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na wstępie

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115
tel. 61 89 59 200, fax 61 814 61 18
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 14.30-15.45

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

Przychodnia Lekarska TOPMED - Lusówko 61 225 80 70
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 ENERGIA 
(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  
w Lusowie

61 814 69 52

112 Szanowni Państwo!
Pałac w Jankowicach będzie miejscem przepełnionym 

kulturą: dzięki oddaniu budynku do dyspozycji GOK Se-
zam i Samorządowej Szkoły Muzycznej zyskamy na ma-
pie Gminy nowe miejsce z artystycznym klimatem. 

Prezentujemy także wyniki badań opinii publicznej. Ja-
sno z nich wynika, że jest nam w naszej Gminie po prostu 
dobrze!

Przed nami święta narodowe 1 – 3 Maja. Zapraszam 
do udziału w przygotowanych na tę okazję wydarze-
niach: można oficjalnie, na sportowo (Bieg Unijny – 
zmiany w organizacji ruchu!) i kulturalnie. Pamiętajmy 
o wywieszeniu biało-czerwonych flag! Świętujmy razem!

 ~ Agnieszka Rzeźnik 
 Redaktor naczelna

„Gmina Tarnowo Podgórne  
wczoraj-dziś –jutro”

Zostań współautorem albumu 
Gmina Tarnowo Podgórne szczegóły 

www.tarnowo-podgorne.pl

Szkoła w Baranowie

Wszystkich zainteresowanych, a szczególnie rodziców dzieci 
w wieku do 12 lat z Baranowa i Chyb,  zapraszam na spotka-
nie w sprawie utworzenia szkoły podstawowej.

23 kwietnia, godz. 19.00, Aula Gimnazjum w Baranowie przy ul. Wy-
poczynkowej 93

~ Tadeusz Czajka - Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Konkurs Fotograficzny

Dni Przeźmierowa –Turniej w kopa

Turniej w kopa o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Grzego-
rza Leonharda odbędzie się 30 maja, w ramach Dni Przeźmie-
rowa, odbędzie się. Zostanie rozegrany w kategorii „As-dycha”. 

Wszystkich zainteresowanych i miłośników starej gry zapraszamy od 
godziny 13.30  do Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie (kawiarenka) 
. Początek turnieju godzina 14.00.

Zgłoszenia prosimy dokonywać  od 20 maja pod numerem  telefonu 
61 8 959 231.

Zapraszamy. ~ AW
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pytania do wójta

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

Czy jest możliwość zamontowania 
większej liczby koszy na śmieci? 
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Czy na terenie naszej Gminy znajdują  
się stacje pomiaru zanieczyszczenia powietrza?  

W jaki sposób prowadzone są pomiary?

Czy jest możliwość zamontowania większej liczby 
koszy na śmieci przy chodnikach, bo chociażby  

na alei Solidarności nie ma bodajże ani jednego ...

Na terenie Gminy w ramach monitoringu krajowego, na ul. Za-
chodniej w Tarnowie Podgórnym, prowadzony jest monitoring, 
mający na celu określenie ryzyka przekroczenia poziomu alar-

mowego, dopuszczalnego docelowego substancji w powietrzu. Na pod-
stawie analizy wyników pomiarów, prowadzonych przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska, na terenie naszej Gminy nigdy nie 
stwierdzono przekroczeń parametrów. 

Wyniki dostępne są na stronie www.poznan.wios.gov.pl

Ustawienie koszy na wszystkich ulicach i drogach na terenie na-
szej Gminy to kwestia zakupu i obsługi dodatkowych kilku ty-
sięcy pojemników. Sądzę, że to nieuzasadniony wydatek. 

Obserwuję jak radzą sobie z tym problemem nasze partnerskie gminy 
w Niemczech: tam jeszcze rzadziej spotyka się kosz na śmieci, a wypro-
dukowany przez siebie odpad trzeba zabierać do własnego przydomo-
wego pojemnika. I w ten sposób problem jest rozwiązywany. 

Natomiast w tym roku na Alei Solidarności, na wniosek osób korzy-
stających z biegnącej wzdłuż drogi ścieżki pieszo-rowerowej, planuje-
my ustawienie kilku prostych ławeczek.  
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aktualności 

Baranowo

 Podpisano umowę na wykonanie pro-
jektu przebudowy ul Wspólnej/Przemy-
sława

Batorowo

 Zlecono wykonanie krzeseł i stołów w 
świetlicy

 Zawarto umowę na remont świetlicy

Ceradz Kościelny

 Trwa opracowanie zakresu remontu ele-
wacji świetlicy

 Przygotowanie do realizacji chodnika na 
ul. Palaczówka

Chyby

 Przygotowanie do przetargu na projekt 
chodnika ul. Szkolnej

Góra

 Trwa opracowanie zakresu remontu ele-
wacji świetlicy

 Przygotowanie do przetargu na realizację 
na ul. Krętej

Jankowice

Wybrano wykonawcę opracowania pro-
jektu rewitalizacji Zespołu Pałacowo-
-Parkowego 

 Rozpoczęto rozbiórkę budynków gospo-
darczych przy Pałacu

Kokoszczyn 

 Przygotowanie do przetargu na projekt 
chodnika przy ul. Lipowej

Lusowo

 Podpisano umowę na projekt kolejnego 
etapu budowy ścieżki rowerowej w ul. 
Wierzbowej

 Zlecono opracowanie projektu budo-
wy budynku gospodarczego przy szkole 
podstawowej

Lusówko

 Trwa rozbudowa szkoły podstawowej 

 Trwa opracowywanie projektu moderni-
zacji dworku

 Trwa przygotowanie projektu ścieżki ro-
werowej łączącej Lusówko z Jankowicami 
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

W połowie marca odbyło się posiedzenie Rady d/s. Osób Nie-
pełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo-dorad-
czym starosty. Do zakresu działania powiatowych rad nale-

ży: 
- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej 

i społecznej oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, 
- opiniowanie projektów powiatowych programów działania na rzecz 

osób niepełnosprawnych, 
- ocena realizacji programów, 
- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez 

Radę Powiatu pod katem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 
Na posiedzeniu komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie re-

alizowanych przez Powiat Poznański zadań z zakresu rehabilitacji za-
wodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na re-
alizacje tych zadań w roku 2015. Na rehabilitację zawodową i społecz-
ną przeznacza się 155 tys. zł na rehabilitację społeczną ponad 4,8 mln zł, 
z tego na warsztaty terapii zajęciowej dla 225 uczestników blisko 3,33 
mln zł. Pozostałą sumę przeznaczono na turnusy rehabilitacyjne, do-
finansowanie sportu kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnospraw-
nych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, 
likwidację barier architektonicznych, usługi tłumacza migowego lub 
tłumacza przewodnika. 

W posiedzeniu Rady wzięła udział Dyrektor Powiatowego Zespołu 
do Spraw Orzekania Mariola Kokocińska, która poinformowała o wy-
słaniu do gmin Powiatu propozycji rozważenia możliwości zorganizo-
wania na ich terenie spotkania osób zainteresowanych wymianą karty 
parkingowej. Na tę propozycję odpowiedziały – tylko CZTERY GMI-
NY na 17. W Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne będzie można spo-
tkać się z przedstawicielami zespołu w sprawie wymiany kart par-
kingowych 22 kwietnia w godz. 9.00-14.00.

W posiedzeniu Rady zawsze uczestniczą jej członkowie orazdyr. Wy-
działu Zdrowia i Polityki Społecznej Teresa Gromadzińska, dyr. PCPR 
Elżbieta Bijaczewska, Pełnomocnik d/s Osób Niepełnosprawnych przy 
Staroście Elżbieta Tonder oraz członek Zarządu Powiatu Zygmunt Je-
żewski. Kadencja obecnej Rady Społecznej kończy się w październiku 
tego roku. 

 Krystyna Semba, Przewodnicząca Społecznej Rady  
d/s. Osób Niepełnosprawnych

Z posiedzenia 
Społecznej Rady

Koło Seniorów w Przeźmierowie przypomina, iż zaprasza na wy-
cieczkę do Francji, na Lazurowe Wybrzeże w dniach 2 – 11 
października 2015 r. W programie m.in. Nicea, Monako, Can-

nes, La Salette. Cena 600 zł i 200 Euro. 
Informacji udziela pilot Janusz Baraniak, współpracujący w tej kwe-

stii z biurem „Sindbad” – tel. 602 716 697. Zapisy są przyjmowane 
w Agencji PZU przy ul. Poznańskiej 92a w Tarnowie Podgórnym lub 
drogą internetową u pilota: s.baraniak@interia.pl. 

~ ARz

Są jeszcze wolne 
miejsca
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aktualności

Rada Gminy podczas ostat-
niej sesji pochyliła się 
nad przyszłością Pałacu 

w Jankowicach. Wobec niepo-
wodzeń w pozyskaniu partnerów 
biznesowych dla komercyjnego 
wykorzystania obiektu zadecy-
dowano o zmianie jego funkcji 
na publiczną. Rada zatwierdziła 
jednocześnie budżet inwestycyj-
ny, przeznaczając na  rewitaliza-
cję Zespołu Pałacowo-Parkowego 
w Jankowicach w latach 2015 – 
2016 kwotę 6,8 mln zł. 

Przeprowadzenie koniecznego 
remontu zostanie zatem połączo-
ne z pracami dostosowującymi 
obiekt do potrzeb Samorządowej 
Szkoły Muzycznej. – Naczelną 
ideą dla nowego otwarcia Pałacu 
jest jego szeroka dostępność dla 
mieszkańców i gości – zapewnia 
Wójt Tadeusz Czajka. –  Chce-
my zagwarantować jak najlepsze 

wykorzystanie pałacowych  prze-
strzeni. Zajęcia w ramach Szko-
ły Muzycznej zajmą kilka godzin 
dziennie w czasie popołudnio-
wym. Natomiast do południa czas 
wypełni oferta dla seniorów. Tu-
taj będziemy chcieli wykorzystać 
aktywność m.in. Uniwersytetu III 
Wieku.

Głównym dysponentem obiek-
tu będzie Gminny Ośrodek Kul-
tury „Sezam”, który w Pałacu, 
ale również w jego otoczeniu, 

Pałac dla mieszkańców

Pałac w Jankowicach został wzniesiony w 1803 r.  w rozległym 
(18,5 ha) parku ze stawem o powierzchni 2,2 ha z 3 stawami. Budy-
nek składa się z trzech, wyraźnie wyodrębnionych części: centralnej 
(najstarszej, trzykondygnacyjnej) i dwóch niższych symetrycznych, 
dwukondygnacyjnych skrzydeł bocznych. Pałac (od 1952 r.) i park 
(od 1968 r.) są wpisane do rejestru zabytków.

Podstawowe dane:
– Powierzchnia zabudowy (z tarasami) 910 m2

– Powierzchnia użytkowa całkowita 1 620 m2

– Kubatura 4 960 m3

– Wysokość głównej bryły budynku (w kalenicy) 13,5 m

zamierza organizować koncerty, 
warsztaty plastyczne, spektakle 
teatralne dla dzieci oraz pokazy 
filmowe. Przyjęta koncepcja prze-
widuje także miejsce dla lokalu 
gastronomicznego, który może 
pełnić funkcję sali konferencyj-
nej. Tu będzie oczekiwany pry-
watny partner biznesowy.

– Aby umożliwić korzystanie 
z oferty Pałacu konieczne będzie 
zapewnienie odpowiednich połą-
czeń komunikacyjnych z miejsco-
wościami naszej Gminy – dodaje 
Wójt.

Obecnie trwa projektowanie 
procesu adaptacji Pałacu. Przewi-
duje się, że prace ruszą jesienią.  

~ ARz

Prace ruszą 
jesienią

3 kwietnia zakończył się pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli. Rekrutacja uzupełniająca do placówek, w których będą 
wolne miejsca, rozpocznie się 18 maja i potrwa do 29 maja. 

Będą przyjmowane również dzieci 2,5-letnie oraz 6-latki odroczone od obowiązku szkolnego. 
Informacja o zasadach rekrutacji uzupełniającej zostanie podana wkrótce na naszej stronie internetowej www.tarnowo-pod-

gorne.pl . 
~ ARz (info GJO)

Wkrótce rekrutacja uzupełniająca
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Przeźmierowo

 Trwa opracowywanie projektu przebudo-
wy ul. Kościelnej i Jarzębinowej

 Trwa opracowywanie projektu płyty 
Rynku

Sady

 Przygotowanie do przetargu na projekt 
ul Rolnej

Sierosław

 Przygotowanie do realizacji ul. Dworskiej 
wraz z odcinkiem ul. Morwowej

Tarnowo Podgórne

 Trwa przebudowa ul. Szkolnej

 Podpisano umowę na projekt przebudo-
wy ulic: Kalinowa, Wrzosowa, Gerbero-
wa, Modrakowa 

 Trwa opracowanie dokumentacji dla ul. 
25 Stycznia

Wysogotowo

 Trwa opracowanie projektu na wykona-
nie przebudowy ul. Wierzbowej – II etap

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej chodnika na ul. Skórzewskiej 

Pozostałe

 Trwają prace remontowe w komunal-
nych budynkach mieszkalnych 

Wznawiamy odpady BIO

Od maja wznawiamy odbiór odpadów BIO z posesji prywatnych 
na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Zgodnie z podpisaną umową ze Związkiem Międzygminnym 
„Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” odbiór odpadów 
BIO następować będzie sezonowo raz w miesiącu w terminie odbioru 
odpadów segregowanych i będzie kontynuowany do końca listopada. 
Szczegółowe terminy są przedstawione w harmonogramie wywozu od-
padów na 2015 r.

Nowością w porównaniu z ubiegłym rokiem jest wywóz odpadów 
z worków biodegradowalnych o pojemności 80 l. Worki te będziemy 
Państwu dostarczać w kwietniu przy odbiorze odpadów segregowa-
nych. Warunkiem dostarczenia worków BIO na daną posesję jest zgło-
szenie zapotrzebowania na usługę pod nr telefonu 61 8146430 wew. 
434. 

Wprowadzamy dodatkowo możliwość odbioru BIO odpadów z po-
jemników własnych lub udostępnionych od TP-KOM o pojemności 240 
l. W celu otrzymania pojemnika należy podpisać umowę udostępnienia 
pojemnika w siedzibie TP-KOM Tarnowo Podgórne ul. Zachodnia 4, 
w godzinach 7.00 – 15.00 (dni robocze). Liczba pojemników w ofercie 
jest ograniczona. 

Równocześnie informujemy, iż osoby, które już posiadają nasze po-
jemniki na BIO (140 l.), a chcą zrezygnować z tej formy odbioru, winni 
w terminie do 30 kwietnia poinformować Spółkę o rezygnacji.

Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem telefonicznym TP-
-KOM 61 8146 430 wew. 434, 441, 427.

