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Rusza inwestycja  
Intermarche w Swadzimiu!
   Powierzchnia hali i biurowca – 79 000 m2

   Zatrudnienie 1 100 osób
   Rozbudowa węzła Swadzim 

 – str. 7
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na wstępie
Szanowni Państwo!
Rozpoczęła się realizacja kolejnej ważnej dla Gminy inwestycji 
– w Swadzimiu powstaje hala i biurowiec firmy Intermarche. 
To ponad tysiąc nowych miejsc pracy! Szczegóły inwestycji 
wewnątrz numeru!
Pogoda sprzyja nie tylko budowlańcom, ale wszystkim, którzy 
chcą wyjść z domu. Dlatego zapraszam do skorzystania 
z szerokiej palety majowych imprez plenerowych – bez 
wątpienia najważniejsze są Dni Przeźmierowa (tu Bieg Unijny, 
koncert Kamila Bednarka, Mistrzostwa Polski Młodziczek 
w Siatkówce) i Bieg Lwa. 
    Do zobaczenia!

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

Godziny pracy Urzędu:
w poniedziałki 8.30-18.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00

Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki  15.00-17.30;  w czwartki  14.00-15.15

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 Tarnowo Podgórne 668 694 962
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 Podg. 61 818 08 32
Urząd Pocztowy nr 3 w Tarnowie Podg. 61 818 08 34
Urząd Pocztowy w Przeźmierowie 
ul. Modrzewiowa 12

61 651 21 12 
61 652 39 59

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie ul. Rynkowa 75 C

61 652 41  92 

Agencja Pocztowa w Przeźmierowie, 
ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51

Agencja Pocztowa w Baranowie, ul. Przemysłowa 13

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

Pełnych nadziei i wiary Świąt Wielkiej Nocy, 
wypełnionych radością spotkań  
przy rodzinnym stole      życzą

Wójt Tadeusz Czajka odebrał certyfikat i statuetkę w plebiscy-
cie Euro-Gmina. Kapituła konkursowa postanowiła nagrodzić 
Gminę Tarnowo Podgórne tytułem Lidera Przedsiębiorczości. 

Uroczystość odbyła się 27 marca w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzę-
du Wojewódzkiego. Organizatorem była jest Fundacja Gospodarcza „EU-
RO-PARTNER”. 

Jak można przeczytać na stronie internetowej Fundacji celem Plebiscytu 
EURO-GMINA jest promocja i reklama najlepszych jednostek samorządo-
wych - liderów w następujących kategoriach: PREZYDENT ROKU; WÓJT 
ROKU; GMINA ROKU; BURMISTRZ ROKU; MIASTO ROKU. Ponadto 
przyznawane są tytuły Liderów w następujących dziedzinach: Gospodarki 
i Przedsiębiorczości; Rolnictwa; Ekologii; Służby Zdrowia i Opieki Społecz-
nej; Bezpieczeństwa; Edukacji; Kultury; Sportu; Turystyki; Agroturystyki; 
Najbardziej Przyjazna Gmina. ~ARz

Gmina ze znakiem EURO

Tadeusz Czajka  
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Grzegorz Leonhard  
Przewodniczàcy Rady Gminy 

Radni Powiatowi i Radni Gminy 
So∏tysi

Szefowie gminnych spó∏ek i jednostek
Cz∏onkowie gminnych stowarzyszeƒ,  

grup i kó∏ zainteresowaƒ
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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 można znieść podatek od nieruchomości? 
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Czy jest szansa na otwarcie gminnego żłobka? 

Na początku roku wszystkie rodziny w naszej 
Gminie zostały nawiedzone przez coroczną „kolędę” 

w postaci kurierów roznoszących zawiadomienie 
o wysokości podatku od nieruchomości. Ta 

danina nie jest obowiązkowa, jej koszty obsługi 
są relatywnie wysokie w stosunku do przychodów. 

Myślę, że Gmina Tarnowo Podgórne posiada 
dostatecznie dużo przychodów z innych źródeł, 
by realizować swoje cele. Czy zatem – wzorem 

gminy Michałowo – nasza Gmina jako jedna 
z najbogatszych w Polsce zrobi coś racjonalnego 

i zmniejszy w ten symboliczny sposób wysokość 
ucisku fiskalnego rezygnując z jej pobierania? 

Plany inwestycyjne Gminy Tarnowo Podgórne z dziedziny oświaty 
i wychowania zawierają zadania dotyczące budowy lub rozbudo-
wy szkół, a także budowy nowych przedszkoli. Nie przewiduje 

się natomiast budowy żłobka. 
Warto jednak wiedzieć, że na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w 

kilku obiektach przez osoby fizyczne prowadzona jest opieka dla naj-
młodszych. W sumie te placówki dysponują ok. 100 miejscami dla dzie-
ci. Gmina współfinansuje koszty pobytu dzieci w tych ośrodkach. 

Aktualny spis żłobków i klubów dziecięcych, działających na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne, znajduje się w gminnym Biuletynie Infor-
macji Publicznej (bip.tarnowo-podgorne.pl) w zakładce Rejestry, ewi-
dencje i archiwa. 

Pragnę dodać, że w przyszłym roku planowana jest nowelizacja Planu 
Rozwoju Lokalnego, co daje szansę na wprowadzenie nowych zadań. 

Dzięki wpływom z podatków funkcjonują wszystkie instytu-
cje publiczne: szkoły, przedszkola, ośrodki kultury, biblioteki, 
obiekty sportowe, pomoc społeczna itp. Również z podatków 

dopłaca się do gminnej komunikacji. 
Wyłącznie z podatków realizowane są zadania inwestycyjne, na które 

w tym roku wygospodarowano ok. 25 mln zł. Dochody od osób fizycz-
nych z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą ok. 11 mln złotych. 
Koszt dostarczenia decyzji podatkowych to kwota ok. 60 tys. złotych 
(część tych decyzji dostarczają sołtysi, a część Poczta Polska). 

Pozwolę sobie zadać retoryczne – moim zdaniem – pytanie: czy moż-
na co najmniej o blisko połowę zmniejszyć zakres zadań inwestycyj-
nych, zapisanych w „Raporcie o przedsięwzięciach lub Planie Rozwoju 
Lokalnego 2012-2016”? 
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aktualności 

Baranowo

 Przekazano plac budowy kanalizacji 
deszczowej oraz nawierzchni jezdni 
wraz z chodnikiem na ul. Rolnej

 Opracowano aktualizację projektu placu 
zabaw na os. Rubinowym i zgłoszono roz-
poczęcie robót w Starostwie Powiatowym

Batorowo

 Trwają przygotowania do ogłoszenia 
przetargu na realizację ul. Batorowskiej

Ceradz Kościelny

 Otwarto oferty na wykonanie placu za-
baw „Radosna Szkoła” przy szkole pod-
stawowej

 Otwarto oferty na wykonanie boiska 
przy szkole podstawowej

Chyby

 Zakończono budowę kanalizacji desz-
czowej w ul. Szkolnej

 Urząd Miasta Poznania odmówił udzie-
lenia pozwolenia na budowę molo. Po 
opracowaniu dokumentacji zamiennej 
ponownie wystąpimy o udzielenie po-
zwolenia na budowę. 

Góra

 Podpisano umowę na opracowanie do-
kumentacji projektowej na przebudowę 
ul. Krętej

Jankowice

 Podpisano umowę na opracowanie do-
kumentacji projektowej oświetlenia na 
terenie Parku

Kokoszczyn

 Trwa przebudowa ul. Krętej (połączenie 
z Tarnowem Podgórnym)

Lusowo

 Trwa budowa remizy i biblioteki 

 Podpisano umowę na opracowanie do-
kumentacji projektowej na przebudowę 
(wraz z oświetleniem) ul. Drozda i ul. 
Słowika 

 Otwarto oferty na budowę placu zabaw

Lusówko

 Opracowano dokumentację projektową 
przebudowy świetlicy.

 Trwa opracowanie projektów dodatko-
wych na rozbudowę szkoły podstawo-
wej. 
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Pod takim hasłem 15 mar-
ca mieszkańcy Sadów spo-
tkali się, by zasadzić 1 300 

drzew w pasie zieleni pomiędzy 
ulicą Lotosową a ulicą Logistycz-
ną. 40 osób i 2 godziny brzmi ta-
jemniczo, ale tyle osób posadziło 
tyle drzew w takim czasie. Nagro-
dą była grochówka, placek i na-
poje, spotkanie z sąsiadami oraz 
wspólne spędzenie czasu. Cel 
długofalowy: cisza i spokój po la-
tach. 

Dziękujemy naszym wspania-
łym mieszkańcom za wykonanie 
tytanicznej pracy, Wójtowi Ta-
deuszowi Czajce za zakup drzew 
i czynny udział w nasadzaniu, 

Marzenie Grysce, Sołtys Eli No-
waczyk oraz Radzie Sołeckiej za 
przygotowanie całej akcji wraz 
z gastronomiczną oprawą. Szcze-
gólne podziękowania należą się 
młodzieży, która w licznym gro-
nie zaszczyciła nas swoją obecno-
ścią również ciężko pracując  przy 
zimowo-wiosennej aurze. 

Mimo iż wyniki naszego mar-
cowego spotkania będą widoczne 
po latach, to już dzisiaj jesteśmy 
dumni z efektu, który będzie nam 
wszystkim służył.

Do zobaczenia przy następnych 
czynach społecznych!

~Sołtys i Rada Sołecka

15 maja 2014 r. mija termin płatności:
- II raty podatku od nieruchomości,
- II raty podatku rolnego.

Niezapłacenie podatku lokalnego w ustawowym terminie jest zale-
głością podatkową i podlega egzekucji wraz z należnymi odsetkami. 
Stawka odsetek od zaległości podatkowych w stosunku rocznym  wyno-
si od 4 lipca 2013 r.  – 10,00% kwoty zaległości w skali roku.

W przypadku otrzymania upomnienia, do zapłaty pozostaje poza za-
ległością podatkową, kwota odsetek od zaległości podatkowych oraz 
koszty upomnienia wynoszące od 1 lutego 2014 r. – 11,60 zł.

 
W  budynku Urzędu Gminy przy ul. Poznańskiej 115 czynny jest 

codziennie Punkt Kasowy Banku Śląskiego Oddział w Tarnowie Pod-
górnym. Punkt ten czynny jest w godzinach: pn. 11.00-16.00, wt.-czw.  
11.00-15.00, w pt. 11.00-14.00.

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego (łącz-
nego zobowiązania pieniężnego) dokonywać można również u sołtysa 
danej miejscowości.

~AW

1000 Drzew dla Sadów

Wydział Finansowy przypomina
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aktualności

Bilans minionego roku budżetowego zakoń-
czył się saldem dodatnim w wysokości 
5 403 563,62 zł wolnych środków. Ta suma 

prawie w całości została przeznaczona na zadania 
inwestycyjne. Przygotowany przez Wójta i zatwier-
dzony przez Radę Gminy podział środków przedsta-
wia się następująco:

I.	 Nowe	tytuły	zadań
1.  Budowa ulicy Sasankowej w Tarnowie Pod-

górne 
2. Budowa ulicy Sosnowej w Swadzimiu
3. Budowa ulicy Okrężnej w Sierosławiu
4.  Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy 

Rynkowej w Przeźmierowie (od ronda do uli-
cy Wyścigowej)

5.  Budowa chodnika przy ulicy Skórzewskiej w 
Wysogotowie (projekt w tym roku, realizacja 
2015 r.)

6.  Budowa i montaż wiat przystankowych (m.in. 
ulica Rynkowa w Przeźmierowie)

7.  Projekt rozbudowy budynku administracyjne-
go Urzędu Gminy

8.  Projekt przebudowy wejść i termomoderni-
zacja budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowie 
Podgórnym

9. Koncepcja przedszkola w Sadach
10.  Zakup wozu strażackiego dla OSP Ceradz Ko-

ścielny

Szerokim echem odbiło się 
w mediach jednodniowe 
przejęcie fotela Wójta Gmi-

ny Tarnowo Podgórne przez Po-
sła Waldy Dzikowskiego. Cho-
ciaż wielu wzięło tę informację za 
primaaprilisowy żart, to 1 kwiet-
nia punktualnie o 9.00 Poseł poja-
wił się w Urzędzie. Wójt Tadeusz 
Czajka przekazał swój gabinet 
w ręce „nowego” Wójta, który 
przez dwie godziny rozmawiał 
z mieszkańcami.  

Następnie Poseł/Wójt Waldy 
Dzikowski pojechał z gospodar-
ską wizytą na budowę Tarnow-
skich Term, gdzie oprowadzany 
przez Prezes Anitę Stellmaszyk, 
sprawdził stopień zaawansowania 
prac. A o 14.00 spotkał się z dy-
rektorami gminnych placówek 
oświatowych. 

Poseł na fotelu Wójta!

Przypomnijmy, że prawo do ob-
jęcia fotela Wójta Gminy Tarno-
wo Podgórne Poseł Waldy Dzi-
kowski wylicytował podczas 

ostatniego finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy (zaofe-
rował najwyższą kwotę – 250 zł)

~ ARz

Budżetowa nadwyżka rozdzielona
11.  Adaptacja pomieszczeńklubu na potrzeby OSP Ceradz Kościelny
12.  Wykonanie instalacji elektrycznej na poddaszu Muzeum w Luso-

wie
13. Remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy

II.	 	Zwiększenie	kwot	na	wcześniej	 zaplanowanych	w	budżecie	
zadaniach	

1.  Przebudowa dróg na terenie Gminy – w ramach współudziału 
mieszkańców (20%) i Gminy (80%) zostanie zrealizowany odci-
nek ulicy Leśnej w Sierosławiu o wartości ok. 300 tys. zł

2.  Budowa remizy strażackiej wraz z częścią biblioteczną w Luso-
wie 

3. Budowa Centrum Kultury Przeźmierowo 
4. Modernizacja boiska zewnętrznego w Przeźmierowie
5.  Budowa kotłowni i instalacji sieci grzewczej gazowej w budynku 

komunalnym wielorodzinnym w Tarnowie Podgórnym przy ulicy 
25 Stycznia 

6. Przebudowa ulicy Wierzbowej w Wysogotowie
7. Budowa ulicy Pagórkowej w Chybach
8. Budowa ulic Drozda i Słowika w Lusowie
9. Modernizacja dróg wewnętrznych w Swadzimiu
10. Budowa ulicy Batorowskiej w Batorowie
11. Budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie (III etap)

III.	Pozostałe
1. Dotacja na budowę ogrodzenia cmentarza w Przeźmierowie
2. Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

~ARz
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 aktualności
Przeźmierowo

 Trwa budowa Centrum Kultury Prze-
źmierowo

 Trwa budowa parkingów i ogrodzenia 
przy Centrum Kultury

 Rozpoczęto rozbiórkę Domu Kultury i 
przebudowę Ośrodka Zdrowia

 Otwarto oferty na modernizację boiska 

 Podpisano umowę na opracowanie do-
kumentacji projektowej na przebudowę 
ul. Malinowej, ul. Składowej i ul. Sło-
necznej 

 Podpisano umowę na II etap realizacji 
zieleni na ul. Rynkowej

Rumianek

 Podpisano umowę na opracowanie do-
kumentacji projektowej na oświetlenie 
drogowe ul. Nowej

 Trwają przygotowania do ponownego 
ogłoszenia przetargu na zagospodaro-
wanie terenu przy świetlicy

Sady

 Podpisano umowę na opracowanie do-
kumentacji projektowej na modernizację 
ul. Poprzecznej i chodnika w ul. Lipowej.

Sierosław

 Podpisano umowę na opracowanie do-
kumentacji projektowej na przebudowę 
ul. Polanka

Swadzim

 Podpisano umowę na opracowanie do-
kumentacji projektowej na przebudowę 
układu komunikacyjnego przy blokach 

Tarnowo Podgórne

 Zakończono przebudowę ul. Łąkowej

 Trwają prace związane z dokończeniem 
drugiego odcinka ul. Szkolnej 

 Podpisano umowę na opracowanie do-
kumentacji projektowej na przebudowę 
ul. 25 Stycznia i ul. Sasankowej

 Otwarcie ofert na budowę boiska przy 
Szkole Podstawowej

 Podpisano umowę na aktualizację kon-
cepcji rozbudowy budynku administra-
cyjnego Urzędu Gminy

Wysogotowo

 Trwa budowa ul. Wierzbowej (od ul. Bu-
kowskiej do ul. Długiej)

 Rozpoczęto przebudowę ul. Szparagowej

Pozostałe

 Trwają prace remontowe w komunal-
nych budynkach mieszkalnych Gminy
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Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami na tablicz-
ce umieszcza się oprócz	

numeru	porządkowego	również	
nazwę	 ulicy.	Tabliczka z nume-
rem porządkowym nieruchomości 
i nazwą ulicy powinna być oświe-
tlona.

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 
4 marca 2010 r. o infrastruktu-
rze informacji przestrzennej do-
tychczasowe tabliczki zachowują 
ważność przez 3 lata od dnia wej-
ścia w życie niniejszej ustawy, tj. 
do 6 czerwca 2013 r. 

Warto pamiętać, że tabliczka 
z numerem porządkowym powin-
na być umieszczona w widocz-
nym miejscu na ścianie fronto-
wej budynku. W przypadku, gdy 
budynek położony jest w głębi 
ogrodzonej nieruchomości, ta-
bliczkę z numerem porządkowym 
umieszcza się również na ogro-
dzeniu.

Ustawa nie narzuca koloru 
wielkości oraz wzoru tabliczki, 
jedynie zobowiązuje do umiesz-
czenia na niej numeru budynku, 
nazwy ulicy. Wielkość tabliczki 
powinna być taka, żeby była wi-
doczna z ulicy. 

Obowiązek umieszczania ta-
bliczki należy do właścicieli nie-

ruchomości zabudowanych lub 
innych osób, które takimi nieru-
chomościami władają, a są uwi-
docznione w ewidencji gruntów 
i budynków. Zgodnie z art. 64 §1 
Kodeksu Wykroczeń: kto będąc 
właścicielem, administratorem, 
dozorcą lub użytkownikiem nie-
ruchomości nie dopełnia obowiąz-
ku umieszczenia w odpowiednim 
miejscu albo utrzymania w nale-
żytym stanie tabliczki z numerem 
porządkowym nieruchomości, na-
zwą ulicy lub placu albo miejsco-
wości podlega karze grzywny do 
250 złotych albo karze nagany. 
Dodatkowo §2 mówi, że „tej sa-
mej karze podlega ten, kto nie do-
pełnia obowiązku oświetlenia ta-
bliczki z numerem porządkowym 
nieruchomości”. 

Prawidłowe umieszczenie in-
formacji o numerze nierucho-
mości przede wszystkim służy 
interesom odpowiednich służb 
wykonujących czynności służbo-
we bądź usługi z zakresu użytecz-
ności publicznej (np. pogotowie 
ratunkowe, gazowe, straż pożarna 
policja, straż gminna itd.). 

~ ARz

Jak tabliczka, to też  
z nazwą ulicy

H O L A !!!

Centrum Kształcenia Języków Obcych w Przeźmierowie zaprasza 
mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na bezpłatne warsztaty 
z języka hiszpańskiego (dla osób początkujących) z cyklu „Nie-

zbędnik Podróżnika”: 
I termin: 16 kwietnia, w godz. 17.45 - 19.15 
II termin: 23 kwietnia, w godz. 17.45 - 19.15
III termin: 30 kwietnia, w godz. 17.45 - 19.15
Poznasz podstawowe zwroty, niezbędne podczas podróży. 
Warsztaty poprowadzi nasza lektorka Magdalena Mendez, dzienni-

karka i podróżniczka. Spotkania odbędą się w siedzibie Centrum, przy 
ul. Ogrodowej 125. Liczba miejsc ograniczona! 

Zgłoszenia pod numerem tel.: 691 735 035 bądź poprzez formularz 
zgłoszeniowy na www.ckjo.pl 

 Zapraszamy! Adiós! 
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Kamień węgielny na bu-
dowie Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo został 

wmurowany! W uroczystości, 
która miała miejsce 27 marca, 
uczestniczył Wójt Tadeusz Czaj-
ka, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Grzegorz Leonhard, Dyrektor 
GOK „SEZAM” Szymon Melo-
sik, radni i sołtysi. 

Najważniejszym momentem 
było podpisanie aktu erekcyjne-
go. Potem budowę poświęcił pro-
boszcz przeźmierowskiej parafii 
ks. Tomasz Szukalski. Na zakoń-
czenie uroczystości Dziecięcy 
Zespół Pieśni i Tańca „Modraki”, 
jeszcze w starym budynku Domu 
Kultury, dał kilkunastominutowy 
występ. 

O randze tego zadania świadczą 
liczby:

•  powierzchnia zabudowy – 
949,80 m2, 

Centrum Kultury Przeźmierowo – kamień wmurowany

•  powierzchnia użytkowa – 
1.093,44 m2, 

• kubatura – 5.757,02 m3.

Przypomnijmy, że Centrum 
Kultury Przeźmierowo jest budo-

wane ze środków budżetu Gminy 
– koszt wynosi 5 803 113,13 zł.

Projekt powstał w VOWIE 
STUDIO PLUS Wiesław Vowie 
z Szamotuł.

Inwestycję realizuje P.P.U.H. 
„MAREX” Zakład Ogólnobudow-
lany Marek Glinka ze Skórzewa 
i JACH-GUM Zakład Usług Wie-
lobranżowych Stanisław Jachi-
mowski z Poznania. Kierownikiem 
budowy Przemysław Marchwicki. 
Nadzór budowlany pełni Biuro 
Usług Projektowych i Obsługi In-
westycji Jacek Müller z Plewisk, 
natomiast koordynatorem budowy 
z ramienia Urzędu Gminy jest Kie-
rownik Wydziału Infrastruktury 
Kubaturowej i Ochrony Środowi-
ska  Juliusz Jerzykiewicz.

Plac budowy przekazano 9 paź-
dziernika 2013 r., a zakończenie 
robót przewidywane jest na sier-
pień 2014 r.

 ~ARz

Maszyny na placu budo-
wy już pracują. To Go-
odman w Swadzimiu 

rozpoczął realizację inwestycji 
dla firmy Intermarche.

Na tyłach NICO powstanie 
Centrum Dystrybucyjno-Magazy-
nowe. Wybudowana zostanie hala 
wysokiego składowania o po-
wierzchni około 70 000 m2, która 

składać się będzie m.in. z części 
przemysłowej, spożywczej oraz 
chłodni i mroźni. Ponadto wybu-
dowany zostanie trzykondygna-
cyjny biurowiec o powierzchni 
około 9 000 m2.

Ponadto w ramach realizowanej 
inwestycji inwestor jest zobowią-

Intermarche – start!

zany do przebudowy istniejącego 
węzła drogowego w Swadzimiu 
na drodze krajowej DK 92. 

Koniec  wszystkich prac prze-
widziano na pierwszy kwartał 
2015 r., z tym, że hala magazyno-

wa zostanie oddana do użytku już 
pod koniec tego roku.

W Centrum Dystrybucyjno-
-Magazynowym pracę znajdzie 
ok. 1 100 osób.

~ ARz

Ponad 1000 
nowych miejsc 
pracy  
w Swadzimiu

Wizualizacja hali 
magazynowej

List erekcyjny 
odczytał Dyrek-
tor GOK SEZAM
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Kamil Bednarek

Jego zespół Star Guard Muffin zadebiutował 
w 2008 roku. Prawdziwą popularność grupie 
przyniósł jednak dopiero udział Kamila Bed-

narka w telewizyjnym programie „Mam Talent”. 
W 2010 roku wokalista zajął w nim 2 miejsce za-
chwycając nie tylko jury, ale także publiczność z ca-
łej Polski, która tłumnie zaczęła przychodzić na jego 
koncerty. Od 2012, gdy zespół zawiesił działalność, 
Kamil Bednarek występuje pod swoim nazwiskiem. 
Jego pierwszy solowy album zdobył potrójną platy-
nę, a koncerty cieszą się niesłabnącą popularnością.

Kamil Bednarek wystąpi 1 maja w Przeźmierowie. 
Początek koncertu o 20.00. ~gok

Złoty róg

Jedną z głównych atrakcji Dni Przeźmierowa bę-
dzie XIX Wielkopolski Turniej Orkiestr Dętych 
o „Złoty Róg”.  Najlepsze orkiestry dęte nasze-

go regionu wystąpią w Przeźmierowie za sprawą na-
szej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która zwyciężyła 
w ubiegłorocznym konkursie w Pobiedziskach i tym 
samym dała naszej Gminie prawo organizacji kolej-
nej edycji imprezy. Oprócz naszej orkiestry, która za-
gra poza konkursem, w Przeźmierowie wystąpią ze-
społy z Chludowa, Gniezna, Rostarzewa i tarnowska 
orkiestra „Da Capo”, a także Mażoretki z GOK „SE-
ZAM” i Rostarzewa. ~gok

Majowy Rajd Rowerowy

Z okazji 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbędzie 
się rajd rowerowy, którego organizatorami są Sołtys i Rada So-
łecka Tarnowa Podgórnego oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji Tar-

nowo Podgórne. Jego start zaplanowano na 3 maja godz. 15.00 z Parku 
700-lecia w Tarnowie Podgórnym. 

Zgłoszenia i opłata startowa w wysokości 5 zł od osoby przyjmowa-
ne będą tylko w dniu imprezy. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe przy-
pinki, a na mecie „małe co nieco”. Trasa zostanie ustalona w dniu rajdu 
i będzie uzależniona od liczby uczestników oraz warunków atmosfe-
rycznych. 

 ~ Ania Lis

Pozostało niewiele czasu, 
ale wciąż jest szansa na 
zapisanie się do dziesię-

ciokilometrowego Biegu Unij-
nego, który odbędzie się 1 maja 
w Przeźmierowie. Termin zgło-
szeń elektronicznych upływa 
29 kwietnia o godz. 23.59. Rejestracja może zostać 
zakończona wcześniej w przypadku, gdy wyczerpie 
się limit trzystu osób. Jeśli takowa sytuacja nie nastą-
pi, to zgłoszenia osobistego będzie można dokonać 
w dniu biegu w biurze zawodów. 

Na początku kwietnia została podpisana umowa 
sponsorska z Centrum Handlowym Auchan, w ra-
mach której sponsor główny ufunduje pakiety starto-
we dla wszystkich uczestników biegu. 

Organizatorzy szczególnie zachęcają mieszkań-
ców Gminy Tarnowo Podgórne do udziału w Biegu 
Unijnym i tym samym uczczenia 10. rocznicy przy-
stąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Informacje i zapisy: www.bieg-unijny.pl
~Ania Lis

Dziesięć kilometrów na dziesięciolecie!
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Uwaga:	w	związku	z	Biegiem	Unijnym	w	godzinach 
9.45	–	11.45	ulice,	którymi	prowadzić	będzie	 trasa,	
będą	zamknięte	dla	ruchu	kołowego.	Prosimy	także	
o	niepozostawianie	samochodów	na	trasie	Biegu.	Za	
powstałe	utrudnienia	przepraszamy!	

O 10.30 w kościele w Tarnowie Podgórnym rozpocznie się uro-
czysta msza święta w intencji Ojczyzny. Potem nastąpi prze-
marsz do Parku im. Wojkiewicza i złożenie kwiatów pod po-

mnikiem. Podniosły charakter uroczystości podkreśli udział pocztów 
sztandarowych, wśród których będą reprezentacje bractw, biorących 
udział w Zjeździe Delegatów Bractw Strzeleckich RP (więcej o tym 
wydarzeniu na str. 29). 

Potem Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne po-
prowadzi poczty sztandarowe bractw na Strzelnicę – to będzie z pewno-
ścią widowiskowe wydarzenie!

Zapraszamy! ~ARz

Pamiętajmy	o	wywieszeniu	biało-czerwonych	flag!

Gminne obchody  
Święta 3 Maja
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Przeźmierowo

Tarnowo Podgórne Tarnowo Podgórne

Lusowo

4 MAJA 2 MAJA 

3 MAJA 

10:00 ZJAZD ZJEDNOCZENIA 
          KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RP
10:30 MSZA ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY
11:30 ZŁOŻENIE KWIATÓW POD POMNIKIEM 
          W PARKU IM. WOJKIEWICZA
12:00 PRZEMARSZ (UL. POZNAŃSKA - NOWA)      
          MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ
          GMINY TARNOWO PODGÓRNE 
          WRAZ Z POCZTAMI SZTANDAROWYMI 
          BRACTW KURKOWYCH
          NA STRZELNICĘ BRACTWA KURKOWEGO

15:00 RAJD ROWEROWY Z OKAZJI UCHWALENIA
          KONSTYTUCJI 3 MAJA, 
          START:  PARK 700 - LECIA  
          TARNOWO PODGÓRNE - PLAŻA LUSOWO

Tarnowo Podgórne
1 MAJA 

Przeźmierowo
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Dwie grupy mieszkańców 
Kijowa i okolic gościli-
śmy 2 kwietnia w Gmi-

nie Tarnowo Podgórne. Pierw-
sza z nich spotkała się z Wójtem 
Tadeuszem Czajką rozmawiając 
o naszych doświadczeniach w bu-
dowaniu struktur samorządowych 
i rozwijaniem społeczeństwa oby-
watelskiego. Druga spotkała się 
z Komendantami Straży Gmin-

nej i OSP poznając zasady współ-
pracy pomiędzy jednostkami od-
powiedzialnymi za zapewnianie 
bezpieczeństwa mieszkańcom 
Gminy. 

Ukraińscy goście przyjechali 
na zaproszenie Starostwa Powia-
towego w Poznaniu.

~ARz

V Międzynarodowy Patrol 
Wojskowy im. poruczni-
ka Łukasza Kurowskiego 

przeprowadzony został 5 kwiet-
nia przez Wielkopolskie Stowa-
rzyszenie Aktywnych.  

Rywalizację poprzedziło złoże-
nie kwiatów na grobie por. Łuka-
sza Kurowskiego w Lusowie. W 
tej uroczystości uczestniczył tak-
że Wójt Tadeusz Czajka.

Potem w Centrum Szkolenia 
Wojsk Lądowych w Poznaniu 
rozegrano zawody sprawnościo-
we, w których uczestniczyło 31 
drużyn: weteranów, rezerwistów, 
żołnierzy zawodowych, żołnierzy 
służby przygotowawczej Narodo-

Zwężenie drogi krajowej 
DK 92 w obu kierun-
kach oraz pracujący ciężki 

sprzęt drogowy to dowód na to, że 
trwają budowa węzła w Sadach. 
Ten wiadukt posłuży nie tylko fir-
mie Amazon, ale odciąży wiaduk-
ty w Sadach i Tarnowie Podgór-
nym, gdyż korzystać z niego będą 
zlokalizowane w pobliżu firmy 
i mieszkańcy Sadów. Na pewno 
podniesie się poziom bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. Prace po-
trwają do połowy sierpnia.

~ARz

Obchody kolejnej rocznicy zbrodni katyńskiej 
odbyły się 5 kwietnia w Lusowie. Tym ra-
zem główny akcent był położony na przypo-

mnienie mordu polskich policjantów pochowanych 
na cmentarzu wojennym w Miednoje. 

Uroczystości rozpoczęły się przy grobie generała 
Józefa Dowbora Muśnickiego, a potem, w Muzeum,  
Jarosław Szemerluk wygłosił prelekcję na temat 
zbrodni katyńskiej popełnionej na polskich policjan-
tach. Do końca kwietnia czynna będzie wystawa cza-
sowa poświęcona temu tematowi.  ~ ARz

Powstaje węzeł w Sadach

Uczciliśmy ofiary 
zbrodni

Pamiętamy o bohaterach

Goście z Ukrainy

wych Sił Rezerwowych i kandydatów do służby w NSR oraz młodzieży 
szkolnej i akademickiej z sekcji sportowo-obronnych WSAR. 

~ARz (fot. WSAR)
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W Urzędzie Gminy, 9 
kwietnia,  odbyła się 
debata na temat bez-

pieczeństwa w Gminie Tarnowo 
Podgórne. Na zaproszenie Wój-
ta Tadeusz Czajki i Komendanta 
Miejskiego Policji Romana Ku-
stera w spotkaniu udział wzię-
li m.in. Zastępca Komendanta 
Miejskiego Policji Maciej Nesto-
ruk wraz z naczelnikami Wydzia-
łów Ruchu Drogowego i Pre-
wencji, Zastępca Komendanta 
Komisariatu Policji w Tarnowie 
Podgórnym Roma Figaszewska 
i tarnowscy policjanci, Dyrektor 
Wydziału Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego Staro-
stwa Powiatowego Paweł Kurosz, 
Komendant Straży Gminnej Artur 

Szeląg, Komendant OSP w Tarno-
wie Podgórnym Stanisław Przy-
bylski oraz radni z Przewodniczą-
cym Grzegorzem Leonhardem na 
czele, sołtysi i mieszkańcy.

Kolejne spotkanie na temat bezpieczeństwa

Spotkanie rozpoczął Wójt pre-
zentując wyniki badań opinii pu-
blicznej – blisko 70 procent bada-
nych pozytywnie ocenia poziom 
bezpieczeństwa. Wójt zwrócił 
jednak uwagę, że w porównaniu 
z wynikami badań z lat ubiegłych 
poczucie bezpieczeństwa spada, 
na co niebagatelny wpływ może 
mieć rosnąca liczba przypadków 
kradzieży samochodowych oraz 
kradzieży z włamaniem na tere-
nie naszej Gminy, szczególnie w 
Chybach, Sadach i Górze. Z ko-
lei policjanci omówili różnorod-
ne akcje podejmowane na rzecz 

mieszkańców Gminy Tarnowo 
Podgórne (znakowanie rowerów, 
edukacja najmłodszych). Przed-
stawili także statystyki pokazują-
ce spadek liczby zdarzeń drogo-
wych, wypadków i kolizji.

Wnioski zgłoszone przez soł-
tysów, radnych oraz obecnych 
mieszkańców Sadów zostały przy-
jęte do realizacji. Przedstawiciele 
Gminy i Policji zadeklarowali dal-
szą współpracę w celu wyelimino-
wania bądź ograniczenia zjawisk 
działalności przestępczej na tere-
nie Gminy Tarnowo Podgórne.  

~ ARz

Członkowie Koła Fotograficznego przy UTW 
w Tarnowie Podgórnym wzięli udział w II Edy-
cji Konkursu Fotograficznego skierowanego do 

seniorów z Poznania i powiatu poznańskiego organizo-
wanego przez Europejskie Centrum Współpracy Oby-
watelskiej pod patronatem Starostwa Powiatowego.

Każdy z uczestników mógł przesłać po jednej fo-
tografii w następujących kategoriach: Moje miasto, 
Moje hobby, Natura i Ludzie. Na konkurs wpłynęło 
ponad 500 fotografii. Uroczysta Gala Finałowa połą-
czona z ogłoszeniem wyników, wręczeniem dyplo-
mów uczestnictwa, wyróżnień, nagród, prezentacja 
zdjęć zwycięzców z komentarzem jury oraz koncer-
tem i wernisażem odbyła się 16 marca w Zamku Ce-
sarskim w Poznaniu. 

Przyznano po jednej nagrodzie w każdej kategorii 
oraz nagrodę specjalna i kilka wyróżnień. Wyróżnie-

Wyróżnione 
fotografie

nia w kategorii „Ludzie” otrzymali dwaj koledzy z naszego Koła: Wło-
dzimierz Kwiek i Jan Politowicz.

