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na wstępie
Szanowni Państwo!
Miłośników psów – i nie tylko – zapraszamy na Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski Groomerów. 13 i 14 lipca do Tarnowa 
Podgórnego przyjadą najlepsi psi fryzjerzy! Szczegółowy program 
wewnątrz numeru. 
Wakacje w pełni. Proszę przeczytać rady Straży Gminnej, jak 
zapewnić dzieciom bezpieczny wypoczynek. Polecam również 
Państwa uwadze ciekawą rozmowę z treserem psów – opowiada 
jak rozpoznać nastroje psów i jak uniknąć ataku ze strony tych 
czworonogów. 
Życzę wszystkim udanego wypoczynku! 

Pozdrawiam przedwakacyjnie
 ~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 weterynaryjne 983
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

Przychodnia Lekarska SALUBER  
Tarnowo Podgórne

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX - Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

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

Zostałeś oszukany? 
Zgłoś to!

W poprzednim (czerwcowym) numerze „Sąsiadki – Czytaj” 
ostrzegaliśmy przed fałszywym kominiarzem który „nacią-
gał” mieszkańców w Przeźmierowie. Po artykule zadzwo-

nił do redakcji jeden z mieszkańców, który poinformował nas, że jego 
ojciec najprawdopodobniej padł ofiarą oszusta. Ten fakt zgłosił już na 
Policji w Tarnowie Podgórnym. Jednak oficjalnie skala działań „komi-
niarza” nie jest znana, ponieważ mieszkańcy nie chcą zgłosić Policji 
kolejnych przypadków. A wiemy na pewno, że nie jest to tylko jeden 
przypadek! Dlatego apelujemy: zostałeś oszukany – zgłoś to Policji! 
Takie historie nie powinny ujść na sucho! ~ARz

Organizator imprezy na te-
renie ogólnodostępnym 
w naszej Gminy musi pa-

miętać o tym, by na co najmniej 
30 dni przed terminem imprezy 
złożyć do Wójta odpowiednie do-
kumenty wraz z załącznikami. Są 
to: 

- wniosek o wydanie zezwole-
nia – jeśli jest to impreza masowa 
(to znaczy teren imprezy ma wię-
cej niż 500 m2), 

- zgłoszenie – jeśli nie jest to 
impreza masowa. 

Impreza masowa to taka, któ-
ra odbywa się na terenie więk-
szym niż 500 m2. Dokładny spis 
załączników do wniosku o wy-
danie zezwolenia dostępny jest 
na gminnej stronie internetowej  

www.tarnowo-podgorne.pl w za-
kładce BOK / Wydział Spraw 
Obywatelskich. Natomiast 
w przypadku imprez kultural-
nych, sportowych czy rekreacyj-
nych, ale nie masowych, nale-
ży we wniosku wskazać termin, 
czas trwania i miejsce (w tym po-
wierzchnię terenu) przewidywaną 
liczbę uczestników oraz określe-
nie planowanych środków słu-
żących zapewnieniu bezpieczeń-
stwa uczestników.

W każdym przypadku musi być 
wskazana osoba odpowiedzialna 
za zapewnienie bezpieczeństwa 
(to musi być konkretna osoba, 
z imienia i nazwiska, a nie grupa 
osób, stowarzyszenie, ani rada so-
łecka itp.). ~ASz

Planujesz imprezę – 
przeczytaj!
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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 zwiększy się ruch samochodowy?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Z mieszanymi uczuciami obserwuję rozpoczęcie 
budowy Tarnowskich Term przy ul. Nowej. Z jednej 
strony bardzo cieszę się z perspektywy korzystania 
z tego ośrodka rekreacji w niedalekiej przyszłości, 

ale z drugiej, jako mieszkaniec ulicy Ostatniej,  
obawiam się nasilenia ruchu drogowego,  

gdy inwestycja zostanie oddana do użytku.  

Czy na terenie Gminy w niedalekiej przyszłości 
będą postawione specjalne kosze na psie odchody?

Szanowny Panie Wójcie, czy na terenie Gminy 
obowiązuje jakiś przepis, który zakazywałby „niekul-
turalnym” sąsiadom zakłócania spokoju w niedzielę 

(koszenie trawy) podczas, gdy inni sąsiedzi  
spędzają miło czas w towarzystwie rodziny  

lub znajomych w swoich ogrodach.  

Zgodnie z naszymi założeniami obsługę komunikacyjną Tarnow-
skich Term przyjmie Aleja Solidarności. Jednakże będziemy ob-
serwować, czy otwarcie Parku Wodnego będzie wpływać na na-

silenie ruchu na ulicach Tarnowa Podgórnego, w tym na ulicy Ostatniej. 
Jeżeli ruch samochodowy „rozleje się” na inne ulice, to podejmiemy 
działania ograniczające to zjawisko. 

W przeprowadzonych w ubiegłym roku badaniu opinii miesz-
kańców na temat warunków życia w Gminie Tarnowo Pod-
górne zadawano mieszkańcom pytania również w tej spra-

wie. Zdecydowana większość mieszkańców jest przeciwna ponoszeniu 
przez budżet Gminy kosztów z tytułu wywozu psich kup. Psią kupę 
szczelnie zawiniętą w woreczek foliowy można wrzucić do domowego 
lub ogólnodostępnego pojemnika na śmieci.

Nie ma przepisów, które zakazywałyby koszenia trawników 
w niedziele i dni świąteczne. Jedynym przyjętym zwyczajowo 
przepisem jest tzw. cisza nocna, mówiąca o powstrzymywaniu 

się od wykonywania takich prac w godzinach 22.00-6.00. 
Zachowanie ciszy i tworzenie warunków do relaksu i wypoczynku to 

kwestia przede wszystkim związana z utrzymywaniem dobrych relacji 
sąsiedzkich. 
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aktualności 

Baranowo

 Trwa opracowanie projektu kanalizacji 
deszczowej na ul. Rolnej

 Zakończono opracowanie projektu ul. 
Pogodnej i Klonowej

Batorowo

 Zakończono opracowanie projektu ul. 
Widok

 Trwa opracowanie projektu ul. Batorow-
skiej

Chyby

 Zakończono budowę I etapu ul. Pagór-
kowej

 Zakończono opracowanie projektu ul. 
Parkowej

 Projektant przedstawił koncepcję mola. 
Obecnie trwają konsultacje z mieszkań-
cami.

Jankowice

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

 Trwa budowa ogrodzenia przy Zespole 
Pałacowo-Parkowym

Kokoszczyn

 Zakończono opracowanie projektu ul. 
Krętej (połączenie z Tarnowem Podgór-
nym)

Lusowo

Wykonano schody na poddasze Muzeum

 Ogłoszono przetargi na budowę remizy i 
biblioteki oraz na nadzór inwestorski  

Lusówko

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

Przeźmierowo

 Zakończono opracowanie projektu ulic 
Morelowej i Krótkiej

 Zakończono projektowanie Centrum 
Kultury

 Opracowano dokumentację na rewitali-
zację zieleni przy Rynkowej.

Sady

 Zakończono budowę drugiego budynku 
– mieszkań komunalnych. 
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Na Jeziorze Lusowskim pod czujnym okiem medalistki mi-
strzostw świata i Europy Izabeli Dylewskiej od początku lipca 
trenują najmłodsi miłośnicy pływania kajakiem.  

Grupa rozpoczęła swoją przygodę ze sportem jesienią 2012 r. Wtedy 
po raz pierwszy wsiedli na kajaki i pływali po basenie. Ten nowatorski 
pomysł pozwolił im szybko opanować ewentualne wywrotki i techni-
kę pływania niezbędną podczas czynnego uprawiania kajakarstwa. Gdy 
zrobiło się ciepło zaprezentowali się właśnie w Lusowie, podczas za-
wodów triatlonowych. Najmłodsi (w wieku 6,7 lat) po zaledwie kilku 
miesiącach trenowania doskonale radzą sobie na wodach jeziora. Gdy 
powstaną Tarnowskie Termy Izabela Dylewska zadeklarowała chęć po-
prowadzenia takiej  sekcji również u nas. Połączenie treningu na base-
nie i doskonałych warunków Jeziora Lusowskiego może być szansą, 
że tak znamienita trenerka znajdzie swojego następcę wśród młodzieży 
Tarnowa Podgórnego.  ~ARz 

Najmłodsi kajakarze

Powiat Poznański gościł wolontariuszy, którzy wykazali się szcze-
gólnym zaangażowaniem w działalność dobroczynną. Ich działa-
nie zasługuje na oficjalne uhonorowanie, dlatego Zarząd Powiatu 

i Radni podziękowali osobiście najbardziej zasłużonym osobom wrę-
czając złotą statuetkę w kształcie serca. Z terenu naszej Gminy uhono-
rowani zostali: Andrzej Kawa (na zdjęciu drugi od prawej), Małgorzata 
Prętka, Aurelia Pawlak, Jolanta Bernat, Halina Rybak oraz Maria Gra-
bowska. Serdecznie gratulujemy!

Radna powiatu  ~ Krystyna Semba

Gala Wolontariatu 2013 
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aktualności

Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski repre-
zentował naszą Gminę na konferencji pod-
sumowującej konkurs „Samorządowy Lider 

Zarządzania 2013 – Samorząd jako pracodawca”. Or-
ganizatorem konkursu była Komisja Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej we współ-
pracy ze Związkiem Miast Polskich oraz Norweskim 
Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych. 

Sekretarz przedstawił założenia projektu „Partycy-
pacja pracowników w procesie zarządzania persone-
lem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne”. Za jego 
realizację otrzymaliśmy tytuł Laureata zajmując dru-
gie miejsce w kategorii „Inne rozwiązania dotyczące 
budowy motywującej kultury organizacyjnej w in-
stytucjach samorządowych”.  

~ARz

Ewa Jurasz, radna i sołtys 
Chyb, zdobyła tytuł Super-
sołtys Wielkopolski 2013!. 

Wygrała konkurs organizowany 
przez redakcję Głosu Wielkopol-
skiego. Głosowanie zakończyło 
się 6 lipca. 

Pani Ewa zdobyła 2626 głosów, 
o 259 głosów więcej niż Maria 
Chojnacka, (sołtys wsi Krzysz-
kowo), która zajęła drugie miej-
sce. Na trzecim miejscu znalazła 
się Róża Lubka, sołtys Mrowina i 
Cerekwicy. Pani Supersołtys ser-
decznie gratulujemy! 

~ARz

Wójt Gminy Tadeusz Czajka przekazał jeden egzemplarz 
pierwszego tomu „Dziejów Gminy Tarnowo Podgórne” Ar-
cybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu.  

Każdy z nas może stać się posiadaczem tej książki - jest do kupie-
nia w dwóch księgarniach: w Tarnowie Podgórnym przy ul. Szkolnej 
i w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej (cena 49 zł). W tych samych miej-
scach można nabyć gminną flagę  (25 zł). 

~ARz

Samorządowy Lider Zarządzania 2013

Mamy 
Supersołtysa!

Dzieje u Arcybiskupa

Do Kudowy - pilne!
Dzieci rodziców płacących KRUS zapraszamy na kolonie w Kudowie 

Zdroju w terminie 21.07-3.08. Koszt 350 zł. Zapisy do 16 lipca.  Infor-
macje: Barbara Wypuszcz, tel. 61 8959 303.

Wójt z wisytą u arcybiskupa

Ewa Jurasz - 
Supersołtys

Sekretarz Oskar Cierpiszewski odebrał nagrodę dla Gminy
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Sady
 Trwa budowa chodnika przy ul. Kwiato-

wej (odcinek od ul. Kobylnickiej do ul. 
Ludowej)

 Rozpoczęto budowę budynku gospodar-
czego przy świetlicy

Swadzim

 Zakończono opracowanie projektu ul. 
Lipowej (droga do Batorowa)

Tarnowo Podgórne

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

 Trwa przebudowa ul. Szkolnej

 Zakończono opracowanie projektu ul. 
Łąkowej

 Trwa opracowanie projektu węzła po 
południowej stronie drogi krajowej nr 92

Wysogotowo

 Trwa opracowanie projektu ul. Wierzbo-
wej (od ul. Bukowskiej do ul. Długiej)

 Trwają prace remontowe w budynkach 
komunalnych Gminy
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Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Zapraszamy na bezpłatne 
grupowe i indywidualne 
(również ojców!) spotkania 

do Szkoły dla Rodziców. Zajęcia 
są prowadzone przez doświadczo-
ne i posiadające ukończone kursy 
specjalistyczne położne środowi-
skowo- rodzinne. 

Tematyka: 
- ciążą (zmiany ogólnoustrojo-

we, dieta, ćwiczenia), 
- przygotowanie do porodu, 

zwiastuny porodu, pozycje werty-
kalne, poród, 

- prawa rodzącej zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia, 

- rola ojca poprzez ciążę, poród, 
połóg, 

- przygotowanie do karmienia 
piersią i techniki karmienia, 

- połóg (doradztwo laktacyj-
ne, usuwanie szwów, ćwiczenia 
w połogu), 

- noworodek: pielęgnacja (kol-
ki), testy przesiewowe, nauka 
kąpieli na fantomie, szczepie-
nia, pierwsza pomoc noworodka, 
niemowlęcia i starszego dziecka 
(ćwiczenia na fantomie), 

- informacje dotyczące zakupu 
fotelika, wózka, chust,

 - współpraca z FALMED 
w Przeźmierowie przy ul Cze-
reśniowej 48: wykłady dotyczą-
ce rozwoju psychomotorycznego 
noworodka, niemowlęcia (obser-
wacja w kierunku zmian neuro-
logicznych- wczesna interwencja, 
stymulacja w sytuacji kolki).

Udział w spotkaniach jest bez-
płatny (umowa z NFZ).

 Przypominamy także, że świad-
czymy również następujące usłu-
gi:  wizyty położnych środowi-
skowo-rodzinnych po porodzie, 
opieka po zabiegach ginekolo-
gicznych (usuwanie szwów, pie-
lęgnacja ran), opieka pielęgniarek 
środowiskowo-rodzinnych nad 
całą rodziną. Więcej na www. fi-
des- mj.pl  ~na

W tej szkole ojcowie 
mile widziani 

Podczas tegorocznych Dni 
Barda nasza Gmina była 
mocno reprezentowana. 

Do partnerskiego miasta  poje-
chali: delegacja oficjalna z Wój-
tem Tadeuszem Czajką na czele, 
wędkarze z tarnowskiego Koła 
Wędkarskiego PZW oraz grupa 
mieszkańców w ramach wyciecz-
ki zorganizowanej przez sołtysa 
i Radę Sołecką Tarnowa Podgór-
nego. 

Dwa zespoły wzięły udział 
w Spływie na BeleCzym. Dzię-
ki werdyktowi publiczności za 
najlepsze „pływadło” uznano to, 

które było prowadzone przez na-
sze Diabły: Jacka Pietruchę i Irka 
Rembalskiego. Równie wysoko 
oceniono pływało wędkarzy – 
Jaskiniowców. Natomiast wśród 
kibiców niewątpliwie wyróżnia-
ła się – przez efektowne stroje 
(dzięki niezawodnej Bronce Sty-
pińskiej) – grupa naszych miesz-
kańców. 

Potem wszyscy wzięli udział 
w obchodach Nocy Świętojań-
skiej. Współpraca partnerska to 
także wspólne spędzanie wolne-
go czasu. 

~ARz

Sukces naszych  
w Bardzie
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Gmina Tarnowo Podgór-
ne otrzymała Europejski 
Certyfikat „Rzetelny Sa-

morząd”, a Wójt Tadeusz Czajka 
tytuł „Rzetelny Menedżer” pod-
czas Wielkiej Gali Rzetelnych, 
która odbyła się 22 czerwca (so-
bota) w Warszawie. Uroczystość 
była zwieńczeniem programu 
certyfikacji, prowadzonego przez 
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, 
Przemysłu i Usług oraz Europa 
2000 Consulting. 

W ramach programu „Rzetel-
ny Samorząd” promowane są 
jednostki samorządowe, które 
w swoim działaniu mają istotny 
wpływ na rozwój społeczny, go-
spodarczy i kulturalny otoczenia, 
w którym funkcjonują. 

Laury dla Wójta i Gminy

Natomiast beneficjentami ty-
tułu „Rzetelny Menedżer” są sa-
morządowcy, które w sposób 
szczególny przyczyniają się do 
rozwoju urzędów i instytucji, kie-
rują się rzetelnością i uczciwością 
w kontaktach z interesantami, są 
wrażliwi na potrzeby środowiska 

lokalnego, uczestniczą w przed-
sięwzięciach charytatywnych, 
dbając jednocześnie o poszano-
wanie norm etycznych oraz o rze-
telne wywiązywanie się ze swoich 
obowiązków.

~ARz

Od 1 września otworzy swoje podwoje pu-
bliczne przedszkole CZARODZIEJSKI ZA-
MEK  w Przeźmierowie przy ulicy Leśnej 

62.
Chociaż w budynku trwa jeszcze remont (prze-

budowywane są sale, toalety, kuchnia), to trwa już 
proces rekrutacji. Z propozycji skorzystali rodzice 
dzieci,  które nie dostały się innych placówek na te-
renie Gminy i zapisali swoje pociechy. Ale są jeszcze 
ostatnie miejsca. Przedszkole będzie mogło przyjąć 
90 dzieci, zapraszamy szczególnie serdecznie dzieci 
3-letnie. 

Informacje o przedszkolu, o warunkach rekrutacji 
i zapisach udzielane są pod nr tel. 605 90 36 44. Na-
tomiast na zajęcia adaptacyjne zapraszamy w okresie 
letnim do przedszkola Czarodziejski Zamek w Skó-
rzewie.  

~GJO

Zostań czarodziejskim przedszkolakiem

Plac zabaw otwarty.  20 sierpnia został udostępniony plac 
zabaw przy przedszkolu (wejście od ul. Dolina). Zapraszamy 
najmłodszych do korzystania!

W dniach 27 lipca - 2 
sierpnia gościć będą 
w naszej Gminie człon-

kowie Polsko-Niemieckiego Sto-
warzyszenia Partnerskich Gminy 
z Fronreute. Delegacji przewod-
niczyć będzie Burmistrz Gminy 
Oliver Spiess. Jest to już 27. spo-

Jadą goście z Fronreute
tkanie w ramach międzygminnego 
partnerstwa. Organizatorzy – jak 
zwykle – przygotowali ciekawy 
program, m.in. pobyt w ośrodku 
„Energetyk” w Ślesinie.

Tradycyjnie jeden dzień bę-
dzie poświęcony na zwiedzanie 
obiektów i infrastruktury Gminy. 

Dla młodzieży niemieckiej, która 
przybędzie w 12-osobowym skła-
dzie, przygotowany jest również 
ciekawy program. 

Liczymy na to, że pobyt upły-
nie w miłej przyjacielskiej atmos-
ferze i dobrej pogodzie.

~Jacek Dobrzeniecki
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 sprawozdanie

Czerwiec to kolejny praco-
wity miesiąc w działal-
ności Rady Gminy. Nie-

stety to suche stwierdzenie nie 
w pełni oddaje poziom aktywno-
ści organu stanowiącego w tym 
okresie. Działalność w Radzie 
Gminy w czerwcu wymagała od 
radnych nie tylko fizycznego, ale 
zwłaszcza intelektualnego wy-
siłku. Po raz kolejny chcę jed-
nak podkreślić, ze wszyscy radni 
niezwykle poważnie podeszli do 
swych obowiązków wypełniając 
je z ponadstandardową staran-
nością i co najważniejsze z pasją 
i entuzjazmem. Ten nieco emo-
cjonalny opis aktywności Rady 
pasuje do obu czerwcowych se-

sji, lecz powstał w wyniku ob-
serwacji przebiegu obrad pierw-
szej z nich. 4 czerwca odbyła się 
bowiem tzw. sesja absolutoryjna. 
To jedna z najważniejszych sesji 

Uchwalono kolejne 

miejscowe plany 

zagospodarowania 

przestrzennego

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 4 i 25 czerwca

Rady Gminy w roku. Instytucja 
absolutorium od czasu noweliza-
cji ustawy o samorządzie gmin-
nym wprowadzającej bezpośred-
nie wybory Wójta straciła nieco 
na znaczeniu. Ciągle jest ona jed-
nak niezwykle ważnym instru-
mentem oceny wykonania bu-
dżetu i prowadzenia gospodarki 
finansowej przez Wójta w minio-
nym roku. Decyzja o udzieleniu 
absolutorium poprzedzona była 
wypełnieniem sformalizowanej, 
skomplikowanej i czasochłonnej 
procedury, której ostatnim punk-
tem była przedstawiona na sesji 
pozytywna opinia Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy. W wystąpie-
niach oceniających działalność 
Wójta w zakresie podlegającym 
procedurze absolutoryjnej padło 
wiele słów uznania. Rada przyję-
ła do wiadomości wszechstronną 
informację o działalności Gminy 
w 2012 r. Czytelnicy zostali już 
wcześniej poinformowani o tym, 
że Rada Gminy głosowała w ca-
łości za udzieleniem Wójtowi ab-
solutorium. Wójt w swoim wystą-
pieniu podziękował wszystkim, 
którzy brali udział w realizacji 
budżetu na 2012 r. Wyrazy naj-
wyższego uznania oraz podzię-
kowania Wójt przekazał na ręce 
Skarbnik Gminy Justyny Witko-
wiak, której zasług w tym wzglę-
dzie nie sposób przecenić. Sesja 
absolutoryjna zgromadziła jak 
zwykle spore audytorium, w tym 
niemal wszystkie osoby pełniące 
funkcje kierownicze w gminnych 
instytucjach.

Sprawa absolutoriom zdomi-
nowała opisywaną sesję. Jednak 
dynamika działań Gminy była 
w czerwcu tak duża, że program 
tej sesji musiałem uzupełnić aż 
o 10 projektów uchwał. Jak zwy-
kle najważniejszymi z nich były 
te dotyczące zagospodarowa-
nia przestrzennego, a wśród nich 
uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go terenów rolnych w Lusowie 
w rejonie ulic Polnej i Zielnej. 

Druga z czerwcowych se-
sji Rady Gminy odbyła się 25 
czerwca. Na uchwalenie czekało 
19 projektów uchwał o zróżni-
cowanym charakterze i znacze-

niu. Po dyskusji, w której ścierały 
się różnorodne argumenty Rada, 
uchwaliła mpzp w Baranowie 
po zachodniej stronie ulicy Sza-
motulskiej. Pozostałe dwa plany 
dotyczyły Przeźmierowa: jeden 
usankcjonowania nowego prze-
biegu ul. Akacjowej na skrzyżo-
waniu z ul. Leśną, a drugi terenu 
przygotowywanego pod Centrum 
Kultury. Z projektów o innym 
charakterze na uwagę zasługuje 
zatwierdzenie przez Radę Gminy 
nowych cen za usługi przewozo-
we świadczone przez Komuni-
kację Gminy Tarnowo Podgórne 
TPBUS. Rada zdecydowała też 
o przyznaniu kolejnej dotacji na 
prace konserwatorskie i restaura-
torskie przy kościele w Tarnowie 
Podgórnym. W związku z tragicz-
nym pożarem mieszkań komunal-
nych w Gminie Pyrzyce Rada na 
wniosek Wójta udzieliła wspar-
cia w wysokości 10 tysięcy zło-
tych w celu odbudowy strawionej 
ogniem substancji mieszkanio-
wej. To niewielka kwota mająca 
raczej wymiar symbolu i potwier-
dzenia chęci niesienia pomocy 
innym w sytuacji kryzysowej. 
Wielokrotnie już Gmina Tarnowo 
Podgórne dawała dowody na to, 
że jest gotowa pomóc innym sa-
morządom w tragicznych dla nich 
chwilach. Z uchwał o charakterze 
finansowym najważniejsza była 
akceptacja przez Radę Gminy no-
welizacji Budżetu Gminy na 2013 
rok. Zgodę na tę zmianę Rada wy-
dała tym chętniej, gdyż z ponad 
350 tysięcy nowych dochodów 
ok. 80% Wójt zdecydował się 
przeznaczyć na wydatki majątko-
wej (inwestycje). 

Jak zwykle szczegółowy pro-
gram oraz przebieg sesji dostępne 
są na stronie internetowej Gminy. 
W lipcu teoretycznie Rada Gminy 
nie ma zaplanowanej sesji. Kolej-
ne tego typu wydarzenie odbędzie 
się 27 sierpnia. Zapraszam nie-
ustająco do aktywnego uczestnic-
twa w pracach Rady. 

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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informacje

Przed kościołem parafial-
nym w Przeźmierowie,  
16 czerwca, odbył się fe-

styn antoniański, którego celem – 
oprócz integracji – było zebranie 
funduszy dla parafii. W tym roku 
pieniądze zostaną przeznaczone 
na remont wnętrza kościoła.

Tradycyjnie zaangażowanie 
mieszkańców zaowocowało ro-
dzinną atmosferą i świetną zaba-
wą, a niezastąpiony Maciej Na-
rożny w roli konferansjera zadbał 
o dobry humor publiczności. 

Można było obejrzeć występy 
małych i większych gminnych 
artystów, przejechać się zabytko-
wym citroenem, zbadać poziom 
cukru i ciśnienie, a także skorzy-
stać z darmowej porady prawnej. 

Wielką atrakcją była fantówka, 
w której każdy los wygrywał oraz 
licytacja z takimi perełkami jak 
piłki z podpisami drużyny Lecha, 
obrazy Janiny Pelczar czy szwaj-
carski zegarek. Wszyscy wycze-
kiwali finału i losowania głównej 
nagrody.

