraszamy 
do odwiedzenia naszego Warszta-
tu Terapii Zajęciowej w Barano-
wie, przy ul. Wspólnej 5. Telefon 
do WTZ 61 851 0805.

~ Kazimierz  Szulc
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Kabaret „CIACH”
24.03 (niedziela) godz. 17 Dom Kultury w Przeźmierowie.
Bilety: 10 zł.

Pełna informacja o imprezach kulturalnych dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura
oraz na stronie internetowej www.goksezam.pl

Kino Zielone Oko zaprasza: „Miłość”
26.04 (piątek) godz. 18, Dom Kultury w Przeźmierowie

„Po-lock-ować” - premiera Teatru Tańca „Sortownia”
28.04 (niedziela) godz. 18, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym

Lusowskie Poranki Muzyczne - inauguracja: Pop-oratorium „Miłosierdzie Boże”
5.03 (niedziela) godz. 13, Kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

Kino Zielone Oko zaprasza - szczegóły w „TarNowej Kulturze” i na www.goksezam.pl
10.05 (piątek) godz. 18, Dom Kultury w Przeźmierowie

Wystawa fotografii Wojciecha Wencla
Od 16.04 (wtorek), Galeria w Rotundzie, Tarnowo Podgórne. Wstęp wolny.

Z cyklu „Podwieczorki wokalne u Maestra” - koncert pt: „Podwieczorek wiosenny”
20.04 (sobota) godz. 17, Dom Kultury w Przeźmierowie. Wstęp wolny.

Spotkanie z Anną Dymną
20.04 (sobota) godz. 17, Dom Kultury w Tarnowie Podgrnym. Wejściówki w cenie 5 zł.

Przegląd wokalistów „Rozśpiewana gmina”
21.04 (niedziela) godz. 12, Dom Kultury w Tarnowie Podgrnym. Wstęp wolny.

Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym, Galeria w Rotundzie - Tarnowo Podgórne, ul. Ogrodowa 14
Dom Kultury w Przeźmierowie, Kino Zielone Oko - Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 13

Bilety i zaproszenia dostępne w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym, Domu Kultury w Przeźmierowie 
i biurze GOK „SEZAM” (Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96). Informacja telefoniczna: 61 895 92 28

Afisz

Dni Przeźmierowa
11 i 12.05 (sobota i niedziela) Park im. Kanikowskiego 
w Przeźmierowie. Wstęp wolny.

Wystawa prac koła plastycznego z Tarnowa Podgórnego pt: „Twarzą w twarz”
Od 15.05 (środa), Galeria w Rotundzie, Tarnowo Podgórne. Wstęp wolny.

Cykl kulinarny „Kuchnie Świata”: spotkanie pt: „Zapraszamy na majówkę”
16.05 (czwartek) godz. 18, Dom Kultury w Przeźmierowie. Zaproszenia w cenie 10 zł.
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W Galerii w Rotundzie 
tym razem czas na wy-
stawę fotografii. Od 

16 kwietnia w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym oglądać 
będzie można zdjęcia Wojciecha 
Wencla.

Autor na co dzień pracuje 
w dziedzinie  Information Techno-
logy (IT). Prywatnie pasjonat gór 
– szczególnie tych budzących wy-
zwania. Przygodę ze wspinaniem 
rozpoczął w górach polskich. 
Jego hobby szybko przerodziło 
się w pasję, która kontynuowana 
była w Alpach, Kaukazie oraz Pa-
mirze. I właśnie te pasma górskie 
stanowią tematykę wystawy. Za-
praszamy! Jarek Krawczyk

Jest nie tylko znaną aktorką, lecz także prowadzi 
fundację „Mimo wszystko”. Naszym gościem 
będzie Anna Dymna.

Spotkanie, podczas którego A. Dymna z pewno-
ścią opowie zarówno o aktorstwie, jak i dobroczyn-
ności odbędzie się w sobotę 20 kwietnia o godz. 17 
w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp 
wyłącznie za okazaniem płatnych wejściówek, 
które w cenie 5 zł można od 3 kwietnia nabyć 
w siedzibie GOK „SEZAM” (w godz. 8-15) oraz 
w domach kultury w Tarnowie Podgórnym (15-20) 
i Przeźmierowie (9-15). Serdecznie zapraszamy!

~Jarek Krawczyk

Jak każdej wiosny, w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym spotkają się najbardziej utalentowani 
wokaliści z naszej gminy. Jurorką „Rozśpiewanej 

gminy” będzie Marta Podulka, wokalistka zespołu „7 
sekund”, absolwentka Akademii Muzycznej w Pozna-
niu.

 Artystka znana jest przede wszystkim z udanych 
występów w telewizyjnych programach „X Factor” i 
„Mam talent”, w którym doszła do finału. „Rozśpie-
wana gmina”, podobnie jak w ubiegłym roku, nie bę-
dzie miała formuły konkursu, a przeglądu. Jury przy-
zna jednak specjalne wyróżnienia. Oprócz dyplomu, 
na wyróżnionych czekać będzie udział w warsztatach 
wokalnych, które poprowadzi M. Podulka.

Fotografie z gór w Rotundzie

Wyjątkowe spotkanie

Zaśpiewają przed publicznością i Martą Podulką
W konkursie „Rozśpiewana 

gmina” wezmą udział reprezen-
tanci szkół i przedszkoli, a także 
wszyscy chętni, którzy dostarczyli 
GOK „SEZAM” formularz zgło-
szeniowy. Impreza, podobnie jak 
w ubiegłym roku, będzie otwarta 
dla publiczności. Zapraszamy do 
Domu Kultury w Tarnowie Pod-
górnym w niedzielę 21 kwietnia, 
w samo południe.

~ Jarek Krawczyk
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W ubiegłym roku gościliśmy w Tarnowie 
Podgórnym kabaret Jurki z Zielonej Góry. 
Tym razem zawita do nas inny przedsta-

wiciel „Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego” 
– Ciach.

Działająca od 1994 roku, grupa łączy dobry po-
ziom literacki z pełnym humoru przeglądem oby-
czajów i przywar. Lubi improwizować, dzięki cze-
mu każdy z jej występów  jest niepowtarzalny. W 
przeszłości odwiedzała ona festiwale kabaretowe i z 
każdego wracała z nagrodą lub wyróżnieniem. Od lat 
utrzymuje się w czołówce polskich kabaretów, regu-
larnie występując w telewizji i na najważniejszych 
kabaretonach. 

 Artyści tworzący tę grupę znani są także z innych 
projektów kabaretowych – Janusz Rewers to także 
Frank Delay, czarny charakter improwizowanego 
serialu „Spadkobiercy” i aktor filmów z wytwórni 
„A’YoY”, Leszek Jenek do zespołu dołączył po roz-
padzie legendarnego kabaretu „Potem”, który współ-
tworzył do ostatniego dnia. 

Tradycyjnie w choreografii 
ludowej, ale też bardziej 
współcześnie – rodem 

z Wysp Karaibskich. W takich 
aranżacjach mogliśmy podziwiać 
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca 
„Modraki”. W sobotę, 23 marca, 
na scenie w Tarnowie Podgór-
nym, zrobił show na wzór kino-
wego przeboju z Jackiem Sparro-
wem w roli głównej. 

VI Koncert Galowy „Modra-
ków” rozpoczął się standardo-
wym repertuarem. Grupa, pod 
przewodnictwem Agnieszki Do-
laty, zaprezentowała tańce naro-
dowe i regionalne. Publiczność 
mogła podziwiać poloneza i ma-
zura, zatańczonego w przepięk-
nych ludowych strojach. 

Prawdziwa zabawa zaczęła 
się po wypełnionej konkursami 
o gwarze poznańskiej przerwie. 
To właśnie w drugiej części kon-
certu scena zmieniła się w praw-
dziwy piracki statek. Sala zo-
stała wypełniona dźwiękami 
muzyki do filmu „Piraci z Ka-
raibów”, stworzonej przez Han-
sa Zimmera. Pirackie przebrania 
młodych tancerzy robiły wraże-

Ciach rozśmieszy

Humor kabaretu Ciach najlepiej 
sprawdza się jednak w kameral-
nych salach, gdzie artyści mają 
bezpośredni kontakt z publiczno-
ścią. Taki będzie właśnie występ 
w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym, który odbędzie się 
w niedzielę, 21 kwietnia o godz. 

19. Bilety na to wydarzenie w 
cenie 15 zł dostępne są w Domu 
Kultury w Przeźmierowie (w 
godz. 9-15), Domu Kultury w 
Tarnowie Podgórnym (15-20) i 
w siedzibie GOK „SEZAM” w 
godz. 9-15. Polecam!

~ Jarek Krawczyk

„Modraki” z Karaibów

nie. Choreografia występu pory-
wała widzów do tańca. Pozwalała 
poczuć się jak podczas sztormu na 
ocenie na łajbie podbijanej przez 
młodych korsarzy. 

Baśniowy występ był napraw-
dę rewelacyjny. Chciałoby się po-
wiedzieć: czapki z głów, Pani Ka-
pitan! 

~ Dawid Lemanowicz
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W ieczna wiosna old-
school’owca, czy-
li „Po-lock-ować” to 

tytuł najnowszej nowej propo-
zycji Teatru Tańca „Sortownia”. 
Premiera odbędzie się 28 kwiet-
nia.

To historia o tym, jak bawiła się 
młodzież na przestrzeni 40 lat. 
Gorące noce ulicznych tancerzy 
lat 70-tych i 80-tych, b boying, 
hip hop, czy kolorowe ekspery-
menty naszych czasów, to tylko 
niektóre propozycje tego zakrę-
conego widowiska. Wyodręb-
nienie tak różnej muzyki i tańca 
pozwala na wzajemne przenika-
nie się różnych form. Tworzą one 
niezwykłe show.

Reżyserem i choreografem 
spektaklu jest Piotr Bańkow-
ski „Baniak”,  współpracowali 
z nim Dawid Mularczyk „Bia-
łas” i Ania Hańczewska „Czar-
na”, a za muzykę odpowiada 
NPoT. Na premierę zaprasza-
my w niedzielę, 28 kwietnia 
o godz. 18. Obowiązują bez-
płatne zaproszenia dostępne od 
3.04 w domach kultury w Prze-
źmierowie (w godz. 9-15) i Tar-
nowie Podgórnym (15-20) oraz 
w tarnowskiej siedzibie GOK 
„SEZAM” (ul. Poznańska 96, 
w godz. 8-15).

~Jarek Krawczyk

Zapraszamy na majówkę” 
– to tytuł kolejnego spo-
tkania w kulinarnym cy-

klu „Kuchnie świata”. Odbędzie 
się ono w czwartek, 16 maja 
w Domu Kultury w Przeźmie-
rowie. Wszyscy chętni, którzy 
chcieliby wysłuchać wykładu 
Wojciecha Lisowskiego i skosz-
tować majówkowych przysma-
ków, muszą wykupić kosztujące 
10 zł zaproszenie. Ich sprzedaż 
rusza w czwartek, 18 kwietnia 
w Domu Kultury w Przeźmie-
rowie (ul. Ogrodowa 13) oraz 
siedzibie GOK „SEZAM” (ul. 
Poznańska 96 w Tarnowie Pod-
górnym, w godz. 8-15). Zaprra-
szamy! ~ Jarek Krawczyk

Pod koniec marca w Domu 
Kultury w Tarnowie Pod-
górnym zobaczyliśmy dwie 

premiery naszych gminnych grup 
teatralnych prowadzonych przez 
Grażynę Smolibocką. 

Działająca w GOK „SEZAM” 
grupa „Zamiast” zaprezentowa-
ła „Rewizora” – sztukę Mikoła-
ja Gogola. Młodzi aktorzy byli 
nie tylko świetnie dopasowani 
do swoich ról, ale i odpowiednio 
ucharakteryzowani. Akcja dzie-
je się w miasteczku, do którego 
dotarła wieść o przyjeździe kon-
trolera z Petersburga. W oczeki-
waniu nań, mieszkańcy mylą go 
z biednym młodzieńcem, któremu 
ofiarowują swoje oszczędności. 
Żona i córka rosyjskiego dygnita-
rza również ulegają czarowi przy-
bysza. Gdy jednak ten nagle zni-
ka, zdają sobie sprawę z pomyłki. 
Widownia salwami śmiechu i bra-
wami wyrażała zadowolenie z gry 
aktorskiej. Widać, że grupa „Za-
miast” ma ogromny potencjał, 
także indywidualnie. 