~ Włodzimierz Targowski – TP-KOM

Wychodząc naprzeciw 
potrzebom miesz-
kańców informujemy 

o możliwości złożenia wniosku 
o wydanie nowej karty parkingo-
wej w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne – będzie można tego 

dokonać 22 kwietnia w godz. 
9.00-14.00. w sali nr 10. Uwaga: 
to jedyny termin dyżuru w Urzę-
dzie – w pozostałe dni sprawę 

Wymiana kart parkingowych 
można załatwić w Starostwie Po-
wiatowym w Poznaniu przy ul. 
Słowackiego 8 (Powiatowy Ze-
spół do Spraw Orzekania o Nie-
pełnosprawności, parter, pokój 
08).

Aby wymienić kartę parkingo-
wą osoba niepełnosprawna musi 
się zgłosić osobiście (z wyjątkiem 
osób, które nie ukończyły 18. 
roku życia, ubezwłasnowolnio-
nych całkowicie lub częściowo – 
tu wniosek składa odpowiednio 
jedno z rodziców, opiekun lub ku-
rator ustanowiony przez sąd) do 
Urzędu i być zaopatrzona w:

1.  prawomocne orzeczenie 
(uprawnionych osób) zali-
czające do znacznego stopnia 
niepełnosprawności z sym-
bolem przyczyny niepełno-
sprawności 04-O lub/i 05-R 
lub/i 10-N wraz ze wskaza-

niem do wydania karty par-
kingowej;

2.  jedną fotografię o wymiarach 
35x45 mm odzwierciedlają-
cą AKTUALNY wizerunek 
osoby bez nakrycia głowy 
i bez ciemnych okularów;

3.  opłatę 21,00 zł- wpłata przy 
odbiorze

Więcej informacji dostępnych 
jest w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Starostwa Powiatowego 
www.bip.powiat.poznan.pl w za-
kładce Katalog – Sprawy / Wy-
kaz Spraw/ Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności

~ Powiat Poznański

22 kwietnia  
to jedyny 
termin



 kwiecień 2015 \ sąsiadka~czytaj \      7

 aktualności

Co wpływa na 
zagospodarowanie 
przestrzeni w obszarze 
Metropolii?

Koncepcja kierunków roz-
woju Metropolii Poznań 
została zaprezentowana 

podczas spotkania, które odbyło 
się 30 marca w Tarnowie Podgór-
nym. 

W posiedzeniu Komisji Wspól-
nej Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne uczestniczyli m.in. Wójt 
Tadeusz Czajka i II Zastępca Wój-
ta Piotr Kaczmarek, a także za-
proszeni goście – dyrektor biura 
Metropolii Poznań Maciej Mu-
siał, dyrektor Centrum Badań Me-

Spójne, zintegrowane podejście
tropolitalnych (CBM) przy UAM 
prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, 
reprezentujący CBM dr Radosław 
Bul i dr Łukasz Mikuła, który jest 
też radnym i przewodniczącym 
Komisji Polityki Przestrzennej 
w Radzie Miejskiej Poznania, 

Głównym celem dyskusji było 
przedstawienie założeń spójnej 
koncepcji kierunków rozwoju 
przestrzennego Metropolii oraz 
opracowanie jednolitych zasad 
wdrażania tych ustaleń koncepcji 
do studiów uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego gmin oraz miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego.

W trakcie spotkania omówio-
no szereg zagadnień mających 
wpływ na zmiany  w zagospoda-
rowaniu przestrzeni w obszarze 
Metropolii:  od demografii, kie-
runków migracji, cen nierucho-
mości, poprzez dostępność ko-
munikacyjną, walory środowiska, 
aż do potencjałów poszczegól-
nych gmin zawartych w ich stu-
diach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowani przestrzennego 
i zakresie możliwego rozwoju no-
wych obszarów mieszkaniowych 
i inwestycyjnych.

Przedstawiono także założe-
nia rozwoju sieci transportowej, 
w tym koncepcji Poznańskiej Ko-
lei Metropolitalnej i zakładany 
rozwój sieci dróg rowerowych. 

~ ARz

Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2007-2013

Pierwsze spotkanie Zespołu 
Konsultacyjnego powołanego 
do nowelizacji Planu Rozwoju 

Lokalnego odbyło się 31 marca.
Zespół tworzą przedstawiciele 

Rady Gminy, sołtysów, organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorców, 
seniorów, służb mundurowych oraz 
proboszcz tarnowskiej parafii, dyrek-
torzy jednostek gminnych i prezesi 
spółek. Jego zadaniem jest analizo-
wanie i opiniowanie poszczególnych 
zadań zgłoszonych przez mieszkań-
ców do Planu (dla przypomnienia – 
wnioski do PRL składane były do 15 
lutego, a pozyskiwanie opinii miesz-
kańców – do 31 marca). Obecnie 
trwa opracowanie prognozy finanso-
wej oraz opis aktualnego stanu Gmi-
ny.  Następnie odbędą się konsultacje 
z mieszkańcami w zakresie zadań in-
westycyjnych. 

Zespół będzie pracować do końca 
letnich wakacji. We wrześniu plano-
wane jest podjęcie stosownej  uchwa-
ły przez Radę Gminy. Następnie har-
monogram i zakres prac objętych 

PRL: Zespół rozpoczął pracę

uchwalonym Planem Rozwoju 
Lokalnego na lata 2016-2020 jako 
specjalne opracowanie trafi do 
mieszkańców.

Podczas pierwszego spotka-
nia Zespołu zostały zaprezento-
wane wyniki badań opinii  prze-
prowadzonych w marcu. Dużo 
uwagi poświęcono ocenie warun-
ków życia oraz wskazanym przez 

mieszkańców priorytetom inwe-
stycyjnym w naszej Gminie. O 
kolejnych spotkaniach Zespołu 
będziemy Państwa informować 
na bieżąco na stronie internetowej 
Gminy oraz w miesięczniku Są-
siadka-Czytaj.

Przewodnicząca Zespołu  
Konsultacyjnego

~ Ewa Noszczyńska- Szkurat

MIESZKAŃCY

WÓJT 

RADA GMINY

ZESPÓŁ
KONSULTACYJNY

SOŁTYSI I RADY 
SOŁECKIE

JEDNOSTKI ORG. 
SPÓŁKI GMINNE

koniec prac 
15 sierpnia

uchwalenie PRL do końca września
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Prace na termach zbliżają się 
ku końcowi. Zarówno na 
basenie sportowym, base-

nie do nauki pływania jak i rekre-
acyjnym zostały przeprowadzone 
próby szczelności. We wszystkich 
nieckach basenowych ze stali nie-
rdzewnej mamy już wodę!

W części rekreacyjnej pojawi-
ły się rośliny i elementy dekora-
cyjne, teraz czekamy na ruchome 
atrakcje takie, jak zwierzęta i za-
bawki.

Baseny napełnione!

Na bieżąco wprowadzamy zalecenia służb wizy-
tujących obiekt. Pod koniec kwietnia uruchamiane 
będą systemy komputerowe i obsługi klienta. Nato-
miast przed długim weekendem majowym urucho-
mimy nową stronę internetową wraz z e-sklepem. 
Zaprezentujemy wszystkie aktywności, z których 
można będzie korzystać, m.in. ofertę Akademii Pły-
wania, tworzonej z czynnym udziałem Otylii Jędzej-
czak czy zajęcia fitness kreowane pod nadzorem Stu-
dia Aktywności dr. Krzysztofa Pietrusika. - Wraz 
z uruchomieniem przedsprzedaży karnetów i bile-

tów będą Państwo mogli poznać 
ceny, jakie będą obowiązywały 
w Tarnowskich Termach – mówi 
prezes Tarnowskich Term Ani-
ta Stellmaszyk. – Będzie można 
także dokonać rezerwacji wejścia 
szczególnie w pierwszym okresie 
funkcjonowania. Dla mieszkań-
ców Gminy, posiadających Kar-
tę Mieszkańca, będą specjalne 
zniżki. 

Dla wszystkich klientów przy-
gotowujemy wiele okresowych 
promocji i atrakcji, np:

- dni otwarte na zajęcia fitness 
i pływania,

- imprezy i zawody sportowe,
- pakiety dla klientów w róż-

nym wieku i stopniu zaawanso-
wania pływackiego.

Jeżeli chcą być Państwo infor-
mowani na bieżąco o postępach 
prac oraz o planowanych atrak-
cjach, to zapraszamy do polubie-
nia nas na portalu Facebook (Fa-
cebook.pl/tarnowskietermy). 

~ TT

I Zadania oświatowe 2.600 tys. 

Szkoła w Baranowie (zakup gruntu) 1.500 tys.

Pałac w Jankowicach 1.000 tys.*

Szkoła Podstawowa – Lusówko    100 tys.

II Zadania drogowe 2.980 tys.

Ulica Rolna – Sady (z przedsiębiorcami)    500 tys.

Ulica Jarzębinowa – Przeźmierowo    500 tys.

Chodnik – ul. Szkolna – Chyby    300 tys.

Ulica Jutrzenki – Lusowo    500 tys.*

Chodnik ul. Cicha – Tarnowo Podgórne    400 tys.

Chodnik ul. Skórzewska – Wysogotowo    500 tys.

Chodnik ul. St. Batorego – Batorowo    150 tys.

Uporządkowanie alei Swadzimskiej      50 tys.

Ulica Dworska – Sierosław – nawierzchnia      80 tys. 

III Świetlice    600 tys.

Przebudowa dworku – Lusówko    500 tys.*

Remont elewacji – Ceradz Kościelny      50 tys.

Remont elewacji – Góra      50 tys.

IV Rekreacja     550 tys.

Molo – Chyby     300 tys.*

Modernizacja Parku w Przeźmierowie  
–projekt

    100 tys.

Boisko do koszykówki – os. Rubinowe 
Baranowo

      50 tys.

Plac zabaw – Rumianek       50 tys.

Plac zabaw – Kokoszczyn       50 tys.

V Pozostałe      500 tys.

Zakup autobusu – TP-BUS (aport do 
spółki)

     250 tys.

Mieszkania socjalne      150 tys.

Budynek – Warsztaty Terapii Zajęciowej 
– projekt

100 tys.

* zadanie przeznaczone do realizacji w latach 2015 - 2016
~ ARz

Nadwyżka podzielona

Rada Gminy zatwierdziła podział nadwyżki budżetowej z 2014 roku. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami została ona 
przeznaczona głównie na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku. Wprowadzono też nowe zadania. Kwo-
tę 7 230 000 zł podzielono następująco: 

Przed długim 
weekendem 
majowym 
poznamy ofertę 
Term
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GOLGOTA WSCHODU – 1940
KATYŃ • MIEDNOJE • CHARKÓW

 
W sobotę, 25 kwietnia, pod patronatem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki  

odbędą się obchody 75 rocznicy MORDU KATYŃSKIEGO, na które wszystkich mieszkańców  
Gminy Tarnowa Podgórnego serdecznie zapraszają organizatorzy

 

Prezes Towarzystwa Józef Grajek
Ksiądz Proboszcz Dariusz Madejczyk
Dyrektor Muzeum Michał Krzyżaniak

Program uroczystości – godz. 11 00:
1.  W lusowskim kościele zostanie odprawiona uroczysta msza święta w intencji Oj-

czyzny i za naszych rodaków poległych i pomordowanych podczas II wojny świa-
towej,

2. Przemarsz na lusowski cmentarz,
3.  Uroczystości przy grobowcu Naczelnego Dowódcy Powstania Wlkp. Generała Jó-

zefa Dowbora Muśnickiego: hymn Polski, słowo wstępne o „Golgocie Wschodu”, 
modlitwa w intencji pomordowanych, złożenie kwiatów, Rota,

4.  Przejście do muzeum i zwiedzanie Wystawy Pomników Katyńskiej z całego świata.

Gmina Tarnowo Podgórne 
i Tarnowskie Stowarzy-
szenie Przedsiębiorców 

organizuje II edycję ogólnopol-
skiej konferencji Odkodowany 
Biznes Odkodowany Samorząd.

– To drugie takie spotkanie 
w Tarnowie Podgórnym. We-
zmą w nim udział samorządowcy 
(wójtowie, burmistrzowie, pre-
zydenci miast), przedstawicie-
le świata biznesu oraz instytu-
cji ekonomicznych i doradczych, 
działających na styku tych dwóch 

Odkodują w Tarnowie Podgórnym
środowisk – mówi Wójt Tadeusz 
Czajka.  – Mam nadzieję, że pod-
czas konferencji wspólnie zdefi-
niujemy kluczowe czynniki suk-
cesu w budowaniu partnerskich 
relacji między nami. 

Tegoroczną edycję otworzy de-
bata gospodarcza, przygotowa-
na przez dziennik „Rzeczpospo-
lita” w ramach cyklu „Śniadanie 
z Rzeczpospolitą”. Zaproszenie 
do udziału w niej przyjęli: dr An-
drzej Rzońca, będący członkiem 
Rady Polityki Pieniężnej, prof. 
Piotr Płoszański i prof.  Ma-
rek Góra z warszawskiej Szko-
ły Głównej Handlowej, prof. Ta-
deusz Kowalski z poznańskiego 
Uniwersytetu Ekonomicznego 

Spotkanie 
samorządu  
i biznesu

oraz Dorota Wolna z PwC. De-
batę poprowadzi redaktor Marcin 
Piasecki.

Potem odbędą się  na dwa pane-
le dyskusyjne poświęcone Strate-
gii Dobrych Relacji oraz Przycią-
ganiu Inwestorów. Zgodnie z ideą 
konferencji przy jednym stole 
dyskusyjnym spotkają się samo-
rządowcy, przedsiębiorcy oraz 
przedstawiciele izb handlowo-go-
spodarczych. 

Całość zakończą warsztaty, 
na których uczestnicy wypracu-
ją innowacyjne drogi rozwijania 
współpracy oraz poszukają lokal-
nych atutów, podnoszących atrak-
cyjność inwestycyjną regionu. 

Konferencja odbędzie się  
22 kwietnia w Hotelu 500 w Tar-
nowie Podgórnym. Patronem 
medialnym jest dziennik Rzecz-
pospolita, natomiast partnerem 
biznesowym ING Bank Śląski. 