Ważnym elementem, bez któ-
rego festyn odbyć się nie może, 
była kawiarenka z przepyszny-
mi ciastami domowej roboty oraz 
stoiska, gdzie za przysłowiową 
złotówkę można było skoszto-
wać grochówki, kiełbasy, kaszan-
ki, chleba ze smalcem i ogórecz-
kiem. Bywalcy festynu wiedzą, że 

Mnóstwo atrakcji na Festynie

warto w tym dniu mieć przy so-
bie trochę gotówki. W tym roku 
można było ją wydać, przy oka-
zji oczywiście wspierając fundusz 
festynu, na przedmioty rękodziel-
nicze, książki antykwaryczne czy 
fantazyjną biżuterię (wykonaną 
przez panie z koła sympatyków 
festynu antonińskiego!) a tak-
że książki wydawnictwa ZYSK, 
produkty sprawiedliwego handlu 
i wiele innych.

Tegoroczny Festyn antoniński 
przyciągnął bardzo wiele osób 
i z całą pewnością udał się zna-
komicie dostarczając nam wiele 
pozytywnej energii i emocji. Jed-
nak jak podkreśla „sprawczyni” 
tej imprezy, Małgorzata Racibor-
ska: - Nie byłoby festynu, gdyby 
nie życzliwe, hojne serce wielu 
darczyńców oraz bezinteresowna 
pomoc wielu osób. 

~DB

Na sesji Rady Gminy, która odbyła się  
25 czerwca, Wójt Tadeusz Czajka wręczył 
nagrody za udział w X. edycji Rankingu 

Sołectw 2012/13. Wśród dziewięciu nagrodzonych, 
którzy otrzymali z rąk Wójta pamiątkowe czeki i pu-
char znalazły się: Tarnowo Podgórne (2 500 zł), Sady 
(2 000), Lusówko (1 500), Baranowo (1 000), Swa-
dzim (1 000), ex aequo na szóstym miejscu: Prze-
źmierowo i Kokoszczyn (1 000), na ósmym Ceradz 
Kościelny (500) i  dziewiątym Rumianek (500). 
Wójt pogratulował sukcesów sportowych i podzię-
kował za organizację całego przedsięwzięcia. Ber-
nard Broński, dyrektor OSiR dodał, że ta edycja była 
ostatnią w takiej formule. ~ Ania Lis

Nagrody wręczone

Migawki  
z festynu
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 stowarzyszenia

Dzień Dziecka każde 
dziecko chciałoby spę-
dzić wyjątkowo. Prze-

nieść się w magiczny świat ba-
jek, zobaczyć najdalsze krainy, 
przeżyć niezapomnianą przygo-
dę. Chwile, które będzie się długo 
wspominać. 

Spełniając marzenia dzieci Sto-
warzyszenie na rzecz dzieci i mło-
dzieży „Iskierka Nadziei”, zabra-
ło je do magicznej, tropikalnej 
krainy, na Tropikalną Wyspę pod 
Berlinem. Największa w Europie 
tropikalna wyspa to ewenement 
na skalę światową. Hala Tropikal 
Islands jest ogromna: ma 360 me-
trów długości, 210 m szerokości 
i 107 m wysokości (Statua Wol-

ności mogłaby się w niej zmie-
ścić na stojąco, a Wieża Eiffla na 
leżąco). Przezroczysta folia po-
krywająca obiekt po południowej 
stronie, gwarantuje naturalną opa-
leniznę. Na odwiedzających czeka 
tam Strefa Tropikalna, największy 
na świecie  zadaszony Las Tropi-
kalny, w którym rośnie 50 tysię-
cy roślin (600 różnych gatunków). 
Przez zieleń Lasu Tropikalnego 
wije się ścieżka o długości oko-
ło kilometr, na której można spo-
tkać wiele zwierząt i ptaków np. 
pawie, bażanty, żółwie, sumy re-
kinie i ryby smocze. W Wiosce 
Tropikalnej jest Brama Bali, Dom 
Tajski, Długi Dom z Borneo, Dom 
Fale z Samoa Kalmoa Lounge, Is-
land Balloning - gdzie balon na li-
nie z dwoma siedzeniami dla pa-
sażerów, wznosi się na wysokość 
55 m z platformy stojącej w Le-
sie Tropikalnym. Klasyczny ba-
lon z koszem w który mieści się 
cała rodzina, wznosi się do wyso-

kości 22 m. African Jungle Lift, 
czyli tropikalna winda, podjeżdża 
na wysokość 20 m, zatrzymuje 
się na chwilę, po czym gwałtow-
nie, skokowo opada w dół. Wśród 
wysokich palm rozciąga się długa 
piaszczysta plaża nad wspaniałym 
Morzem Południowym. Ogromy 
basen z ciepłą wodą z licznymi 
skałkami i mostkami, pozwala na 
wspaniałą zabawę. Niedaleko pla-
ży wnosi się bardzo wysoka zjeż-
dżalnia wieżowa. Na małe dzieci 
czeka Świat zabaw dziecka- Klub 
Tropino, gdzie pokonując wiszące 
mostki,  dzieci wchodzą do baszt 
z których można zjechać trzema 
zjeżdżalniami na piłeczki. Prze-
chodzą dalej z pokładu statku Pi-
ratów, wsiadamy w pontony i pły-
niemy po tropikalnym jeziorze. 
Tuż obok rozciąga się Błękitna La-
guna, otoczona piaszczystą plażą 
i skałkami z wodospadem. To tam 
z okazji Dnia Dziecka byli Klau-
ni z czerwonymi nosami, koloro-
we balony i wesołe zabawy. Dla 
spragnionych relaksu i odnowy 
jest Strefa Saun, gdzie w Świątyni 
Elefanty można skorzystać z łaż-
ni parowej, w Domu Azjatki do-
znać spokoju i medytacji, w Ang-
kor Wat wejść do groty mgły, 
Vishnu Sauny – świątyni, w Wio-
sce w dżungli skorzystać z sauny 
drzewnej, kwiatowej i ziołowej 
łażni parowej. Jeśli komuś głód 
doskwierał czekały na wszystkich 
bary i restauracje w których moż-
na było posmakować różnych eg-
zotycznych potraw, a w sklepikach 
kupić pamiątkę z wycieczki. Kiedy 
nadszedł wieczór trzeba było wra-
cać, bo wszystko co piękne szybko 
się kończy. Było wspaniale, dłu-
go będziemy wspominać tropikal-
ną wyprawę, bo przecież marze-
nia się spełniają, a nasze spełniło 
się dzięki wsparciu finansowemu 
Członka Wspierającego Stowarzy-
szenie „Iskierka Nadziei”, Firmy 
SCANIA POLSKA S.A z Tarnowa 
Podgórnego.  Z całego serca dzię-
kujemy.

Prezes Stowarzyszenia
~ Jolanta Bernat

Iskierka pomaga

Marzenia  

się spełniają

Anna Wolkiewicz z Przeźmierowa, mama 
siedmioletniego Maksa z mózgowym pora-
żeniem dziecięcym, jest jednym z Superbo-

haterów, w ramach akcji Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię 
Więcej”. 

Celem tej ogólnopolskiej akcji jest pokazanie in-
nym, że rodzice ciężko chorych dzieci, istnieją, wal-
czą o zdrowie dzieci rezygnując z życia osobistego. 
Nie narzekają na swój los, opiekują się z miłością 
i poświęceniem. Pozostają im ciche marzenia o zwy-
kłych, dla nas prozaicznych rzeczach: wieczorze 
w teatrze, chwili wytchnienia. 

- Moja rola to „ochroniarz rządowy” - mówi Anna 
Wolkiewicz - Od siedmiu lat właściwie nie śpię, cały 
czas czuwam przy synku. Maks ze względu na cho-
robę, siedmiolatek ma znacznie obniżoną odporność 
i często choruje. Jestem do jego dyspozycji przez 
całą dobę.

Sylwetki innych Superbohaterów oraz informacje 
na temat akcji znajdują się na stronie internetowej 
www.niemazesie.pl

~ARz

Superbohaterowie 
wśród nas
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 grooming show

Zapraszamy na IV Między-
narodowe Mistrzostwa 
Polski w Strzyżeniu Psów, 

które odbędą się 13 i 14 lipca na 
hali OSiR w Tarnowie Podgór-
nym. Wstęp jest bezpłatny. Or-
ganizatorem imprezy jest Polskie 
Stowarzyszenie Groomerów przy 
wsparciu Gminy Tarnowo Pod-
górne i firmy Germapol.

Umiejętności zaprezentują 
najlepsi psi styliści z Niemiec, 
Belgii, Włoch, Francji, Czech, 
Słowacji, Rosji i Polski. Utalen-
towani groomerzy wezmą udział 
w dziewięciu kategoriach: pu-
dle, spaniele, czyste rasy, trymo-
wanie, model dog Junior, model 
dog, intermediate, beginers. Po-
czątkujący fryzjerzy i mistrzowie 
zawodu powalczą o atrakcyjne 
nagrody i kosmetyki przeznaczo-
ne do profesjonalnej pielęgnacji 
psów. Prace zawodników oceni 
międzynarodowe jury: Romana 
Kania (Czechy), Umberto Leh-
mann (Włochy) oraz Denys Lor-
rain (Francja). 

Specjalną atrakcją konkursu bę-
dzie profesjonalny pokaz mody  z 
udziałem psich modeli. Przewi-
dziano także pokaz psychologa 
zwierząt, który pokaże jak radzić 
sobie z niesfornym psem.

Ideą konkursów fryzjerskich 
jest pokaz profesjonalnej pielę-
gnacji psów oraz wyłonienie mi-
strzów kunsztu fryzjerskiego, 
Groomera roku, Mistrza Polski 
oraz zwycięzcę Best in Show.

Masters Grooming Show 2013
PROGRAM
13 lipca 2013 (sobota)

9.00 - seminarium poświęco-
ne preparatom kosmetycznym 
firmy DERMAPHARM. Jak 
czytać etykiety produktów pie-
lęgnacyjnych i na co zwracać 
uwagę? 

10.00 - Bądź dla psa wilkiem 
- czyli jak uniknąć konfliktu, za-
przyjaźnić się i wypielęgnować 
psa. Wykład psychologa zwie-
rząt Rafała Adamczaka.

11.30 - seminaria poświęcone 
profesjonalnej linii kosmetycz-
nej BOTANIQA Dog Grooming 
Solution 

13.30 - wstępna ocena psów

14.00 - rozpoczęcie konkursu 
dla kategorii: Spaniele i Setery, 
Intermediate, Model dog oraz 
Model dog junior

16.30 - zakończenie konkursu

17.00 - nominacja

 

14 lipca 2013 (niedziela)

8.30 - wstępna ocena psów

9.00 - rozpoczęcie konkursu 
dla kategorii: inne czyste rasy, 
początkujący

11.30 - zakończenie konkursu

12.00 - nominacje

13.30 - wstępna ocena psów

14.00 - rozpoczęcie konkursu 
dla kategorii: Trymowanie, Pu-
dle, Commercial

16.30 - zakończenie

17.00 - nominacja

18.00 - FINAŁ: przyznanie 
nagród we wszystkich katego-
riach oraz nagrody specjalnej 
„BEST POODLE IMAGE”

Nagrody
- nagroda główna: 500 € i efektowny puchar,
-  nagroda specjalna „BEST POODLE IMAGE”  

za najpiękniej wykonaną fryzurę pudla,

Zwycięzcę BEST IN SHOW poza nagrodą główną 
organizator uhonoruje tytułem Mistrz Polski 2013. 
Polacy startujący w MGS 2013 zostaną poddani do-
datkowej ocenie. Osoba, której umiejętności zosta-
ną najwyżej ocenione przez sędziów otrzyma tytuł: 
GROOMER ROKU 2013 oraz bon zakupowy o war-
tości 600 zł od firmy Wszystko dla zwierząt.
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odpady 2013

Od 1 lipca obowiązuje 
nowy system gospodarki 
odpadami. Gmina Tarno-

wo Podgórne należy do Związku 
Międzygminnego SELEKT, który 
jest zobowiązany za organizację 
systemu odbioru odpadów komu-
nalnych. Przetarg na odbiór od-
padów do końca bieżącego roku 
wygrała Tarnowska Gospodarka 

Co z opłatą za odbiór odpadów?
Komunalna TP-KOM. Ponieważ przedstawiamy harmonogramy odbio-
ru odpadów segregowanych i niesegregowanych (są również dostępne  
na stronie internetowej spółki www.tp-kom.pl).   

Jak już wcześniej informowaliśmy opłatę za odbiór odpadów będzie-
my uiszczać na indywidualne konto (a nie jak dotychczas na konto fir-
my odbierającej odpady). Za dostarczenie numeru konta odpowiada 
Związek Międzygminny SELEKT – powinno to nastąpić do końca lip-
ca. Po otrzymaniu konta należy opłacić usługę odbioru zgodnie z kwotą 
z deklaracji. 

 ~ARz

Harmonogram odbioru odpadów stałych 
niesegregowanych z terenu Gminy
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odpady 2013 

REJON

A

PRZEŹMIEROWO – Pasaż, Plaża, Rzemieślnicza, Budowlanych, Szmaragdowa, Perłowa,Rubinowa, Ametystowa,  
  Topazowa, Morelowa, Składowa (od 11 do 19), Folwarczna, Magazynowa, Piaskowa, Krańcowa (od Rynkowej do Magazynowej), 

Leśna (od Rynkowej do Granicznej), Rynkowa (od Rzemieślniczej do Kościelnej - nieparzyste), Poznańska (od Rynkowej do 
Budowlanych),

BARANOWO – Oczyszczalnia

B
PRZEŹMIEROWO – Łanowa, Wiśniowa, Niecała, Sadowa, Słoneczna, Orzechowa, Rynkowa (od Poznańskiej do Kościelnej),  
  Leśna (od  Wysogotowskiej do Rynkowej),  Kościelna (od Rynkowej do Granicznej), Graniczna (od Leśnej do Lotniczej), Składowa 

(od 3 do 12), Duże firmy
TARNOWO PODGÓRNE – Duże firmy

C

PRZEŹMIEROWO – Lipcowa, Majowa, Lotnicza (od Rynkowej do Granicznej), Laskowa, Zachodnia, Malinowa, Poziomkowa, Polna,  
  Szkolna, Wysogotowska (od Poznańskiej do Kościelnej), Południowa(od Rynkowej do Granicznej), Przepiórcza, Al. Ptasia, 

Jaskółcza, Słowicza, Gołębia, Kukułcza, Skowronkowa, Derkaczowa, Jarząbkowa, Żurawia, Kanarkowa, Dropia, Brzoskwiniowa, 
Czereśniowa, Ogrodowa (od Poznańskiej do Polnej), Dolina, Wiosny Ludów, Składowa (od Kościelnej do Leśnej), Ogrodowa (od 
Kościelnej do Polnej), Zacisze, 

WYSOGOTOWO – Wierzbowa, Owsiana, Sojowa, Kamienna, Szparagowa, Piękna, Stolarska, Urocza, Warzywna, Grzybowa,  
 Skórzewska, Łąkowa, Skośna, Serdeczna, Owocowa,
LUSOWO – Stara Wozownia, ZGM, Cmentarz ,Wylęgarnia, Bloki, 
OTOWO – (latem)
SIEROSŁAW – Gipsowa, Bar, Paso,               

D
PRZEŹMIEROWO – Borówkowa, Krótka, Dębowa, Świerkowa, Jarzębinowa, Krańcowa (od Wysogotowskiej do Rynkowej),  
  Wysogotowska (od Kościelnej do Krańcowej), Lotnicza (od Wysogotowskiej do Rynkowej), Kościelna (od Wysogotowskiej do 

Rynkowej), Jagodowa, Rynkowa (od Kościelnej do Modrzewiowej – parzyste)

E
PRZEŹMIEROWO – Olszynowa, Sosnowa, Osiedlowa, Okrężna, Kasztanowa, Brzozowa, Akacjowa, Strumykowa, Kwiatowa,  
  Wrzosowa, Modrzewiowa, Lotnicza (67, 65, 63), Południowa (od Wysogotowskiej do Brzozowej), Ogrodowa (od Kościelnej do 

Krańcowej), Południowa (od Rynkowej do Wysogotowskiej), Wyścigowa, Pasaż, Duże firmy
LUSOWO – Plaża      TARNOWO PODGÓRNE – DUŻE FIRMY          PRZEŹMIEROWO – DUŻE FIRMY 

F

BARANOWO – Nowina, Poznańska, Rolna, Szamotulska, Klonowa, Parkowa, Biała, Wspólna, Karminowa, Błękitna, Purpurowa,  
 Złota, Srebrna, Letniskowa, Wierzbowa,
CHYBY – Kasztanowa, Wierzbowa, 
TARNOWO PODG. – Poznańska 1 –13 ,   
PRZEŹMIEROWO – Targowisko, Pasaż,
WYSOGOTOWO – Pszenna, Żytnia, Długa, Batorowska, Skibowa, Zbożowa,   
SWADZIM,  BATOROWO,  SADY,

G

TARNOWO PODG.- Ostatnia, Nowa, Poznańska, Piaskowa, Owocowa, Wiśniowy Sad, Różana, Słoneczna, Kwiatowa, 
 Promienista, Dorczyka, Szumin, Zachodnia,
BARANOWO – Przemysława, Trasa nr 92, Wiosenna, Pogodna, Radosna, Skryta, Wczasowa, Słoneczna, Lipowa, Za Miedzą,  
 Przygraniczna, Nad Miedzą, Cicha, Letnia,   
LUSOWO             

H

LUSÓWKO –Admiralska, Morska, Syrenki, Surfingowa, Masztowa, Przystaniowa, Jachtowa, Szantowa, Hangarowa, Regatowa,  
  Żeglarska, Sztormowa, Bosmańska, Piracka, Neptuna, Rybacka, Perłowa, Kaperska, Kapitańska, Albatrosa, Fregatowa, 

Bursztynowa, Bałtycka, Lazurowa, Okrętowa, Rejsowa, Wodnika, Wioślarska, Portowa, Wydmowa, Trzcinowa, Łabędzia, 
Jastrzębia, Perkozowa, Amurowa, Żurawia, Wiklinowa, Tarnowska przylegająca do Os. Morskiego,

TARNOWO PODG. – Ogrodowa, Krucza, Pocztowa, 25 Stycznia, Fabryczna, Poznańska, Rolna, Działkowa, Kolorowa, Marianowska, 
 Czereśniowa, Spółdzielcza, Krótka, Ks. J. Bryzy, Wesoła,
CHYBY -  I, II, III, IV – Ananasowa, Oliwkowa, Cyprysowa, Cedrowa, Sekwojowa, Platanowa, Jodłowa, Pomarańczowa, Cisowa,  
 Palmowa, Hebanowa, Migdałowa, Mahoniowa, Jesionowa, Różana, Kokosowa, Magnoliowa, Daktylowa, Kameliowa,
SIEROSŁAW
GÓRA – Poznańska, Promykowa, Gorąca, Ciepła, Upalna,
BARANOWO –Spokojna, Wypoczynkowa,    PRZEŹMIEROWO – Pasaż,

I
TARNOWO PODG. – Łąkowa, Łanowa, Zbożowa, Rokietnicka, Szkolna, Kręta, Jasna, Wąska, Przecznica, 23 Października 1-32,  
  Kalinowa, Konwaliowa, Słonecznikowa, Magnoliowa, Chabrowa, Liliowa, Żonkilowa, Pl. Margaretek, Fiołkowa, Nasturcjowa, Makowa, 

Krokusowa, Irysowa, Bławatkowa, Malwowa, Tulipanowa, Modrakowa, Przebiśniegowa, Karolewska, Narcyzowa, os Szkolna

J

LUSÓWKO – Dopiewska, Jankowicka, Sierosławska, Otowska, Tarnowska, od 1-27 i 2-12, Niecała, Zespołowa, Leszczynowa,   
  Wiązowa,  Wiśniowa, Grabowa, Cienista, Hiacynta, Przy Jeziorze, Wodna, Agawy, Aksamitki, Azalii, Begonii, Dalii, Maka, Kaczeńca, 

Lawendy, Nagietka, Niezapominajki, Piwonii, Róży, Stokrotki, Storczyka, Szkolna, Tulipana, Jemioły, Szkoła Podstawowa,
TARNOWO –23 Październ. 31a-96, Okrężna, Cicha, Sasankowa, Sadowa, Sportowa, Zielona, Wierzbowa, 27 Grudnia, Gerberowa,  
 Wrzosowa, Chlebowa, Sowia, Nad Strumykiem,
CHYBY –   Szamotulska, Parkowa, Pagórkowa, Wiśniowa, Wczasowa, Ogrodowa, Szkolna, Kwiatowa, Podgórna, Zielona, Pastelowa,  
 Lipowa, Bagienna, Końcowa, Piaskowa, Bukowa,  
KOKOSZCZYN, JANKOWICE,   ROZALIN,   CERADZ KOŚCIELNY,   RUMIANEK,   EDMUNDOWO,
LUSOWO – plaża, sołtys, GÓRA – Szkolna, Kręta, Przełaj, Szamotulska, Długa,
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 sprawozdania

Z prac 
Rady Powiatu

Za nami 2013 XXIX sesja 
Rady Powiatu w Pozna-
niu. Rozpoczęła się bar-

dzo uroczyście wręczeniem na-
gród za osiągnięcia w dziedzinie 
artystycznej, upowszechnienia 
i ochrony kultury za rok 2012. 
Tegoroczne nagrody otrzyma-
li: I nagroda Paweł Gogołek (8 
tys. zł) II – Leszek Górka 5,5 tys. 
zł),  III nagroda – Monika Musiał 
(2,5 tys. zł). Po gratulacjach Rada 
rozpatrzyła następujące uchwały 
w sprawie: 

- określenia zasad udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budow-
lane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków,

- nagród dla osób fizycznych 
za osiągnięte wyniki sportowe 
oraz nagród dla trenerów prowa-

POselskie wieści

dzących szkolenia zawodników 
osiągających wysokie wyniki 
sportowe w międzynarodowym 
i krajowym współzawodnictwie 
sportowym, 

- przyjęcie „Programu Prze-
ciwdziałaniu Przemocy w Rodzi-
nie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Powiecie Poznań-
skim na lata 2013 – 2020” 

- powierzenia Gminie Tarno-
wo Podgórne zadania zarządza-
nia drogą powiatową 2420P- ul. 
Wierzbowa w m. Tarnowo Pod-
górne – Lusowo ( budowa ścież-
ki pieszo-rowerowej ) 

- zmiany uchwały nr 
XXVI/248 /IV/2013 w zakresie 
przebudowy pasa drogowego ul 
Stefana Batorego w Batorowie 
polegającej na budowie ścieżki 
pieszo- rowerowej wraz z ka-

nalizacją deszczową i odtwo-
rzeniem nawierzchni. Zadanie 
będzie realizowane ze środków 
Powiatu Poznańskiego w kwo-
cie 400.000 zł. w pozostałym 
zakresie finansowane będzie 
z budżetu Gminy Tarnowo Pod-
górne 

* przyjęcia program wspiera-
nia edukacji w powiecie poznań-
skim (określa system wspierania 
przez Powiat Poznański edukacji 
uczniów poprzez stypendia, indy-
widualne nagrody Starosty ofertę, 
zajęć pozalekcyjnych, doradztwo 
zawodowe dla uczniów i zajęcia 
fakultatywne) 

Z wyrazami szacunku Radna 
Powiatu Krystyna Semba

W dniu 4 lipca br. Po-
seł Waldy Dzikowski 
spotkał się w swoim 

biurze poselskim ze studentami 
Państwowego Uniwersytetu Czar-
nomorskiego im. Petra Mohyly 
w Mikołajewie (Ukraina). Spo-
tkanie miało na celu ukazanie 
działalności systemu partyjnego 
w Polsce. 

Poseł Waldy Dzikowski przed-
stawił zgromadzonym gościom 
podstawy funkcjonowania pol-
skiego systemu politycznego 
wraz z konstytucyjnymi zasada-
mi ustroju, podziałem władzy na 
ustawodawczą, wykonawczą i są-
downiczą, kompetencjami po-
szczególnych organów. Studenci 
zainteresowani byli głównie dzia-

łalnością Posła w okresie, kiedy 
sprawował funkcję Wójta Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, jak rów-
nież jego obecną pracą w Sejmie 
RP jako przedstawiciela wiodącej 
partii politycznej, jego codzien-
nych obowiązkach poselskich. 

Studenci zadowoleni ze spotka-
nia, wyrazili nadzieję na kolejną 
wizytę, a także zacieśnienie rela-
cji polsko-ukrainskich.

Biuro prasowe PO

Biuro Poselskie 
Waldy Dzikowskiego 
ul. Zwierzyniecka 13 

60-813 Poznań 
tel. 61 842 72 23 

61 842 72 38

Sesje z 27 czerwca
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bezpieczeństwo

Nadszedł czas wakacji – 
przypominamy zatem 
o kilku istotnych rze-

czach, które pozwolą spędzić na-
szym pociechom czas miło i bez-
piecznie. 

Przed pójściem nad wodę przy-
pomnijmy zasady bezpiecznego 
zachowania się: o kąpaniu się na 
strzeżonych kąpieliskach i stoso-
waniu do poleceń ratownika. Po-
uczmy je o zasadach bezpiecz-
nego zachowania się na drodze 

2 czerwca, Baranowo:  otrzy-
maliśmy informację, iż mieszkan-
ka została zaatakowana przez psa 
biegającego po miejscowości bez 
opieki. Strażnicy udali się do wła-
ściciela, gdzie skontrolowano wy-
magane ustawą szczepienia oraz 
ukarano osobę sprawującą opiekę 
karą grzywny za niezachowanie 
środków ostrożności przy utrzy-
mywaniu zwierzęcia.

4 czerwca, Przeźmierowo: 
mieszkaniec poinformował, że 
na ulicy znajduje się podejrzany 
mężczyzna, który dziwnie się za-
chowuje, szarpie za furtki pose-
sji oraz porusza się bez obuwia. 
Na widok patrolu, który udał się 
na miejsce,  mężczyzna uciekł 
w pobliskie zarośla. Wezwano na 
pomoc patrol Policji, jednak nie 
udało się odnaleźć mężczyzny.

7 czerwca, Przeźmierowo: 
strażnicy byli świadkami bójki 
dwóch mężczyzn. Strony zostały 
rozdzielona, na miejsce wezwano 
patrol Policji, który podjął dalsze 
czynności.