Następnie wystąpili liceali-
ści z „Przy okazji” w spektaklu 
„Życie nam się rozerwało”. Jego 

Śmiech i zaduma

akcja toczy się w szpitalu psy-
chiatrycznym, do którego trafi-
ły osoby z różnych środowisk 
i z różnymi problemami. Wszy-
scy jednak zostali tam umiesz-
czeni z powodu niedostosowania 
się do zasad panujących w spo-
łeczeństwie. Urzędniczka banko-
wa, nastolatek, bita dziewczyna 
– to tylko niektóre osoby, które 
opowiadają swoją historię. Od-
działem kieruje równie szalona, 

„wielka jak stodoła”, siostra od-
działowa. W sztuce młodzi akto-
rzy ukazują nam problem separo-
wania niewygodnych osób. Jest 
nad czym się zadumać. 

Wójt Gminy, Tadeusz Czajka 
podziękował reżyserce Grażynie 
Smolibockiej słowem i bukietem 
kwiatów, a widzowie nagrodzili 
brawami i opuszczali salę zado-
woleni, ale i zadumani. 

~Marta Resińska

Po-lock-owaćKulinarna 
majówka



 kwiecień 2013 \ sąsiadka~czytaj \      27

edukacja 

Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się 
z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi” albo 
„zjedz śniadanie jak król, obiad jak książę, 

a kolację jak ubogi”. Tak mówią przysłowia potwier-
dzające z dawien dawna znaną prawdę, że śniadanie 
jest najważniejszym dla zdrowia i właściwego funk-
cjonowania organizmu posiłkiem – ma dostarczać 
energii, co po nocnej przerwie jest bardzo istotne. 
Jednak nawet najbardziej obfite i zjedzone w domu 
nie zaspokaja potrzeb młodego organizmu podczas 
pobytu w szkole. Ten zapas energii wystarcza jedy-
nie na 2 -3 godziny i pozwala efektywnie uczestni-
czyć w lekcji, przyswajać informacje i utrzymuje 
właściwy poziom koncentracji. Uczucie głodu obni-
ża zdolność koncentracji uwagi, aktywność ucznia, 
pogarsza jego nastrój i samopoczucie. Głód zwiększa 
również drażliwość dzieci i młodzieży, co prowadzi 
często do konfliktów z rówieśnikami. Eksperci ży-
wieniowi szacują, że drugie śniadanie powinno do-
starczać organizmowi od 10 do 15% dziennego za-
potrzebowania na energię. Świadczy to o tym, że jest 
to bardzo ważny posiłek w ciągu dnia.

Aby dziecko chętnie spożywało w szkole posi-
łek, trzeba zadbać, aby był on kolorowy, pachnący 

i smaczny. Warto kupić koloro-
wy pojemnik czy fantazyjnie po-
kroić pieczywo, np. powycinać je 
foremką do ciasteczek. Dietetycy 
radzą, aby drugie śniadanie skła-
dało się z produktów pochodzą-
cych z kilku grup żywieniowych 
i zalecają łączenie produktów 
zbożowych, mlecznych, tłusz-
czów, białek i owoców. Dobrym 
rozwiązaniem są kanapki, najle-
piej z pieczywa pełnoziarnistego, 
razowego – bułki z ziarnem, żyt-
nie, owsiane, cienko smarowa-
ne masłem z dodatkiem wędlin, 
pieczonych mięs, jajek, sera, ryb. 
Konieczny jest dodatek warzyw 
w postaci  liści sałaty, krążków 
papryki, ogórka, pomidora, rzod-
kiewki, posiekanego szczypior-
ku. Smacznym składnikiem kana-
pek są różnego rodzaju pasty, np. 
z mięsa, jajek, ryb i warzyw. Pro-
pozycją na drugie śniadanie może 

być sałatka owocowa z twaroż-
kiem lub jogurtem. Dzieci chęt-
nie zjadają pokrojone warzywa 
i owoce. Jako przekąskę podsuń-
my dziecku niesolone orzechy, 
pestki słonecznika, dyni oraz su-
szone owoce-morele, śliwki czy 
żurawinę. Najzdrowszym napo-
jem są niegazowana woda i sok 
owocowy bez cukru.

Poza tym warto pamiętać, aby 
nie podawać dziecku na dru-
gie śniadanie słodyczy i koloro-
wych napojów. Ich spożywanie 
dostarcza jedynie pustych kalorii,  
a obecność w codziennej diecie 
tych produktów może być wyłącz-
nie źródłem otyłości dziecka. Od 
najmłodszych lat warto kształto-
wać zdrowe nawyki żywieniowe. 
Jeżeli uda nam się wpoić naszym 
pociechom zasady zdrowej diety, 
będą z nich korzystać także w do-
rosłym życiu. ~mgr Janina Malec

Czy drugie śniadanie to ważny posiłek  potrzebny dziecku?

Wiadomo już od lat, że 21 
marca w Przedszkolu 
Na Zielonym Wzgórzu 

jest wesoło, radośnie i kolorowo. 
W tym dniu nie brakuje muzyki, 
tańców ani zabaw ze śpiewem. 
Kultywowanie tradycji ludowych 
naszego regionu, w tym topienie 
Marzanny, należy do stałych punk-
tów planu rocznego.

Święto Wiosny to u nas dzień 
zielony. Dzieci i pracownicy 
przychodzą zabawnie przebrani 
w zielone stroje. Marzanna jest 
w pełni ekologiczna, zrobiona 
z gazet, krepy i patyków. Wszy-
scy wiemy, że wiosna zaczyna się 
wtedy, kiedy przestanie padać 
śnieg, temperatura na termome-
trze podskoczy, a my wyskoczy-
my z zimowych grubych kurtek.

Niestety w tym roku nie mo-
gliśmy powitać wiosny w trady-
cyjny sposób idąc barwnym ko-
rowodem przez wieś, aby nad 
jeziorem spalić symbol zimy. 
Od kilku lat towarzyszy nam 
w naszej imprezie Straż Gmin-
na, która przeprowadza zajęcia 
w zakresie uczestniczenia w ru-

Marzanno, Marzanno ty zimowa panno….

chu drogowym, uczy prawidło-
wego zachowania się podczas 
spotkania z obcym psem, obcy-
mi osobami. Pracownicy Straży 
Gminnej zapewniają nam bez-
pieczeństwo podczas przemar-
szu. Mimo że na dworze tem-
peratura była ujemna, wszędzie 
duże ilości śniegu, a jezioro sku-
te lodem, to temperaturę pod-
grzewały okrzyki dzieci „precz 
zimo zła”. Tańcząc, śpiewając 
i grając na instrumentach wokół 
Marzanny ustawionej na przed-
szkolnej górce staraliśmy się 
wygonić zimę z naszej wsi. 

Kiedy zima nie przestraszy-
ła się dzieci, na pomoc przyby-
ły strażniczki ze Straży Gminnej 
tłumacząc Marzannie, co musi 
zrobić, aby się zmienić w wio-
snę. Aby wiosna zamieszkała 
na dobre w naszej wsi i Gminie 
strażniczki zabrały ją na prze-
jażdżkę samochodem.  

Mimo typowej zimowej aury 
tradycja witania wiosny jest cią-
gle w nas obecna i bez względu 
na pogodę będzie przekazywa-
na najmłodszym pokoleniom, 
aby zaszczepić w nich miłość 
i tradycje naszego regionu. 

~ mgr Hanna Andrzejewska
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W Przedszkolu Publicz-
nym w Skórzewie 
(Gmina Dopiewo) 21 

marca odbył się  I Międzygminny 
Konkurs Piosenki Przedszkolnej 
„Witamy wiosnę z piosenką”. Na-
szą Gminę reprezentowała Marty-
na Sadalska z Przedszkola „Mali 
Odkrywcy” w Baranowie oraz 
Wiktoria Zalewska i Amelia Sztur-
ma z Przedszkola „Leśne Skrzaty” 
w Przeźmierowie. Piosenki śpiewa-
ne przez dziewczynki oraz ich urok 
sceniczny został zauważony i doce-
niony przez jury konkursu, w tym 
m.in. Marię Frąckowiak z UAM. 
Amelia i Martyna w kategorii 
wiekowej 5-6 latków zajęły pierw-
sze miejsce, a Wiktoria w katego-
rii 3-4 latki drugie miejsce.  

Naszym małym wokalistkom 
serdecznie gratulujemy i życzy-
my powodzenia, przed nimi ko-
lejny konkurs – Gminny Przegląd 
Piosenki.

Ewa Zbierska
Marta Żak-Jędrzejewska

Sukcesy 
Przedszkolaków

… pytają uczniowie szkoły w Lusowie. Kiedy 21 
marca za oknem było wciąż mroźno, a widoki praw-
dziwie zimowe, w lusowskiej podstawówce było 
kolorowo, słonecznie i ciepło. Uczniowie w bar-
wach wiosny bawili się na sali gimnastycznej, biorąc 
udział w corocznych Wyborach Dziewczyny i Chło-
paka Roku. Kandydaci wytrwale „walczyli” o ten 
zaszczytny tytuł.  Konkurencje były rozmaite: od 
sprawnościowych takich jak: rzut do kosza, podbija-
nie piłki siatkowej , budowanie wieży z klocków na 
czas,  po wiedzowe – związane z tematyką wiosny. 

Każdy kandydat musiał się zaprezentować, stara-
jąc się przekonać, że zasługuje na tytuł Dziewczyny 
lub Chłopaka Roku. Uczniowie pionu starszego mie-
li ponadto zadanie, odegrać parami zabawną scen-
kę, która doprowadziła widownię do śmiechu.  A na 
przygotowanie się mieli tylko 10 minut! Wszyscy 
świetnie wywiązali się z tego zadania. Tytuł jednak-
że mógł przypaść tylko jednej dziewczynce i jedne-
mu chłopcu. Wybór jak zwykle był trudny.  Osta-
tecznie w pionie młodszym tytuł otrzymali: Natalia 
Matołka z kl. IIIa oraz Mateusz Ludwiczak z kl. IIIa, 
natomiast w pionie starszym: Alicja Talaśka z kl. VIb 
oraz Szymon Kaczmarek z kl. Vb. 

Tradycją w naszej szko-
le jest uroczystość z oka-
zji powitania wiosny. W 

tym roku zrobiliśmy wiele, aby 
ją przywołać i przywitać.  Ubrali-
śmy się bardzo kolorowo, prezen-
towaliśmy piosenki, a szkolny ko-
rytarz ozdabiały prace plastyczne 
o wiosennej tematyce. Zorganizo-
waliśmy również konkurs na naj-
ciekawszą Marzannę. Każda klasa 
liczyła na to, że to ich praca wy-
gra. A było o co walczyć, gdyż 
nagroda za I miejsce to wyjazd 
do kina. Komisja miała dylemat z 
wyborem tej najciekawszej. Osta-
tecznie wygrała Marzanna wyko-
nana przez klasę IIa - Gratuluje-
my!

Mimo iż zrobiliśmy wiele, wio-
sna tego roku była wyjątkowo 
uparta i nie zjawiła się 21 marca. 
Może kiedy nadejdzie wytłuma-
czy się jakiej przeszkody nie mo-
gła pokonać, aby przybyć do nas 
na czas. ~na

SP  Lusówko

Gdzie jesteś wiosno?

Szkoła Podstawowa w Lu-
sówku przypomina, iż nadal 
prowadzi zbiórkę plastiko-
wych nakrętek. Dochód ze 
zbiórki jest przeznaczony na 
pomoc dla Waldka Piaska,

SP  Lusowo

Wiosno, gdzie jesteś ? … 

Tego dnia podczas przerw odby-
wał się koncert życzeń, a ze szkol-
nej radioli rozbrzmiewały wybrane 
przez uczniów przeboje. Były też 
dedykacje w formie wierszy. 