~ ARz
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Wszystkich, którzy do 
końca marca złożyli 
wnioski (ze zdjęcia-

mi) o Kartę Mieszkańca Gminy 
Tarnowo Podgórne, zapraszamy 
po ich odbiór w Biurze Obsługi 
Klienta w Urzędzie Gminy. Jed-
nocześnie prosimy i przypomi-
namy wszystkim, którzy złożyli 
wnioski i zadeklarowali przesła-
nie zdjęć droga mailową o ich  
dostarczenie, gdyż nie  ma możli-
wości wydania Karty bez zdjęcia. 
Zdjęcia należy przesłać na adres: 
karta-mieszkanca@tarnowo-pod-
gorne.pl 

Wniosek o wydanie Kar-
ty Mieszkańca można otrzymać 
w Biurze Obsługi Klienta lub po-
brać go ze strony internetowej 
www.tarnowo-podgorne.pl/karta-
-mieszkańca

~ HSŁ

Blisko 60 osób przyszło na dyżur pracowników Urzędu Skarbo-
wego Poznań Jeżyce w naszym Urzędzie Gminy. Można było 
nie tylko uzyskać odpowiedzi i informacje, ale również rozli-

czyć się i elektronicznie złożyć zeznanie podatkowe za 2014 rok. Jak 
podkreślali mieszkańcy, którzy 23 marca przyszli na dyżur, takie roz-
wiązanie z jednej strony daje pewność, że druki PIT – dzięki pomocy 
pracowników Urzędu – zostały wypełnione poprawnie, z drugiej zaś 
pozwala uniknąć kolejek w Urzędach Skarbowych czy na poczcie. 

Wszystkim, którzy jeszcze się nie rozliczyli, przypominamy, że mają 
czas tylko do 30 kwietnia. Warto wiedzieć, że Urząd Skarbowy Poznań 
Jeżyce w dniach 29 i 30 kwietnia będzie pracować dłużej – do 18.00.

Poniżej przedstawiamy listę organizacji pożytku publicznego z terenu 
Gminy Tarnowo Podgórne uprawnionych  do otrzymania 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych za rok 2014:

•  Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego  
KRS 0000075411,

• Towarzystwo Poligrodzianie KRS 0000222680,
•  Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej Dla Sierot  

KRS 0000052441,
•  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych I Ich Rodzin „ROK-

TAR” (działające na terenie gmin Rokietnica i Tarnowo Podgórne)  
KRS 0000316203.

Prosimy pamiętać o nich przy wypełnianiu PIT! ~ ARz

Gminne Obchody 1 – 3 Maja
1 maja  
10.00   Bieg Unijny w Przeźmierowie (informacja wewnątrz numeru)
14.00   Rodzinny Rajd Rowerowy „POWITANIE WIOSNY”, zbiórka na parkingu przy księgarni. Koszt uczestnictwa 5 zł 

(ubezpieczenie), organizatorzy Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego i OSiR

2 maja Dzień Flagi RP
3 maja Święto Konstytucji 3 Maja
12.00   msza św. w intencji Ojczyzny, w kościele pw. Serca Pana Jezusa w Tarnowie Podgórnym. Po mszy przemarsz pod 

pomnik i złożenie kwiatów pod pomnikiem w Parku im. Wojkiewicza
13.00   koncert inauguracyjny XV cykl „Lusowskie Spotkania Muzyczne”  – kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba 

Apostoła w Lusowie (informacja wewnątrz numeru)
14.00   Strzelanie Trzeciomajowe na strzelnicy przy ul. Zachodniej w Tarnowie Podgórnym, zaprasza Kurkowe Bractwo 

Strzeleckie, wstęp wolny dla wszystkich
16.00   „Strzelamy na wiwat” – Centrum Kultury Przeźmierowo (informacja wewnątrz numeru)

Pamiętajmy o wywieszeniu biało-czerwonych flag!

1-3 maja
Mistrzostwa Polski w Siatkówce Kadetów,  hala OSiR Tarnowo Podgórne

Odbierz kartę Rozlicz się i przekaż 1 %

16 czerwca (wtorek) 
w godz. 8.00 – 12.00 
w sali GKS Tarnovia 

przy ul. 23 Października 34 odbę-
dą się badania przesiewowe USG 

Badania USG DOPPLER COLOR (uwaga: ba-
dania są płatne).

Dalsze informacje na temat za-
kresu badań oraz ich koszcie moż-
na uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 
61 812 17 28, 61 623 24 25 oraz 
602 12 12 68 (po 15.00). Tą samą 
drogą można się zarejestrować na 

badania. Natomiast wyniki zosta-
ną przysłane listem poleconym 
na adres domowy po ok. 2 tygo-
dniach.

Badania wykonuje NZOZ IN-
TER-MED. 

~WSO
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Kanalizacja sanitarna   

Czystość i estetyka Gminy   

Dostęp do kultury i rozrywki   

Kanalizacja  deszczowa 

Stan środowiska naturalnego   

Stan ulic i chodników   

Dostęp do sportu i rekreacji   

Bezpieczeństwo mieszkańców   

Jakość wody     

Ścieżki zdrowia   

Służba zdrowia (przychodnie, lekarze rodzinni, specjaliści) 

Szkoły podstawowe   

Dostęp do przedszkoli   

Gimnazja   

Opieka społeczna   

91,8%/+10,5% 

86,8%/+5,1% 

86,2%/+20,1% 

84,5%/+13,8% 

81,2%/+8,0% 

80,8%/+2,4% 

80,0%/+6,4% 

78,8%/+9,2% 

71,4%/+2,0% 

70,4% 

59,1%/+3,4% 

56,5% 

51,6% 

44,7% 

25,9%/-1,5% 

63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel. 505 13 37 09, e-mail: biuro@pracownia-ej.pl, www.pracownia-ej.pl 63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel. 505 13 37 09, e-mail: biuro@pracownia-ej.pl, www.pracownia-ej.pl 

Wykres  nr  10.  Pozytywna  ocena  warunków  życia  w  gminie  Tarnowo  Podgórne  

Kanalizacja  sanitarna      

Czystość  i  estetykę  gminy      

Dostęp  do  kultury  i  rozrywki      

Kanalizację    deszczową      

  Stan  środowiska  naturalnego      

Stan  ulic  i  chodników      

Dostęp  do  sportu  i  rekreacji      

Bezpieczeństwo  mieszkańców      

Jakość  wody          

Ścieżki  zdrowia      

Słuzba  zdrowia  (przychodnie,  lekarze  rodzinni,  specjaliści)  

Szkoły  podstawowe      

Dostęp  do  przedszkoli      

Gimnazja      

Opieka  społeczna      

91,8%/+10,5%  

86,8%/+5,1%  

86,2%/+20,1%  

84,5%/+13,8%  

81,2%/+8,0%  

80,8%/+2,4%  

80,0%/+6,4%  

78,8%/+9,2%  

71,4%/+2,0%  

70,4%  

59,1%/+3,4%  

56,5%  

51,6%  

44,7%  

25,9%/-‐1,5%  

Źródło:  Opracowanie  własne  na  podstawie  badań  przeprowadzonych  w  gminie  Tarnowo  Podgórne  ,marzec  2014r  .  I  2015  r.  
  Kolorem  czerwonym  oznaczono  spadek  (-‐)  opinii  pozytywnych  do  badania  z  2014  roku.  Kolorem  zielonym  oznaczono  wzrost  (+)  opinii  pozytywnych  do  badania  z  2014  roku  

Należy   odnotować,   że  w   okresie   roku   nastąpił  w   zdecydowanej  większości   obszarów   jakości   życia  
mieszkańców  gminy  wzrost  opinii  pozytywnych  w  tym  szczególnie:  dostęp  do  kultury  i  rozrywki    
(o   20,1   punktów   procentowych),   kanalizację   deszczową   (o   13,8   punktów   procentowych)   oraz  
kanalizację   sanitarną   (o   10,5   punktów   procentowych).   Tylko   w   opiece   społecznej   nastąpił   mały  
spadek  opinii  pozytywnych  (o  1,5  punkt  procentowy).    
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Wykres  nr  28.  Opinie  mieszkańców  o  przyłączeniu    
gminy  Tarnowo  Podgórne  do  Poznania  (w  %)  

Czy  jest  Pan/Pani  za  przyłączeniem  gminy  Tarnowo  Podgórne  do  Poznania?    

1,8%   4,6%  
7,1%  

20,1%  

66,4%  

Zdecydowanie  tak  

Raczej  tak  

Nie  mam  zdania  

Raczej  nie  

Zdecydowanie  nie  

Źródło:  Opracowanie  własne  na  podstawie  badań  przeprowadzonych  w  gminie  Tarnowo  Podgórne,  marzec  2015r.  

86,5%   mieszkańcy   gminy   Tarnowo   Podgórne   opowiedziało   się   przeciw    
przyłączeniu  gminy  Tarnowo  Podgórne  do  Poznania,  za  przyłączeniem  było  tylko  
6,4  %  ankietowanych  oraz  7,7  nie  miało  zdania  w  tej  sprawie.    Warto  podkreślić,  
że   zdecydowanie   przeciw   takiemu   stanowisku   wypowiedziało   się   aż   66,4  
respondentów.  

Znamy wyniki badania opi-
nii publicznej, wykonane-
go przez Pracownię Badań 

Opinii Publicznej Społeczności 
Lokalnej i Rynku. W marcu prze-
prowadzono 901 wywiadów z do-
rosłymi mieszkańcami Gminy, 
dobranymi w sposób losowy na 
podstawie zbioru PESEL według 
trzech cech: miejsca zamieszka-
nia, płci i wieku. – Podstawowym 

Jesteśmy zadowoleni
założeniem decydującym o wia-
rygodności badań było zacho-
wanie takiego samego rozkładu 
tych trzech parametrów w próbie 
i w rzeczywistej populacji. – mówi 
Wójt Tadeusz Czajka. – Dziękuję 
wszystkim, którzy poświęcili swój 
czas i spotkali się z ankieterami. 

Poniżej publikujemy pierwszą 
część wyników. Najważniejszą 
informacją jest ta, iż ponad 95 % 

z nas jest zadowolonych (a aż jed-
na trzecia bardzo zadowolonych!) 
z miejsca zamieszkania. Pozytyw-
nie jest oceniana oferta kulturalna 
i sportowa. W przyszłym numerze 
pokażemy opinię mieszkańców 
na temat bezpieczeństwa, ochro-
ny środowiska i komunikacji.

~ ARz

Pozytywna ocena warunków życia w Gminie Tarnowo Podgórne

Opinie mieszkańców o przyłączeniu  
Gminy Tarnowo Podgórne do Poznania (w %)

Czy jest Pan/Pani za przyłączeniem Gminy Tarnowo Podgórne do Poznania? 
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Wykres  nr    22.  Ocena  oferty  kulturalnej  w  gminie  Tarnowo  Podgórne.  
Czy  Pana/Pani  zdaniem  oferta  kulturalna  w  gminie  jest  wystarczająca?  

72,9%  
4,7%  

22,4%  

Tak   Nie   Nie  mam  zdania  

Ponad  siedemdziesiąt  procent  respondentów  jest  zdania,  że  oferta  kulturalna  
w   gminie   jest   wystarczająca   (72,9%).   Porównując   te   dane   z   rokiem  
poprzednim   można   zauważyć,   że   nastąpił   wzrost   zadowolenia   z   oferty  
kulturalnej  o  14,5  punktu  procentowego.  Nie  podzieliło  tej  opinii  tylko  4,7%  
respondentów  oraz  22,4%  badanych  nie  miało  zdania  w  tej  sprawie.    

Źródło:  Opracowanie  własne  na  podstawie  badań  przeprowadzonych  w  gminie  Tarnowo  Podgórne,  marzec  2015r.  
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Wykres  nr    14.  Ocena  oferty    Gminnej  Biblioteki  Publicznej.  
Czy  Pana/Pani  zdaniem  oferta  Gminnej  Biblioteki  Publicznej    jest  wystarczająca?  

52,8%  

3,2%  

44,0%  Tak  

Nie  

Nie  mam  zdania  

Źródło:  Opracowanie  własne  na  podstawie  badań  przeprowadzonych  w  gminie  Tarnowo  Podgórne,  marzec  2014r.  

Ponad   połowa   (52,8%)   ankietowanych   uznała,   że   oferta   Gminnej   Biblioteki  
Publicznej   jest   wystarczająca,   nie   podzieliło   tej   opinii   zaledwie   3,2%  
respondentów   (co  mieści   się  w   granicach   założonego  błędu   statystycznego)  
oraz  40%  badanych  nie  miała  zdania  w  tej  sprawie.    
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Wykres  nr  24.  Deklaracja  uczestnictwa  w  imprezach  sportowych.  
Jak  często  uczestniczy  Pan/Pani  w  imprezach  sportowych  

  organizowanych  w  gminie?    
  

20,0%  

47,0%  

33,0%  

Często   Rzadko   W  ogóle  nie  uczestniczę  

Źródło:  Opracowanie  własne  na  podstawie  badań  przeprowadzonych  w  gminie  Tarnowo  Podgórne,  marzec  2015r.  

67,0%  mieszkańców  gminy  deklaruje  uczestnictwo  w  imprezach  sportowych  
organizowanych  w   gminie,   w   tym   rzadko   uczestniczy  w   tych   imprezach   aż  
47,0%  respondentów  oraz  33,0%  w  ogóle  nie  uczestniczy.  Porównując    
z   rokiem   poprzednim   nastąpił   wzrost   uczestnictwa   o   14,4   punkty  
procentowe.  

Ocena oferty kulturalnej w Gminie Tarnowo Podgórne
Czy Pana/Pani zdaniem oferta kulturalna w Gminie jest wystarczająca?

Ocena oferty  Gminnej Biblioteki Publicznej
Czy Pana/Pani zdaniem oferta Gminnej Biblioteki Publicznej  jest wystarczająca?

Deklaracja uczestnictwa w imprezach sportowych
Jak często uczestniczy Pan/Pani w imprezach sportowych organizowanych w Gminie? 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w Gminie Tarnowo Podgórne, 2012, 2014 i 2015 r.
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63,3%  

15,8%  

20,9%  

Wykres  nr  25.  Deklaracja  korzystania  z  Aquaparku  „Tarnowskie  Termy”  w  
2012,  2014  i  2015  roku  

  

W   przededniu   otwarcia   Aquaparku   „Tarnowskie   Termy”   o   12,3   punkty   procentowe  
zwiększyły  się  deklaracje  mieszkańców  korzystania  z  aquaparku.  Należy  odnotować,  że  
liczba   osób,   która   zadeklarowała,   iż   nie   będzie   korzystała   z   „Tarnowskich   Term”  
utrzymuje  się  od  trzech  lat  na  podobnym  poziomie  (od  16,5  do  14,6%).  Zmniejszyła  się  
natomiast   grupa   osób,   które   nie   miały   zdania   w   tej   sprawie   i   wybierały   odpowiedź  
„trudno  powiedzieć”.    

67,3%  

16,5%  

16,2%  

Tak   Nie   Trudno  powiedzieć  

Badanie  w  2014  roku   Badanie  w  2012  roku  

Źródło:  Opracowanie  własne  na  podstawie  badań  
  przeprowadzonych  w  gminie  Tarnowo  Podgórne,  
marzec  2012r.,  2014  r.  i  2015  r.  

75,6%  
14,6%  

9,8%  

Badanie  w  2015  roku  
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Wykres  nr  27.  Opinie  o  potrzebie    dopłat  do  lekcji  pływania  dla  młodzieży  
szkolnej.  Czy  Pana/Pani  zdaniem  gmina  powinna  opłacać  lekcje  pływania  dla  szkół?  