Z notatnika Gminnego Strażnika
10 czerwca, Rumianek: zgło-

szono, że na poboczu Drogi Kra-
jowej leży człowiek. Patrol, któ-
ry udał się na miejsce zastał dwie 
osoby, które zatrzymały się, by 
udzielić pomocy mężczyźnie, ten 
jednak wstał i oddalił się w kie-
runku Gaju Wielkiego. Strażnicy 
pojechali w tym kierunku i spo-
tkali mężczyznę, który stwierdził, 
że wracał z pracy z Poznania na 
piechotę i położył się na poboczu 
by odpocząć. 

11  czerwca, Batorowo: ze 
ścieżki rowerowej została skra-
dziona kostka brukowa. Na miej-
scu wykonano dokumentację fo-
tograficzną i przekazano sprawę 
do zarządcy drogi. W dniu 17 
czerwca ustalono, że kolejne kost-
ki zostały skradzione. Właściciel 
drogi zgłosił to na Policję.

18  czerwca, Tarnowo Pod-
górne: patrol pełniący służbę za-
uważył mężczyznę leżącego na 
środku chodnika. Okazało się, że 
mężczyzna był pod wpływem al-
koholu i położył się, by odpocząć. 
Strażnicy nakazali mężczyźnie 
udać się do miejsca zamieszkania.

26 czerwca, Tarnowo Podgór-
ne: strażnicy zabezpieczyli miej-
sce kolizji z udziałem nietrzeź-
wego kierowcy. Po wykonaniu 
czynności na miejscu zdarzenia 
mężczyzna został przewieziony 
do Komisariatu Policji w Tarno-
wie Podgórnym.

Tego samego dnia w godzinach 
popołudniowych, na tej samej uli-
cy,  strażnicy otrzymali wezwanie 
od dyżurnego Państwowej Straży 
Pożarnej z prośbą o zabezpiecze-
nie miejsca zdarzenia, jakim było 
podmycie drogi w wyniku opa-
dów atmosferycznych. Na miej-
sce wezwano odpowiedzialne 
służby, które usunęły zagrożenie.

W czerwcu wspólnie z Poli-
cjantką z Komisariatu Policji 
w Tarnowie Podgórnym przepro-
wadziliśmy cykl spotkań doty-
czących Bezpiecznych Wakacji, 
tym razem spotkania odbyły się 
z udziałem psa. Dodatkowo omó-
wione zostały zasady bezpieczeń-
stwa podczas kontaktów ze zwie-
rzętami. Dzieci mogły w praktyce 
zobaczyć jak reaguje pies na na-
sze zachowania oraz w jaki spo-
sób możemy ochronić się przed 
atakiem agresywnych zwierząt. 

Strażnicy kontynuowali rów-
nież kontrolę umów oraz rachun-
ków na wywóz nieczystości płyn-
nych w Przeźmierowie. 

Z uwagi na okres letni wzmo-
żone zostały kontrole w miej-
scach gromadzenia się młodzieży. 
Zwracamy uwagę na spożywanie 
alkoholu, zaśmiecanie oraz nie-
obyczajne wybryki.

~Magdalena Kula 
Straż Gminna

szczególnie przy korzystaniu z ro-
werów i motorowerów. 

Wakacje to czas zawierania no-
wych znajomości. Uczulmy na-
sze dzieci na to, że nie wszyscy 
napotkani ludzie mają dobre in-
tencje. Wymagajmy, by zawsze 
powiedziały nam z kim i dokąd 
idą i o której godzinie zamierza-
ją wrócić.

W tym czasie dzieci częściej 
zostają same w domu. Zwróćmy 
uwagę, by podczas nieobecno-

ści osób dorosłych nie wpuszcza-
ły obcych do domu, nie bawiły 
się urządzeniami elektrycznymi 
i gazowymi oraz nie przyjmowa-
ły upominków, lodów słodyczy 
od osób nieznajomych. Zadbaj-
my również o to, by nasze dzieci 
w bezpieczny sposób korzystały 
z internetu. 

~ Magdalena Kula 
 Straż Gminna

Bezpieczne wakacje

Na spotkaniu 
w szkole 
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stowarzyszenia

Jeśli ktoś z Twoich bliskich (zwłaszcza w pode-
szłym wieku) potrzebuje całodziennej opieki, to 
jest miejsce, w którym poczuje się najlepiej. I to 

bez względu na to, czy będzie to pobyt stały czy krót-

Jest takie miejsce szy (nawet jedno-, dwutygodnio-
wy). Tym miejscem jest Dom Po-
mocy Społecznej w Lisówkach, 
położony tuż za granicami Gminy 
Tarnowo Podgórne. Tutaj można 
skorzystać z szerokiej oferty za-
biegów terapeutycznych i rehabi-
litacyjnych. Różnorodne ciekawe 
zajęcia kulturalne pozwalają na 
aktywne spędzanie wolnego cza-
su. Wszystko pod opieką facho-
wego personelu. 

Dom Pomocy oferuje pobyt 
w pokojach jedno- i dwuosobo-
we, z łazienkami, dostosowanych 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Wokół domu znajdują się 
alejki spacerowe i parkingi. Teren 
jest monitorowany i chroniony, co 
niewątpliwie wpływa na poczu-

cie bezpieczeństwa mieszkańców 
i gości. 

W Lisówkach mogą wypoczy-
wać również osoby zdrowe, po-
szukujące spokojnego, komfor-
towego  miejsca urlopowego. Do 
dyspozycji gości są zarówno po-
koje hotelowe, jak i w pełni wy-
posażone domki oraz bogata ofer-
ta usług rekreacyjnych. 

Dom posiada także profesjo-
nalne zaplecze konferencyjne. 
Można tu zatem zorganizować se-
minaria, prezentacje firmowe, im-
prezy integracyjne lub kameralne 
spotkania biznesowe. 

Wszystko pośród lasów Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego. 
Więcej na: www.dpslisowki.po-
wiat.poznan.pl  ~ARz

Kongres Rodzin i Kobiet 
Konserwatywnych odbył 
się 18 maja w Centrum 

Konferencyjnym PAN w Pozna-
niu. W spotkaniu wzięło udział 
ok. 300 osób z całej Polski. De-
bata dotyczyła m.in. kwestii bu-
dowania rodziny i wychowania 
w wartościach chrześcijańskich, 
spadającej dzietności, skutków 
braku polityki prorodzinnej oraz 
działań prowadzonych przeciw 
rodzinie, zagrożeniu młodzieży 
i ideologii gender.

Nad tym jak pomóc i co zmie-
nić zastanawiali się między inny-
mi przedstawiciele stowarzyszeń 
i organizacji, pedagodzy, polity-
cy, dziennikarze i przedstawiciele 
rodzin wielodzietnych. Fundacja 
„Otoczmy Troską Życie” uczest-
niczyła w obradach. Popieramy 
wszystkie działania, które pro-
wadzą do wzmocnienie rodziny 
i ochrony życia od poczęcia do na-
turalnej śmierci, zgodnie z głów-
nym celem statutowy fundacji.

Jak podkreślono, rodzina opar-
ta na związku kobiety i mężczy-
zny jest fundamentem budowania 
zdrowego społeczeństwa, pod-
stawą rozwoju i przyszłości Pol-
ski i powinna być strategicznym 
celem polityki państwa. Potrzeb-
ne jest podjęcie działań na rzecz 

tworzenia warunków sprzyjają-
cych powstawaniu rodzin, umac-
nianiu więzi rodzinnych oraz pro-
mocji w świadomości społecznej 
wartości rodziny.

Konserwatyzm przestał już ozna-
czać tradycyjny podział ról. Kobie-
ta konserwatywna pracuje, realizu-
je się zawodowo, ale przy tym dba 
o ognisko domowe. Uczestniczki 
kongresu przekonywały, że kobie-
ta konserwatywna może być też 
nowoczesna Konserwatyzm to nie 
tylko siedzenie w kuchni przy garn-
kach i przy dzieciach. To jest jakiś 
mylący stereotyp, który musimy 
zwalczyć – mówi Ewa Jelemity, or-
ganizatorka kongresu

Polska i Polki potrzebują no-
wego ruchu kobiecego, ponieważ 
ten, który znamy, o którym często 
słyszymy, jest zwykłą uzurpacją. 
To jest ruch kobiecy, który czę-

sto dawał przykłady, że obojętne 
mu są sprawy, emocje, oczekiwa-
nia, wrażliwość milionów kobiet 
w Polsce – stwierdził europoseł 
Konrad Szymański.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz 
z Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu wśród najpo-
ważniejszych zagrożeń trapiących 
obecnie polskie rodziny wymienił 
problem dzietności. Przyjmuje się, 
że tzw. współczynnik dzietności 
całkowitej powinien wynosić 2,1 
- czyli dziesięć małżeństw powin-
no mieć w sumie 21 dzieci. W Pol-
sce ten współczynnik wynosi 1,3 
- mamy do czynienia z totalną de-
populacją. 

Fundacja „Otoczmy Troską Ży-
cie” podczas kongresu włączy-
ła się czynnie w zbieranie pod-
pisów pod europejską inicjatywą 
obywatelską „One of us - Jeden 
z nas”. Ma ona doprowadzić do 
całkowitego zaprzestania finanso-
wania z budżetu EU aborcji i do-
świadczeń na embrionach. 

Podpisy będziemy zbierali rów-
nież 25 sierpnia na dożynkach 
„U księdza za płotem” w Lusowie 
oraz 8 września na festynie „Otocz-
my Troską Dzieci” w Szkole Podsta-
wowej w Ceradzu Kościelnym.

Fundacja „Otoczmy Troską Życie”
~ Prezes Barbara Nowak

Kobieta konserwatywna może być nowoczesna

….z potrzeby serca…
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Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskie-
go w Tarnowie Podgórnym zawiadamia swo-
ich członków, że w 21 lipca zostaną rozegrane 

zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne Tadeusza Czajki. Zbiórka o 7.00 na stawach 
w Baranowie. Technika połowu spławikowa, łowienie 
na jedną wędkę o maksymalnej długości 13 m. 

Mężczyźni to poligamiści 
– nie zadowolą się jed-
ną. Pragną najlepszej 

sztuki, ale gorszymi okazami, za 
to w większej ilości, nie pogardzą. 
Co ciekawe – kobiety okazują się 
równie zachłanne.

Do ostatecznego starcia przygo-
towywali się prawie trzy miesiące. 
Wędkarze z Koła Wędkarskiego Nr 
133 w Przeźmierowie w niedzielę, 
23 czerwca, podeszli do ostatniego 
połowu w wiosennym cyklu za-
wodów. Pierwsze trzy miejsca, na-
grodzone pucharami, zdobyli Ire-
neusz Matuszewski, który złowił 

Wiadomości wędkarskie
14 lipca na stawach w Baranowie 

zostaną rozegrane zawody wędkar-
skie rejonu Powiatu Poznańskiego  
o Puchar Przewodniczącego Rady 
Powiatu Piotra Burdajewicza. Są to 
zawody drużynowe, technika spła-
wikowa, punktacja sektorowa, ka-
tegoria seniorzy.

16 czerwca rozegrano zawody 
o tytuł Mistrza Koła na 2013 rok. 
Zdobyli go: wśród seniorów Ja-
rosław Dorszyk, wśród juniorów 
Dawid Braniewicz.

22 czerwca delegacja koła wzię-
ła udział w obchodach Dni Barda. 
Wystawiliśmy swoją drużynę w  
Spływie na BeleCzym oraz uczest-
niczyliśmy w konferencji Burmi-
strza Barda na temat zagospoda-
rowania Nysy Kłodzkiej na cele 
turystyczne (spływy pontonowe, 
kajakowe) z wykorzystaniem do-
tacji unijnej.

29 czerwca na Stawach Bara-
nowo w Baranowie odbyły się 
Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół 

Wyższych w wędkarstwie spławi-
kowym. Organizatorem zawodów 
było koło PZW przy Uniwersyte-
cie Medycznym w Poznaniu. Star-
towało 13 3-osobowych drużyn.

Zawody wygrała drużyna repre-
zentująca Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie przed Akademią Gór-
niczo – Hutniczą w Krakowie oraz 
Politechniką Krakowską. Drużyna 
Uniwersytetu Medycznego w Po-
znaniu uplasowała się na 4 miej-
scu. Indywidualnie 3 pierwsze 
miejsca zajęli reprezentanci uczel-
ni krakowskich. Puchar Wójta 
Gminy Tarnowo Podgórne za naj-
większą rybę, którą okazał się lin 
o wadze 400 g  pojechał do Opola. 
Zdobył go zawodnik reprezentują-
cy Politechnikę Opolską.

Na duże uznanie organizatorów 
zasługiwało wykoszenie trawy 
oraz  trzciny przez TP-KOM oraz 
służby melioracyjne. Za co skła-
dają serdeczne podziękowania.

~Zdzisław Braciszewski 

Instynkt łowcy

w sumie 22 kg ryb, Marek Woź-
niak za wynik 14 kg i Artur Bąk za 
12 kg ryb wyciągniętych z jeziora 
Niepruszewskiego, zalewu  Ra-
dzyny i stawów w Baranowie. 10. 
zawodnikiem, zamykającym listę 
nagrodzonych sprzętem wędkar-
skim, został prezes koła Janusz Ja-
giełka. Wśród trzech kobiet, które 
stanęły w szranki, najlepszą okaza-
ła się Agnieszka Penc z wynikiem 
6 kg. Niestety w tym roku zabra-
kło chętnych do utworzenia kate-
gorii juniorów.

Po raz pierwszy mistrza koła 
wyłoniono podsumowując aż 5 
zawodów.  –  Formuła Grand Prix 

jest sprawiedliwsza, bo nagradza 
wędkarza – spośród czterdziestu 
trzech biorących udział - który 
umie poradzić sobie na różnych 
wodach i w różnych warunkach – 
wyjaśnił A. Bąk. 

Najlepiej brały leszcze i krąpie, 
chociaż nikomu nie udało się zło-
wić dużego okazu. Zawody prze-
prowadzono na żywej rybie, czy-
li wszystkie wróciły do wody. 
Na każdego wędkarza – tego ze 
szczytu rankingu i tego, które-
mu życzymy więcej szczęścia 
w przyszłym sezonie – czekały na 
koniec kiełbaski z grilla.

~Nadia Szymańska

Drużyna tarnowskich wędkarzy w Spływie  
na BeleCzym
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Już po raz drugi Uniwersytet 
Trzeciego Wieku wraz z Klu-
bami Seniora z Gminy Tarno-

wo Podgórne zorganizował spo-
tkanie integracyjne, które odbyło 
się w piękną słoneczną sobotę, 
na terenie Szkoły Podstawowej 
w Tarnowie Podgórnym. Tym ra-
zem miało ono charakter sporto-
wy – integracyjny. Wzięli udział 
członkowie Kół z Lusowa, Prze-
źmierowa, Tarnowa Podgórnego 
oraz słuchacze UTW. Przy pięk-
nej, słonecznej pogodzie rozegra-
no 10 konkurencji o różnym stop-
niu trudności. Można było rzucać 
beretem na odległość, odbijać lot-
ki do celu, rzucać kółkiem na pali-
ki, lotkami do tarczy, jechać felgą 
przedniego koła roweru na czas, 
strzelać piłką na bramkę, wyko-
nać bieg na czas z woreczkiem na 
głowie, porzucać piłką do kosza, 
czy też poukładać sobie chłopka 
oczywiście też na czas. 

Każdy chętny mógł wziąć 
w nich udział, było dużo chęt-

Rozbawieni Seniorzy

nych, więc rywalizacja była spora 
choć miała charakter raczej zaba-
wowy niż sportowy. 

W klasyfikacji ogólnej indywi-
dualnej przewidziano puchar za 
zajęcie pierwszego miejsca, a za 
drugie i trzecie nagrody rzeczowe 
i dyplomy. Natomiast zwycięska 
drużyna otrzymała puchar, a za 
drugie i trzecie miejsce dyplomy. 
Puchar w klasyfikacji indywidu-
alnej zdobył Tadeusz Głowacki 
z Koła Seniorów w Przeźmiero-
wie, a drużynowej – zespół UTW. 
Dyplomy i puchary wręczył oso-

biście fundator pucharów, ho-
norowy patron spotkania, Wójt 
Gminy Tadeusz Czajka. 

W części integracyjnej było 
wspólne śpiewanie znanych po-
pularnych piosenek, pokaz tań-
ca w kręgu, występ Mażoretek, 
a także coś dla ciała tj. kawa, 
pączki, ciasto. 

Spotkanie przebiegło w atmos-
ferze zadowolenia, wzajemnej 
życzliwości, swobodnej zabawy. 
Pokazało, że Seniorzy potrafią 
się bawić, rywalizować w zma-
ganiach sportowych poprzez za-
bawę, a tzw. trzeci wiek może 
być piękny. Uczestnicy spotkania 
wracali do swoich domów w ra-
dosnych nastrojach autobusem 
TPBUS, za którego serdecznie 
dziękują. Słowa podziękowania 
należą się również Dyrekcji Szko-
ły Podstawowej oraz OSiR-owi 
za pomoc w przygotowaniu kon-
kurencji, a także młodzieży, która 
pomagała w sprawnym przebiegu 
poszczególnych konkurencji.

 W imieniu uczestników:  
~Stanisław Bzdęga

W czerwcu od wielu lat 
organizujemy strzela-
nia dla najmłodszych. 

9 czerwca zorganizowaliśmy 
strzelanie wiatrówkowe w Ko-
koszczynie. Dzieci i młodzież ry-
walizowała z dużym zacięciem 
sportowym, zwycięzcy otrzyma-
li nagrody. 16 czerwca odbył się 
festyn Antoniański w Przeźmie-
rowie. Bractwo wystawiło tam 
strzelnicę wiatrówkową, a w za-
bawie uczestniczyły całe rodzi-
ny. 29 czerwca rywalizowaliśmy 
na naszej strzelnicy o tytuł Kró-
la Zielonoświątkowego Okręgu 
Szamotulskiego . Miło mi ogłosić 
iż Królem Zielonoświątkowym 
Okręgu został brat Krzysztof Cie-
ślik - KBS Tarnowo Podgórne, 
a rycerzami zostali Maciej Soboń 
KBS Pniewy i Marian Konieczny 
KBS Grzebienisko. 

W czerwcu odwiedziliśmy 
również zaprzyjaźnione bractwa 

Wiadomości brackie

z Wronek i Czarnkowa, które ob-
chodziły XV-lecie reaktywowania. 

W dniach 8-9 czerwca w Staro-
gardzie Gdańskim odbył się Zjazd 
Zjednoczenia Kurkowych Bractw 
Strzeleckich RP. Delegatami na-
szego bractwa byli Magdalena 
i Bernard Mazantowiczowie. 

Na strzelnicy gościliśmy firmę 
Eurodruk, dla której zorganizo-

waliśmy spotkanie integracyjne 
z okazji Dnia Drukarza.

Strzelnica jest otwarta w każ-
dy wtorek i czwartek, w godz. 
16.00-20.00. Zapraszamy! Szcze-
gółowych informacji udziela brat 
Leszek Jerzak pod numerem tel. 
880 584 242. 

Z brackim pozdrowieniem 
St. Bączyk

Jedna z kon-
kurencji - rzut 
beretem



 lipiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \      19

stowarzyszenie

Organizatorzy wyciecz-
ki do Krakowa wspania-
le zaplanowali każdy jej 

szczegół. 
Od 5 do 8 czerwca trwała wy-

cieczka członków i sympatyków 
UTW z Tarnowa Podgórnego, kie-
rownikiem organizacyjnym była 
Danuta Rasztar. Kierunek obrany 
– zawsze interesujący i tajemniczy 
Kraków.

Dzień pierwszy. Mimo wcze-
snej pory i jeszcze żywego wspo-
mnienia porannej kawy, dzięki 
świetnej perspektywie, która się 
przed nami rozpościerała, z ener-
gią ruszyliśmy w drogę. Po ośmiu 
godzinach z zaciekawieniem wy-
szliśmy na spotkanie z pierwszą 
atrakcją naszej podróży. Zobaczy-
liśmy Pieskową Skałę – zamek 
górujący nad osadą o tej samej na-
zwie, położony w Dolinie Prądni-
ka. Załoga zamku miała zapewnić 
bezpieczeństwo kupcom podróżu-
jącym traktem łączącym Kraków 
ze Śląskiem. Zamek był niszczo-
ny, ulegał pożarom, odbudowy-
wano go, a generalną renowację 
przeszedł w latach 1950-63. Dzi-
siaj wnętrza służą ekspozycji ma-
larstwa, rzeźby i mebli z XIV-XV 
wieku. Z zamku można zobaczyć 
wapienną formę skalną Maczugę 
Herkulesa. 

Dzień drugi. Zwiedzanie rozpo-
częliśmy od zapoznania się z hi-
storią Plantów Krakowskich. Są 
to wspaniałe tereny zielone o po-
wierzchni 21 ha i obwodzie 4 km, 
które otaczają Stare Miasto. Na 
ich terenie lub w bardzo bliskim 
sąsiedztwie znajduje się 17 za-
bytkowych obiektów. Na bulwa-
rze przed Smoczą Jamą obejrzeli-

W poniedziałek 24 
czerwca odbyło się 
Walne Zebranie 

Członków UTW. Przedstawio-
no sprawozdania z działalności 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  
Jednogłośnie udzielono absolu-
torium Zarządowi i uzupełnio-

Od zamku do sanktuarium

śmy rzeźbę autorstwa Bronisława 
Chromego wyobrażającą smoka 
wawelskiego. Spacerkiem prze-
szliśmy na Zamek Królewski na 
Wawelu. Jego powierzchnia wy-
nosi 7040 m2 , jest tutaj 71 sal wy-
stawowych. Zwiedziliśmy dzie-
dziniec zewnętrzny, arkadowy 
i komnaty reprezentacyjne, na-
stępnie katedrę na Wawelu, miej-
sce koronacji królów Polski i ich 
pochówku.

W Bazylice Mariackiej za-
chwycił nas ołtarz główny dłuta 
Wita Stwosza, ufundowany przez 
rajców miejskich. Był tworzo-
ny przez 12 lat, najwyższe figu-
ry mierzą 2,7m. Do hostelu, na 
obiad, wróciliśmy meleksami, co 
było kolejną atrakcją. Późnym po-
południem przywitała nas, oświe-
tlona słońcem, ładna 

i zadbana Wieliczka. Podeszli-
śmy do szybu Daniłowicza i roz-
poczęła się podróż do wnętrza 
Ziemi. 10 osób skorzystało z gór-
niczej windy, pozostali wytrwale 
schodzili po kilkuset schodach. 
135 metrów pod powierzchnią 
odbyliśmy 3-kilometrowy spacer 
chodnikami kopalni. Widzieliśmy 
słone jeziora, wspaniałe konstruk-

cje ciesielskie, komory i kaplice, 
w tym tę poświęconą św. Kindze. 
Po 2 godzinach górnicza winda 
wyniosła nas na powierzchnię .

Dzień trzeci. Z przewodnikiem 
wyruszamy na krakowski Kazi-
mierz - dzielnicę dwóch kultur. 
W części żydowskiej zwiedzali-
śmy jedną z synagog z XVI wieku 
„Remu” oraz stary cmentarz. Po-
znaliśmy zwyczaje i tradycje ów-
czesnych mieszkańców. Następ-
nie starymi uliczkami Kazimierza 
dotarliśmy do części chrześcijań-
skiej. Zwiedziliśmy barokowy ko-
ściół na Skałce, w którym są kryp-
ty: J. Długosza, St. Wyspiańskiego 
oraz Cz. Miłosza. Następnie na 
Rynku, w podziemiach Sukiennic, 
zwiedziliśmy wystawę „Śladami 
Europejskiej Tożsamości Krako-
wa”. Wieczorem Teatr Stary i sztu-
ka ”Wesele Hrabiego Orgaza”.

Czas szybko mijał. W czwar-
tym dniu, po drodze do domu, 
zwiedziliśmy Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia w Łagiewnikach. 
Wróciliśmy zmęczeni, ale i bar-
dzo zadowoleni, gdyż organizato-
rzy wycieczki wspaniale zaplano-
wali każdy jej szczegół. 

~ Barbara Lewandowska

Aktualności UTW no jego skład w związku  z rezy-
gnacją koleżanki Danuty Rasztar. 
Pracy w Zarządzie podjęły się 
Ewa Stefaniak Garbarczyk i Ma-
ria Wróbel. Problemem, któremu 
poświęcono dużo czasu, było sła-
be uczestnictwo słuchaczy w wy-
kładach świetnie prowadzonych 
przez profesjonalnych wykładow-
ców. Zastanawiano się nad sposo-
bem podniesienia frekwencji.

W czasie wakacji (lipiec i sier-
pień) nieczynne będzie biuro 
UTW. Naszym słuchaczom i sym-
patykom życzymy zasłużonego 
odpoczynku, ładnej pogody, wy-
jazdów pełnych wrażeń i nieza-
pomnianych chwil w czasie zwie-
dzania pięknych miejsc w kraju 
i nie tylko. Do zobaczenia w no-
wym roku akademickim.

Uczestnicy 
wycieczki
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Stowarzyszenie Osób Nie-
pełnosprawnych i Ich Ro-
dzin ROKTAR serdecznie 

zaprasza wszystkich zaintereso-
wanych na popołudniowe zajęcia 
terapeutyczne. Celem tego pro-
jektu jest poprawa jakości życia 
osób przewlekle chorych oraz 
osób niepełnosprawnych. 

Będziemy to zadanie realizo-
wać prowadząc popołudniowe 
zajęcia edukacyjne w kilku dzie-
dzinach: malarstwa, fotografii, 
obsługi komputera. Dodatkowo 
będą prowadzone ćwiczenia re-
habilitacyjne i relaksacyjne w na-
szej sali gimnastycznej. Chętni 
mogą wziąć udział w zajęciach 
art-terapii jako formy psychote-
rapii, wyrażając swoje doznania 
i swój świat poprzez sztukę. Prócz 
zajęć warsztatowych przewidzia-
ne są innego rodzaju atrakcje, któ-
re będą odbywać się poza lokalem 
WTZ. 