Wystawa zdjęć konkursowych jest przez cały miesiąc w Restauracji 
Pastela w Poznaniu przy ul. Zamkowej. ~Kazimiera Politowicz

Blisko 3/4 mieszkańców  

czuje się bezpiecznie
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Dorośli mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne według miejsca zamieszkania 
i płci, w populacji i próbie

Miejsce zamieszkania

Płeć
Liczebność 

ogółem %Mężczyźni Kobiety

liczebność % liczebność %

Gmina Tarnowo 
Podgórne

Populacja 8 482 47,8 9 267 52,2 17 749 100,0

Próba 435 48,3 466 51,7 901 100,0

Poziom wykształcenia 

Najliczniejszą grupę respondentów w podziale ze wzglę-
du na wykształcenie stanowią ankietowani z wykształce-
niem średnim zawodowym (29,3%), wyższym magister-
skim (20,3%) oraz zasadniczym zawodowym (19,4%). 

W marcu losowo wybra-
ni mieszkańcy Gminy 
zostali zaproszeni do 

udziału w badaniach opinii pu-
blicznej prowadzonej przez Pra-
cownię Badań Opinii Publicznych 
Społeczności Lokalnych i Rynku. 

Reprezentatywną próbę wyty-
powano losowo spośród 17 749 
dorosłych mieszkańców Gminy 
na podstawie aktualnego zbioru 
PESEL. Ostatecznie do analizy 
zakwalifikowano 901 wywiadów 

ankietowych, w których zosta-
ła zachowana reprezentatywność 
populacji, co potwierdza rozkład 
próby i populacji według płci 
i wieku. Próba jest również re-
prezentatywna geograficznie, tzn. 
proporcjonalna do liczby miesz-
kańców w poszczególnych miej-
scowościach. 

Ankieta była rozbudowana. 
W pierwszej części pytania doty-
czyły o ogólnej oceny warunków 
życia w Gminie. W drugiej pytano 
szczegółowo o poziom oświaty 

w gminnych placówkach, atrak-
cyjność oferty sportowej i kultu-
ralnej oraz jakość usług spółek ko-
munalnych. Zapytano także m.in. 
o recenzję „Raportu o Przedsię-
wzięciach” oraz o deklarację ko-
rzystania z oferty Parku Wodnego 
Tarnowskie Termy. 

Wyniki badań będziemy pre-
zentować w kolejnych numerach 
Sąsiadki ~ Czytaj. Dziś część 
pierwsza: opinie mieszkańców 
o usługach publicznych. 

~ARz

Mieszkańcy oceniają Gminę

Struktura próby według wieku i płci ogółem
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Porównanie liczby dorosłych  
mieszkańców Gminy Tarnowo  
Podgórne z próbą  
(według miejsca zamieszkania)

Lp. Miejsce 
zamieszkania

Liczba dorosłych 
osób w danej 
miejscowości

Liczba osób z danej 
miejscowości   

w próbie
1 Baranowo 1 921 97
2 Batorowo 285 13
3 Ceradz Kościelny 407 20
4 Chyby 674 34
5 Góra 264 14
6 Jankowice 421 19
7 Kokoszczyn 164 9
8 Lusowo 1 135 57
9 Lusówko 1 123 61
10 Przeźmierowo 5 072 260
11 Rumianek 286 16
12 Sady 867 42
13 Sierosław 526 25
14 Swadzim 337 16
15 Tarnowo Podgórne 3 851 197
16 Wysogotowo 406 21

Razem 17 739 * 901

* 10 dorosłych mieszkańców Otowa nie znalazło się w próbie 
badawczej

Pożądane usługi publiczne  
przez Internet

Lp. Jakie usługi publiczne Pan/
Pani chciałby (aby) przede 

wszystkim załatwiać za 
pośrednictwem Internetu? 

Aprobata 
opinii 
w  %

 Nie mam 
zdania 

w %

Brak 
akceptacji 
opinii w %

1 Podatek od nieruchomości 54,0 21,5 24,5 
2 Dowody osobiste, paszporty 52,1 21,0 26,9
3 Zezwolenie na wycięcie 

drzew i krzewów
51,6 22,2 26,2

4 Ewidencja meldunkowa 47,8 26,0 26,2
5 Ustalenie warunków zabu-

dowy
46,7 26,2 27,1

6 Akta stanu cywilnego 46,4 25,3 28,3
7 Świadczenia społeczne – 

wnioski o zasiłki
46,1 27,3 26,7

8 Zapisywanie dziecka do 
przedszkola

45,3 28,8 25,9

9 Inne, jakie? 

Najczęściej mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne przez In-
ternet chcieliby załatwiać: płacić podatek od nieruchomości 
(54,0%), dowody osobiste (52,1%) i otrzymać zezwolenie na 
wycięcie drzew i krzewów (51,6%). Średnio niewiele więcej 
niż jedna czwarta ankietowanych (26,5%) nie akceptuje tej 
formy załatwienia swoich spraw w Urzędzie Gminy i prawie 
tyle samo (24,8%) respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Ocena usług komunalnych
Lp. Rodzaj usługi Pozytywnie 

w  %
Nie mam 

zdania w %
Negaty-

wnie w %
1 Wywóz odpadów stałych (śmieci) 89,1 6,7 4,2
2 Odprowadzanie i oczyszczanie 

ścieków
85,2 11,1 3,7

3 Dostęp do sieci kanalizacyjnej 82,0 14,4 3,6
4 Segregacja odpadów 78,5 12,8 8,7
5 Utrzymanie i konserwacja zieleni 75,7 14,2 10,1
6 Utrzymanie czystości  ulic, placów 

i chodników
74,7 14,9 10,4

7 Jakość wody do picia 72,0 10,1 17,9
8 Budowa i remonty ulic, placów i 

chodników
71,7 15,2 13,1

9 Zimowe utrzymanie dróg, ulic i 
chodników

66,9 13,0 20,1

10 Szybkość usuwania awarii sieci 
wodno – kanalizacyjnej

59,4 36,3 4,3

11 Wywóz odpadów płynnych 32,0 63,2 4,8

Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne zdecydowanie najwyżej oce-
niają: wywóz śmieci (89,1%), odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 
(85,2%) oraz dostęp do sieci kanalizacyjnej (82,0%). Natomiast naj-
więcej negatywnych opinii zebrały usługi: zimowe utrzymanie dróg, uli-
ci chodników  (20,1%) oraz jakość wody do picia (17,9%). Najczęściej 
ankietowani nie potrafili zająć stanowiska w sprawie: wywozu odpa-
dów płynnych (63,2%) oraz szybkość usuwania awarii sieci wodno – 
kanalizacyjnej (36,3%), zapewne dlatego, że nie korzystają z tych usług. 
Średnio prawie co  piąty ankietowany nie potrafił zająć stanowiska w 
ocenie usług komunalnych  oraz mniej niż co dziesiąty negatywnie oce-
nił te usługi. 

Ocena formy komunikacji  
z mieszkańcami Gminy  
przez upowszechnienie  
„Raportu o przedsięwzięciach”

Zdecydowana większość  (76,3%) mieszkańców 
Gminy Tarnowo Podgórne zaakceptowała nową for-
mę komunikacji  władz samorządowych przez upo-
wszechnienie „Raportu o przedsięwzięciach”. 
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Stopień akceptacji działań usprawniających funkcjonowanie  
administracji samorządowej

Lp
.

Treść działania Wysoki stopień 
akceptacji w %

Nie mam zdania 
w %

Niski stopień 
akceptacji w %

1 Wydłużony czas pracy urzędu gminy: w poniedziałki  8.30-18.00 84,3 13,7 2,0

2
Budowa nowego budynku administracji samorządowej przy ul. Poznańskiej dla 
Gminnej Jednostki Oświatowej i Ośrodka Pomocy Społecznej (co w konsekwencji 
pozwoli na zwiększenie zakresu usług medycznych w Przychodni Zdrowia)

66,5 25,6 7,9

3 Projekt utworzenia filii Urzędu Gminy w Przeźmierowie z biurem obsługi klientów 
i wydziałem spraw obywatelskich 63,1 33,4 3,5

4 Rozbudowa pomieszczeń dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego 56,1 37,0 7,0

Ponad cztery piąte (84,3%) mieszkańców Gminy z uznaniem przyjęło wydłużony czas pracy urzędu gminy: w poniedziałki  
8.30-18.00. Udzielono również wyskoki stopień akceptacji dla pozostałych działań oraz bardzo niski brak akceptacji prawie 
mieszczący się w granicy błędu statystycznego (5,1 punkt). 

Niewiele więcej niż co czwarty ankietowany nie potrafił zająć stanowiska  o tych działaniach.  

Opinia mieszkańców o potrzebie funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji 
Starostwa Powiatowego 

Zdecydowana większość  (74,2%) mieszkańców Gminy uznała, że potrzebna jest w Tarnowie Podgórnym Filia Wydziału Ko-
munikacji  Starostwa Powiatowego. Tylko 2,8% mieszkańców nie widziała takiej potrzeby, a prawie co czwarty respondent nie 
miał zdania w tej sprawie. 

Ranking źródeł wiedzy mieszkańców o działaniach samorządu 
Kolejność Źródła wiedzy mieszkańców o działaniach podejmowanych 

przez samorząd gminy Wybór %

1 Z miesięcznika “Sąsiadka-Czytaj” 86,6

2 Z serwisu internetowego Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym 
www.tarnowo-podgorne.pl 40,4

3 Z miesięcznika “TarNowa Kultura” 25,6

4 Z publikacji „Raport o przedsięwzięciach” 22,5

5 Z tablicy ogłoszeń 22,4

6 Z zebrań wiejskich 19,1

7 Od sołtysa 17,6

8 Z dziennika “Głos Wielkopolski” 16,1

9 Z “Teleskopu” TVP3 Poznań 15,2

10 Z portalu www.tarnowo24 10,9

11 Z forum internetowego www.tarnowo-podgorne.info  8,5

12 Z radia “Merkury” 6,4

13 Inne, jakie? od sąsiadów 8, przekaz ustny 2, od rodziny 1, od 
członków Rady Gminy 1, bezpośrednio od urzędników 1 1,4

Miesięcznik „Sąsiadka-Czy-
taj” nadal jest zdecydowanym 
(86,6%) liderem w dostarcza-
niu mieszkańcom gminy wiedzy 
o działalności samorządu. Ponad 
dwie piąte  (40,4%) respondentów 
wskazało na serwis internetowy 
Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym, www.tarnowo-podgorne.
pl , więcej niż co czwarty  (25,6%) 
ankietowany o działaniach samo-
rządu dowiaduje się z miesięcz-
nika “TarNowa Kultura”. Z ko-
lei na wysokim czwartym miejscu 
znalazła się publikacja „Raport 
o przedsięwzięciach” z wyborem 
22,5% respondentów oraz na pią-
tym tablice ogłoszeń z mniejszym 
tylko o 0,1 punkt procentowy wy-
nikiem.
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Stopień akceptacji dla inicjatyw Gminy stymulujących  
rozwój infrastruktury

Lp. Treść działania Wysoki stopień 
akceptacji w %

Nie mam zdania 
w %

Niski stopień ak-
ceptacji w %

1 Park Zdrowia Tarnowo Podgórne 67,0 28,6 4,4

2 Przygotowanie terenów dla przyciągnięcia inwestorów 66,8 27,3 5,9

3 Zespół „zabudowy rynkowej” w Przeźmierowie 58,2 38,0 3,8

4 Zespół „zabudowy rynkowej” w Tarnowie Podgórnym 57,0 35,3 7,7

Większość mieszkańców (w przedziale od 57 do 67 punktów procentowych) udziela władzom Gminy zdecydowanego poparcia 
dla inicjatyw stymulujących rozwój infrastruktury. Natomiast niski stopień akceptacji zawierał się w przedziale od 4,4 do 7,7 
punktów procentowych. Niewiele więcej niż jedna trzecia respondentów nie potrafiła  zająć stanowiska  w tych sprawach.  

Zespół „zabudowy rynkowej” w Przeźmierowie

Zespół „zabudowy rynkowej” w Tarnowie Podgórnym

Park Zdrowia Tarnowo Podgórne
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Średnia ocen komunikacji  autobusowej 
(pięć najlepszych ocen). Odpowiadali tylko respondenci, którzy zadeklarowali, że korzystają z komunikacji autobusowej. 2014 
rok. N= 255, 2012 rok, N= 217. Kolor zielony + oznacza więcej niż w 2012 roku – czerwony mniej

Lp. Struktura usług komunikacji autobusowej
Średnia ocen

2014 2012 Różnica

1 Czystość pojazdów 4.11 4.13 -0,02

2 Kultura kierowców 4.10 3.91 +0,19

3 Punktualność kursu zgodnie z rozkładem jazdy 4.09 4.15 -0,06

3 Trafność w rozmieszczeniu przystanków 4.09 4.11 -0,02

4 Bezpieczeństwo osobiste 4.00 4.03 -0,03

5 Dostępność rozkładu jazdy na przystanku 3.91 4.04 -0,13

6 Dostępność zakupu biletów 3.91 4.04 -0,13

7 Dogodność oczekiwania na autobus  (zadaszenie, 
miejsca do siedzenia) 3.74 4.03 -0,29

8 Czystość otoczenia i estetyka na przystanku 3.67 3.80 -0,13

9 Trafność w planowaniu linii autobusowych 3.58 3.92 -0,34

10 Częstotliwość kursowania linii autobusowych  
w dni robocze  3.43 3.92 -0,49

11 Częstotliwość kursowania linii autobusowych  
w godzinach szczytu 3.33 3.70 -0,37

12 Cena biletu do świadczonych usług 3.11 3.63 -0,52

13 Częstotliwość kursowania linii autobusowych  
w niedziele i święta 3.09 3.50 -0,41

14 Częstotliwość kursowania linii autobusowych 
późnym wieczorem 3.00 2.24 -0,24

Użytkownicy komunikacji auto-
busowej Gminy Tarnowo Podgór-
ne, najwyżej ocenili:  czystość po-
jazdów (4.11), kulturę kierowców 
(4.10), punktualność kursu zgod-
nie z rozkładem jazdy  i trafność 
w rozmieszczeniu przystanków po 
4.9 punktów.

Kolejne cechy gminnej komu-
nikacji autobusowej: dostępność 
rozkładu jazdy na przystanku  
oraz dostępność zakupu biletów 
uzyskały w opinii użytkowników 
taką samą ocenę po 3.91 punk-
tów. Najniższe oceny otrzymały: 
częstotliwość kursowania linii 
autobusowych w niedziele i świę-
ta 3.09 oraz późnym wieczorem 
3.00.

Opinie mieszkańców  w sprawie wysokości wsparcia komunikacji  
autobusowej z budżetu Gminy 

Prawie dwie piąte (37,9%) respondentów  jest za wsparciem komunikacji z budżetu Gminy, natomiast  ponad połowa miesz-
kańców potrafiła zająć stanowiska w tej sprawie oraz co dziesiąty respondent jest przeciwny dotacjom do komunikacji autobu-
sowej. Kwota, jaką mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne akceptują dla wsparcia komunikacji autobusowej, stanowi około 7% 
planowanych wpływów tegorocznego budżety Gminy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w Gminie Tarnowo Podgórne, 2012 r., marzec 2014 r.
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Odpowiedź Wójta 

Spotkanie z mieszkańcami Baranowa miało na celu prezentację 
koncepcji zagospodarowania terenu, na którym inwestuje Agro-
bex. Powstała ona w wyniku wielomiesięcznych negocjacji i jest 

formą kompromisowego rozwiązania. Ma uchronić ten obszar przez 
kontynuowaniem intensywnej zabudowy o niezbyt atrakcyjnej archi-
tekturze. 

11 marca, podczas dyskusji na spotkaniu z mieszkańcami Baranowa, 
większość mówców pozytywnie wypowiedziała się na temat prezento-
wanej koncepcji. Jedynie przedstawiciele Stowarzyszenia, stanowiący 
– moim zdaniem – niewielką grupkę w całym 60-osobowym zgroma-
dzeniu, prezentowali głos sprzeciwu.

Procedura uchwalenia planu została wznowiona. Chciałbym zwrócić 
uwagę, że w jej trakcie, w zgodzie z przepisami, przewidziana jest dyskusja 
publiczna nad projektem planu oraz jego wyłożenie do publicznego wglą-
du. Następnym etapem jest składanie uwag przez zainteresowanych jego 
kształtem. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie Rada Gminy. 

Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Głos w sprawie Baranowa
Sprostowanie Stowarzyszenia

W związku z publikacją „Baranowo - jest 
szansa na kompromis” Stowarzyszenie, 
jako uczestnik dyskusji nad zagospoda-

rowaniem terenu przy ul. Szamotulskiej (Agrobex) 
informuje, że artykuł wprowadza opinię publiczną 
w błąd.

Spotkanie nie zakończyło się kompromisem. Prze-
ciwnie. Wójt T. Czajka oświadczył, iż projekt zabu-
dowy wielorodzinnej jest ostateczny (340 mieszkań 
i szpital). 

Tym samym Wójt – wbrew woli mieszkańców – 
wprowadza intensywną zabudowę typu miejskiego 
w Baranowie. W artykule nie znajdujemy również 
informacji, że uczestnicy debaty, w tym Stowarzy-
szenie nie zaakceptowało przedłożonego projektu. 
Zwracaliśmy uwagę, iż obniży to ceny nieruchomo-
ści i pogorszy jakość życia mieszkańców Baranowa 
i okolic.

Katarzyna Appelt, Zbigniew Dłużniewski

Koncepcja zamienna. Wille miejskie dwu- i trzykondygnacyjne, 350 lokali (łącznie z istniejącymi) na obszarze 4,5 ha.

Stan istniejący. Ważne pozwolenie na budowę na 9 budynków (dwa już zrealizowano), w których przewiduje się 348 lokali 
(apartamentów), skumulowanych na obszarze 2,2 ha
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25 marca 2014 r. odbyła 
się już 63 sesja Rady 
Gminy Tarnowo Pod-

górne VI kadencji. Pod względem 
objętości, zróżnicowania tema-
tycznego porządku obrad, a także 
swoistej dramaturgii sesja ta zna-
cząco nie odbiegała od innych. 
Były projekty uchwał o kluczo-
wym znaczeniu i te nieco mniej 
istotne. Jak zwykle wiele było 
emocjonalnych wystąpień rad-
nych oraz rzeczowych wyjaśnień 
Wójta i pozostałych przedstawi-
cieli organu wykonawczego. 

Porządek obrad obejmował 18 
projektów uchwał. Rozpoczęli-
śmy od projektów o najważniej-
szym znaczeniu dotyczących fi-
nansów Gminy. Rozpatrywanie 
zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej oraz w uchwa-
le o budżecie Gminy na 2014 r. 
zdominowała dyskusja o podziale 
tzw. wolnych środków, jakie po-
jawiły się po zamknięciu stanów 

kont i sporządzeniu bilansu jed-
nostki za rok ubiegły. Środki te 
potocznie acz błędnie z punktu 
widzenia obowiązującego w sa-
morządach prawa finansowego 
nazywane są nadwyżką finanso-
wą. Za rok ubiegły wyniosła ona 
około 5,4 mln zł. Wójt, korzysta-
jąc ze swoich wyłącznych kom-
petencji, w tym zakresie przed-
stawił projekt podziału tej kwoty 
do akceptacji Rady. Przeznacze-
nie tych środków na szczegółowe 
zadania znajdą Państwo wewnątrz 
bieżącego numeru pisma (str. 5). 

Z prac 
Rady Gminy

Sesje 25 marca

W dyskusji Rada opowiedziała 
się zdecydowanie za przyjęciem 
zakresu zadań określonego przez 
Wójta. W wystąpieniach podkre-
ślano, że Wójt przedstawiając po-
dział wolnych środków wypełnił 
postanowienia niepisanej umo-
wy z Radą Gminy, którą zawarto 
w momencie uchwalania budżetu 
na 2014 r. Zakładała ona, że każ-
de nowe środki finansowe prze-
znaczone będą niemal wyłącznie 
na cele inwestycyjne, a nie na wy-
datki bieżące. Kolejny punkt tego 
porozumienia traktował o tym, że 
w pierwszej kolejności doposa-
żone będą zadania, które zostały 
niedoszacowane w projekcie bu-
dżetu oraz jedynie te z nowych, 
które widnieją w aktualnym Pla-
nie Rozwoju Lokalnego. 

W dalszej kolejności Rada Gmi-
ny podjęła 5 uchwał dotyczących 
problematyki związanej z plano-
waniem przestrzennym. Uchwa-
lono dwa miejscowe plany za-
gospodarowania przestrzennego: 
w miejscowościach Lusowo, Ba-
torowo, Sady, Swadzim, pomię-
dzy ulicami Nową i Stefana Ba-
torego a drogą ekspresową S-11 
oraz terenów rolnych w Tarnowie 
Podgórnym, Lusowie i Sadach. 
Dwie kolejne uchwały z tego za-
kresu dotyczyły zmian miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego: zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w Luso-
wie osiedle Przylesie dla działek 
o numerach: 625/10/11/12 oraz 
planu w Tarnowie Podgórnym dla 
działek położonych przy ul. Po-
znańskiej o numerach: 104/4/5/6. 
Ostatnia z uchwał z tego zakresu 
tematycznego dotyczyła przystą-
pienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego w centrum Tarnowa 
Podgórnego. Obszar objęty ewen-
tualną zmianą obejmuje dział-
kę gminną położoną w najbliż-
szym sąsiedztwie Urzędu Gminy 
oraz jedną nieruchomość poło-
żoną przy ul. 25 Stycznia. Z po-
zostałych projektów uchwał na 
uwagę zasługują te o aktualizacji 
podziału Gminy na 21 jednoman-
datowych okręgów wyborczych, 
ustalenia ich granic i numerów, 
a także dotyczące podziału Gminy 

na stałe obwody do głosowania. 
Projekty tego rodzaju muszą być 
w myśl Ustawy o nazwie Kodeks 
Wyborczy aktualizowane perma-
nentnie. Tym razem ma to zwią-
zek z majowymi wyborami do 
Parlamentu Europejskiego. Rada 
zajęła też stanowisko w sprawie 
niewyrażania zgody na wyodręb-
nienie w budżecie Gminy na 2015 
r. tzw. Funduszu Sołeckiego. To 
instytucja pozwalająca w nie-
których słabszych ekonomicznie 
Gminach decentralizować prowa-
dzenie inwestycji przez poszcze-
gólne sołectwa, uzyskując zwrot 
niewielkiej części poniesionych 
nakładów z budżetu państwa. 
Dotyczy to głównie inwestycji 
drobnych i niezaawansowanych 
technologicznie. Spore emocje 
wywołała też dyskusja nad pro-
gramem opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne. 

Na koniec sesji zostawiłem 
dwa projekty uchwał dotyczące 
wezwań do usunięcia naruszeń 
prawa uchwałami Rady Gmi-
ny. Jedna z nich dotyczyła spraw 
związanych z oświatą i wycho-
waniem, druga zaś związana była 
z żądaniem uchylenia uchwały 
Rady w sprawie wysokości diet 
dla sołtysów i radnych będących 
sołtysami. Żądaniem tym zakwe-
stionowano ustanowione przez 
Radę prawo do potrącania diety 
za uczestnictwo w sesji nieobec-
nym sołtysom oraz stosowania 
obniżek diety tym radnym, któ-
rzy są jednocześnie sołtysami. Ta 
ostatnia sprawa wywołała znacz-
ne poruszenie i szerszą polemikę 
dotyczącą etyki funkcjonowania 
w samorządzie. Ta bardzo cie-
kawa i ostra wymiana stanowisk 
zakończyła się zdecydowanym 
odrzuceniem przez Radę żądania 
jednej z radnych, która je złoży-
ła. Wszystkich zainteresowanych 
szczegółami opisanych spraw za-
chęcam do zagłębienia się w sto-
sowny protokół dostępny na stro-
nie internetowej Gminy. Następna 
sesja Rady odbędzie się 15 kwiet-
nia – zapraszam!

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Rada Gminy 
zaakceptowała podział 
nadwyżki budżetowej
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	Drzwi	do	renowacji 
Została zlecona renowacja 

drzwi do wejścia bocznego ko-
ścioła oraz na wieżę. Ta sama fir-
ma wykona również nowe drzwi 
do kostnicy.

Stale żywimy nadzieję, że ter-
min ponownego otwarcia kościo-
ła na 550-lecie, przewidziany na 
15 czerwca tego roku jest nadal 
realny. Zakładamy, że niektóre 
prace porządkowe i zagospoda-
rowanie terenu zostaną wykonane 
przez parafian w czynie społecz-
nym. Mamy dobre doświadczenie 
naszej wspólnoty z lat ubiegłych. 
Na pewno i tym razem staniemy 
w miarę swoich możliwości do 
pomocy w dziele odnawiania na-
szego zabytkowego kościoła.

Opracował: Kazimierz Szulc

ropian. Rozpoczęto układanie in-
stalacji ogrzewania podłogowego. 
Rury grzewcze zostaną wypełnio-
ne cieczą niezamarzającą.
Progi
Przygotowano kamienne progi 

drzwi tak, by można było dołożyć 
do nich ceglane płytki posadzki 
pozostawiając „na widoku” ka-
mienie zamontowane tam w śre-
dniowieczu. Na wejściu głównym 
zamontowano nowy próg granito-
wy, ponieważ dotychczasowy be-
tonowo-kamienny rozsypał się.

Malowanie	wnętrza
Wnęki okienne po zamonto-

waniu okien zostały uzupełnione 
tynkiem, zaś wolne od fresków 
przestrzenie ścian zostały  dwu-
krotnie pomalowane.

	Trzydziesty	miesiąc	prac
Jest  to już XXX artykuł relacjonujący od samego 

początku, miesiąc w  miesiąc, prace związane z re-
montem naszego zabytkowego kościoła z 1464 roku.  
2 kwietnia minęły dwa lata od wejścia na plac bu-
dowy firm wykonawczych, po półrocznych pracach 
przygotowawczych.

W ostatnim miesiącu była wzmożona aktywność 
przeróżnych prac remontowych.

Żaluzje	na	wieży
Na wysokości trzeciego pietra wieży zostały  

z dwóch stron zamontowane drzwi. Zastępują one 
tradycyjne żaluzje i są otwieranymi pełnymi drzwia-
mi. Zamarkowane są jedynie dekoracyjne elemen-
ty klasycznych żaluzji. Drzwi te mają w przyszłości 

umożliwić wciągnięcie dzwonów na wieżę. Zakłada 
się, że dźwięk dzwonów będzie wystarczająco roz-
chodził się poprzez drewniane obicie wieży i nie 
będą konieczne tradycyjne żaluzje otwarte.
Instalacja	elektryczna
Zastały zakończone prace elektryczne obejmują-

ce  przyłącze kablowe, tablicę rozdzielczą, instalację 
odbiorczą (gniazd wtykowych, wypustów oświetle-
niowych, odbiorników siłowych i sterowania). Zo-
stała położona instalacja przeciwpożarowa, antyw-
łamaniowa, nagłośnieniowa i sieci komputerowej.  
Zostały zakupione oprawy oświetleniowe do nawy 
głównej i dwóch krucht, kinkiety oraz projektory 
oświetleniowe do oświetlenia ołtarza i podświetlenia 
gotyckich łuków.
Instalacja	ogrzewania
Na całej powierzchni betonowej posadzki położo-

no papę sklejaną na gorąco, a na niej izolacyjny sty-

zabytek

Ratujmy nasz najstarszy zabytek 
    Część XXX
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  sprawozdania

Z prac 
Rady Powiatu

18 marca odbyły się ob-
rady XXXVIII sesji 
Rady Powiatu w Po-

znaniu. Początek sesji był poświę-
cony ustanowieniu roku 2014 
Rokiem Augusta Cieszkowskie-
go: „W związku przypadającym 
właśnie jubileuszem 200-lecia 
urodzin twórcy ideowych postaw 
pracy organicznej, społecznika, 
działacza politycznego Rada Po-
wiatu ogłasza 2014 rok rokiem 
jego imienia. Pragniemy w ten 
sposób oddać hołd jednemu z naj-
wybitniejszych Wielkopolan XIX 
wieku, człowiekowi mającemu 

POselskie wieści

nieocenione zasługi tak dla kra-
ju jak i Wielkopolski.” To Au-
gust Cieszkowski założył Wyższą 
Szkołę Rolniczą w Żabikowie, 
dziś jest patronem Uniwersytetu 
Przyrodniczego. 

W dalszej części Rada Powiatu 
rozpatrzyła uchwały m.in. w spra-
wach:
*powierzenia	Gminie	Tarno-

wo	Podgórne	zadania	zarządza-
nia	drogą	powiatową	nr	2405P	
(rewitalizacja	zieleni	ul	Rynko-
wa	w	Przeźmierowie	II	etap),

*wystąpienia z wnioskiem 
do Trybunału Konstytucyjnego 
o stwierdzenie niezgodności nie-
których przepisów ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialne-
go z Konstytucją Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz Europejską Kartą 
Samorządu Lokalnego (sprawa b. 
ważna dla budżetu Powiatu: w la-
tach 2004-2012 wpłaciliśmy do 
budżetu państwa z przeznacze-

niem na cześć równoważącą sub-
wencji ogólnej 72,7 mln zł, w tym 
roku przy budżecie 223 646 881 zł 
wpłata wynosi więcej niż wydatki 
majątkowe powiatu 15 779 316 
zł; a potrzeby drogowe są znaczne 
i wysoce nakładowe), 

*określenia realizowanych przez 
Powiat Poznański zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej osób niepełnosprawnych oraz 
środków PFRON (rehabilitacja za-
wodowa osób niepełnosprawnych 
180 tys. zł, rehab. społeczna 4 319 
115 zł, w tym dofinansowanie tur-
nusów rehab., sportu, kultury, re-
kreacji osób niepełnospr., sprzę-
tu rehab., ortopedycznego,  dzieci 
i młodzieży, usług tłumacza języ-
ka migowego, kosztów tworzenia 
i działania warsztatów terapii zaję-
ciowej, likwidacja barier architek-
tonicznych w komunikowaniu się 
i techn.). 

Z wyrazami szacunku 
Radna Powiatu Krystyna Semba

W sobotę 5 kwietnia we Wrze-
śni odbył się pogrzeb Posłanki 
Krystyny Pośledniej.

Wiadomość o śmierci kogoś, 
kto był nam bliski, sprawia, że 
zawsze jest to dla nas wielki ból 
i rozpacz. I zawsze pojawiają 
się pytania o to, jak zapamięta-
my tych, którzy właśnie odeszli. 
Nagła śmierć Kryni Pośledniej 
to coś więcej niż zwykłe zasko-
czenie. Bo nie była to znajomość, 
jakich wszyscy doświadcza-
my w kontaktach z innymi. Dla 
mnie nie była to znajomość jedna 
z wielu. Znaliśmy się od lat – po-
łączyła nas praca w tworzących 
się dopiero samorządach, a po-
głębiliśmy tę sympatię i przyjaźń 
wówczas, kiedy to wspólnie za-
kładaliśmy Stowarzyszenie Wój-
tów i Burmistrzów Wielkopolski. 
I od początku była to przyjaźń 
dobra i serdeczna, wzmocnio-
na – co dzisiaj postrzegam jako 
szczególnie cenne – wzajemnym 
zaufaniem. 

Nie będę mówił o zasługach 
Kryni. Te są dobrze znane i nie 
trzeba ich przypominać. Dla 
mnie miarą człowieka jest jego 
osobowość, podejście do innych 
ludzi i to, co sprawia, że w ich 
obecności czujemy się bezpiecz-
nie i dobrze. Taka właśnie była 
Krynia – i taką będę ją pamię-
tał, bo była Ona ucieleśnieniem 
życzliwości i optymizmu. Zawsze 
uśmiechnięta, sympatyczna i peł-
na dynamiki potrafiła sprawić, że 
problemy, które wydawały się nie 
do rozwiązania, nagle okazywały 
się proste i łatwe. Dla wszystkich 
miała dobre słowo, a to spra-
wiało, że ludzie wokół Niej czuli 
się doceniani i lepsi. Zawsze też 
można było liczyć na Jej bezinte-
resowną pomoc i wsparcie, cze-
go sam wielokrotnie doświadczy-
łem.

Była też znakomitą szefo-
wą, o czym dobrze wiedzą Jej 
współpracownicy. Sprawiedliwa, 
w ocenach podwładnych potrafiła 
docenić ich zaangażowanie, ale 

potrafiła też być surową i zdecy-
dowaną wówczas, kiedy potrzeb-
na była ostra i radykalna reakcja. 
A wszystko to robiła z wielkim tak-
tem i wyczuciem. 

Żegnam Ją z żalem i bólem, 
tym większym, że dobrze wiem, 
jak wielką stratą dla nas wszyst-
kich jest Jej przedwczesne odej-
ście. Ale wiem również, że obok 
pustki pozostaną po Niej same 
dobre wspomnienia. Żegnaj Kry-
niu!

~ Waldy Dzikowski

Sesja z 18 marca



 kwiecień 2014 \ sąsiadka~czytaj \      21

 wspomnienie

Czy taka uroczystość jak wmurowanie kamie-
nia węgielnego pod budowę Centrum Kul-
tury  Przeźmierowo może stać się kanwą do 

sentymentalnych wspomnień z dzieciństwa i wcze-
snej młodości ? Otóż może! Doświadczył tego piszą-
cy te słowa. Podczas tej uroczystej okazji moje myśli 
cofnęły się bagatela o kilkadziesiąt lat! Proszę zatem 
pozwolić mi podzielić się reminiscencjami na temat 
TEGO MIEJSCA. Będzie to moja własna historia. 
Może nazbyt subiektywna, rwana, miejscami naiw-
na i infantylna, ale opisująca jedynie to, co utkwiło 
w pamięci najpierw kilkuletniemu chłopcu, a potem 
kilkunastoletniemu młokosowi. W czasach, kiedy 
nie było komputerów, komórek i tabletów, a szczy-
tem marzeń dziecka był rower, piłka czy sanki, nie-
mal całe nasze życie wypełniał ruch na świeżym po-
wietrzu. W moim przypadku gdzieś pod koniec lat 
60-tych ubiegłego wieku TO MIEJSCE przy uli-
cy Ogrodowej było celem niemal codziennych wę-
drówek. Szło się do niego z mojego domu najpierw 
napotykając rzeczkę Przeźmierkę, która wtedy nie 
płynęła w rurach, tylko wiła się zamaszystą wstęgą, 
przerywając gdzieniegdzie faszynowane brzegi i wy-
lewając się obficie w okolicach dzisiejszego starego 
przedszkola. Z łopianami na brzegach, z wodą po-
krytą rzęsą, z rozmaitą wodną zwierzyną stanowiła 
dla mnie i kolegów taką atrakcję, że rzadko udawało 
się przekroczyć ją suchą nogą. 

Kolejny przystanek w drodze do celu, to skrawek 
lasu u zbiegu ulic Leśnej i Ogrodowej. Wtedy jeszcze 
niezabudowany krył w sobie skrót ku TEMU MIEJ-
SCU. Małemu chłopcu wydawał się on puszczą nie-
mal! Jeszcze parę kroków i.. jest ! Nie, nie, to jesz-
cze nie dom kultury, a jedynie remiza strażacka, bo 
tym na początku było TO MIEJSCE. Pierwsze i naj-
silniejsze wspomnienie: samochód gaśniczy. Stary, 
zdezelowany, pokryty kurzem, bodaj niejeżdżący, 
ale jakiż wzbudzał podziw! Towarzyszyły mu bosa-
ki, kaski przerobione z wojskowych hełmów, mun-
dury, pasy skórzane. Cóż więcej oprócz tego typu 
atrybutów do szczęścia potrzeba wtedy było małym 
chłopcom? Szczyt marzeń stanowiło dopchanie się 
za kierownicę, by pokręcić kołem i choć na chwi-
lę uruchomić syrenę strażacką! Remizą zawiadywał 
stanowczy, surowy człowiek, który strofował nasze 
dziecięce zapędy oraz zbyt nachalne obchodzenie się 
ze sprzętem i raz po raz rozstawiał po kątach bądź 
wyrzucał na dwór. 