46,1%  

36,4%  

15,4%  
1,9%  0,2%  

Źródło:  Opracowanie  własne  na  podstawie  badań  przeprowadzonych    
w  gminie  Tarnowo  Podgórne,  marzec  2014r.  I  2015  r.  

W   porównywanych   okresach  wzrosło   poparcie   (o   4,9   punktów   procentowych)  
mieszkańców  gminy  odnośnie  dopłat  do   lekcji   pływania  dla  młodzieży   szkolnej  
(87,4%,  w  2014  roku  82,5%).    

45,1%  

42,3%  

8,9%  
3,4%   0,3%  

Zdecydowanie  tak   Raczej  tak   Nie  mam  zdania  

Raczej  nie   Zdecydowanie  nie  

Badanie  w  2015  roku   Badanie  w  2014  roku  

Deklaracja korzystania z Aquaparku „Tarnowskie Termy”  
w 2012, 2014 i 2015 roku

Opinie o potrzebie  dopłat do lekcji pływania  
dla młodzieży szkolnej

Czy Pana/Pani zdaniem Gmina powinna opłacać lekcje pływania dla szkół?
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14 marca na terenie naszej Gminy na zapro-
szenie OSP z Tarnowa Podgórnego prze-
bywała 8-osobowa grupa szwedzkich ra-

towników (strażaków) z miejscowości Oxelosund 
(jedna z 9 gmin regionu Sodermanland, położona 
nad Morzem Bałtyckim ok. 100 km na południe od 
Sztokholmu). 

Program wizyty obejmował powitalne spotkanie 
w strażnicy OSP w Tarnowie Podgórnym, a następ-
nie przejazd do pozostałych strażnic OSP w Ceradzu 
Kościelnym oraz w Lusowie. 

Ze względu na duże wzajemne zainteresowanie 
funkcjonowaniem OSP w Polsce jak i jej odpowied-
nikiem w Szwecji nie sposób było trzymać się przy-
gotowanego na tą okoliczność planu godzinowego 
wizyty. Jednak założony „protokół dyplomatyczny” 
dopuszczał możliwość modyfikowania programu wi-

Ratownicy ze Szwecji odwiedzili naszą Gminę

zyty uwzględniając aktualne po-
trzeby głównie gości ze Szwecji. 

Już podczas pierwszego, po-
znawczego spotkania rozwinęła 
się szeroka, wielowątkowa dys-
kusja, której głównym celem było 
porównanie systemu ochrony 
przeciwpożarowej, obowiązują-
cego w Szwecji z naszym syste-
mem oraz najróżniejszych aspek-
tów zasad funkcjonowania oraz 
warunków służby i pracy ochotni-
ków z Oxelosund i naszych. Dzię-
ki obecności w grupie szwedzkiej 
strażaka biegle posługującego się 
obydwoma językami, który kilka 
lat temu wyjechał właśnie z na-
szej Gminy do Szwecji i tam pod-
jął pracę i służbę jako ochotnik 
w straży, mogliśmy znacznie le-
piej porozumieć się. 

Mimo że wizyta miała charakter 
nieoficjalny i w zamyśle gości cał-

kowicie roboczy w godzinach po-
łudniowych (podczas uroczystego 
obiadu) zostali oni podjęci przez 
Wójta, który przybliżył im charak-
ter naszej Gminy. 

Szef naszych szwedzkich ko-
legów Thomas Larsen serdecz-
nie podziękował Wójtowi oraz 
kolegom z OSP za bardzo miłe 
przyjęcie i niezwykłą gościn-
ność okazaną podczas ich poby-
tu w Gminie. Wyraził – w imieniu 
własnym i całej szwedzkiej ekipy 
– opinię i nadzieję, że tym spotka-
niem zapoczątkowano współpra-
cę między służbami ratowniczymi 
z Oxelosund oraz OSP z Gminy 
Tarnowo Podgórne, która powin-
na w przyszłości przyczynić się 
do rozwoju i udoskonalenia me-
tod działania w dziedzinie ratow-
nictwa obydwu stron. 

 ~ AG

Od 2008 roku Biuro Pre-
wencji i Ruchu Drogo-
wego Komendy Głównej 

Policji uczestniczy w organizacji 
konkursu „Policjant który mi po-
mógł”. Jego inicjatorem jest Ogól-
nopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie Instytutu 
Psychologii Zdrowia „Niebieska 
Linia”. Celem przedsięwzięcia 
jest wyróżnienie funkcjonariu-
szy, którzy w ocenie społecznej 

VIII Edycja Konkursu „Policjant który mi pomógł”
charakteryzują się wyjątkowym 
profesjonalizmem w zakresie in-
dywidualnej pomocy osobom po-
krzywdzonym przemocom w ro-
dzinie oraz zaangażowaniem 
w budowie lokalnego systemu 
pomocowego w omawianym ob-
szarze. Konkurs. „Policjant który 
mi pomógł” objęty jest od pierw-
szej edycji, honorowym patrona-
tem Komendanta Głównego Po-
licji. Kandydatów do VIII edycji 

zgodnie z regulaminem konkur-
su mogą zgłaszać osoby indywi-
dualne, organizacje i instytucje 
(z wyjątkiem Policji) do 31 maja. 
Osoby zgłoszone po tym termi-
nie przechodzą do kolejnej edycji. 
Szczegóły i formularz zgłosze-
niowy można znaleźć na stronie 
www.policjant.niebieskalinia.pl

~ JT

Celem wizyty 
było porównanie 
systemu ochrony 
przeciwpożarowej
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Każda jednostka samorządu terytorialne-
go ma obowiązek do 30 listopada każdego 
roku uchwalić Roczny Program Współpra-

cy z Organizacjami Pozarządowymi. W Gminie Tar-
nowo Podgórne, w ramach projektu „Vademecum 
Współpracy w Gminie Tarnowo Podgórne”, samo-
rząd wraz z przedstawicielami organizacji pozarzą-
dowych rozpoczął prace nad uchwaleniem Wielo-
letniego Programu Współpracy. W odróżnieniu od 
Rocznego Programu Współpracy uchwalenie pro-
gramu wieloletniego nie jest obowiązkowe, jest 

nadstandardem, dzięki któremu zarówno NGO, jak 
i samorząd poznają swoje oczekiwania, możliwo-
ści i ustalają wspólną wizję, w jaki sposób zamie-
rzają osiągnąć wyznaczone, tożsamo rozumiane cele. 
Istotnym etapem tworzenia dokumentu są konsulta-
cje, w których udział biorą obie strony.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się 29 
stycznia 2015 r. W prowadzonym przez dr Elżbie-
tę Singer spotkaniu wzięło udział ponad 20 osób. 
Po powitaniu uczestników przez pełnomocnika ds. 
NGO oraz koordynatorkę Centrum Wspierania Or-

ganizacji Pozarządowych przed-
stawiciele organizacji zaprezento-
wali swoje działania. Na początku 
spotkania moderator, dr Singer, 
przypomniała czym jest Wielolet-
ni Program Współpracy, co powi-
nien zawierać. 

Dyskusja i zajęcia warsztatowe 
zaowocowały ustaleniem celów 
współpracy, jej zasad, priorytetów 
ogólnych oraz najważniejszych 
działań w poszczególnych obsza-
rach. Myślą przewodnią wyzna-
czonych celów było pobudzenie 
aktywności obywatelskiej oraz 
współdziałanie samorządu z orga-
nizacjami poprzez wspólne podej-
mowanie decyzji, efektywniejsze 
wzajemne informowanie czy wy-
mianę usług. Uczestnicy uznali, 
że ich współpraca powinna prze-
biegać m.in. na zasadzie partner-
stwa i pomocniczości. Efektem 
uzgodnienia powyżej wymie-
nionych celów i zasad oraz udo-
stępniania informacji i ścisłej 
współpracy będzie efektywność 
w działaniach. 

Drugie spotkanie konsultacyj-
ne miało miejsce 3 marca. Nale-
żało dać czas osobom pracują-
cym nad stworzeniem dokumentu 
na przemyślenie ustaleń z pierw-
szego spotkania, omówienie ich 
z wszystkim członkami organiza-
cji i zastanowienie się nad ewen-
tualnymi wątpliwościami czy py-
taniami.

W spotkaniu uczestniczyło pra-
wie 20 osób, które zgłosiły własne 
propozycje do programu w punk-
tach:

·  formy współpracy JST i NGO,
· kryteria dotacji,
· priorytetowe zadania.

Wszyscy uczestnicy spotka-
nia byli zgodni, że dla osiągnię-
cia zamierzonych efektów po-
trzebne jest pełne zaangażowanie 
obu stron w działania na drodze 
do wspólnego celu. Podstawą 
współpracy powinna być infor-
macja o zmianach w organiza-
cjach, o szkoleniach, o zadaniach 
publicznych, itd. Jednym z pod-

Potrzebne jest  
pełne zaangażowanie 
obu stron

Razem o współpracy jętych środków jest utworzenie 
gminnej rady działalności pożyt-
ku publicznego, która ma powstać 
w ramach tego samego projektu, 
co Wieloletni Program Współpra-
cy. Co ważne, w programie po-
jawi się także zapis o udzielaniu 
przez samorząd w miarę możli-
wości wsparcia technicznego, or-
ganizacyjnego oraz merytorycz-
nego. Dzięki temu organizacje 
pozarządowe będą miały okazję 
zapoznania się z możliwościami 
pozyskania funduszy zewnętrz-
nych, nawiązania kontaktów mię-
dzynarodowych, pozyskania lo-
kalu czy też potrzebnego sprzętu.

Praca warsztatowa zaowocowa-
ła wyznaczeniem kryteriów do-
tacji dla NGO oraz najważniej-
szych zadań w poszczególnych 
obszarach. Zgłoszono dodatkowo 
propozycję budowy boiska wie-
lofunkcyjnego typu Orlik w Lu-
sowie, które pozwoliłoby na 
zwiększenie zainteresowania ak-
tywnością sportową mieszkańców 
Lusowa, a także całej Gminy Tar-
nowo Podgórne. Drugą sugestią 
było utworzenie Gminnej Rady 
Seniorów.

Oba spotkania przebiegały 
w atmosferze pełnego zaangażo-
wania i zainteresowania zarów-
no przedstawicieli samorządu, 
jak i organizacji pozarządowych. 
Uczestnicy z chęcią się wypowia-
dali, mieli trafne uwagi, byli sku-
pieni na efektywnej pracy. Ozna-
cza to, że mają świadomość, że 
wspólne konsultowanie tworzo-
nego dokumentu zapewni umiesz-
czenie w programie ważnych dla 
nich zapisów oraz osiągnięcie za-
mierzonych celów.

Fakt, że w Gminie Tarnowo 
Podgórne powstała inicjatywa 
utworzenia Wieloletniego Progra-
mu Współpracy Gminy Tarnowo 
Podgórne z Organizacjami Po-
zarządowymi, świadczy o zaan-
gażowaniu obu stron w poprawę 
ich współpracy, o chęci świado-
mego planowania rozwoju Gmi-
ny, jej mieszkańców, świadczy 
też o woli pobudzenia aktywności 
społeczności lokalnej do wspól-
nego działania.

~ M. Baganc
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Kwiecień to dobry czas, 
aby zastanowić się nad 
rozwojem zaintereso-

wań swoich dzieci. Samorządo-
wa Szkoła Muzyczna I stopnia 
w Tarnowie Podgórnym właśnie 
rozpoczęłą nabór do pierwszej 
klasy na rok szkolny 2015/2016. 
O przyjęcie do szkoły mogą się 
ubiegać kandydaci z roczników 
1999-2010, którzy do 7 maja roku 
złożą w sekretariacie szkoły kom-
plet dokumentacji (druk zgłosze-
nia kandydata można znaleźć na 
stronie naszej szkoły: www.ssm-
-tp.pl).

W szkole można rozpocząć na-
ukę na wielu instrumentach: for-
tepianie, skrzypcach, wiolonczeli, 
gitarze, akordeonie, flecie klarne-
cie, saksofonie, fagocie, trąbce, 
puzonie, tubie.

Kwalifikacja kandydatów do 
SSM I st. odbywa się na podstawie 
badania przydatności, które będzie 
miało miejsce w sobotę 16 maja 
2015 r. (w przypadku dużej liczby 
zgłoszeń jest możliwe wyznacze-
nie dodatkowego terminu).

Dla wszystkich, którzy będą 
mieć ochotę dowiedzieć się wię-
cej, organizujemy spotkanie in-
formacyjne, tzw. Drzwi Otwar-
te. Odbędą się one w sobotę, 25 
kwietnia o godz. 10.30 w sali spor-
towej Szkoły Podstawowej w Tar-
nowie Podgórnym, przy ul. Szkol-
nej 5. Będzie można wtedy poznać 
i usłyszeć brzmienie instrumen-
tów, uzyskać wszelkie informacje 

dotyczące specyfiki nauki gry na 
nich, zapoznać się z dotychczaso-
wą działalnością szkoły oraz pozy-
skać wskazówki dotyczące prak-
tycznego przebiegu rekrutacji.

Samorządowa Szkoła Muzycz-
na I st. jest szkołą publiczną, nie-
odpłatną. Zajęcia odbywają się 
popołudniami. Indywidualne lek-
cje gry na instrumencie oraz zaję-
cia zbiorowe (rytmika, kształcenie 
słuchu, chór, zespoły) prowadzą 
doświadczeni nauczyciele, muzy-
cy prowadzący czynną działalność 
artystyczną i pedagogiczną m. in. 
w poznańskich szkołach muzycz-
nych I i II st., w Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu oraz w Te-
atrze Wielkim. Mimo młodego 
wieku mamy już pierwsze sukce-
sy na konkursach wykonawczych 
i licznych koncertach.

Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych do składania doku-
mentów.

Z cennymi wyróżnienia-
mi wrócili z konkursów 
uczniowie szkoły muzycz-

nej – Michał Bandura (puzon) 
oraz Piotr Kortus (akordeon). 
Michał reprezentował szkołę na 
XIII Poznańskim Konkursie In-
strumentów Dętych Blaszanych, 
a Piotr na XXI Mławskim Festi-
walu Muzyki Akordeonowej. 

Oba konkursy miały zasięg 
ogólnopolski. Gratulujemy wyko-
nawcom oraz nauczycielom (Pio-
trowi Nobikowi i Wojciechowi 
Michalikowi), dziękujemy  akom-
paniującej Michałowi pianistce 
Marzenie Wieczorek.

~ SSM

Muzyczne 
wyróżnienia

Nabór do szkoły muzycznej

Rozstrzygnięto pierwszy etap Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczeństwo 
i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga”.