Zajęcia, które prowadzą wy-
kwalifikowani specjaliści, od-

Zajęcia popołudniowe dla niepełnosprawnych
bywają się dwa razy w tygo-
dniu, w poniedziałki i wtorki, 
w godz.16.00 - 19.00, w Warszta-
tach Terapii Zajęciowej ROKTAR 
w Baranowie, przy ul. Wspólnej 
5.

Zajęcia przewidziane są dla 
osób w wieku od 9 do 46 lat i są 
indywidualnie dostosowane w za-
leżności od wieku i możliwości 
uczestnika. Mamy 20 miejsc. Nie 
potrzeba żadnego skierowania 
ani orzeczenia. Wystarczy chcieć 
spróbować i przyjść. Zajęcia są 
bezpłatne. Zajęcia wznawiamy 
po przerwie urlopowej, 5 sierpnia 
o godz. 16.00.

Zwracamy się z apelem do ro-
dziców osób niepełnosprawnych. 
Dajcie kolejną szansę swoje-
mu dziecku. Być może będą to 
spotkania dla Was interesujące 
i wzbogacające. Zyska nie tyl-
ko uczestnik, ale też rodzic, po-
znając inne formy pracy i możli-
wości osoby niepełnosprawnej. 
Bardzo często rodzice osób nie-

pełnosprawnych późno i ze zdzi-
wieniem dowiadują się o odkry-
tym talencie swojego dziecka. 
Nawet kochający rodzic nie widzi 
tego, co dostrzeże terapeuta. Jest 
okazja, by zobaczyć jak pracuje-
my z osobami niepełnosprawny-
mi. Być może w przyszłości twoje 
dziecko chciałoby być uczestni-
kiem Warsztatu. 

Projekt realizowany jest przy 
wsparciu finansowym Wielkopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informacje szczegółowe można 
uzyskać u Elżbiety Kram, tel. 692 
91 38 17

Zapraszamy do naszego Stowa-
rzyszenia Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Rodzin ROKTAR.

Czekamy, wystarczy zadzwo-
nić: Tel. 502 63 11 37

~ Kazimierz Szulc

Stowarzyszenie ROKTAR  
organizuje w miesiącu lipcu 
dla osób niepełnosprawnych 

zajęcia z hipoterapii w Klubie Jeź-
dzieckim HUBERTUS (Lusowo, 
ul. Nowa 19).  Odbywać się one 
będą we wtorki, środy i czwart-
ki od godz. 9.00 do 11.00.  Jazda 
konna osób niepełnosprawnych 
prowadzona będzie pod nadzorem 
wykwalifikowanych instruktorów. 
Będzie do dyspozycji kilka koni, 
każda jazda trwać będzie około 
pół godziny. Na zajęciach końco-
wych każdy uczestnik  będzie miał 
zrobione pamiątkowe zdjęcie „na 
koniu”. Projekt jest finansowany 
przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Stowarzyszenie ROKTAR jest 
stale otwarte, zapraszamy do nas 
rodziny osób niepełnospraw-
nych. Wystarczy zadzwonić –  
tel. 502 631 137 

~Kazimierz Szulc

Hipoterapia  
w Lusowie

 WZP.6721.14.2012                                    
 OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Siero-
sławiu w rejonie ulicy Pokrzywnickiej

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 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska 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 terenów 
zabudowy mieszkaniowej w Sierosławiu w rejonie ulicy Pokrzywnickiej wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od dnia 31.07.2013r. do dnia 
29.08.2013r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami, odbędzie się 05.08.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym  o godz.15:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny od-
działywania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z 
niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgór-
ne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania 
w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.09.2013 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  -  mgr Tadeusz Czajka



 lipiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \      21

 wywiad

Lato to czas, kiedy spędzamy 
na świeżym powietrzu. Kontak-
ty z psami są zatem nie do unik-
nięcia. Często niestety słyszy się 
o przypadkach pogryzień lub 
chociażby agresywnych zacho-
waniach tych zwierząt. Jaka 
jest przyczyna takich sytuacji?

Moim zdaniem najczęstszym 
powodem jest brak komunikacji. 
Po prostu nie rozumiemy sygna-
łów, jakie wysyła pies. Zawsze 
powtarzam, że człowiek może 
wpływać na to, co robi, a pies 
działa instynktownie, reaguje na 
bodźce w swoim otoczeniu. Taka 
„rozmowa” człowieka z psem 
wcale nie jest trudna – wystarczy 
poznać „mowę” ciała psa i przy-
swoić sobie to, czego nie należy 
w obecności nieznanego psa 
robić. Myślę, że to najprostsza 
droga do uniknięcia konfliktu czy 
nawet tragedii. 

Jak zatem rozpoznać sygna-
ły wysyłane przez napotkanego 
psa?

Trzeba obserwować psa. Weso-
ły pies poszczekuje radośnie, ma 
podniesione uszy, merda podnie-
sionym ogonem. Przez otwar-
ty pysk widać wysunięty język. 
Przednie łapy są ugięte, a ciało 
psa rozluźnione (nie widać na-
pięcia mięśni). Kontakt z takim 
psem raczej nie grozi pogryzie-
niem.

Wystraszony pies manifestuje 
podporządkowanie się silniejsze-
mu. Uszy ma stulone, ogon scho-
wany między tylnymi łapami. 
Taki pies unika bezpośredniego 
kontaktu wzrokowego, kładzie 
się na grzbiet odkrywając brzuch 
i gardło. Ale w tym przypad-
ku należy uważać, bo pomimo 
bojaźni pies może zaatakować 
w obronie własnej. 

Bardzo uważać trzeba, jeżeli 
pies jest agresywny, kiedy otwar-
cie grozi atakiem. Uszy ma nasta-
wione do przodu, zmarszczony 
nos, a wargi uniesione i widocz-
ne zęby świadczą o gotowości 
do ataku. Ciało takiego psa jest 

Jak rozmawiać trzeba z psem - wywiad  

z Grzegorzem Chmielewskim, trenerem szkolącym osoby szczególnie narażone na ataki psów

należy mieć się na baczności. Nie 
ma dwóch takich samych psów. 
Pamiętajmy, że nawet niewinna 
zabawa może zakończyć się agre-
sją i atakiem.

Jak się zachowywać, by nie 
prowokować psa? Co robić, by 
uniknąć ataku?

Przede wszystkim nie wchodź-
my na teren, którego pilnuje pies 
(o tym, że to niebezpieczne prze-
konują się listonosze i inkasenci). 
Nie należy patrzeć prosto w oczy 
psa, nie wolno wytrzeszczać oczu 
w jego stronę. Co jest dla wielu 
zaskakujące, nie powinniśmy 
szeroko się uśmiechać, bo odsła-
niając zęby wysyłamy – w rozu-
mieniu psa – sygnał wrogości. 
Starajmy przyjąć taką postawę, 
aby wyglądać na mniejszego – 
najlepiej przykucnąć lub uklęk-
nąć, zakładając splecione ręce 
na kark,  zasłońmy nimi uszy, 
schylmy głowę i spróbujmy po-
łożyć na kolana (to tzw. pozycja 
żółwia). Sprawiajmy wrażenie 
mniejszych, bezbronnych, co dla 
psa jest oznaką uległości i łago-
dzi konflikt.

Czego jeszcze nie powinni-
śmy robić?

W sytuacjach niebezpiecznych 
nie wolno uciekać, bo wtedy 
uruchamiamy instynkt łowiecki 
psa. Nie wolno krzyczeć, pisz-
czeć i wykonywać się gwałtow-
nych ruchów. Pamiętajmy także, 
że agresję psa wzbudza osoba 
znajdującą się pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzają-
cych. Wywołuje ją specyficzny 
zapach i nadpobudliwe zacho-
wanie.   Przede wszystkim nie 
prowokujmy zwierząt. W ten 
sposób minimalizujemy ryzyko 
ataku i pogryzienia. Pamiętaj-
my, że zwierzęta też czują, jeśli 
będziemy dla nich mili i łagodni,  
prawdopodobnie odpłacą się tym 
samym.

Dziękujemy za rozmowę.

spięte, a włos na grzbiecie będzie 
zjeżony. Róbmy wszystko, aby 
uniknąć spotkania z takim psem 
– atak jest niemal pewny.

Zawsze podkreślam, że spo-
tykając nieznanego psa zawsze 

Pies uległy

Pies agresywny

Pies radosny
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 zabytek

Ratujmy nasz najstarszy zabytek 
    Część XXI

Zmiany nie zwalniają tempa prac
Zabezpieczanie przed wilgocią. Pierwotnie 

w projekcie renowacji murów mieliśmy zaplanowa-
ną jako izolację przeciw-wilgotnościową poziomą – 
iniekcję krystaliczną, czyli wlanie (wstrzyknięcie) 
poprzez nawiercone otwory w murze, na całym ob-
wodzie kościoła na poziomie przyziemia – żywicy. 
Miała ona odcinać nasiąkanie wilgoci z ziemi  w górę 
murów. Po konsultacjach z wojewódzkim konserwa-
torem zabytków ta technologia dla naszego kościoła 
została wycofana. Obecnie uważa się, że skoro tego 
typu średniowieczne mury,  przetrwały 500 lat nie 
mając żadnej izolacji poziomej  to wystarczy usu-
nąć czynniki zewnętrzne, które wilgoć przynoszą, 
a mury pozostaną suche. W naszym przypadku jest 
wiele do zrobienia. Należy wykonać dalekie odpro-
wadzenie wody z rynien, odwodnić teren przy murze 
kościoła, usunąć krzewy i drobną roślinność z oto-
czenia murów, odsłonić przysypaną przez lata ziemią 
cegłę do poziomu kamiennego fundamentu. Należy 
również usunąć izolację poziomą z papy i szkła, jaką 
25 lat temu w czynie społecznym wykonaliśmy. Usu-
nięcie papowo-szklanej izolacji wymagało teraz wy-
kucia kilku warstw cegły i przemurowania tych frag-
mentów na nowo. Przy tej okazji naprawiono liczne  
skruszałe fragmenty muru w dolnej jego partii. 

Technologia WTA. Jak już zapewne wielu za-
uważyło, mury naszego kościoła są  w większości 
otynkowane. Jest to pierwsza warstwa tynku reno-
wacyjnego. Na niego zostanie położona warstwa 
wierzchnia oraz na końcu farba. Odsłonięta do dzi-
siaj dolna część muru (1 metr od ziemi)  zostanie 
otynkowana technologią WTA. Są to specjalne tynki 
renowacyjne o dużej porowatości i przepuszczalno-
ści pary wodnej, przeznaczone do murów zawilgo-
conych i zasolonych. Tynki te wewnątrz kumulu-
ją skrystalizowaną sól (liczymy, że jej nie będzie) 

oraz „wyciągają” wilgoć z murów 
i oddają ją na zewnątrz. Jesteśmy 
przekonani, że ta technologia zli-
kwiduje potencjalne zagrożenie 
wilgoci. Budynek jest wyjątko-
wo dobrze usytuowany, na górce, 
z możliwością łatwego odprowa-
dzenia wód i wilgoci.  

Zmiany na wieży. W wieży 
zostały zlikwidowanie pionowe 
otwory akustyczne (dla rozcho-
dzenia dźwięku dzwonów) od 
strony ulicy i parku jakie zgodnie 
z projektem zostały pierwotnie 
pozostawione. Zostały zamknięte, 
poprzez zabicie ich deskami, tak 
jak większość wieży. Powodem 
tej decyzji był wysoki koszt. Po-
zostają dwa otwory akustyczne na 
wieży od strony Poznania oraz od 
strony Pniew.

Deski na wieży zostały przema-
lowane olejem konserwatorskim 
barwionym. Prócz zabiegu zabez-
pieczającego przed wilgocią, ce-
lem było też optyczne postarze-
nie desek i zbliżenie  ich koloru 
do planowanego koloru elewacji 
kościoła.

Nowa - stara więźba dacho-
wa. Dachówka na dachu została 
zdemontowana. Jak już wiemy, 
średniowieczna konstrukcja da-
chowa okazała się mocno przez 
czas doświadczona i zdecydowa-
no wykonanie wzmocnienia więź-
by dachowej, poprzez dołożenie 
nowych krokwi. Nowe belki kon-
strukcyjne wykonane są z wie-
lowarstwowo klejonego drewna. 
Na odbudowanych żelbetowych 
gzymsach kościoła położono 
dwunastometrowe murłaty i przy-
kręcono je do starych poprzecz-

nych belek (wiązarów). Okazało 
się, że kościół zwęża się (w kie-
runku prezbiterium) na swojej 
długości o 18 cm. Stąd położenie 
murłat, jak i całej później kon-
strukcji dachu będzie zwężało się 
u podstawy o te 18 cm.  W kon-
sekwencji, przy zastosowaniu pła-
skiej dachówki „karpiówki” by 
utrzymać równą płaszczyznę da-
chu musi on zwężając się u pod-
stawy, równomiernie obniżać się 
na szczycie – na kalenicy. Ta róż-
nica wysokości dachu będzie wy-
nosiła około 20 cm (niższa nad 
prezbiterium). 

Za pomocą dźwigu wciągnię-
to nowe krokwie. Zostały one 
położone (przybite do murłat) 
dokładnie nad starymi. Stara 
więźba pozostanie jako element 
konstrukcyjny ale też, jako śre-
dniowieczny zabytek budowlany.  
Stare krokwie zostaną podwieszo-
ne za pomocą blach do nowych, 
jedna pod drugą. Stąd dla obser-
watora,  wydaje się dość dziwny, 
nierówny rozstaw nowych krokwi 
na dachu. Są one odbiciem poło-
żenia krokwi  średniowiecznych. 
Płaszczyzna dachu będzie na wy-
sokości łamana;  od góry większy 
spad, od połowy mniejszy.

Firma ciesielska jak i cały ze-
spół wykonawców daje sobie radę 
z tymi skomplikowanymi rozwią-
zaniami; rozumie i zgodnie przy-
staje na zmiany wprowadzane  
przez konserwatorów i projektanta 
jakie od czasu do czasu wymusza  
kolejne odkrycie u naszego, nie do 
końca poznanego 550-latka.

Opracował
~ Kazimierz Szulc
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decydujmy razem 

Dziecko wspierane przez 
dziadków rozwija się peł-
niej. Dowiaduje się, że 

dziadek może nie pobiegnie z nim 
kilka razy wokół parku z głośnym 
okrzykiem na ustach, ale za to po-
każe w lesie jak odszukać wie-
wiórkę, jak orientować się w tere-
nie po rosnącym na korze drzew 
mchu i jak rozbić namiot na po-
lanie. Z kolei, gdy wnuki pod-
rosną – dziadkowie dzięki nim 
mogą mieć kontakt na przykład 
z najnowszymi nowinkami tech-
nologicznymi. Wówczas to przy-
chodzi moment, gdy to one mogą 
uczyć dziadków choćby wysyła-
nia wiadomości e-mail, obsługi 
komputera, korzystania z gadże-
tów elektronicznych. Warto przy 
tym pamiętać, że wzajemne ko-

rzyści z układu seniorzy – wnu-
ki, pojawiają się bez względu na 
to, czy dziadkowie mieszkają ra-
zem z wnukami w jednym domu/
mieszkaniu czy też osobno. Go-
rzej, jeśli pomiędzy dziadkami 
i wnukami odległość liczona w ki-
lometrach jest tak duża, że bezpo-
średnie kontakty ustępują miejsca 
mikrofonom i kamerom interne-
towym. Pojawia się wówczas po-
jęcie „Skype-dziadków”. Choćby 
takie internetowe rozmowy były 
częste i dawały pewną satysfakcję 
obu stronom, trudno oczekiwać, 
by mogły zastąpić prawdziwy 
spacer z babcią i dziadkiem, real-
ne rozmowy. W relacjach bezpo-
średnich. Babcia i dziadek znani 
przez wnuka tylko z komputera, 
są zaledwie jakąś bliżej niezna-
ną mu ideą, wobec której trudno 
mu będzie zachować odpowiedni 
stosunek uczuciowy. Na pewno 
będzie darzył swoich dziadków 
sentymentem, ale pozbawiony 
bliskiego kontaktu – z pewnością 
miałby kłopoty z aklimatyzacją 
w ich prawdziwym świecie.       

Projekt: Czy tylko najlepiej na zdjęciu? 

Rodzina – tak daleko, tak blisko  cz. II
Rodziny wielopokoleniowe ży-

jące pod jednym dachem mają 
z kolei szansę na wypracowa-
nie mniej lub bardziej satysfak-
cjonujących wszystkie strony 
kompromisów, będących pod-
stawą wzajemnego współżycia 
i współdziałania. Obserwując 
się w czynnościach codzienne-
go życia - uczą się jakże trudnej 
sztuki negocjacji, zajmowania 
stanowisk, wysnuwania konstruk-
tywnych wniosków. Wszystkie 
strony w takich relacjach widzą 
swój los: „Tacy będziemy” – my-
ślą rodzice dzieci, spoglądając na 
ich dziadków i dzieci, spoglądają-
ce zarówno na swoich rodziców, 
jak również seniorów. „Tacy by-
liśmy” – myślą dziadkowie, spo-
glądając na swoje dzieci oraz 
wnuki. „To nasza rodzina. Innej 
nie będziemy mieli. Może zatem 
warto trzymać się razem?” – roz-
myślać mogą wszyscy, przypatru-
jąc się sobie nawzajem z życzliwą 
pobłażliwością. Oczywiście co-
dzienność wielopokoleniowej ro-
dziny rzadko bywa pozbawiona 
problemów i konfliktów. Pędząca, 
szalona rzeczywistość, wymusza-
jąca na społeczeństwie spłycenie 
kontaktów międzyludzkich, już 
dawno wniknęła w szczelne nie-
gdyś mury rodzinnych fortyfika-
cji. Poirytowanie, niecierpliwość, 
stres, nerwowość – wszystkie te 
elementy bywają zarzewiem wie-
lu konfliktów na linii wnuki-ro-
dzice-dziadkowie. Każda ze stron 
często musi się gryźć w język, 
by nie powiedzieć kilku słów za 
dużo. Dodatkowo w domu pomię-
dzy przedstawicielami poszcze-
gólnych pokoleń tworzą się pew-
ne kliki czy koterie. Dziadkowie 
mają jakieś tajemnice z wnukami, 
o których nie wiedzą rodzice dzie-
ci. Z kolei dziadkowie i ich doro-
słe już dzieci łączy często szereg 
rodzinnych spraw, o których nie 
mają pojęcia maluchy. 

Mimo tych wszystkich co-
dziennych kłopotów, rodziny 

wielopokoleniowe, mieszkają-
ce w jednym budynku, są zna-
komitą szkołą życia rodzinnego. 
Wychowani w nich podopieczni 
w przyszłości na pewno nie od-
dadzą dziadków w podeszłym 
wieku do domu starców, zaopie-
kują się chorującą babcią czy nie-
sprawnym dziadkiem lub też będą 
wspierali w potrzebie rodziców. 
Obserwując najbliższych zauwa-
żą, że należy się im szacunek - i to 
bez względu na wiek. Nauczą się, 
że starość można przeżyć z god-
nością po ostatni dzień swego ży-
cia, nie tracąc nic ze swej ludzkiej 
podmiotowości. Nie będą się bały 
tak bardzo starzenia się i śmier-
ci, gdyż w naturalny sposób ob-
serwować będą bezpośrednio sta-
rzenie się i odchodzenie własnych 
członków rodziny. Społeczeństwa 
na świecie coraz szybciej się sta-
rzeją, seniorzy stanowią coraz 
większy odsetek mieszkańców 
wielu państw. Specjaliści geriatrii 
oraz gerontologii coraz częściej 
zastanawiają się, jak wspomóc tą 
rosnącą liczbę seniorów, kto bę-
dzie na nich w przyszłości praco-
wał, skoro na całym świecie rodzi 
się coraz mniej dzieci.  

Wychowywanie się w rodzinie 
wielopokoleniowej nie gwarantu-
je sukcesu w życiu, ale jest czymś 
w rodzaju niewidzialnej polisy 
na przyszłość, swoistym zabez-
pieczeniem. Skąd taki wniosek? 
Pomijając skrajne przypadki - jak 
rodzice wychowają swoje dzieci, 
tak im one na starość „odpłacą”. 
Jeśli dzieci wzrastały wśród pozy-
tywnych wzorów, w kochającym 
otoczeniu dziadków i innych bli-
skich członów rodziny, uczyły się 
względem nich szacunku i empa-
tii, na pewno w przyszłości zrobią 
wszystko, by członkowie ich ro-
dziny czuli się w równym stopniu 
dowartościowani i spleceni silny-
mi, wielopokoleniowymi korze-
niami rodowymi mocnych uczyć. 

~ Anna Kokot 

Rodziny wielopokoleniowe  
– warto
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biblioteka~gok

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej
Magia książki czyli 
         „zaczytaj się latem”.

Nad morzem, w górach, 
nad jeziorami, pod pi-
ramidami, na krańcach 

świata, na wsi, w mieście, w ogro-
dzie pod gruszą – zawsze z książ-
ką w ręku, to propozycja Biblio-
teki na spędzenie urlopu, wakacji, 
czasu wolnego. 

Lektura lekka, łatwa i przyjem-
na, czasami poważniejsza, czasa-
mi lżejsza, dająca rozrywkę, na-
miastkę przygody albo odrobinę 
sensacji. Wszystko na półkach 
w Bibliotece. 

Jak co roku duży wybór prze-
wodników po Polsce i świecie. 
Przygody i podróże z Beatą Paw-
likowską, znaną podróżniczką, 
autorką audycji radiowych i te-
lewizyjnych, z Wojciechem Cej-
rowskim, Jarosławem Kretem, 
Elżbietą Dzikowską, Jackiem 
Pałkiewiczem i innymi. Tysiące 
miejsc, ciekawe wyprawy i po-
dróże, nie tylko z biurami podró-

ży. Porady jak zwiedzać świat sa-
modzielnie, jak przeżyć przygodę 
życia. Tradycyjnie duży wybór 
NOWOŚCI , książek, o których 
się mówi i dyskutuje. Wakacje to 
dobry czas na poznanie autorów, 
którzy zyskali dużą popularność 
i zainteresowanie czytelników 
w kraju i na świecie. 

Wszystkim, którzy nie mają 
wolnego czasu na czytanie lub 
po prostu czytać nie lubią, pole-
camy AUDIOBOOKI. To bardzo 
wygodna forma zapoznania się 
z literaturą. Dostępne są powieści 
współczesne (obyczajowe, sensa-
cyjne, kryminały) oraz klasyka li-
teratury polskiej i światowej. Du-
żym atutem audiobooków jest ich 
interpretacja przez znanych pol-
skich autorów: Zofię Kucówną, 
Annę Seniuk, Magdę Zawadzką, 
Jana Englerta, Annę Dereszow-
ską, Magdę Cielecką, Krzysztofa 
Globisza i innych. Polecamy. 

Więcej na stronie www.biblio-
tekatp.pl. ~I.B.

4 sierpnia o godz. 13 w cyklu „Lusowskie Po-
ranki Muzyczne” wystąpi tam mający bogatą, 
90-letnią tradycję Chór „Hasło”. 

Poznańska grupa o 90-letniej tradycji została 
założona przez grupę pracowników Dyrekcji Ko-
lei Państwowych w Poznaniu w 1922 roku. Aż do 
wybuchu II wojny światowej męski wówczas ze-
spół popularyzował polską pieśń chóralną w kraju 
i zagranicą, występując w Austrii, Belgii, Bułgarii, 
Czechosłowacji, Estonii, Francji, Holandii, Luk-
semburgu, Niemczech, Rumunii, Szwajcarii i na 
Łotwie. Po wojnie, w marcu 1945 część śpiewaków 
wznowiło działalność artystyczną, a do chóru do-
łączyli nowi zapaleńcy. Chór, choć amatorski, pre-
zentował na tyle wysoki poziom artystyczny, że na-
wiązał współpracę z poznańską sceną operową. 

Obecnie „Hasło” z powodzeniem koncertuje nie tyl-
ko w Wielkopolsce i w kraju, ale i  we Francji, Niem-
czech, Belgii, Chorwacji, Czechach i na Litwie. Chór 
występuje w 35-osobowym składzie, od lat prezentu-
jąc wysoki artystyczny poziom. Koncert zespołu od-
będzie się 4 sierpnia o godz. 13.

~Jarek Krawczyk

„Hasło”  
w Lusowie

Z górnej półki Kaznodzieja
Przypomnienie (z przymrużeniem oka) patrona papieża Franciszka

Jeśli chodzi o dobre chęci,
To Franciszek ma je, w ogóle
Franciszkami bywali święci,
I króle.
Umilali żywoty sobie
Kawiorem albo kaszą.
Jedni mieli słabość do kobiet,
drudzy do ptasząt.
Dziś, gdy królem być trudno,
a jeszcze trudniej być świętym,
Franciszkom żyje się równo
od kołyski do renty.
Franciszek wciąż się śmieje,
Często humorem błyska.
Bo pieniądz nie, ale humor
to się trzyma Franciszka.

Ks. Prałat Zdzisław Potrawiak
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Czterdziestu trzech uczniów 
z najwyższymi średnimi 
pojechało 21 czewrca do 

Warszawy w nagrodę za bardzo 
dobre wyniki w nauce i wzorowe 
zachowanie. Fundatorem wyjaz-
du była Rada Rodziców, a ucznio-
wie wnosili tylko symboliczną 
opłatę. Prymusi tarnowskiej szko-
ły zetknęli się z naukami ścisłymi, 
przyrodniczymi i humanistyczny-
mi w Centrum Nauki Kopernik. 
Największym zaskoczeniem dla 
dzieci była możliwość dotknię-
cia każdego eksponatu i swobo-
da w poruszaniu się po rozległym 
obiekcie. Uczniowie mogli samo-

W Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła 
II w Tarnowie Pod-

górnym odbył się 14 czerwca 
Gminny Konkurs Matematyczno-
-Sportowy Rambit. Wzięli w nim 
udział reprezentanci wszystkich 
pięciu szkół podstawowych.