Częściej jednak człowiek ten odpowiadając na za-
dawane z typową dziecięcą dociekliwością pytania 
opowiadał nam o działaniu maszyn o samolotach 
i lokomobilach. Człowiekiem tym był Edmund Ho-
łodyński. Postać to trochę zapomniana, a niezwykle 
barwna i zasłużona dla historii Polski. Wtedy nie 
wiedzieliśmy o tym, że był on znanym przed wojną 
pilotem oblatywaczem samolotowych prototypów, 
pasjonatem awiacji, weteranem II Wojny Światowej, 

Jest takie miejsce w Przeźmierowie
a później architektem i budow-
niczym. Człowiekiem renesan-
su o starannym przedwojennym 
wykształceniu. Do dziś w moim 
archiwum mam odręcznie nary-
sowany przez Niego projekt bu-
dowlany domu. Piękny! 

Następne wspomnienie o TYM 
MIEJSCU. Nie wiem ile czasu 
minęło od wizyt w remizie, ale 
na następnych obrazach w pa-
mięci jest już osoba Stanisława 
Kanikowskiego. Ten pochodzą-
cy z zacnej inteligenckiej rodziny 
inżynier melioracji wodnych nie-
zwykle zasłużył się dla rozwoju 
Przeźmierowa. Powołał do życia 
Komitet Rozwoju Osiedla i to jego 
pomysł, by w czynie społecznym 
remizę przekształcić w TO MIEJ-
SCE. Do dziś czuję Jego świdru-
jące spojrzenie, widzę zaciśnięte 
wargi i słyszę tembr Jego głosu: 
„liczyć mi głośno: 2 szypy ce-
mentu, 12 szyp piasku”. Nie wiem 
nawet czy to właściwa proporcja, 
ale taką zapamiętałem i przeka-
zuję. Był niezwykle wymagają-
cy i konsekwentny. Kochał sport, 
a najbardziej piłkę nożną i tenis. 
Pamiętam jak czekaliśmy czę-
sto na Niego, by przeprowadził 
z nami trening i widzę Go oczami 
wyobraźni do dzisiaj jak codzien-
nie wraca z pracy niosąc „kankę 
mleka”. Był kawalerem, mieszkał 
z siostrą i wydaje mi się dziś, że 
nie było dnia, by od razu po pra-
cy nie był do dyspozycji nas, mło-
dych. I stąd boisko Morena, i kort. 
I szatnia dla graczy zrobiona ze 
starego przystanku przy dawnej 
trasie E8 obecnie DK 92. Zapa-
dło mi w pamięci nie wiedzieć 
czemu np. uroczyste przekaza-
nie starego zdezelowanego żela-
znego walca do ubijania ceglanej 
mączki niepotrzebnego w szko-
le przez panią kierownik Marię 
Apolinarską Panu Kanikowskie-
mu. Im bliżej czasom obecnym 
obrazy przewijają się w pamię-
ci szybciej. Otwarcie tzw. Klu-
bokawiarni. czyli w istocie kio-
sku Ruchu. gdzie po raz pierwszy 
w Przeźmierowie przy stoliku 
można było wypić np. Polo Coctę 

i zjeść sznekę. Dla mnie, już kil-
kunastoletniego ciekawego świata 
chłopaka, było to jedyne miejsce, 
gdzie dało się zaprenumerować 
gazetę, odkładaną do tzw. tecz-
ki. Tak, tak gazety również były 
w tych czasach dobrem reglamen-
towanym! I znowu osoba niero-
zerwalnie z TYM MIEJSCEM 
związana: Mirosława Paul. Skru-
pulatna i obowiązkowa. Jestem 
pewien, że nie opuściła w pracy 
ani jednego dnia! Wejście do tego 
przybytku było tam, gdzie teraz 
wejście do Ośrodka Zdrowia. 

I dalej pomysł dobudowania 
sali widowiskowej. Klubokawiar-
nia przenosi się do niej, a w zwol-
nionym miejscu organizuje się 
Ośrodek Zdrowia. Kieruje nim 
Jacek Latos zamieszkując z ro-
dziną na piętrze w spartańskich 
warunkach. Z tych czasów z roz-
rzewnieniem wspominam kino 
objazdowe, które raz na kwar-
tał odwiedzało nasz klub. By za-
jąć miejsce siedzące trzeba było 
przyjść trzy godziny wcześniej! 
Dużą sala jawi mi się też jako 
miejsce zabaw wiejskich, które – 
a jakże – niemal zawsze kończy-
ły się bijatyką! To tutaj odbywały 
się zebrania wiejskie w Przeźmie-
rowie, zupełnie nieporównywalne 
z dzisiejszymi. Kto był – potwier-
dzi…

I kolejna osoba jaką w TYM 
MIEJSCU spotkać można było co-
dziennie: Helena Łeszyk, prowa-
dząca publiczną bibliotekę. Byłem 
tam częstym gościem czekając – 
tak, tak! – w kolejce, podziwiając 
przy tym skrupulatne prowadzenie 
rejestru wypożyczanych książek 
i piękne kaligraficzne pismo wypi-
sywanych sygnatur. 

I całe ostatnie 25-lecie nowego 
już samorządu... Historia zapisu-
je nową kartę. W niebyt odcho-
dzi stary dom kultury. Powstaje 
nowoczesny. Zostają wspomnie-
nia. Tak być musi. Życie toczy się 
dalej. Będziemy pamiętać. Ludzi. 
Zdarzenia. Wszystko. 

~ Grzegorz Leonhard
Autor jest Przewodniczącym 

Rady Gminy
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kanoniazacje

Świat katolicki czekał 9 lat 
na kanonizację błogosła-
wionego Jana Pawła, II 

Ojca Świętego, wielkiego Pola-
ka, najwspanialszego człowieka, 
którego z wielkim uszanowaniem 
i czcią wspomina się na całym 
świecie.

Przypominamy sobie uroczy-
stości po śmierci Jego Świątobli-
wości w kwietniu 2005 r. związa-
ne z zakończeniem Jego ziemskiej 
drogi. Ze smutkiem i ogromnym 
żalem, ale i z ufnością oddawali-
śmy Go Bogu, bo jako katolikom 
towarzyszyła nam wiara w radość 
życia wiecznego.

Wtedy już pojawiły się transpa-
renty z napisami SANTO	SUBI-
TO (Święty	 natychmiast). Nad 
placem rozbrzmiewały okrzyki 
skandowane przez wielotysięczny 
tłum wiernych wpatrzonych w to 
jedno najważniejsze miejsce – 
szlachetną trumnę z najukochań-
szym człowiekiem odchodzącym 
do domu Ojca.

I stało się! 27 kwietnia 2014 
r. odbędzie się kanonizacja Ojca 
Św. Jana Pawła II.Będziemy mie-
li za co dziękować i kierując na-
sze modlitwy ku świętemu prze-
żywajmy to, co będzie się wtedy 
działo w Rzymie i w Polsce.

Ja zaś wracam myślami do prze-
żytych chwil z Ojcem Świętym. 
Wspominam wyjazdy na spotka-
nia z papieżem podczas jego licz-
nych wizyt w Polsce. Chłonąłem 
i przeżywałem słowa skierowane 
do wiernych, obserwowałem roz-
modlonych rodaków i podziela-
łem ich entuzjazm.

Kilkakrotnie pielgrzymowa-
łem do Rzymu, aby tam mieć 
kontakt z Papieżem – Polakiem. 
Wspomnę pierwszy wyjazd z pa-
rafianami ze Swarzędza, pamięt-
ny ze względu na zamach na Ojca 
Świętego. Na miejscu okazało 
się, że Papież ciężko ranny, w sta-
nie krytycznym przebywa w kli-
nice Gemelli, gdzie trwała walka 
o jego życie. Dołączyłem do lu-
dzi w skupieniu i ciszy stojących 
przed kliniką i czuwając w modli-

Świadectwo wiary

twie myślałem o słowach Chry-
stusa: „byłem chory, a odwiedzi-
liście mnie”.

Wspominam też inny wyjazd 
do Rzymu, kiedy towarzyszyłem 
ciężko chorej dziewczynce. Mia-
łem jakieś przeczucie, że spo-
tkanie chorej z Ojcem Świętym 
przyniesie tak potrzebną popra-
wę zdrowia. Tak też się stało. Po-
byt w Rzymie przyniósł przełom 
w jej chorobie i nastąpił stopnio-
wy powrót do zdrowia.

Jednak największe emocje prze-
żyłem w 2001 r. Znalazłem się 
w Rzymie na zaproszenie rodziny 
arcybiskupa Zenona Grocholew-
skiego, który w Watykanie zajmu-
je znaczące stanowisko prefekta 
Kongregacji Wychowania Katolic-
kiego. Ten kościelny hierarcha tak, 
jak ja pochodzi z Nowego Tomyśla 
i życzył sobie, abym wraz z grupą 
kolegów – kapłanów był obecny 
na konsystorzu, podczas którego 
Ojciec Święty wyniósł go do god-
ności kardynalskiej. Po uroczysto-
ści Jan Paweł II przyjął nowo mia-
nowanych kardynałów wraz z ich 
gośćmi na specjalnej audiencji. 
Kardynał Grocholewski przedsta-
wił Ojcu Świętemu przybyłych. 
Najpierw zaprezentował swojego 
brata, inne osoby z rodziny, a póź-
niej nas, swoich krajan. Mnie to-
warzyszył brat Hubert, który na 
moją sugestię poprosił Papieża 
o błogosławieństwo dla rodziny.

Kiedy przyszła moja kolej, by-
łem bardzo rozemocjonowany, 
a w głowie wirowały myśli – co 
mam powiedzieć Ojcu Święte-
mu? Kiedy pocałowałem papie-
ski pierścień i spojrzałem mojemu 
mistrzowi w oczy, już znalazłem 
stosowne słowa (z perspektywy 
czasu myślę, że stało się to za 
sprawą Ducha Świętego). Stojąc 
wyprostowany przed Papieżem 
powiedziałem dobitnie: „Ojcze 
Święty, Ty wiesz, że Cię kocham”.

Tu w Rzymie, mieście św. Pio-
tra, jego słowa wypowiedziane 
niegdyś do Jezusa przyszły mi do 
głowy i padły z moich ust. Było 
to moje świadectwo wiary, jako 
katolika i kapłana. Moje osobi-
ste wyznanie wiary. Dzień 22 lu-
tego sprzed 13 laty na zawsze za-
padł w mojej pamięci. Później, po 
kilku latach znów byłem w Rzy-
mie, przeżywałem podniosłą uro-
czystość przyjęcia Ojca Świętego 
Jana Pawła II do grona błogosła-
wionych. Teraz z niecierpliwością 
oczekuję dnia 27 kwietnia 2014 r., 
kiedy to Papież – Polak zostanie 
świętym, moim świętym. Świętym 
skromnego człowieka, którego 
dojrzałe kapłańskie życie trwało 
w cieniu pontyfikatu Jana Pawła II.

W codziennej modlitwie będę 
wyznawał: „Sanctae Papa, tu scis 
quia amo te” (Ojcze Święty, Ty 
wiesz, że Cię kocham).

~ Ksiądz Kanonik  
Zdzisław Potrawiak

Kanonizacja  
bł. Jana Pawła II  
i bł. Jana XXIII

27 kwietnia 
2014 r.



 kwiecień 2014 \ sąsiadka~czytaj \      23

stowarzyszenie

Prawda o wartości życia ludz-
kiego jest trudna do zrozu-
mienia i nie da się wytłu-

maczyć w naukowo. Każdy z nas 
musi w swoim umyśle i sumieniu 
rozważyć swoją postawę wobec 
wartości życia. Można prawo do 
życia przyjąć bezwarunkowo , to 
znaczy od poczęcia do naturalnej 
śmierci jak głosi to Kościół i prawo 
naturalne. Można również prawo 
do życia traktować warunkowo, 
wprowadzając warunki wstępne 
i dodatkowe. Wiele państw euro-
pejskich ustanawia prawo pozwa-
lające zabijać niewinne dzieci oraz 
bezbronnych ludzi.

Aborcja, eutanazja i doświad-
czenia na embrionach są przykła-
dem braku poszanowania godno-
ści istoty ludzkiej oraz brakiem jej 
prawnej ochrony.

Bez względu na wyznanie i po-
glądy polityczne każdy człowiek 
instynktownie chroni swoje życie. 
Postawa człowieka wobec prawa 
do życia ludzkiego określa jego 
dojrzałość i wartość.

Tajemnica życia

„Obrona	 i	 promocja	 życia	 nie	 są	 niczyim	monopolem,	 ale	 za-
daniem	 i	 odpowiedzialnością	 wszystkich”	 napisał	 Jan	 Paweł	 II	
w	Evangelium	Vitae	roz.	91.
Odpowiedzią	 na	 słowa	 Papieża	 są	 organizowane	 od	 kilku	 lat	

w	Poznaniu	„Marsze	dla	Życia”.
Wszyscy, którzy chcą publicznie opowiedzieć się po stronie życia, 

zademonstrować swoją afirmację wobec fenomenu życia, mogą wziąć 
udział w „Marszu dla życia”. Jest to przedsięwzięcie, mające na celu:

uwrażliwienie na piękno życia,
upominanie się o prawa tych, którzy sami nie mogą się bronić – dzieci 

przed narodzeniem,
zwracanie uwagi opinii publicznej i władz na sytuację rodziny.
Fundacja	„Otoczmy	Fundacja	Troską	Życia”	zaprasza	na	„Marsz	

dla	życia”,	który	odbędzie	się	w	niedzielę,	11	maja.	Rozpoczęcie	na	
Placu	Mickiewicza	o	13.30

Szczegółowe informacje na stronie www.marszdlazycia.pl
Spotykamy się na Placu Mickiewicza pod banerem Fundacji „Otocz-

my Troska Życie”o godz. 15.15.
Fundacja „Otoczmy Troską Życie” otrzymała status Organizacji Po-

żytku Publicznego. Będziemy wdzięczni za przekazanie 1% oraz daro-
wizn na rzecz Fundacji

Konto 97102040270000140208965750;  KRS	0000381138

Zarząd Fundacji „Otoczmy Troska Życie”
Barbara Nowak i Violetta Ciesielska 

….z potrzeby serca…

Od 2013 roku Fundacja „Otoczmy Troską Życie” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). 
Wspierając Fundację promują Państwo nasze cele statutowe. Podstawowym celem Fundacji jest  
ochrona fenomenu życia – od poczęcia do naturalnej śmierci oraz stanie w obronie godności i praw 
każdej rodziny. Działalność Fundacji oparta jest na wartościach chrześcijańskich i nauce Ojca Świętego  
Jana Pawła II, który powiedział: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” 
Dotyczy to szczególnie tych, którzy dużo dostali od życia.

Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2013

oraz darowizn na rzecz Fundacji.                         KRS 0000381138
www.troska-zycie.pl                                                  KONTO  97 1020 4027 0000 1402 0896 57 50

FUNDACJA
BARBARY NOWAK

…z potrzeby serca
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rolnictwo

Przykładowa	tabela	dokumentacji	zabiegów	środkami	ochrony	roślin
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Zwalczanie chwastów metodą integrowaną za-
kłada stosowanie herbicydów tylko w przypad-
kach, gdy jest to niezbędnie konieczne dla uzy-

skania stabilnych i dobrych plonów oraz tylko wtedy, 
gdy inne metody, niechemiczne, nie gwarantują odpo-
wiedniej regulacji zachwaszczenia. Natomiast decy-
zję o przeprowadzeniu zabiegu herbicydowego trzeba 
będzie podjąć po uprzednim rozpoznaniu gatunków 
chwastów.

Co zrobić w przypadku braku znajomości gatunków 
chwastów? Możliwość jest jedna – nauczyć się rozpo-
znawania. W tym celu należy kupić atlas chwastów. 
Przy wyborze atlasu należy kierować się następujący-
mi zasadami:

• musi być 5 zdjęć – zdjęcie rośliny w fazie liścieni, 
w fazie pierwszych liści, zdjęcie młodej rośliny, zdję-
cie kwiatu, zdjęcie rośliny dojrzałej,

• schemat liścienia i liścia w zarysie, oznaczenie 
kształtu liścieni oraz opis,

• nazwa w języku polskim, po łacinie, nazwa zwy-
czajowa oraz międzynarodowy kod chwastu.

W przypadku braku jesiennych zabiegów herbicy-
dowych, finalny stopień zachwaszczenia ozimin na 
wiosnę jest zawsze w największym stopniu zależny 
od przebiegu warunków pogodowych w okresie jesie-
ni i zimy. Oczywiście pod uwagę trzeba też brać po-
tencjał zachwaszczenia wynikający z tzw. historii pola 
(banku nasion w glebie) jak i jesiennej technologii 
uprawy, np. terminu siewu, ilości wysiewu itp. Na po-
lach, gdzie jesienią prowadzono chemiczne zwalcza-
nie chwastów, trzeba liczyć się z koniecznością wyko-
nania tzw. zabiegów uzupełniających. 

W zbożach jarych zabiegi herbicydowe wykonuje 
się wyłącznie wiosną. Zabieg należy wykonać po oce-
nie potencjalnego zagrożenia, a nie na zapas i możli-
wie jak najlepiej dobierając termin wg zasad zabiegu 
do faz rozwojowych zboża i chwastów.

W myśl nowych regulacji prawnych w ochronie ro-
ślin warto stosować środki, które spełniają takie wy-
mogi, czyli są uniwersalne, elastyczne, skuteczne, 
sprawdzone, i jednocześnie innowacyjne, a więc bez-
pieczne dla rolnika, środowiska i konsumenta. Her-
bicyd uniwersalny jest przeznaczony praktycznie do 
wszystkich lub wielu rodzajów zbóż ozimych (pszeni-
cy, żyta, pszenżyta) i jarych (pszenica, jęczmień). Pod 
pojęciem herbicyd elastyczny rozumiemy środek cha-
rakteryzujący się bardzo szerokim tzw. oknem stoso-
wania. Oznacza to, że w zbożach ozimych może być 
stosowany od początku krzewienia do początku roz-
woju liścia flagowego; natomiast w zbożach jarych 
od stadium 3-go liścia do początku rozwoju liścia fla-
gowego. Skuteczny herbicyd to środek zwalczający 
bardzo szerokie spektrum chwastów dwuliściennych. 
Herbicyd sprawdzony to herbicyd z powodzeniem sto-

Zwalczanie chwastów w zbożach  
wg zasad integrowanej ochrony roślin

sowany w różnych warunkach kli-
matyczno-glebowych jak również 
zwalczający tak uciążliwe chwasty 
jak chaber bławatek, ostrożeń po-
lny, bratki, przetaczniki czy bylice. 
Innowacyjny środek to formulacja 
SX. Doskonała rozpuszczalność 
umożliwia szybsze i lepsze wni-
kanie większej ilości substancji 
aktywnej do komórek roślinnych, 
a więc wyższą skuteczność. Za-
pewnia to stabilniejsze, bardziej 
niezawodne działanie w warun-
kach mniej korzystnych i przy 
zwalczaniu chwastów bardziej to-
lerancyjnych. W warunkach nie-
stabilnej pogody – herbicyd SX 
jest w mniejszym stopniu nara-
żony na zmywanie przez deszcz. 
Całkowita rozpuszczalność uła-
twia sam proces aplikacji, dzięki 
zupełnej eliminacji zapychania się 
rozpylacz, a także przywierania 
herbicydu do ścian zbiornika opry-
skiwacza. Ma to wpływ na zmniej-
szenie ilości wody potrzebnej do 
umycia opryskiwacza i jednocze-
sne zmniejszenie kosztów usuwa-
nia odpadów, co jak najbardziej 
odpowiada wymogom technologii 
integrowanej ochrony roślin.

W oparciu o ustawę z 8 marca 
2013 o środkach ochrony roślin 

(Dz. U. poz. 455) oraz Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1107/2009 z 21 
października 2009, istnieje obo-
wiązek prowadzenia dokumentacji 
wykonywanych w gospodarstwie 
zabiegów – patrz tab. 1. Profe-
sjonalni użytkownicy środków 
ochrony roślin powinni prowadzić 
i przechowywać przez co najmniej 
trzy lata dokumentację dotyczą-
cą stosowanych przez nich środ-
ków ochrony roślin. Od 1 stycznia 
2014 użytkownicy są zobowiązani 
do wskazania sposobu realizacji 
wymagań integrowanej ochrony 
roślin przez podanie co najmniej 
przyczyny wykonania zabiegu 
środkiem ochrony roślin.

Prowadzenie dokumentacji za-
biegów ma duże znaczenie w przy-
padku ewentualnych komplikacji 
w trakcie i po zabiegu takich, jak 
np. zatrucie osób, zatrucie pszczół, 
uszkodzenie sąsiednich upraw na 
skutek zniesienia cieczy użytko-
wej. Może być także pomocne 
przy wyborze roślin następczych 
w płodozmianie. Jest również 
przydatne w planowaniu następ-
nych zabiegów z zachowaniem 
przemienności stosowanych środ-
ków, w celu przeciwdziałaniu uod-
parniania się agrofagów na stoso-
wane substancje czynne.

Opracował: Wiesław Biały
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bezpieczeństwo

W marcu Straż Gminna 
zrealizowała 380 in-
terwencji podjętych 

w wyniku działań własnych oraz 
zgłoszonych przez mieszkańców. 
Większość z nich dotyczyła nie-
stosowania się przez kierujących 
do przepisów Prawa o Ruchu 
Drogowym, przede wszystkim 
nieprawidłowego parkowania po-
jazdów. Kolejne pod względem 
ilościowym było niestosowanie 
się do przepisów prawa miejsco-
wego oraz spożywanie alkoholu 
w miejscach zabronionych. Nadal 
wiele zgłoszeń dotyczy psów bez 
nadzoru (kolejny raz przypomina-
my właścicielom czworonogów, 
iż nawet łagodny pies powinien 
prowadzony być na smyczy!). 

Zanotowaliśmy również wzrost 
liczby interwencji dotyczących 
dzikich wysypisk śmieci. W nie-
których przypadkach udało się 
nam ustalić sprawców. Apeluje-

my do mieszkańców, którzy są 
świadkami wyrzucenia śmieci, 
o przekazywanie np. numerów re-
jestracyjnych lub innych danych, 
które pomogą nam zidentyfiko-
wać sprawcę.

Z okazji pierwszego dnia wio-
sny strażnicy zadbali również 
o bezpieczeństwo przedszkola-
ków z Lusówka i zabezpieczy-

Z notatnika gminnego strażnika
li przemarsz dzieci, które witały 
wiosnę topiąc Marzannę.

4	marca,	Sierosław - mieszka-
niec zgłosił interwencję dotyczą-
cą dzikiego wysypiska. W stercie 
znaleziono śmieci, które pozwoli-
ły na zidentyfikowanie ich właści-
ciela. Po przeprowadzeniu czyn-
ności wyjaśniających sprawca 
został ukarany grzywną.

10	marca,	Baranowo – do stra-
ży wpłynęło niecodzienne zgło-
szenie. Jeden z mieszkańców 
poinformował, że podczas spa-
ceru zauważył świeżo zasypany 
dół, gdzie czuć było zapach ben-
zyny. Jak się okazało w miejscu 
tym znaleziono zakopanego psa. 
Zwłoki przekazano do firmy zaj-
mującej się utylizacją.

12	marca,	Baranowo – straż-
nicy ujawnili dzikie wysypisko 
śmieci. Wśród wyrzuconych od-
padów znaleziono dokumenty, 
które pozwoliły zidentyfikować 
ich właściciela. Obecnie trwa-
ją czynności wyjaśniające w tej 
sprawie.

12	marca,	Swadzim –strażnicy 
zauważyli duże zadymienie oko-
licy. Jak ustalono jeden z miesz-
kańców na terenie swojej posesji 
spalał oprócz odpadów organicz-
nych również śmieci. Za spalanie 
niedozwolonych odpadów spraw-
cę ukarano grzywną.

14	marca,	Sierosław – w wy-
niku pożaru mieszkanka straciła 
dach nad głową oraz cały doby-
tek. Działania Straży polegały na 
zapewnieniu dachu nad głową dla 
osoby poszkodowanej.

21	marca,	Tarnowie	Podgór-
ne – strażnicy ukarali grzywną 
osoby, które spożywały alkohol 
w miejscu publicznym. (Wiosną 
zwykle wzrasta liczba takich in-
terwencji, dlatego przypominamy, 
iż zgodnie z Ustawą o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdzia-

łaniu alkoholizmowi zabrania się 
spożywania alkoholu w miejscach 
publicznych; również usiłowanie 
spożywania karane jest grzywną).

21	marca,	Tarnowie	Podgór-
ne – w godzinach popołudnio-
wych patrol ujawnił nietrzeźwego 
rowerzystę jadącego w Tarnowie 
Podgórnym, mężczyznę przewie-
ziono do KP w Tarnowie Pod-
górnym, gdzie został poddany 
badaniu na zawartość alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Oka-
zało się, że mężczyzna miał po-
nad 2 promile. Sprawę przekaza-
no do Komisariatu Policji, który 
prowadzi dalsze czynności w tej 
sprawie.

23	 marca,	 Tarnowo	 Podgór-
ne – strażnicy przyjęli zgłoszenie 
od mieszkańca, który był świad-
kiem zanieczyszczenia miejsca 
publicznego przez psa. Nieste-
ty właściciel nie poczuwał się do 
obowiązku posprzątania po swo-
im pupilu mimo że sytuacja zda-
rzyła się w miejscu szczególnie 
uczęszczanym przez dzieci. Aktu-
alnie w sprawie trwają czynności 
wyjaśniające. 

28	 marca,	 Przeźmierowo – 
zgłoszono uciążliwe spalanie 
w piecu co. Strażnicy przepro-
wadzili kontrolę we wskazanej 
posesji. Nie stwierdzono niepra-
widłowości. W wielu takich zgło-
szeniach okazuje się, że znaczne 
zadymienie występuje w momen-
cie rozpalania w piecu.

~ M. Kula  Straż Gminna

Telefon zgłoszeniowy 
Straży Gminnej

61 8 147 896

Najczęstsze 
przyczyny 
interwencji:
– dzikie wysypiska, 
– psy bez nadzoru, 
–  nieprawidłowe 

parkowanie.
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Kronika kryminalna – marzec 2014

Uczniowie świętują Pierw-
szy Dzień Wiosny na róż-
ne sposoby. W tym roku, 

strażniczki ze Straży Gminnej 
przybliżyły uczniom ze samorzą-
dów klasowych Szkoły Podsta-
wowej w Lusówku zagadnienia 
związane z działalnością samo-
rządu terytorialnego. Poprowa-
dziły spotkanie pt. „Samorząd na-
szym wspólnym dobrem”. 

Uczniowie wysłuchali krót-
kiego omówienia historii naszej 
Gminy i samorządu. Potem mło-
dzież spotkała się z pracownikami 

Policjanci z Komisariatu Po-
licji w Tarnowie Podgór-
nym w wyniku podjętych 

czynności i dokonanych ustale-
niach operacyjnych dokonali 11 
marca zatrzymania trzech męż-
czyzn podejrzewanych o doko-
nanie kradzieży paliwa (oleju na-
pędowego) z pojazdów i maszyn 
budowlanych. W toku wykonywa-
nia czynności służbowych ustalo-
no następnego mężczyznę, który 
wspólnie i w porozumieniu z po-
zostałymi dokonywał kradzieży. 
Zatrzymani zostali: Marcin S. (25 
l.), Adam A. (38 l.), Maciej P. (28 
l.) oraz Krystian I. (27 l.) – wszy-
scy zatrzymani byli w przeszłości 
karani za przestępstwa przeciwko 
mieniu. Podejrzanym przedsta-
wiono zarzut kradzieży z włama-
niem do zbiorników paliwa pojaz-
dów ciężarowych z terenu budów 
w miejscowościach Rumianek, 
Lusowo, Sady i Góra. Podejrzani 
dokonali łącznie kradzieży 4 000 
litrów oleju napędowego za sumę 
21.100 zł na szkodę osób prywat-
nych oraz firm. Podjęte czynności 
służbowe pozwoliły na odzyska-
nie około 500 litrów. KP w Tar-
nowie Podgórnym prowadzi po-
stępowanie przygotowawcze pod 
nadzorem Prokuratury Rejonowej 
Poznań Grunwald (zostaną przed-
stawione kolejne zarzuty, nie są 
wykluczone następne zatrzyma-
nia).

• 26 marca funkcjonariu-
sze udali się do Przeźmierowa 
w związku z otrzymaną informa-
cją od mieszkańców o dokonaniu 
uszkodzeń zaparkowanych pojaz-
dów. Po przybyciu na miejsce za-
trzymali osobę Roberta D. (23 l.), 
który dokonał uszkodzeń będąc 
pod wpływem alkoholu. Spraw-
cy zostały przedstawione zarzuty 
uszkodzeń dwóch pojazdów, za 
co grozi kara pozbawienia wolno-
ści od 3 miesięcy do lat 5. Dzięki 
pomocy społeczeństwa sprawca 
został zatrzymany i odpowie za 
swoje czyny przed sądem,

• 26 marca policjanci zatrzy-
mali sprawcę kradzieży mienia 
w sklepie Tesco w Tarnowie Pod-
górnym. Sprawcą kazał się Ma-
riusz K. (19 l.). Ustalono, że do 
tego sklepu mężczyzna przycho-
dził kilkukrotnie kradnąc artykuły 
spożywcze w postaci słodyczy za 
łączną sumę 700 zł. Podejrzanemu 
przedstawiono zarzut kradzieży 
mienia. Postępowanie prowadzi 
Referat Kryminalny Komisariatu 
Policji w Tarnowie Podgórnym 

pod nadzorem Prokuratury Rejo-
nowej Poznań Grunwald.

• 26 marca Komisariat Policji 
w Tarnowie Podgórnym został 
powiadomiony przez czujnego 
obywatela o dewastacji przystan-
ku autobusowego w Baranowie. 
Policjanci Rewiru Dzielnicowych 
w Baranowie wspólnie ze straż-
nikami Straży Gminnej Tarnowa 
Podgórnego natychmiast uda-
li się na miejsce zdarzenia, gdzie 
dokonali zatrzymania sprawcy 
uszkodzenia wiaty przystanko-
wej. W sprawie tej przyjęto za-
wiadomienie o popełnieniu prze-
stępstwa – uszkodzenia mienia 
wartości 1 500 zł na szkodę Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. Sprawcy 
przedstawiono zarzut uszkodzenia 
mienia. Postępowanie prowadzi 
Referat Kryminalny Komisariatu 
Policji w Tarnowie Podgórnym 
pod nadzorem Prokuratury Rejo-
nowej Poznań Grunwald.

Komendant Komisariatu Poli-
cji w Tarnowie Podgórnym dzię-
kuje za współpracę z mieszkań-
com Gminy, którzy wykazując się 
obywatelską postawą pomagają 
Policji w ujęciu sprawców prze-
stępstw i wykroczeń, a  przeka-
zując cenne informację pozwa-
lają Policji na zidentyfikowanie 
sprawców czynów zabronionych.
Nasza współpraca zwiększa bez-
pieczeństwo na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Komendant Komisariatu Policji
w Tarnowie Podgórnym

Waldemar Kocurek

Nietypowe powitanie wiosny
Urzędu. Uczniowie zobaczyli jak 
wygląda praca w poszczególnych 
wydziałach. Na zadawane pyta-
nia chętnie opowiadali kierowni-
cy, którzy przybliżyli swoją pracę 
tak, aby przyszli klienci, nie czuli 
się zagubieni. Ciekawa była rów-
nież rozmowa z I Zastępcą Wójta 
Ewą Noszczyńską - Szkurat, która 
opowiedziała o zadaniach jakim 
musi sprostać Gmina oraz uświa-
domiła nam, że to od nas zależy 
jak w naszej Gminie się mieszka.

~ Anna Weber-Przybył
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Starosta Poznański Jan Grab-
kowski przekazał dla jedno-
stek Ochotniczych Straży 

Pożarnych Powiatu nie będących 
w Krajowym Systemie Ratow-
niczo – Gaśniczym sygnalizato-
ry bezruchu MotionScout K-T. 
15 marca w sali sesyjnej Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu 
odbyło się spotkanie poświęcone 
funkcjonowaniu OSP w systemie 
bezpieczeństwa i ratownictwa Po-
wiatu Poznańskiego w 2013 roku. 
MotionSCOUT	to sygnalizator 

bezruchu nowej generacji, który 
zwiększa bezpieczeństwo osób, 
przebywających w potencjal-
nie niebezpiecznym środowisku. 
Przeznaczony jest dla służb	stra-
ży	pożarnej	i	ratowniczych oraz 
osób biorących udział w akcjach 

OSP Lusowo otrzymało sygnalizatory bezruchu 
ratowniczo poszukiwawczych 
w obrębie miast, tuneli itp. 

To bardzo wrażliwy czujnik 
ruchu, który może być używany 
jako instrument alarmowy i/lub 
osobisty instrument bezpieczeń-
stwa (alarm niemożności poru-
szania się). Osobisty system alar-
mowy bezpieczeństwa wykrywa 
ruch lub brak ruchu i aktywuje 
w sposób automatyczny dźwięko-
wy i optyczny sygnał alarmowy 
(który można również włączyć 
ręcznie) w celu powiadomienia 
i wsparcia innych osób w odnaj-
dywaniu osoby zagrożonej.

Obydwa sygnalizatory zosta-
ły przekazane do OSP Luso-
wo wzbogacając zasób środków 
ochrony osobistej druhów.

~Andrzej Goszczyński  UGTP

Komisariat Policji w Tar-
nowie Podgórnym za-
prasza mieszkańców do 

bezpłatnego rejestrowania i zna-
kowania rowerów w ramach pro-
gramu prewencyjnego „Poznań-
ski rower – bezpieczny rower”. 
Rowery	 można	 znakować	

w	Komisariacie	 Policji	 w	Tar-
nowie	Podgórnym	w	godz.	15.00	
–	18.00	w	następujące	dni:

• 24 kwietnia,
• 22 maja
• 20 czerwca

W ramach programu policjanci 
oznakują rower przypisując mu 
indywidualny numer (nie uszka-
dzając lakieru) i zarejestrują. Na 
ramę zostanie naklejona nalep-
ka potwierdzająca umieszczenie 
roweru w Policyjnym Rejestrze 
Oznakowanych Rowerów. Wła-
ściciel roweru otrzyma potwier-
dzenie przystąpienia do programu 
– plastikową kartę formatu do-
wodu osobistego. Uczestnictwo 
w programie jest bezpłatne. 

Do programu przystąpić może 
wyłącznie osoba pełnoletnia, 

Oznakuj rower – będzie bezpieczny

mieszkająca na terenie Poznania 
i Powiatu Poznańskiego (uwaga – 
konieczne jest posiadanie dowodu 
tożsamości). Dopuszcza się ozna-
kowanie roweru osobie nielet-
niej pod warunkiem uczestnicze-
nia w tej czynności jej rodziców, 
opiekuna prawnego lub innej peł-
noletniej osoby, której tożsamość 
została stwierdzona na podstawie 
dowodu osobistego – w tym przy-
padku rower zostaje zarejestro-

wany na osobę pełnoletnią, nato-
miast nieletni zostaje wskazany 
jako użytkownik roweru. 