Oto najlepszych 9 prac konkursowych:

Szkoły podstawowe, klasy I-III
1 miejsce – Kaja Patoleta, SP Ceradz Kościelny
2 miejsce – Aleksandra Roszak, SP Owińska
3 miejsce – Zofia Maćkowiak, SP Ceradz Kościelny
Szkoły podstawowe, klasy IV-VI
1 miejsce – Oliwia Wika-Czarnowska, SP Swarzędz
2 miejsce – Natalia Staszewska, SP Wierzonka
3 miejsce – Iga Postaremczak, SP Puszczykowo

Gimnazja
1 miejsce – Igor Borowski, 

Gminazjum w Baranowie
2 miejsce – Natalia Nowak, 

Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu
3 miejsce – Katarzyna Koniecz-

na, Gimnazjum w Zalasewie
Prace, które zajęły pierwsze 

miejsca w poszczególnych ka-
tegoriach, zostaną przekaza-
ne z Wielkopolski do Komendy 
Głównej Państwowej Straży Po-
żarnej w Warszawie.

~ AOC

Bezpieczni i rozważni - wyróżnieni

Ważne informacje:
Drzwi Otwarte - 25 kwiet-

nia 2015 r., godz. 10.30, Sala 
Sportowa Szkoły Podstawowej 
w Tarnowie Podgórnym

Badanie przydatności  
– 16 maja 2015 r.

Ostateczny termin składania 
dokumentów – 7 maja 2015 r.

Strona internetowa szkoły – 
www.ssm-tp.pl



18       / sąsiadka~czytaj / kwiecień 2015

rolnictwo

Dla gospodarstw o po-
wierzchni gruntów or-
nych powyżej 15 ha, 

których obowiązuje realizacja 
praktyk rolniczych korzystnych 
dla klimatu i środowiska :

1) Utrzymanie trwałych użyt-
ków zielonych

2) Dywersyfikacja upraw
3) Utrzymanie obszarów pro-

ekologicznych EFA
Pierwszym rokiem jest spraw-

dzenie informacji o obszarach EFA 
w swoim gospodarstwie, którą rol-
nik otrzymał wraz z wnioskiem 
spersonalizowanym. Pod pojęciem 
„sprawdzenie” rozumiem przegląd 
mapek na których są uwidocznio-
ne dane elementy EFA, porówna-
nie i przemierzenie w terenie czy 
dane są zgodne z rzeczywistością 
i czy pracownik Agencji czegoś nie 
pominął ?

Do EFA kwalifikują się między 
innymi rowy o szerokości od 2 do 6 
m i oczka wodne o powierzchni od 
100 do 1000 m2 – patrz przykłady 
na str. 14 – 16 Instrukcji wypełnia-
nia spersonalizowanego Wniosku.

Po sprawdzeniu wszystkich ele-
mentów EFA należy podsumować 
ostatnią kolumnę otrzymując po-
wierzchnię wszystkich elementów 
EFA posiadanych w gospodarstwie 
w m2; wynik dzielimy przez 10.000 
i otrzymujemy ilość ha EFA, który-
mi dysponujemy.

A jaką powierzchni EFA zobo-
wiązani jesteśmy posiadać, aby 
otrzymać płatność za zazielenie-
nie? 

Należy zajrzeć na stronę 2 Wnio-
sku do tab. VII Oświadczenie o po-
wierzchni działek ewidencyjnych 
i podsumować wartości z kolum-
ny 9 (hektary kwalifikujące się), 
a następnie obliczyć 5% tej sumy 
wynik zaokrąglając w górę. Teraz 
porównujemy wymagania z tym, 
co mamy; jeżeli wymagania są 
większe to niedobór (różnicę) mu-
simy zaplanować. Pomocna w tym 
celu jest tabela na str. 13 Instrukcji. 
W grę może wchodzić ugór EFA1, 
międzyplon ścierniskowy EFA14a, 

Procedura wypełniania wniosku o dopłaty 
bezpośrednie w roku 2015

międzyplon ozimy EFA14b i upra-
wy wiążące azot EFA15 (wykaz 
roślin str. 3 Instrukcji). Należy pa-
miętać o współczynniku ważenia 
tzn. 1 ha międzyplonu to tak na-
prawdę 0,3 ha obszaru EFA.

Następnie wypełniamy oświad-
czenie o powierzchni obszarów 
proekologicznych w gospodar-
stwie (druk załączony do Wnio-
sku) pamiętając, że na danej dział-
ce ewidencyjnej każdy element 
proekologiczny musi być ponu-
merowany od 1; np. mając 50 
drzew wolnostojących musimy 
w oświadczeniu napisać EFA3.1, 
EFA3.2, EFA3.3,… EFA3.50.

Istniejące i planowane elemen-
ty EFA należy wyrysować na ma-
teriale graficznym, zachowując 
oznaczenia wskazane w kolumnie 
3 tego oświadczenia – str. 20 In-
strukcji. Element(y) proekologicz-
ny(e) na każdej działce ewidencyj-
nej wpisujemy do kolumny 12 tab. 
VII str. 2 Wniosku.

 Teraz idzie nam już „z górki” 
– przystępujemy do wypełniania 
tab.VIII Wniosku Oświadczenie 
o sposobie wykorzystywania dzia-
łek rolnych. We wniosku deklaru-
jemy uprawę, która jest na gruncie 
w okresie 15 maja – 15 lipca roku 
składania Wniosku.

A JPO pow. działki rolnej upra-
wy

A1 pszenica ozima, A2 pszen-
żyto ozime, A3 P OM (dopłata do 
produkcji owoce miękkie), A3a 
truskawka (rodzaj poziomka), A4 P 
WB (dopłata do produkcji rośliny 
wysokobiałkowe), A4a łubin, A5 P 
burak cukrowy czyli tak samo jak 
w latach ubiegłych. Przy deklaro-
waniu roślin należy się posiłkować 
tabelą Wykaz upraw na gruntach 
ornych na potrzeby dywersyfikacji 
upraw – str. 21 – 23 Instrukcji.

Taką samą uprawę na różnych 
działkach ewidencyjnych przyle-
gających do siebie (spójnych) moż-
na łączyć, choć nie jest błędem de-
klarowanie ich osobno.

Na str. 1 Wniosku nie należy za-
pomnieć o zaznaczeniu „x” o jaką 
płatność się ubiegamy. Wniosek 
jak i każdy załącznik graficzny na-
leży podpisać czytelnie imieniem 
i nazwiskiem, a całość dokumen-
tów skserować i trzymać na wypa-
dek ewentualnej korekty.

 Informacja o przedłużeniu 
terminu składania wniosku do 15 
czerwca jest nieścisła, bo na razie 
Polska wystąpiła do Komisji Euro-
pejskiej z takim wnioskiem i gdy 
będzie akceptacja, Minister Rol-
nictwa wyda stosowne rozporzą-
dzenie, które dopiero będzie mieć 
moc prawną.

Opracował: ~ Wiesław Biały

Walne Zebranie Kółka Rolniczego w Tarnowie Podgórnym odbyło się 29 marca. 
Sprawozdanie Zarządu odczytał prezes Stanisław Leitgeber. Przypomniał, że 
w tym roku przypada 108 rocznica powstania Kółka (jest to najstarsza organi-

zacja w Tarnowie Podgórnym). 
Zarząd Kółka zbierał się, gdy była potrzeba podejmowania szybkich decyzji w różnych 

sprawach. Poczet sztandarowy brał udział we wszystkich państwowych i gminnych uro-
czystościach, a także w pogrzebach rolników.

Kółko w Tarnowie Podgórnym jest prawnym stowarzyszeniem zarejestrowanym w są-
dzie i ma prawo podejmowania na walnym zebraniu uchwał zgodnie z zapisami statutu, na 
którym opieramy nasza działalność. 

W dyskusji rolnicy wypowiadali się o złej sytuacji w naszym rolnictwie (której potwier-
dzeniem są protesty rolników na drogach) oraz ocenili pracę ministra rolnictwa. 

W imieniu Zarządu Kółka Rolniczego.
~ Prezes Stanisław Leitgeber  

Kółko po walnym zebraniu
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bezpieczeństwo 

Straż Gminna informuje
W jeden z marcowych wieczorów, patrol 

Straży Gminnej po zakończeniu kontro-
li rejonu sklepu spożywczego z uwagi na 

spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym w Sie-
rosławiu, jadąc ulicą Prostą w kierunku Lusówka, 
zauważył motorowerzystę poruszającego się drogą 
bez wymaganego kasku ochronnego. Kierujący nim 
mężczyzna, gdy zobaczył patrol przyspieszył i pró-
bował odjechać, by uniknąć kontroli. Po chwili, gdy 
strażnicy ujęli mężczyznę, okazało się iż nie tylko 
brak kasku jest powodem dla którego nie chciał kon-
taktu ze służbą mundurową. Okazało się, że był on 
w stanie nietrzeźwym. Mężczyznę przekazano patro-
lowi Policji, gdzie funkcjonariusze przeprowadzili 
dalsze czynności.

Na ostatnim zebraniu wiejskim w Przeźmierowie 
poruszany był temat bezpieczeństwa na drodze w re-
jonie przedszkola przy ul. Folwarcznej. Strażnicy 
kilkukrotnie w różnych godzinach przeprowadzili 
kontrolę wskazanego rejonu. W czasie jednej z nich 
osobiście zauważyłem niepokojące zachowanie jed-
nego z kierowców, a konkretnie jednej z Pań, która 
przywożąc dziecko do przedszkola nie skorzystała 
z wydzielonego przejścia dla pieszych, tylko prze-
prowadziła dziecko w poprzek drogi. Warto zatem 
przypomnieć, że pieszy, przechodząc przez jezdnię, 

Sprzątamy nasze mieszka-
nia, ogrody, nieruchomo-
ści. Wszystko po to, aby 

wiosenny czas był miły, a nasze 
trawniki pyszniły się kolorowymi 
kwiatami i były wolne od zanie-
czyszczeń. Niestety obserwuje-
my coraz częstsze sytuacje, kie-
dy mieszkańcy porządkują tereny 
wokół swoich domów, a następnie 
podrzucają śmieci innym. Często 
są to niezabudowane działki, tere-
ny leśne. 

Na terenie naszej Gminy do-
zwolone jest spalanie odpadów 
roślinnych, oczywiście przy za-
chowaniu warunków przeciw 
pożarowych. Dym nie może być 
uciążliwy dla innych, nie może 
powodować zadymienia dróg. Je-
śli komuś z naszych sąsiadów bę-
dzie to przeszkadzać, to niestety 
będziemy musieli zaprzestać spa-
lania. Z doświadczenia wiemy, że 
dobrze jest uprzedzić sąsiadów – 

jest obowiązany zachować szcze-
gólną ostrożność oraz  korzystać 
z przejścia dla pieszych. Przecho-
dzenie poza przejściem dla pie-
szych jest dozwolone, gdy odle-
głość od przejścia przekracza 100 
m i tylko pod warunkiem, że nie 
spowoduje zagrożenia bezpie-
czeństwa ruchu lub utrudnienia 
ruchu pojazdów. A w tym kon-
kretnym przypadku do przejścia 
dla pieszych było kilkanaście me-
trów (do przejścia prawidłowo 
oznakowanego i zabezpieczone-
go dodatkowo barierkami!). Pro-
wadzenie akcji przez służby mun-
durowe, placówki oświatowe czy 
też inne nie odniosą skutku, jeże-
li osoby dorosłe będą dawały zły 
przykład. Nie tylko mandat kar-
ny powinien przypominać o tym 
użytkownikom drogi.

Kolejnym problemem, z któ-
rym chcę się z Państwem podzie-
lić, jest kwestia używania przez 
nieletnich niektórych lekarstw, 

które w wyniku zażycia większej 
dawki wywołują pobudzenie psy-
cho-ruchowe. Z ostatnią taką sy-
tuacją mieliśmy do czynienia nie-
dawno w Tarnowie Podgórnym. 
Warto zatem spojrzeć, co znajduje 
w domowej apteczce. W tym kon-
kretnym przypadku na miejsce 
wezwano Pogotowie Ratunkowe, 
a także powiadomiono dorosłego 
opiekuna.

Na terenie Gminy prowadzone 
są kontrole przy użycia mobilnego 
urządzenia do pomiaru prędkości. 
Obecnie oznaczone odcinki dróg 
znajdują się m. in. w Baranowie 
przy ul. Szamotulskiej, w Górze 
przy ul. Szamotulskiej, w Luso-
wie na ul. Nowej oraz Wierzbo-
wej. Również w Lusówku przy 
ul. Dopiewskiej oraz Ceradzu Ko-
ścielnym na ul. Janowickiej. By 
nie stać się sprawcą wykroczenia 
apeluję o stosowanie się do ogra-
niczeń prędkości, zwłaszcza na 
tych odcinkach drogi.

~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Nadszedł czas wiosennych porządków
rodzi to mniej sytuacji konflikto-
wych. Pragniemy przypomnieć 
o bezwzględnym zakazie wypa-
lania traw – jest to nie tylko nie-
bezpieczne dla ludzi, ale także dla 
przyrody. Co więcej, wypalanie 
traw jest surowo zabronione i gro-
zi za nie kara – grzywna, a nawet 
więzienie. Jeśli ogień wymknie 
się spod kontroli, o co nietrudno 
nawet przy słabym wietrze, płoną 
nie tylko łąki, lasy, ale i zabudo-
wania. Ci, którzy wypalają roślin-
ność, narażają swoje zdrowie i ży-
cie. Co roku w Polsce kilka osób 
ginie w płomieniach spowodowa-
nych takim zdarzeniem. W śro-
dowisku takie działanie przynosi 
straty w ekosystemie w ogniu gi-
nie wszystko rośliny zwierzęta, 
owady. Więc co robić z odpadami 
roślinnymi?

Od maja rusza system worko-
wy. Co to znaczy w praktyce? Bez 
dodatkowych opłat można otrzy-

mać w TP-KOM worki na odpa-
dy roślinne, które będą odbierane 
zgodnie z obowiązującym  har-
monogramem wywozów odpa-
dów.

Odpady roślinne można rów-
nież dostarczyć we własnym za-
kresie na kompostownię w Ru-
mianku. Od osób fizycznych 
odbiór jest darmowy. Wygląd 
miejscowości w dużej mierze za-
leży od nas samych, dbajmy i sza-
nujmy prace innych, sprzątajmy 
po swoich psach, wokół swoich 
obejść, nie śmiećmy innym. Wte-
dy na pewno będzie się wszyst-
kim żyć lepiej.