Każda drużyna składała się z 8 
osób: 4 matematyków i 4 spor-
towców. Konkurs obejmował 5 
etapów. Za każdy można było 
zdobyć 10 punktów (5 punktów 
matematycy i 5 sportowcy). Po-
szczególne konkurencje odby-
wały się równocześnie, mate-
matyczne w salach lekcyjnych 
a sportowe w sali gimnastycznej. 
W przerwie wystąpiła grupa ta-
neczna naszej szkoły, prowadzo-
na przez Beatę Tracewską.

Matematycy musieli uporać się 
m.in. z pięcioma tzw. „pytaniami 
krótkiej odpowiedzi” wybierając 
spośród 90 zestawów. Następnie 
zmagali się z odgadnięciem 4-cy-
frowego kodu otwierającego za-
mek. Poszczególne cyfry mogli 
otrzymać rozwiązując kolejno 4 
wskazówki, czyli zadania o róż-
nej treści: wykorzystanie własno-
ści liczb, kolejność wykonywania 

Szkoła Podstawowa Tarnowo Podgórne

Najlepsi z najlepszych

dzielnie wykonywać najróżniej-
sze doświadczenia. W „teatrze 
wysokich napięć” zapalali świe-
tlówkę ręką, jeździli poduszkow-
cem, robili okulary 3D i baterie, 
pobierali odciski palców, a nawet 

w stanie nieważkości skakali po 
Księżycu. Odkrywanie i ekspery-
mentowanie w świecie nauki było 
dla dzieciaków inspirujące i po-
budzające wyobraźnię. Dużym 
przeżyciem okazała się również 
kontrola osobista przed wejściem 
do Sejmu. Przebywanie w gma-
chu, w którym decyduje się o lo-
sach kraju i obywateli, wywołało 
u dzieci ekscytację. Opowieści 
pani przewodnik o historii bu-
dynku i pracach Sejmu wzbudziło 
u uczniów duże zainteresowanie. 
Pytaniom nie było końca.  Prymu-
si wrócili z wycieczki zmęczeni, 
ale zadowoleni. Przekonali się, że 
warto cały rok sumiennie praco-
wać, aby potem wyjechać na cie-
kawą wycieczkę.

~ Danuta Stachowiak

Szkoła Podstawowa Tarnowo Podgórne

RAMBIT 2013

działań, zagadkę logiczną, oraz 
wykonanie prostego działania na 
liczbach zapisanych znakami ja-
pońskimi oraz przełożenie tego 
wyniku na cyfry arabskie.

Kolejne zadania były bardzo 
praktyczne, gdyż dotyczyły obli-
czeń związanych z wydatkami na 
remont domu i zagospodarowa-
nie ogrodu państwa Kowalskich. 
Ostatnie dwa etapy obejmowa-
ły obliczenia związane z czasem, 
działania na ułamkach dziesięt-
nych i zwykłych oraz obliczenia 
kalendarzowe. W międzyczasie 
sportowcy rzucali do kosza, zbie-
rali piłeczki na czas i pokonywali 
tor przeszkód.

Chociaż zadania nie zawsze 
były łatwe i wymagały spore-

go wysiłku, wszystkim dopisy-
wał dobry humor.  Ostatecznie 
po wyrównanej walce zwyciężył 
zespół ze Szkoły Podstawowej 
w Lusowie, II miejsce zajęła SP 
w Przeźmierowie (tylko 0,5 pkt. 
różnicy), a trzecie SP w Ceradzu 
Kościelnym.

Na zakończenie na uczniów 
czekał poczęstunek, medale dla 
każdego uczestnika oraz pucha-
ry i dyplomy dla szkół. Gratu-
lujemy wszystkim uczestnikom 
i serdecznie dziękujemy nauczy-
cielom matematyki i wychowania 
fizycznego z naszej szkoły za pra-
cę, jaką włożyli w przygotowanie 
tego konkursu.

~ Magdalena Polińska
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W czerwcowe, deszczo-
we dni, kiedy trud-
ny nauki już za nami, 

uczniowie naszej szkoły przy-
gotowali wszystkim niezwy-
kłą niespodziankę. W Gminnym 
Ośrodku Kultury zorganizowali 
Szkolne Święto Teatru. Hasłem 
przewodnim były słowa Janusza 
Korczaka: „Bądź sobą – szukaj 
własnej drogi”. Mogliśmy poczuć 
się jak w prawdziwym teatrze. 
Przyciemnione światła, kurtyna, 
unoszący się dym, kolorowe stro-
je, ale przede wszystkim wspania-
ła gra aktorska.

Zespół z Kokoszyna (skład: Ni-
cola Kłos, Dominika Jachowska, 
Martyna i Zuzanna Matuszak, 
Zofia Kunysz, Marta Pawlicka, 
Emilia Kubiak) pod opieką Ma-
cieja Woźniaka przedstawił spek-
takl pt. „Spójrz na mnie”. Biel 
i Czerń, dwa skłócone królestwa, 
podzielone od lat. Czy znajdzie 
się ktoś, kto je pogodzi i przeko-
na, że pomimo różnic każdy jest 

Szkoła Podstawowa Przeźmierowo

„Bądź sobą – szukaj własnej drogi

kimś wyjątkowym, a piękno jest 
tam, gdzie je znajdziesz?

Natomiast Zespół z Tarno-
wa Podgórnego (skład: Martyna 
i Małgorzata Horowska, Hania 
Hałas, Emilia i Maks Dziubaty, 
Ola Łuczak, Ola Krzyłakowska, 
Klara Szefler, Gabriela Dolata, 
Weronika Glaza, Zuza Stempel, 
Anna Pietrzak, Michalina Mani-
szewska, Karolina Malinowska, 
Matylda Roszyk, Oliwia Bączyk, 
Sonia Olczyk, Agata Strykowska, 
Michał Krzyżański) pod opie-
ką Anny Dzięcioł opowiedział 
nam historię „Absolutnie Strasz-

nego Olbrzyma”, który choć jest 
mały, pragnie być największym 
i najgroźniejszym. Odbywa za-
tem podróż, która ma przynieść 
mu chwałę i sławę, podczas której 
może uda mu się odkryć najcen-
niejsza prawdę o sobie i otaczają-
cym go świecie.

Zwieńczeniem święta była 
„Kartka z pamiętnika małego 
człowieka” na podstawie orygi-
nalnego scenariusza Anny Dzię-
cioł, dla której natchnieniem były 
słowa Janusza Korczaka: „Nie ma 
dzieci – są ludzie”. Ta przezabaw-
na, pełna humoru opowieść, po-
rusza najistotniejsze problemy,  
z jakimi styka się w dzisiejszych 
czasach młodzież szkolna. Ba-
wiąc uczy, że każdy z nas posła-
nia błędy, ale szczerość i prawdzi-
wa przyjaźń zawsze pomogą nam 
je naprawić.

Jeszcze raz serdecznie dzięku-
jemy wszystkim aktorom i ich 
opiekunom za cudownie spędzo-
ny czas i mamy nadzieję, że spo-
tkamy się ponownie w przyszłym 
roku.

~ Justyna Piwecka

Akadeia Wiedzy i Umie-
jętności Wszelakich 
w tym roku kończy szó-

sty rok swej działalności. Jej za-
jęcia są udziałem około pięćdzie-
sięciu wybranych uczniów z klas 
III – VI naszej szkoły. W krę-
gu „akademickich” zaintereso-
wań było już powietrze, muzy-
ka, woda, komunikacja, taniec, 
drzewo - w najszerszym znacze-
niu tych słów. Ten rok szkolny 
był jednak nadzwyczajny, gdyż 
realizację całorocznego tematu 
„Spotkania teatralne” kończymy 
przedsięwzięciem przygotowa-
nym we współpracy z Teatrem 
Nowym w Poznaniu – spektaklem 
słowno-muzycznym „Legenda 
o Smoku (po poznańsku)” opra-
cowanym na kanwie tekstu W. 
Chotomskiej i pokazanym przez 

Szkoła Podstawowa 
Przeźmierowo

„Wakacji 
zaczął się 
już czas…”

Z okazji zakończenia roku 
szkolnego wszystkim Nauczy-
cielom, Pracownikom naszej 
placówki oraz Rodzicom skła-
damy najserdeczniejsze podzię-
kowania za całoroczną współ-
pracę. Pragniemy jednocześnie 
życzyć, by okres wakacyjny był 
czasem odpoczynku i radości.

Naszym wychowankom ży-
czymy bezpiecznych i słonecz-
nych wakacji, ciekawych podró-
ży, niezapomnianych wrażeń, 
promiennego uśmiechu na co 
dzień oraz szczęśliwego powro-
tu do szkoły.

Dyrekcja szkoły

Szkoła Podstawowa Przeźmierowo

Akademia Wiedzy i Umiejętności 
Wszelakich - odsłona VI

żaków Akademii i Chór Szkolny 
„Amadeo” m. in. na deskach te-
goż teatru. 

Mamy nadzieję, że ten rok 
nieodwracalnie coś w dzieciach  
zmieni, że zachowają w pamięci 
zmęczenie, radość i zachwyt, któ-
re towarzyszyły im podczas wy-
praw, warsztatów, prób i wystę-
pów. Opiekunowie Akademii 
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Kończąc I semestr na drugim miejscu  w Wiel-
kopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
Szkół Podstawowych, uzdolnieni sportowo 

uczniowie i opiekujący się nimi zespół nauczycieli 
wychowania fizycznego, postawili sobie poprzeczkę 
bardzo wysoko. Mimo licznych sukcesów, nie uda-
ło się utrzymać wysokiego miejsca i ostatecznie za-
kończyliśmy zmagania sportowe na IV miejscu.  Do 
większych sukcesów II semestru należą: 

- wysokie miejsce Ani Kluj i Dawida Kopydłow-
skiego w Finale Województwa Wielkopolskiego 
w indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt 
i chłopców,

- V miejsce  reprezentacji dziewcząt w Mistrzo-
stwach Powiatu Poznańskiego w czwórboju lekko-
atletycznym,

- V miejsce Klaudii Rzepczyńskiej i VII miejsce 
Julii Szwentner w Mistrzostwach Powiatu Poznań-
skiego w czwórboju lekkoatletycznym,

Szkoła Podstawowa Lusówko

Podsumowanie sukcesów sportowych 
 II-go semestru roku szkolnego 2012/2013

- I miejsce w Mistrzostwach 
Gminy w czwórboju lekkoatle-
tycznym reprezentacji dziewcząt 
i IV miejsce reprezentacji chłop-
ców,

- I miejsce w Mistrzostwach 
Gminy w czwórboju lekkoatle-
tycznym indywidualnie Anny 
Kluj i Dawida Kopydłowskiego,

- udział w Mistrzostwach Po-
wiatu Poznańskiego w siatkówce 
chłopców,

Odnosiliśmy również sukce-
sy w zawodach nienależących do 
Wielkopolskich Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej, mianowicie:

- II miejsce w konkursie mate-
matyczno-sportowym Rambit re-
prezentacji szkoły w składzie: Piotr 

Sadalski, Maciej Haber, Nikodem 
Jaśkowiak, Patryk Kędziora (gru-
pa sportowców) oraz Marcel Szy-
dłowski, Mateusz Tabaszewski, 
Maja Cieśla i Wiktoria Wolkiewicz 
(grupa matematyków),

- III miejsce w X ogólnopol-
skich  zawodach w triathlonie 
„Poziom wyżej”  reprezentacji  
w składzie: Wojciech Maciejew-
ski, Krzysztof Grodziski i Prze-
mysław Bączkowski,

- III miejsce w turnieju piłki 
nożnej o Puchar Wójta Suchego 
Lasu.

Wszystkim sportowcom i opie-
kunom serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

~Oliwia Zimniewska

Tytuł artykułu to jedno z naszych haseł dopingowych przy rywali-
zacjach sportowych. W tym roku szkolnym z okazji Dnia Dziec-
ka w szkole w Lusówku mieliśmy zorganizowaną Olimpiadę 

Sportową. Rozpoczęła się ona pokazem akrobatycznym w wykonaniu 
naszych koleżanek i kolegów. Podziwialiśmy ich umiejętności w wy-
konywaniu trudnych, bardzo widowiskowych skoków przez skrzynię, 
a także tworzeniu akrobatycznych układów. Potem mieliśmy do po-
konania wiele konkurencji sportowych miedzy innymi: rzuty piłką do 
kosza, rzuty piłką lekarską na odległość, kręcenie „hula-hop” na czas, 
pokonywanie tunelu i wiele innych. Po zdobyciu odpowiedniej ilości 
punktów czekały na nas atrakcyjne nagrody oraz „małe co nieco” czyli 
ciastka i napoje. Pogoda nam dopisywała i nie tylko o słońce chodzi, ale 
i radość w naszych sercach.

~Jolanta Klementowska

Szkoła Podstawowa Lusówko

Zawsze dobry humor mamy, powalczymy i wygramy!!!
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Jak co roku w czerwcu cała społeczność naszej szkoły uczestniczyła 
w spotkaniu ze Strażą Miejską. To dla nas ważne spotkanie, gdyż 
wtedy przypominamy sobie jak się zachowywać w domu, na ulicy, 

na placu zabaw, na wyjeździe, aby bezpiecznie spędzić wakacje. Za-
witał też do nas niecodzienny gość. Był to pies – owczarek niemiecki. 
Mieliśmy okazję obejrzeć pokaz tresury, a także poznać zasady zacho-
wania się podczas, gdy zaatakowałby nas pies. Bardzo dziękujemy za te 
cenne wskazówki. Obiecujemy się do nich dostosować w ten wyczeki-
wany przez nas wakacyjny czas.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lusówku

W czwartek, 20 czerwca, odbyła się wyjąt-
kowa wycieczka po najbliższej okolicy. 
Dlaczego wyjątkowa? Bo inna od wy-

praw na których do tej pory byliśmy. Wyjazd był za-
służoną nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca w 
XII Gminnym Konkursie Przyrodniczym. 

Nie sposób zobaczyć całego piękna gminy w je-
den dzień, jest tyle ciekawych miejsc. Nasza wy-
cieczka rozpoczęła się w Lusowie. Ta miejscowość 
to nasza duma. Tutaj na obszarze chronionego kra-
jobrazu zobaczyliśmy wspaniałe pomniki przyrody. 
Następną miejscowością na naszej trasie było Lu-
sówko, tu też podziwialiśmy pomniki przyrody. W 
Jankowicach czekała na nas niespodzianka. Dzięki 
uprzejmości radnego Mirosława Sroki zapoznaliśmy 

Zakończenie roku szkolnego to niezwykle waż-
na uroczystość – kolejny rocznik szóstoklasi-
stów opuszcza mury szkoły. Jest to również 

czas na pożegnania, podziękowania, podsumowanie 
całorocznej pracy. Minione 10 miesięcy było dla na-
szych absolwentów szczególnie pracowite. Wszyscy 
przygotowywali się do sprawdzianu na zakończenie 
szkoły podstawowej i mogą być dumni z rezultatu: 
po raz dziesiąty zdobyli najlepszy wynik w Gminie .

Wielu szóstoklasistów zdobyło nagrody w kon-
kursach i zawodach sportowych. Największe sukce-
sy indywidualne odnieśli: Dominika Rebelka (lau-
reatka Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego), 
Aleksandra Marcinkowska (finalistka Wojewódz-
kiego Konkursu Humanistycznego, finalistka Ogól-
nopolskiego Konkursu Piosenki ,,Wygraj sukces”, 
zdobywczyni I miejsca w Gminnym Konkursie Ję-
zyka Angielskiego) oraz Franciszek Jurasz (finali-
sta Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, zdo-
bywca bardzo dobrego wyniku w Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym ,,Kangur” i wyróżnie-

Szkoła Podstawowa Lusowo

Podróże kształcą
w Tarnowie Podgórnym. Przeko-
naliśmy się ile pracy i czasu po-
trzeba, aby oczyścić ścieki. Za-
kończenie wędrówki okazało się 
wyjątkowe. Wzięliśmy udział w 
zawodach strzeleckich, zorga-
nizowanych w strzelnicy w Tar-
nowie Podgórnym pod opieką 
Zbigniewa Kubiaka, członka Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego. 
Mamy nadzieje, że to tylko po-
czątek tak miłej podróży po na-
szej pięknej gminie, już teraz pla-
nujemy kolejną trasę! 

Wszystkim, którzy przyczynili 
się do przeżycia wspaniałej przy-
gody – dziękujemy.

 Uczestnicy i nauczyciele przyrody 
Aneta Kurowska i Justyna Dąbrowska 

się z ciekawostkami dotyczący-
mi parku krajobrazowego wraz z 
położonym w nim pałacem z po-
czątku XIX wieku. To miejsce jest 
szczególnie ważne pod względem 
przyrodniczym dla tej okolicy. 
Atrakcją była też Oczyszczalnia 

Szkoła Podstawowa Lusowo

Utalentowani absolwenci
nia w Ogólnopolskim Konkursie 
Nauk Przyrodniczych ,,Świetlik”).

Szóstoklasiści świetnie spisali 
się również w konkursach zespoło-
wych i zajęli I miejsce w Gminnym 
Konkursie Przyrodniczym, II miej-
sce w Gminnym Konkursie Poloni-
stycznym, III miejsce w Gminnym 
Konkursie Historycznym, I miej-
sce w Mistrzostwach Szkół Pod-
stawowych Powiatu Poznańskiego 
w Triathlonie, II miejsce w Dru-
żynowych Mistrzostwach Szkół 
Podstawowych Powiatu Poznań-
skiego w Szachach oraz III miejsce 
w w Finale Rejonu Zachód Szkół 
Podstawowych w Koszykówce 
Chłopców. Szczegółowe informa-
cje o wszystkich uczniowskich suk-
cesach znajdują się na stronie inter-
netowej naszej szkoły.

Na uroczystości zakończenia 
roku szkolnego wręczono rów-
nież szereg nagród. Prymusem 
Szkoły została Aleksandra Mar-
cinkowska, nagrodę Wójta Gmi-
ny Tarnowo Podgórne i nagrodę 
Dyrektora Szkoły otrzymała Do-
minika Rebelka, natomiast nagro-
da Rady Pedagogicznej powędro-
wała do Marii Siminiak. 

Podziękowano również tym 
uczniom, którzy aktywnie włą-
czali się w pracę Samorządu 
Uczniowskiego: Monice Sztu-
kiewicz, Zuzannie Piechockiej, 
Gabrieli Polak i Krzysztofowi 
Urbańskiemu.

Wszystkim uczniom, rodzicom 
i nauczycielom życzymy samych 
słonecznych, bezpiecznych i ra-
dosnych wakacji, absolwentom 
zaś sukcesów w gimnazjum.

 W imieniu grona pedagogicz-
nego  Stanisława Janeczek  

- wychowawczyni kl.VIc

Szkoła Podstawowa Lusówko

Bezpieczne wakacje



 lipiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \      29

 edukacja

Jak co roku, przedstawiciele klas szóstych  szkół 
podstawowych w Gminie Tarnowo Podgórne, 
spotkali się, by sprawdzić swoją wiedzę z zakre-

su posługiwania się językiem angielskim. W tym roku 
Gminny Konkurs Języka Angielskiego odbył się w 
Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym. 28 maja 
o godzinie 9.00 rozdano arkusze zadań, a uczniowie 
przystępujący do konkursu mieli 60 minut, aby wyka-
zać się umiejętnościami językowymi. Musieli wyka-
zać się zdolnością rozumienia ze słuchu, posługiwania 
się słownictwem oraz niemałą umiejętnością stosowa-
nia zasad gramatycznych w praktyce. Podchwytliwe 
pytania dotyczące wiedzy o kulturze krajów angloję-
zycznych, wystawiły ochotników na kolejną próbę, 
jednakże poziom ich wiedzy okazał się być naprawdę 
wysoki. Walka była tak wyrównana, że aby przyznać 
miejsca na podium potrzebna była dogrywka! Pierw-
sze miejsce zajęła Aleksandra Marcinkowska ze Szko-
ły Podstawowej w Lusowie, jednak Jagoda Szymań-
ska ze Szkoły Podstawowej w Lusówku oraz Mikołaj 
Stankowski ze Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie 
uzyskali taką samą ilość punktów, kwalifikując się 
tym samym do dogrywki, która miała na celu przyzna-

W roku szkolnym 2012/2013 dzieci z od-
działu przedszkolnego 0a z Ceradza Ko-
ścielnego przystąpiły do programu pt: 

„Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter”. Przez 
cały rok dzielnie czytały różne książeczki robiąc do 
nich ilustracje i zbierając odznaki. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się książki o przygodach zwie-
rząt m.in. „Pink i Pinka z Białego Lądu”, „Miś Edi 
idzie na ryby” oraz serie książeczek o przygodach 
Franklina i Domisiów.  W ramach działalności klu-
bu dzieci odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Kaź-
mierzu. Wzięły też udział w wielu atrakcyjnych lek-
cjach w szkolnej bibliotece m.in: Dzień Pluszowego 
Misia, Spotkanie z wierszami Juliana Tuwima, a z 
okazji Dnia Bibliotekarza wykonały z Franklinem 
branzoletkę dla mamy. Dla swoich dziadków oraz 
całej szkoły przygotowały bajkowe jasełka. Z okazji 
Dnia Rodziny zaprosiły rodziców do „Świata Bajki”. 
Ponadto zorganizowały dla uczniów swojej szkoły 
spotkanie autorskie z Zofią Konieczną, która opo-
wiadając wesołe przygody, czytając swoje wiersze 
i opowiadania przybliżyła dzieciom dzieje i historie 
Ceradza Kościelnego i jego mieszkańców. Klubowi-
cze uczestniczyli też w przedstawieniu teatralnym pt: 
„Królowa Śniegu” w poznańskim kinie Apollo. 

Szkoła Podstawowa Ceradz Kościelny

Gminny Konkurs Języka Angielskiego

nie drugiego i trzeciego miejsca. 
Dalszym emocjom nie było jed-
nak końca. Dogrywka zakończyła 
się różnicą tylko jednego punktu i 
ostatecznie drugie miejsce zdobyła 
Jagoda, a trzecie Mikołaj. Pozosta-
li uczestnicy, choć nie mogli zna-
leźć się na podium, nie odbiegali 
znacznie wiedzą i umiejętnościami 

od zwycięzców. Konkurs pokazał, 
że znajomość języka angielskiego 
uczniów naszej Gminy jest na wy-
sokim poziomie, co w przyszłym 
roku zapewne zostanie potwier-
dzone w kolejnych potyczkach ję-
zykowych.

Organizator konkursu  
~ Barbara Kaizer

Szkoła Podstawowa Ceradz Kościelny

Łukasz Wierzbicki w Ceradzu Kościelnym

Na zaproszenie Klubu Poże-
raczy Liter przyjechał do szkoły 
znany podróżnik i autor książek 
dla dzieci Łukasz Wierzbicki, któ-
ry przybliżył dzieciom prawdzi-
we przygody Kazika, o których 
to usłyszał od swojego dziadka 
i przyjaciela, a które postanowił 
spisać w książkach ”Afryka Ka-
zika” oraz „Dziadek i niedźwia-
dek”. Swoje wystąpienie wzbo-

gacił oryginalnymi fotografiami, 
materiałem dźwiękowym i fil-
mowym. Dzieci mogły obejrzeć 
przywiezione rekwizyty, zakupić 
książkę oraz otrzymać autograf. 

Na zakończenie rocznej działal-
ności klubu, dzieci wyjechały do 
Nenufar Club w Kościanie, aby 
uczestniczyć w programie „Świat 
Bajek”.

~na
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Aby wesoło i radośnie uczcić zbliżające się 
wakacje uczniowie klas 4-6 wraz z trzema 
opiekunkami, paniami Agnieszką, Izą i Mar-

tą, zdecydowali się na rzecz niebywałą: postanowili 
zostać w szkole na noc! Rzecz miała miejsce pod ko-
niec czerwca, kiedy w powietrzu czuć było już roz-
poczynające się lato i lekkie rozluźnienie związane 
z wystawionymi już ocenami i wypisywanymi wła-
śnie świadectwami. 

Wszyscy spotkali się w szkole późnym popołu-
dniem, by najpierw spędzić czas na wspólnych grach 
na boisku. Później była wspólna kolacja, seans fil-
mowy i wieczorne zabawy. Oczywiście najwięcej 
atrakcji dostarczyło samo szykowanie się do snu: 
rozkładanie posłania, mycie w szkolnych toaletach 
i piżamowy pokaz mody nocnej. I chociaż rano trze-
ba było wstać i w miarę funkcjonować na ostatnich 
już w tym roku szkolnym lekcjach... nie wszyscy 
byli skłonni zasnąć o w miarę rozsądnej godzinie. 
Były śmichy-chichy i pogawędki prawie do rana, bo 
przecież kiedy rozmawia się lepiej niż w nocy?! Co 
niektórych już rano trudno było dobudzić, ale osta-

Szkoła Podstawowa Ceradz Kościelny

Nocowanie w szkole

tecznie wszyscy stwierdzili, że 
nocowanie w szkole to fajna spra-
wa. Może powtórzymy to za rok?

Pozdrowienia dla dzieciaków!     

~ Marta Anders

Dnia 25 czerwca w tarnow-
skim Gimnazjum odby-
ło się sympozjum pod 

ogólnym hasłem „Bądź bezpiecz-
ny w sieci”. Z tej okazji zaprosi-
liśmy przedstawicieli Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
z wydziału do Walki z Przestęp-
czością Gospodarczą – komisarz 
M. Maćkowiak przybliżył naszej 
młodzieży zagadnienia związa-
ne z bezpiecznym korzystaniem 
z Internetu. 

Powszechne stało się częste od-
wiedzanie portali społecznościo-
wych np. Nasza Klasa czy Face-
book, jak również handlowych 
np. Allegro. Powinna za tym iść 
wiedza jak rozsądnie korzystać 
z dobrodziejstw Internetu, nie na-
rażając siebie i innych na szkody. 