Policja będzie znakować ro-
wery podczas festynów i spotkań 
z mieszkańcami – aktualny har-
monogram jest dostępny na stro-
nie internetowej www.wielkopol-
ska.policja.gov.pl. 

~ ARz

Wymagania jakie muszą spełniać rowery:

•	 	jedno	 światło	 pozycyjne	 barwy	 białej	 lub	 żółtej	 selektywnej	 –	
dopuszcza się, aby światła roweru były zdemontowane, jeżeli 
kierujący nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy, 

•	 	co	najmniej	jedno	światło	odblaskowe	barwy	czerwonej,	kształtu	
innego niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło barwy czerwo-
nej, które może być migające, 

•	 co	najmniej	jeden	działający	skutecznie	hamulec,	

•	 	dzwonek	lub	inny	sygnał	ostrzegawczy	o	nieprzeraźliwym	dźwię-
ku. 

Sygnalizatory dla OSP Lusowo odebrał prezes 
Marian Walczak 
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Zagrożenie nagłą śmiercią 
sercową dotyczy każdego 
i w każdym miejscu. Tak-

że w instytucjach użyteczności 
publicznej jaką jest Urząd Gmi-
ny. Kierując się zasadą, że każda 
instytucja ma obowiązek dbania 
o stan zdrowia swoich pracowni-
ków, a także osoby odwiedzające 
z gminnych środków finansowych 
zakupiono Defibrylator Lifeli-
ne AED (ang. Automated Exter-
nal Defibrillator). Model, który 
z początkiem marca umieszczo-
ny został w Urzędzie (w widocz-
nym miejscu przy Biurze Obsługi 
Klienta) jest jednym z najbardziej 
znanych i sprawdzonych defibry-
latorów stosowanym na całym 
świecie. Jego skuteczność zosta-
ła potwierdzona podczas wielu 
akcji ratowniczych. Najnowo-
cześniejsza technologia łącząca 
cyfrowe przekazywanie sygnału 
z zaawansowanym algorytmem 

Defibrylator w Urzędzie głego zatrzymania krążenia szan-
sa na wykonanie skutecznej de-
fibrylacji spada o prawie 10%. 
Dlatego tak duże znaczenie ma 
wykonanie defibrylacji jak naj-
szybciej. Gdy urządzenie AED 
jest dostępne i zastosowane, to 
większość osób przeżywa. 

Aby to osiągnąć konieczne jest 
przeszkolenie ludzi spoza służb 
medycznych w zakresie stosowa-
nia defibrylatora. 

Pracownicy Biura Obsłu-
gi Klienta oraz przedstawiciele 
wydziałów Urzędu uczestniczy-
li w specjalnym szkoleniu, łą-
czącym teorię zasad resuscytacji 
i defibrylacji z możliwością prze-
ćwiczenia udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Życząc, 
aby nabyte umiejętności nigdy nie 
podlegały weryfikacji w realnych 
działaniach ratowniczych mamy 
świadomość, że jesteśmy w sta-
nie zareagować właściwie podej-
mując próby ratowania ludzkiego 
życia. 

~Andrzej Goszczyński  UGTP

Wędkarze z Koła PZW w 
Tarnowie Podgórnym 
wspólnie z pracowni-

kami Firmy DB SCHENKER z 
Tarnowa Podgórnego zebrali się 
koło baru Wodnik przy plaży w 
Lusowie, aby posprzątać brzegi 
Jeziora Lusowskiego. 

5 kwietnia, na jubileuszowej, 
dziesiątej wspólnej akcji stawiły 
się 22 osoby. Najmłodszy uczest-
nik miał 2,5 miesiąca. Pogoda do-
pisała, śmieci (niestety) również. 
Zebrano 34 worki, które zostały 
zabrane przez TP-KOM. Akcja 
zakończyła się wspólnym posił-
kiem przy domowych wypiekach 
przygotowanych przez pracowni-
ków DB SCHENKER oraz gril-
lem i pączkami przygotowanymi 
przez wędkarzy.

Wybór terminu nie był przy-
padkowy. Komisja Ochrony Wód 
Międzynarodowej Federacji Węd-
karskiej CIPS (Confederation In-
ternationale de la Peche Sportive) 
w styczniu 1966 roku z inicjatywy 

Brzegi są czyste (oby jak najdłużej)
i na wniosek Polskiego Związku 
Wędkarskiego podjęło uchwałę 
proklamującą organizowanie co 
roku w dniach 1 – 7 kwietnia Ty-
godnia Czystości Wód. 

Zarząd Koła składa serdeczne 
podziękowania wszystkim zaan-
gażowanym w akcje sprzątania 
Jeziora Lusowskiego. Następne 
sprzątanie we wrześniu – już dziś 
zapraszamy!

Informujemy, że 27 kwietnia 
zostaną zorganizowane zawody 
wędkarskie o Puchaw Honorowe-
go Prezesa Koła śp. Gerarda Ra-
szewskiego. Zbiórka zawodników 
o 7.00 Radzyny Duże, przy Szko-
le w Przyborowie.

Sekretariat Koła czynny we 
wtorki w godz. 18.00 – 20.00. In-
formacje tel. 508 507 980 lub 
517 586 261. Strona internetowa 
www.tarnowopodgorne.wedkuje.pl

~Zdzisław Braciszewski 

analizy EKG wyposażyła ten mo-
del we wszystkie konieczne w sy-
tuacjach krytycznych właściwo-
ści.

W czasie każdej minuty od 
chwili utraty przytomności i na-

Defibrylator 
znajduje się przy 
Biurze Obsługi 
Klienta
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Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckie-
go w Tarnowie Podgórnym informuje, że 
w dniach 3 i 4 maja w Tarnowie Podgórnym 

odbędą się uroczystości patriotyczne związane z ob-
chodami rocznicy podpisania Konstytucji 3-go Maja. 
W terminie tym odbędzie się także Zjazd Delegatów 
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rze-
czypospolitej Polskiej, pod honorowym patronatem 
Wójta Gminy Tadeusza Czajki.

Pragniemy serdecznie zaprosić mieszkańców 
Gminy oraz wszystkich sympatyków braci strze-
leckiej do wzięcia udziału w tych uroczystościach. 
W XVII letniej historii naszego Bractwa już po raz 
drugi będziemy mieć przyjemność gościć przedsta-
wicieli Ruchu Brackiego w naszym kraju. Przypada-
jąca właśnie 223 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 
Maja jest znakomitą okazją do podkreślenia znacze-
nia patriotycznej świadomości, będącej wśród brac-

Dzień Kobiet 8 marca jest 
szczególnym dniem do 
złożenia serdecznych ży-

czeń naszym paniom. Bractwo 
Kurkowe w Tarnowie Podgórnym 
tradycyjnie z tej okazji zorgani-
zowało zawody strzeleckie. Panie 
i siostry powitaliśmy kwiatami 
i lampką szampana. Na strzelni-
cę przybyli członkowie z bractw: 
Grodu Przemysława, Poznańskie-
go, Pniew i Grzebieniska. 

Przy wspólnym biesiadowaniu 
czas umilał śpiewem brat Ma-
rek Czajka. Rywalizowaliśmy 
w sześciu konkurencjach. Wśród 
pań najlepszą okazała się Jolanta 
Zimna. Tarczę okolicznościową 
wystrzelał brat Stanisław Leitge-
ber. Kura zestrzelił junior Mikołaj 
Mróz. Puchar Wójta Gminy Tar-
nowo Podgórne Tadeusza Czajki 
zdobył Marcin Jerzak. Wszyst-
kim Paniom w imieniu strzelec-

Wiadomości brackie

kiej braci życzę zdrowia, słonecznych i radosnych 
dni oraz dużo szczęścia osobistego i zawodowego, 
a naszym siostrom samych „dziesiątek” w strzelec-
kiej rywalizacji! 

15 marca na Zamku Górków w Szamotułach od-
było się Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu 
Szamotulskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich. 
30 marca delegacja naszych członków uczestniczy-
ła w uroczystościach nadania i poświęcenia sztanda-
ru Kurkowego Bractwa Grodu Zabrzańskiego. Część 
oficjalna odbyła się w Sali Witrażowej Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Wśród zaproszo-

nych gości byli: wojewoda śląski 
Andrzej Pilot, prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik, prezes 
Zjednoczenia KBS RP Adam Go-
łembowski, Zakon Rycerski Tem-
plariuszy w Polsce z przeorem 
Krzysztofem Kurzeją oraz ataman 
Kozackiego Bractwa Strzeleckie-
go Wiktor Fedosiuk. U boku tem-
plariuszy i ojca Mikołaja Ginalio 
z Ukrainy – uczestnika wydarzeń 
na Majdanie – nasza młodzież 
asystowała przy ołtarzu w uro-
czystej mszy św. Dodatkową 
atrakcją był raut bracki na głębo-
kości 320 m pod ziemią w Zabyt-
kowej Kopalni Węgla Kamienne-
go GUIDO.

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

Z brackim pozdrowieniem  
St. Bączyk

Będzie Zjazd Bractw
kiej braci w całym historycznym 
okresie istnienia wartością szcze-
gólną, najwyższej wagi. Rocznicę 
tę uczcimy uroczystym przemar-
szem ulicami Tarnowa Podgórne-
go w pierwszym dniu Zjazdu.

Program Zjazdu Delegatów 
Zjednoczenia Kurkowych Bractw 
Strzeleckich RP

Sobota	-	3	maja	
10.15 zbiórka pocztów	 sztan-

darowych i uczestników przed 
Urzędem Gminy Tarnowo Pod-
górne (wejście od ul. Ogrodowej), 
przemarsz z orkiestrą dętą do ko-
ścioła.
10.30 uroczysta Msza Św. 
11.30 przemarsz uczestników 

pod pomnik w Parku Wojkiewi-
cza, uroczyste obchody rocznicy 
Święta Konstytucji 3 Maja, złoże-
nie wiązanki kwiatów. 
12.00	przemarsz ulicami Tarno-

wa Podgórnego (ul. Poznańską, 
Nową, Zachodnią) do siedziby 
bractwa - strzelnica ul. Zachodnia 

12.40	Rozpoczęcie Zjazdu	De-
legatów	 Zjednoczenia	 Kurko-
wych	.	Bractw	Strzeleckich	RP 
- strzelnica bracka 
13.30 początek	 zawodów	

strzeleckich:
-  Tarcza Wójta Gminy Tarnowo 

Podgórne Tadeusza Czajki
-  Tarcza Konstytucji 3-go Maja 
- Tarcza Pistoletowa 
-  Tarcza Mistrza Zjednoczenia 

KBS RP, 
-  Tarcza Zjazdu Delegatów 

KBS RP 
-  Tarcza Charytatywna Zjedno-

czenia KBS RP, 
-  Tarcza Bracka - zapadki 
- Strzelanie do Kura - zapisy 
17.00 zakończenie obrad Zjaz-

du Delegatów 

niedziela	-	4	maja	2014	
10.00	 rozpoczęcie drugiego 

dnia strzelań 
11.00	 strzelanie o tytuł Mło-

dzieżowego Mistrza Zjednocze-
nia KBS RP 
13.00 strzelanie do Kura 
14,15 zakończenie zawodów
14.30 wręczenie nagród dla 

zwycięzców zawodów strzelec-
kich i zakończenie.
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 stowarzyszenie

W poprzednim	 nume-
rze	 gazety	 informo-
waliśmy	o	debacie	na	

szczeblu	samorządowym	o	kie-
runkach	 wsparcia	 dla	 niepeł-
nosprawnych,	 osób	 starszych,	
samotnych	i	wykluczonych.	Ar-
tykuł	spotkał	się	z	dużym	zain-
teresowaniem,	 dlatego	 publi-
kujemy	obszerną	relację	z	tego	
wydarzenia.

12 marca 2014 r, w sali sesyjnej 
Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym, z inicjatywy Stowarzy-
szenia Osób Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin ROKTAR, została 
zorganizowana debata na temat 
planów inwestycyjnych na rzecz 
osób niepełnosprawnych w Gmi-
nie Tarnowo Podgórne oraz 
w Gminie Rokietnica. 

Gospodarzami spotkania byli 
Tadeusz Czajka, Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne oraz Bartosz 
Derech, Wójt Gminy Rokietnica 
a prowadzącym i sprawcą – Kazi-
mierz Szulc, Prezes Zarządu Sto-
warzyszenia ROKTAR. 

Obaj Wójtowie zadeklarowali 
wolę działania RAZEM – nie zaś 
osobno, stawiając jednocześnie 
jako otwartą i wartą rozważenia 
propozycję zaproszenia do part-
nerstwa bliskiej obu samorządom 
Gminy Kaźmierz.

Za istotny fundament uzna-
no to, co w sprawach osób dotąd 
wykluczonych i pozostawionych 
samym sobie zrobiono. Przypo-

Jedni potrzebni drugim
mniana historia powstania i sze-
ściu lat działania Stowarzyszenia 
ROKTAR to okres starań, deter-
minacji, porażek, ale i sukcesów 
– za taki należy uznać powstanie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Baranowie.

Podczas debaty wskazano na 
inne ważne kwestie. Po pierwsze 
potrzeby otwarcia obok Warszta-
tów Terapii Zajęciowej, mających 
charakter edukacyjny, perspek-
tyw pracy dla niepełnosprawnych 
np. w ramach Zakładu Aktywno-
ści Zawodowej. Po drugie, wo-
bec wzrastającej liczby osób, któ-
rym potrzebne będzie znalezienie 
miejsc pobytu – zastanowienie się 
nad powstaniem Środowiskowe-
go Domu Samopomocy. Po trze-
cie wreszcie rozważnie powołania 
miejsc dziennej aktywności, re-
kreacji i pomocy w postaci Domu 
Seniora. Połączenie tego ostatnie-
go projektu z ideą zorganizowa-
nia Świetlicy Terapeutycznej dla 
dzieci, pozwoliłoby na wykorzy-
stanie drzemiących wśród osa-
motnionych seniorów  pokładów 
aktywności, które dzięki wsparciu 
i pomocy fachowym terapeutom 
pracującym z dziećmi, dałoby im 
poczucie bycia potrzebnymi. 

Cennymi głosami w dyskusji 
były sugestie fachowców zaanga-
żowanych na co dzień w powsta-
wanie, budowanie i codzienne 
funkcjonowanie obiektów po-
święconych osobom niepełno-
sprawnym. Wojciech Zarzycki, 
Zastępca Dyrektora Regional-
nego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Poznaniu i Jędrzej Wański, 
Kierownik Działu Rehabilitacji 
Społecznej ROPS zwracali uwagę 
na rozważenie, przed podjęciem 
jakichkolwiek decyzji inwesty-
cyjnych, możliwości stworzenia 
ośrodka łączącego w sobie dzia-
łania kilku instytucji (WTZ, ZAZ 
czy ŚDS). Zaletą takiego – robo-
czo nazwanego – „Międzygmin-
nego Centrum Rehabilitacji” by-
łaby możliwość pozyskania dla 
jego uruchomienia i następnie po-
krywania codziennych kosztów 
utrzymania, możliwie wielu źró-

deł finansowych (środki unijne, 
środki krajowe na poziomie re-
gionalnym, powiatowym, budże-
ty gmin, PFRON).

Kierownicy ośrodków Pomo-
cy Społecznej w Tarnowie Pod-
górnym i Rokietnicy uznali, ze 
punktem wyjścia powinno być 
zdefiniowanie i wyliczenie ska-
li potrzeb mieszkańców objętych 
w przyszłości wspólnym projek-
tem. Zwracali też uwagę na włą-
czenie do grupy potencjalnych be-
neficjentów także coraz większej 
rzeszy seniorów.

Projekt powstania Międzyg-
minnego Centrum Rehabilitacji 
ma pierwsze ważne filary. Jest 
z nim wpisana do programu inwe-
stycyjnego Gminy Tarnowo Pod-
górne na rok 2016 budowa Środo-
wiskowego Domu Samopomocy, 
na której realizację zaplanowano 
1 mln zł oraz zapisane w nowej 
Strategii Rozwoju Gminy Rokiet-
nica na lata 2013-2020 zadań na 
rzecz pomocy i rehabilitacji dla 
osób niepełnosprawnych i potrze-
bujących wsparcia. Ważnym efek-
tem dyskusji jest też zadeklarowa-
na przez Zygmunta Jeżewskiego, 
Członka Zarządu Powiatu Po-
znańskiego odpowiedzialnego za 
politykę zdrowotną i społeczną, 
wola pomocy ze strony Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. 

Przed przystąpieniem do dal-
szych prac, ważne jest przyjęcie 
kilku istotnych założeń: postawie-
nie na stworzenie zintegrowanego 
centrum rehabilitacji opartego na 
wielostronnym partnerstwie, wy-
znaczenie miejsca jego lokaliza-
cji, oparcie się o projekt „segmen-
towy”, umożliwiający stopniową 
rozbudowę centrum w miarę po-
siadanych środków i nowo de-
finiowanych potrzeb i wreszcie 
takie zdefiniowanie jego zadań 
i funkcji, które, w oparciu o wie-
lość źródeł finansowania, nie tyl-
ko pozwoli powstać nowemu 
ośrodkowi, ale przede wszystkim 
zapewnić mu na wiele lat bez-
pieczne funkcjonowanie.

~ Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

W sprawach ważnych  

dla osób 

niepełnosprawnych 

i seniorów należy 

współpracować
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stowarzyszenie 

Stowarzyszenie Osób Nie-
pełnosprawnych i Ich Ro-
dzin ROKTAR wzorem lat 

ubiegłych, prowadzi zajęcia po-
południowe dla osób niepełno-
sprawnych posiadających orze-
czenie o niepełnosprawności. 
Zajęcia są bezpłatne. Nie musisz 
mieć żadnego skierowania, po 
prostu przyprowadź do nas swo-
jego podopiecznego. 

Zajęcia odbywają się we wtor-
ki	i	czwartki	od	godz.	16.00	do	
godz.	 19.00 w Baranowie, przy 
ulicy Wspólnej 5 w siedzibie 
Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
Rozpoczęły się 8 kwietnia i będą 
trwały do grudnia 2014 za wyjąt-
kiem miesięcy wakacyjnych (lip-
ca i sierpnia).

Jesteśmy przekonani, że zaję-
cia te zainteresują osoby niepeł-
nosprawne. Będą dla nich cieka-
wą formą spędzenia czasu poza 
domem wśród rówieśników, pod 
fachowym okiem specjalistów. 
Przyczynią się do ich rehabilitacji 
a być może odkrycia nieznanych 
do tej pory możliwości i ukrytych 

ŚWIETLICA TRAPEUTYCZNA  
dla osób niepełnosprawnych już otwarta

talentów. Będzie to też wolna chwila dla rodziców, którzy mogą w tym 
czasie załatwić inne sprawy lub po prostu odpocząć.

Zajęcia będą odbywały się w pracowniach dobrze wyposażonych 
w sprzęt i materiały eksploatacyjne oraz w sali rehabilitacyjnej Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej.

Program Świetlicy Terapeutycznej obejmie zajęcia: Manulane 
(malowanie, wyszywanie, wyklejanie, ozdabianie, itp.), Wikliniarsko–
plecionkarskie, Komputerowo-fotograficzne i Rehabilitacyjne. Przyjdź 
choć jeden raz, zobaczysz, dowiesz się więcej, na pewno Ci się spodoba 
i zostaniesz.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Wojewody Wiel-
kopolskiego oraz Gminy Tarnowo Podgórne.

Bliższe informacje pod telefonem: nr 692 913 817 lub 502 631 137
Serdecznie zapraszamy!

Kazimierz Szulc

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 594 ze 
zm.), art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2010r. Nr 102, poz. 651 
z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXVII/446/2012 z dnia 16.10.2012r. w sprawie zezwolenia na 
sprzedaż działki, przeznaczam do zbycia nieruchomość.

WYKAZ

adres nieruchomości Lusówko ul. Otowska

oznaczenie geodezyjne obręb Lusówko, arkusz mapy 1, działka 141/2 (Bp), powierzchnia 116 m2

księga wieczysta KW PO1P/00166268/1 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 

opis nieruchomości działka niezabudowana, nie istnieje możliwość zagospodarowania działki 141/2 jako odrębnej nieruchomości, 
działka 141/2 może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej działki nr 144, 146/2 

przeznaczenie nieruchomości w mpzp działka nr 141/2 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego,  zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy, uchwała  Nr XII/134/2011 z dnia 21.06.2011r.  w/wym. działka znajduje się na terenie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej indywidualnej i zabudowy zagrodowej (symbol M1). 

forma i tryb zbycia udziału gminy sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz właściciela działek nr 144, 146/2 - art. 37 ust. 2 pkt 6 w/
wym. ustawy  

cena sprzedaży (zawiera wartość, koszty 
związane ze sprzedażą) zwolniona z VAT art. 
2 pkt 33 i art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT

15.121,10 zł 

informacja dodatkowa nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 12 maja  2014r. włącznie.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 31 marca 2014r. na okres 21 dni, tj. do dnia  22 kwietnia 2014r. włącznie.

Zajęcia w pra-
cowni manualnej
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biblioteka~gok

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej
Kulturalna wiosna  

w Bibliotece. 

Czas spotkań ze znakomity-
mi autorami, czas spotkań 
z książką, czas spotkań 

z teatrem, czyli kultura z książką 
w tle.

Bibliotekę Publiczną w Tar-
nowie Podgórnym odwiedzi 
w kwietniu znana autorka ksią-
żek dla najmłodszych (ma w swo-
im dorobku ponad 20) doktor 
literaturoznawstwa Roksana	Ję-
drzejewska Wróbel. Laureatka 
wielu nagród i wyróżnień. Otrzy-
mała wiele prestiżowych nagród 
literackich za swoją twórczość 
dla najmłodszych, jest autorką 
słuchowisk. Współpracuje z re-
dakcją dziecięcą Polskiego Radia. 
Jak zdradza w jednym z wywia-
dów „pisze, bo lubi przyglądać 
się ludziom i opowiadać historie 
o tym co zobaczyła”. 

W kwietniu najmłodszych zaprosimy również na spotkanie z małymi 
formami teatralnymi i spektaklem „Magiczna	książka”.	Bo, że książ-
ka wprowadza nas w fascynujący świat odkryć, świat historii dziejów, 
w świat wiedzy, a także zabawy i rozrywki, to wiemy prawie wszyscy, 
ale warto zapoznać się z tym już od najmłodszych lat. Jak pokazują 
ostatnie badania edukacja bez książki nie istnieje.

Tradycyjnie polecamy duży wybór NOWOŚCI	dla	dorosłych	(wię-
cej na naszej stronie www):
Jerzy	Pilch	„DRUGI	DZIENNIK…”
Maryla	Rodowicz	„WARIATKA	TAŃCZY”
Jordan	Belfort	„WILK	Z	WALL	STREET”
Ewa	Chodakowska	„ZMIEŃ	SWOJE	ŻYCIE	Z	EWĄ…”
Clare	 Mulley	 „KOBIETA	 SZPIEG.	 POLKA	 w=W	 SŁUŻBIE	

JEGO	KRÓŁEWSKIEJ	MOŚCI”
Mario	 Lrevi	 „GDZIE	 BYLIŚCIE	 GDY	 ZAPADAŁA	 CIEM-

NOŚĆ”
Arturo	 Perez-Reverte	 „MĘŻCZYZNA,	 KTÓRY	 TAŃCZYŁ	

TANGO”
Ciekawych spotkań w Bibliotece ciąg dalszy czyli: już w maju 

miłośnicy piosenek Marka Grechuty będą mieli możliwość spo-
tkania z żoną piosenkarza Danutą Grechutą i autorem książ-
ki Jakubem Baranem oraz wspomnieniami o Marku Grechucie  
13 maja o godz. 18.00 w Bibliotece Publicznej w Tarnowie Podgórnym. 
ZAPRASZAMY!

~I.B.

Jeden z najwybitniejszych eu-
ropejskich skrzypków jazzo-
wych zagra na Jazzowej Sce-

nie Sezamu.
Maciej Strzelczyk, bo o nim 

mowa, jest dobrze znany nie tyl-
ko polskim fanom muzyki impro-
wizowanej. Jest zdobywcą wielu 
polskich i zagranicznych nagród, 
wśród nich sześciu wyróżnień 
dla najlepszego skrzypka jazzo-
wego w Polsce według magazy-
nu „Jazz Forum”. Dwukrotnie 
był nominowany do „Fryderyka”. 
Współpracował z najwybitniej-
szymi polskimi jazzmanami. Byli 
wśród nich: Marek Bliziński, Ka-
zimierz Jonkisz, Sławomir Kul-
powicz, Włodzimierz Nahorny, 
Zbigniew Namysłowski,Tomasz 
Stańko, Andrzej Jagodziński, Ja-
nusz Szrom, Izabela Zając, Ewa 
Bem, Jarosław Śmietana, Janusz 
Skowron. Koncertował z wielo-
ma sławami światowego jazzu, 

Tribute to Grappelli
takimi jak Irwing Lee III Jr., czy 
Philip Caterine.

Koncert zatytułowany „Tribute 
to Grappelli” poświęcony będzie 
pamięci Stéphane Grappelliego, 
który - zdaniem wielu - był naj-
wybitniejszym skrzypkiem jaz-
zowym w historii. W programie 
znajdzie się więc wiele kompozy-
cji Francuza.
Na	 koncert	 Maciej	 Strzel-

czyk	Trio	zapraszamy	w	piątek,	
25	 kwietnia	 o	 godz.	 19.	 Bilety	
w	 cenie	 20	 zł	można	 kupować	
w	 Domu	 Kultury	 i	 siedzibie	
GOK	 „SEZAM”	 w	 Tarnowie	
Podgórnym,	w	„Starej	Kotłow-
ni”	przy	ul.	Kościelnej	w	Prze-
źmierowie	oraz	online	–	w	ser-
wisie	 Biletomat.pl	 i	 na	 www.
goksezam.pl.

~ Jarek Krawczyk
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Ponad dwie godziny wy-
stępu, sala wypełniona po 
brzegi i niekończące się 

bisy – tak było w maju 2010, gdy 
w Tarnowie Podgórnym wystąpił 
kabaret „Paranienormalni”. Gru-
pa, która w międzyczasie osią-
gnęła sporo kolejnych sukcesów 
wystąpi u nas ponownie 16 maja.

„Paranienormalni” na kabareto-
wych scenach pojawili się w 2004 
roku. Już rok później zdobyli kil-
ka znaczących nagród (m. in. 
I nagroda na „Trybunałach Ka-
baretowych” w Piotrkowie Try-
bunalskim i II miejsce podczas 
„Lidzbarskich Wieczorów Hu-
moru i Satyry”. Jeszcze większą 
popularność przyniosła grupie 
wykreowana przez Igora Kwiat-
kowskiego postać Mariolki. Od 
tego czasu „Paranienormalni” 
nieprzerwanie są jednym z najpo-
pularniejszych i najczęściej poka-
zywanych w telewizji kabaretów.

Ich nowy program „Żarty się 
skończyły” zobaczymy w hali 
OSiR W Tarnowie Podgórnym 

W ostatnią niedzielę mar-
ca w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgór-

nym odbyły się eliminacje gminne 
konkursu recytatorskiego „Wio-
senne przebudzenie”. Tydzień 
później w tym samym miejscu – 
trzecia edycja przeglądu wokalne-
go „Rozśpiewana gmina”.

Podczas „Wiosennego przebu-
dzenia”,  w najmłodszej grupie 
(klasy I-III) najlepszy okazał się 
Wojciech Mróz ze Szkoły Podsta-
wowej w Lusowie, który wyrecy-
tował wiersz Jana Brzechwy pt: 
„Brudas”. Kolejne miejsca zaję-
ły Alicja Obstalecka (SP Tarnowo 
Podgórne) i Klaudia Imiłkowska 
(SP Przeźmierowo), a wyróżnie-
ni zostali Szymon Łukaszewicz 
i Zuzanna Dryjeńska. W starszej 
grupie wygrała Anna Pietrzak ze 
Szkoły Podstawowej w Tarno-

Paranienormalni wracają do Tarnowa

(ul. Nowa 15) w piątek, 16 maja 
o godz. 18. Bilety w cenie 50 zł 
dostępne są w siedzibie GOK 
„SEZAM” (ul. Poznańska 96 
w Tarnowie Podgórnym, w godz. 
8-15) oraz Domu Kultury w Tar-
nowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 
14, w godz. 15-20), a także w Sta-
rej Kotłowni w Przeźmierowie 
(ul. Kościelna, przy Szkole Pod-
stawowej, w poniedziałki i środy 
w godz. 15-21) i online w serwi-
sie Biletomat.pl.

~ Jarek Krawczyk

Laury dla recytatorów i wokalistów
wie Podgórnym, która przekonała 
do siebie jury „Rozmową z akto-
rem” Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego. Za nią uplasowała 
się Julia Mróz (SP Lusowo) i Ja-
kub Ignatowicz ze (SP Tarnowo 
Podgórne), a wyróżniona została 
Martyna Horowska. Wśród gim-
nazjalistów jury doceniło Kamila 
Janasa z Gimnazjum w Tarnowie 
Podgórnym, który wyrecytował 
wiersz „Zaczarowana dorożka” 
K. I. Gałczyńskiego  i fragment 
„Ptaśka” Williama Whartona. 
Drugie miejsce zajęła Julia Gałę-
ska, a trzecie – Żaklina Cieślak.

Laureaci pierwszych miejsc 
tradycyjnie reprezentowali naszą 
gminę podczas finału w Murowa-
nej Goślinie. Z powodzeniem! Za-
równo Anna Pietrzak, jak i Kamil 
Janas zdobyli w swoich grupach 
wiekowych pierwsze miejsce! 

Dzieci i młodzież z gminy Tar-
nowo Podgórne potrafią nie tylko 
recytować, lecz także śpiewać. 6 
kwietnia w Domu Kultury moż-
na się było o tym przekonać pod-
czas  3 edycji przeglądu „Roz-
śpiewana gmina”. Jury, którego 
przewodniczącą była Ewa Na-
wrot spośród uczestników impre-
zy wyróżniło wszystkich przed-
szkolaków, a także Emilię Bacik 
(SP w Przeźmierowie), Weronikę 
Bochnak (SP w Lusowie), Julię 
Mróz (SP w Lusowie), Mariannę 
Dorna, Annę Kubot (Gimnazjum 
w Baranowie), Julię Tasiemską 
(Gimnazjum w Baranowie) i ze-
spół „Iskierki” (SP w Ceradzu 
Kościelnym). Wyróżnieni soliści 
wezmą udział w warsztatach wo-
kalnych, które poprowadzi prze-
wodnicząca jury.

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

Bilety i zaproszenia dostępne:
- w godz. 8-15 w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym)
- godz. 15-20 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14)
- w poniedziałki i środy w godz. 15-21 w Starej Kotłowni w Przeźmierowie 
   (ul. Kościelna, koło Szkoły Podstawowej)
- online w serwisie Biletomat.pl oraz na stronie www.goksezam.pl

Informacja telefoniczna: 61 895 92 28

AfiszJazzowa Scena Sezamu:
Maciej Strzelczyk Trio 
- koncert pt: „Tribute to Grappelli”
piątek, 25.04 godz. 19
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł

Dni Przeźmierowa i 10-lecie Polski w UE
w programie m. in. koncert Kamila Bednarka
oraz XIX Wielkopolski Turniej Orkiestr Dętych
o „Złoty Róg”
czwartek, 1.05, Park im. S. Kanikowskiego w Przeźmierowie
Wstęp wolny.

Lusowskie Poranki Muzyczne
- koncert galowy pt: „Santo”
ku czci św. Jana Pawła II
niedziela, 4.05 godz. 19
Kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

Kabaret „Paranienormalni”
w programie pt:
„Żarty się skończyły”
piątek, 16.05 godz. 18
Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 50 zł

„Przedstawienie Hamleta”
- premiera spektaklu 
Grupy Teatralnej „Zamiast”
sobota, 26.04 godz. 18, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. 
Obowiązują bezpłatne zaproszenia.

GOK „SEZAM” i para-
fia pw. św. Antoniego 
w Przeźmierowie zapra-

szają do udziału w warsztatach 
gospel. Odbędą się one w Prze-
źmierowie 24 i 25 maja w Szkole 
Podstawowej w Przeźmierowie, 
a zakończy je koncert w tam-

Najpierw był William 
Szekspir i  jego „Ham-
let”. Później Ivo Brešan 

i „Przedstawienie Hamleta we 
wsi Głucha Dolna”. Teraz tekst 
na warsztat wzięły Ola Kosicka 
z Grażyną Smolibocką i, działają-
cą w GOK „SEZAM”, Grupą Te-
atralną „Zamiast”. Szykuje się in-
teresujące wydarzenie!

„Przedstawienie Hamleta we 
wsi Głucha Dolna” miało wie-
le adaptacji, także w Polsce. Do 
najsłynniejszych należy wersja 
w reżyserii Olgi Lipińskiej z 1985 
roku, zaliczana do „Złotej Setki” 

„Przedstawienie Hamleta”
najlepszych spektakli Teatru Te-
lewizji.  

W nowej wersji  przygotowa-
nej przez grupę „Zamiast”, dramat 
oparty na tekście Brešana został 
przeniesiony z rzeczywistości blo-
ku wschodniego lat  ’70 do współ-
czesnych, kapitalistyczno-korpo-
racyjnych warunków. I choć – jak 
zapowiada grupa „Zamiast” – ję-
zyk został uwspółcześniony, ada-
ptacja tekstu zachowuje idee spek-
taklu. Ukazuje on mechanizmy 
podporządkowania jednostki przez 
władzę. I przy okazji przypomina 
co się dzieje,  gdy władza zacho-

Dobra wiadomość dla 
wszystkich, którzy do-
brze wspominają nie-

dawne wykonania pop-oratorium 
„Miłosierdzie Boże” w Lusowie. 
Już 4 maja, tydzień po kanoni-
zacji Jana Pawła II, odbędzie się 
w lusowskim kościele kolejny 
niezwykły koncert - „Santo”.

Ten wymowny tytuł zapowiada 
piąty projekt Zespołu Muzyki Sa-
kralnej „Lumen”. Koncert, który 
będzie hołdem dla Jana Pawła II 
i zarazem formą dziękczynienia 
za jego kanonizację, składać się 
będzie w większości z kompozy-
cji Zbigniewa Małkowicza. Nie 
zabraknie także „Barki” – ulu-
bionej pieśni Ojca Świętego, czy 
hymnu Światowych Dni Młodzie-
ży, w które był on od początku za-
angażowany. 

Wśród solistów znajdą się m. 
in. często koncertujący w naszej 

„Santo” dla Jana Pawła II

gminie, znakomity wokalista jaz-
zowy Janusz Szrom, a także Julia 
Stolpe i Maciej Ścibor. Zaśpiewa-
ją Koło Śpiewu im. Feliksa No-
wowiejskiego z GOK „SEZAM”, 
chór Samorządowej Szkoły Mu-
zycznej w Tarnowie Podgór-
nym oraz Chór „Soli Deo” z pa-
rafii pw. św. Trójcy w Poznaniu. 
Zagra Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Tarnowo Podgórne, 
i kwartet smyczkowy. Podobnie 

jak podczas sierpniowego wyko-
nania pop-oratorium „Miłosier-
dzie Boże”, dyrygować będzie 
Szymon Melosik.
Na	ten	niezwykły	koncert,	któ-

ry	zainauguruje	czternasty	sezon	
„Lusowskich	Poranków	Muzycz-
nych”	zapraszamy	4	maja	o	godz.	
19	 do	Kościoła	 pw.	 św.	 Jadwigi	
Śląskiej	 i	 św.	 Jakuba	Apostoła	
w	Lusowie.	Wstęp	wolny.