W ramach powitania wio-
sny nie mogło również zabrak-
nąć szkolnego konkursu na wio-
senny wystrój klasy. A ponieważ 

wszyscy wywiązali się wzorowo, 
każda klasa otrzymała wiosenne 
kwiaty oraz symboliczne motylki. 
Kolorowe sale i zapach hiacyn-
tów przypomina każdego dnia, że 
wiosna kalendarzowa się zaczęła. 
Teraz pozostaje już tylko czekać 
na wiosnę za oknami…

K. Bera, D. Bukowska 
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W połowie lutego w świetlicy szkolnej za-
trzymali się niezwykli goście. Kim byli? 
Dokąd zmierzali? Otóż mowa jest o plu-

szowych maskotkach, które na chwilę wstąpiły do 
„Hałasówki”, by potem wyruszyć w daleką dro-
gę. Zebrane zabawki (w ramach akcji humanitarnej 
WIELKOPOLSKA – DZIECIOM AFGAŃSKIM 
zorganizowanej przez Wielkopolski Urząd Woje-
wódzki w Poznaniu) powędrowały do dzieci z siero-
cińców i szkół prowincji Ghazni. 

Mamy nadzieję, że po rozpakowaniu puchatej 
przesyłki na twarzach dzieci, które ucierpiały w wy-
niku działań wojennych, zagości uśmiech. Pamięta-
my słowa Korczaka, że „kiedy śmieje się dziecko – 
śmieje się cały świat.” Często do zabawek dołączano 
liściki z pozdrowieniami i rysunkami. Polscy ucznio-
wie chcieli jak najwięcej dowiedzieć się o swoich 
rówieśnikach, którym pomagają, poznać ich kraj, 
obyczaje. W akcję często włączały się całe rodziny. 
Podczas zaledwie tygodniowej zbiórki zgromadzi-
liśmy 400 maskotek i innych zabawek. Wszystkim 
serdecznie dziękujemy.

Równolegle zakończyła się trwająca przez gru-
dzień i styczeń akcja pomocy zwierzętom ze schro-
niska w Jędrzejewie. Zebraliśmy: 155 kg suchej kar-
my, 15 kg karmy w puszkach, 8 kg karmy dla kotów, 
koce i miski. Rafał Wojnicki – kierownik schroniska 
– osobiście złożył podziękowania tym, którzy chęt-
nie „podali łapę zwierzętom”. Gościem specjalnym 
spotkania była mała suczka – podopieczna schroni-
ska. 

Na stronie internetowej tej instytucji można obej-
rzeć zwierzęta gotowe do adopcji, a także zobaczyć 
ich metamorfozy, jakie przechodzą po dostarczeniu 

SP  Przeźmierowo

„Matematyka dobra” – mnożysz je, kiedy się dzielisz

SP  Przeźmierowo

Konkurs czytelniczy w bibliotece

im dawki miłości przez wolonta-
riuszy placówki. Gołym okiem 
widać, że zwierzęta, które do-
świadczyły ciepła, są mniej „kol-
czaste”. Warto zastanowić się nad 
słowami, które przeczytamy na 
stronie głównej schroniska: «(...) 
pies jest czymś więcej niż na-
szym towarzyszem. Może stać się 
ważną, czasami wręcz niezbędną 
częścią naszego życia. Może być 
nam tak potrzebny, jak potrzebna 
jest nam przyjaźń innych ludzi. 
Czasami nawet bardziej, gdyż 
jego przyjaźń bywa niezawodna 
i straszliwie, żenująco bezintere-
sowna. Takiej przyjaźni my, lu-
dzie, nie jesteśmy zwyczajni, ta-
kie uczucie bardzo rzadko bywa 

naszym udziałem» (Stanisław 
Głąbiński). 

Cieszymy się, że w dzisiejszym 
świecie jest tak wielu dobrych lu-
dzi, którzy bezinteresownie niosą 
pomoc potrzebującym. Pomaga-
jąc jednemu dziecku czy jedne-
mu psu świata nie zmienimy, ale 
świat zmieni się dla tego jednego 
dziecka lub psa. Dlatego właśnie: 
warto pomagać!

Za okazane serce bardzo 
wszystkim dziękujemy i życzy-
my, aby wrażliwość na krzywdę 
drugiego towarzyszyła Wam, dro-
dzy darczyńcy, przez całe życie.

Samorząd Uczniowski oraz  
wychowawczynie świetlicy

Któż z nas nie śmiał się do łez podczas lek-
tury wiersza Marii Konopnickiej pt. „Stefek 
Burczymucha”? Wszyscy pamiętamy owe-

go „dzielnego” chłopca, któremu poetka nieprzypad-
kowo nadała tak wymowne nazwisko, oznaczające 

„zrzędę, kogoś gderliwego czy 
narzekającego bez powodu”. Pa-
miętamy, że bohatera nie przera-
żały stada wilków, hien  lampar-
tów, ale krzyczał z przerażenia na 
widok polnej myszki jedzącej żół-
ty ser z jego kanapki.

18 marca 2013 roku dzieci z klas 
drugich uczestniczyły w kolej-
nym konkursie czytelniczym. Nie 
straszny był im tekst Marii Konop-
nickiej o sympatycznym Chwali-
pięcie. Nikt się nie bał zmierzyć  
z przygotowanymi przez panie bi-
bliotekarki zadaniami.

Niektórzy bardzo dosłownie 
wzięli sobie do serca słowa Stef-
ka: „Komu zechcę, to dam radę!“  

i zdobyli zwycięstwo w konkur-
sie. Oto lista laureatów:

Martyna Mizerska z klasy IIa 
(I miejsce),

Kaja Duszczak z klasy IIb i Na-
talia Osowczyk  z klasy IIa (II 
miejsce),

Wiktor Cieślik z klasy IIa (III 
miejsce). 

Zwycięzcom wręczono w na-
grodę książki, do których dołączo-
no dedykacje. Pozostali uczestni-
cy otrzymali nagrody pocieszenia.

Wszystkim serdecznie gratulu-
jemy! 

Filipek, G. Gibasiewicz,  
M. Kaczmarek
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Sport to nie tylko zdrowie, 
ale i świetny sposób na spę-
dzanie wolnego czasu. Każ-

dy może znaleźć dyscyplinę, która 
sprawia mu radość i satysfakcję. 27 
marca gościliśmy w naszej szko-
le sportowców,  Marcina Urbasia, 
Halowego Mistrza Europy z 2002 
roku, specjalizującego się w biegu 
na 200 metrów i piłkarza Damiana 
Seweryna, którzy promowali wśród 
uczniów aktywny tryb życia.

Z tej okazji nasi uczniowie 
przygotowali prezentacje multi-
medialne i nie tylko na temat wy-

branych dyscyplin sportowych. 
Nasi goście uzupełnili je różny-
mi ciekawostkami i anegdotami. 
Następnie był czas na pytania. 
Każda klasa miała za zadanie już 
wcześniej przygotować swoją li-
stę pytań. Choć było ich całkiem 
sporo, udało się odpowiedzieć na 
wszystkie. Na koniec odbyła się, 
wyczekiwana przez uczniów, se-
sja fotograficzna połączona z roz-
dawaniem autografów. Dziękuje-
my za odwiedziny i zapraszamy 
ponownie.

Justyna Piwecka

SP  Tarnowo Podgórne

Spotkanie z Marcinem Urbasiem  
i Damianem Sewerynem

Gimnazjum  Tarnowo Podgórne

Gimnazjaliści w Berlinie

Sobota, 16 marca, była dłu-
go oczekiwanym dniem 
dla 40-osobowej grupy 

uczniów Gimnazjum im. Inte-
gracji Europejskiej w Tarnowie 
Podgórnym. Tego dnia bowiem, 
wyruszyli oni wraz ze swoimi 
opiekunami na wycieczkę do Nie-
miec. W tym roku celem wypra-
wy był Berlin – stolica zjedno-
czonych Niemiec, miasto wielu 
kultur i zamieszkujących je naro-
dowości.

Po czterogodzinnej podróży 
pierwszym zwiedzanym przez 
uczniów obiektem była East Side 
Gallery – półtorakilometrowa 
resztka muru berlińskiego po-
zostawiona przez mieszkańców 
miasta jako przestroga przed tota-
litaryzmem. Następnie przejecha-
liśmy do samego serca Berlina, 
aby móc zwiedzić najwspanial-
sze, wcześniej znane większości 
młodzieży z różnych publikacji, 
zabytki wschodniej części mia-
sta. Podczas długiego spaceru wi-
dzieliśmy Aleję Unter den Linden 
– okazały i szeroki bulwar, cią-
gnący się na wschód od Bramy 
Brandenburskiej. Byliśmy na Ale-
xanderplatz – ważnym handlo-
wym i komunikacyjnym miejscu 

wschodniej części Berlina. Podzi-
wialiśmy piękno XIII-wieczne-
go kościoła Najświętszej Maryi 
Panny, znajdującą się niedaleko 
Fontannę Neptuna oraz Czerwo-
ny Ratusz. Jednak wieża telewi-
zyjna (Fernsehturm) zdawała się 
przyćmiewać wszystkie zabytki i 
obiekty znajdujące się w pobliżu. 
Po południu dotarliśmy do stóp 
Bramy Brandenburskiej – bu-

dowli wzniesionej w XVIII wieku 
oraz przed Reichstag – siedzibę 
niemieckiego parlamentu. Później 
młodzież zobaczyła ogromnych 
rozmiarów Pomnik Holokaustu, 
poświecony 6 milionom Żydów 
pomordowanych w czasie II woj-
ny światowej. Szczególnie cie-
kawą atrakcją dla uczniów oka-
zały się jednak zbiory zawarte w 
dwóch berlińskich muzeach: Mu-
zeum Historii Naturalnej i Mu-
zeum Techniki. Popołudniowy 
spacer po zachodnich dzielnicach 
miasta dał młodzieży pełniejszy 
obraz stolicy Niemiec. Wycieczka 
do Berlina była dla uczniów natu-
ralną lekcją języka niemieckiego, 
podczas której młodzież mogła 
sprawdzić i wykorzystać swo-
je umiejętności językowe oraz w 
doskonały sposób zmotywować 
się do intensywniejszej nauki.

Pełni wrażeń szczęśliwie po-
wróciliśmy wieczorem do swo-
ich domów. Zadowolona z wy-
jazdu młodzież już teraz dopytuje 
się o termin następnej wycieczki i 
chętniej uczy się języka niemiec-
kiego, by w przyszłym roku móc 
swobodniej i lepiej się w nim po-
rozumiewać.

Grażyna Kierzek
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Gimnazjum  Tarnowo Podgórne

ZRÓBMY SOBIE JAJA… czyli Festyn Wielkanocny

LO  Tarnowo Podgórne

Rozmawialiśmy o autorytetach

Dnia 27 marca w naszym 
Gimnazjum odbył się 
kolejny tematyczny fe-

styn „Zróbmy sobie jaja”. Zo-
stał on poprzedzony sportowymi 
rozgrywkami: turniejem „Jajcar-
skiej koszykówki” oraz „Uniho-
kejowych jaj”. Frekwencja oby-
dwóch turniejów przerosła nasze 
najśmielsze oczekiwania. W „Jaj-
carskiej koszykówce” udział brało 
dziesięć reprezentacji klasowych,  
a w „Unihokejowych jajach„ – 
siedem. Walka była bardzo zacię-
ta i przebiegała zgodnie z zasada-
mi fair-play.  Zwycięzcą turnieju 
koszykówki została reprezentacja 
klasy IIIe, a w unihokeja wygra-
ła klasa IId. Jak się miało oka-
zać była to tylko „emocjonująca 
przygrywka do tego, co działo 
się w następnym dniu w naszej 
szkole. Zaczęło się przepięknie 
udekorowanymi „stołami wielka-

nocnymi”. Tutaj swój kunszt po-
kazała klasa I C, która miała naj-
piękniejszą dekorację i wspaniałe 
tradycyjne potrawy i wypieki. Po-
tem była prezentacja pisanek, de-
koracji świątecznych, palm, stro-
ików, wiosennych bukietów itp. 
Uczennice kl. IIIe prezentowały  
wielkanocne przebrania, a nasz 
„kurczaczek” wszystkich często-
wał czekoladowym jajeczkiem. 
No i zaczęło się to na co wszy-
scy czekaliśmy... degustacja wiel-
kanocnych potraw i wypieków. 