Nasi uczniowie powinni mieć 
jak najszerszą wiedzę o tym,  jak 
chronić swoją prywatność, sza-
nować prawa innych, dokonywać 
bezpiecznych transakcji w sieci 
oraz bezpiecznie poruszać się po 
zasobach Internetu. 

Gimnazjum Tarnowo Podgórne

„Bądź bezpieczny w sieci”

Poruszone zostały zagadnienia 
związane z przestępczością kom-
puterową i przemocą w cyber-
przestrzeni. Uczestnicy spotkania 
mogli zadawać pytania i skorzy-
stać z fachowej porady związanej 
z cyberprzemocą i uniknięcia nie-
miłych konsekwencji w zetknię-
ciu się z wykroczeniami on-line.

W imieniu swoim i społeczności 
gimnazjalnej serdecznie dziękuję 
pracownikom KWP w Poznaniu za 
włączenie się w tę tak ważną ini-
cjatywę, okazaną pomoc i liczymy 
na dalszą współpracę w realizacji 
tak ważnego w dzisiejszym życiu 
programu wychowawczego szko-
ły.  ~ Danuta Sroka
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Kto, gdzie, kiedy i po co?
Czy warto pomagać? Z tym 

ważnym pytaniem mogliśmy się 
zmierzyć na międzynarodowych 
warsztatach dotyczących wolon-
tariatu, które odbyły się w dniach 
27 maja do 2 czerwca w mieście 
Ukmergė na Litwie. W ramach 
projektu dofinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej miasto 
partnerskie Tarnowa Podgórnego, 
Ukmergė, zaprosiło uczniów i na-
uczycieli naszej Gminy do wzię-
cia udziału w spotkaniu między-
narodowym. Skorzystaliśmy bez 
wahania. Gminną młodzież repre-
zentowali uczniowie trzech szkół: 
Gimnazjum w Tarnowie Podgór-
nym (Ewelina Klaczyńska, Nata-
lia Nowak, Natalia Szymańska, 
Weronika Komorniczak, Roksana 
Santysiak wraz z opiekunem Aga-
tą Kaszuba), Gimnazjum w Ba-
ranowie (Marianna Woda, Anna 
Cieciora, Patrycja Świerkiel, Ar-
kadiusz Tomczak, Zuzanna Bera 
oraz opiekun Tomasz Cierzniak) 
oraz Liceum Ogólnokształcące 
w Tarnowie Podgórnym (Joanna 
Stępniak, Anna Bielecka, Domi-
nika Górka, Alicja Zaglaniczna, 
Agnieszka Kusiak z opiekunem 
Aliną Brzezińską). Na zaprosze-
nie odpowiedziała też delegacja 
młodzieży wraz z opiekunami 
z Łotwy, z miejscowości Livani.

Co usłyszeliśmy? 
Podczas konferencji prele-

genci wprowadzili nas w arkana 
projektu w ramach EVS (Euro-
pean Voluntary Service) – czyli 
Wolontariatu Europejskiego. To 
organizacja, działająca także 
w Polsce, promująca i pomagają-
ca zrealizować różne formy wo-
lontariatu przede wszystkim na 
szczeblu międzynarodowym. Jej 
celem jest aktywizowanie głów-
nie młodzieży (szczegóły na stro-
nie: http://www.wolontariat.edu.
pl/evs-european-volontary-servi-
ce-w-polsce/). W Polsce również 
istnieje szereg możliwości takie-
go włączenia się w wolontariat. 
Wiele już podejmujemy – i mieli-

LO Tarnowo Podgórne

Czy warto pomagać?

śmy okazję pochwalić się tym na 
forum międzynarodowym, przed-
stawiając prezentację i film na te-
mat lokalnej działalności uczniów 
naszych szkół. 

Czego doświadczyliśmy?
W planie naszego pobytu była 

wizyta w domu opieki dla osób 
w podeszłym wieku. Było to spo-
tkanie, które zostawiło ślad reflek-
sji i wzruszenia. Innym przeży-
ciem było spotkanie w schronisku 
dla zwierząt. Obie wizyty, jakkol-
wiek znacząco różniły się od sie-
bie, dały nam do zrozumienia, jak 
wielka i różnorodna jest skala po-
trzeb i jak wiele jest miejsc, gdzie 
można zaangażować trochę swo-
ich sił i serca, by pomóc innym. 

Co zobaczyliśmy?
Nie mogło zabraknąć wycieczki 

do Wilna. Odwiedziliśmy Cmen-
tarz na Rossie, udaliśmy się przed 
obraz Matki Bożej w Ostrej Bra-
mie. Byliśmy także w cerkwi pra-
wosławnej oraz w gotyckim ko-
ściele bernardynów z XV wieku, 
zniszczonym i ograbionym za 
czasów komunizmu, a obecnie re-
montowanym. Dotarliśmy do ka-
tedry wileńskiej, a w niej do ka-
plicy św. Kazimierza. Staliśmy 
przed domem, w którym miesz-
kał Adam Mickiewicz oraz przed 
domem, gdzie przebywał Józef 
Ignacy Kraszewski. Pomimo że 
mieliśmy zaledwie kilka godzin 
na zobaczenie tego wszystkiego, 

udało nam się choć trochę odczuć 
atmosferę miasta, które robi bar-
dzo miłe wrażenie. Oj, chciałoby 
się tam wrócić!

Innego popołudnia udaliśmy 
się na wycieczkę do zagrody pod-
miejskiej, gdzie słuchaliśmy i pa-
trzeliśmy, jak powstaje naturalny 
chleb z ekologicznych produktów. 
Braliśmy też udział w ustanawia-
niu nowego rekordu Guinessa. 
Polegał on na tym, że w określo-
nej godzinie zadzwoniło wiele 
budzików. Ostatni dzień to wiel-
kie święto miasta Ukmergė, któ-
re obchodziło 680-lecie swojego 
istnienia. Mieliśmy przyjemność 
i okazję uczestniczyć w tych wła-
śnie doniosłych obchodach. 

Czy było warto?
Odpowiadając, zastosuję wyli-

czenie. Po pierwsze, dobra zaba-
wa! Po drugie, intensywnie i cie-
kawie spędzony czas! Po trzecie, 
szczytne cele! Po czwarte, łamanie 
barier międzynarodowych i lokal-
nych! Po piąte, komunikacja w ję-
zyku angielskim! Po szóste, zachę-
ta do wspólnych działań! – BYŁO 
WARTO POJECHAĆ! I jest warto 
podejmować tego typu akcje, za-
czynając tu i teraz! Młodzież sama 
udziela komentarza do rodzących 
się pytań, mówiąc po prostu: „My 
lubimy pomagać!” Potencjał jest 
wielki…

~ Alina Brzezińska LO

Uczestnicy 
warsztatów w 
Livani (Łotwa)
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Końcówka roku szkol-
nego obfituje w różne 
uroczystości. Szczególnie 

dla naszych tegorocznych 
absolwentów. 

Zaczęło się 14 czerwca. W tym 
dniu miał miejsce „Bal pod 
Gwiazdami” Trzecioklasistów. 
Jak nakazuje tradycja uroczy-
stość rozpoczęto dostojnym po-
lonezem. W pierwszej parze pro-
wadzącej mogliśmy podziwiać 
oczywiście Panią Dyrektor (to 
szkolna tradycja). W tym roku 
pogoda tak nam cudownie dopi-
sywała, że pierwsze akordy tań-
ca rozległy się na szkolnym dzie-
dzińcu. Po uroczystym polonezie 
zabawa przeniosła się na  aulę. Na 
parkiecie mogliśmy podziwiać 
prześliczne sukienki dziewcząt, 

Gimnazjum Tarnowo Podgórne

Pod Gwiazdami
nym były wybory królowej i kró-
la balu. W tym roku zostali nimi 
Kasia Nowak z IIIa i Jakub Skot-
nicki z IIIc. 

Zakończenie roku obfitowało 
w Gwiazdy. Tym razem Gwiazdy 
nauki i osiągnięć. A tych w tym 
roku mieliśmy sporo. Wśród wy-
różnionych mieliśmy dwie pry-
muski z najwyższą średnią, lau-
reatów Konkursów z Języka 
Polskiego i Wiedzy Obywatel-
skiej, zwycięzców sportowych 
turniejów na wszystkich szcze-
blach m.in. w koszykówce, szer-
mierce, kręglach (pisaliśmy 
o nich we wcześniejszych nume-
rach „Sąsiadki-Czytaj”). 

Życzymy wszystkim spokoj-
nych wakacji, wypoczynku i na-
bierania sił do pracy w przyszłym 
roku szkolnym.

Grono Pedagogiczne  
i Uczniowie

Wykaz
nieruchomości Gminy Tarnowo Podgórne przeznaczonej do sprzedaży w przetargu

adres nieruchomości Lusowo, ul. Poznańska
oznaczenie geodezyjne obręb Lusowo, arkusz mapy 1, działka nr 238/8 (RIVa, RV), 233/19 (RIVa)
powierzchnia nieruchomości 1541 m2 
księga wieczysta prowadzona przez Sąd 
Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu

KW PO1P/00213467/1 – właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 

opis nieruchomości nieruchomość położona jest sąsiedztwie krytego basenu i gruntów zabudowanych zabudową 
jednorodzinną. Działka 238/8 stanowi całość gospodarcza łącznie z działkę 233/19. Działki 
posiadają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej - ul. Poznańska. Kształt 
działek prostokątny. Teren równiny niezabudowany, ogrodzony od strony sąsiedniej działki 
zabudowanej. 

przeznaczenie nieruchomości w mpzp zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabu-
dowy mieszkaniowej w Lusowie, zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr 
XXXV/421/2012 z dnia 11 września 2012r. opubl. Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 4795 z dnia 5 
listopada 2012r, działki nr 238/8, 233/19 znajdują się terenie przeznaczonym pod zabudowę 
usługową – symbol U.

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.  
cena brutto nieruchomości  218.000,00 zł (w tym 23% VAT) słownie: dwieście osiemnaście złotych) 

w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena ulegnie zmianie 
informacje dodatkowe Nabywca ponosi koszty:

a) notarialne zgodnie z taksą notarialną, 
b) sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28.07.05. o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych (Dz. U. z 2010, Nr 90. poz. 594  ze zm.) 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z ze zm.), 
wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od dnia 9 lipca 2013r. do dnia 30 lipca 2013r.).

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieru-
chomości powinny złożyć wniosek w terminie do dnia 20 sierpnia 2013r. (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu).

OGŁOSZENIE:
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 9 lipca 2013 r.  wywiesił w siedzibie urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznań-

ska 115, do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy:
•	 Tarnowo Podgórne  – części działki o nr geod. 1259/8 o powierzchni: 15 m2, 15 m2, 15 m2 z przeznaczeniem pod garaż.
•	 Tarnowo Podgórne - działki o nr geod. 1068/14, 76/6, 80/29 o łącznej powierzchni 8,7687 ha z przeznaczeniem na cele rolnicze
•	 Lusowo - część działki o nr geod. 758 o powierzchni: 246 m2  z przeznaczeniem pod zieleń użytkową
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 12 tel.(061) 89-59-289.

eleganckie garnitury chłopców, 
kwiaty we włosach, kolorowe 
buciki, pląsy i podskoki, rado-
sne śmiechy, cudowne układy ta-
neczne. W chwilach odpoczynku 
można było posilić się potrawami 
i ciastami przygotowanymi przez 
rodziców. Punktem kulminacyj-
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  ogłoszenia
 Tarnowo Podgórne, dnia  9 lipca 2013r.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r. 

poz. 651 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 ze zm.) 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza
PIERWSZY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości położonej w Chybach, gmina Tarnowo Podgórne
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KW PO1P/00080753/1 i PO1P/00080835/0

OBRĘB Chyby

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 159/2 i 159/1

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY Łącznie 2,7144 ha

okres dzierżawy 3 lata

OPIS/ ZAGOSPODAROWANIE NIERU-
CHOMOŚCI

Dla przedmiotowej działki nie ma miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze  studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XII/134/2011 Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 roku powyższe działki znajdują się na terenie oznaczonym E – 
tereny użytków ekologicznych.

PRZEZNACZENIE i SPOSÓB UŻYTKO-
WANIA

teren przeznaCzony na Cele rolniCze

STAWKA WYWOŁAWCZA CZYNSZU 
DZIERŻAWY

1500 zł
 Czynsz płatny w stosunku rocznym

DODATKOWE OPŁATY niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy istnieje obowiązek uiszczania podatku rolnego.

ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI 
CZYNSZU

Czynsz po upływie każdego roku dzierżawy może być waloryzowany, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen, towa-
rów i usług, ogłaszany przez prezesa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do obliczenia i ustalenia czynszu 
za cały rok następny po roku, którego wskaźnik ten dotyczy.

I Przetarg ustny nIeogranIczony odbędzIe sIę 21 sIerPnIa 2013 r. (środa) o godz. 10:00 w salI nr 100 Urzędu Gminy W Tar-
nowie Podgórnym ul. Poznańska 115. 

Wadium w pieniądzu w kwocie 150 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2013 r. (piątek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 
: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. W przetargu może uczestniczyć tylko osoba, która osobiście wpłaciła 
wadium.  Za dzień wpłaty wadium uznaję się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Wadium zostanie 
zaliczone na poczet pierwszego czynszu lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Bliższych informacji dotyczących działek objętych ogłoszeniem 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok.12 tel. 61 89-59-289

 Tarnowo Podgórne, dnia  9 lipca 2013r.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r. 

poz. 651 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 ze zm.) 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza
PIERWSZY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości położonej w Górze, gmina Tarnowo Podgórne
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KW PO1P/00111909/7

OBRĘB GÓra

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 51/3

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY 1,0300 ha

okres dzierżawy 3 lata

OPIS/ ZAGOSPODAROWANIE NIERU-
CHOMOŚCI

Zgodnie ze  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 
XII/134/2011, działka znajduje się na terenie oznaczonym jako RP - rola

PRZEZNACZENIE i SPOSÓB UŻYTKO-
WANIA

teren przeznaCzony na Cele rolniCze

STAWKA WYWOŁAWCZA CZYNSZU 
DZIERŻAWY

500 zł
 Czynsz płatny w stosunku rocznym

DODATKOWE OPŁATY niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy istnieje obowiązek uiszczania podatku rolnego.

ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI 
CZYNSZU

Czynsz po upływie każdego roku dzierżawy może być waloryzowany, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen, towa-
rów i usług, ogłaszany przez prezesa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do obliczenia i ustalenia czynszu 
za cały rok następny po roku, którego wskaźnik ten dotyczy.

I Przetarg ustny nIeogranIczony odbędzIe sIę 21 sIerPnIa 2013 r. (środa) o godz. 10:30 w salI nr 100 Urzędu Gminy W Tar-
nowie Podgórnym ul. Poznańska 115. 

Wadium w pieniądzu w kwocie 100 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2013 r. (piątek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 
: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. W przetargu może uczestniczyć tylko osoba, która osobiście wpłaciła 
wadium.  Za dzień wpłaty wadium uznaję się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Wadium zostanie 
zaliczone na poczet pierwszego czynszu lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.
Bliższych informacji dotyczących działek objętych ogłoszeniem udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie 

Podgórnym ul. Poznańska 115, pok.12 tel. 61 89-59-289



34       / sąsiadka~czytaj / lipiec 2013

  ogłoszenia
 Tarnowo Podgórne, dnia  9 lipca 2013r.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r. 

poz. 651 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 ze zm.) 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza
PIERWSZY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości położonej w Rumianku i Górze, gmina Tarnowo Podgórne
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KW PO1P/00093761/4; PO1P/00250264/9; PO1P/00262562/5; PO1P/00081165/9

OBRĘB rUMianeK i GÓra

NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK
rUMianeK: 18/1; 2/10; 21; 5/2; 6/5; 8/2; 2/9; 20;
GÓra: 77

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY Łącznie powierzchnia 63,3785 ha

okres dzierżawy 3 lata

OPIS/ ZAGOSPODAROWANIE NIERU-
CHOMOŚCI

Dla działek nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Tereny użytkowane rolniczo.

PRZEZNACZENIE i SPOSÓB UŻYTKO-
WANIA

teren przeznaCzony na Cele rolniCze

STAWKA WYWOŁAWCZA CZYNSZU 
DZIERŻAWY

31 500 zł
 Czynsz płatny w stosunku rocznym

DODATKOWE OPŁATY niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy istnieje obowiązek uiszczania podatku rolnego.

ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI 
CZYNSZU

Czynsz po upływie każdego roku dzierżawy może być waloryzowany, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen, towa-
rów i usług, ogłaszany przez prezesa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do obliczenia i ustalenia czynszu 
za cały rok następny po roku, którego wskaźnik ten dotyczy.

I Przetarg ustny nIeogranIczony odbędzIe sIę 21 sIerPnIa 2013 r. (środa) o godz. 11:00 w salI nr 100 Urzędu Gminy W Tar-
nowie Podgórnym ul. Poznańska 115. 

Wadium w pieniądzu w kwocie 1600 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2013 r. (piątek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne : ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. W przetargu może uczestniczyć tylko osoba, która oso-
biście wpłaciła wadium.  Za dzień wpłaty wadium uznaję się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. 
Wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od 
zawarcia umowy. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Bliższych informacji dotyczących działek objętych ogłoszeniem 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok.12 tel. 61 89-59-289

 Tarnowo Podgórne, dnia  9 lipca 2013r.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r. 

poz. 651 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 ze zm.) 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza
PIERWSZY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości położonej w Chybach, gmina Tarnowo Podgórne
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KW PO1P/00144652/0

OBRĘB SieroSław

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 87

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY Łącznie 5,1300 ha

okres dzierżawy 3 lata

OPIS/ ZAGOSPODAROWANIE NIERU-
CHOMOŚCI

Dla przedmiotowej działki nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze  studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XII/134/2011 Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 roku powyższa działka znajduje się na terenie przeznaczonym 
pod zalesienia.

PRZEZNACZENIE i SPOSÓB UŻYTKO-
WANIA

teren przeznaCzony na Cele rolniCze

STAWKA WYWOŁAWCZA CZYNSZU 
DZIERŻAWY

2500 zł
 Czynsz płatny w stosunku rocznym

DODATKOWE OPŁATY niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy istnieje obowiązek uiszczania podatku rolnego.

ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI 
CZYNSZU

Czynsz po upływie każdego roku dzierżawy może być waloryzowany, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen, towa-
rów i usług, ogłaszany przez prezesa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do obliczenia i ustalenia czynszu 
za cały rok następny po roku, którego wskaźnik ten dotyczy.

I Przetarg ustny nIeogranIczony odbędzIe sIę 5 wrześnIa 2013 r. (czwartek) o godz. 10:00 w salI nr 100 Urzędu Gminy W 
Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115. 

Wadium w pieniądzu w kwocie 250 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2013 r. (piątek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne : ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. W przetargu może uczestniczyć tylko osoba, która osobiście 
wpłaciła wadium.  Za dzień wpłaty wadium uznaję się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Wadium 
zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia 
umowy.  W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Bliższych informacji dotyczących działek objętych ogło-
szeniem udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok.12 tel. 61 89-59-289
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  ogłoszenia
Wykaz

nieruchomości Gminy Tarnowo Podgórne przeznaczonych do sprzedaży  w przetargu

Lp. obręb działka pow. w m2 księga wieczysta cena  nieruchomości  (w tym 23% VAT)*
1. Przeźmierowo 371/4 (RV) 515 PO1P/00170008/2 113.300,00 zł
2. Przeźmierowo 371/5 (RV) 515 PO1P/00170008/2 113.300,00 zł
3. Przeźmierowo 371/3 (RV) 373/5 (RVI) 515 PO1P/00170008/2 113.300,00 zł
4. Przeźmierowo 373/4 (RVI) 371/2 (RV) 515 PO1P/00170008/2 113.300,00 zł
5. Przeźmierowo 373/3 (RVI) 512 PO1P/00170008/2 112.640,00 zł
6. Przeźmierowo 373/2 (RVI) 512 PO1P/00170008/2 112.640,00 zł
7. Przeźmierowo 377/6 (RVI) 523 PO1P/00170008/2 115.060,00 zł
8. Przeźmierowo 377/7 (RVI) 523 PO1P/00170008/2 115.060,00 zł
9. Przeźmierowo 378/3 (RVI)

377/3 (RVI) 938

PO1P/00181243/1

PO1P/00170008/2 206.360,00 zł
10. Przeźmierowo 378/4 (RVI)

377/4 (RVI) 938

PO1P/00181243/1

PO1P/00170008/2 206.360,00 zł
opis nieruchomości działki  nr: 371/4, 371/5, 371/3 i 373/5, 373/4 i 371/2, 373/2, 373/3, 377/6, 377/7, 378/3 i 377/3, 378/4 i 377/4 są 

niezabudowane, niezagospodarowane, posiadają kształt prostokąta
przeznaczenie w planie 
zagospodarowania

przestrzennego i sposób 
zagospodarowania

zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego 
w obrębie ul. Rynkowa w Przeźmierowie zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/231/2008 z dnia 26 
lutego 2008r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008r. Nr 107 poz. 1987, działki nr: 371/4, 371/5, 371/3, 373/5, 373/4, 
371/2, 373/2, 373/3, 377/6, 377/7, 377/3, 378/3, 377/4, 378/4 znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - symbol 5MN/U, 19MN/U. 

w/wym. działki położone są w strefie wewnętrznej ograniczonego użytkowania lotniska - nowo budowane budynki 
mieszkalne wymagają zapewnienia właściwego komfortu akustycznego w pomieszczeniach wymagających 
ochrony akustycznej. 

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
informacje dodatkowe Nabywca ponosi koszty:

a) notarialne zgodnie z taksą notarialną, 
b) sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 

z 2010, Nr 90. poz. 594  ze zm.) 
* w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena ulegnie zmianie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z ze zm.), 
wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od dnia 9 lipca 2013r. do dnia 30 lipca 2013r.).

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieru-
chomości powinny złożyć wniosek w terminie do dnia 20 sierpnia 2013r. (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu).

Tytuł drugiego mistrza 
Polski w taekwon-
do olimpijskim na XIX 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w sportach letnich wy-
walczył Piotr Graczyk. Poza nim 
UKS Atlas Tarnowo Podgórne re-
prezentował Adrian Szambelan. 

Niestety podopieczny trene-
ra Tomasza Gorwy musiał uznać 
wyższość przeciwników i osta-
tecznie zajął siódme miejsce. 
W zawodach, które trwały od 14 
do 16 czerwca  w Łowiczu wy-
startowało blisko dwustu zawod-
ników.  

~ Ania Lis

Brązowy medal OOM
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sport

Najlepszym występem na 
tegorocznych Mistrzo-
stwach Polski w kolar-

stwie szosowym w Sobótce może 
pochwalić się Gracjan Szeląg. 
Zawodnik KK Tarnovia Tarnowo 
Podgórne w jeździe indywidual-
nej na czas juniorów zajął czwar-
te miejsce, a w wyścigu ze startu 
wspólnego – piąte. Zawody trwa-
ły od 19 do 23 czerwca. Pierwsze-
go dnia odbył się m. in. wyścig 
juniorów. O koszulkę Mistrza 
Polski rywalizowało czterdziestu 
sześciu zawodników na dwudzie-
stokilometrowej trasie. Na mecie 
czwarty był Gracjan Szeląg ze 
stratą 29 s., a szesnasty Marcin 
Karbowy. W kat. U23 najszybciej 
pojechał Wojciech Sykała, który 
ukończył wyścig na ósmym miej-
scu. Jego klubowi koledzy, Adam 
Kordus i Kacper Kistowski, za-
jęli odpowiednio dwunaste i sie-
demnaste miejsce. W wyścigu ze 
startu wspólnego juniorzy mie-
li do pokonania 132 km w temp. 
32 °C. Z ekipy KK Tarnovia jako 
piąty finiszował Gracjan Szeląg, 
a Wojciech Wilgus jako dziesiąty. 
Dla Szeląga wyścig mógł zakoń-
czyć się tytułem Mistrza Polski. 
Na ostatnim podjeździe odsko-
czył samotnie od pierwszej grupy, 
ale niestety na zjeździe do mety 
wypadł z trasy i tym samym po-
grzebał szanse na tytuł. Na star-

W Sobótce i Pruszkowie

cie tego wyścigu stanęło ponad 
stu dwudziestu zawodników, któ-
rzy po drodze musieli zmagać się 
m.in. z Przełęczą Tąpadła. Najsła-
biej w wyścigu ze startu wspól-
nego wypadli nasi orlicy,  którzy 
mieli do pokonania 176 km, na 
ośmiu rundach po 22 km. Woj-
ciech Sykała (KK Tarnovia) zajął 
dwudzieste ósme miejsce, a Kac-
per Kistowski trzydzieste ósme. 
Na starcie kat. U23 pojawiło się 
blisko stu kolarzy. 