~ Anna Weber-Przybył
Straż Gminna
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wspomnienie

To niełatwe znaleźć inspirację do napisania fe-
lietonu z tego cyklu. Niby niezbyt częsta to 
czynność. Raz na miesiąc wykonywana jedy-

nie, ale zwykle do głowy długo nie przychodzi nic, co 
dawałoby nadzieję na interesujący tekst. Samo jego 
napisanie jest już niezbyt skomplikowane. Sztuką 
jest wpadnięcie na pomysł! Siedzę zatem w niedzielę 
kilka godzin przed terminem oddania artykułu i roz-
myślam o tym co uczynić jego tematem. Może to? 
Nie! To raczej nie! Już wiem: tamto! Nie, nie! Tamto 
przemyśleć i dopracować trzeba jeszcze! I pogodzo-
ny z myślą, że wymyślanie tematu wspomnieniowego 
artykułu trzeba będzie jeszcze o kilka godzin odłożyć 
włączam telewizor. Skacząc po kanałach napotykam 
powtórkę jednego z programów pt. „Duże dzieci”. 
Akurat trafiam na zadanie, które mają do wykona-
nia inteligentne i wyrobione kilkulatki polegające na 
identyfikacji źródeł dźwięków. W jego treści słyszę 
charakterystyczny odgłos podkutych kopyt końskich 
uderzających o granitowy bruk. Zastanawiam się kto 
i po co wymyślił tak proste zadanie? Przecież to za 
łatwe dla nich – myślę sobie, pomny intelektualnych 
kwalifikacji zgadujących. Ku mojemu zdziwieniu 
nikt z kilkorga obecnych w studio dzieciaków nie 
znał tego dźwięku! Bo niby skąd? Nie ma już uła-

nów, wozów konnych i bryczek. Ba, nawet bruk już 
nie taki dźwięczny! Funkcję, a nawet szlachetną na-
zwę tej pięknej kamiennej nawierzchni, przejęła be-
tonowa, szarobura kostka. Gdzie jej do granitowego 
bruku? Opisane niewinne zdarzenie z telewizyjnego 
studia natchnęło mnie do skreślenia kilku słów na te-
mat dźwięków, które w czasach mego dzieciństwa 
dawało się powszechnie słyszeć, a dziś zanikły zu-
pełnie. Zanim o dźwiękach, to wypadałoby napisać 
o tym, że w początku lat 60-tych zdecydowanie ci-
szej było wszędzie! W Przeźmierowie nie było ha-
łasu z lotniska i toru, a zwłaszcza takiej ilości samo-
chodów jak dziś! Chociaż jeśli chodzi o te ostatnie, 
to charakterystyczny odgłos terkoczących dwusu-
wowych silników Trabantów, Wartburgów i Syrenek 
mam w uszach po dziś dzień! I jeszcze uruchamia-
nie ich tzw. korbą też wydawało swoisty odgłos! Te 
specyficzne i niespotykane dziś dźwięki doskonale 
pasują do tematu tego felietonu. Choć przyjemne dla 
ucha niestety nie były. Panująca wokół cisza nada-
wała wszystkim pozostałym rozlegającym się dźwię-

Odgłosy dzieciństwa, czyli  
wdzięk dawnych dźwięków! 

kom swoistej oprawy i sprawiała, 
że brzmiały niezwykle dostojnie! 
I to pomimo tego, że źródła tych, 
o których chcę teraz napisać, po-
chodziły od żyjącej wokół fauny. 
A może właśnie dlatego? Podmo-
kłe łąki i rozlewiska Przeźmierki 
były doskonałym środowiskiem 
dla rozwoju żab i wodnego ptac-
twa. Zwłaszcza kumkające pła-
zy dawały przez kilka miesięcy 
w roku niezwykłe koncerty. Po-
wszechnych i głośnych odgłosów 
różnego domowego inwentarza to 
coś, czego zapomnieć się nie da, 
a co w niebyt odeszło dawno już. 
Oczywiście najgłośniej i najbar-
dziej spektakularnie, bo bladym 
świtem odzywały się koguty, da-
jąc co dzień przejmujące koncer-
ty. Pamięta to dziś jeszcze ktoś? 
Żeby dopełnić dźwięków jakie 
były i jakich nie ma już dziś i pew-
no nigdy nie będzie przychodzi mi 
do głowy charakterystyczny i zło-
wrogi odgłos latających chrabąsz-
czy. Pod koniec maja i w czerwcu 
setki tych nieco przerażająco wy-
glądających i głośnych owadów 
robiło niesamowity hałas! 

Dźwięki o jakich pisałem do-
tychczas rozlegały się wyłącznie 
na zewnątrz. A w domu? Tam też 
rozbrzmiewały takie, które warto 
choćby tylko wspominając o nich, 
uchronić od zapomnienia. To, co 
mi w uszach do tej pory dźwięczy, 
to skwierczący ogień na piecu 
kuchennym i odgłosy związane 
z jego utrzymaniem: przesuwa-
nie kółek żeliwnych na płycie, 
dźwięki operowania pogrzeba-
czem i szufelką. Nie spędzało się 
wtedy czasu w salonie przy tele-
wizorze. Życie rodzinne toczyło 
się niemal wyłącznie w kuchni, 
stąd może dźwięki dobiegające 
z niej właśnie zapadły mi w pa-
mięć bardziej od innych? Pozo-
stając w kuchni nie można nie 
wspomnieć o tym, że brak w niej 
było tak samo jak i w całym do-
mowym gospodarstwie zmecha-
nizowanego sprzętu, który mamy 
dzisiaj. W związku z tym dźwię-

ki ręcznego młynka do mielenia 
kawy , czy obowiązkowe bicie 
kotletów przez mamę – a jakże 
w niedzielny poranek, kiedy po-
grążonym się było w błogim śnie 
– to wszystko wrażenia słucho-
we z kategorii niezapomnianych! 
Taki sam charakter miały dźwię-
ki wydawane podczas prania na 
tzw. Tarze, a później przez wirni-
kową pralkę „Frania” czy ręczny 
odkurzacz „Kasia”. Swoją drogą 
jakże sfeminizowane były nazwy 
domowych sprzętów w tamtych 
czasach! Dopiero pojawienie się 
płynu do mycia naczyń „Ludwik” 
stanowiło drobny przełom w kie-
runku równouprawnienia płci… 
Przynajmniej w nazewnictwie. 
Wspomniane ręczne odkurzacze 
były stosunkowo mało wydajne 
więc w soboty regularnie rozlegał 
się dźwięk trzepania dywanów. 
W czasach nowoczesnych odku-
rzaczy ten odgłos odszedł już do 
lamusa. Tam też trafiły niezwykle 
często słyszalne w latach moje-
go dzieciństwa trzaski dochodzą-
ce z dostrajania fal lampowych 
odbiorników radiowych. Któż 
nie szukał wtedy na prymitywnej 
skali radia Luksemburg czy Wol-
nej Europy? Zresztą charaktery-
styczny dźwięk zagłuszania tej 
ostatniej przez państwowe służ-
by również ma poczesne miejsce 
w katalogu, który opisuję. Nota 
bene nie wszyscy o tym wiedzą, 
że jeden z istotnych elementów 
systemu zagłuszania Radia Wolna 
Europa znajdował się w …Bato-
rowie! Dałoby się wymienić jesz-
cze wiele dźwięków, które towa-
rzyszyły nam wtedy, a dziś ich nie 
słychać! Zmienność w tym zakre-
sie jest nieustanna. Przykładów 
wrażeń słuchowych, które odcho-
dzą w niebyt można znaleźć wie-
le. Ot, choćby charakterystyczny 
terkot dzwonka stacjonarnego te-
lefonu. Telefon tego typu w eks-
presowym tempie znikł bezpow-
rotnie razem z przynależnym mu 
dzwonkiem! W następnym odcin-
ku zajmę się zapachami i smaka-
mi z mojego dzieciństwa. Będzie 
o czym pisać!

~Grzegorz Leonhard
Autor jest Przewodniczącym 

Rady Gminy

Nawet bruk dźwięczy 

dziś inaczej...
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aktualności

Wojciech Janczewski, Wiceprzewodniczacy Rady Gminy, Pre-
zes Stowarzyszenia Dar Serc i Parafialnego Zespołu Cari-
tas w Baranowie, otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, przyznany 

przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Medal wręczył Wo-
jewoda Wielkopolski Piotr Florek na uroczystości, która miała miejsce 
27 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Pan Janczewski otrzymał wyróżnienie w uznaniu jego działań na 
rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa (przypomnijmy, że 
23 maja odbędzie się jubileuszowa, 60. akcja  na terenie naszej Gminy!) 
oraz ogromne zaangażowanie na rzecz pomocy potrzebujących. Wnio-
sek o przyznanie Złotego Krzyża Zasługi został złożony przez dyrekto-
ra Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Krzyszto-
fa Olbromskiego, a poparcia udzielił m.in. Mer Rejonu Solecznickiego 
Zdzisław Palewicz. Gratulujemy!

 ~ ARz

Złoty Krzyż Zasługi w uznaniu zaangażowania!

Dnia 22 marca w Centrum 
Kultury odbyło się Ze-
branie Wiejskie Sołectwa 

Przeźmierowo, w którym uczest-
niczył Wójt Tadeusz Czajka.

Rozpoczęło się słowami ser-
decznego podziękowania dla Jac-
ka Stypińskiego za 16 lat sprawo-
wania funkcji Sołtysa. Następnie 
głównym tematem było ustalenie 
preliminarza wydatków sołectwa 
na rok 2015.

Podczas zebrania przeprowa-
dzono pierwszą ankietę wśród 
mieszkańców na temat bezpie-
czeństwa jazdy ulicami Przeźmie-
rowa. Jesteśmy zgodni w tym, 

Po zebraniu w Przeźmierowie
aby nasilić kontrole radarowe 
prędkości. Bardziej radykalne 
rozwiązania, jakim są drogi jed-
nokierunkowe czy skrzyżowania 
równorzędne, podzieliły ankieto-
wanych. Jest to temat z całą pew-
nością trudny i kontrowersyjny, 
jednak widząc rozwiązania zasto-
sowane na sąsiednich osiedlach – 
np. os Kwiatowym  w Poznaniu, 
moglibyśmy się nad takimi roz-
wiązaniami zastanowić – dysku-
sja będzie kontynuowana na na-
stępnym zebraniu 

Analizując odpowiedzi widać 
wyraźnie, że jest potrzeba, aby ta-
kie spotkania odbywały się czę-

ściej, nawet raz na kwartał (o ter-
minie kolejnych poinformujemy 
na łamach Sąsiadki- Czytaj oraz 
w Internecie). 

Zapraszamy do składania po-
mysłów i postulatów oraz uczest-
nictwa w obradach rady sołeckiej, 
które odbywają się w każdy dru-
gi czwartek miesiące w Centrum 
Kultury w Przeźmierowie o go-
dzinie 18.00.

~ Katarzyna Preyer  
- sołtys Przeźmierowa  

wraz z radą sołecką

W tym roku to właśnie 
w Lusówku może po-
wstać niebieski plac 

zabaw, wybudowany przez NI-
VEA.  Każdy z nas może pomóc 
w realizacji tego pomysłu – wy-
starczy  zagłosować na stronie 
Konkursu. Najlepiej codziennie!  
W 40 lokalizacjach z najwyższą 
liczbą głosów Nivea wybuduje 
place zabaw!  

Wszyscy głosujmy na plac za-
baw w Lusówku.

Dzień bez oddania głosu jest 
dniem straconym!

Głosujmy na Lusówko!
Głosowanie odbywa się na stronie www.nivea.pl/podworko. Można 

się zarejestrować lub – co jeszcze prostsze – głosować poprzez konto 
na Facebooku. 

Aby wyszukać Lusówko należy wybrać województwo: wielkopol-
skie, powiat: poznański i z listy po lewej: Lusówko. Można również 
wykorzystać mapę i znajdując Lusówko oddać głos. 

Im więcej głosów, tym większe szanse na znalezienie się w szczęśli-
wej czterdziestce! Informację prosimy przekazywać jak najszerzej!

~ ARz
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sprawozdanie

Siódma już z kolei sesja Rady 
Gminy obecnej kadencji 
odbyła się 24 marca 2015 

r. Porządek jej obrad był bardzo 
rozbudowany, bo oprócz 23 pro-
jektów uchwał prawa miejscowe-
go przewidywał debatę na temat 
zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Tarnowo Podgórne. 
Ład przestrzenny to niebywale 
trudny, ale i wdzięczny temat do 
publicznej dyskusji. Rozpoczę-
liśmy od prezentacji dotyczącej 
wszechstronnej diagnozy obecne-
go stanu w omawianej dziedzinie 
w Gminie Tarnowo Podgórne, by 
wykorzystując pozyskaną wiedzę 
przejść do snucia prognoz na bliż-
szą i dalszą przyszłość. W toku 
żywej dyskusji nie obyło się bez 
formułowania ocen prowadzo-
nej przez Gminę polityki w za-
kresie zagospodarowania prze-
strzennego, a także wniosków 
prowadzących do jej doskonale-
nia. Niezwykle cenne okazało się 
wystąpienie Adama Derca, kie-
rownika Pracowni Planu Woje-
wództwa w Wielkopolskim Biu-
rze Planowania Przestrzennego. 
Pokusił się on o wszechstronną 
próbę ewaluacji planowania prze-
strzennego prowadzonego przez 
Gminę Tarnowo Podgórne na tle 
działań w tym zakresie prowa-
dzonych przez Wojewodę Wiel-
kopolskiego. Poczynania Gminy 
w omawianej dziedzinie zyska-
ły wysokie uznanie administracji 
wojewódzkiej. 