A potem znów konkursy klasowe 
z surowym jajkiem w roli głów-
nej, jajcarskie doświadczenia 
i eksperymenty biologiczne, fi-
zyczne, chemiczne, wielkanocne 
orgiami i wiele innych atrakcji. 
Zabawy i śmiechu było co nie-
miara. Wszyscy bawiliśmy się su-
per i nie zapomnieliśmy o tych, 
co też chcieliby spędzić Święta 
Wielkanocne w tak cudownej at-
mosferze. Znowu przygotowali-
śmy olbrzymie paczki dla rodziny 
z Poznania, którą obdarzyliśmy 
podczas ogólnopolskiej akcji 
„Szlachetnej Paczki”. Była to dla 
niej olbrzymia niespodzianka, bo 
nawet o tym nie marzyli. Dzięku-
jemy wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do tej wielkiej niespo-
dzianki. Bo my po prostu umiemy 
się bawić i lubimy pomagać...

Agata Kaszuba i Iwona Lorek

Czy autorytety są potrzebne? Kto może być au-
torytetem? Jakie cechy powinien mieć praw-
dziwy autorytet? –  z takimi, między innymi, 

pytaniami zmierzyli się gimnazjaliści z zaprzyjaź-
nionych szkół.  To już V edycja corocznych projek-
tów organizowanych przez panią Grażynę Smoli-
bocką – polonistkę z LO w Tarnowie Podgórnym! W 
tym roku pod hasłem „Autorytety”. 8-osobowe gru-
py gimnazjalistów z Tarnowa, Kaźmierza, Baranowa, 
Poznania, Dusznik oraz grupa licealistów z Tarnowa 
stanęły przed trudnym zadaniem ustosunkowania się 
do ważnego pytania, a mianowicie „Czy autorytety 
są potrzebne?” . Celem tegorocznego projektu było 
uświadomienie młodzieży funkcjonowania autoryte-
tów w życiu politycznym, społecznym, kulturalnym, 
ale także skłonienie do refleksji nad wpływem wzor-
ców osobowych na etykę i wartości uznawane przez 
wspólnoty pokoleniowe, wymiana poglądów, a także 
zastanowienie się  nad tym, czy w dzisiejszych cza-
sach młodzież potrzebuje autorytetów. Gimnazjaliści 
mieli do wykonania kilka zadań. W grupach dyskuto-
wali nad propozycjami autorytetów wskazanych przez 
młodych ludzi w badaniach sondażowych dla „Rze-
czypospolitej”. Układali też limeryki. Efekty tej pracy 
widać było po uśmiechach kolegów i koleżanek pod-
czas prezentacji każdego limeryku! Oto ich przykłady.

„Pewien uczeń w gimnazjum w Baranowie
Miał głupie pomysły w swojej głowie.
Co dziś wymyśli nikt nie wie,
Jednak autorytetów wiele ma wokół siebie.
Może mu któryś dobrze podpowie.”

„Pewien uczeń z gimnazjum w Kaźmierzu
Przechadzał się kiedyś po Sandomierzu.
Spotkał tam WOŚP-u twórcę
I przedstawił go swojej córce,
A ona zjadła go na talerzu.”

„Pewien uczeń LO w Tarnowie
Spotkał Owsiaka na budowie.
„podaj cegłę, chłopcze” – rzecze,
Bo będziemy grać tutaj mecze,
By pomóc dzieciom w chorobie.”

Po tym spotkaniu śmiało możemy stwierdzić, że młodzi ludzie dosko-
nale zdają sobie sprawę z faktu, iż we współczesnym świecie potrzebne 
są autorytety. Człowiek ich potrzebuje chociażby po to, by opanować 
sztukę życia, znaleźć wskazówkę w dążeniu do celu czy do odkrycia 
swoich talentów. Ktoś, kto zasługuje na uznanie i miano autorytetu, po-
kazuje jak w praktyce podchodzić do spraw życiowych. Osoby te dają 
nam poczucie bezpieczeństwa, są nasza ochroną przed całym złem. Na-
sze koleżanki i koledzy, uczestniczący w spotkaniu, udowodnili, że nie 
ulegają modnym, medialnym autorytetom.

Alicja Zaglaniczna, Dominika Górka – LO w Tarnowie Podgórnym
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LO  Tarnowo Podgórne

Licealiści w Templin

W dniach 11 – 15 mar-
ca uczestniczyliśmy 
w wymianie młodzie-

żowej ze szkołą z Niemiec, z miej-
scowości Templin, położonej na 
północ od Berlina, współfinan-
sowanej ze środków Polsko-Nie-
mieckiej Współpracy Młodzieży.  
Nasza wyprawa rozpoczęła się 
w ekstremalnych warunkach po-
godowych, ale na miejsce dotarli-
śmy szczęśliwie. Nasi niemieccy 
przyjaciele powitali nas gorąco, 
oprowadzili nas po szkole, a na-
stępnie wspólnie wybraliśmy 
się na bowling. Po zaciętej wal-
ce, każdy z nas, wraz ze swoim 
niemieckim gospodarzem, udał 
się do swojego „nowego domu”. 
Wszyscy zostaliśmy gorąco po-
witani przez niemieckie rodziny. 
Następnego dnia całą grupą uda-

liśmy się do Berlina, gdzie przez 
kilka godzin sprawdzaliśmy na-
szą kondycję, wytrzymałość oraz 
sprawność fizyczną w parku li-
nowym. Zwiedziliśmy miasto, 
a czas wolny spędziliśmy w gale-
rii „Alexa”. 

W środę wzięliśmy udział 
w lekcjach naszych przyjaciół 
oraz w zabawach integracyjnych. 
Wieczorem każdy z nas zażył re-
laksu, chcąc być w pełni sił przez 
ponowną wycieczką do stolicy. 
Wykorzystując ostatni dzień po-
bytu u naszych sąsiadów, posta-
nowiliśmy zagrać w minigolfa 
3D. Piątkowe śniadanie zjedliśmy 
wspólnie w stołówce szkolnej. 

Po smutnym i długim poże-
gnaniu wyruszyliśmy w drogę do 
domu. 

Wymianę ze szkołą w Templi-
nie będziemy wspominać bardzo 
miło, a następne spotkanie jest już 
zaplanowane na wrzesień.

Uczestnicy wymiany

WZP.6721.5.2013
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów rolnych w Sadach – rejon drogi krajowej 92

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 
r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 
1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr XLV/562/2013 z dnia 26 mar-
ca 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Sadach 
w rejonie drogi krajowej nr 92.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spra-
wy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz skła-
dać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w 
Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tar-
nowo Podgórne w terminie do dnia 9 maja 2013 r. 

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

WZP.6721.6.2013
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów zieleni w Sadach – rejon po-
między ulicą Kobylnicką i drogą S11

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. z 
2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 
1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr XLV/563/2013 z dnia 26 mar-
ca 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zieleni w Sadach po-
między ulica Kobylnicką i S11.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na pi-
śmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 9 maja 2013 r. 

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne   mgr Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 9 kwietnia 

2013 r.  wywiesił w siedzibie urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. 
Poznańska 115, do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz 
nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy:
•	 Góra – działka o nr geod. 51/3 o powierzchni 1,03 ha

•	 	Tarnowo Podgórne - działka o nr geod. 1259/32 o powierzchni 
15 m2 (z powierzchni 336m2)

•	 	Sady -  2 m2 powierzchni dachu budynku komunalnego - dział-
ka o nr geod. 113/10

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 12 tel. (61) 89-59-289.
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WZP.6721.7.2013

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego terenów rolnych w Jankowicach – rejon 
ulicy Wiśniowej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. z 
2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 
1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr XLV/564/2013 z dnia 26 mar-
ca 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Jankowi-
cach w rejonie ulicy Wiśniowej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spra-
wy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz skła-
dać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w 
Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tar-
nowo Podgórne w terminie do dnia 9 maja 2013 r. 

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

WZP.6721.8.2013
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów rolnych w Tarnowie Podgór-
nym, Lusowie i Sadach

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. z 
2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 
1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr XLV/580/2013 z dnia 26 mar-
ca 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Tarnowie 
Podgórnym, Lusowie i Sadach.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spra-
wy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz skła-
dać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w 
Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tar-
nowo Podgórne w terminie do dnia 9 maja 2013 r. 

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego Przeźmierowo re-
jon ul. Leśnej, Wysogotowskiej i drogi krajowej Nr 92 – dla tere-
nu dz. nr 201/1, 202, 205 przy ulicy Ogrodowej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
Dz.U.2012.647) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)  zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego  Przeźmierowo rejon ul. Leśnej, Wysogo-
towskiej i drogi krajowej Nr 92 – dla terenu dz. nr 201/1, 202, 205 
przy ulicy Ogrodowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 22.04.2013 r. do 14.05.2013 r., w godzinach pracy urzę-
du, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami, odbędzie się 25.04.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 14:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.11 oraz składać uwagi do wy-
żej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
29.05.2013 r.

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

sprawę prowadzi:
Arkadiusz Gursztyn, Tel. (061) 89-59-206

WZP.6721.10.2012                                    
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w Swadzimiu i Przeźmiero-
wie – ulica Akacjowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 
poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Swadzimiu i Przeźmierowie – ulica Akacjowa wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od dnia 
25.04.2013r. do dnia 17.05.2013r., ul. Poznańska 115, w godzinach 
pracy urzędu, pokój 13.

     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 29.04.2013 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godz.15:00.

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

     Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zaintereso-
wani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzi-
bie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do 
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

     Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
03.06.2013 r.

     Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działal-
ności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, rejon ul. Działkowej 
– dla działek nr 1322/6, 676/3, 676/5, 676/6 – część II

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
działalności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, rejon ul. Dział-
kowej – dla działek nr 1322/6, 676/3, 676/5, 676/6 – część II wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od dnia 
25.04.2013r. do dnia 17.05.2013r., ul. Poznańska 115, w godzinach 
pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 13.05.2013 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godz.15:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
03.06.2013 r.

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

Po rocznej przerwie KS Alfa 
Vector Tarnowo Podgórne 
odzyskał tytuł Drużyno-

wego Mistrza Polski Mężczyzn 
w kręglarstwie klasycznym. W 
ostatnim meczu sezonu zasad-
niczego 2012/2013 na własnej 
kręgielni pokonali KS Polo-
nia 1912 Leszno 2:0 (7:1, 18:6, 
3541:3341). Taktyka zespołu Po-
lonii „asy zagrają na asy” nie 
opłaciła się. Zapał przygasiła gra 
zawodników pierwszego blo-
ku. O wyniku przesądziła dobra 
postawa Leszka Torki i Marci-
na Grzesiaka. Przeciwko pierw-
szemu zagrał najlepszy zawod-
nik zespołu gości - Piotr Kieliba. 
Od początku trwała rywalizacja 
„rzut za rzut”. Zwyciężył zawod-
nik Alfy, który zwycięstwo 4:0 
(648:600) przypieczętował grą 

do zbieranych (260). Na torach 
obok toczyła się zacięta gra po-
między Marcinem Grzesiakiem, 
a Michałem Szulcem. Zawodnik 

Alfa Vector Mistrzem Polski 

Polonii urwał tylko jeden punkt 
setowy, który nie przeszkodził 
Grzesiakowi wygrać 3:1 (633:579) 
i ustanowić rekordu życiowego. 
W drugim bloku zagrali podwój-
nie zmotywowani Dawid Strzel-
czak i Arkadiusz Stachecki. Pierw-
szy z nich przegrał z Bartoszem 
Włodarczykiem 1:3 (548:602), a 
drugi w pojedynku z Mikołajem 
Konopką wygrał 4:0 (594:557). 
W ostatnim bloku kropkę nad „i” 
postawili Maciej Krzyżostaniak i 
Tomasz Masłowski. Obaj zagrali 

na wyrównanym poziomie w gra-
nicach 560 kręgli. W grę zawodni-
ków Polonii wdarł się chaos, któ-
ry wykorzystali zawodnicy Alfy 
Vector. Maciej Krzyżostaniak 
pewnie zwyciężył 3:1 (561:495) 
oraz na sąsiednim torze Tomasz 
Masłowski 3:1 (557:508). 