Kolejny udany występ pod-
opieczni trenera Piotra Broń-
skiego odnotowali podczas Mło-
dzieżowych Mistrzostw Polski 
w kolarstwie torowym. Zdobyli 
dziesięć medali. Zawody odby-
ły się na pruszkowskim welodro-
mie BGŻ Arena od 28 czerwca 
do 1 lipca. Pierwszy medal dla 
Tarnovii zdobyła Dominika Bor-

kowska, która w wyścigu na 500 
m ze startu zatrzymanego kobiet 
U23 wywalczyła złoto. Drugi me-
dal z tego samego kruszywa zdo-
była w konkurencji sprint kobiet 
U23, a srebrny w finale wyścigu 
keirin kobiet U23.  Dobry wy-
stęp zaliczyła również jej klu-
bowa koleżanka Jagoda Garcza-
rek. Podopieczna trenera Piotra 
Brońskiego zdobyła dwa brązowe 
medale w wyścigu keirin junio-
rek i sprincie oraz czwarte miej-
sce w wyścigu na 500 m ze star-
tu zatrzymanego. Wśród juniorów 
tytuł kolarskiego Mistrza Polski 
w wyścigu madison zdobyli Mar-
cin Karbowy i Borys Korczyński. 
Poza tym w finale wyścigu indy-
widualnego na 1000 m Korczyń-
ski zajął siódme miejsce, na 3 
000 m trzecie, a Karbowy  piąte. 
W kategorii mężczyzn U23 - kon-
kurencji sprint Maciej Moczyń-
ski zajął piąte miejsce, w scratch 
szósty był Adam Kordus,  w kla-
syfikacji końcowej omnium Woj-
ciech Sykała zajął dziewiąte miej-
sce, a w wyścigu keirin Maciej 
Moczyński był ósmy. W klasy-
fikacji drużynowej KK Tarnovia 
Tarnowo Podgórne zajął piąte 
miejsce na dwadzieścia startują-
cych klubów. Poza tym drużyna 
U23 zdobyła dwa brązowe meda-
le. Pierwszy w składzie: Wojciech 
Sykała, Adam Kordus, Kacper 
Kistowski i Jakub Hercog oraz 
drugi w sprincie olimpijskim U23 
(w drugim składzie nie pojechał 
Adam Kordus). ~ Ania Lis

Podczas II Otwartego Turnieju w skokach przez 
przeszkody, który odbył się 30 czerwca w 
Ośrodku Jazdy Konnej „Michałówka” w Gó-

rze, mogliśmy podziwiać 60 koni i 120 przejazdów 
w sześciu konkurencjach:  dla kuców, zwykłej, osob-
no L i P zwykłej, LL dokładności bez rozgrywki oraz 
sztafety. Zawody były zorganizowane dla amatorów 
jazdy konnej z całej Wielkopolski i miały charakter 
towarzyski.  Klub Jeździecki Michałówka reprezen-
towali: Joanna Dąbrowska, Maria Goss, Anna Ku-
czyńska, Katarzyna Przewoźna, Wiktoria Brendel, 
Ewa Stachowiak, Filip Kapała, Anna Rząsa, Kamila 
Bodechoza oraz  

Michał Przybecki, Marcin Rachowiak, Tomasz 
Gogołek i Rafał Paluch.

~Ania Lis

Skoki w Michałówce
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 bieg lwa

Druga edycja Biegu Lwa 
przeszła do historii. 
O aspekcie sportowym 

napisaliśmy przed miesiącem, 
dziś przyszedł czas na podsumo-
wanie wydarzeń, które towarzy-
szyły półmaratonowi. 

Wszyscy zgodnie podkreślali, że 
OPRAWA zawodów przypominała 
światowe imprezy biegowe dzię-
ki czemu każdy uczestnik mógł się 
poczuć jakby ten bieg został zorga-
nizowany właśnie dla niego. 

Organizatorzy nie zapomnieli 
o rodzinach chcąc zrekompensować 
biegaczom długie godziny  spędza-
ne z dala od najbliższych. W strefie 
EXPO Poziom Wyżej można było 
ciekawie spędzić czas choćby ma-
newrując pojazdami John Deere, 
dojąc nietypową krowę MK Cafe, 
poznając wszechświat w planeta-
rium czy malując biegowe graffiti 
z V-Budem. Atrakcji było znacznie 
więcej. 

Wróćmy do biegania. BIEGI 
LWIĄTEK, których patronem był 
G.En.Gaz.Energia, już w ubiegłym 
roku okazały się strzałem w dzie-
siątkę jednak teraz przerosły naj-
śmielsze oczekiwania, bo lista star-
towa została zamknięta 7 kwietnia, 
tydzień po rozpoczęciu zapisów! 
Organizatorzy podkreślają, jak 
ważne są dla nich Lwiątka i już 
dziś myślą o tym aby zobaczyć je 
w przyszłości na trasie półmaratonu 
w Tarnowie Podgórnym. 

Akcentem wiążącym półmaraton 
z Biegiem Lwiątek była SZTAFE-
TA SZKOLNA. Wszystkie szko-
ły gminy rywalizowały na pełnym 
dystansie zmieniając się co 3,5km 
i kończąc półmaraton wspólnym 
wbiegnięciem na stadion z przekro-
czeniem linii mety.

Dla tych, dla których dystans 21 
kilometrów był zbyt dużym wyzwa-
niem odbył się BIEG RODZINNY 
na dystansie 7 kilometrów. Atrakcją 
niewątpliwie była możliwość startu 
razem z maratończykami.  

Biegaczom kibicowali cykliści 
w maratonie Outdoor Cycling CI-
TYZEN_  jadący przy muzyce na 
żywo granej energetycznie przez 
Nowy Folklor Afro-Polski.

… i jeszcze kilka słów o Biegu Lwa

O Tarnowie Podgórnym dzięki Biegowi Lwa jest już 
głośno w całej sportowo-biegowej Polsce. To nie tyl-
ko zasługa organizatorów i partnerów biegu (LIDL, 
KIA DELIK, G.EN GAZ ENERGIA, ARTRESAN, 
MAN, PORT LOTNICZY ŁAWICA, DECATHLON), 
ale również, w znacznym stopniu, MIESZKAŃCÓW 
Gminy, którzy licznie pojawili się na trasie tworząc 
wspaniałą atmosferę co na każdym kroku podkreślają 
zawodnicy i nasi goście. Dziękujemy!

Ciekawostką był konkurs na najlepszy doping, w któ-
rym uczestniczyły dzieci z gminnych szkół. Najlepsza 
okazała się SZKOŁA PODSTAWOWA Z CERADZA 
KOŚCIELNEGO, której uczniowie w nagrodę spędzili 
dzień w Termach Maltańskich.

 A jak wspominają bieg jego uczestnicy? Oto kil-
ka opinii:

Marcin: Jestem niezwykle szczęśliwy z faktu, iż to 
w mojej wsi odbył się bieg, którego atmosferę, organi-
zację i trasę chwalili wszyscy z którymi na temat Biegu 
Lwa rozmawiałem. Jednocześnie napawa mnie ogrom-
ną dumą, że znam osoby zaangażowane w przygotowa-
nie tego biegu (serdecznie Was pozdrawiam!). Bieg ten, 
jest dla mnie bardzo ważny jeszcze z jednego powodu 
- 3 pętla była dla mnie ciężkim wyzwaniem. Podczas 
pokonywania ostatnich kilometrów przez głowę prze-
latywały mi myśli aby dać sobie spokój, pomaszero-
wać choćby te kilkadziesiąt metrów... ale nie poddałem 
się! I właśnie wspomnienie tej wygranej walki z samym 
sobą oraz sam moment przekraczania linii mety są dla 
mnie odpowiedzią, dlaczego tak pokochałem bieganie. 

Za to, że mogę przeżywać takie chwilę dziękuję całe-
mu team’owi Tarnowo Biega!

Michał: Podziękowania dla or-
ganizatorów! Naprawdę niezła 
impreza, ze świetną organizacją, 
a co na mnie zrobiło największe 
wrażenie to cała „obudowa” bie-
gu. Wszystkie imprezy towarzyszą-
ce, a w szczególności moc atrakcji 
na stadionie i w parku to była kupa 
frajdy dla dzieciaków i naprawdę 
warto spędzić czas na Biegu Lwa 
w sposób rodzinny. Każdy biegacz 
z pełnowymiarową rodziną na kar-
ku sam zapewne wie, że czasem żal 
ciągnąć rodzinę ileś tam kilome-
trów by umierali przy mecie z nu-
dów. Tu było świetnie.

Tomek: Jako, że biegłem w innym 
tempie niż zazwyczaj z powodu pro-
wadzenia grupy na 1:50... komu-
nikowałem się z kibicami :-). Cóż 
można o nich napisać... wspaniali, 
weseli i niesamowici. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na zorganizo-
wane grupy dzieci, które naprawdę 
głośno dopingowały :-). Należą się 
im wielkie podziękowania i ... zwol-
nienie z jakiegoś sprawdzianu :-).  
Przy okazji gratuluję tym, którzy za-
komunikowali mi na mecie, że zro-
bili życiówkę biegnąc na w.w. czas, 
a także dziękuję wszystkim za towa-
rzystwo, a Koledze w niebieskiej 
bluzie za miłe pogawędki. Swoją 
drogą... w naszej grupie biegł wójt 
T.P. :-) I szczerze powiem, że do-
ping miał niewąski :-), a gość z nie-
go miły :-).

Włodek: Wszystko na najwyż-
szym poziomie organizacyjnym. 
Perfekcja w każdym calu. Dziękuję.

Leszek: Kibice rewelka, nie jed-
no duże miasto mogłoby się uczyć…

Tomek: Brawa dla mieszkańców 
Tarnowa !!! i podziękowania dla 
organizatorów. Do zobaczenia za 
rok!

Betty: Świetna organizacja i bra-
wa dla kibiców!

Marek: Dzięki - bardzo fajny 
bieg. Super atmosfera.... I nawet te 
3 pętle miały swoje atuty (tych su-
per kibiców)

Mikołaj: Super organizacja, su-
per kibice, super pacemakerzy, su-
per bieg!

Dorota: Wspaniała atmosfera, 
idealna pogoda, świetny doping 
i organizacja!

~ Piotr Modzelewski
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31 maja 2013. Godzina 
3:30. Razem z moim 
biegowym partnerem 

jesteśmy w końcu na linii startu w 
oczekiwniu na sygnał rozpoczę-
cia biegu. Przed nami do pokona-
nia dystans 78 km z limitem cza-
su rywalizacji 16h. Tak na prawdę 
to chcemy zagrać o wyższą staw-
kę i przebiedz jeszcze dodatkowe 
22 km; wymaga to jednak ukoń-
czenia dystansu podstawowego 
w czasie 12h. Następuje wystrzał 
startu i ponad 420 dwuosobowych 
zespołów rusza by pokonać tę tra-
sę, my również. 

1 etap biegu pokonujemy czę-
ściowo przy świetle czołówek. 
Wpierw odcinek płaski, a potem 
długi zbieg drogą asfaltową. Bie-
gniemy sprintem w dół mijając 
rzeszę biegaczy. Przy kaplicz-
ce skręcamy w las. Zaczyna się 
przygoda terenowa. Od tego mo-
mentu trasa prowadzi czerwo-
nym szlakiem górskim: Komań-
cza – Ustrzyki Górne. Niebo jest 
zasnute białymi chmurami, a nad 
koronami drzew wieje silny wiatr. 

Biegniemy i idziemy głównie pod 
górę, są też szybkie zbiegi, bro-
dząc pokonujemy strumienie lub 
przebiegamy przez rozciągniete 
drewniane kładki. W połowie dy-
stansu wyłączamy czołówki. Do-
cieramy do pierwszego punktu 
kontrolnego na przełęczy Żebrak 
z czasem lepszym wobec wcze-
śniejszych założeń. 

Drugi etap różni się od pierw-
szego brakiem strumieni. Są za 
to dłuższe zbiegi. Po opuszczeniu 
lasu biegniemy szosą w kierunku 
przepaku w Cisnej. Spotykamy 
pierwszych kibiców. Nieśmiało 
wiwatują. Dopinguję zatem do-
pingujących do lepszego dopin-
gowania. Na widok miejsca od-
poczynku odczuwamy prawdziwą 

W oczekiwaniu na wystrzał startu, Jacek i Marek.

Byłem na Biegu Rzeźnika

radość. Czyżby to zrzut endorfin-
-hormonów szczęścia? Przecież 
to dobrze znany efekt u biegaczy 
długodystansowych. Mijamy li-
nie pomiaru czasu, ciągle mamy 
dobry wynik wobec planu, pa-
kujemy żywność, batony energe-
tyczne, uzupełniamy wodę i po 10 
minutach jesteśmy już z powro-
tem na trasie. 

Z bardzo pozytywnym nastawie-
niem ruszamy na trzeci, najdłuższy 
26 km etap z finiszem w Smerku. 
Wbiegamy w las. Od razu spoty-
ka nas prawdziwa niespodzian-
ka. Podejście o nachyleniu około 
40 stopni. Podłoże to rozmoknię-
ta opadami glajdowata ziemia. 
Nawet trudno chwilami wykonać 
skutecznie zwykły krok, buty śli-
zgają się. I tak z półtorej godziny. 
Powoli wspinamy się. Docieramy 
na przewyższenia. W dół można 
niestety tylko schodzić, zsuwać się 
lub ewentualnie wolno truchtać. 
Uda szybko dostają w kość. Pierw-
szy kryzys dopada mnie na 40 km, 
a około 44 km Jacek doznaje urazu 
więzadeł prawego kolana. Ostatnie 
7 km tego etapu to odcinek prawie 
płaski, pokonujemy go biegnąc i 
naprzemiennie idąc. Docieramy do 
przepaku w Smerku po blisko 4 go-
dzinach błotnej walki. Pogoda robi 
się prawdziwie słoneczna. Przed 
wbiegiem na teren bazy przyspie-
szamy tempo biegu. Idziemy ramię 
w ramię. Kibicujące dziewczyny 
wołają „ale uśmiechnięci” lub coś 
w tym rodzaju. Czyżby znowu te 
endorfiny? Na przepaku zmienia-
my częściowo odzież, pożywia-

my się i odpoczywamy. Jeden z 
zawodników mówi nam, że na-
stępny etap jest jeszcze gorszy od 
poprzedniego. „No ładnie”, myślę 
sobie. Po 30 minutach odpoczyn-
ku, około 12.30 ruszamy ponow-
nie do biegu. Zaczyna sie tak samo 
jak na 3 etapie, a po chwili jest 
jeszcze gorzej. Glajda, stromizna, 
krople potu turlają się jednostajnie 
po twarzy jakbym był w saunie. 
Na pewnej wysokości błoto jednak 
znika, leśna sauna zamyka podwo-
je, a podłoże robi się stabilne. Ten 
odcinek to bardzo długie podejście 
i powoli pokonujemy kolejne ki-
lometry. Wychodzimy z lasu i do-
cieramy na Połoniny. Mijamy wie-
lu turystów. Większość z nich wie 
o rozgrywanym biegu, wspaniale 
nas dopingują. Zejście jest bardzo 
przyjemne i szybko docieramy do 
punktu kończącego etap w Bere-
chach. Szybki załadunek plecaków 
i ruszamy na 5 - ostatni odcinek 
trasy. Mówimy do siebie – tylko 9 
km i już na linii mety. Cóż za na-
iwność. Zaczynamy podejście. Jest 
ono bardzo trudne i żmudne, a my 
zmęczeni. Jacek ma coraz większe 
problemy z bólem kolana. Idę te-
raz za nim i co rusz dopinguję go. 
Siłą woli dociera na szczyt. Począ-
tek zejścia to bardzo wysokie ka-
mienne stopnice, potem podłoże 
to leżące płasko „ruchome kam-
loty”. Trzeba uważać gdzie stawia 
się stopę bo można łatwo upaść. 
Ostatnie zejście pokonujemy z 
prawdziwym trudem. Idę przed 
Jackiem, a on odciąża kolano opie-
rając wyprostowane ręce na moich 
barkach. Długi i mozolny wysiłek, 
tak z 40 minut. Finalny kilometr 
trasy pokonujemy po palisadzie z 
desek i płaskiej nawierzchni. Prze-
biegając przez mostek mijamy li-
nię mety po 14 godzinach i 35 mi-
nutach rywalizacji. Dociera do nas 
ulga z ukończenia biegu. 

Dużo wydarzyło się tego dnia. 
Czy warto to powtórzyć? Czy 
wrócę na tę trasę? To błoto nie-
źle mi przecież dopiekło. Pewnie 
tak, ale za kilka lat. Chyba, że ko-
leżanka z klubu namówi mnie na 
start w parze mieszanej, to może 
rzucę wyzwanie tej trasie już za 
rok. 

~Marek. Zabiegani lusówko

Przeżyłem piękną 
przygpodę będącą 
zwieńczeniem wielu 
miesięcy treningów
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Grupa taneczna OSiR Jast 
Tarnowo Podgórne wy-
stępem w II edycji Ogól-

nopolskiego Turnieju Tańca 
Freestyle “Move It” zakończy-
ła sezon 2012/13. W zawodach, 
które odbyły się 23 czerwca w 
Piotrkowie Trybunalskim,  wzię-
ło udział ponad czterystu tan-
cerzy z dwudziestu jeden klu-
bów. Zatańczyli w stylach: Disco 
Dance, Street Dance Show, Hip 
Hop, Jazz, Modern oraz Salsa 
Shines. Mini Formacje OSiR Jast 
do 11 lat (II liga) i 12-15 (I liga) w 
DD i HH zajęły pierwsze miejsca, 
a MF 12-15 (Ekstraklasa) w DD 
pierwsze i drugie w HH. Na naj-
wyższym stopniu podium stanęła 
również także Formacja Modern 
12-15 lat (II liga), a stopień niżej 
Greace (I Liga). Poza tym odnie-
śli sukcesy w układach solowych i 
duetach: DD, HH i Jazz, a wielu z 
nich zostało przeklasyfikowanych 
do wyższych klas tanecznych. 

Sezon piłkarski 2012/2013 dobiegł końca. Grający w wielkopolskiej 
IV lidze gr. płn. GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne zajął w ligowej 
tabeli czwarte miejsce. Spośród  30. kolejek drużyna prowadzona 

przez trenera Ryszarda Rybaka wygrała 17 meczów, przegrała 8 i zremi-
sowała 5. Poza tym zdobyli Puchar okręgu poznańskiego i awansowali do 
rozgrywek na szczeblu wojewódzkim. Drugi zespół Tarnovii, grający w 
A klasie, sezon zakończył na dziewiątym miejscu. Rozegrał 26 kolejek: 8 
zwycięstw, 14 przegranych i 4 remisy. Juniorzy starsi, debiutując w roz-
grywkach gr. Mistrzowskiej, zajęli piąte miejsce. Zespół trenera Michała 
Kwiatkowskiego wygrał 5 spotkań, 8 przegrał i jedno zremisował. Druga 
drużyna Juniorów st. Tarnovii sezon zakończyła również na piątym miej-
scu. Rozegrali 10 kolejek, wygrali 3, przegrali 5 i dwie zremisowali.

~Ania Lis 

Ostatnie taneczne występy

Na brak występów w ostatnich 
dwóch miesiącach OSiR Jast nie 
mógł narzekać. W maju i czerwcu 
mogliśmy ich oglądać na Dniach 
Przeźmierowa,  Turnieju Tańca 
Nowoczesnego Riviera Cup w Ło-
dzi, festynie z okazji Dnia Dziec-
ka w Baranowie, koncercie dla 
najbliższych w Baranowie oraz 
na uroczystościach szkolnych w 
gimnazjum i szkole podstawowej 
w Tarnowie Podgórnym. Pod ko-

niec lipca zespół wybiera się na 
obóz taneczno-rekreacyjny do Pa-
kostane w Chorwacji, a we wrze-
śniu rozpoczyna przygotowania 
do nowego sezonu. Zachęcam 
dziewczynki i chłopców z roczni-
ków 2003-2006 do wzięcia udzia-
łu w zajęciach tanecznych. Ilość 
miejsc jest ograniczona. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać 
po 15 sierpnia dzwoniąc pod nr 
tel. 726 566 726. ~ Ania Lis

Piłkarze zakończyli sezon 

Gmina Tarnowo Podgór-
ne zajęła dziewiąte miej-
sce w XIX edycji Spor-

towego Turnieju Miast i Gmin 
rozgrywanego w ramach V Eu-
ropejskiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich. W tym roku turniej 
trwał od  26 maja do 1 czerwca. 
W klasyfikacji ogólnopolskiej w 

kategorii gmin od 15 do 40 tys. 
mieszkańców Tarnowo Podgórne 
zajęło dziewiąte miejsce na 103 
startujące. W klasyfikacji woje-
wództwa wielkopolskiego zaję-
liśmy drugie miejsce. Wygrały 
Szamotuły, które w klasyfikacji 
ogólnopolskiej były szóste.

~ Ania Lis

Drugi raz z rzędu junior-
ki KS Alfa Vector OSiR 
Tarnowo Podgórne obro-

niły tytuł Drużynowego Mistrza 
Polski w kręglarstwie klasycz-
nym. W zawodach, które roze-
grano 8 czerwca na kręgielni w 
Tucholi podopieczne trenera Ry-
szarda Bonka były faworytka-
mi. Podobnie jak przed rokiem 
o zwycięstwo rywalizowało pięć 
drużyn: KS Polonia 1912 Lesz-
no, MKLS Tucholanka Tuchola, 
KS Alfa Vector OSiR, KS Polo-
nia Łaziska Górne i KK Dziewiąt-
ka Amica Wronki. Złoto w sezo-
nie 2012/13 dla naszego zespołu 
wywalczyły: Joanna Filip, Liwia 
Strzelczak, Patrycja Kicińska, 
Małgorzata Leopold oraz zawod-
niczka rezerwowa Dominika Zy-
garłowska. ~Ania Lis

Kolejny 
mistrzowski 
tytuł

IX miejsce w STMIG 2013 
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27 lipca na plaży w Lu-
sowie odbędzie się III 
Powiatowy Turniej w 

piłce siatkowej plażowej 2. oso-

Szesnaście żeńskich zespo-
łów zagrało w finale Mi-
strzostw Polski Młodziczek 

U13 w piłce nożnej, które odby-
ły się 15 i 16 czerwca w Bara-
nowie i Tarnowie Podgórnym.   
Drużyny  podzielono na cztery 
grupy. W pierwszej znalazła się: 
MUKS Praga Warszawa (War-
szawa), UKS Bielawianka Biela-
wa (Wrocław), LKS Naprzód So-
bolów (Kraków) i SP Orzeł 2010 
Women PZZ Wałcz (Szczecin). 
W drugiej: KKPK Medyk Ko-
nin (Poznań), Ostrowia Ostró-
wek (Łódź), LKS Promień Moń-
ki (Białystok) i LUKS Wisła 
Nowy Korczyn (Kielce). Trze-
ciej: TKKF Stilon Gorzów Wlkp. 
(Zielona Góra), KKP Tęcza Byd-

Mistrzowska piłka dziewcząt (Opole), OKS Stomil Olsztyn 
(Olsztyn) i MUKS Sokół Kolbu-
szowa Dolna (Rzeszów). Sobot-
nie rozgrywki eliminacyjne były 
prowadzone według zasady «każ-
dy z każdym», aż do wyłonie-
nia najlepszej drużyny w grupie. 
W niedzielę rozegrano finały, któ-
rym przyglądali się m.in. Vanessa 
Martínez Lagunas – była meksy-
kańska piłkarka, obecnie ekspert 
piłki nożnej kobiet w UEFA i Ma-
rek Wanik – trener UEFA-PRO, 
od 25 lat pracujący w Niemczech, 
należący do Rady Trenerów Dol-
nej Saksonii. Mistrzostwa wy-
grała drużyna LSK Rolnik Bie-
drzychowice Głogówek. Drugie 
miejsce zajęła SP Orzeł 2010 Wo-
men PZZ Wałcz, a trzecie  UKS 
Piątka Biała Podlaska 

~Ania Lis

goszcz (Bydgoszcz), GOSiRT 
Luzino (Gdańsk) i TS Mitech Ży-
wiec (Katowice), a w czwartej: 
UKS Piątka Biała Podlaska (Lu-
blin), LKS Rolnik B. Głogówek 

Siatkówka na plaży

W dniach 5-9 czerwca 
w Bukareszcie (Ru-
munia) odbyły się 

Mistrzostwa Świata Seniorów i 
Weteranów w KARATE World 
Union Karate Federation. Brązo-
wy medal w konkurencji kumite 
(wolna walka) indywidualne do 
jednego ipponu zdobył Krzysztof 
Chmielnik z Przeźmierowa.

W zawodach wystąpiło 110 fe-
deracji z 31 państw (ponad 600 
zawodników). Zawody stały na 
bardzo wysokim poziomie.

W polskiej reprezentacji 
OKKF-Poland  wystartowali tak-
że Tomasz Bekas i Christian Am-
bukita, którzy mimo ambitnej po-
stawy i wysokich umiejętności 
nie przeszli do finału.

Mieszkaniec Przeźmierowa brązowym 
medalistą Mistrzostw Świata w Karate 

Nasz medalista posiada IV dan 
w okinawskim karate shorin-
-ryu i III dan w karate shotokan. 
W swojej 20-letniej karierze za-
wodniczej zdobył 27 medali Mi-
strzostw Polski (m.in. Indywidu-
alny Mistrz Polski WKF kumite 
w 2002 roku) oraz wychował 5 
medalistów Mistrzostw Europy 
(juniorów i kadetów). Wynik ten 
jest wspaniałym podsumowaniem 
jego kariery sportowej..

- W karate sukcesy sportowe są 
rzeczą poboczną. – mówi Krzysz-
tof Chmielnik - Najważniejsza jest 
systematyczna praca na dojo (sali 
ćwiczeń), prowadząca do samo-
rozwoju. Mam przyjaciół w karate, 
którzy nie mają medali, a są wiel-
kimi mistrzami – pasjonatami..

Kluby Karate Empi  www.empi.pl

bowej. W zawodach może wziąć 
udział każdy. Zgłoszenia przyj-
mowane będą na miejscu do godz. 
12.30, przy czym liczba miejsc 
jest ograniczona. Rozpoczęcie 
turnieju zaplanowano na 13.00. 
Udział jest bezpłatny, a regulamin 

dostępny jest na stronie www.osir.
pl. Zainteresowani mogą uzyskać 
dodatkowe informacje pod nr tel. 
508 104 590.