Trwają zapisy na warsztaty gospel
tejszym kościele. Warsztaty po-
prowadzi Piotr Pawlicki – autor 
piosenek, dyrygent, pedagog, 
absolwent bydgoskiej Akademii 
Muzycznej i laureat wielu fe-
stiwali. Od wielu lat prowadzi 
warsztaty i zespoły gospel.

Koszt udziału w warsztatach 
to symboliczne 5 zł. Zapisy i in-
formacje pod nr tel. 61 895 92 28 
oraz mailowo: b.karina@gokse-
zam.pl. Liczba miejsc ograniczo-
na!

~ JK

wuje się pogardliwie, niezależnie 
od panującego ustroju.

Do trwającego niemal godzinę 
spektaklu „Przedstawienie Ham-
leta” powstała specjalna sceno-
grafia, przygotowana według 
pomysłu zespołu. Za kostiumy 
odpowiada natomiast Agniesz-
ka Gierach. Premiera	w	Domu	
Kultury	 w	 Tarnowie	 Podgór-
nym	 26	 kwietnia	 o	 godz.	 18.	
Obowiązują	 bezpłatne	 zapro-
szenia,	dostępne	w	Domu	Kul-
tury	 i	 siedzibie	 GOK	 „SE-
ZAM”	w	Tarnowie	Podgórnym	
oraz	w	„Starej	kotłowni”	przy	
ul.	 Kościelnej	 w	 Przeźmiero-
wie.	Zapraszamy!

~ Jarek Krawczyk

Na koncercie 
zagra nasza 
Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta
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„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych 
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie internetowej www.goksezam.pl

Bilety i zaproszenia dostępne:
- w godz. 8-15 w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym)
- godz. 15-20 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14)
- w poniedziałki i środy w godz. 15-21 w Starej Kotłowni w Przeźmierowie 
   (ul. Kościelna, koło Szkoły Podstawowej)
- online w serwisie Biletomat.pl oraz na stronie www.goksezam.pl

Informacja telefoniczna: 61 895 92 28

AfiszJazzowa Scena Sezamu:
Maciej Strzelczyk Trio 
- koncert pt: „Tribute to Grappelli”
piątek, 25.04 godz. 19
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł

Dni Przeźmierowa i 10-lecie Polski w UE
w programie m. in. koncert Kamila Bednarka
oraz XIX Wielkopolski Turniej Orkiestr Dętych
o „Złoty Róg”
czwartek, 1.05, Park im. S. Kanikowskiego w Przeźmierowie
Wstęp wolny.

Lusowskie Poranki Muzyczne
- koncert galowy pt: „Santo”
ku czci św. Jana Pawła II
niedziela, 4.05 godz. 19
Kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

Kabaret „Paranienormalni”
w programie pt:
„Żarty się skończyły”
piątek, 16.05 godz. 18
Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 50 zł

„Przedstawienie Hamleta”
- premiera spektaklu 
Grupy Teatralnej „Zamiast”
sobota, 26.04 godz. 18, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. 
Obowiązują bezpłatne zaproszenia.
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Podstawą racjonalnego odżywiania, o którym 
tak dużo mówi się w dzisiejszych czasach, jest 
dieta zbilansowana oraz regularne spożywanie 

posiłków. 
Dieta zbilansowana zakłada dostarczanie ustrojowi 

niezbędnych składników odżywczych proporcjonalnie 
i odpowiednio do wieku, stanu zdrowia oraz rodzaju 
pracy. Sposób na realizację racjonalnego odżywiania 
jest tylko i aż jeden – planowanie posiłków. Oto pomysł 
na jednodniowy zbilansowany plan posiłków.
Śniadanie –  musli: 1 jogurt naturalny (100g),1 

łyżka płatków owsianych górskich, 1 łyżka płatków 
żytnich, 1 łyżka  otrębów granulowanych z żura-
winą, 5 truskawek, 1 łyżka płatków migdałowych. 
Przybliżona wartość odżywcza posiłku: 250 kcal, 9g 
białka, 24g węglowodanów, 9g tłuszczu.
Obiad – sałatka z koktajlowa: 120g piersi z kur-

czaka gotowanej na parze (kroimy na małe kawałki), 
6 małych kostek chudego sera typu feta, 6 dużych 
liści sałaty, 8 pomidorków koktajlowych, 8 plastrów 
świeżego ogórka, 1 łyżka oliwy,  1 łyżka prażonych 
nasion słonecznika, 1 łyżka prażonych nasion dyni, 
1 łyżka pokrojonej natki pietruszki, ulubione przy-
prawy. Przybliżona wartość odżywcza posiłku: 425 
kcal, 45g białka, 9g węglowodanów, 10g tłuszczu.

Powiedz co ci jest. Och! Gdybyś ty umiał mówić. 
Człowiek przynajmniej powie co mu dolega.”. 
I jesteśmy podziwiani za ciężką pracę, bo mamy 

„gorzej” od ludzkich lekarzy, ponieważ zwierzę nie 
powie. A człowiek idzie do lekarza, mówi i lekarz już 
wie. Na studiach często słyszałem: „Nie wierzyć wła-
ścicielowi!!!”. Nie wierzyć właścicielowi? O co cho-
dzi? Przecież przyprowadza swojego zwierzaka, aby 
mu pomóc. Po co ma kłamać? Dopiero po kilku latach 
pracy zrozumiałem o co chodzi.        

- Proszę Pana, Pana pies nie powinien pić mleka.
- Ależ absolutnie, mój pies nie dostaje mleka.
- A co je na śniadanie?
- Jak to co? To co my.
- A co Wy jecie?
- Płatki na mleku

Takich dialogów jest wiele, ale ten jest moim ulu-
bionym.

Hektor przychodzi do gabinetu ze swoimi właści-
cielami i nie chce powiedzieć co mu dolega. 

- Robi kupkę?
Żona: Tak. Mąż: Nie.
- Dostaje kości?
Żona: Nie. Mąż: Dostaje od żony.
- Czy ma apetyt?
Żona: On w ogóle jest niejadkiem. Mąż: Stale coś 

dostaje, a miska jest non stop pełna. itd…

Nie wierzyć  właścicielowi?
Trudny wybór, trudna zgoda. 

Przy takiej gamie odpowiedzi le-
piej zapytać Hektora. Powie jak 
jest naprawdę.

Moja mama przygotowując po-
siłek rzuca Szelmie kawałek mię-
sa, ale pytana czy dokarmia psa 
między posiłkami odpowiada, że 
nie. I jest o tym święcie przekona-
na. Szelma nie powie słowami ale 
ja, widząc ją od czasu do czasu, 
mogę zauważyć, że jest znacznie 
szersza niż była ostatnim razem.

Zwierzę nie powie, ale przynaj-
mniej nie skłamie. Człowiek po-
wie, ale nie zawsze to co mówi 
jest zgodne z rzeczywistością. 
Chodzi o sytuacje, często bardzo 
zabawne, w których nieświado-
mie mijamy się z prawdą. Życie 
sobie płynie, wiele rzeczy, które 
się dzieją wokół nas i które sami 
robimy staje się rutyną i ich nie 
zauważamy. Przestajemy przy-
wiązywać do nich wagę. Tym-
czasem mogą one mieć znacze-
nie. Sprawy proste stają się nagle 

skomplikowane, gdy nas ktoś 
o nie zapyta.

A ja, taki mądry, spóźniłem się 
kiedyś na wizytę Tytusa u pedia-
try. Moja żona już od kilku minut 
uczestniczyła w wywiadzie. Ja, 
chcąc dorzucić swoje, zwróciłem 
uwagę na uporczywy kaszel Tytu-
sa. Okazało się, że moja żona tego 
kaszlu nie słyszy. Nasza wizyta 
u pediatry wyglądała tak jak wi-
zyta Hektora w moim gabinecie.

Mam nadzieję, że lekarz dogada 
się z Tytusem tak, jak mnie udało 
dogadać się z Hektorem.

Feluś wybudza się z narkozy 
po zabiegu. W ciepły, słoneczny 
dzień siedzimy sobie w ogródku 
z właścicielem, który jest już po 
dwóch zawałach serca i palimy 
papieroski. Relaksujemy się. Na 
pytanie co mówi lekarzowi odpo-
wiedział: - Wie Pan, trzy dni przed 
wizytą rzucam palenie i nie przy-
znaję się.

 ~PASZCZAK

Racjonalne odżywianie...

Kolacja – kanapka z awokado: 
1 duża kromka chleba żytniego 
pełnoziarnistego, 4 plastry twa-
rogu chudego, 1/3 awokado (po-
krojone w plastry), 4 paski papry-
ki czerwonej, 1 łyżka pesto (do 
posmarowania kromki). Przybli-
żona wartość odżywcza posiłku: 
335kcal, 14g białka, 35g węglo-
wodanów, 10g tłuszczu.

W ciągu dnia obowiązkowe są 
jeszcze dwie przekąski, między 
głównymi posiłkami, dzięki któ-
rym zrealizujemy plan 5 posił-
ków. Na przekąski wskazane są: 
owoce, surowe warzywa, orze-
chy. Wszytko w formie nieprze-
tworzonej lub w formie sałatki 
czy koktajlu.

Dietetyk, WUEF Club
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Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym bie-
rze udział w projekcie Odyseja Umysłu. 16 marca 
uczniowie wystąpili na Eliminacjach Regional-

nych w Poznaniu i wygrali w naszej kategorii wiekowej 
(klasy od III do V). Dało nam to możliwość reprezen-
towania Szkoły i Gminy podczas Finałów Ogólnopol-
skich w Gdańsku, w dniach 28-30 marca, gdzie zajęli-
śmy 11 miejsce.
IDEA	PROGRAMU:
Odyseja Umysłu to program edukacyjny realizowany 

w formie międzynarodowego konkursu, w którym co 
roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i stu-
dentów z całego świata. Patronat nad polską edycją 
sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

„Odyseusze” uczą się marzyć – odważnie i w oparciu 
o cele, myśleć – samodzielnie i nieszablonowo, two-
rzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. 
Zachęcamy ich, by łamali schematy i przyzwyczajenia. 
Stawiane są przed nimi wyzwania, które wymagają łą-
czenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, 
rąk i umysłów. 
CEL	PROGRAMU:
Program Odysei Umysłu zrodził się z potrzeby nadą-

żenia za zmieniającym się światem. Postęp naukowo-
-techniczny ma niespotykane dotąd tempo, świat zmie-
nia się coraz szybciej, a to czego doświadcza się dziś, 
w niedalekiej przyszłości może być już nieaktualne. Nie 
da się do końca przewidzieć problemów, jakie nieba-
wem będą musieli rozwiązywać ci, którzy obecnie cho-

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Odyseja Umysłu
dzą do szkoły. Aby dzisiejsi ucznio-
wie mogli poradzić sobie w świecie 
za kilkanaście lat ich edukacja musi 
zacząć się już od najmłodszych lat. 

Program Odyseja Umysłu ma na 
celu pomóc uczniom odkryć, że:

- osobisty sukces prościej osią-
gnąć w grupie – dzięki czemu 
uczniowie chętniej będą współdzia-
łać z innymi, odkryją zalety pracy 
zespołowej;

- jedno zadanie można rozwiązać 
na różne sposoby – dzięki czemu 
każdy problem stanie się wyzwa-
niem, a nie przeszkodą

- z własnej wyobraźni można ro-
bić użytek – dzięki czemu w przy-
szłości łatwiej będzie im pracować 
w zawodach, które jeszcze nie ist-
nieją i korzystać z technologii, któ-
re dopiero zostaną wynalezione.
METODA:
Odyseja Umysłu to konkurs 

twórczego rozwiązywania proble-
mów. Odyseusze pracują w druży-
nach, które reprezentują szkoły lub 
inne placówki edukacyjne i zazwy-
czaj liczą od 5 do 7 osób. Opiekę 
nad każdym zespołem sprawuje tre-
ner, który integruje grupę oraz orga-
nizuje i moderuje jej pracę, ale nie 
sugeruje ani nie narzuca dzieciom 
własnych pomysłów.

Jesienią każdego roku publi-
kowanych jest pięć Problemów 
Długoterminowych. Drużyna wy-
biera jeden z nich, po czym przez 
kilka miesięcy samodzielnie pro-
jektuje, przygotowuje i udosko-
nala jego rozwiązanie. Uczestnicy 
razem analizują zadanie i zastana-
wiają się, jak można sobie z nim 
poradzić. Następnie wspólnie de-
cydują - jak to, co w ich pomy-
słach najlepsze, połączyć w 8-mi-
nutową prezentację – którą na 
wiosnę przedstawią sędziom oraz 
publiczności. Podczas konkursu 
zespół musi się także zmierzyć 
z Problemem Spontanicznym – 
niepowtarzalnym zadaniem-nie-
spodzianką, którego treści nie zna 
do ostatniej chwili, a rozwiązanie 
tworzy w zaledwie kilka minut.

Odyseusze współzawodniczą ze 
sobą w czterech grupach wieko-
wych. Drużyny, które w poszcze-
gólnych kategoriach uzyskają naj-
lepsze wyniki na Eliminacjach 
Regionalnych, awansują do Finału 
Ogólnopolskiego. Jego zwycięz-
cy mogą z kolei reprezentować 
Polskę na Finałach Światowych 
w Stanach Zjednoczonych.

~ SPCK

Sama natura w czystej po-
staci, czyli dziś króluje styl 
prowansalski! Idealna pro-

pozycja dla romantyczek i ma-
rzycielek. Ten styl kojarzy mi się 
z oazą spokoju. Ma w sobie coś 
bajkowego, nierealnego i bardzo 
naturalnego. Wydaje mi się trochę 
oderwany od rzeczywistości… 
Wnętrza w stylu prowansalskim 
tętnią własnym życiem.

Dla niektórych osób mogą wy-
dawać się zbyt łagodne. 

Ale właśnie w tej delikatno-
ści tkwi ich cały urok! Aranżacje 
prowansalskie powinny nawiązy-
wać do klimatu domowego cie-
pła i prostoty wsi. Takie wnętrza 
sprzyjają wypoczynkowi, działają 
kojąco na naszą psychikę, a dłuż-
sze w nich przebywanie przy-
czynia się do poprawy nastroju 
wszystkich domowników. 

Śniadanie w prowansalskim stylu... wrażenie, jakby były pomalowane 
od niechcenia. Aby osiągnąć 
taki efekt w polskich warunkach 
najlepiej jest wykorzystać tynki 
dekoracyjne, glinki florenckie lub 
farby strukturalne. Prowansalska 
podłoga to najczęściej drewno 
lub kamień w odpowiednim wzo-
rze i odcieniu. Stylizowane meble 
na nieco podniszczone i wiekowe 
sprzęty będą dopełnieniem plano-
wanego efektu końcowego.

Jeśli więc lubicie bujać w obło-
kach i szukacie finezyjnych inspi-
racji zachęcam do stopniowych 
zmian swoich wnętrz. Może i Was 
prowansalskie kuchnie przeniosą 
w zupełnie inny, magiczny świat. 
A po zaaranżowaniu takiej kuch-
ni, warto przygotować coś smako-
witego. Przyprawionego prowan-
salskimi ziołami, oczywiście!

~ Justyna Ratajczak, 
Klunkierownia

Czasami wystarczy wymienić lub dołożyć kilka 
drobnych elementów dekoracyjnych, aby ocieplić 
nasze mieszkania i zmienić panujący w nich klimat. 
Kiedy jednak zdecydujemy się na radykalne zmiany, 
należy pamiętać o kilku ważnych charakterystycz-
nych dla tego stylu elementach. 

Ściany prowansalskich wnętrz nie mają 
przeważnie gładkiej powierzchni i sprawiają 
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Szkoła Muzyczna w Tarnowie Podgórnym

Rekrutacja do szkoły muzycznej

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Wesoło, wiosennie, kolorowo!

Magdalena Zachura i Mikołaj Tarnionek 

(przygotowani przez Magdalenę 

Moruś) 21 marca wzięli udział w IX 

Regionalnym Konkursie Pianistycznym 

w Gostyniu. Udane występy przyniosły 

radość, satysfakcję i WYRÓŻNIENIE 

przyznane Mikołajowi przez Jury. 

Serdecznie gratulujemy!

W kwietniu Samorządo-
wa Szkoła Muzycz-
na I stopnia w Tarno-

wie Podgórnym zaprasza dzieci 
chcące nauczyć się grać na in-
strumencie oraz ich rodziców 
do zapoznania się z naszą pla-
cówką. Pomocą w podjęciu de-
cyzji o zgłoszeniu do szkoły 
może być spotkanie z Dyrektor 
oraz nauczycielami, tzw.	„Drzwi	
Otwarte”,	 które	 w	 tym	 roku	
odbędą	 się	w	 sobotę	26	kwiet-
nia	 o	 godzinie	 11.00	 w	 Sali 
Sportowej Szkoły Podstawowej 
w Tarnowie Podgórnym przy 
ul. Szkolnej 5 (wejście od ul. 
23 Października). Będzie wtedy 
możliwość spotkania z wszyst-

kimi nauczycielami i zapozna-
nia z ćwiczeniami, które pojawią 
się podczas badania przydatno-
ści, a także poznania, obejrze-
nia i usłyszenia instrumentów, na 
których można się nauczyć grać 
w naszej szkole. Trzeba podkre-
ślić, że jesteśmy placówką pu-
bliczną, nieodpłatną, zajęcia od-
bywają się popołudniami. 

Kwalifikacja kandydatów 
(w wieku od 5 do 16 lat) do SSM 
I st. odbywa się na podstawie ba-
dania przydatności, które polega 
na sprawdzeniu uzdolnień mu-
zycznych i obejmuje m.in. zaśpie-
wanie przygotowanej piosenki, 
powtarzanie głosem dźwięków 
lub krótkich melodii, wyklaskanie 

lub wystukanie krótkiego motywu 
rytmicznego. 

Szkoła umożliwia naukę gry 
w następujących specjalnościach 
instrumentalnych: fortepian, 
skrzypce, wiolonczela, gitara, 
akordeon, flet, klarnet, saksofon, 
trąbka, puzon, tuba. W roku szkol-
nym 2014/2015 nowością będzie 
możliwość nauki gry na fago-
cie (także dla tych najmłodszych, 
z myślą o których szkoła zakupiła 
dwa małe klarnety, tzw. fagottino). 

Wszelkie informacje można 
uzyskać w sekretariacie szkoły 
oraz na naszej stronie interneto-
wej: http://www.ssm-tp.pl/

~ Magdalena Moruś

Wiosna kalendarzo-
wa już się zaczęła, za 
oknami coraz cieplej, 

słońce coraz wyżej, ptaków śpiew 
coraz głośniejszy… W naszej 
szkole nie zapomnieliśmy powi-
tać Pani Wiosny, bo chcemy aby 
przyniosła nam piękną aurę. 

Jak co roku w pierwszym dniu 
wiosny wszyscy uczniowie i na-
uczyciele świętowali. Uczniowie 
swoją radość wyrazili w koloro-
wych, pomysłowych strojach i do-
skonałych humorach. Wcześniej 

udekorowali swoje klasy w wio-
sennym klimacie i przygotowali 
rymowanki, wykazując się przy 
tym niezwykłą pomysłowością. 

Tego dnia również odbyły 
się pod patronatem Samorządu 
Uczniowskiego Wybory Dziew-
czyny i Chłopaka Roku 2014. 
Kandydaci dzielnie rywalizowa-
li o ten zaszczytny tytuł. Przy-
gotowali wspaniałe prezenta-
cje swoich talentów, brali udział 
w konkurencjach sportowych 
wiedzowych. Nie było łatwo, każ-

dy dał z siebie wszystko, jednak 
zwycięzca mógł być tylko jeden. 
W pionie młodszym tytuł Dziew-
czyny Roku otrzymała: Gabriela 
Stanisławiak, a Chłopaka Roku: 
Jan Ślęczka; w pionie starszym: 
Roksana Dreżewska i Dominik 
Ludwiczak. Nagrodą była pamiąt-
kowa koszulka z napisem Dziew-
czyna/ Chłopak Roku 2014. 

Był to wyjątkowy dzień!

K. Bera, 
D. Bukowska 
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Dzień Świętego Patryka Dniem Języka Angielskiego

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Z kart kroniki...

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Czwartoklasiści z Lusowa na uniwersytecie!

W marcu wybraliśmy się na UAM w Pozna-
niu, aby wziąć udział w nietypowej lekcji 
przyrody. Na początku spotkania Kasia 

Suwała, która jest doktorantką w Zakładzie Klima-
tologii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geolo-
gicznych oprowadziła nas po ogródku meteorolo-
gicznym. Obejrzeliśmy tam profesjonalne przyrządy, 
m.in. deszczomierz, wiatromierz, higrometr i ewapo-
rometr. Potem wdrapaliśmy się do klatki meteorolo-
gicznej i dokonaliśmy pomiaru niektórych składni-
ków pogody.

Po zajęciach w ogródku, jak na prawdziwych stu-
dentów przystało, udaliśmy się na wykład o zjawi-
skach atmosferycznych. Pod koniec wycieczki Pani 
Kasia zaprowadziła nas do tajemniczego pomiesz-
czenia, w którym były zgromadzone jeszcze inne 
przyrządy metrologiczne o nazwach łamiących języ-
ki. Trudno byłoby odgadnąć, (gdyby nie wyjaśnie-

nia naszej nauczycielki przyrody) 
do czego służy heliograf czy psy-
chrometr.

Wizyta na uniwersytecie była 
bardzo owocna i na długo pozosta-
nie w naszej pamięci. Nabyliśmy 
wiele nowych umiejętności, ugrun-
towaliśmy swoją wiedzę zdobytą 
na lekcjach, a do tego poczuliśmy 
się przez chwilę jak studenci. Choć 
pogoda na zewnątrz kaprysiła, po-
goda ducha dopisywała nam w cza-
sie całej wycieczki. 

Dziękujemy za tę lekcję i prosi-
my więcej takich zajęć!

Uczniowie klas czwartych  
z wychowawcami

Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawo-
wej w Ceradzu Kościelnym od pierwszych 
dni września bardzo ciężko pracują: poznają 

litery alfabetu, uczą się dodawać, odejmować, ryso-
wać, śpiewać itp. Ich praca przeplatana jest bardzo 
często różnymi ciekawymi warsztatami bibliotecz-
nymi, dzięki którym zdobywają nową wiedzę oraz 
rozwijają zainteresowania czytelnicze. Dużym po-
wodzeniem cieszą się też zajęcia o tematyce zdro-
wotnej. Do takich należy m. in. spotkanie z mar-
chewką, podczas którego dzieci za sprawą firmy 
„Gładysiak – Ogród Ekologiczny” poznały wszyst-
kie właściwości tego warzywa, robiły z niego surów-
kę oraz sok marchewkowy, który wszystkim bardzo 
smakował. Na podsumowanie zajęć wyklejały mar-
chewki, które wyeksponowano na korytarzu szkol-
nym, aby przypominały wszystkim, że warto zjadać 
marchewkę, bo to pyszne warzywo zawierające wi-

taminy. W ostatni zimowy ranek 
nasze pierwsze klasy wybrały się 
na kolejne warsztaty do Teatru 
Animacji w Poznaniu. Obejrza-
ły tam wspaniałe przedstawienie 
„No coś ty”, po którym aktorzy 
zapoznali je z wszystkimi tajem-

nicami, które kryją się za kurtyną. 
Bogatsi o nowe doświadczenia 
uczniowie klasy Ia i Ib wrócili do 
szkoły, aby następnego dnia wraz 
z całą szkołą uczestniczyć w po-
witaniu wiosny.

W poniedziałek, 17 marca, obchodziliśmy 
w naszej szkole Dzień Języka Angielskie-
go.  W tym dniu obowiązywał starszych 

i młodszych zielony strój ze względu na irlandzkie 
święto narodowe i religijne – Dzień Świętego Patryka.

Uczniowie mieli okazję wziąć udział w kilku kon-
kursach języka angielskiego. Chętni szóstoklasi-
ści sprawdzili swoją wiedzę na temat USA poprzez 
przygotowanie ciekawych albumów i rozwiązanie 
zadań pisemnych. 

W czasie przerw odbywały się poszukiwania skarbu na końcu tęczy. 
Można było też zapoznać się z plakatami przygotowanymi na konkurs 
o kulturze krajów anglojęzycznych. 

Artyści z klas młodszych prezentowali swoje talenty muzyczne 
w konkursie piosenki angielskiej. Po południu zaprosiliśmy dzieci na 
projekcję filmu o niezwykłych przygodach maskotek Jima Hensona, 
czyli słynnego „Muppets”. 

Następny La Fheile Padraig już za rok!

- nauczyciele języka angielskiego 
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Wszyscy kochamy dziadka Zenona

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Sukces w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym
„Laureat Wojewódzkiego Kon-

kursu Przedmiotowego” to jeden 
z najbardziej prestiżowych tytu-
łów, jaki mogą zdobyć uczniowie 
w szkole podstawowej. Osoba, 
która posiada ów tytuł, zwolniona 
jest ze sprawdzianu klas szóstych 
i otrzymuje jednocześnie najwyż-
szy wynik z tegoż sprawdzianu, 
a także zostaje przyjęta do wy-
branego publicznego gimnazjum, 
niezależnie od kryteriów zawar-
tych w Statucie szkoły.

Miło mi poinformować, że 1 
marca uczeń Szkoły Podstawowej 
im. Arkadego Fiedlera w Prze-
źmierowie Jan Majchrzak uczest-
niczył w etapie wojewódzkim III 
Wojewódzkiego Konkursu Mate-
matycznego.

25 marca, podczas spotkania 
z wszystkimi laureatami szkół 
podstawowych, Jan odebrał sto-

3 marca zawitał do naszej 
Szkoły niezwykły gość. My, 
uczniowie klasy Ia i IIIa, 

spotkaliśmy się ze słynnym ak-
torem Michałem Grudzińskim. 
Wszyscy znamy go z serialu „Ro-
dzinka.pl”, w którym wciela się 
w rolę dziadka Zenona. 

Michał Grudziński urodził się 
w Warszawie, ale od ponad 40 
lat związany jest z Wielkopolską. 
Występuje na deskach Teatru No-
wego w Poznaniu. Można go rów-
nież zobaczyć w wielu filmach 
i serialach. 

Oczekiwaniu na spotkanie 
z aktorem towarzyszyła radość, 
ale też ciekawość. Pan Michał 
okazał się uroczym i niezwy-
kle interesującym człowiekiem. 
Było widać, że bardzo kocha to, 
co robi. Odgrywał przed nami 
rozmaite scenki, czym rozbawił 
nas do łez. Opowiadał o trudnej 
pracy aktora, o potrzebie obser-
wacji świata i ludzi, o przygoto-
waniach do ról. Wszyscy oczy-

wiście zapragnęliśmy zostać 
aktorami. 

Na zakończenie spotkania wrę-
czyliśmy gościowi mnóstwo lau-
rek, napisaliśmy też dla niego 
wiersze. W zamian otrzymaliśmy 
pamiątkowe autografy.

Panie Michale, kochany Dziad-
ku! Z całego serca dziękujemy za 

wprowadzenie nas w tajniki ak-
torstwa, teatru i filmu oraz za po-
święcony nam czas. Na pewno 
zaszczepił Pan w nas chęć do ak-
tywności artystycznej – póki co – 
na scenie szkolnej.

 Uczniowie klasy Ia i IIIa z wy-
chowawczyniami

sowne zaświadczenie i nagrodę 
z rąk Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty Elżbiety Walkowiak oraz 
Wicewojewody Wielkopolskiego 
Przemysława Paci. Było mi bar-
dzo miło, jako opiekunowi, móc 
uczestniczyć w tak doniosłej uro-
czystości.

 Cieszymy się niezmiernie, że 
to w naszej szkole narodził się 
matematyczny geniusz. Zarów-
no Jasiowi, jak i jego Rodzicom 
gratulujemy odniesionego sukce-
su. Życzymy powodzenia w dal-
szym zgłębianiu tajników królo-
wej nauk – matematyki!

Iwona Janicka – Leśniewska

Jan Majchrzak – drugi od lewej
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Japonia – bardzo ciekawy kraj

Dokładnie w japońskie 
Święto Dziewcząt – 3 
marca odwiedziła naszą 

szkołę Tomomi Ito – Splisgart – 
Japonka od kilkunastu lat miesz-
kająca w Polsce. 

Pani Tomomi spotkała się 
z uczniami klas drugich i trze-
cich, opowiadając o zwycza-
jach i tradycjach japońskich. Do-
wiedzieliśmy się, że w Święto 
Dziewcząt zwane też Świętem 
Lalek (jap. Hina – matsuri) wy-
stawia się w domach, gdzie są 
dziewczynki, specjalny zestaw la-
lek składający się z figurek pary 
cesarskiej, dam dworu i innych, 
związanych z dworem cesar-
skim. Lalki hina są przekazywane  

z pokolenia na pokolenie i są bar-
dzo drogie. Nie służą do zabawy, 
lecz do oglądania w okresie do 
dwóch tygodni przed świętem 3 
marca. 

Japońscy chłopcy obchodzą 
swoje święto (jap. Tango – no 
Sekku) 5 maja. W każde z wy-
mienionych świąt obowiązują 
specjalne potrawy. Rodzice przy-
gotowują tradycyjne przysmaki, 
np. słodkie ryżowe kluski owijane 
liśćmi bambusa, różne rodzaje ry-
żowych ciasteczek nadziewanych 
słodką czerwoną pastą fasolową 
i owijane liśćmi dębu. 

Spotkanie dla wszystkich było 
bardzo ciekawe. Pani Tomomi 
została przez dzieci obdarowa-
na pracami z orgiami, kwiatkiem 
i czekoladkami. Bardzo wzruszo-
na obiecała, że za jakiś czas zno-
wu nas odwiedzi. 

~ Uczniowie klas trzecich 
Szkoły Podstawowej  

w Lusówku

25 marca w Centrum 
Kongresowo-Dydak-
tycznym Uniwer-

sytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu 
odbyła się uroczystość wręcze-
nia zaświadczeń i  nagród laure-
atom Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych organizowanych 
przez Kuratorium Oświaty w Po-
znaniu. Konkursy te odbywają 
się co roku w trzech dziedzinach: 
języka polskiego, matematyki i 
przyrody. O ile na etapie szkol-
nym wystarcza wiedza i umiejęt-
ności objęte podstawą programo-
wą realizowaną w ramach lekcji z 
poszczególnych przedmiotów, tak 
etap rejonowy i wojewódzki wy-
maga już od uczniów zarówno po-
głębienia jak i poszerzenia oma-
wianych zagadnień. Zwycięstwo 
w tym prestiżowym konkursie 
oprócz wielkiej satysfakcji zwal-
nia uczniów z pisania ogólnopol-
skiego sprawdzianu klas VI, gwa-
rantuje uzyskanie celującej oceny 
końcowej, jak i otwiera drzwi do 
wielu elitarnych gimnazjów

Tegoroczna uroczystość była 
bardzo wyjątkowa dla naszej 

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Mały łyk statystyki, słodki smak sukcesu

szkoły. Możemy się bowiem po-
szczycić 5 laureatami. Troje 
uczniów: Bartosz Zwoliński z kla-
sy VIa, Tomasz Jarmużek z klasy 
VIc oraz Bruno Maruszczak z kl. 
VIc  uzyskali tytuł laureata Woje-
wódzkiego Konkursu z przyrody, 
natomiast  Piotr Dudziak z kl. VIb 
i Bruno Maruszczak z kl. VIc uzy-
skali tytuł laureata z matematyki. 
Należy  dodać, że Bruno ma już na 
swoim koncie 3 tytuły laureata. W 
tym roku został podwójnym zwy-

cięzcą, ale już w zeszłym roku, 
jako piątoklasista, pisząc te same 
zadania co szóstoklasiści, zyskał 
tytuł laureata z matematyki. 

Do tegorocznego konkursu z 
matematyki przystąpiło 11 933 
uczniów, z czego do etapu woje-
wódzkiego dostało się 70 z nich. 
Z przyrody przystąpiło 12 027 
uczniów, a do finału dostało się 
131.  Tytuł laureata z matema-
tyki zdobyło 46 uczniów (0,39 
% wszystkich uczestników), a z 
przyrody 63, co stanowi 0,52% 
uczestników. Na szczególną uwa-
gę zasługuje fakt, iż z całego wo-
jewództwa wielkopolskiego w 
gronie zwycięzców z matematy-
ki było czworo dzieci z powiatu 
poznańskiego, w tym 2 z naszej 
szkoły. Z przyrody, z powiatu po-
znańskiego było 9 zwycięzców, z 
czego 3 z naszej szkoły. Tym bar-
dziej gratulujemy zarówno na-
szym uczniom jak i ich rodzicom, 
którzy przez cały ten czas wiernie 
ich wspierali. Mamy nadzieję, że 
to dopiero początek ich sukcesów, 
czego szczerze im życzymy i trzy-
mamy kciuki.

~ P.M.     
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Witaj wiosno!
21 marca cała społeczność naszej szkoły przywi-

tała wiosnę, która zrobiła nam bardzo miłą niespo-
dziankę w postaci przepięknej słonecznej pogody. 
Dzień był bardzo atrakcyjny. Niemałe emocje wy-
zwolił konkurs plastyczny „Portret Pani Wiosny”, w 
którym udział brały wszystkie klasy. Portrety prze-
pięknych wiosennych panien zdobią szkolny kory-
tarz. Komisja oceniająca prace miała duży kłopot 
z przyznaniem miejsc. Ostatecznie wygrała praca 
klasy III a – GRATULUJEMY! Dużo radości spra-
wiło nam prezentowanie przez poszczególne klasy 
wesołych okrzyków, które miały za zadanie prze-
pędzić zimę, a przywitać wiosnę. Ostatnim punk-

3 marca uczniowie SP im. Jana Pawła II mieli 
okazję uczestniczyć w spotkaniu pt. „Śladami 
marzeń” z podróżnikami - Tomaszem Labusem 

i Martinem Opaczykiem. Odbyli oni 88-dniową wy-
prawę po Południowo-Wschodniej Azji (Malezja, 
Tajlandia, Laos). Pan Tomasz z pasją mówił o „esen-
cji podróży kulinarnej”, o durianie – królu owoców, 
któremu stawiają pomniki, o restauracjach (na wy-
spie Pipi w Tajlandii) z hamakami, gdzie serwowa-
ne są smażone węże oraz warta 60 dolarów potrawa 
z cobry, a także o tarantulach spieczonych jak fryt-
ki. Niewątpliwie dla wszystkich zaskoczeniem były 
chipsy o smaku wodorostów. Uczniowie dowiedzieli 
się również, iż na Sumatrze ryż zbierany jest cztery 
razy w roku i nie ma tam chleba, bagietek czy bu-
łek. W Singapurze, z kolei jest zakaz przywożenia 
gumy do żucia i spożywania jej. Z zaciekawieniem 
słuchano o śnie pod gołym niebem, toaletach bez 
dachu, napojach w woreczkach, podróżach autosto-
pem i życzliwych mieszkańcach Kambodży, a także 
o ćwiczeniach w rzucie rekinem. Barwnej opowieści 
towarzyszyły zdjęcia. Po prelekcji nagrodzono pana 
Tomka gromkimi brawami. Dla uczniów i nauczy-
cieli było to fascynujące wydarzenie. 