Mecz rozegrano 24 marca na 
kręgielni Vector w Tarnowie Pod-
górnym.

Ania Lis

O wyniku przesądziła 
dobra postawa  
Leszka Torki  
i Marcina Grzesiaka
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O tytuł młodzieżowego 
mistrza Gminy Tarnowo 
Podgórne w kręglarstwie 

klasycznym rywalizowało blisko 
trzydziestu zawodników. Zawody 
rozegrano w kat. dzieci (dziew-
czynki i chłopcy), młodziczek 
i młodzików oraz juniorek i junio-
rów młodszych. III Młodzieżowe 
Mistrzostwa odbyły się 23 marca 
na kręgielni Vector w Tarnowie 
Podgórnym. 

W kategorii dzieci wśród 
dziewczynek zwyciężyła Julia 
Adamek z KS Alfa Vector Tarno-
wo Podgórne. Na drugim miejscu 
uplasowała się Marta Stachowiak 
z OSiR Vector Tarnowo Podgór-
ne, a na trzecim Sandra Ryś (Alfa 
Vector). Wśród chłopców pierw-
sze miejsce zajął Jakub Cwoj-
dziński z Alfy Vector, a drugie 
i trzecie zawodnicy OSiR Vector: 
Krzysztof Bartkowiak i Tomasz 

Zwycięzcę II turnieju z cy-
klu Liga Vector Open wy-
łoniła dopiero dogrywka. 

Zagrali w niej Karol Nowak i Ja-
cek Klabiński. Obaj finiszowali 
z 628 punktami. W dogrywce mo-
gli oddać trzy rzuty do pełnych. 
Pierwszy z nich w pierwszym 
i drugim zbił po osiem kręgli, 
a w trzecim sześć. Drugi finalista 
zaczął od skromnej szóstki, a fini-
szował dwoma dziewiątkami i to 
on zwyciężył. Pierwsze miejsce 
w turnieju o Puchar Prezesa TP 
Bus zapewniło mu również po-
zycję lidera w klasyfikacji gene-
ralnej Liga Vector Open. Drugi z 
628 pkt. był Karol Nowak, trzeci 
Jarosław Kramer (609), a czwarty 
Mariusz Gierczak (603) - uznany 
największym objawieniem turnie-
ju. Na piątym miejscu uplasowała 
się Justyna Witkowiak (508), a na 
szóstym Radosław Cwojdziński 
(507). Turniej rozegrano 17 mar-
ca na kręgielni Vector w Tarnowie 
Podgórnym. 

Kręglarskie 
mistrzostwa 

Byliński. Najlepszą młodziczką 
okazała się Dominika Witajew-
ska z OSiR Vector. Jej klubowa 
koleżanka Anita Szponar była 
druga. Komplet medali w kat. 
młodzików zdobyli zawodnicy 
OSiR Vector. Złoto zdobył Ma-
teusz Gromadecki, srebro Ma-
teusz Bartkowiak, a brąz Patryk 
Mrowiec. W kat. juniorka młod-
sza triumfowały zawodniczki KS 
Alfa Vector. Miejsca „na pudle” 
zajęły kolejno: Aleksandra Bonk, 

Dominika Zygarłowska i Weroni-
ka Troka. Wśród juniorów młod-
szych na podium stanął Maciej 
Kozłowski (OSiR Vector), któ-
ry zajął pierwsze miejsce, a za 
nim Tomasz Derda (Alfa Vector) 
i Wiktor Mazur (OSiR Vector). 
Fundatorami nagród była Gmi-
na Tarnowo Podgórne i Ośrodek 
Sportu i Rekreacji Tarnowo Pod-
górne. Pozostałe wyniki i zdjęcia 
dostępne na stronie www.osir.pl

Ania Lis 

O puchar prezesa TPBUS

W klasyfikacji generalnej LVO 
prowadzi Jacek Klabiński (180 
punktów), przed Radkiem Cwoj-
dzińskim (167) oraz Jackiem 
Wojcieszakiem (156). Poza nimi 
o miejsce na podium powalczą na 
pewno Justyna Witkowiak (136), 
Jarosław Kramer (130), Prze-
mysław Spychaj (128), Mariusz 
Gierczak (127) i Jadwiga Wojcie-
szak (125). Organizatorzy dzięku-

ją Prezesowi TPBUS Waldemaro-
wi Wereszczyńskiemu za patronat 
i sponsoring turnieju. Podkreślają, 
że niezależnie od formuły w przy-
szłym roku też się odbędzie. Poza 
nim dziękują zawodnikom z Ligi 
Vector oraz z Raciborza i Siera-
kowa oraz Jerzemu Kwaśnemu za 
upominki dla wszystkich uczest-
ników Ligi Vector Open 2013. 

Ania Lis
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W niedzielę, 17 marca, 
na boisku w Barano-
wie odbył się mecz 1/8 

Pucharu Polski. Seniorzy Tarnovii 
Tarnowo Podgórne pokonali dru-
żynę Mieszka Gniezno 2:1. 

Pierwsza połowa zakończyła 
się wynikiem 2:0 dla gospodarzy, 
a strzelcami bramek dla Tarno-
vii byli: Robert Bochiński (z rzu-
tu wolnego) i Mateusz Kubicki. 
Kontaktową bramkę dla Miesz-
ka zdobył w 55. minucie Andrzej 
Stefański. Na kolejnego rywala 
w ćwierćfinale Pucharu Polski ze-
spół Tarnovii musi poczekać aż do 
rozegrania pozostałych pucharo-
wych spotkań. Zawodnicy Tarno-
vii rozegrali mecz w nowych stro-
jach ufundowanych przez MTC 
Gruntkowski. Sponsor wyposa-
żył także sekcję piłkarską w nowe 
dresy sportowe i koszulki meczo-
we.

Wielkopolski Związek Piłki 
Nożnej przeprowadził już także 

1/8 Pucharu Polski – zwycięstwo dla Tarnovii

losowanie par ćwierćfinałowych okręgowego Pucharu Polski. Kolej-
nym rywalem Tarnovii będzie Warta Międzychód, a spotkanie odbędzie 
się w kwietniu w Międzychodzie. 

~GKS Tarnovia, Fot. Anita Szponar 
Od lewej strony góra: Prezes Zbigniew Trawka, Krzysztof Połczyński, Arka-

diusz Trzciński, Jacek Brzuśkiewicz, Robert Bochiński, Piotr Zakrzewski, Hu-
bert Szymkowiak, Maciej Dorna, Emil Mysiorny, Jerzy Kuchnicki, Mateusz 
Kubicki, Kierownik-Krzysztof Sawicki, Asystent-Cyprian Kożuchowski, Trener-
-Ryszard Rybak.

 Od lewej strony dół: Kamil Krzyzan, Artur Grządzielewski, Kamil Maćko-
wiak, Krystian Mańczak, Adrian Przybylski, Adrian Sawicki, Mateusz Niem-
czyk, Tomasz Lech, Kapitan-Artur Dorna.

Nieobecni: Marek Nowak, Tomek Kurzawa, Max Jankowski.

UKS ATLAS 
TARNOWO PODGÓRNE

ZAPRASZA
na

Turniej TARNOWIA CUP 2013  
w szpadzie dziewcząt i chłopców

20 kwietnia 2013 r. (sobota) w hali sportowej 
OSiR w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 15 rozpo-
częcie o godz.10.00

Wspiera nas:

Emocje opowiedziane 
tańcem

Energetyzujący taniec i paletę emocji dostarczyły Krajowe Mi-
strzostwa IDO Hip Hop, Hip Hop Battle, Electric Boogie, Bre-
ak Dance Tarnowo Podgórne 2013. Impreza będąca eliminacja-

mi do Mistrzostw Świata i Europy odbyła się na hali sportowej OSiR 
w Tarnowie Podgórnym. Reprezentantami Gminy Tarnowo Podgórne 
były tancerki OSiR Jast, które wystartowały w kat. solo i duety. Dwu-
dniowy turniej zgromadził blisko tysiąc czterystu zawodników z pięć-
dziesięciu ośrodków tanecznych z całej Polski. 

~ Ania Lis

Marzenie o awansie do II ligi koszykarze GKS Tarnovia Tarno-
wo Podgórne muszą odłożyć na kolejny sezon. Pierwszy etap, 
którym był turniej półfinałowy zakończyli na trzecim miej-

scu, a do finału wchodziły dwa najlepsze zespoły z grupy. Podopieczni 
trenera Marka Łodygi wygrali tylko z gospodarzami turnieju OKK So-
kół Ostrów Mazowiecka 76:71 (21:18, 13:18, 22:22, 20:13). Pozostałe 
mecze przegrali. Z AZS UMK Toruń 62:77 (14:13, 15:15, 21:25, 12:24) 
i Bat Sierakowice 71:75 (22:21, 16:14, 17:28, 16:12).  Baraże trwały od 
5 do 6 kwietnia. Sezon 2012/2013 był czwartym, w którym Tarnovia 
występowała na parkietach III lig

~Ania Lis  

Nie awansowali
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 zdrowie

Nazwa apteki, adres Telefon
Rozkład godzin pracy aptek Dostępność do świadczeń farmaceutycznych

pn. - pt. sobota niedziela w porze nocnej
w święta i dni  

wolne od pracy

Apteka Tarnowska,
ul. Poznańska 82B,
Tarnowo Podgórne

(61) 816-45-77 8.00-20.00 8.00-16.00

18.03.2013 - 24.03.2013
20.05.2013 - 26.05.2013
22.07.2013 - 28.07.2013
23.09.2013 - 29.09.2013
25.11.2013 - 01.12.2013

1.05.2013

Apteka ogólnodostępna,
ul. Rynkowa 75C,

Przeźmierowo
(61) 652-41-74 8.00-20.00 9.00-14.00

25.03.2013 - 31.03.2013
27.05.2013 - 02.06.2013
29.07.2013 - 04.08.2013
30.09.2013 - 06.10.2013
02.12.2013 - 08.12.2013

19.05.2013

Apteka „Pod Orłem”
ul. Sportowa 1,

Tarnowo Podgórne
(61) 814-64-05 9.00-18.00 10.00-13.00

01.04.2013 - 07.04.2013
03.06.2013 - 09.06.2013
05.08.2013 - 11.08.2013
07.10.2013 - 13.10.2013
09.12.2013 - 15.12.2013

25.12.2013

Apteka „Sagittarius”
ul. Św. Antoniego 2, 

Swadzim

(61) 663-80-82
(61) 663-80-83

9.00-21.00 9.00-21.00 9.30-20.00

08.04.2013 - 14.04.2013
10.06.2013 - 16.06.2013
12.08.2013 - 18.08.2013
14.10.2013 - 20.10.2013
16.12.2013 - 22.12.2013

Apteka „Św. Tomasza”,
ul. 23 Października 59a,

Tarnowo Podgórne
(61) 814-60-81 8.00-19.00 8.00-14.00

15.04.2013 - 21.04.2013
17.06.2013 - 23.06.2013
19.08.2013 - 25.08.2013
21.10.2013 - 27.10.2013
23.12.2013 - 29.12.2013

31.03.2013
1.11.2013

Apteka „Nasza”
ul Ogrodowa 14,
Przeźmierowo

(61) 639-17-86 8.00-20.00 9.00-13.00

22.04.2013 - 28.04.2013
24.06.2013 - 30.06.2013
26.08.2013 - 01.09.2013
28.10.2013 - 03.11.2013
30.12.2013 - 31.12.2013

1.04.2013
11.11.2013

Apteka „Stokrotka”
ul. Rynkowa 88,
Przeźmierowo

(61) 814-21-75 8.00-20.00 8.00-15.00

29.04.2013 - 05.05.2013
01.07.2013 - 07.07.2013
02.09.2013 - 08.09.2013
04.11.2013 - 10.11.2013

30.05.2013
26.12.2013

Apteka „Stokrotka II”
ul. Rynkowa 105,

Przeźmierowo
(61) 652-38-93 8.00-20.00 8.00-15.00

04.03.2013 - 10.03.2013
06.05.2013 - 12.05.2013
08.07.2013 - 14.07.2013
09.09.2013 - 15.09.2013
11.11.2013 - 17.11.2013

3.05.2013

Punkt Apteczny
ul. Przemysława 79/210

Baranowo, Przeźmierowo
(61) 652-71-46 9.00-17.00 9.00-13.00

Apteka „Św. Jakuba”,
ul. Poznańska 6,

Lusowo
(61) 814-73-18 8.00-19.00 8.00-14.00 8.00-12.00

11.03.2013 - 17.03.2013
13.05.2013 - 19.05.2013
15.07.2013 - 21.07.2013
16.09.2013 - 22.09.2013
18.11.2013 - 24.11.2013

15.08.2013

*Dostępność do świadczeń farmaceutycznych w aptekach na terenie gminy Tarnowo Podgórne w porze nocnej odbywa się w godz.
22.00-8.00 na zgłoszenie telefoniczne, w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, natomiast w święta i dni

wolne od pracy w godz. 14.00-18.00.