Agendę projektów uchwał roz-
poczęliśmy rozpatrywać od zmian 
w budżecie Gminy na 2015 r. Naj-
istotniejsza z nich dotyczyła po-
działu kwoty wolnych środków 
jaka pojawiła się po dokonaniu 
zamknięć stanów kont i sporzą-
dzeniu bilansu za rok ubiegły. To 
– w dużym uproszczeniu – za-

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 24 marca

planowane i zebrane, a nie wy-
dane środki na różnego rodzaju 
przedsięwzięcia: kwota powstała 
w znacznej mierze z oszczędno-
ści w przetargach przy realiza-
cji zadań majątkowych. Dokład-
ny podział ponad 7 mln zł w ten 
sposób zasilających budżet 2015 
r. czytelnicy znajdą wewnątrz 
bieżącego numeru naszej gazety. 
Radni podkreślali, że przedsta-
wiony przez Wójta plan wyczer-
puje ustalenia swoistej umowy 
zawartej podczas uchwalania bu-
dżetu traktującej o przeznacze-
niu tego typu wolnych środków 
na przedsięwzięcia o charakte-
rze inwestycyjnym. Doceniono, 
że zostały one zaplanowane dla 
każdej miejscowości i dotyczą za-
dań możliwych do wykonania do 
końca obecnego roku budżetowe-
go. Mimo że jak zwykle w takich 
wypadkach nie obyło się bez dys-
kusji dotyczącej celowości wy-
różnienia jednych zadań kosz-
tem innych, to podział uzyskał 
niemal jednogłośną akceptację 
Radnych (1 głos wstrzymujący). 
Znaczny wymiar miała dyskusja 
dotycząca sprawy wyodrębnienia 
w przyszłym budżecie środków 
stanowiących fundusz sołecki. 
Z kolei spośród trzech projektów 
uchwał z zakresu zagospodaro-
wania przestrzennego dwa doty-
czyły przystąpień do opracowania 
mpzp w Lusówku (teren zabudo-
wy mieszkaniowej) i w Lusowie 
(przy ulicach: Rożka, Grzybo-
wej i Przylesie). Jeden z projek-
tów z omawianego zakresu do-
tyczył uwzględnienia wezwania 
do usunięcia naruszenia prawa 
podczas podejmowania uchwa-
ły w sprawie utworzenia Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. Jedna 
z najważniejszych uchwał podję-
tych na opisywanej sesji dotyczy-
ła przyjęcia Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Tarno-
wo Podgórne na lata 2014-2017 
z perspektywą na lata 2018-2021. 
To dokument, który powstawał 
„w bólach”, wymagając wielu 
uzgodnień i konsultacji. W obli-
czu znanych zagrożeń dotyczą-
cych stanu środowiska natural-
nego w naszej Gminie program 
ten to niezbędne narzędzie dla ich 

skutecznej eliminacji bądź choć-
by ograniczenia. Kolejny z sys-
temowych projektów dotyczył 
Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne. Pozo-
stałe uchwały miały już mniejszy 
ciężar gatunkowy. Wszystkie pro-
jekty i rozstrzygnięcia dostępne 
są jak zwykle w formie protoko-
łu na stronie internetowej Gminy. 
Następna sesja Rady Gminy od-
będzie się 28 kwietnia. Wszyst-
kich zainteresowanych serdecz-
nie zapraszam do wzięcia w niej 
udziału. Recenzja działań Rady 
Gminy w ubiegłym miesiącu by-
łaby niekompletna bez wspo-
mnieniu o spotkaniu, jakie miało 
miejsce 30 marca w celu poznania 
i przedyskutowania koncepcji za-
gospodarowania przestrzennego 
Metropolii Poznań. Debata prze-
biegła z udziałem prof. Tomasza 
Kaczmarka, dyrektora Centrum 
Badań Metropolitalnych UAM 
w Poznaniu ze współpracownika-
mi oraz Macieja Musiała, dyrek-
tora Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań, afiliowanym przy Prezy-
dencie m. Poznania. Oprócz Wój-
ta i Radnych wzięli w niej udział 
mieszkańcy Gminy. To już kolej-
ne ze spotkań na ten temat. Jego 
termin został specjalnie dobrany 
po to, by przypadł już po deba-
cie na temat zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Tarnowo 
Podgórne, z której relację zdałem 
powyżej. Pytaniom i refleksjom 
– także tym krytycznym – doty-
czącym problemów metropolital-
nych nie było końca. Rozstaliśmy 
się w przekonaniu, że koncepcja 
metropolii Poznań powstaje po-
woli, ale według przemyślanej 
i uzgadnianej z jej potencjalny-
mi uczestnikami strategii. To – 
mimo rozlicznych na tym etapie 
prac kontrowersji – daje nadzie-
ję na powodzenie tego projektu 
w przyszłości.

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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 stowarzyszenia

Stowarzyszenie Roktar serdecznie zaprasza 
osoby niepełnosprawne na zajęcia. Spotkania 
w formie warsztatowej będą obejmowały kil-

ka dziedzin: czynności obsługi gospodarstwa do-
mowego i rehabilitację fizyczną w poniedziałki oraz 
plastyczne techniki różne i  plecionkarstwo w śro-
dy. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani terapeu-
ci, pracownicy WTZ Roktar: Anna Karpik, Joanna 
Muth, Paweł Gąbka oraz niżej podpisany. Ramowy 
program będzie dostosowany i aktualizowany do 
możliwości i potrzeb uczestników.

Spotkania będą się odbywały w siedzibie Warszta-
tu Terapii Zajęciowej w Baranowie przy ul. Wspól-
nej 5 w następujących miesiącach: maj, czerwiec, 
wrzesień i październik, w  poniedziałki i środy w go-
dzinach 16.00–18.00. Pierwsze zajęcia – 4 maja. Za-
jęcia są dofinansowane z budżetu Gminy Tarnowo 

Zajęcia w WTZ

Czas fachowców

Podgórne, są bezpłatne dla uczestników i są skierowane do mieszkań-
ców gmin Rokietnica i Tarnowo Podgórne.

Serdecznie zapraszamy!
~ Zbigniew Polaczyk

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lu-
boniu wraz z siecią doradców zawodowych 
szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjal-

nych zaprasza na konferencję pt. „Nauka, praca, ka-
riera – czas fachowców”, która odbędzie się w dniu 
16 kwietnia o godz. 17.30 w Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów w Baranowie, ul. Wypoczynkowa 93.

Plan konferencji:
1. Nauka w rzemiośle, jako szansa na zdobycie 

kwalifikacji zawodowych. Prelegent: Iwona Derda, 
Izba Rzemieślnicza.

2. Czas zawodowców – możliwości w kształceniu 
zawodowym. Prelegent: Ewa Więcek-Janka, Poli-
technika Poznańska.

3. Sytuacja na regionalnym rynku pracy. Prele-
gent: Szymon Horowski, Tarnowskie Stowarzysze-
nie Przedsiębiorców.

Szczególnie zapraszamy uczniów szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców.

Każdy znajdzie  
coś dla siebie

Słuchacze UTW nie mają 
czasu na nudę. Odbywają 
się przewidziane w planie 

pracy zajęcia tematyczne, wybra-
ne zgodnie z zainteresowaniami. 
Uczymy się języków obcych i ob-
sługi komputera, poznajemy tajni-
ki fotografii buszujemy w interne-
cie. Dbając o tężyznę i sprawność 
fizyczną korzystamy z siłowni 
i kręgielni. Utworzyliśmy grupę 
nordic walking – w marcu odbyły 
się trzy spotkania amatorów mar-
szu z kijkami (pod okiem trenera 
Anny Lis) – zapisy w biurze.

W środę 25 marca w Klubie Se-
niora w Tarnowie Podgórnym od-
było się kolejne spotkanie z psy-
chologią. Dr Jadwiga Kwiek 
zaprasza również 22 kwietnia na 
godz. 18.30

W każdy pierwszy czwartek 
miesiąca spotyka się grupa Tu-
rystyczna, a pozostałe spotkania 
czwartkowe odbywają się zgod-
nie z planem. W marcu dr Ryszard 
Stankiewicz zgłębiał profilaktykę 
chorób wieku dojrzałego.

Bardzo interesujące były mar-
cowe wykłady. Dr Agnieszka Bu-
dzyńska uświadomiła nam „Co 
na nas w wodzie czyha, czyli 
o związku człowieka z mikrosko-
pijnymi organizmami”. Natomiast 

dr inż. Jacek Ziętarski przybliżył 
„Las jako ekosystem”. 

W kwietniu zapraszamy do 
wysłuchania wykładu mgr Anny 
Szulc, poświęconego Tadeuszowi 
Różewiczowi: „Dramat człowie-
ka, który przeżył” – 28 kwietnia 
w Tarnowie Podgórnym. Przypo-
minamy, że wykłady są bezpłatne. 
Zapraszamy zainteresowanych tą 
tematyką.

Byliśmy na TERMACH! Gru-
pa naszych słuchaczy wysłucha-
ła wykładu na temat Tarnowskich 
Term, wodzie i jej walorach zdro-
wotnych oraz tężni solankowej. 
Mieliśmy możliwość obejrzeć 
tężnie i robiący wrażenie tarnow-
ski kompleks. Dziękujemy za za-
proszenie.

Już dzisiaj sygnalizujemy, że 30 
maja odbędzie się kolejna SPAR-
TAKIADA SENIORÓW orga-
nizowana przez Kluby Seniorów 
i UTW. Zainteresowanym zaleca-
my rozpoczęcie przygotowań kon-
dycyjnych i szlifowanie formy. 
Więcej informacji w biurze i w na-
stępnym numerze „Sąsiadki~Czy-
taj”.

~ Maria Zgoła 
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Z prac 
Rady Powiatu

W dniu 17 marca odby-
ła się piąta sesja Rady 
Powiatu w Poznaniu, 

na której radni powiatowi przyję-

li 13 uchwał. Zdecydowana więk-
szość z nich, bo aż 10 dotyczyło 

POselskie wieści

infrastruktury drogowej. Dwie 
związane były ze zmianami w bu-
dżecie, jedna zatwierdzała „Pro-
gram Rozwoju Pieczy Zastępczej 
w Powiecie Poznańskim na lata 
2015-2017”. Z uchwał „drogo-
wych” trzy dotyczyły Gminy Tar-
nowo Podgórne, trzy Gminy Kór-
nik, dwie Gminy Mosina, jedna 
Buku i Dopiewa. Uchwały te re-
gulują zasady współpracy pomię-
dzy powiatem a gminami, które 
podjęły się wykonania inwestycji, 
takich jak chodniki czy ścieżki ro-
werowe, budowanych przy dro-
gach powiatowych. 

W uchwale budżetowej radni 
„rozdysponowali” kwotę docho-

dów oraz tzw. wolnych środków 
z 2014 r. w łącznej kwocie ok. 
20,3 mln zł. Najwięcej z tej kwo-
ty przeznaczono na drogi – ok. 9,2 
mln zł oraz szpital w Puszczyko-
wie (budowa nowego bloku ope-
racyjnego) – 7 mln zł. Pozostałe 
wydatki przeznaczono na opiekę 
społeczną, szkoły powiatowe, in-
frastrukturę zarządzania kryzyso-
wego, ochronę środowiska i ad-
ministrację. 

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Poznaniu
~Piotr Burdajewicz

Sesja z 17 marca

Wraz z rozpoczęciem 
kolejnej kadencji sa-
morządowej na nowo 

rozgorzała dyskusja na temat 
przyszłości relacji między Pozna-
niem a Powiatem Poznańskim. 
W mediach pojawiają się kolejne 
pomysły, a to włączenia ościen-
nych gmin do organizmu miej-
skiego, innym razem zwężenia 
dróg wjazdowych do Poznania. 
Propozycje te wzbudziły kontro-
wersje i zaskoczyły większą część 
opinii publicznej. Mimo że wy-
żej wymienione przykłady oce-
niam negatywnie, to cieszy mnie 
sam fakt poruszenia zagadnienia 
przyszłości szeroko pojętej aglo-
meracji poznańskiej, którą żywo 
zainteresowani są mieszkańcy 
i władze naszej Gminy.

Żywotnym interesem zarówno 
Tarnowa Podgórnego, Poznania, 
jak i sąsiednich gmin jest 
zacieśnianie współpracy. Co 

do tego nie ma najmniejszych 
wątpliwości. Poznań i Powiat to 
wprawdzie dwie osobne jednost-
ki, ale są sobie nawzajem po-
trzebne. Stosunki między stolicą 
Wielkopolski a gminami Powiatu 
powinny opierać się na równych 
zasadach. 

Szacuje się, że w niedalekiej 
przyszłości liczba mieszkańców 
Poznania i Powiatu może zo-
stać zrównana. Poznań potrze-
buje sąsiednich gmin, które dziś 
są zapleczem mieszkaniowym, 
ogromnym pracodawcą, a także 
posiadają wiele terenów inwe-
stycyjnych. Nieprawdą jest, że 
to mieszkańcy podpoznańskich 
gmin korzystają z dobrodziejstw 
Poznania nie płacąc w nim podat-
ków. Tarnowo Podgórne jest przy-
kładem tego, że sytuacja często 
się odwraca. To do naszej Gminy 
każdego dnia przyjeżdża do pracy 

więcej mieszkańców Poznania niż 
w drugą stronę. 

Analizując przyszłość aglo-
meracji poznańskiej należy pa-
trzeć na te aspekty, które będą 
korzystne dla wszystkich stron. 
Niewątpliwie dobrym przykła-
dem pozytywnego działania jest 
plan utworzenia tzw. kolei me-
tropolitalnej. Również władze 
Tarnowa Podgórnego pracują 
nad możliwymi rozwiązaniami 
dobrego połączenia kolejowego 
z centrum Poznania. Jest to dobry 
przykład, jak samorządy mogą ze 
sobą współpracować dla wspólne-
go dobra. I o to, aby to wspólne 
dobro było zawsze na pierwszym 
miejscu, apeluję do wszystkich 
samorządowców zarówno Pozna-
nia jak i Powiatu Poznańskiego.

~ Waldy Dzikowski

Rada 
zatwierdzała 
Program 
Rozwoju Pieczy 
Zastępczej
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Wiadomości brackie

Zarząd Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego 
w Tarnowie Podgórnym 

zawiadamia  swoich członków, że 
26 kwietnia zostaną rozegrane za-
wody wędkarskie o puchar prze-
chodni śp. Gerarda Raszewskiego 
– Honorowego Prezesa Koła. Za-
wody rozegrane zostaną na zbior-
niku Radzyny Małe. Zbiórka za-
wodników o godz. 7.00 przy lesie 
od trasy szamotulskiej. Zawody 
zaliczane do konkursu Grand Prix 
Koła 2015.

Uwaga – 10 maja Zarząd Koła 
organizuje wycieczkę wędkarską. 
Ze względu na brak zgody od Dy-

Dzień Kobiet, który w Bractwie obchodzili-
śmy 7 marca, był szczególną okazją do zło-
żenia serdecznych życzeń naszym paniom. 

Bractwo Kurkowe w Tarnowie Podgórnym tradycyj-
nie z tej okazji zorganizowało zawody strzeleckie. 
Panie i siostry powitaliśmy kwiatami i lampką szam-
pana. Gościliśmy również zaprzyjaźnionych człon-
ków z bractw: Grodu Przemysława, Poznańskiego, 
Sierakowa, Mosińsko-Puszczykowskiego, Wrześni, 

Swarzędza. Przy wspólnym bie-
siadowaniu czas umilał śpiewem 
brat Marek Czajka. Rywalizowa-
liśmy w sześciu konkurencjach. 
Wśród pań najlepszą okazała się 
Kasia Karłyk. Tarczę okoliczno-
ściową wystrzelał brat Krzysz-
tof Cieślik. Kura zestrzelił Patryk 
Springer. Puchar Wójta Gmi-
ny Tarnowo Podgórne Tadeusza 
Czajki zdobył Zdzisław Kaczma-
rek z Swarzędza. Drogie Kobiet-
ki, Babki Kochane! Niech Wasze 
dni będą wciąż roześmiane! 

14 marca w Grzebienisku odby-
ło się Walne Zebranie Sprawoz-
dawcze Wyborcze Okręgu Sza-
motulskiego Kurkowych Bractw 
Strzeleckich RP. Zarząd Okręgu 
otrzymał absolutorium za 2014 r. 
Wybrano na trzyletnią kadencję 

nowe władze. W składzie zarzą-
du nasze bractwo reprezentuje 
brat Przemysław Pomian jako wi-
ceprezes.Członkiem Komisji Re-
wizyjnej została wybrana siostra 
Magdalena Mazantowicz. Funk-
cję ławnika w Sądzie Koleżeńskim 
pełni brat Stanisław Leitgeber. 