 Na początku trzeciego tygodnia marca zapano-
wała atmosfera święta patrona Irlandii (Saint Patric-
k’s Day). 17 marca – tradycyjne irlandzkie święto: 
Dzień św. Patryka – nasza szkoła zainicjowała wy-
stawką prac uczniów poświęconą symbolom Irlandii. 
Prace brały udział w konkursach „Irlandia oczami 
dziecka” dla klas 1-3 oraz „The luck of the Irish” dla 
klas 4-6. Forma pracy plastycznej była dowolna, dla-
tego na wystawce można było podziwiać koniczy-
ny, zielone kapelusze oraz całą drużynę złośliwych 
skrzatów Leprikonów zaopatrzonych w garnki zło-
ta w przeróżnych wcieleniach – od rysunków przez 

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Ciekawy marzec

rzeźby. Na wystawie zalazły się 
też egzemplarze sztuki użytkowej 
– np. zielone okulary lub koni-
czyna – poduszeczka. Na przekór 
deszczowej pogodzie wystawka 
nastrajała pozytywnie wszystkich 
odwiedzających szkołę fundując 
im przy wejściu potężną dawkę 
irlandzkiego optymizmu w kolo-
rach pomarańczowo-biało-zielo-
nych.

18 marca uczniowie naszej 
szkoły mogli pogłębić swoja wie-
dzę na temat życia i historii św. 
Patryka, oglądając przedstawienie 
(przygotowane przez zespół an-
glistów oraz uczniów z koła jęz. 
angielskiego) pod tytułem „Histo-
ria św. Patryka”. Dodatkowo na-
sza szkoła postanowiła pobić re-
kord w ilości ubranych na zielono 
osób na terenie szkoły i sprawić, 
aby inni „zzielenieli z zazdro-
ści”, dlatego prawie wszyscy – 
uczniowie, nauczyciele i pracow-
nicy szkoły – mieli na sobie coś 

w tym kolorze, a niektórzy zasza-
leli i byli zieloni od stóp do głów. 

Dodatkowym akcentem była 
akcja „Zielone śniadanie” po-
wiązane z inicjatywą „Śniadanie 
daje moc” prowadzone przez wy-
chowawców klas 0-3. Uczniowie 
przygotowali w klasach śniada-
nie, które tym razem złożone było 
głównie z zielonych produktów. 
Uczniowie klas starszych również 
wzięli udział w akcji, przygoto-
wując dla rówieśników zielone 
poczęstunki, np. babeczki z zie-
lonym lukrem, zieloną galaretkę, 
placki w kolorze zielonym i mię-
towe cukierki – zielone oczywi-
ście:)

 Wszyscy mamy nadzieję, że 
dzięki wszechobecnej w naszej 
szkole optymistycznej zieleni 
udało się przechytrzyć złośliwego 
skrzata Leprikona i przywoła tak 
długo wyczekiwaną przez wszyst-
kich wiosnę.

~sptp

tem tej szkolnej uroczystości był 
wymarsz barwnym korowodem 
z  wiosennymi „gaikami” nad po-
bliskie jezioro, gdzie dokonał się 
ostateczny moment pożegnania 

zimy, a mianowicie spalenie ku-
kły  marzanny.

Jesteśmy pewni, że zaczarowa-
liśmy wiosnę i już na dobre zago-
ści ona w przyrodzie.

~ J.Klementowska
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W marcu przez cały tydzień gościliśmy gru-
pę uczniów wraz z nauczycielką fizyki 
ze szkoły greckiej Kastelli Valley High 

School, znajdującej się na Krecie. To już druga wizy-
ta w nowym szkolnym projekcie	eTwinning	-	„Ho-
sting	me,	hosting	you…” („Gościsz mnie, goszczę 
ciebie..,”), który realizujemy we współpracy ze szko-
łami w Szwecji, Grecji i Włoszech. Organizatorem 
poprzedniej była szkoła w Szwecji. 

Program wizyty obejmował spotkania w naszym 
gimnazjum, wycieczki krajoznawcze, czas spędzo-
ny z rodzinami oraz wspólne wieczory organizowa-
ne kolejno przez rodziny uczniów uczestniczących 
w projekcie.

Pobyt w szkole upłynął pod znakiem spotkań i na-
uki. W auli szkoły goście przedstawili prezentacje na 
temat geografii, gospodarki i kultury Krety. Chór „Al-
legro” wystąpił z repertuarem z nowego muzycznego 
projektu w ramach eTwinning. Nasi goście na lekcji 
muzyki u Danuty Krusińskiej nauczyli się naszej pie-
śni ludowej „Szła dzieweczka do laseczka”, a na tech-
nice u Krzysztofa Wojciechowskiego poznali podsta-
wy origami modułowego oraz papieroplastyki. 

Podczas wycieczek oprowadzaliśmy Greków po 
historycznym Poznaniu, zwiedzaliśmy wybrane 
przez nich muzea, byliśmy na Malcie, gdzie najwięk-
szą frajdą okazał się tor saneczkowy. Udaliśmy się 
też do Kórnika i Rogalina. 

Bardzo ważnym punktem programu były wspól-
ne wieczory zorganizowane przez rodziny naszych 
uczniów. Te niezwykle emocjonujące cudowne 

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Z dalekiej Krety…

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

PANGEA FINAŁ

chwile dawały okazję do podsu-
mowania każdego dnia i długich 
rozmów przy stole, przy ognisku 
i w tarnowskiej kręgielni.

Tydzień upłynął bardzo szybko. 
Nasza międzynarodowa grupa do-
skonale bawiła się razem i poka-
zała, że chce i potrafi spędzać czas 
z rówieśnikami, że różnice kultu-
rowe i językowe nie są dla nasto-
latków przeszkodą, a stanowią 

zachętę do ciekawego spotkania. 
Młodzież zaprzyjaźniła się tak 
bardzo, że pożegnanie nie należa-
ło do łatwych. Na szczęście, przed 
grupą jeszcze jedna wizyta, gdyż 
niebawem, w maju, zobaczą się 
ponownie, tym razem na Krecie. 

Zorganizowanie wymiany mło-
dzieży nie byłoby możliwe bez 
rodziców, z którymi współpracę 
w programie eTwinning zaczęli-
śmy już w poprzednich projektach 
ze szkołami w Szwecji. Tradycyj-
nie już rodzice nie tylko gościli 
uczniów w swoich domach, ale 
byli także animatorami spotkania, 
angażując się w organizację poby-
tu. Jesteśmy ogromnie wdzięczni 
rodzicom za wszystko i serdecz-
nie dziękujemy. 

~ Elżbieta Kubiak

Uniwersytet Vistula przy 
ulicy Stokłosy, Warsza-
wa, 28 marca. Od rana 

do gmachu uczelni ściągały tłumy 
uczniów i ich opiekunów. Przyje-
chali z całej Polski. Na parkingu 
zatrzymywały się również auto-
kary z zagranicy. Tego dnia miał 
miejsce finał Międzynarodowego 
Matematycznego Konkursu PAN-
GEA. Do finału zakwalifikowało 
się około 500 osób. Wśród nich 
znalazł się uczeń klasy pierwszej 
naszego Gimnazjum – Piotrek 
Wanat. Każdy z uczniów otrzy-
mał kod identyfikacyjny oraz 
przydział auli, w której miał pisać 
test. Około godziny 11.30 ucznio-
wie zostali poproszeni o zajęcie 

miejsc w swoich aulach. Punk-
tualnie o 12.00 za uczniami za-
mknęły się drzwi pomieszczeń i 
rozpoczęło półtoragodzinne zma-
ganie z zadaniami matematyczny-
mi. Już po przyjeździe na miejsce 
spotkaliśmy ucznia drugiej klasy 
sąsiedniego Gimnazjum w Bara-
nowie. Za niego również mocno 
trzymaliśmy kciuki i życzyliśmy 

mu powodzenia w „matematycz-
nych łamańcach głowy”.  Wyniki 
tych zmagań poznamy w kwiet-
niu.

Po konkursie mieliśmy chwilkę 
czasu na odpoczynek i przekąskę 
w Złotych Tarasach. A potem już 
szybko do domu.

Iwona Dostatnia

Piotrek Wanat
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W godzinach przedpołu-
dniowych, 10 marca 
wyruszaliśmy (ucznio-

wie Liceum Ogólnokształcącego 
w Tarnowie Podgórnym) do Po-
znania po naszych gości z Nie-
miec. Tym razem oni odwiedzili 
naszą szkołę, gminę i nas samych. 
Około południa zawitali w Pozna-
niu. Następnie udaliśmy się do na-
szego LO, gdzie zjedliśmy obiad, 
oprowadziliśmy przybyłych gości 
po szkole oraz spędziliśmy miło 
czas podczas gier integracyjnych. 
Kolejne dwie godziny spędzili-
śmy na kręgielni, gdzie mogli-
śmy się rozluźnić i rywalizować 
w grupach. Następnie każdy z nas 
zabrał do domu swoją koleżan-
kę / swojego kolegę z Niemiec. 
Nasi rówieśnicy poznali naszych 
rodziców, którzy zapewne próbo-
wali przywitać ich we wszystkich 
znanych sobie językach, włącznie 
z rosyjskim i migowym. 

We wtorek udaliśmy się do Po-
znania. Byliśmy podzieleni na 
grupy, a porozumiewaliśmy się 
w języku angielskim. Chodzili-
śmy po Starym Rynku i szukali-
śmy miejsc, napisów, symboli. 
Przypominało to takie miejskie 
podchody. Na koniec, na Placu 
Kolegiackim każda grupa musia-
ła zrobić zdjęcie i wysłać do na-

Liceum w Tarnowie Podgórnym

Niemieccy goście w Liceum

Liceum w Tarnowie Podgórnym

Masz dar uzdrawiania

uczycieli. Ach ta technika! Nic się nie da ukryć przed 
dociekliwym okiem ciała pedagogicznego. Goście z 
Niemiec mogli też zobaczyć z bliska codzienne życie 
mieszkańców Poznania. Obiad zjedliśmy już w szko-
le. Zabraliśmy się następnie za projekt. Jego celem 
było opracowanie rozmówek w języku polskim, nie-
mieckim i angielskim. Pisaliśmy zwroty, które uwa-
żaliśmy za potrzebne w komunikowaniu się. Na za-
kończenie miłego dnia udaliśmy się na lodowisko, 
gdzie każdy mógł wykazać się w łyżwiarstwie. Jedni 
przełamywali pierwsze lody, a inni rozwijali swoje 
niewątpliwe umiejętności. 

W środę wyruszyliśmy do Wrocławia. Pierw-
szym punktem wycieczki była Panorama Racławic-
ka. Potem na rynku szukaliśmy jak największą licz-
bę krasnali i zrobiliśmy sobie z nimi zdjęć. Była to 
świetna okazja do zwiedzenia miasta. Pomysły na 
realizację tego były różne. Niektórzy nawet spraw-
dzili, jak funkcjonuje komunikacja miejska we Wro-
cławiu; dla naszych gości przejażdżka tramwajem 

była szczególną atrakcją. Na koń-
cu udaliśmy się do Hali Stulecia, 
gdzie obejrzeliśmy niesamowite 
widowisko muzyczno-świetlne.

 W czwartek nasi koledzy 
uczestniczyli z nami w lekcjach. 
Następnie kontynuowaliśmy nasz 
projekt, który po obiedzie pre-
zentowaliśmy. Myślę, że zwro-
ty, które znalazły się w naszych 
słownikach, przydadzą się, kie-
dy znów spotkamy się na wymia-
nie. Później był czas wolny: jed-
ni grali w piłkę nożną, inny robili 
zakupy dla najbliższych. Pod wie-
czór wszyscy razem spotkaliśmy 
się w Lusowie na ognisku. Mie-
liśmy tam okazję wybrać się na 
przejażdżkę bryczką oraz konno; 
większość robiła to po raz pierw-
szy. Bardzo miło spędziliśmy ten 
ostatni wspólny wieczór.

W piątek nasi goście wyjeżdża-
li już do domu. Pożegnaliśmy się 
na Dworcu Głównym w Poznaniu. 
Odjechali w siną dal pociągiem, zo-
stawiając po sobie miłe wspomnie-
nia. Kończąc moje sprawozdanie, 
dziękuję w imieniu uczniów biorą-
cych udział w wymianie wszystkim 
nauczycielom naszej szkoły, którzy 
poświęcili nam swój czas. Zapew-
ne bez pomocy Aliny Brzezińskiej, 
Natalii Bucholskiej i Anny Organi-
sta pobyt naszych kolegów z Nie-
miec nie byłby tak udany. A może-
cie mi wierzyć, że był!

Marta Krupka
LO w Tarnowie Podgórnym

W piątek 14 marca w ra-
mach kampanii Drugie 
Życie Liceum Ogól-

nokształcące w Tarnowie Pod-
górnym gościło dr Martę Sękow-
ską, która na co dzień pracuje jaki 
chirurg na oddziale transplanto-
logii i chirurgii Szpitala Woje-
wódzkiego w Poznaniu oraz Ka-
rola Prątnickiego, który 12 lat 
temu przeszedł przeszczep serca.  
Podczas trwającego godzinę spo-
tkania pani doktor w niezwykle 
ciekawy sposób omówiła kwestie 

związane z transplantacją. Pan Ka-
rol opowiedział o swojej operacji 
oraz o tym, jaki wpływ wywarła 
na jego życiu. W spotkaniu udział 
brali pełnoletni uczniowie naszej 
szkoły, którzy już wcześniej pod-
pisali oświadczenie woli oraz ci, 
którzy dawcami będą mogli zostać 
dopiero w niedalekiej przyszłości. 
Po zakończeniu spotkania goście, 
oprócz gromkich braw otrzymali 
również kwiaty i wykonali sobie 
pamiątkowe zdjęcie z propagato-
rami akcji Drugie Życie w naszej 
Gminie. Spotkanie miało na celu 
zapoznanie uczniów z tematem 
transplantacji oraz uświadomienie 
tego, że każdy z nas może urato-
wać czyjeś życie.  ~ lotp
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Marzenia i pragnienia są 
treścią i sensem ludz-
kiego życia. Człowiek 

marzy, ponieważ chce w ten spo-
sób choć w małym stopniu urze-
czywistnić swoje najskrytsze 
pragnienia, coś, do czego dąży. 
Wolontariusze z Liceum Ogólno-
kształcącego w Tarnowie Podgór-
nym doskonale zdają sobie z tego 
sprawę. 22 lutego bieżącego roku 
już po raz kolejny grupa uczniów 
wspólnie z Mirosławą Przyłudz-
ka-Moryl udała się do Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w 
Szamotułach. Warto w tym miej-
scu wspomnieć o haśle, pod któ-
rym odbywają się nasze wyjazdy: 
„Każdy ma swoje słoneczne ma-
rzenia nie związane nic, a nic z 
pogodą”. 

Po cieszącej się ogromnym za-
interesowaniem zbiórce pienię-

Liceum w Tarnowie Podgórnym

Każdy ma swoje słoneczne marzenia nie 
związane nic, a nic z pogodą

Liceum w Tarnowie Podgórnym

Święto liczby Pi w LO 

dzy i podarunków prosto z serca, 
przygotowaliśmy dla dzieci pre-
zenty. Mogliśmy w ten sposób 
spełnić chociaż te najmniejsze 
marzenia o dużym pluszowym 
misiu, kosmetykach i różnych sło-
dyczach. Więcej szczęścia jest w 
dawaniu aniżeli w braniu. Słowa 
te w dzisiejszych czasach mogą 

wydawać się nieco przebrzmia-
łe lub nieaktualne. Na pewno nie 
dla nas, ponieważ staramy się 
wyciągnąć dłoń do tych, którzy 
nas potrzebują. Próbujemy od-
krywać w sobie pasję działania 
na rzecz słabszych i pokrzyw-
dzonych. Bez względu na nasz 
wiek, czy sytuację materialną to 
nie ma znaczenia liczy się serce 
Na twarzach dzieci pojawił się 
uśmiech, również dzięki przy-
gotowanym przez wolontariuszy 
warsztatom muzycznym, tanecz-
nym, plastycznym, fotograficz-
nym i rozgrywkom w Fife. 

Pomagając innym odkrywamy 
to, co tak naprawdę jest w życiu 
ważne i na czym warto się sku-
pić. Cieszymy się, że w naszym 
liceum wolontariat jest nieodłącz-
nym elementem szkolnego życia. 

Alicja Zaglaniczna kl IIa

Liczba Pi to stała matema-
tyczna, która pojawia się 
w wielu dziedzinach ma-

tematyki i fizyki. Ludzie zetknę-
li się z nią już w starożytności, 
zauważając, że stosunek obwodu 
koła do jego średnicy jest warto-
ścią stałą. Babilończycy przyjmo-
wali, że jest ona w przybliżeniu 
równa 3.

Jak co roku, w naszym liceum 
14 marca obchodziliśmy jej świę-
to. Mottem uroczystości stał się 
cytat Rogera Bacona „Matema-
tyka jest drzwiami i kluczem do 
nauki.” 

Klasa Ia razem z wychowaw-
czynią –nauczycielką matematy-
ki Anną Gorońską przygotowała 
z tej okazji konkurs międzyklaso-
wy. Prowadzący starali się zachę-
cić nas do wzięcia udziału w cie-
kawej i fascynującej przygodzie 
z matematyką, której przez całe 

spotkanie towarzyszyły humor 
i zabawa. Nie zabrakło śmiesz-
nych, zmuszających do logicz-
nego myślenia konkursów oraz 
oczywiście ciekawych nagród. 
Oceniane były między innymi: 
wystroje klas, prezentacje multi-
medialne i prace plastyczne. De-
cydujące dla ostatecznych wyni-
ków konkursu okazały się zagadki 
myślowe. Po zaciętej rywaliza-
cji najlepsi okazali się uczniowie 
klasy 2b, zaraz za nimi była eki-
pa z 3bc i na ostatnim nagrodzo-
nym słodkim upominkiem miej-
scu znalazła się, ku zaskoczeniu 
wszystkich, humanistyczna klasa 
2a!

Od tego dnia wszyscy uczniowie 
z naszego liceum będą kojarzyli 
matematykę ze znakomitą zabawą. 
Warto na zakończenie wspomnieć, 
że 14 marca to także dzień urodzin 
jednego z największych fizyków - 
teoretyków, twórcy teorii względ-
ności, laureata nagrody Nobla - Al-
berta Einsteina. Jestem pewna, że 
to nie przypadek!  

Alicja Zaglaniczna klasa IIA
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 bieg lwa

Wiesz, że biegowa Polska czeka już na wy-
darzenie, które odbędzie się w Tarnowie 
Podgórnym? Do tej uroczej miejscowości 

pod Poznaniem zjadą najlepsi polscy biegacze dłu-
godystansowi oraz elita z kilku europejskich i afry-
kańskich krajów. PÓŁMARATON zapowiada się 
bardzo ciekawie pod względem sportowym gdyż tra-
sa biegu uznawana jest za bardzo szybką, pozwala-
jącą osiągać znakomite wyniki, a nagrody finansowe 
i rzeczowe należą do najwyższych w Polsce.  

Nie mniej ważne są pozostałe wydarzenia z BIE-
GIEM	LWIĄTEK, Pogonią za Lwem i sztafetami 
szkolnymi na czele. 

Skupmy się jednak na tym, co pozwoli Tobie ro-
dzinnie spędzić niedzielny czas. Zachęcamy Cię, 
przyjedź z rodziną i znajomymi na Bieg Lwa i do-
pinguj biegaczy. Wiemy, półmaraton potrwa tylko 
3 godziny, ale Bieg Lwa to dziesięć godzin atrakcji. 
I właśnie te atrakcje znajdą się na EXPO POZIOM 
WYŻEJ bo to wydarzenie inne niż wszystkie. Za-
czniemy już o godzinie 9.00. 

Ideą EXPO jest przygotowanie przez naszych part-
nerów specjalnych stref, które odzwierciedlą hasło 
POZIOM	WYŻEJ i wpiszą się w koncepcję wyda-
rzenia rodzinnego. 

Będzie SPORTOWO za sprawą WUEF Club 
i Kimball. Odwiedź strefę WUEF i zagraj w siatków-
kę plażową lub plażową piłkę nożną. W tym czasie 
dzieci będą hasać na specjalnie dla nich przygotowa-
nym placu zabaw z atrakcjami z Decathlonu. Obok, 
w części fitness swoich sił spróbują fani Zumby, 
Pilates czy Crossu. A jak już poczujesz, że musisz 
odpocząć skorzystaj z części wypoczynku i relaksu 
z masażami, sauną i Olenderską Wioską Zdrowia. 
Tu też swoje miejsce znajdą seniorzy. Po sąsiedzku 
zaprasza Cię Kimball na swoją majówkę. Przygotu-
jesz tam indywidualne przybory do kibicowania, po-
malujesz twarz w barwy bojowe i tak wyekwipowa-
ny wyruszysz na 8-metrową ściankę wspinaczkową. 
Pod okiem instruktorów pokażesz dzieciom co potra-
fi tata… no chyba, że będzie odwrotnie. 

Czas na złapanie oddechu. Wejdź do strefy zajęć 
KREATYWNYCH. Klunkierownia i Stowarzysze-
nie Roktar  nauczą Ciebie oraz Twoich bliskich jak 
wykorzystać fantazję aby zrobić coś nietuzinkowe-
go, a zarazem praktycznego. Poznacie techniki deco-
upage, schabby chic i inne. Swoje arcydzieła zabie-
rzecie do domu i z dumą postawicie je na kredensie 
w pokoju wypoczynkowym.

Po drodze zajrzyjcie do Drużyny Szpiku. Ich strefa 
EDUKACJI zdrowotnej uświadomi Ci w jak łatwy 
sposób możesz nie tylko pomóc ale uratować komuś 
życie. 

Jak już jesteśmy przy edukacji to warto wspomnieć 
o strefie BEZPIECZEŃSTWA KIA Delik. Firma 
edukuje o zachowaniu na drodze i z pomocą Poli-
cji w przyjemny sposób uświadomi Twoje dzieci, że 

BIEG LWA - ZAREZERWUJ SOBIE 18 MAJA!
samochód, owszem jest fajny, ale 
również niebezpieczny. Przy oka-
zji będzie też możliwość poznania 
najnowszych modeli KIA. Obok 
będziesz mógł OZNAKOWAĆ 
rower. Policja razem z Powiatem 
Poznańskim przeprowadzą akcję, 
podczas której bezpłatnie zabez-
pieczysz rower. Twój rower otrzy-
ma unikatowy, trwały numer oraz 
naklejkę o takim fakcie. Ty dosta-
niesz specjalna kartę. 

Wypoczęci wejdźcie do strefy 
JOHN	DEERE. To będzie prze-
życie. Największe maszyny rol-
nicze wyglądają jak z Kingsajzu. 
Dzieci będą zachwycone, tym bar-
dziej, ze będą mogły przejechać 
się ich miniaturami. Ty poma-
newrujesz pojazdami w średnim 
wydaniu na placu manewrowym, 
a na koniec wszyscy odbierzecie 
prawo jazdy John Deere. 

Czas na małe co nieco czyli 
COŚ	NA	ZĄB. Z tej racji, że je-
steśmy w sercu Wielkopolski to 
zaczniemy od słodkiego czyli po-
częstunku od Mondelez. W strefie 
gastronomicznej znajdziesz pysz-
ne jedzenie przygotowane przez 
Starą Wozownię, słynącą w oko-
licy ze świetnej kuchni, a w par-
ku będzie czekało na Ciebie piwo. 
Nasz wieloletni, niezawodny part-
ner, firma LIDL, nie tylko zapew-
ni biegaczom niezbędnych wita-
min, energii i płynów ale również 
przygotuje atrakcje dla pozosta-
łych gości Biegu Lwa. Będzie też 
coś dla aktywnych. Jesteś aktyw-
ny? To wpadnij i pokaż co potra-
fisz. W strefie Lidla znajdziesz 
również kulinarne niespodzianki. 
Smacznego.

Najedzony? Masz już zrobiony 
przez siebie wazon lub zegar? No 
to zabierz DZIECI do strefy MK 
Cafe. Ty wypijesz pyszna kawę, 
a dzieciaki wydoją krowę. Kto 
powiedział, że krowa daje mleko? 
Sprawdź bo czasy się zmieniają. 
Pysznie było? Zatem podejdź do 
strefy G.EN.Gaz na słodki poczę-
stunek oraz pomalowanie buźki 
w kolorowe motylki albo mniej 
kolorowe oblicze Lorda Vadera. 
G.EN.Gaz Energia od pierwszej 

edycji dba o nasze lwiątka mając 
wyłączność na ich biegi. 

Dzieciaki uwielbiają techni-
kę, wodę i dynamikę. Zabierz je 
do strefy technicznej Grundfos. 
Tam wszystko płynie. Na koniec 
pójdźcie do planetarium. Podczas 
seansu prowadzonego przez Pa-
sjonatów Twoje dzieci na chwilę 
zapomną o grawitacji i uniosą się 
między gwiazdy.

Znasz firmę PASO? Chyba każ-
dy Polak ma torbę, walizkę lub 
plecak tej firmy. W tej strefie za-
pewne skorzystasz z bardzo atrak-
cyjnej oferty na ich wyroby, a nie 
jedną torbę będziesz mógł wy-
grać podczas licznych rodzinnych 
KONKURSÓW. 

Tarnowo Podgórne będzie za-
chwalało walory gminy na spe-
cjalnym stoisku. Może dowiesz 
się czegoś ciekawego o okolicy? 
Może odkryjesz urocze jeziora?

I na koniec jeszcze słowo 
o ZDROWIU. Ciekawie będzie 
w strefie Podologia Help. Bę-
dziesz mógł zeskanować swoją 
stopę statycznie i w ruchu. Bada-
nie wiele Ci powie o stanie stóp, 
a konsultacja specjalisty pomo-
że zapobiec wadom, które mogą 
mieć swoje skutki w przyszłości. 
Wiesz, że prawidłowa postawa 
wpływa na stawy i kręgosłup?

Było edukacyjnie, kreatywnie, 
sportowo i smacznie. Brakuje tyl-
ko dobrej muzyki. Oczywiście i to 
mamy dla Ciebie.  Na Biegu Lwa 
wystąpi zespół RAGGAFAYA 
prezentując swoje największe 
przeboje. Raggafaya słynie z bar-
dzo energetycznych i ekspresyj-
nych koncertów. Swoja muzyką 
i kontaktem z publicznością po-
trafi rozruszać każdego. To jeden 
z najlepszych zespołów koncerto-
wych w Polsce. Baw się! Start już 
o 16.00.

Chyba już nie masz wątpliwo-
ści, że 18 maja musisz być w Tar-
nowie Podgórnym na Biegu Lwa? 

O szczegółach poczytaj na stro-
nie www.bieglwa.pl

~ PM
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Na temat Biegu Lwa wiesz 
już pewnie bardzo dużo 
i zapewne przygotowu-

jesz się do niego intensywnie. Nie 
musisz być biegaczem, żeby AK-
TYWNIE wziąć w nim udział. 

Pamiętaj, że tego dnia oczy bie-
gowej Polski będą skierowane na 
Tarnowo Podgórne. Wesprzyj za-
tem biegaczy dopingiem i atmos-
ferą, jaką potrafią stworzyć tylko 
mieszkańcy naszej gminy. Niech 
każdy, kto wyjedzie z Tarnowa 
przez kolejne dni wspomina to, 
co działo się podczas Biegu Lwa. 
Niech będzie o nas GŁOŚNO! 

Nie masz pomysłu na DO-
PING? Podsuwamy zatem pomy-
sły. Wystaw na ulicę stolik i zor-
ganizuj piknik. Zaproś sąsiadów 
i razem zagrzewajcie biegaczy do 
walki. A może umiesz śpiewać, 
grać na jakimś instrumencie? 
To wszystko pomaga. Nawet nie 
wiesz, ile energii możesz dać za-
wodnikom. Największe światowe 
imprezy biegowe gromadzą set-
ki tysięcy kibiców. Mówi się, że 
w Berlinie jest ich ponad milion. 
W czym my jesteśmy gorsi od 
Berlińczyków? Może jest nas tro-
chę mniej ale na pewno umiemy 
się tak samo bawić i dopingować. 

Może znasz kogoś, kto ma ZE-
SPÓŁ	 MUZYCZNY? Zachęć 
ich, niech staną na trasie i grają. 
W końcu nie często ma się kilku-
tysięczną widownię, w dodatku 
w pełnym biegu. 

A co jeśli będzie GORĄCO? 
Strażacy przygotują mgiełki wod-
ne ale każda inicjatywa w tym 
zakresie jest mile widziana. Zra-
szacze ogrodowe, miski z wodą 
do zamoczenia czapeczki. Za to 
z pewnością usłyszysz nie jedno 
miłe słowo od zawodników i zo-
baczysz bezcenny uśmiech na ich 
twarzach. 

Ważne jest też, abyśmy podoła-
li organizacyjnie, a w tym wydat-
ną pomocą muszą wesprzeć nas 
mieszkańcy. Usuńmy wszystkie 
SAMOCHODY z trasy biegu. 
Tylko na 4 godziny od 13.00 do 
17.00. Nie próbujmy też wyjeż-

BIEG LWA – BĄDŹ DUMNY!!!
dżać na ulicę ponieważ będą za-
mknięte. Jeśli planujesz wyjazd 
zostaw samochód poza trasą na 
jednym z parkingów buforowych 
przygotowanych specjalnie na tą 
okazję. Ruch pieszy będzie otwar-
ty ale poruszaj się wyłącznie 
chodnikiem. Reagujmy na uwagi 
wolontariuszy i organizatorów. To 
tylko kilka godzin, które rzutują 
na obraz Tarnowa w Polsce. 

Więcej szczegółów na www.
bieglwa.pl
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ogłoszenia

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza   
PRZETARG USTNY OGRANICZONY - na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lusowie

Obręb Nr działki Powierzchnia 
nieruchomości

Księgą wieczysta Cena wywoławcza 
(w tym 23% VAT)

Wysokość 
wadium

Minimalna wysokość 
postąpienia

Lusowo 759/5 (Bz) 493 m2 PO1P/00105692/7 70.341,24 zł 3.517,06 zł 703,00 zł
Nieruchomość niezabudowana, teren równinny, porośnięty samosiejkami sosny, które nie przedstawiają wartości rynkowej. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie – osiedle 

Przylesie, zatwierdzonym uchwałą nr XXII/22/1998 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r.  opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
nr 3, poz. 40 działka nr 759/5 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową, powiększenie działki sąsiedniej- symbol MJ. 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 
102 z 2010 r. poz. 651 z późniejszymi zmianami ) upłynął w dniu 19 marca 2014r. 
Przetarg	ograniczony	jest	do	właścicieli	nieruchomości	sąsiednich z powodu braku możliwości zagospodarowania działki 759/5 jako od-

rębnej nieruchomości. W przetargu ograniczonym mogą brać udział właściciele nieruchomości sąsiednich – działek nr: 744, 743.
Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie się dnia 14 maja 2014r. (środa) o godz. 9oo, w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym 

ul. Poznańska 115. Osoby	zamierzające	wziąć	udział	w	przetargu	zobowiązane	są	do	złożenia	pisemnego	zgłoszenia	swojego	uczestnictwa	
w	przetargu	w	terminie	do	dnia		7	maja	2014r. Osoba zamierzająca brać udział w przetargu, która nie jest ujawniona jako właściciel w księdze 
wieczystej, powinna przedłożyć dodatkowo aktualny dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości sąsiedniej np. kopie aktu no-
tarialnego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w  w/wym.  wysokości na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: 
ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441 w terminie do	dnia	7	maja	2014	r.  Za termin wniesienia wadium uważa 
się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i kto 
jest uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wadium osoby 
wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od; od-
wołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  Na dzień przed przetargiem tj. 
w dniu 13 maja 2014 r.  zostanie wywieszona lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium oraz dowód potwierdzający 
tożsamość. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich 
ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 z późniejszymi zmianami ) oraz § 6 ust.1 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późniejszymi zmianami). Mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie internetowej: 
www.podgik.poznan.pl/, tekst planów dostępne są na stronie internetowej: www.tarnowo-podgorne.pl/. Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 61-89-59-261.   

 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 594 ze zm.), 
art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź-
niejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LIX/755/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż 
działki, przeznaczam do zbycia nieruchomość.

WYKAZ
adres nieruchomości Lusowo ul. Poznańska

oznaczenie geodezyjne obręb Lusowo, arkusz mapy 2, działka 351/1 (Bi), powierzchnia 13 m2

księga wieczysta KW PO1P/00288399/9 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 

opis nieruchomości działka zabudowana ścianą oraz murem budynku posadowionego na terenie działki nr 353. Działka 
351/1 posiada kształt bardzo wąskiego i wydłużonego prostokąta. Nakłady stanowią własność właści-
ciela działki nr 353. 

przeznaczenie nieruchomości w mpzp zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu i tere-
nów przyległych zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr XXII/12/2003 z dnia 4.11.2003r. opubl. w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. z 2004r. Nr 22 poz. 623, działka nr 351/1 znajduje się na terenie przedszkola, a działka 
nr 353 z którą tworzy jedność gospodarczą leży na terenie oznaczonym symbolem IIIL10M2 – tereny 
intensywnej zabudowy jednorodzinnej.

forma i tryb zbycia udziału gminy sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz właściciela działek nr 353 - art. 37 ust. 2 pkt 6 w/wym. 
ustawy  

cena sprzedaży gruntu ( w tym 23% VAT*, za-
wiera wartość, koszty związane ze sprzedażą) 

4.151,68 zł 

informacja dodatkowa nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe

* w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena ulegnie zmianie
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 

pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 12 maja  2014r. włącznie. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 31 marca 
2014r. na okres 21 dni, tj. do dnia  22 kwietnia 2014r. włącznie.

Dyżur i nieodpłatne porady prawne: 8 maja, 15.00 – 20.00 – prawnicy z kancelarii  
JLSW Janaszczyk & Lis Radcowie Prawni – GKS „Tarnovia”, ul. 23 Października w Tarnowie Podgórnm.
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Tarnowo Podgórne; 2014-04-11  WZP.6721.3.2014

OBWIESZCZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY MIEJ-

SCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNE-
GO W CENTRUM TARNOWA PODGÓRNEGO.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 
2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 
r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały Nr LXIII/825/2014 z 
dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w centrum Tarno-
wa Podgórnego.

Teren objęty niniejszą uchwałą obejmuje obszar o powierzchni 
około 2,6 ha, położony w centrum Tarnowa Podgórnego:

- obszar przy ulicy Poznańskiej obejmujący dz. o nr: 105/2, 105/3, 
105/4, 314/1,

- obszar na rogu ulic: 25 Stycznia i Fabrycznej – dz. nr 956/6,
- obszar pomiędzy ulicami: Poznańską i ks. J. Bryzy – dz. nr: 

438/1, 438/2, 438/3, 438/4, 439/1, 439/2, 439/3, 439/4, 440/2, 440/3, 
440/4, 440/5.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na pi-
śmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 9 maja 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której 
dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.23.2012                                    
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Tarno-
wo Podgórne i Góra – dla terenów w sąsiedztwie ronda im. Lecha 
Wałęsy, ronda im. Tadeusza Mazowieckiego oraz przy ulicach: Owo-
cowej, Nowej, Rokietnickiej i ks. J. Bryzy

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Tarno-
wo Podgórne i Góra – dla terenów w sąsiedztwie ronda im. Lecha 
Wałęsy, ronda im. Tadeusza Mazowieckiego oraz przy ulicach: Owo-
cowej, Nowej, Rokietnickiej i ks. J. Bryzy wraz z prognozą oddzia-

ływania na środowisko w dniach od 28.04.2014 r. do 28.05.2014 r. w 
godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się 12.05.2014 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godz.16.00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pok.13. oraz składać uwagi do wy-
żej wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
13.06.2014 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne   mgr Tadeusz Czajka

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 594 ze zm.), 
art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź-
niejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LIII/679/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż 
nieruchomości, przeznaczam do zbycia nieruchomość.