Gdzie po leki? …do Apteki!

Rada Powiatu Poznańskiego uchwaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w porze nocnej, 
w niedzielę, święta i inne wolne od pracy do 31 grudnia 2013 r.

ARz
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(budynek Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264,  
redakcja@tarnowo-podgorne.pl
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DAM PRACĘ
• Firma w Lusowie zatrudni   han-
dlowca do sprzedaży sprzętu me-
dycznego.Kontakt: 606744270 lub 
mail z CV na polcomed@polcomed.pl
• Przyjmę Panią do sprzątania w Tar-
nowie Podgórnym z prawem jazdy, tel 
618141630
• Pomoc kuchenną, Baranowo przyj-
mę 504 211 982
• Szukam Panią z doświadczeniem do 
pielenia ogrodu w Sadach 603 264 
046
• Panie do pracy w ogrodnictwie za-
trudnię, Przeźmierowo 691 300 952
• Hurtownia zatrudni na 1/2 etatu do 
działu handlowego, biuro@rotmar.pl
• Zatrudnimy pracowników do ochro-
ny obiektu w Tarnowie Podgórnym.
• Preferowane osoby z orzeczeniem 
o  umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności. Kontakt: j.frankiewicz@
gwarant.pl
• Pani do opieki nad starszą osobą z 
okolic Przeźmierowa, 3 godz. dziennie 
potrzebna - 602 154 217
• Poszukuję osób do współpracy, któ-
re pragną podnieść swój standard ży-

ciowy. Praca w dowolnym wymiarze 
godzinowym przy wsparciu osoby 
wprowadzającej. tel. 501-134-082

SZUKAM PRACY
• Przygotuję ogród do lata, tel. 517 
536 373
• Podejmę pracę w charakterze poko-
jówki, tel. 532 729 752
• Posprzątam dom, mieszkanie, umy-
ję okna, tel. 794 108 133
• Młoda, ambitna podejmie się sprzą-
tania domu, biur, prac w ogrodzie. Za-
opiekuję się starszą osobą. 519 428 
913
• 33 letni mężczyzna (po szko-
le ogrodniczej) podejmie się pracy w 
ogrodzie 502 597 956
• Dyspozycyjna i bez nałogów podej-
mie się opieki nad osobą starszą w Tar-
nowie Podgórnym. tel. 695-056-635
• Absolwentka Uniwersytetu Przy-
rodniczego z doświadczeniem w 
sprzedaży, poszukuje pracy w branży 
rolniczej, ogrodniczej lub pracy biuro-
wej, jako doradca klienta, specjalista 
ds.sprzedaży. Posiadam dobrą zna-
jomość programów biurowych, ko-
munikatywną znajomość języka nie-

mieckiego i angielskiego oraz prawo 
jazdy kat.B z doświadczeniem w pro-
wadzeniu pojazdu. Telefon kontakto-
wy: 607-111-017
• Dyspozycyjna i bez nałogów podej-
mie się opieki nad dzieckiem w Tarno-
wie Podgórnym. Możliwość opieki w 
domu opiekunki (dobre warunki, miła 
atmosfera). Tel. 880-006-990
• Szukam pracy biurowej, tel. 532 729 
752
• Mężczyzna lat 33 obsługa maszyn 
budowlanych, naprawa Caterpillar 
specjalista d/s gospodarki magazy-
nowej, bhp w transporcie wew. - tel. 
601 433 117
• Wykoszę działkę, skopię ogródek, 
wycinka drzewa. tel. 515 336 526
• Poszukuję pracy – Tarnowo Podgórne 
i okolice. Pomoc domowa, opiekunka 
dla dzieci , sprzedawca lub inne. Mam 
20 lat, ks. sanepid., znajomość jęz. ang. 
i podst. niem. Tel. 721-057-462.
• Odpowiedzialna i dyspozycyjna 
Pani zaopiekuje się dzieckiem, osobą 
starszą lub posprząta dom w Tarno-
wie Podgórnym i okolicach. tel. 515-
607-540
• Od zaraz zaopiekuję się dzieckiem u 
siebie w domu, w Tarnowie Podgór-

nym. Mam dom z ogrodem. tel. 504 
163 311
• Szukam praktyk na stanowisko - 
kucharz (finansowane z Urzędu Pra-
cy). Tel. 539 783 383 lub 889 247 990
• Kierowca z samochodem dostaw-
czym bus szuka pracy, tel. 698 729 
868.
• Szukam pracy w reklamie, posiadam 
samochód oraz przczepę, tel. 792 426 
077.
• Szukam pracy, mam samochód do-
stawczy BUS. tel. 696 476 239.
• Szukam pracy związanej z ogrodem: 
porządki, skoszę trawę, oprysk, przy-
tnę krzewy, tel. 782 785 462.
• Szukam pracy na Vito lub Busa, tel. 
792 426 077
• Mężczyzna lat 54, odpowiedzialny, 
bez nałogów poszukuje pracy 500 46 
22 42
• Mężczyzna szuka pracy, uprawnie-
nia na wózek widłowy, p.j. B - 661 
068 102
• Pani posprząta dom, biuro, miesz-
kanie, inne 606 111 715
• Kierowca, emeryt z p.j. CE szuka 
pract - 602 478 780

Podaruj Erykowi

1%
swojego podatku!!!!

Wpłaty proszę kierować na konto:
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM “SŁONECZKO”

SBL Zakrzewo O/Złotow

89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
koniecznie z dopiskiem „Darowizna na leczenie i rehabilitację Eryka Łuczaka”

15 maja 2013 r. mija termin 
płatności:

- II raty podatku od nierucho-
mości,

- II raty podatku rolnego.
Niezapłacenie podatku lokal-

nego w ustawowym terminie jest 
zaległością podatkową i podlega 
egzekucji wraz z należnymi od-
setkami. Stawka odsetek od zale-
głości podatkowych w stosunku 

Wydział Finansowy przypomina
rocznym  wynosi  od dnia 7 marca 2013 r.   – 11,50 % kwoty zaległości 
w skali roku.

 W przypadku otrzymania upomnienia, do zapłaty pozostaje poza za-
ległością podatkową, kwota odsetek od zaległości podatkowych oraz 
koszty upomnienia wynoszące obecnie 8,80 zł.

 Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego 
(łącznego zobowiązania pieniężnego) dokonywać można również u soł-
tysa danej miejscowości .

W budynku Urzędu Gminy czynny jest codziennie w godz. 11.00 – 
15.00  Punkt Kasowy Banku Śląskiego Oddział w Tarnowie Podgór-
nym.  ~A.W.
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„Nie umiera ten  
kto trwa w pamięci żywych”

Z wielkim smutkiem żegnamy

Śp. Piotra Muszkietę

Prezesa i współzałożyciela Pasażu  
w Przeźmierowie, wieloletniego 
kolegę i wybitnego menagera.

Wyrazy głębokiego współczucia Żonie, 
Synowi i Bliskim

składają 
Koleżanki i Koledzy z Pasażu

Koleżance  Stanisławie Grzesiak i Jej rodzinie

wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci 

Męża i Ojca
składają koleżanki i koledzy z Klubu Seniora w Tarnowie Podgórnym

Matka – to najpiękniejsze słowo w językach świata. 
Matka – to słowo, które oznacza miłość, miłość prawdziwą,  
która nie zdradza, to słowo, które oznacza wierność, 
które oznacza wielką ofiarę, nawet do śmierci, dla dobra dziecka.

abp Stanisław Wielgus

Andrzejowi Rzepkowskiemu
Radcy Prawnemu Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

najserdeczniejsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci ukochanej

Mamy

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  
Tadeusz Czajka z pracownikami

Przewodniczący Rady Gminy  
Grzegorz Leonhard z Radnymi

Sołtysi

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ceremonii pogrzebowej

Śp. Piotra Muszkiety

Księdzu Proboszczowi Tomaszowi 
Szukalskiemu, krewnym, przyjaciołom, 

znajomym, sąsiadom, udziałowcom 
Pasażu oraz delegacjom Zespołu Szkół 

Leśnych w Goraju

Za liczny udział w uroczystości, złożone 
kwiaty, intencje mszalne i kondolencje 

Serdeczne podziękowania składa  
żona z synem i rodziną

Naszym Pracownikom

Jackowi i Błażejowi Skitek
oraz ich rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy i Babci

składa  Zarząd i pracownicy
Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej

TP – KOM Sp. z o.o.

 Nie umiera ten, kto trwa
                  w pamięci i sercach żywych

                                        C.K.Norwid

Irenie i Krzysztofowi Sokołowskim

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca i teścia

składają pracownice ms plus

Naszej koleżance  

Annie Piotrowskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

OJCA
składają

Dyrekcja oraz koleżanki i koledzy  
z Gimnazjum w Baranowie”

Wszystkim, którzy uczestniczyli w 
ostatnim pożegnaniu mojej Matki  

dziękuję z całego serca.

Andrzej Rzepkowski z Rodziną
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MATERIAŁY
BUDOWLANE

LUSOWO

cement, wapno, siporex, ceg∏a,
styropian, we∏na, kleje, pianki,

p∏yty G-K, profile, gwoêdzie

ul. Poznaƒska 50
606 988 783, 697 830 647
www.lusowo.republika.pl

kolbo1@wp.pl

SKUPUJ¢ AUTA

663 85 72 00

Sprawne w dobrym stanie lub po stłuczce osobowe, vany.
Korzystna wycena, umowa, gotówka od ręki.

ALTAMURAALTAMURAKAMIENIARSTWO
NAGROBKI GRANITOWE

ul. WSPÓLNA 55, BARANOWO, 61 814 19 39, 504 199 811, www.altamura.pl, altamura@skrzynka.pl

NAPRAWA POMNIKÓW GRANIT/LASTRIKO
LITERNICTWO

DEMONTA˚ / MONTA˚ DO POGRZEBU
UK¸ADANIE KOSTKI PRZY NAGROBKU

CZYSZCZENIE NAGROBKÓW

FONTANNY, ÂCIANY WODNE, KOMINKI, BLATY, PARAPETY, SCHODY

NAJTANIEJ

tel. 788 265 656

• SYSTEMY ALARMOWE
• SYSTEMY POŻAROWE
• KAMERY
• strony WWW

ATRAKCYJNE OŚWIETLENIA
DOMÓW I POSESJI

OGRODNICTWO
poleca:

Kwiaty
rabatowo-balkonowe
lobelia, bakopa, pelargonie,
smogliczki
sanwitalia, turki, szałwie,
begonie, sur�nie
bratki, żonkile, tulipany

Zapraszamy
OBSADZAMY KORYTKA

Batorowo, ul. Widok
(dawniej Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 119)

501 413 631

TARNOWO PODGÓRNE
TAXI NR 2

504 071 002
MERCEDES - WESELA - IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

DJwesela, zabawy
18-tki

782 785 462
HOTEL DLA PSÓW
oraz MINI ZOO

- lamy, ptaki, kucyki

506 777 719
gmina Tarnowo Podgórne

DO WYNAJMU!

Biuro (50m2, tel., internet)
Magazyn (2x100m2, ogrzewany)

Parking wewnętrzny, alarm

Przeźmierowo!

601 73 51 94

PRACA
Firma handlowa w Dąbrowie k.Poznania (przy wyjeździe na Buk) poszukuje

pracownika do działu handlowego.

Praca stacjonarna przy komputerze – przyjmowanie i rejestracja zamówień.