~ Ania Lis
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Już po raz dziesiąty odbyły 
się Ogólnopolskie Zawody 
w Triathlonie „Poziom wy-

żej”. 15 czerwca na plaży w Lu-
sowie rywalizowało blisko trzystu 
triathlonistów – z naszej Gminy 
wystartowało ich czterdziestu. 
Amatorzy i zawodowcy ścigali 
się na dwóch dystansach: 200 m 
pływania, 4 km jazdy na rowerze 
i 1 km biegu oraz 600m/15 km/3 
km. Odbyły się cztery wyścigi: 
3 indywidualne i 1 drużynowy 
(sztafeta, w której uczestniczyła 
drużyna „urzędowa” pod wodzą 
Wójta Tadeusza Czajki). Nowo-
ścią w tej edycji był start szkół 
z Gminy Tarnowo Podgórne i po-
wiatu poznańskiego. 

W wyścigu open zwyciężył Ma-
ciej Grembski z Głogowa. 21-la-
tek pokonał całą trasę w 46 min. 
40 sek. Wśród kobiet triumfowa-
ła 26-letnia Kaliszanka, akade-
micka wicemistrzyni świata Anna 
Grzesiak (49 m. 03 s.). Wyścig 
młodzików wygrał 15-letni Piotr 
Zabiszak z Gniezna z czasem 52 
m. 22 s., a młodziczek 14-letnia 
Marta Zygmunt MULKS Triath-

Zakończyła się szósta edy-
cja rozgrywek mini ko-
szykówki „Pierwszy krok 

do basketu”. Finał rozegrano 22 
czerwca na hali sportowej OSiR 
w Tarnowie Podgórnym. Wygra-
ła reprezentacja SP ze Stęszewa. 

Drugie miejsce zajęła Inea AZS 
Poznań, a trzecie SP w Lusowie. 
Miejsca 4-6 zajęły kolejno szko-
ły podstawowe z Przeźmierowa, 
Plewisk i Tarnowa Podgórnego.

~ Ania Lis 

Po raz drugi na stanowisko 
prezesa Polskiego Związ-
ku Kręglarskiego wybrano 

Bernarda Brońskiego. Dyrektor 
OSiR w Tarnowie Podgórnym bę-
dzie pełnił tę funkcję przez kolej-
ne cztery lata. Wybór władz od-
był się 22 czerwca na strzelnicy 
w Tarnowie Podgórnym podczas 
XV Zjazdu Delegatów PZK. Po 
raz pierwszy na przewodniczące-
go sekcji kręglarstwa klasyczne-
go został wybrany Przemysław 
Spychaj. Poza nim w zarządzie 
znaleźli się także Andrzej Ło-
szyk, Leszek Piosik, Beata Hirt 
oraz Grzegorz Cwojdziński, który 
ostatnie miejsce wygrał podwój-
ną dogrywką z Markiem Podymą 
i Mariuszem Kozakiewiczem.

~ Ania Lis

X Triathlon w Lusowie a nagrodę specjalną otrzymała 
sztafeta „Triathlon dla wszyst-
kich”, w której na etapie kolar-
skim wystartował w tandemie za-
wodnik słabowidzący. 

- Na widowiskowej i bardzo cie-
kawej trasie kolarskiej było spo-
ro kibiców: mieszkańców Gminy 
(brawa dla grupy przedszkolaków) 
oraz gości. Cieszę się, że triath-
lon robi sie co raz popularniej-
szy w Polsce, a nasze zawody na-
bierają nowych barw i zbierają 
pozytywne opinie. Potwierdza to 
m. in. liczba zgłoszeń do wyści-
gu open. Zapisy zakończyliśmy 9 
maja, a chętnych było jeszcze wie-
lu. Dziękuję sponsorom, instytu-
cjom, służbom porządkowym, oso-
bom prywatnym, rodzicom dzieci 
trenujących w Klubach i jego sym-
patykom. Dzięki waszemu zaanga-
żowaniu poziom zawodów był tak 
wysoki. Osobiście polecam treno-
wanie triathlonu, przede wszyst-
kim dla siebie, dla zdrowia i satys-
fakcji. Do zobaczenia na trasach 
kolarskich, biegowych i na pływal-
ni. Uwierzcie w siebie, bo warto! 
– podsumował dyrektor zawodów 
i trener UKS Lusowo Borys Mo-
nastyrski.

~ Ania Lis

lon Koło. Wśród juniorów młod-
szych zwyciężył Karol Pawliszak 
z Leszna (49 m. 05 s.), juniorek 
młodszych Kaja Kwiatkowska 
z Krakowa (55m. 58 s.), a junio-
rów i juniorek Konrad Zdun z Ka-
lisza (47 m. 08 s.) i Paulina War-
gacka (52 m.10 s.). W kategorii 
dzieci pierwsze miejsce zajął Ja-
kub Kowalski z Gniezna (21 m. 
22 s.) i Julia Kowalska z Kalisza 
(22 m. 55 s.). W emocjonującym 
wyścigu sztafet najlepsza była 
sztafeta KS „Posnania” Poznań, 

Wybory PZK W szóstym kroku
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Organizatorzy Parafialnego Festynu Antoniańskiego, który miał miejsce 16.06.2013 
roku w Przeźmierowie dziękują  za ofiarność i zrozumienie, za wsparcie, które wy-

wołuje radość i życzliwość, za bezinteresownie poświęcony czas przy organizacji i pod-
czas trwania festynu. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom  
oraz mediom lokalnym i regionalnym!

Z żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

naszego kolegi i pracownika

Śp.Marka Chwalisza

Serdeczne wyrazy współczucia 
Rodzinie 
składają

Zarząd i pracownicy 
Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej 

TP-KOM Sp. z o.o.

Wszystkim,  

którzy uczestniczyli  

w ostatnim pożegnaniu 

mojej żony Urszuli 

dziękuję z całego serca  

Antoni Andrzejczak  

z rodziną

Wykaz
nieruchomości Gminy Tarnowo Podgórne przeznaczonych do sprzedaży  w przetargu

Lp. obręb działka pow. w m2 księga wieczysta cena  nieruchomości  (w tym 23% VAT)*
1. Tarnowo Podgórne 1378/3 (RIVa) 800 PO1P/00106066/7 160.000,00 zł
2. Tarnowo Podgórne 1378/11 (RIVa) 826 PO1P/00106066/7 165.200,00 zł
opis nieruchomości działki nr: 1378/3, 1378/11 są niezabudowane, niezagospodarowane, posiadają kształt prostokąta,  

posiadają dostęp do drogi publicznej.

przeznaczenie w planie 
zagospodarowania

przestrzennego i sposób 
zagospodarowania

zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tarnowo Podgórne i Góra, 
zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr IX/101/2011 z dnia 17 maja 2011r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
z 2011r. Nr 212 poz. 3307, działki nr: 1378/3, 1378/11 znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej - symbol 28MN, 40MN

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

informacje dodatkowe Nabywca ponosi koszty:
a) notarialne zgodnie z taksą notarialną, 
b) sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

(Dz. U. z 2010, Nr 90. poz. 594  ze zm.) 
* w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena ulegnie zmianie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z ze zm.), 
wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od dnia 9 lipca 2013r. do dnia 30 lipca 2013r.).

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieru-
chomości powinny złożyć wniosek w terminie do dnia 20 sierpnia 2013r. (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu).

Serdeczne podziękowania  
dla kadry przedszkola  
„Tajemniczy Ogród”  

w Przeźmierowie 
za 4 letnią troskliwą opiekę  

i edukację naszej córki Marty  
wdzięczni rodzice  

j.t. Hoffmann
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Tel.: 61 897 41 34
E-mail: kontakt@generacja-fitness.pl
www.generacja-fitness.pl

ul. Ogrodowa 12
62-081 Przeźmierowo

DAM PRACĘ
•  Hotel Orange w Przeźmierowie k. Po-
znania zatrudni kelnera/kelnerkę do pracy 
w restauracji na cały/pół etatu. Zaintere-
sowane osoby prosimy o przesłanie CV na 
adres: hotel@hotelorange.pl lub złożenie 
dok. osobiście w Recepcji.
• Kelnera - bystrego, młodego, na week-
endy. Możliwość przyuczenia. Praca Tar-
nowo Podgórne. 605 320 413
• Zatrudnimy pracowników do ochro-
ny obiektu w Tarnowie Podgórnym. Pre-
ferowane osoby z orzeczeniem o umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności. 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na: brzeg@
gwarant.pl, tel. 77 416 64 39
• Do sprzedaży internetowej odzieży - 
wymagany aparat fot., komputer - 696 
476 239

SZUKAM PRACY
• Opieka nad starsą osobą 1/2 etatu 
lub więcej, tel. 698 774 514.
• Wykoszę zaniedbaną działkę. Moż-
liwość opieki nad działką przez cały 
czas. tel. 515-336-526
• Zaopiekuję się dzieckiem od września 
2013 roku tel. 693-401-820
• Od zaraz zaopiekuję się dzieckiem u 
siebie w domu w Tarnowie Podgórnym. 
Mam dom z ogrodem. tel. 504-163-311
• Kierowca B, C, E II gr. inwalidzka, 
uprawnienia spawacza, szuka pracy 
504 237 821

• Młody, 29 średnie, szuka pracy - upr. 
wózek widłowy, angielski, niemiecki, 
komputer 604 695 514
• Założę trawnik, wykoszę trawę, przy-
tnę drzewka, krzewy, wykonam opry-
ski. Potnę drewno do kominka, tel. 782 
785 462
• Posiadam sam. dostawczy, przycze-
pę reklamową - szukam pracy 792 426 
077
• Młody, pracowity licealista poszuku-
je pracy - posprzątam garaże, obejścia, 
pomaluję płoty, prace ogrodnicze - 698 
729 869
• Studentka, rzetelna, uczciwa ze zna-
jomością j. angielskiego i rosyjskiego 
poszukuje pracy. Tylko poważne oferty 
- 664 083 393
• Posprzątam dom, mieszkanie w Tar-
nowie Podgórnym tel. 502 895 045
• Posprzątam teren, pomieszczenia i 
ogrody. Wywiozę niepotrzebne rzeczy 
na gratowisko. Posiadam Żuka - 698 
729 869
• Odpowiedzialna, dyspozycyjna Pani 
zaopiekuje się dzieckiem, starszą osobą 
lub posprząta dom. tel. 515-607-540

Pomożemy Ci w zdobyciu zawo-
du a później damy dobrą pracę!

W dzisiejszych czasach liczy się 
fach w ręku, dlatego stawiamy na 
młodzież żądna zdobycia zawodu!!! 

Chcemy dać Tobie możliwość 
zdobycia odpowiedzialnego, uzna-
nego i co najważniejsze dobrze płat-
nego zawodu drukarza bądź opera-
tora maszyn do produkcji opakowań 
z tektury, tym bardziej, że na rynku 

pracy o takich fachowców bardzo 
ciężko.

Jeżeli jesteś absolwentem gimna-
zjum i do tej pory nie zdecydowałeś 
się, co dalej z sobą poczniesz? Bądź 
chcesz dokonać zmiany wyboru 
szkoły - zgłoś się do nas na praktyki 
w ramach przygotowania zawodowe-
go. Nie pożałujesz wyboru! Jeszcze 
nie jest za późno! 

Warunek:
- szczere chęci do zdobycia zawodu
- tegoroczny absolwent gimnazjum

Zainteresowanych proszę o kon-
takt pod numerem 618169574 bądź 
drogą elektroniczną wysyłając CV:  
rekrutacja@hammer-poznan.pl. 

Kierowcę kat. C + karta
zatrudni GS Tarnowo Podg.

61 8 146 361
501 280 843

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

JUŻ OTWARTE!

• urodziny
• stypy
• catering Êwiàteczny

Organizujemy:
• wesela 
• jubileusze
• komunie
• chrzciny

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

Tarnowo
Sala na 100 osób

Podgórne

Sala Bankietowa „Strzelnica”
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STOMATOLOGIA

WIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

Gabinet Weterynaryjny
Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 6B

Czynne: pon - pt. 16.00 - 19.00, sobota 10.00 - 12.00

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

                                               ŻŁOBEK  
                         KLUB MALUCHA

ORGANIZACJA URODZIN 
ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

CAFE BABY•  OPIEKA NA GODZINY
www.widzimisiedladzieci.pl

Tarnowo Podgórne, ul. Ogrodowa 3, tel. 73 13 13 911

                                               ŻŁOBEK  

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWEZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE
OPIEKA NA GODZINYOPIEKA NA GODZINY

START
1 WRZEÂNIA

2013

                                               ŻŁOBEK                                                 ŻŁOBEK  
                         KLUB MALUCHA

ORGANIZACJA URODZIN ORGANIZACJA URODZIN 

ZAPISY

TRWAJÑ

tel. 73 13 13 911

Dni ot
wart

e od 
19-2

1 lipc
a

w go
dz. o

d 12
.00 d

o 18
.00

Zapisy pod tel. 501 495 002
www.reha-clinic.pl

REHABILITACJA I MASAŻ
Kaźmierz, ul. Nowowiejska 31/8

WIZYTY DOMOWE

TAD-MAR

PODRĘCZNIKI SZKOLNE DLA CAŁEJ GMINY
TARNOWO PODGÓRNE ORAZ KSIĄŻKI DLA SZKÓŁ

PONADGIMNAZJALNYCH NA ZAMÓWIENIE

PRZYJDŹ Z GAZETKĄ A OTRZYMASZ 5% RABATU!
Polecamy także artykuły szkolne oraz okładki na każdą książkę

ZAPRASZAMY!
Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 111, tel. 61 814 17 87, 515 100 890

Od 29 lipca: pn-pt 10.00 - 18.00, sobota 10.00 - 14.00

CENTRUM FITNESS W TARNOWIE PODGÓRNYM

Wszystkich zainteresowanych ofertą klubu 
oraz pracą prosimy o kontakt: 

hej@wuefclub.pl
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DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178

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 –

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

Baranowo k.Poznania, ul.Poznañska 20

www.budmar.pl
tel./fax +48   61 814 23 08

LIDER W SPRZEDA¯Y CEGIE£ 

KLINKIEROWYCH i DACHÓWEK CERAMICZNYCH 

NA RYNKU WIELKOPOLSKIM 

CENTRUM KLINKIERU

 I DACHÓWEK

www.druga-mama.pl
tel. 503-892-718

Profesjonalna niania
mini domowy „Żłobek”

• kwalifikacje
• doswiadczenie
• opieka u mnie w domu
• małe grupy
• przystępna cena

KLIMATYZACJA
montaż, serwis

wentylacja
tel.  602 22 58 46

602 517 084
www.jbklima.pl

INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE

601 780 274

Mieszkanie do wynajęcia
Sierosław (2 pok 50 m2)

od zaraz
605-106-131

• MYCIE DACHÓW
• MYCIE ELEWACJI
• RENOWACJA
• MALOWANIE

tel. 697 195 308

SKŁAD
W¢GLAW¢GLAW¢GLA

DOWÓZ DO 20  km GRATIS
Baranowo, ul. Budowlanych 5
tel. (61) 814-22-73
kom. 797-986-878

ZAPRASZAMY

W
YSOKA JA

KOŚĆ

NISKIE CENY

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja 

krystaliczna, wentylacja
609 270 132

Producent łóżek
z drewna litego
• Wymiary na życzenie
• Ceny producenta
• Wyprzedaż końcówek
  serii

Ceny promocyjne
Sady, ul. Ludowa 11

www.helak.poznet.pl
602 628 588

Wykonujemy prace
remontowo - budowlane

Malowanie,
szpachlowanie,

montaż płyt G.K.
Układanie płytek, paneli

tel. 531-855-293

Sprzedam bezpośrednio 
prostokątną działkę budowla-

ną, 1160m2, Lusówko,  
Os. Morskie, ul. Bursztyno-

wa. Szybki i wygodny dojazd 
do Poznania trasą A2, liczne 
tereny rekreacyjne nad Jez. 
Lusowskim. Media w drodze 
przed działką. Dojazd drogą 
asfaltową (ul. Tarnowska), 

która w ostatnim odcinku (ok. 
400m) przechodzi w drogę 

utwardzoną (ul. Fregatowa). 
Cena netto 167 PLN/m2  

(DO NEGOCJACJI). 
Kontakt: 607 250 425
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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

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

Auta z klimą

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

WYPOSAŻENIE 
BAR BISTRO - SPRZEDAM 

604 695 514

DREWNO
KOMINKOWE

DOWÓZ   TEL. 696 476 239

MALOWANIE,
TAPETOWANIE,
PANELE I INNE
509-090-756
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PEDIATRA
lek. med. Irena Pietrzykowska
Przeêmierowo, ul. Brzozowa 1
tel. 61 814 16 61, 602 11 95 71

INSTALACJE
WOD., KAN., GAZ., C.O.

kom. 505 805 204

• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •

Sklepy z zabawkami:
1) ul.Szkółkarska 25, Suchy Las

  2) ul.Św. Marcin 47, Poznań
tel.61 624 2000

w w w . b e r p o . p l

Berpos.c.

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

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

FIRM-BIUR-DOMÓW-MIESZKAŃ
SPRZEDAŻ PROFESJONALNEGO 

SPRZĘTU I ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA

SPRZĄTANIE

F-VAT  TEL. 608 635 758

Terminarz Turnusów Wakacyjnych  
- Klub Sportowy Navigare Poznań-Kiekrz

Obozy szkoleniowe na patent żeglarza jachtowego dla dzieci powyżej  
14 lat. Obozy „Zabawa pod Żaglami” dla dzieci od 12 do 17 lat.

Turnusy: 13.07-24.07; 06.08-17.08; 20.08-31.08

Obozy zuchowo-żeglarskie/żeglarsko-konne/żeglarsko-językowe/półkolonie  
(dla dzieci od 7 do 11 lat). Turnusy: 13.07-24.07; 25.07-04.08 (tylko półkolonie  

w godz. 8-18); 06.08-17.08; 20.08-31.08
Informacje i zapisy: KS Navigare - 515 186 315, 515 289 884, 61 848 27 71

KurSy żeglarSKie - WWW.NaVigare.COM.pl

DOM WCZASOWY

www.danaustronie.pl
www.dana.afr.pl

ul. Górna 3A
78-111 Ustronie Morskie

tel. 94 351 54 86
kom. 601 58 55 10

Dana

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

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

instalacje
elektryczne

od a do z
601-57-83-82

By Twoja skóra była jeszcze piękniejsza...

Salon Dermatis
ul. Rynkowa 146, 62-081 Przeźmierowo
tel. 533 515 001, www.dermatis.com.pl

KUPON
RABATOWY 20%

• Medycyna Estetyczna,
• Depilacja Woskiem,
• Fotodepilacja IPL, Zamykanie Naczynek, Usuwanie Przebarwień,
• Odmładzanie Skóry, Mezoterapia Mikroigłowa, Oxybrazja, Manicure, Pedicure.
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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

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

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

Biuro 
sprzedaży
ul. Grobla 27a
61-858 Poznań
tel. +48 61 28 12 111
info@osadadopiewiec.pl

DZIAŁKI
PROJEKTY
DOMY

Tu znajdzie spokój każdy, 
kto szuka domu dla siebie 
i swojej rodziny. 

M i e j s c e  z  c h a ra k te re mw w w . o s a d a d o p i e w i e c . p l + 4 8  6 0 1  7 7  4 0  6 0

Osada Dopiewiec to nie 
tylko miejsce na mapie.
To całościowy pomysł 
na to jak mieszkać. 

Oferujemy  27 działek  
w Osadzie, projekt domu 
i uzgadniane indywidualnie 
warianty jego wykończenia.
Pomagamy  uzyskać kredyt 
na zakup działki i budowę 
domu. 

Wydzierżawię ziemię orną
tel. 607-924-551

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

czynne w godz. 11.00 - 17.00
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Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93
501 662 042

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

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

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

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

KAWALERKA
DO WYNAJĘCIA

Lusowo – osobne wejście

504 045 147
US¸UGI

KOPARKO¸ADOWARKÑ
CAT

doświadczony operator • dobra cena

502 320 647

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

WWW.DOBREOLEJE.COM
WWW.ALCOFILTRY.PL

ZAPRASZAMY!

DLA MOTORYZACJI, ROLNICTWA I PRZEMYSŁU. 
TYLKO MARKOWE PRODUKTY W DOBRYCH CENACH!

FILTRY:
•	 OLEJU
•	 POWIETRZA
•	 PALIWA
•	 KABINOWE
•	 HYDRAULIKI

•	 OLEJE	SILNIKOWE
•	 OLEJE	PRZEKŁADNIOWE
•	 PŁYNY	HAMULCOWE
•	 PŁYNY	HYDRAULICZNE
•	 PŁYNY	DO	CHŁODNIC
•	 CHEMIA	WARSZTATOWA

STELLMAR- ALCO	Filtry	
ul.	Rynkowa	130,	62-081	Przeźmierowo	
tel.	(61)	652	36	93;	kom.:	513 323	560	

pon.-pt.:	9:00	-	17:00

501-232-195

NOCLEGI
Lusowo

ŚWIEŻE OWOCE,
WARZYWA
CODZIENNIE

Przeźmierowo Ryneczek, 8-14
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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

kom. 602 659 208tel. 666 745 777

ELEWACJE,
DOCIEPLENIA DOMÓW

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

Szkolenia BHP 
Ocena ryzyka zawodowego 

Postępowania powypadkowe 
Doradztwo dla pracowników 

Tel. 723 384 768 
biuro@mar-tin.com.pl 

PEDIATRA  
- PULMONOLOG

SPECJALISTA  
MED. RODZINNEJ

LUSÓWKO
ul. Wiązowa 16

Przyjęcia w gabinecie  
i wizyty domowe  

- codziennie

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

Mieszkanie do wynajęcia 
w Wysogotowie

tel. 605 638 008
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061 814 27 12 

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

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

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

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

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

OD 3 SIERPNIA 2013

Przychodnia Lekarska MED-LUX
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 63, tel. 61 8163-900, 910

PRYWATNA POMOC LEKARSKA
DLA DZIECI W SOBOTY

przyjmują lekarze specjaliści pediatrii
w godz 9:00 – 14:00

Bardzo szybkie terminy
Bezpłatnie w ramach NFZ

Przy pierwszej wizycie
konieczne skierowanie

Kaźmierz, ul. Orzeszkowej 6
tel. 61 291-81-28, 782-859-310

Poradnia
Urologiczna,

Kardiologiczna

• Reportaże
• Kursy fotografii

605 188 010
kxrx@wp.pl

FOTOGRAFIA ŚLUBNA
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czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
Przyjmujemy zamówienia na nasiona rzepaku.

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

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

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

GRYSY

RA
TY

HOTEL 
DLA PSÓW
506-777-719

TRANSPORT

ROBOTY ZIEMNE + HDS
KAMI¡SKI

601 76 25 84

• ROZBIÓRKI, KARCZOWANIA
• PODWYŻSZANIE TERENU
• ZAŁADUNEK,
   WYWÓZ GRUZU
• KOPARKO ŁADOWARKA CAT
• MŁOT WYBURZENIOWY
• ZIEMIA, ŻWIR, PIASEK
• KONTENERY 1m3, 1,5m3

   NA GRUZ
• KRĘGI BETONOWE

Plac (250 m2)
Pawilon (50m2)

Przeźmierowo, Rynkowa
501-232-195

DO WYNAJĘCIA Kierowcę kat. C + karta
zatrudni GS Tarnowo Podg.

61 8 146 361
501 280 843

DREWNO KOMINKOWE
NISKIE CENY

OD 3M3 TRANSPORT GRATIS
TEL. 691-369-312

www.polmarlazienka.pl
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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

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

Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1

GWARANCJA JAKOÂCI I NAJNI˚SZE CENY!!
TYLKO U NAS SUCHY W¢GIEL

788 080 953

MIAŁ Z GROSZKIEM 560 zł/tona
ORZECH I 750 zł/tona
EKO GROSZEK (luz) 725 zł/tona
KOSTKA 760 zł/tona

Zakrzewo, ul. Gajowa 38
koło kościołaDREWNO KOMINKOWE

SKUP ZŁOMU

DOWÓZ DO 10 KM OD 1 TONY GRATIS!!

P Język hiszpański - NOWOŚĆ!

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

607 568 308
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

USŁUGI
BRUKARSKIE
KOMPLEKSOWO
501 617 969

OGRODY
• OPRYSKI
• ZAKŁADANIE
• PIELĘGNACJA
• KOSZENIE
• WYWÓZ TRAWY
• ŚCINANIE DRZEW

782-785-462

tel. 601 708 391

Kupi´ dzia∏k´ budowlanà
ok. 600 m2

Lusówko-okolice cena  70 zł/m2
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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

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

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

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,

GÓRA, KIEKRZ, ROZALIN, 
TARNOWO, RUMIANEK, CERADZ
KLUB FITNESS 660 M2 Z NAJEMCĄ

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par •

• Konsultacje psychologiczne
i seksuologiczne •

USŁUGI
BRUKARSKIE

604 403 593

USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE

NAWIERZCHNIE, PODJAZDY,
CHODNIKI, PARKINGI,

RENOWACJA

USŁUGI
MINIKOPARKĄ

INSTALACJE
CO-WOD-KAN-GAZ

KLIMATYZACJE
ŚLUSARSTWO

tel. 603 869 195

Przepraszamy
Właściciele

Informujemy
szanownych klientów

że od dnia 17.06.2013
do końca sierpnia br

Pawilon handlowy
„DOMAX” i „TARNOWIANKA”

mieszczące się
w Tarnowie Podgórnym ul. Szkolna 1E

będą nieczynne na czas remontu

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  9.00-16.30

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

A N G I E L S K I
Mgr filologii angielskiej, doktor nauk humanistycznych w zakresie 
literaturoznawstwa angielskiego oferuje lekcje języka angielskiego 

ogólnego i biznesowego (wszystkie poziomy nauczania) oraz tłumaczenia 
i korektę tekstów (po polsku i angielsku). Wolne terminy od rana.  

Faktury VAT. Kontakt: 604 525 232 (Lusówko)

A-Z

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
języka angielskiego

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

TECHNIKA
GRZEWCZA

ul. Przecławska 3a, Żydowo
tel. 888 416 521

troszak.ryszard@gmail.com

Instalacje wod-kan-gaz-co., gaz
Profesjonalne Systemy Nawadniające

Instalacje solarne z certy�katem
oraz dotacją do 45%
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