WYKAZ
adres nieruchomości Baranowo ul. Ametystowa

oznaczenie geodezyjne obręb Baranowo, arkusz mapy 15, działka 222/208 (Bp), powierzchnia 173 m2

księga wieczysta KW PO1P/00099730/0 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 

opis nieruchomości działka niezabudowana, kształt działki regularny, wydłużony prostokątny, przez teren działki 
przebiega podziemna linia energetyczna, która utrudnia zabudowanie działki,
działka zlokalizowana jest na terenie obszaru ograniczonego użytkowania lotniska Poznań Ławica

przeznaczenie nieruchomości w mpzp działka nr 222/208 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospo-
darowania przestrzennego.  Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr XII/134/2011 z dnia 21 
czerwca 2011r. w/wym. działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem U – tereny usług 
(funkcja dominująca). 

forma i tryb zbycia udziału gminy sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości 
sąsiedniej - art. 37 ust. 2 pkt 6 w/wym. ustawy  

cena sprzedaży (zawiera wartość, koszty związane ze 
sprzedażą) zwolniona z VAT art. 2 pkt 33 i art. 43 ust. 
1 pkt 9 ustawy o VAT

23.846,32 zł 

informacja dodatkowa nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 12 maja  2014r. włącznie.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 31 marca 2014r. na okres 21 dni, tj. do dnia  22 kwietnia 2014r. włącznie.
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ogłoszenia
 Tarnowo Podgórne, dnia 11 kwietnia 2014 r.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010, Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz § 6 ust.1 Roz-

porządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. z 2004, Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LX/780/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 stycznia 2014 r. 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gminnych  

w położonych w Tarnowie Podgórnym na okres 99 lat na cele budowy Centrum Rehabilitacyjno- Medycznego
1 Położenie nieruchomości Tarnowo Podgórne, rejon ul. Zachodniej i Nowej

2 Oznaczenie geodezyjne

Położenie nieruchomości Numer geodezyjny nieruchomości Powierzchnia w ha Księga wieczysta

Tarnowo
Podgórne

76/9 0,8879 PO1P/00257056/7
80/32 0,4084

PO1P/00097449/9
80/30 0,0179

Łączna powierzchnia nieruchomości – 1,3142 ha

3 Opis nieruchomości

Nieruchomości przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste są niezabudowane, nieogrodzone. Dostęp 
do drogi publicznej jest zapewniony poprzez służebność gruntową przez działkę nr 76/7. Na działce 76/9 zostanie 
ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego 
właściciela nieruchomości o nr 76/8. Łączny kształt działek nieregularny.
Działki nieuzbrojone, media w ulicy Zachodniej i Nowej. Bezpośrednie sąsiedztwo to obecnie realizowana inwestycja 
–Tarnowskie Termy. Przewiduje się połączenie obu obiektów blisko 70 metrowym tunelem napowietrznym.

4

Przeznaczenie 
nieruchomości

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
Uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr IX/101/2011 z dnia 17 maja 2011r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. Tarnowo Podgórne  nr 212, poz.3307 z dnia 29 lipca 2011r. działki o nr ewid. 76/9, 80/32 i 80/30 znajdują 
się na terenie oznaczonym symbolem 1U/ZP/WS- tereny zabudowy usługowej i zieleni urządzonej z systemem 
wód powierzchniowych. Dopuszcza się m.in. lokalizację zabudowy usługowej powiązanej z zielenią urządzoną 
dla świadczenia usług w zakresie m. in. sportu i rekreacji, kultury i oświaty, zdrowia , hotelarstwa, gastronomii 
oraz innych rodzajów usług nieuciążliwych.

Sposób 
zagospodarowania

Sposób zagospodarowania nieruchomości określa program funkcjonalno – użytkowy dla budowy Centrum 
Rehabilitacyjno – Medycznego. Użytkownik wieczysty zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości 
uwzględniając wszystkie elementy Programu. Z Programem można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne godzinach pracy urzędu Gminy w pokoju nr 11.

5 Termin zagospodarowania 
nieruchomości

Użytkownik wieczysty zobowiązuje się do uzyskania pozwolenia na budowę w nieprzekraczalnym terminie – 12 
miesięcy od dnia podpisania aktu notarialnego.
Dla całkowitego zakończenia realizacji inwestycji wraz z przypisanymi do nich w Programie urządzeniami 
infrastruktury, wyznacza się nieprzekraczalny termin – 24 miesiące po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

6 Cena nieruchomości
Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi 1 911 767,00 zł (słownie : jeden milion dziewięćset jedenaście 
tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych)

7 Opłaty za użytkowanie 
wieczyste

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15 % ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu i 
powiększona będzie o należny podatek VAT według stawki 23%.
Dla nieruchomości zgodnie z art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami ( 
tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) ustala się roczną stawkę użytkowania wieczystego 
w wysokości  3 % ceny uzyskanej w wyniku przetargu, powiększoną o należny podatek VAT.

8
Terminy wnoszenia opłat

Pierwsza opłata podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej 
nieruchomości w użytkowanie wieczyste, przelewem na rachunek Urzędu Gminy.
Ustala się termin uiszczania rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste – do 31 marca każdego roku, z góry za 
dany rok , przelewem na rachunek Urzędu Gminy.

9 Zasady aktualizacji opłat Zgodnie z art.77 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z tym zastrzeżeniem, że opłaty te nie mogą być 
niższe niż ustalone na postawie ceny uzyskanej w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 13	czerwca	2014	r.	(piątek)	o	godzinie	1000 w sali nr 100 Urzędu Gminy ul. Poznańska 115.
Warunki przetargu:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 

w gotówce w kwocie 100	000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) 
najpóźniej do dnia 9 czerwca 2014 r. (poniedziałek) na konto Urzę-
du Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 
48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. Za dzień wniesienia wadium 
uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne.

2. Okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości.
3. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zali-

cza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestni-
ka, który wygrał przetarg od dnia zawarcia umowy.

4. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwróco-
ne niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia przetargu, 
unieważnienia lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które 
wpłacą wadium w /w terminie. W przypadku osób fizycznych pozosta-
jących w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej 
wspólności majątkowej w przetargu uczestniczą oboje małżonkowie 
lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo do dokonania 

określonej czynności prawnej za małżonka nieobecnego na przetargu.
Osoby prawne zobowiązane są okazać komplet dokumentów po-

twierdzających prawo do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą 
udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. 

6. Osoby zagraniczne przystępujące do przetargu powinny posiadać 
zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wy-
magają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nie-
ruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. nr 167 poz. 1758 z 2004 r.)

7. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zastrzega sobie prawo odwoła-
nia przetargu z ważnych przyczyn.

8. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o 
miejscu i terminie spisania umowy w terminie 21 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedli-
wienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator 
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy oddania w użytkowanie 
wieczyste, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
10.Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można 

uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne pok. 11 tel. 61 89 59 208.

 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
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Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 594 ze zm.), 
art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź-
niejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LIX/758/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż 
nieruchomości, przeznaczam do zbycia nieruchomość.

WYKAZ
adres nieruchomości Baranowo ul. Budowlanych

oznaczenie geodezyjne obręb Baranowo, arkusz mapy 14, działka 207/7 (dr), powierzchnia 45 m2

księga wieczysta KW PO1P/00214540/9 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 

opis nieruchomości działka niezabudowana, nie istnieje możliwość zagospodarowania działki 207/7 jako odrębnej nieru-
chomości, działka 207/7 może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej działki nr 
206/10, 206/9, 207/5 
działka w części zlokalizowana jest na terenie obszaru ograniczonego użytkowania lotniska Poznań 
Ławica

przeznaczenie nieruchomości w mpzp działka nr 207/7 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr XII/134/2011 z dnia 21 czerwca 2011r. w/wym. dział-
ka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MU – teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej

forma i tryb zbycia udziału gminy sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz właściciela działek 206/10, 206/9, 207/5 - art. 37 ust. 2 
pkt 6 w/wym. ustawy  

cena sprzedaży (zawiera wartość, koszty zwią-
zane ze sprzedażą) zwolniona z VAT art. 2 pkt 
33 i art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT

10.683,10 zł 

informacja dodatkowa nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 12 maja  2014r. włącznie.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 31 marca 2014r. na okres 21 dni, tj. do dnia  22 kwietnia 2014r. włącznie.

Sportowa sobota GKS TARNOVII

Kibice, zawodnicy, trene-
rzy oraz sympatycy klubu 
GKS Tarnovia Tarnowo 

Podgórne w ostatnią sobotę mar-
ca spotkali się w ramach spor-
towego popołudnia pod hasłem 
GKS Tarnovia Tarnowo Podgór-
ne. Dopisała zarówno pogoda, 
uczestnicy, jak i dobra atmosfe-
ra! Swoje umiejętności zaprezen-
towali młodzi sportowcy z sekcji 
lekkoatletyki, koszykówki oraz 
piłki nożnej. Dodatkową atrakcją 
był mecz lidera IV ligi GKS Tar-
novii z Wartą Międzychód, który 
po wielkich emocjach zakończył 
się zwycięstwem drużyny z Tar-
nowa Podgórnego 2:1 (relacja na 
str. 55).

W trakcie tego sportowe-
go spotkania do życia powo-
łano klub sympatyków GKS 
Tarnovii Tarnowo Podgórne, 
którzy wspólnymi siłami po-
magać będą w funkcjonowaniu,  
a także dbać będą o nieustan-
ny rozwój klubu. W tym miej-
scu duże podziękowania należą 
się Wójtowi Tadeuszowi Czajce 
za wsparcie tej inicjatywy oraz 

dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgór-
nym za współorganizację imprezy. 

Wszystkich chcących zaangażować się w stałą współpracę z klubem 
GKS Tarnovia prosimy o kontakt drogą mailową: gks-tarnovia@wp.pl.
TERMINARZ:
Kolejka	21:	12-13	kwietnia	
12.04, 16.00: Iskra Szydłowo – Tarnovia Tarnowo Podgórne 
Kolejka	22:	19	kwietnia	
19.04, 16.00: Tarnovia Tarnowo Podgórne – Sparta Oborniki 
Kolejka	23:	26-27	kwietnia	
26.04,16.00: Sokół Pniewy – Tarnovia Tarnowo Podgórne 
Kolejka	24:	3-4	maja	
3.05, 17.00: Tarnovia Tarnowo Podgórne – Pogoń Lwówek 
Kolejka	25:	10-11	maja	
11.05, 17.00: Płomień Przyprostynia – Tarnovia Tarnowo Podgórne 

~Zbigniew Trawka 
Prezes GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne

Gorący doping 
kibiców
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Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 594 ze zm.), 

art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź-
niejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LIX/757/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż 
nieruchomości, przeznaczam do zbycia nieruchomość.

WYKAZ

adres nieruchomości Batorowo ul. Stefana Batorego

oznaczenie geodezyjne obręb Batorowo, arkusz mapy 1, działka 119/5 (RIVb), powierzchnia 1110 m2

księga wieczysta KW PO1P/00072234/8 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 

opis nieruchomości działka niezabudowana, niezagospodarowana, częściowo ogrodzona starą siatką drucianą handlową (z 
trzech stron), posiada kształt zbliżony do prostokąta, częściowo porośnięta drzewami (brzozy) i krzewami

przeznaczenie nieruchomości w mpzp działka nr 119/5 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  Dla w/wym. działki została wydana decyzja warunkach zabudowy WZP.6730.281.2013 z 
dnia 18.11.2013r. w zakresie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego 

forma i tryb zbycia udziału gminy sprzedaż w trybie przetargu ustnym nieograniczonym 

cena sprzedaży (w tym 23% VAT*) 206.000,00 zł 

informacja dodatkowa nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe

* w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena ulegnie zmianie

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 12 maja  2014r. włącznie.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 31 marca 2014r.na okres 21 dni, tj. do dnia  22 kwietnia 2014r. włącznie.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 594 ze zm.), 
art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź-
niejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXXIV/712/2010 z dnia 29.06.2010r. w sprawie sprzedaży działki w 
formie bezzprzetargowej, przeznaczam do zbycia nieruchomość.

WYKAZ
adres nieruchomości Wysogotowo ul. Skórzewska

oznaczenie geodezyjne obręb Wysogotowo, arkusz mapy 2, działka 65/10 (dr), powierzchnia 270 m2

księga wieczysta KW PO1P/00268715/5 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 

opis nieruchomości działka niezabudowana, nie istnieje możliwość zagospodarowania działki 65/10 jako odrębnej nieruchomości, 
działka 65/10 może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej działki nr 69/1, 61/6, 61/53 

przeznaczenie nieruchomości w mpzp działka nr 65/10 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  Dla działek nr 61/6, 61/9, 61/53, 61/1, 65/10 w Wysogotowie została wydana decyzja Nr 
WZPGN.7331-105/10 z dnia 17.06.2010r. w zakresie budowy trzech budynków usługowo–biurowo-magazy-
nowym z dopuszczalną funkcją warsztatowo-przemysłową i zapleczem biurowo-socjalnym, wolnostojących 
budynków stacji transformatorowej i budynku portierni. 

forma i tryb zbycia udziału gminy sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz właściciela działek 69/1, 61/6, 61/53 - art. 37 ust. 2 pkt 6 w/
wym. ustawy  

cena sprzedaży (w tym 23% VAT*, zawiera 
wartość, koszty związane ze sprzedażą) 

53.950,26 zł 

informacja dodatkowa nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe

* w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena ulegnie zmianie

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 12 maja  2014r. włącznie.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 31 marca 2014r. na okres 21 dni, tj. do dnia  22 kwietnia 2014r. włącznie.

Sportowy test przeprowadzono w ramach przygo-
towań do Mistrzostw Świata w kręglarstwie kla-
sycznym, które odbędą się w tym roku w Brnie. 

Dwumecz Kadry Narodowej Seniorów i Juniorów 
rozegrano 29 marca na kręgielni Vector w Tarnowie 
Podgórnym. W meczu mężczyzn dominowali Se-
niorzy, a w meczu Seniorki vs. Juniorki wygrały te 
młodsze – 4.315 : 4.284. Najlepszą zawodniczką zo-
stała Małgorzata Leopold, która zbiła 610 kręgli. Za-
wodniczce Alfy Vector Tarnowo Podgórne do pobicia 
rekordu życiowego zabrakło 8 kręgli. Wśród Senio-

Sprawdzian z formy
rek najlepiej zagrała Dorota Janu-
szewska z Tucholanki Tuchola, 
która zakończyła grę z wynikiem 
590 kręgli. W meczu mężczyzn 
zwyciężyli Seniorzy, ale najlepszy 
wynik osiągnął zawodnik drużyny 
Juniorów – Mikołaj Konopka. Za-
wodnik na co dzień grający w bar-
wach KS Polonia 1912 Leszno 
jest aktualnym rekordzistą Polski 
(685 kręgli). W sobotnim sparin-

gu zagrał 630 kręgli. Wynik powy-
żej sześciuset kręgli wśród Senio-
rów uzyskał również Piotr Kieliba 
z Polonii Leszno – 616 kręgli oraz 
Leszek Torka z Alfy Vector Tar-
nowo Podgórne - 603 kręgle, 
a dwóch kręgli do sześciuset za-
brakło Jarkowi Bonkowi (Alfa 
Vector). Szkoleniowiec Kadry Se-
niorów Jacek Klabiński i Juniorów 
Ryszard Bonk przyznali, że mecze 
dobrze zobrazowały aktualny po-
ziom przygotowania czołówki pol-
skiego kręglarstwa.  ~ Ania Lis
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Zbigniew Kwita zdobył srebrny medal w cho-
dzie drużynowym na 10 km podczas VI Ha-
lowych Mistrzostw Świata Weteranów w lek-

kiej atletyce, które odbyły się w terminie od 25 do 
31marca w Budapeszcie. W składzie wicemistrzow-
skiej drużyny znaleźli się również Grzegorz Sudoł 
i Grzegorz Grinholc. Srebro w kategorii M35 zdobyli 
w czasie 2:26:12, a do złota zabrakło zaledwie dzie-
sięciu sekund. Poza tym pobili jeden z 28. nowych 
halowych rekordów Polski zdobytych przez naszą 
reprezentację.

~ Ania Lis

Zacięta rywalizacja o zdoby-
cie jak największej liczby 
kręgli toczyła się na krę-

gielni Vector w Tarnowie Pod-
górnym, 22 marca, podczas fina-
łu IV Młodzieżowych Mistrzostw 
Gminy Tarnowo Podgórne, a 23 
w trakcie drugiego finałowego 
turnieju Superligi kobiet w se-
zonie 2013/2014. W pierwszych 
zawodach o kolejności zajętych 
miejsc decydowała suma punk-
tów zdobytych w eliminacjach 
(rozegranych 15 lutego) i w fi-
nale. W kat. dzieci dziewczyn-
ki najlepiej zagrała  Marta Sta-
chowiak z OSiR Vector Tarnowo 
Podgórne, która zdobyła 623 krę-
gle, a wśród chłopców  zwycię-
żył Krzysztof Bartkowiak z OSiR 
Vector (680).  W kat. młodziczka 
zagrały tylko dwie zawodniczki, 
które reprezentowały klub OSiR 
Vector: Sandra Mrowiec i Jago-
da Dziamska. Wygrała pierwsza 
z nich zdobywając 889 kręgli. 
Z kolei w najliczniej obsadzonej 
kat. młodzików nie było niespo-
dzianek. Wygrał rekordzista Pol-
ski w tej kategorii Jakub Cwoj-
dziński z Alfy Vector, który po 
eliminacjach i finale zgromadził 
na swoim koncie 1030 kręgli.  
Wśród juniorek młodszych naj-
lepszą zawodniczką okazała się 
Aleksandra Bonk (Alfa Vector), 
która zbiła 1042 kręgle, a w kat. 
juniorów młodszych tytuł Mi-
strza zdobył Maciej Kozłowski, 
który uzyskał wynik 1077 kręgli. 
Łącznie w zawodach wystarto-

Vectorowe granie

wały 32. zawodniczki i zawodni-
cy z dwóch klubów: Alfa Vector 
i OSiR Vector Tarnowo Podgórne.  

Na zakończenie IV Młodzieżo-
wych Mistrzostw głos zabrał II 
zastępca Wójta Piotr Kaczmarek, 
który na co dzień również upra-
wia kręglarstwo klasyczne. Po-
dziękował za zaangażowanie obu 
klubów w wychowywanie mło-
dzieży w duchu sportowej rywa-
lizacji oraz podkreślił, że z roku 
na rok widać postępy w szkole-
niu, które przedkładają się na wy-
niki. Niespełna 16 godzin później 
w Vectorze rozpoczął się drugi 
turniej finałowy Superligi kobiet, 
w którym zagrał: KS Alfa Vector 
Tarnowo Podgórne, KK 9. Amica 
Wronki, TKKF Dębinki Gdańsk 
i KS Polonia 1912 Leszno. Nieste-
ty przewaga własnej kręgielni nie 
pomogła zawodniczkom z Tarno-
wa Podgórnego. Drużyna w skła-
dzie Małgorzata Leopold (591), 
Izabela Torka (526), Joanna Fi-
lip (514) i Liwia Strzelczak (483) 
z wynikiem 2114 kręgli zajęła 
trzecie miejsce. Komentarza na 

temat poziomu zawodów udzielił 
Ryszard Bonk, były trener Alfy 
Vector, a obecnie trener Kadry 
Narodowej Juniorek i Juniorów: - 
Moja obecność na turnieju wyni-
kała z obserwacji siedmiu kadro-
wiczek. Poziom turnieju uważam 
za średni, a wyniki słabe. Wyróż-
niającą się zawodniczką była Go-
sia Leopold z Alfy, która zbiła 591 
kręgli. Niestety pozostałe pokaza-
ły średni poziom i to na 1,5 mie-
siąca przed Mistrzostwami Świa-
ta w Brnie (13-18.05.2014 r.). 
Dziewczyny z Alfy Vector po tym 
turnieju zajmują trzecie miejsce 
z 23 pkt. Prowadzi drużyna „Dę-
binek” Gdańsk - 34 pkt., przed 
„Dziewiątką Amicą” Wronki - 
30 pkt., a na 4. miejscu „Polonia 
1912” Leszno - 21 pkt. Do końca 
pozostały do rozegrania dwa tur-
nieje w Pucku (06.04) i we Wron-
kach (27.04). Punktacja w turnie-
ju jest następująca: 1 miejsce - 8 
pkt., 2. - 6, 3. - 4, 4. - 2. Teore-
tycznie pewnie jakieś szanse są, 
ale ja patrzę na obecną sytuację 
z punktu widzenia szkoleniowca. 
Uważam, że Dębinki i 9.Wron-
ki są poza zasięgiem, patrząc na 
poziom sportowy zawodniczek. 
Dziewczyny z Alfy Vector miały 
jeszcze szansę na walkę o złoto po 
rundach zasadniczych, ale nieste-
ty w dwóch ostatnich turniejach 
zdobyły tylko 4 pkt. - w Lesznie 
i Tarnowie Podgórnym po 2 pkt. 
Obecnie prowadzące w tabeli dru-
żyny «odjechały» naszym i po-
została walka o trzecie miejsce 
i ewentualnie kolejny brązowy 
medal z «Polonią 1912» Leszno.

~ Ania Lis

Srebrny chód

ZBIGNIEW KWITA, fot. Mirosław Łuniewski

Najlepsi  
kręglarze
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Poszukuję uczniów szkół 
podstawowych, którzy pra-
gną spróbować swoich sił 

w triathlonie do wspólnego treno-
wania w formie zabawowej oraz 
osób chcących wziąć udział w 
wyprawie kajakowej «Od Samy 
do Bałtyku». Zainteresowanych 
zachęcam do kontaktu z Janem 
Kosickim pod numerem tel. 696 
618 129, e-mail: janek.kosicki@
tlen.pl  lub jego synem Toma-
szem, tel. 698 097 941, t_kosic-
ki@tlen.pl.  ~ Ania Lis 

Memoriał Stanisława 
Krzymińskiego i Bro-
nisława Nowackiego 

w kręglarstwie klasycznym odbył 
się w tym roku po raz dwudziesty 
pierwszy. Od 28 do 30 marca na 
kręgielni w Lesznie zagrało po-
nad 150 zawodników z czterna-
stu klubów. Tarnowo Podgórne 
reprezentowały dwa: Alfa Vec-
tor i OSiR Vector. W klasyfikacji 
drużynowej pierwszy z nich za-
jął piąte miejsce, a drugi czwar-
te. W kat. dziewczynek najlep-

sza była Marta Stachowiak i to 
właśnie ona wróciła do domu ze 
złotym medalem. Zawodnicz-
ka OSiR Vector zbiła 596 kręgli 
(301 w eliminacjach i 295 w fina-
le). Srebrny medal w kat. młodzik 
zdobył Łukasz Kasprzak, który 
ukończył rywalizację z wynikiem 
1040 kręgi (519+521). Trzecie 
miejsce w tej samej kategorii zajął 
Jakub Cwojdziński z Alfy Vector 
(1033), a piąte Mateusz Groma-
decki z OSiR Vector (984). 

~ Ania Lis 

Z końcem marca ruszyły rozgrywki ligowe dla 
piłkarzy MTS TARNOWIAK, które trwać 
będą do połowy czerwca. 

Roczniki 2000-2001 pod wodzą trenera Szymona 
Bartkowiaka po zajęciu I miejsca w rozgrywkach je-
siennych, rywalizować będą w lidze mistrzowskiej 
z najlepszymi zespołami z okręgu poznańskiego.

Roczniki 2002-2003 (drużyny A i B) prowadzone 
przez trenerów Pawła Rutowskiego i Adriana Urba-
nowskiego rywalizować będą w lidze młodzików 
D-2, podzieleni na drużynę I i II.

Drużyna 2004-2005A grać będzie w Lidze Kozioł-
ka – chłopcy będą bronić trofeum za pierwsze miej-
sce wywalczone jesienią. Trenerem tej drużyny jest 
Gniewko Markiewicz.

Zespół 2004-2005B prowadzony przez trenera Ar-
tura Dzieciątkowskiego rywalizować będzie w roz-
rywkach organizowanych przez MTS – liga 4MTS.

Najmłodsze zespoły naszego klubu czyli druży-
na 2006-2007A (trener Gniewko Markiewicz) oraz 
2006-2007B (trener Kamil Kamiński) swoje umiejęt-
ności skonfrontują z innymi zespołami podczas ligi 
3MTS – także organizowanych przez MTS.

Terminarz meczy ligowych drużyn 2000-2001 
oraz 2002-2003A i 2002-2003B dostępny na stro-
nie www.tarnowiak.nets.pl. Wszystkich kibiców ser-
decznie zapraszamy na nasze mecze. Szczegóły roz-
grywek organizowanych przez MTS na stronie www.
ligamts.nets.pl.

22 marca na hali OSiR w Tarnowie Podgórnym od-
był się turniej MTS CUP dla roczników 2006-2007. 
Był to pierwszy turniej halowy organizowany przez 
MTS TARNOWIAK. Nasze zespoły zajęły miejsca 
5 i 6, a cały turniej organizacyjnie i sportowo stał 
na wysokim poziomie. W tym miejscu składam go-
rące podziękowania dla rodziców dzieci z drużyn 

Uczcili pamięć

MTS TARNOWIAK zaczyna ligę

2006-2007 A i B za ogromne za-
angażowanie w organizację tur-
nieju. W organizację turnieju spo-
ry wkład mieli także sponsorzy: 
firma BUDINWEST Kabat&Mo-
niuszko, Salon fryzjerski STYL – 
Aneta Smolińska, Drukarnia ANI-
DRUK – Robert i Anita Walczak. 
Dziękujemy także dyrektorowi 
OSiR Bernardowi Brońskiemu za 
udostępnienie sali oraz Jakubowi 
Braniewiczowi za profesjonalną 
obsługę spikera podczas turnieju. 

Młodzi piłkarze MTS-u z pa-
miątkowymi dyplomami i meda-

lami po zakończeniu MTS CUP 
– 22.03.2014r.

Miło nam także poinformo-
wać, iż Artur Kołtuński z drużyny 
2000-2001 otrzymał powołanie 
na zgrupowanie kadry rocznika 
2001 WZPN – to kolejny zawod-
nik z naszego klubu, który zdobył 
uznanie w oczach trenerów pro-
wadzących kadrę okręgu WZPN.

Zapraszam wszystkich chęt-
nych do spróbowania sił w na-
szym klubie – szczegóły na WWW.
tarnowiak.nets.pl oraz u Darka 
Piechoty, tel. 782 978 549.

~ Darek Piechota

„Sportowo-aktywni” 
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Rozpoczęły się rozgrywki 
IV ligi grupy północnej. 
Piłkarze Tarnovii zainau-

gurowali je meczem na zawsze 
„gorącym” terenie w Pobiedzi-
skach. Zespół rywali zajmował 
drugie miejsce w tabeli i jest obok 
Warty Międzychód naszym naj-
groźniejszym rywalem w walce 
o awans do III ligi.

Mecz w Pobiedziskach był bar-
dzo wyrównany. W pierwszej po-
łowie oba zespoły stworzyły kilka 
dogodnych sytuacji do zdoby-
cia gola. W drugiej połowie go-
spodarze zaczęli zdecydowanie 
atakować. W 59. minucie Bar-
tosz Żołądkiewicz wykorzystał 
brak zrozumienia obrońców oraz 
bramkarza GKS Tarnovii i Hu-
ragan objął prowadzenie. Zespół 
GKS Tarnovii ruszył do odrabia-
nia strat, w niegroźnej sytuacji 
w polu karnym Huraganu obrońca 
gospodarzy Arkadiusz Powałow-
ski tak niefortunnie podał piłkę 
głową do swojego bramkarza, że 
znalazła się ona w bramce. Obaj 
trenerzy Ryszard Rybak i Krzysz-
tof Pancewicz (Huragan Pobie-
dziska) w pomeczowych wypo-
wiedziach zgodnie stwierdzili, że 
remis jest sprawiedliwym wyni-
kiem.  

W sobotę, 29 marca, zespół 
GKS Tarnovii wystąpił przed wła-

GKS TARNOVIA nie zwalnia tempa

sną publicznością. Była piękna 
pogoda, grill i licznie zgromadze-
ni kibice oraz wymagający prze-
ciwnik – Warta Międzychód, zaj-
mujący trzecie miejsce w tabeli. 

Zespół GKS Tarnovii od po-
czątku drugiej połowy grał 
w osłabieniu. To jednak nie prze-
szkodziło gospodarzom w wal-
ce o zwycięstwo. Goście na 
bramki Krystiana Mańczaka  
i Piotra Zakrzewskiego odpowie-
dzieli golem z rzutu karnego pod 
koniec spotkania. Mimo że GKS 
Tarnovia kończyła mecz w dzie-
wiątkę, wynik nie uległ zmianie. 

Kolejne zwycięstwa GKS Tar-
novii nad Wartą Międzychód oraz 
K.S. 1920 Mosina, spowodowały, 

że przewaga podopiecznych Ry-
szarda Rybaka nad drugim zespo-
łem, którym jest dziś Warta Mię-
dzychód wzrosła do 14 punktów. 
Trzeba dodać, że zespół GKS Tar-
novia Tarnowo Podgórne od 16 
meczów jest niepokonany.

Do poziomu I drużyny dosto-
sowali się zawodnicy drugiego 
zespołu seniorów i zdecydowa-
nie pokonali po bramkach Kamila 
Krzyżana, Macieja Paterka, Mar-
cina Skitka i Piotra Zakrzewskie-
go zespół Rożnovii Rożnowo 4:0. 
Zespół rezerw zajmuje obecnie 4 
miejsce w grupie drugiej A klasy 
mając 11 punktów straty do lidera 
Zielonych Lubasz. 

+ zdjęcie.

Zwyciężył w pięknym stylu. 
- Tak komentowali triumf 
Wojciecha Sykały obser-

watorzy francuskiego klasyka So-
uvenir Max Louve, będącego czę-
ścią cyklu Maillot des Jeunes. 

30 marca wychowanek Klu-
bu Kolarskiego Tarnovia Tarno-
wo Podgórne, jeżdżący obecnie 
w barwach francuskiego klubu 
ES Torigni, na dystansie 118 kilo-
metrów okazał się bezkonkuren-
cyjny. Trasa jednodniowego wy-
ścigu rozgrywanego w północnej 
Francji wiodła wokół Cerisy-Bel-

le-Etoile. Drugie miejsce zajął 
Hugo Bouget (USSA Pavilly Ba-
rentin), a trzecie Quentin Monta-
gne (VC St Lo Pont Hebbert). 

Na 14. pozycji wyścig ukończył 
klubowy kolega Sykały – Kacper 
Kistowski. Wyścig odbył się dla 
zawodników kat. junior i mło-
dzieżowiec.

~Ania Lis 

Nie miał sobie równych
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Drodzy Czytelnicy!
Zapraszamy do spojrzenia w przeszłość. Poniżej przedstawiamy kilka artykułów, które znalazły się na łamach „Sąsiadki – 

Czytaj” 10 i 20 lat temu. Kto się rozpozna wśród członków Koła Wędkarskiego? Kto się bawił na dyskotece dancingowej?  
~ Redakcja 
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Podziękowanie wszystkim, którzy 
uczestniczyli we mszy świętej 
pogrzebowej i ostatniej drodze  

na miejsce wiecznego spoczynku 

śp. Janiny Lewandowskiej 
zm 17.03.2014 r 

 składa Rodzina

Państwu Danieli i Janowi Adamczakom 
oraz Teresie i Tomaszowi Owczarzom 

szczere wyrazy współczucia  
z powodu śmierci  
Matki i Teściowej  

Śp. Janiny Lewandowskiej

składają Przyjaciele ze Stowarzyszenia 
Pojednanie

Maciejowi Jerzyńskiemu
wyrazy najgłębszego  

współczucia z powody śmierci 

Taty

składają
koleżanki i koledzy z OSiR 

Tarnowo Podgórne

Wszystkim, którzy dzielili  
ze mną smutek i żal

oraz uczestniczyli w ostatnim 
pożegnaniu 

mojej Mamy
 

składam serdeczne 
podziękowanie

Halina Topolewska

Naszej koleżance 

Ewie Zbierskiej  
serdeczne wyrazy współczucia  

z powodu śmierci  
 

Mamy

składają Pracownicy Przedszkola 
„Mali Odkrywcy” w Baranowie

Z żalem przekazuję, że 23 marca 2014 r. w Ludenscheid   
w Niemczech zmarł

GUNTHER TURCK

Pochowany został dnia 28.03.2014 r.  
na cmentarzu w Halver.