Wymagana umiejętność pracy na komputerze.

Preferowane są osoby ze znajomością języka niemieckiego.

Bardzo dobre warunki pracy

Oferty – CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres

rekrut@dabrowa@wp.pl

gotówka w 1 dzień
z opóźnieniami do 90 dni max 250 tys. Bez hipoteki
bez historii w BIK od 18 lat do 100 tys.

od 8,75% w skali roku


SZYBKO i SKUTECZNIE!

ul. Szarotkowa 127, 60-175 Poznań tel. 537-727-717, 510-319-660

OGRODY
W I E L K O P O L S K I E

• PROJEKTOWANIE
• ZAKŁADANIE
• PIELĘGNACJA
• KOSZENIE
• INST.NAWADNIANIA

664 033 881
www.ogrody-w.pl

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

KOSTKI

Zgłoszenia: 032 291 75 86 lub mailem: rekrutacja@ezt.pl
(w temacie proszę wpisać: Praca-Swadzim)

Zakłady Usługowe EZT S.A.
poszukują

osób chętnych do pracy na stanowisku

PRACOWNIK UTRZYMANIA CZYSTOŚCI:
hali sklepowej i pomieszczeń socjalnych sklepu Decathlonna terenie Swadzimia

Wymagamy chęci do pracy i dyspozycyjności 7 dni w tygodniu w godzinach 08.00 – 12.00.
Mile widziane są również osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
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godz. otwarcia: pn-pt 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00

JULKA

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 130  500 085 703

OFERTA:
- strzyżenie
- kąpiel
- zabiegi  pielęgnacyjne
- trymowanie

SPA DLA PSA

TOREBKI
OBUWIE
Nowo otwarty sklep
Rynkowa 75 (w Pasażu)

Czynne
930 - 1800

sob. 930 - 1400

Czynne

Zawsze

dobre
dobre

CENY!!Zawsze

dobre

CENY!!

Zapraszamy!

Przeźmierowo

STOMATOLOGIA

Tarnowo Podgórne, Pl. Margaretek 17/1 (Os. Zielony Gród) 
61 670 77 49;  502 525 816

- manicure zwyk∏y
- manicure HYBRYDOWY
- zag´szczanie i przed∏u˝anie rz´s
- oczyszczanie; depilacja
- pedicure i manicure
- mikrodermabrazja diamentowa
- odm∏adzanie skóry twarzy

SALON URODY ZDROWIE i URODA

Profesjonalnie i w przyst´pnej – sprawdê!!!

SALON URODY ZDROWIE i URODA
Produkty aloesowe

NOWAMEB
MEBLE

KUCHENNE I ŁAZIENKOWE
NA ZAMÓWIENIE

• SZAFY WN¢KOWE
• BOGATY WYBÓR FRONTÓW, BLATÓW
• SPRZ¢T DO ZABUDOWY
• WYMIANA FRONTÓW I BLATÓW
• INNE MEBLE NA WYMIAR

EKSPEDYCJA: SADY, ul. Szkolna 14, tel. 61 814 71 24, 609 66 28 40

Masa¿ klasyczny 
z dojazdem 
na terenie 

gm. Tarnowo Podgórne.

tel. 601 614 727

masaztp@wp.pl

) 797 794 360

LOGOPEDA
Terapia logopedyczna
dzieci i osób dorosłych

SPRZEDAM DZIAŁKĘ
Zakrzewo, 891 m2

tel. 504 720 555
(właściciel)

SPRZEDAM
warsztat, zaplecze

garaż = 100 m2

na cichej działce 994 m

(możliwa budowa domu)

Przeźmierowo
tel. 516 433 475
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Godziny otwarcia: Pon.-pt. 9.00-18.00

Sobota 9.00-15.00
Polub nasz profil na Facebook-u
www.facebook.com/Kiekrz-Living

Kiekrz LivingKiekrz Living
Zapraszamy do nowo otwartego sklepu 

w Galerii Kiekrz!

FIRM - BIUR - DOMÓW - MIESZKAŃ
SPRZEDAŻ PROFESJONALNEGO 

SPRZĘTU I ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA

SPRZĄTANIE

F-VAT  TEL. 608 635 758

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par •

• Konsultacje psychologiczne
i seksuologiczne •

Agencja

Ubezpieczenia:

Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo
tel. 61 814 13 80
tel. 661 590 360

Dojazd

do klienta

na telefon

Ochrona zni˝ek w OC i AC
Zni˝ki bran˝owe
Warunki specjalne
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KAMIENIARSTWO TRAWOL
TYLKO U NAS UBEZPIECZENIE NAGROBKA GRATIS!

NAGROBKI
JUŻ OD 1499 ZŁ

www.trawol.pl
ŁĘCZYCA K/LUBONIA, UL. CMENTARNA 2, TEL. 515 272 534 , 513 073 260
SWARZĘDZ, UL. SADOWA 24/26, TEL. 517 845 811        www.trawol.pl

Z TÑ
 REKLAMÑ

RABAT 5%*

*promocje nie łączą się

NAUKA JAZDY
KURSY PRAWA JAZDY KAT. B

66 44 99 032
Wyk∏ady w Przeêmierowie

Prawo jazdy nawet w miesiąc!

Badania lekarskie i materia∏y do nauki w cenie.
Jazdy po trasach egzaminacyjnych! Odbieramy kursantów z domu

• urodziny
• stypy
• catering Êwiàteczny

Organizujemy:
• wesela 
• jubileusze
• komunie
• chrzciny

Organizujemy:
•
• jubileusze
• komunie
• ch

ul. Zachodnia 3, tel.605 320 413
e-mail: krzysztofmizera-mrow@wp.pl

Tarnowo

Sala na 100 osób

Podgórne

Sala Bankietowa „Strzelnica”

MAJÓWKA ZABAWA 18.V
ZAPRASZAMY

US¸UGI TRANSPORTOWE
NISKIE CENY

600 042 721

• ˝wir • ziemia ogrodowa •
• porzàdkowanie terenu - rozbiórki •

• wywóz gruzu i Êmieci •
• karczowanie • niwelacja • wykopy •

CAT - koparko ∏adowarka
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• Reportaże
• Kursy fotografii

605 188 010
kxrx@wp.pl

FOTOGRAFIA ŚLUBNA

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178

KÄRCHER
Profesjonalne czyszczenie
tapicerki samochodowej,

mebli, dywanów, wykładzin,
materacy.

508 610 256

OGRODY

663 502 532

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA

koszenie, wertykulacja,
projektowanie i wykonastwo,
opryski, nawożenie, cięcie,
wywóz zielonych odpadów,

porządki, systemy nawadniające,
pielęgnacja

LECZENIE UZALE˚NIE¡
- alkohol, hazard, leki, 

narkotyki, uzależnienia mieszane

Interwencje kryzysowe
Pomoc w dostaniu się do ośrodka
Terapia rodzin osób uzależnionych

Terapia DDA
Certy�kowany psychoterapeuta uzależnień

501 958 513

SK¸AD OPA¸U
Batorowo,

ul. Stefana Batorego 46
tel. 507 013 325, 602 573 144

WYSOKA JAKOÂå, NISKIE CENY
W¢GIEL POLSKI

– od 1 tony transport gratis! do 20 km –

NAWADNIANIE
DLA KAŻDEGO

ZRÓB TO
SAM!

• dostarcz plan ogrodu
• skompletujemy instalację
• do samodzielnego montażu

ceny już od 2 zł za 1 m2

tel. +48 668 219 042, +48 604 613 789
borowkowo@onet.pl

LOKAL DO WYNAJ¢CIA
KIEKRZ 130 m2

tel. 668 001 626

MIESZKANIE, POKÓJ
DO WYNAJĘCIA
782 225 988
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USŁUGI KOMPUTEROWE
PARTKOM

tel. 501 44 87 85
www.partkom.pl
serwis@partkom.pl

świadczymy profesjonalne usługi,
oferujemy fachową pomoc oraz konkurencyjne ceny
Poznań i okolice - odbiór i dowóz sprzętu do klienta
SZYBKO, FACHOWO I TANIO

serwis
naprawa

doradztwo
modernizacja
sieci i internet

komputer zastępczy
na czas naprawy

KAZBET® Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

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

PRODUKCJA I UKŁADANIE

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

P
R
O
M
O
C
J
A

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

Dojazd do klienta
oferujemy:

- doradztwo
- serwis
- sprzedaż sprzętu
  komputerowego

ZADZWOŃ JEŚLI
POTRZEBUJESZ POMOCY

Tel.: 509 840 839
sglapiak@gsoft.biz

ZACHODNIE
UŻYWANE MEBLE

I ARTYKUŁY
WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

ZAPRASZAMY
pon.-pt. 11.00 - 17.00
Sobota  10.00 - 14.00

ul. Wiosenna 43, Baranowo

czyszczenie odzie˝y
równie˝ skóry i ko˝uchy
czyszczenie odzie˝y
równie˝ skóry i ko˝uchy

PRALNIA
CHEMICZNA NATANATA

pranie r´czników, poÊcieli
magiel

61 670 39 37, 608 70 19 51

POZNA¡ - ¸AWICA
ul. Brzechwy/przy NETTO

(w pobli˝u lotniska)

GALERIA MALWOWA
ul. Malwowa 162, Skórzewo
61 670 32 24, 881 92 33 22

Wkrótce otwarcie!

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace
Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT

ul. Parkowa 2, Baranowo, tel. (61) 896 30 42
www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl

WELTENWELTEN

Kat. „B”

ul..Wichrowa 1A (III piêtro)
60-449 Poznañ
     607 337 312 

u nas zawsze œwieci zielone

Zapraszamy
kursy prawa jazdy kat. B oraz jazdy doszkalaj¹ce

Oferujemy
- nowe auto RENAULT CLIO z klim¹ (takie same jak na egzaminie pañstwowym)

- teoria w dwa weekendy
- mo¿liwoœæ wykonania badañ lekarskich

- atrakcyjne ceny - dogodne raty
- mi³¹ i fachow¹ obs³ugê 

Nasz adres: Poznañ, ul.Wichrowa 1A (budynek West Point) II piêtro
 Dojazd: autobus lini 61 z Ogrodów, przystanek - Wichrowa
Tel: 607 337 312

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

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

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

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

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: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk, 
polepszają przyssanie

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77, tel. 61 848 88 37
tel. 888 737 815 (po 16 00)

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

OGRODY
koszenie trawy, przycinanie drzew,

sprzątanie
696 476 239
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Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93
501 662 042

US¸UGI
TAPICERSKIE
• zmiana tapicerek
• modernizacja
  i naprawa mebli
• transport gratis
tel. 508 610 256
oraz KÄRCHER

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

Przedszkole
Tajemniczy Ogród 

Przeźmierowo, ul. Krańcowa 109
www.przedszkoletajemniczyogrod.pl

tel. 696 434 293
Zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

  Przyjmujemy zapisy do zerówki 

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły ogrodnicze

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 61 814 69 79

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

61 8146 979
Lusowo, Nowa 45

Architekt
arx.org.pl

601 726 802
www.malujemy24.pl
prace remontowo-wykoƒczeniowe

tel. 501-056-050

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Różana 33

PARKIETY
PAWLACZYK I SYNOWIE
tel. 504 202 143

KAWALERKA
DO WYNAJĘCIA
602 270 286
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ROLETKI
MATERIAŁOWE

MOSKITIERY

139

BRAMY GARAŻOWE

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR!

Profil 6-komorowy
w cenie 3-komorowego!

biuro@dobreokna.poznan.pl, kom. 602 150 364, www.dobreokna.poznan.pl

PROMOCJA!

PRODUCENT
CIEPŁYCH OKIEN

Okna drewniane
Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne DRE

 

606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLLETIC W DOMU
ZREDUKUJESZ WAGĘ

WYMODELUJESZ SYLWETKĘ
ZREDUKUJESZ CELLULIT I ROZSTĘPY

UJĘDRNISZ SKÓRĘ
WZMOCNISZ MIĘŚNIE
USUNIESZ TOKSYNY

ZREDUKUJESZ STRES
WYPOŻYCZ
ROLLETIC:

250 ZŁ
ZA 1 MIESIĄC

DOWÓZ SPRZĘTU
GRATIS!!!