Gunther Turck urodził się w Tarnowie Podgórnym,  
w Marianowie 2.01.1931r. Po II wojnie światowej  

zamieszkał w Ludenscheid w Niemczech.
Ukończył studia prawnicze i pracował jako adwokat. Przez 

ostatnie dwadzieścia lat uczestniczył w procesie pojednania 
narodu Niemieckiego i Polskiego. Kilka lat pełnił funkcję 

v-ce burmistrza Ludenscheid. W tamtym okresie nawiązał 
współpracę partnerską  swojego miasta z Myślenicami. Trwa 
ona do dzisiaj. Brał czynny udział w rewitalizacji cmentarza 
ewangelickiego byłych niemieckich mieszkańców Tarnowa 

Podgórnego i w przekształceniu go w Park Pamięci.
W miejscu swojego urodzenia, wśród rówieśników pozostawił 

dobre wspomnienia. Zawsze chętnie wracał do przyjaciół  
z Tarnowa Podgórnego.

 brat Hans Turck

Pani Małgorzacie Duda
szczere wyrazy współczucia  

z powodu śmierci ojca 

Zygmunta Skiby

składają:
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy  

i Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

Pani Lidii Szała
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci  

Ojca 

Janusza Maćkowiaka

składają:
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

Pani Urszuli Narożnej
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci  

Ojca

Tadeusza Ossowskiego
składają:

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

Paniom  

Teresie Owczarz i Danieli Adamczak
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci  

Matki 

Janiny Lewandowskiej

składają:
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym
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DAM PRACĘ
•	Zatrudnię Panią do prac domowych 2 
razy w tygodniu. Zakres obowiązków: go-
towanie (dla 1 osoby), sprzątanie, pranie i 
prasowanie. Poszukuję osoby z doświad-
czeniem, uczciwej, sprawnej i dyspozy-
cyjnej. Praca dla Pani z Przeźmierowa lub 
najbliższych okolic (np. Baranowa). Kon-
takt: 502 318 010.
•	Firma zatrudni Panią do sprzątania. 601 
267672
•	Firma zatrudni młodą osobę ze znajo-
mością języka niemieckiego, do prac biu-
rowych  w programie SAP. magdalena.mi-
siorna@hansa-flex.com.pl
•	Panie do pracy w ogrodnictwie zatrud-
nię. Przeźmierow, tel. 691 300 952.
•	Poszukuję niani do opieki nad 2-letnią 
dziewczynką w Rumianku k. Tarnowa Pod-
górnego. tel. kontaktowy 602-361-938
•	Poszukuję miłej opiekunki dla 4-latka. 
Odbiór z przedszkola, drobna pomoc w 
domu, awaryjnie podczas choroby dziec-
ka. Tarnowo Podg. Tel.512-009-011
•	Przyjmę kucharza do pracy w Restaura-
cji Hotelu Orange w Przeźmierowie. Pro-
simy przesyłać swoje CV na adres: T.pia-
tek@hotelorange.pl lub składać osobiście 
w recepcji Hotelu Orange Przeźmierowo.
•	Poszukuję  osoby z wykształceniem pe-
dagogicznym do pomocy w odrabianiu 
zadań domowych (2 x w tygodniu po 2 

godz.). Wiek dziecka 10 lat, 4 klasa, Lu-
sówko. Telefon 697 022 055
•	Zatrudnię na stałe Pana do pielęgnacji 
ogrodu i prac przydomowych. Praca 3x w 
tygodniu. Dzwonić 17.00-20.00 tel. 605-
693-732
•	Sprzątaczkę do hotelu zatrudnimy. CV 
proszę o dostarczenie na adres Glamour 
ul Rynkowa 92, Przeźmierowo lub spa@
instytut-glamour.pl
•	Zatrudnię kierowcę kat. C+E, przerzutu 
DE-CH-IT, praca w systemie 3/1. Praca od 
zaraz, dobre warunki. Kontakt : Rafał 603 
611 408  lub nevada-trans@wp.pl
•	Opiekunka do dzieci (3 lata i rok) poszu-
kiwana w terminie 22-25 kwietnia 2014 
w Batorowie. Proszę o kontakt emailowy: 
anna@qs.com
•	Drukarnia w Wysogotowie zatrudni do 
prac w introligatorni (również osoby z II 
grupą inwalidzką). Kontakt: 616262220, 
praca@poligrafia-jn.pl
•	Krawcowe przyjmę (też rencistki) 609 
447 138
•	Szukam pani do sprzątania domu w Chy-
bach. 2 razy w tygodniu. Tel.694-467-810

SZUKAM PRACY
•	Rencista szuka pracy. Operator kopar-
ko - ładowarki. Wózek widłowy. tel. 603-
328-582
•	Poszukuję pracy biurowej na ½ lub ¾ 
etatu. Tel. 697 060 497  

•	Rencista III grupy lat 39 przyjmie prace 
jako kierowca. Prawo jazdy kat. B od 22 
lat. tel. 500-578-595
•	Sprzątanie biur na terenie Tarnowa Pod-
górnego (popołudniami) tel. 502 823 746
•	Kobieta lat 55 szuka pracy na terenie 
gminy Tarnowo Podgórne. zaopiekuję się 
również dzieckiem posiadam doświadcze-
nie od 10 lat zajmuję się opieką nad dzieć-
mi. tel 507-985-708
•	Poszukuję pracy: malowanie, szpachlo-
wanie. tel. 515-336-526
•	Podejmę pracę biurową lub w hurtow-
ni (Baranowo, okolice), tel. 603 84 77 78.
•	Szukam pracy w ogrodnictwie, tel. 603 
84 77 78.
•	Umyję okna, posprzątam dom, wypiorę 
tapicerkę i dywany. tel. 514 639 612.
•	Zaopiekuję się osobą starszą 508 928 552
•	Posprzątam dom, mieszkanie 794 108 133
•	Posprzątam ogród po zimie. Szukam 
pracy w ogrodnictwie, tel. 507 617 555.
•	Sumienna i uczciwa pani,31 l. podej-
mie się sprzątania domów (5-6 godz.), 
najlepiej w godzinach przedpołudniowy-
ch,20zł/godz.,szybko i dokładnie. Mam 
doświadczenie w sprzątaniu domów w 
Polsce i Norwegii.Tel.660 882 178

Wydawca:		Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół	Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. 
naczelna), Kazimierz Szulc, Anna Lis, Krystyna 
Semba, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz Leon-
hard, Artur Szeląg.

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

Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 
(budynek Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264,  
redakcja@tarnowo-podgorne.pl

Skład	i	druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7800 egz.; Numer	zamknięto:	11.04.2014 r.
Propozycje	artykułów,	ogłoszenia	i	reklamy	przyjmują: 
Wydawnictwo	-	studioPROJEKT	-	Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro	Ogłoszeń	RESO	-	Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 61 652 50 69, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
Sklep	„Dobre	Okna”	- Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A

Zachęcamy	 i	 zapraszamy	do	współredagowania	 naszego	pisma.	Dzieci	 roznoszące	 gazetkę	 dziękują	wszystkim	Państwu,	 
od	których	dostały	na	lody,	lizaka	lub	inne	swoje	wydatki.
Okładka:	Wizualizacja	Intermarche	w	Swadzimiu.

Biuro Rachunkowe w Tarnowie Podgórnym

MAG - DAR
zatrudni na stanowisko

KSIĘGOWA
Wymagania:

wiedza z zakresu księgowości, prawa podatkowego, 
zarządzania � nansami, znajomość ogólnych zasad 
rachunkowości oraz ewidencji księgowej, w  tym 
planu kont, umiejętność rozumienia treści ekono-
micznych kont księgowych, umiejętność współpracy 
z  instytucjami � nansowymi (ZUS, US), dokładność, 
odpowiedzialność, sumienność, terminowość, 
umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy 
w  zespole, zdolności analityczne, doświadczenie. 
*Obsługa Programu Symfonia oraz Płatnik.* Wy-
kształcenie min. średnie ekonomiczne.

Kontakt: 608 041 411, biuro@mag-dar.pl

NIEMIECKI
787 247 150

Korepetycje

MATEMATYKA
tel. 794-324-233

dzwonić po 19.00

Masz zbędny ROWER?
Podaruj potrzebującemu!

Kontakt: Biuro Ogłoszeń 
61 652 50 69

W opracowanym przez 
specjalistów Politech-
niki Poznańskiej ser-

wisie www.zawodowcy.org (bły-
skawicznie i całkowicie za darmo 
można znaleźć praktykanta, sta-
żystę lub pracownika). Do dys-
pozycji pracodawców jest ponad 
10 tyś. uczniów wielkopolskich 
szkół. 

Każda firma z powiatu poznań-
skiego, wzorem już ponad pół ty-
siąca wielkopolskich firm, może 
całkowicie za darmo zarejestro-
wać się w systemie i bardzo precy-
zyjnie określić, jakich praktykan-
tów, stażystów lub pracowników 
szuka. W odpowiedzi otrzyma 
informację o kandydatach z od-

Znajdź pracownika idealnego
powiednimi umiejętnościami 
w formie listy uczniów uszere-
gowanych według procentowego 
wskaźnika dopasowania kompe-
tencji. To duża oszczędność cza-
su, bo na rozmowę kwalifikacyjną 
pracodawca będzie mógł zapro-
sić osoby w najwyższym stopniu 
spełniające jego oczekiwania.

Do dyspozycji pracodawcy 
mają 10,4 tys. opisanych pro-
fili kompetencyjnych uczniów 
i uczennic wielkopolskich szkół 
zawodowych ponadgimnazjal-
nych, w tym 906 powiatu poznań-
skiego. Ich liczba cały czas dyna-
micznie rośnie.

Aktualne informacje o projek-
cie, w tym przewodniki jak zare-

jestrować się w systemie, znaleźć 
można na stronie www.zawodow-
cy.org 

Projekt „Czas zawodowców” 
realizowany jest przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskie-
go i Politechnikę Poznańską we 
współpracy z partnerami i insty-
tucjami współpracującymi, m.in. 
wielkopolskimi Starostwami Po-
wiatowymi, Powiatowymi Urzę-
dami Pracy, organizacjami pra-
codawców z Wielkopolski oraz 
wieloma instytucjami związany-
mi z kształceniem zawodowym 
i rynkiem pracy.

~ ARz 
(info Politechnika Poznańska)
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Do swojego CV obowiązkowo dołącz klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).” Skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

RekRuterINEA
Poszukuje osób w Wysogotowie
na stanowiska w działach:

Call center, Telemarketing
Wymagania

Oferujemy

Wszystko to w młodym zespole i miłej atmosferze, w nowoczesnej siedzibie INEA Park w Wysogotowie.

   masz miły głos i swobodnie prowadzisz rozmowę telefoniczną
   mówisz „dzień dobry”, „proszę”, „do widzenia” i potrafisz elegancko zachować się w każdej sytuacji
   chcesz rozwijać swoje umiejętności z zakresu kontaktów z innymi ludźmi

   umowę o pracę lub zlecenie
   zorganizowany dojazd pracowniczy
   pracę w atrakcyjnej i wciąż rozwijającej się branży telekomunikacyjnej
   atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa, stawki prowizyjne, premie)
   możliwość rozwoju wg ścieżki kariery
   bogaty pakiet świadczeń pracowniczych - usługi multimedialne INEA, prywatna opieka

     medyczna, karnet Multisport, dofinansowanie opieki w przedszkolach i żłobkach, 
     świadczenia socjalne

Podobno w INEA
kariera nabiera tempa
od jednego telefonu.

Aplikuj teraz!
Aplikuj na rekrutacja@inea.pl
po szczegóły zapraszamy na www.inea.pl

GEODETA
509 553 381

NIE MASZ CZASU, ZADZWOŃ

608 430 638

FRYZJERSTWO, TIPSY
PRZEDŁUŻANIE RZĘS

Poszukuję miłej opiekunki dla 4-latka. 
Odbiór z przedszkola, drobna pomoc w domu,  

awaryjnie podczas choroby dziecka. 
Tarnowo Podg. Tel.512-009-011

  Firma Chętnie Pomogę 
        Prace ogrodowe 
    Naprawy i montaże 
          Złota rączka 
            Tel. 605 100 040 
           www.chetniepomoge.com.pl 
 

• Reportaże
• Kursy fotografii

605 188 010
kxrx@wp.pl

FOTOGRAFIA ŚLUBNA

OKNA, DRZWI, ROLETY, PARAPETY
USŁUGI REMONTOWO - BUDOWLANE

F.H.U. ALDEX ROMAN SOBIŚ
Wielkawieś, ul. Kwiatowa 40

tel. 505 510 337, 618 949 645
www.aldexbuk.pl

ELEMENTY Z MARMURU I KONGLOMERATU,
BRAMY, PŁOTY, BALUSTRADY

Z ELEMENTÓW KUTYCH.

SZUKASZ	PRACY	???		DAMY	TOBIE	PRACĘ	NA	PIĄTKĘ	!!!
Poszukujemy osób na stanowisko pracownik	biurowy\konsultant
Co oferujemy: 
• firma zapewnia bezpłatny dojazd do i z miejsca pracy
• atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + prowizja + premia)
• elastyczny system pracy, z możliwością pracy w soboty
• szkolenia podwyższające kwalifikacje 
• pracę z wybitnymi szkoleniowcami z zakresu  psychologii 
• pracę dla osób w każdym wieku
Wymagania:
- pozytywne nastawienie do pracy
- zaangażowanie, wytrwałość, sumienność
- łatwość uczenia się
- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
- podstawowa obsługa komputera

WSZYSTKICH CHĘTNYCH  
DO PODJĘCIA PRACY 

ZAPRASZAMY NA 
REKRUTACJĘ, KTÓRA 
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 

8.05.2014 OD 16:00 DO 18:00  
W HOTELU 500, UL.POZNAŃSKA 

139, TARNOWO PODGÓRNE

Telefon kontaktowy: 784 433 602, 
praca.ph2014@wp.pl

7 9 9  1 0  6 6  6 6
n d - c z w  1 2 -2 1   p t - s b  1 2 -2 2  isushipoint.pl

 isushipoint@gmail.com

Wichrowa 1a
60-449 Poznań
www.facebook.com/sushipointpoznan

Zadzwoń i zamów!
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Profesjonalne doradztwo w zakresie upraw 
i stosowania środków ochrony roślin

chronimy rośliny

Oferta nasza skierowana jest dla:
• profesjonalnych upraw rolniczych, ogrodniczych i szkółkarskich
• firm zajmujących się opieką nad ogrodami i terenami zieleni
• amatorów i pasjonatów ogrodów, dbających o zdrowie 
   i dobrą kondycję rośliny

Sprzedaż:
• nawozy rolnicze, ogrodnicze, eko-nawozy, 
   mikroelementy
• środki do pielęgnacji i ochrony roślin
• nasiona rolnicze, ogrodnicze i poplony
• podłoża kwiatowe, warzywne, uniwersalne, 
   torf wysoki/niski
• sprzęt ogrodniczy: kosiarki, wertykulatory, 
   podkaszarki, odśnieżarki
• narzędzia ogrodnicze, agro/geo-włókniny, 
   węże i akcesoria

Fargo PW
Tarnowo Podgórne
ul. Wierzbowa 2a
tel. 61 8146 334
biuro@fargotarnowo.pl

www.fargotarnowo.pl

Dział Hobby 
- Katarzyna Spychała - tel. 694 446 724
kspychala@fargotarnowo.pl

Dział Profesjonalny 
- Monika Ciborowska - tel. 694 446 730
mciborowska@fargotarnowo.pl

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły ogrodnicze

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 61 814 69 79

USŁUGI 
GEODEZYJNE

Paweł Rozynek
604	19	20	08

SKLEP
DO WYNAJĘCIA

OD ZARAZ

ul. Rynkowa - Przeźmierowo
(główna ulica)

90 m2

501 306 814

ODDAM ZIEMIĘ
516 066 984

KIEROWNIK BUDOWY
BUDOWA DOMÓW

502 033 601

SPRZEDAM

600 45 37 27

nowy DOM
w Kobylnikach 142/800

DZIAŁKI
KAŹMIERZ
SPRZEDAM
OKAZJA!!!!

508 650 270

tel. 531 998 690

KUPIĘ
GRUNT ROLNY

tel. 605 858 144, 61 814 21 30

DO WYNAJĘCIA
Tarnowo Podgórne

GABINET   LEKARSKI

USŁUGI MALARSKIE
profesjonalne wykonanie – 20-letnie doświadczenie

• MALOWANIE • TAPETOWANIE •
• SZPACHLOWANIE • PANELE •

• DROBNE PRACE REMONTOWE •

tel. 604 345 047
tel. po godz. 20.00, 61 843 02 28 z kuponem rabar

10%

Wynajmę mieszkanie 
w centrum Tarnowa.

Możliwość adaptacji na  
gabinety/ biura.

tel. 509-598-927

Pani może zamieszkać u mnie i palić papierosy.
Proszę o  poważne i przemyślane sms-y z opisem.

tel. 536-678-866

POZNA WOLNĄ PANIĄ

WOLNY 51 LAT
uczciwy, praca,

mieszkanie sam,
z poczuciem humoru

nie koniecznie majętną,
ale uczciwą do lat 53

z Tarnowa Podgórnego, Kaźmierza,
Gaju Wielkiego i okolic do stałego związku.

KLIMATYZACJA
montaż, serwis

wentylacja
tel.  602 22 58 46

602 517 084
www.jbklima.pl

WIOSENNE PROMOCJE
Kontakt: Lusowo, ul.Wierzbowa 42A

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

OGRODY
WERTYKULACJA TRAWNIKÓW

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
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Okna i drzwi z PCV
PRODUKCJA, MONTA˚, ATESTY

OBRÓBKA WYKO¡CZENIA OÂCIE˚Y

RATY
Firma WIST

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

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

Rok za∏o˝enia 1992

DO WYNAJĘCIA
Lokal biurowo - usługowy 33 m2

w centrum Tarnowa Podgórnego

tel. 515 165 245

DZIAŁKI BUDOWLANE 
NAPACHANIE

4x2500m2 przy  
zach. obwodnicy Poznania

tel. 61 8145 132

V-EKO
Skup złomu stalowego, metali kolorowych, makulatury, folii

oraz szkła spożywczego
Zapraszamy do współpracy �rmy, instytucje oraz klientów indywidualnych

Wysokie ceny skupu!!!
Rozbiórki konstrukcji stalowych

KORA SOSNOWA
Luz 120 zł / 1 metr przestrzenny

Worki 80 l – 7,50 zł
DREWNO KOMINKOWE

ul. Poznańska 153
Tarnowo Podgórne
www.v-eko.pl

Godz. Otwarcia:
Pon. - Pt. 8-16
Sob. 9-14

v-eko.skup@wp.pl
tel. 507 407 551

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93
501 662 042
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PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par •

• Konsultacje psychologiczne
i seksuologiczne •

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

61 8146 979
Lusowo, Nowa 45

ZIS-KAN sc

tel. 510 594 960
503 717 680
508 739 972

fax 61 814 55 90

Zakład instalacji Sanitarnych
Zakres usług:
- naprawa instalacji wody,
  gazu i kanalizacji
- czyszczenie kanalizacji
  mechanicznie (WUKO)
- przegląd kanalizacji
  kamerą TV
- wykonawstwo nowych
  instalacji

KAWIARNIA AGA
poleca:
• wielkanocne BABY
• serniki
• mazurki
• makowce
• placki
•  torty

przyjmujemy zamówienia na torty komunijne

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Przeźmierowo, Pasaż

kawiarniaaga@gmail.com
61 652 39 30

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

W¢GIEL
GWARANCJA JAKOÂCI I NAJNI˚SZE CENY!!

TYLKO U NAS SUCHY W¢GIEL

788 080 953

MIAŁ Z GROSZKIEM 590 zł/tona
MIAŁ  540 zł/tona
ORZECH I 710 zł/tona
EKO GROSZEK (luz) 700 zł/tona
KOSTKA 760 zł/tona

Zakrzewo, ul. Gajowa 38, koło kościoła

SKUP ZŁOMU  • DOWÓZ DO 10 KM OD 1 TONY GRATIS!!
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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
 

606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

Pracownia renowacji mebli
• renowacja antyków • artystyczne malowanie mebli • skup/sprzedaż mebli •

• wyrób mebli stylizowanych • indywidualne projekty •
telefon: 604 617 886 mail: art.offici@gmail.com

P RO D U C E N T  M E B L I  
KU C H E N N YC H

SALON MEBLI KUCHENNYCH
PROMOCJA - 3 LATA GWARANCJI

www.brmmeble.pl
Góra,  u l .  Szamotulska 6c, 

62-080 Tarnowo Podgórne,  
te l . :  61 667-58-48

KOPARKO-¸ADOWARKA
MINIKOPARKA
WYKOPY

605 689 884

US¸UGI

KOMPLEKSOWE US¸UGI
BRUKARSKIE

607 052 913

www.facebook.com/klunkierownia

Zapraszamy
9.00 - 18.00

sob. 10.00 - 15.00
ul. Wierzbowa 9

62-080 Tarnowo Podg.
tel. 793 321 009

sklep@klunkierownia.pl

Wszystkim klientom składamy
Zdrowych i Spokojnych 
Świąt Wielkanocnych

Artykuły dekoracyjne dla domu i ogrodu
Warsztaty kreatywne w każdą środę godzina 17.00

Artykuły drewniane i media do decoupage
Przyjmujemy zamówienia na spersonalizowane prezenty

Dajemy drugie życie starym klunkrom

501 010 382

GEODEZJA
Andrzej Maciejewski

Geodeta uprawniony

R
O
M
E
T

ROWERY • SKUTERY
MOTOCYKLE

tel. 602 21 95 78, 61 847 59 18
ul. Poznańska 50, Góra k. Tarnowa Podgórnego
www.cyklonet.pl

serwis

rabat10%

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA
w Tarnowie Podgórnym 1P + AK

(Tarnowo Centrum)

tel. 605 125 645

tel. 607-895-707

Sprzedam mieszkanie
w Jankowicach

AUTO-NAPRAWA

Tomasz Janas
mechanika • elektryka

diagnostyka • klimatyzacja
auto zastępcze

Ogrodowa 9, Sady
502-749-435
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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. 518 268 039 (po 16 00)

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

TOREBKI
OBUWIE
Nowo otwarty sklep
Rynkowa 75 (w Pasażu)

Czynne
930 - 1800

sob. 930 - 1400

Zawsze

dobre

CENY!!Zawsze

dobre

CENY!!

Zapraszamy!

Przeźmierowo

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

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

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

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY
BUDOWLANE

W¢GIEL
W¢GIEL BRUNATNY

MIA¸
ECO GROSZEK

PALIWO

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

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

kom. 505 805 204

• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •

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

US¸UGI POGRZEBOWE

Tarnowo Podg., ul. Poznańska 91
tel. 61 814 66 65, 503 053 585

504 453 567
www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

TRUMNY, URNY
KREMACJE, EKSHUMACJE
KRZY˚E, NAPISY, TABLICZKI
OBUDOWY DO GROBU
ZASI¸KI POGRZEBOWE
NAGROBKI
CH¸ODNIA

PRZEWÓZ ZMARŁYCH 
W KRAJU I ZAGRANICĄ

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
 NA WSZYSTKICH CMENTARZACH

OGRODNICTWO:
•  Zakładanie - renowacja ogrodów
•  Pielęgnajca drzew i krzewów
• Nawożenie - opryski
• Wertykulacja - areacja
•  Glebogryzarka - koszenie trawy
•  Automatyczne nawadnianie montaż - serwis

BRUKARSTWO:
•  Układanie kostki brukowej - granitowej
• Bramy - ogrodzenia
• Płoty - klinkier - granit
• Konstrukcje drewniane

USŁUGI

607 95 11 50

KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436

www.wibet-bruk.pl
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

RA
TY

ELEKTRYK
515 712 236

USŁUGI

Cyklinowanie
malowanie parkietów

uk∏adanie parkietów, paneli

609 211 977

N AU K A  J A Z DY
Przeźmierowo, Poznań• elastycznie •

• sprawnie • skutecznie • tel. 694 99 88 21

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

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 12.00 - 15.00

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja 

krystaliczna, wentylacja
609 270 132
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Agencja

Ubezpieczenia:

Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo

tel. 661 590 360

Dojazd

do klienta

na telefon

Ochrona zni˝ek w OC i AC
Mieszkania i domy

   – 40%

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

SK¸AD OPA¸U
SKUP Z¸OMU

Batorowo, ul. Stefana Batorego 46
tel. 507 013 325
WYSOKA JAKOÂå, 

W¢GIEL POLSKI
– od 1 tony transport gratis do 20 km –

www.klinikastop.pl

519 400 006
Klinika Stóp

ul. Rumcajsa 2A, 60-195 Poznań
podologia&fizjoterapia

• zakładamy klamry na wrastające paznokcie
• usuwamy odciski i modzele
• pomagamy osobom z dolegliwościami 
   stopy cukrzycowej
• wykonujemy pedicure leczniczy
• oferujemy pomoc fizjoterapeutyczną

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

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

Zygar∏owski, Lusowo, ul. Ogrodowa 16, tel. 61 814 69 67, 601 587 480

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

ZACHODNIE
UŻYWANE MEBLE

I ARTYKUŁY
WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

ZAPRASZAMY!
pon.-śr. 14.00 - 18.00

czw.-sob.  10.00 - 14.00
ul. Wiosenna 43, Baranowo

OGRODNICTWO
poleca:

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

Zapraszamy
OBSADZAMY KORYTKA

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

501 413 631

KOREKTA USTAWIE¡
SATELITARNYCH

509 156 005
POLSAT, NC+

DOCIEPLENIA
ELEWACJE
tanio
fachowo
www.ptbud.pl

508 33 22 20

od

69 z∏z materia∏em

Zapraszamy: 508-610-085 

TARNOWO PODGÓRNE
ENDERMOLOGIA LPG od 49 ZŁ! 

DLA PIERWSZYCH KLIENTEK
KOSMETYKI YASUMI GRATIS!

NAUKA
JAZDY

PRZEèMIEROWO
66 44 99 032

Już otwarte!
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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

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

Zapraszamy do nowego biura!  tel. 61 652 52 50
Rynkowa 75C, Pasa˝ Ip., Przeêmierowo

WELTENWELTEN
Zasiłki zagraniczne • Zwrot podatków zagranicznych

Gabinet Psiej Urody

Zapraszamy również do Smochowic
ul. Kościerzyńska 9, tel. 796 127 287
Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami

ZAPISYTELEFONICZNE

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

Od marca w Tarnowie Podgórnym!
ul. Rokietnicka 9, tel. 732 929 532

UWAGA!
NOWY
SALON!

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

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

tel. 508 610 256

FIRM-BIUR-DOMÓW-MIESZKAŃ
SPRZEDAŻ PROFESJONALNEGO 

SPRZĘTU I ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA

SPRZĄTANIE

F-VAT  TEL. 608 635 758

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

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
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artykuł sponsorowany 

P ierwszy dzień wiosny 
już za nami, dni stają 
się coraz dłuższe, jest 
to idealna okazja by 
zregenerować siły po 

zimie. Nasze salony pielęgnacji urody 
mogą w tym pomóc, jesteśmy z Wami 
już od 2004 r. Od samego początku 
współpracujemy z firmą L’oreal i nale-
żymy do prestiżowego programu „Sa-
lon Expert”, skupia on 300 najlepszych 
salonów w Polsce. Jesteśmy salonem 
przyjaznym dziecku, dla najmłodszych 
mamy kącik z zabawkami, każde dziec-
ko znajdzie tu coś dla siebie, dzięki temu 
miło spędzi czas. Wizyta dzieci często 
kojarzy się im ze strachem, my radzi-
my sobie z nim doskonale – specjalny 
dzieciący fotelik, dostarczy dużo rado-
ści a uwiecznieniem tego będzie piękna 
fryzura. Stylowe wnętrze naszych salo-
nów zachęca do powrotu, profesjonalny 
personel chętnie doradzi, filiżanka pysz-
nej kawy sprawi, że nie chce się od nas 
wychodzić. 

Relaksujący masaż głowy przy usłu-
gach fryzjerskich sprawia, że klient 
czuje się dopieszczony. Szczególnie na 
wiosnę polecamy regenerację włosów, 
bo one po zimie tego potrzebują. Z po-
mocą przychodzi Rytyał Kerastase Paris 
– linia rewolucyjnych zabiegów pielę-
gnacyjnych, opracowana indywidualnie 
w oparciu o potrzeby Twoich 
włosów. Relaks, luksus i wni-
kanie produktów w strukturę 
włosa to właśnie rytuał Kera-
stase. Rewolucyjnym odkry-
ciem jest koloryzacja INOA- 
innowacyjna bez amoniaku, 
specjalna technologia otula 
włókno włosa, nie niszcząc 
jego struktury, kolor utrzymu-
je się dłużej, nie zawiera amo-
niaku i doskonale kryje siwe 
włosy. 

Pamiętaj, że zadbane wło-
sy to nie wszystko, płytka 
paznokciowa również po-
trzebuje odżywienia, do za-
dań specjalnych sprawdza 
się manicure japoński. Pasty 
odżywcze wcierane w płyt-
kę paznokciową odżywiają ją 

i dostarczają wit. A, E, wosk pszczeli, 
krzemionkę – budulec płytki paznokcio-
wej. Dla pań lubiących kolor na płytce 
paznokciowej możemy zaproponować 
ok. 130 lakierów marki O. P. I oraz la-
kiery Essie, lub dla trwalszego efektu 
proponujemy Gel Color unikalną tech-
nologię zapewniającą efekt pięknych 
paznokci przez dwa tygodnie. Świet-
nie radzimy sobie z wrastającymi pa-
znokciami, klamry BS/Quick szybko 
przynoszą ulgę. Nad bezpieczeństwem 
klientów bacznie stoi autoklaw medycz-
ny klasy B, pełniący funkcję sterylizacji 
narzędzi. Odpowiednia diagnoza skóry, 
dobór zabiegu pielęgnacyjnego na twarz 
oraz domowa pielęgnacja jest niezwykle 
istotne. W swojej ofercie proponujemy 
zabiegi pielęgnacyjne marki Klapp Co-
smetics. Zasługują one na wyróżnienie 
ze względu na składniki aktywne, są to 
zabiegi o działanu anti-aging, dbające 
o skórę w każdymi wieku. 

Masaż i dotyk świetnie redukuje stres, 
zmęczenie po  pracy, pomaga uwolnić 
się od problemów oraz może być po-
mysłem na prezent. Nie ma chyba na 
świecie nikogo, kto nie lubi masaży re-
laksujących. Ciekawy jest masaż aroma-
terapeutyczny – niesie szereg pozytyw-
nych właściwości, wykonany na całym 
ciele odpręża, pobudza lub uspokaja, ła-
godzi dolegliwości bólowe, zmniejsza 

napięcie mięśni, przynosi równowagę 
dla ciała i umysłu.

Wiemy jak ważny jest czas dlatego dla 
zapracowanych mamy specjalną akcję 
BUDZIK, gdzie w ciągu godziny jeste-
śmy w stanie przy pomocy 3 osób zająć się 
Tobą. W naszych salonach jest możliwość 
zorganizowania sesji zdjęciowych,meta-
morfoz, wieczorów panieńskich orefuje-
my także ślubne pakiety, które sprawią, że 
poczujesz się wyjątkowo, a ten szczegól-
ny dzień zapamiętasz długo.

Niezwykle ważna dla dzieci jest 
pierwsza komunia święta. To ich ważne 
święto. Dzięki naszym salonom możesz 
ten dzień jeszcze bardziej umilić, zapra-
szamy na piękne upięcia bądź stylowe 
strzyżenia dla chłopców. 

Cenimy sobie rozwój i profesjona-
lizm, dlatego ważnym elementem jest 
pogłębianie swojej wiedzy, umożliwia-
ją nam to liczne szkolenia z zakresu 
zarówno fryzjerstwa jak i kosmetyki. 
Chcemy tym samym dążyć do profe-
sjonalizmu, by móc sprostać oczekiwa-
niom nawet najbardziej wymagającym 
klientom. Poczuj się wyjątkowo i oddaj 
się w ręce naszych profesjonalistów – 
zapraszamy	 do	 Salonów	 Pielęgnacji	
i	 Urody	 Lafayette	 w	 Przeźmierowie	
oraz	Galerii	Pestka.

Zapraszamy do odwiedzania naszej 
strony na Facebooku!

Wiosna z Lafayette!
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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

US¸UGI WIELOBRAN˚OWE EL-SPEC

504 136 906 797 250 019

- AWARIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- POMIARY ELEKTRYCZNE
- SYSTEMY ALARMOWE
- SYSTEMY MONITORINGU
- SIECI KOMPUTEROWE

- SERWIS SPAWALNICZY
- SPAWANIE: ALUMINIUM
 KONSTRUKCJI STALOWYCH
 STALI NIERDZEWNEJ
- PRZYGOTOWANIE, MONTAŻ - PŁOTÓW,
   OGRODZEŃ, BALUSTRAD, itp.

e-mail: elspec35@interia.pl

STOMATOLOGIA

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

SKANMA

Marcin Mazurkiewicz
62-080 Swadzim, ul. Poznaƒska 28
tel. kom. 506 379 430, e-mail: mar215@op.pl

Skanowanie negatywów,
slajdów i zdj´ç,
wykonywanie odbitek
Przegrywanie z VHS,
fimów 8 mm na DVD
Ksero, Wizytówki,
Laminowanie, Bindowanie

A N G I E L S K I
•  Indywidualne i grupowe kursy języka angielskiego (General English)
•  Indywidualne i grupowe kursy języka angielskiego biznesowego (Business English)
•  Przygotowanie do egzaminów językowych
•  Tłumaczenia tekstów ogólnych i specjalistycznych (w tym m. in. medyczne oraz techniczne)
•  Redakcja i korekta materiałów reklamowych oraz informacyjnych
•  Korekta prac licencjackich i magisterskich

Anna Warmuz
Mgr fi lologii angielskiej 
Doktor nauk humanistycznych 

Tel: 604 52 52 32
e-mail: anna.warmuz@op.pl

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

US¸UGI TRANSPORTOWE
NISKIE CENY

600 042 721

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

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

M¸OT WYBURZENIOWY

CAT - koparko-∏adowarka

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI

BANERY - ULOTKI
REKLAMA na SAMOCHODY

(druk, montaż)
509 776 257
DZIAŁKI

KAŹMIERZ
SPRZEDAM od 30 zł

509 444 305
KOLPORTA˚ ULOTEK
PROFESJONALNIE

796 338 526

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

ZAPRASZAMY

projekt gratis
przy naszym

wykonawstwie

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

OGRODY:

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

Dorota Ernstmajer
Tarnowo Podgórne 62-080, Plac Margaretek 17/1

tel. 061 670 77 49, kom. 502 525 816
Zapisy telefoniczne:

(Osiedle Zielony Gród)

CZARNA ZIEMIA
ciężarówka 16t - 200 zł

888 528 726

US¸UGI BRUKARSKIE
I REMONTOWO - BUDOWLANE

KOMPLEKSOWO
501-617-969
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Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1

061 814 27 12 

tel. 61 8 142 712
      663 316 539
ul. Akacjowa 41
62-081 Przeźmierowo
www.ogrodzenie-poznan.pl

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 pon. i czw., od godz. 15-stej

w NZOZ przy ul. Rubież 14B/45, 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

kom. 602 659 208
INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE
Nowe instalacje Remonty Przeróbki

Wystawiam Rachunki

601 780 274

EKSPERTYZY
AKUSTYCZNO
BUDOWLANE
DLA HAŁASU

LOTNISKA ŁAWICA
www.kwiek-walasiak.pl

SPRZEDAM
DOM W KAŹMIERZU

508 650 270

95/800 stan surowy zamknięty
250.000 zł

OKRĘGOWA
STACJA

KONTROLI
POJAZDÓW
przeglądy

rejestracyjne
wszystkich
pojazdów

SERWIS
TACHOGRAFÓW

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



70       / sąsiadka~czytaj / kwiecień 2014

 reklama

ZBIJAMY CENY ZAWODOWO
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ULGA DLA STÓP
• odciski
• modzele
• stopa cukrzycowa
• wkładki do butów
• wrastające paznokcie

ul. Grabowa 30, Lusówko,
tel. 780 084 080

www.podologiahelp.pl

Badanie komputerowe stóp

REHABILITACJA
I MASAŻ
ul. Grabowa 30, Lusówko

WIZYTY DOMOWE
Bezpłatna rehabilitacja powypadkowa

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

Oferujemy m.in.:
• nabiał ekologiczny z mleka krowiego, koziego i owczego
• pieczywo na zakwasie wypiekane w tradycyjny sposób
•  warzywa i owoce sezonowe z certyfi kowanych 

gospodarstwach rolnych
• owoce morza oraz świeże i wędzone ryby
• oryginalne śródziemnomorskie specjały
• szeroki asortyment towarów dla wegetarian
• marokańskie i syryjskie kosmetyki naturalne
• ręcznie robione czekolady, słodycze i lody ekologiczne
• produkty dla osób na różnych dietach np. bezglutenowej
• certyfi kowane mięso i wędliny wytwarz. tradycyjnymi metodami
czyli ponad 3 tysiące artykułów zdrowych, ekologicznych w bardzo 
atrakcyjnych cenach !!!
Asortyment ciągle jest poszerzany o nowe produkty 
poprzez poszukiwanie dostawców mogących zaoferować towary 
niespotykane w innych sklepach.

Godziny otwarcia:
Pn-Pt  10.00-18:30
Sobota 9.00-14.00
P-ń, ul. Złotowska 55 (Ławica)
P-ń, ul. Leszka 31 (Antoninek)
tel. 61 221 72 11
spizarnia.poznanska@gmail.com

Spiżarnia Poznańska to pierwsze delikatesy
ze zdrową żywnością w Wielkopolsce

należące do Europejskiej Sieci
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

www.spizarniapoznanska.pl

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

wizyty domowe
62-081 Przeźmierowo
ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

Gabinet weterynaryjny

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 520 TYS.
ROZALIN-SZEREGOWIEC

DZIAŁKI BUDOWLANE-KOBYLNIKI,
GÓRA, KIEKRZ, ROZALIN, TARNOWO,

RUMIANEK, CERADZ, PRZEŹMIEROWO
GRUNT ROLNY 2,15 HA JANKOWICE  

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

AEROBIC
Szkoła Przeêmierowo
poniedzia∏ek, Êroda - godz. 20.00
ZAPRASZAMY!

tel. 606 298 098

REZYDENCJĘ  
w KOBYLNIKACH

niepowtarzalnie piękną  
z linią brzegową rzeki

SPRZEDAM - 61 8145 132
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