TEL: 602 340 028
PORADY

DIETETYCZNE

A-Z

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
języka angielskiego

kom. 503 311 518
www.tlumaczenia-poznan.eu

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
Lissoń Stanisław

4,5 m2 7,2 m2 10 m2  21 m2 

Usługi na terenie:
• Poznania • gm. Rokietnica • gm. Suchy Las •
• gm. Tarnowo Podgórne •

Kiekrz, ul. Kierska 32, 62-090 Rokietnica
tel. 61 8482 354, kom. 602 687 970, 606 363 605

KORA
SOSONOWA
661 977 269

kom. 602 659 208

L OÊrodek Szkolenia Kierowców

DUKAT
Poznaƒ, ul. Dàbrowskiego 98, 

tel. 61 8417739, kom. 0501 707 099
Organizuje kursy prawa jazdy kat. A, A1, B

CENA – 1 250 z∏
ka˝dy wtorek, czwartek 17.30

NOWE OTWARCIE
Kursy wg. nowych zasad szkolenia

tel. 666 745 777

US¸UGI
OGÓLNOBUDOWLANE

elewacje, docieplenia domów
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061 814 27 12 

tel. 61 8 142 712
ul. Akacjowa 41
62-081 Przeźmierowo

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

607 568 308
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

adiunkt ze szpitala
przy ul. Polnej w Poznaniu

SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK

przyjmuje w każdą środę, od godz. 14-stej,
w NZOZ  „MED LUX” ul. Rynkowa 63

tel. rej. 61-816-39-10
oraz w każdy poniedziałek, od godz. 15-stej

w NZOZ przy ul. Dalemińskiej 6a/6, w Poznaniu
tel. rej. 600-11-66-76 

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska

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

Zapraszamy do
składania ofert
tel. 600 797 237

gawin-nieruchomosci.pl

WIOSENNE PROMOCJE
Kontakt: Lusowo, ul.Wierzbowa 42A

tel. 500-149-451
biuro@greendecor.pl
www.greendecor.pl

OGRODY
WERTYKULACJA TRAWNIKÓW

FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA

DIETETYKA

mgr Agnieszka Kaźmierska
specjalista �zjoterapii,
odnowy biologicznej,
dietetyk, kosmetolog

ul. Sianowska 104, Poznań-Smochowice
tel. 61 848 96 82, 513 097 779
e-mail: biuro@anies.com.pl

OKRĘGOWA
STACJA

KONTROLI
POJAZDÓW
przeglądy

rejestracyjne
wszystkich
pojazdów

SERWIS
TACHOGRAFÓW

CYFROWYCH62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 171, tel. 61 652 08 23, tel./fax 61 8146 530

Przeźmierowo Morelowa
Działka 844 m2

piwnica ze stropem, woda, prąd

tel. 602 44 96 77

SPRZEDAM
zamienię na mieszkanie
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Jacek Okołów

l OGRODY, TRAWNIKI l TERENY ZIELONE l
l PRACE OGRODOWE l KORA SOSNOWA l

tel. 661 977 269  |  www.travdar-poznan.pl

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia
ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV

GMINNA SPÓ¸DZIELNIA SCh
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
PRZYJMUJEMY ZAPISY NA ZIEMNIAKI SADZENIAKI

I MATERIAŁ SIEWNY

W¢GIEL
W¢GIEL BRUNATNY 345,-

MIA¸
ECO GROSZEK

PALIWO

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

SK¸AD OPA¸U
GÓRA

(k.Tarnowa Podgórnego)
ul.Szkolna, tel. 602 728 145

Wegiel krajowy oraz importowany
Skupujemy złom

Sprawdź naszą ofertę na

www.condor-polska.pl

Najlepsze Ceny!

US¸UGI POGRZEBOWE

Tarnowo Podg., ul. Poznańska 91
tel. 61 814 66 65, 503 053 585
http://uslugipogrzebowe-oaza.pl/uslugi.html

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

TRANSPORT

ROBOTY ZIEMNE + HDS
KAMI¡SKI

601 76 25 84

• ROZBIÓRKI, KARCZOWANIA
• PODWYŻSZANIE TERENU
• ZAŁADUNEK,
   WYWÓZ GRUZU-ŚMIECI
• KOPARKO ŁADOWARKA CAT
• MŁOT WYBURZENIOWY
• ZIEMIA, ŻWIR, PIASEK
• KONTENERY 1m3

   NA GRUZ, ŚMIECI
• KRĘGI BETONOWE

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
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US¸UGI ELEKTRYCZNE - SYSTEMY ALARMOWE

504 136 906 602 216 118

- AWARIE
- INSTALACJE NOWE, MODERNIZACJA
- POMIARY ELEKTRYCZNE
- SIECI KOMPUTEROWE
- NAPRAWA ELEKTRONARZĘDZI

- SYSTEMY ALARMOWE
- TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA (MONITORING)
- SYGNALIZACJA POŻARU
- KONTROLA DOSTĘPU
- DOMOFONY

biur
rachunkowe

ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE
• Prowadzenie Ksiąg Przychodów
  i Rozchodów
• Ryczałt ewidencjonowany
• ZUS, kadry

Przeźmierowo, ul. Wiosny Ludów 76, tel. 61 814 28 63, 607 288 671, fax 61 652 40 63, e-mail: biuro.ra@wp.pl

PIT’yROZLICZENIA ROCZNE

USŁUGI
BRUKARSKIE

604 403 593

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

NAWIERZCHNIE, PODJAZDY,
CHODNIKI, PARKINGI,

RENOWACJA

Grunwaldzka 324, Zàbkowicka 4/6
60-166 Poznaƒ

Tel. 61 867 99 01, 61 864 15 41
504 046 233, Fax 61 867 99 01
www.klinikagrunwaldzka.pl

Najlepsza ortopedia, chirurgia r´ki
oraz chirurgia ogólna w Poznaniu.

Rejestracja pacjentów codzienie od 08.00-20.00

Zapraszamy pacjentów w ramach NFZ, a tak˝e prywatnie:

ortopedia i traumatologia narzàdu ruchu, 

chirurgia r´ki, chirurgia ogólna, 

chirurgia szcz´kowo-twarzowa,

chirurgia plastyczna, ginekologia i po∏o˝nictwo,

chirurgia dzieci´ca, neurologia, 

gastroenterologia, endokrynologia, laryngologia,  

rehabilitacja, terapia uzale˝nieƒ, seksuologia 

i terapia par, gabinet psychoterapeutyczny i grupy 

wsparcia, dietetyka, pracownia RTG, USG, labora-

torium analiz lekarskich

COSMETICS

515 528 609, 725 118 570 www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19

MATKEX.PL
60-256 Poznań

ul. Chociszewskiego 43a
tel. 61 861 00 87; 61 865 10 50firma od 1996 roku

Salon, Serwis Rainbow
- nowe i u˝ywane,
skup, sprzeda˝, zamiana
stare na nowe
Filtry do wody
- uzdatnianie, zmi´kczanie,
odêelazianie wody
- uzdatnianie, zmi´kczanie,

czynne w godz. 11.00 - 17.00

www.tani-kurier.net
• SZYBKA I TANIA WYSYŁKA
• BEZ UMÓW I DEKLARACJI ILOŚCI
• ODBIÓR PRZESYŁEK NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
• PALETY, GABARYTY, PACZKI NIESTANDARDOWE
• PROFESJONALNA OBSŁUGA

PACZKA JUŻ OD 16 ZŁ
ZAPRASZAMY PON-PT 9-16.30

ODDZIAŁ PRZEŹMIEROWO
UL. RYNKOWA 113 (WJAZD OD UL. KRAŃCOWEJ)

62-081 PRZEŹMIEROWO

☎  881-511-050

 biuro@tani-kurier.net

ODDZIAŁ SMOCHOWICE
UL. KOŚCIERZYŃSKA 10

60-446 POZNAŃ

☎  881-511-040

USŁUGI
MINIKOPARKĄ

INSTALACJE
CO-WOD-KAN-GAZ

KLIMATYZACJE
ŚLUSARSTWO

tel. 603 869 195

SPRZĄTANIE
PO BUDOWACH

696 476 239
wywóz gruzu, FV VAT

WYKAŃCZANIE WNĘTRZ
• OCIEPLANIE • NIDA GIPS •

• MALOWANIE •
698 729 869

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par •

• Konsultacje psychologiczne
i seksuologiczne •
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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

Nowy adres!

E  ROMETAL
KOWALSTWO  i  AUTOMATYKA  BRAM

ul. Laskowa 7, 62-081 PrzeŸmierowo
tel. 61 814 23 79, kom. 502 710 740

www.eurometal.net.pl

do bram przesuwnych, skrzyd³owych, gara¿owych

OGRODZENIA OZDOBNE kute i nowoczesne
BALUSTRADY wewnêtrzne i zewnêtrzne
BRAMY GARA¯OWE segmentowe Nice
SPRZEDA¯, MONTA¯ i SERWIS AUTOMATYKI

NOVA STAL Sp. z o. o. 

HUTROWNIA STALI
w ofercie:

Stal budowlana AIII, A0, ciągniona, kształtowniki,
rury, blachy, druty, CIĘCIE i TRANSPORT

 
pn-pt 7-16.00, w soboty 7-12.00

Poznań, ul. Lutycka 105,
tel. 61 847 7243, 606 439767

projekt gratis
przy naszym

wykonawstwie

• zak∏adanie i piel´gnacja terenów zielonych,
• systemy nawadniajàce,
• prace brukarskie,
• remonty i prace wykoƒczeniowe w domu.

OGRODY:

www.modrzew-ogrody.pl
tel. 502 32 05 59

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Różana 33

PARKIETY
PAWLACZYK I SYNOWIE
tel. 504 202 143

Okna i drzwi z PCV
PRODUKCJA, MONTA˚, ATESTY

OBRÓBKA WYKO¡CZENIA OÂCIE˚Y

RATY
Firma WIST

PRZEèMIEROWO
ul. RzemieÊlnicza 41
tel. (061) 814 29 74,
fax (061) 652 37 89
www.wist.poznan.pl

NOWOÂå -  ekskluzywne, bezo∏owiowe okna 5-komorowe
 pakiet 3 szybowy k = 0,6 DO

BR
E 

O
KN

A 
- D

O
BR

A 
CE

NA

promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

USŁUGI

TANIO I FACHOWO

BUDOWLANO
- WYKOŃCZENIOWE
• elewacje
• docieplanie poddaszy
• docieplanie domów
• zabudowa Nida-Gips
• układanie pozbruku
• montaż paneli
i inne

600 45 37 27
Kobylniki, ul. Szkolna 8B

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE

FINANCE TEAM

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225 

62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228    

TEL./FAX  61 814 63 13
www.dobrzenieccynieruchomosci.gratka.pl

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY: 
DOMY - PRZEŹMIEROWO 620 TYS.

DZIAŁKI BUDOWLANE - KOBYLNIKI,
SKÓRZEWO, ROSNÓWKO, KIEKRZ,
ROZALIN, TARNOWO, RUMIANEK
KLUB FITNESS 660 M2 Z NAJEMCĄ

NAJEM - PRZEŹMIEROWO LOKAL 25M2 

BRYKIET   GRILLOWY
AKCESORIA  DO GRILOWANIA
DREWNO  DO KOMINKA I OPAŁOWE
BRYKIET  Z TROCIN  OPAŁOWY

SKLEP FIRMOWY DREWPAL S.C.     
PRZEŹMIEROWO  ul. RYNKOWA 117 (przy stacji Orlen)

tel. 692 384 100, e-mail: barnas56@poczta.onet.pl
www.drewpal-sc.com

SPRZEDAŻ  
DETALICZNA

I HURTOWA
czynne od 

pon.-piątku 
w godz. 10.30 – 16.30

Wiedza, Doświadczenie,
Solidność i Punktualność.

Nadzory, kosztorysy, 
adaptacje.

tel. 500 276 010

Kierownik Budowy
z uprawnieniami

tel. 502 320 647
61 814 54 26

tel. 502 320 647tel. 502 320 647

WYWÓZ
NIECZYSTOŚCI
PŁYNNYCH

WYWÓZ
NIECZYSTOŚCI
PŁYNNYCH
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