Kurkowe Bractwo Strzelec-
kie pod patronatem Wójta Gmi-
ny Tarnowo Podgórne Tadeusza 
Czajki w listopadzie 2015 r. or-
ganizuje otwarte zawody strzelec-
kie dla mieszkańców o tytuł naj-
lepszego strzelca Gminy Tarnowo 
Podgórne. Pod hasłem ,,Ćwicz 
oko i dłonie w ojczyzny obronie” 
(więcej informacji w następnym 
numerze). 

 Informujemy, że strzelni-
ca jest otwarta w każdy wtorek 
i czwartek, w godz. 16.00-20.00. 
Zapraszamy! Szczegółowych 
informacji udzieli brat Leszek Je-
rzak tel.880 584 242.

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk

Wiadomości wędkarskie
rekcji Darwińskiego Parku Narodowego na wędkowanie zbiorowe na 
Jeziorze Ostrowieckim i wprowadzeniu limitów dziennych na sprze-
daż pozwoleń na wędkowanie, wycieczka odbędzie się nad rzekę Odrę 
w miejscowości Będów.

Uczestnicy wycieczki winni zgłosić swój udział i dokonać wpłaty 
na wędkowanie jednodniowe w kwocie 30 zł w sekretariacie koła lub 
u osób przyjmujących zgłoszenia. Zapisy przyjmowane będą do 7 maja. 
Uczestnicy otrzymają wówczas informację o godzinie wyjazdu i trasie 
przejazdu autobusu. 

Telefony przyjmujące zgłoszenia:
• Marek Perz, tel.  508 507 980 lub  517 586 261, 
• Zdzisław Braciszewski, tel. 517 586 267, 
Sekretariat koła czynny jest w każdy wtorek w godz. 18.00-20.00.

~ Marek Perz 
Prezes Koła
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Makijaż na wiosnę 2015
Minimalizm na skórze i szaleństwo na ustach 

– tak powinien wyglądać wiosenny maki-
jaż.

Chcemy widzieć piegi, skórę w jej naturalnym sta-
nie. Nakładamy bardzo mało produktu. Myślę, że 
chodzi tu o to, by mądrze wybierać miejsca, na które 
go położymy. Ukrywajmy tylko te, które rzeczywi-
ście potrzebują korekcji.

Polecam lekki podkład, który zapewni lśniącą, ale 
naturalną cerę, a intensywnie różowe pomadki nada-
dzą ustom blask.

Na topie będzie również mieszanie faktur – głów-
nie matu i blasku. Kolorystyka oczu, ust i policzków 
powinna uwodzić metalicznym błyskiem i kuszący-
mi odcieniami błękitu.  Zapominamy o sztucznych 
rzęsach i mocno podkreślonych brwiach, które zdo-
minowały zimowy look. W wiosennym makijażu 

rzęsy podkreślmy naturalnie, a cera ma być jedynie tłem dla intensyw-
nego, ale wciąż naturalnego makijażu oczu lub ust.

Maja Wachowska, www.majawachowska.pl

Ostatnie informacje pły-
nące z Urzędu Miasta 
Poznania o rozszerzeniu 

granic miasta o ościenne gmi-
ny wywołują wiele emocji. Co 
prawda o Tarnowie Podgórnym 
Prezydent Jaśkowiak jeszcze nie 
mówi, ale wielu mieszkańców 
naszej Gminy się niepokoi. Pa-
triotyzm lokalny i poczucie nie-
zależności to cechy, które często 
pojawiały się w dyskusji podczas 
ostatniego spotkania TSP. Przed-
siębiorcy, którzy od lat inwestu-
ją w naszej Gminie rozmawiali, 
niejednokrotnie bardzo żywioło-
wo, o korzyściach oraz zagroże-
niach, jakie wynikają z ewentu-
alnego połączenia z Poznaniem. 
Istotnym głosem była wypowiedź 
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 
Pana Tadeusza Czajki, który opo-
wiedział  o prawnych aspektach 
tej sprawy – bez zgody mieszkań-
ców taki proces jest niemożliwy 
do zrealizowania, więc póki co 
możemy być spokojni. 

Co innego współpraca w ra-
mach Aglomeracji Poznańskiej. 
Dzięki współpracy miasta i 
ościennych gmin można by prze-
prowadzić wiele wspólnych pro-
jektów np. w zakresie komunika-
cji.

O połączeniu i JUDO

Na spotkaniu przedsiębiorców był poruszony także temat dobroczyn-
ności zaprezentowany przez Fundację Olendrzy dla Polski. Strategię 
JUDO, która polega na skutecznej walce konkurencyjnej z większym 
rywalem rynkowym, zaprezentował przez Witold Horowski z firmy 
STRATEX. Przedsiębiorcy poznali także plany inwestycyjne Centrum 
Medyczno-Rehabilitacyjnego, jakie powstanie przy Tarnowskich Ter-
mach.

Kolejne wydarzenie w TSP to konferencja Odkodowany Biznes, Od-
kodowany Samorząd, którą wspólnie z Gminą organizujemy po raz dru-
gi. Szczegóły na www.tsp.pl Zapraszamy!

~ Szymon Horowski
Prezes TSP
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Mindfulness to świadoma decyzja o tym, by 
skupiać uwagę nie na tysiącu spraw i my-
śli, które nieustannie wysyła nasz umysł, 

lecz na tym, co dzieje się w nas i na zewnątrz nas 
tu i teraz. Dzięki temu nie musimy reagować nawy-
kowo w żadnej sytuacji, a zwłaszcza w sytuacjach 
trudnych i konflikowych. Mamy chwilę na zastano-
wienie się, jak zareagować i jaka reakcja nie naruszy 
naszej równowagi wewnętrznej. Wsparciem procesu 
jest świadomy oddech, o którym często zapominamy 
w sytuacjach stresowych, co powoduje brak kontak-
tu i równowagi pomiędzy naszym ciałem i umysłem.  

W Polsce mindfulness tłumaczymy jako „uważ-
ność” lub „praktyka uważności”. Podejście skupie-
nia na teraźniejszości wywodzi się z tradycji filozofii 
buddyjskiej i od połowy lat siedemdziesiątych wy-
korzystywane jest w świecie zachodnim jako sposób 
na zmniejszenie stresu. MBSR (Mindfulness-Based 
Stress Reduction), czyli metodę redukcji stresu na 
bazie mindfulness opracował dr Jon Kabat-Zinn, za-
łożyciel Kliniki Redukcji Stresu oraz Centrum Mind-

Poprzednie „donosy agenta” 
były dla sprzedających nie-
ruchomość pesymistyczne. 

Dotyczyło to zwłaszcza dużych 
i architektonicznie „skompli-
kowanych” domów oraz nie-
zgrabnych działek o powierzchni 
większej niż 1000 m2. Sytuacja 
rynkowa bynajmniej się nie po-
prawiła, więc warto doradzić 
sprzedającym coś, co ułatwi im 
finalizację transakcji. To bardzo 
ważne, bo wiele nieruchomości 
sprzedaje się latami. I nie zawsze 
z powodzeniem.

Skoro panuje nadpodaż różnych 
ofert i kupujący mogą w nich 
przebierać, to najskuteczniej-
szym instrumentem sprzedażo-

Agent (nieruchomości) donosi – 3 

Cena, cena, cena!
wym jest… oczywiście cena! Ten 
instrument oddziałuje na kupują-
cych najsilniej, a zarazem jest on 
najłatwiejszy do wykorzystania: 
wystarczy zmienić parę cyferek 
w ofercie. Owszem, to bardzo bo-
lesne, ale możliwe i przeważnie 
konieczne. Dla porównania – lo-
kalizacji zmienić nie sposób.

To właśnie cena niedostosowa-
na do sytuacji rynkowej, czyli po 
prostu zbyt wysoka – często na-
wet o kilkadziesiąt procent – jest 
winna temu, że z wielu nierucho-
mości przez lata nie znikają ba-
nery: „na sprzedaż”. Albo znika-
ją, bo sprzedający traci nadzieję, 
że kupiec wreszcie się znajdzie. 
Nieruchomości z przeszacowaną 
wartością to plaga rynku i zmo-
ra ich właścicieli. Trudno się im 
bowiem pogodzić z pierwotnymi 
założeniami, nadziejami, marze-

niami… Sęk w tym, że były one 
nierealne. Jedną z przyczyn po-
wszechnego wygórowania cen 
nieruchomości jest to, że ludzie 
subiektywnie wyolbrzymiają wa-
lory swojej własności. Równie 
złudne jest też „porównanie” do 
cen widocznych w ofertach, po-
nieważ faktyczne ceny transak-
cyjne są przeważnie dużo niższe!

Sprzedający chcąc zwiększyć 
swoje szanse powinien więc 
przede wszystkim obniżyć cenę. 
I to nie o symboliczną „końców-
kę”. Inne elementy, które mogą tu 
pomóc przedstawię w kolejnych 
„donosach”.

~ Ewa Zboralska,  
RE/MAX Experts 

www.remax-polska/ewa_zboralska

Czym jest mindfulness – praktyka uważności?
fulness w Medycynie, Opiece 
Zdrowotnej i Społeczeństwie na 
Wydziale Medycyny Uniwersyte-
tu Massachusetts w USA. Jednak 
zastosowanie mindfulness jest 
dużo szersze. Osobiście stosuję ją 
zarówno w coachingu grupowym 
i indywidualnym oraz w codzien-
nej komunikacji z innymi, także 
na poziomie międzykulturowym. 

Kulturowo skłaniamy się bo-
wiem ku logice i prymatowi umy-
słu, które rządzą  światem Zacho-
du od wieków. Ciało i odczucia, 
które w nim występują są naj-
częściej ignorowane. Tymczasem 
ciało i tylko ciało żyje tu i teraz 
pomagając nam w bardziej ca-
łościowym i prawdziwym po-
strzeganiu rzeczywistości, co po-
twierdzają współczesne badania 
naukowe. 

Ciało nie analizuje i nie zadrę-
cza się myślami. W ciele mamy 
faktyczne odczucia tego, co dzie-
je się w naszym życiu. Tu rów-
nież  kumulują się nasze stresy, 
zmartwienia, niespełnione potrze-
by, obawy, brak asertywności czy 
brak uczciwej otwartej komunika-
cji w kontaktach z innymi.

Jak czujesz się teraz? Weź dwa – 
trzy głębokie oddechy i sprawdź, 
co dzieje się w twoim ciele. Cze-
go potrzebuje? Co komunikuje? 
Czego nie zauważasz? Co ignoru-
jesz? Oddychaj i sprawdzaj, co się 
dzieje, gdy poświęcisz sobie sa-
memu czy sobie samej uwagę bez 
osądzania i krytykowania siebie 
za to, co się pojawia. Zauważenie, 
z przyjazną ciekawością, zamiast 
ignorowania lub zaprzeczania, to 
początek zmiany. 

Mindfulness wspiera samoob-
serwację, która następnie prze-
kłada się na lepsze relacje ze sobą 
i z innymi ludźmi. Dlatego wła-
śnie coraz więcej osób wprowa-
dza tę metodę do własnego życia. 

Warsztaty, które prowadzę w ra-
mach projektu autorskiego Rozwo-
jowej Grupy dla Kobiet z Gminy 
Tarnowo Podgórne odbywają się 
również na bazie uważności, a każ-
dy warsztat dotyczy innego tematu. 
Pierwsza edycja cyklu comiesięcz-
nych spotkań kończy się w czerw-
cu. Panie zainteresowane udziałem 
w kolejnej edycji proszę o kontakt: 
kasiaweiss53@gmail.com  

~ mgr Katarzyna Weiss
www.lingwest.com 
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Z notatnika przyrodnika …

Dlaczego jeże tupią?

Na dworze wiosna w pełni. Wszystko budzi 
się do życia. Coraz częściej słychać ptasie 
śpiewy. Coraz częściej cieszą nasze oko ko-

lorowe kwiaty. Coraz częściej możemy, szczególnie 
o zmroku, zauważyć małe, pocieszne kolczaste zwie-
rzątka – JEŻE.

Jeże są jednymi z najstarszych ssaków. Zamiesz-
kują naszą planetę już od około 1,5 mln lat. O jeżu 
słyszał chyba każdy od najmłodszych lat: oglądał na 
zdjęciach i obrazkach, polubił jego szpiczasty nosek 
i oczka jak czarne paciorki, uczył się o nim wierszyków: 
„Idzie jeż, idzie jeż,

Może ciebie pokłuć też.
Pyta wróbel: Panie jeżu,
Co to pan ma na kołnierzu?....
Mam ja igły, ostre igły,
Będę z igieł robił widły!”
 [Jan Brzechwa]

Ale cóż tak naprawdę wiemy o tym niezmiernie 
ciekawym zwierzątku? Wiemy, że ma kolce i że 
w obliczu niebezpieczeństwa zwija się w kolczastą 
kulkę. I to wszystko jest prawdą. Nieprawdą nato-
miast jest, że jeże żywią się jabłkami i grzybami, któ-
re przenoszą na swoich plecach ponakłuwane na igły 
i robią sobie z nich zapasy. Widok taki możemy, nie-
stety, bardzo często oglądać na najróżniejszych ilu-
stracjach. Skąd wzięło się więc takie przekonanie? 

Jeże żyją w różnych siedliskach pod warunkiem, 
że są tam drzewa i krzewy. Można je więc spotkać na 
obrzeżach lasów, w ogrodach, parkach, sadach. Po-
ruszając się po takim terenie, zwijając w kłębek albo 
układając do snu, nie sposób nie pobrudzić sobie 
kolczastego futerka suchymi liśćmi, źdźbłami traw, 
czy nawet jakimś grzybem albo jabłkiem. Prawdo-
podobnie taki widok ujrzał kiedyś jakiś rysownik. 
Uznał, że jest to niezmiernie sympatyczny motyw 
do ilustracji i w ten sposób powstał jeż, który nosi 
na swoich igłach okazałe grzyby, smakowite, napo-
częte jabłka, szykuje sobie zapasy na zimę i w ogóle 
to jest jaroszem. Tymczasem okazuje się, że niewiel-
kie fragmenty roślin to jedynie minimalny dodatek 
do jeżowej diety. Jeże są drapieżnikami, żywią się 

bowiem przede wszystkim owa-
dami, dżdżownicami, ślimakami 
i innymi drobnymi bezkręgow-
cami. Potrafią również przetrącić 
kark wężowi. Czasami nie pogar-
dzą także padliną.

W Polsce występują dwa ga-
tunki (niektórzy uważają, iż są to 
podgatunki): jeż wschodni i jeż 
zachodni. Długość ich ciała wy-
nosi około 25-30 cm, ogonka za-
ledwie 2,5 cm, a ciężar docho-
dzi do 1,2 kg. Nory kopią sobie 
w ziemi pod korzeniami, gałę-
ziami. Czasami jako schronienie 
wykorzystują nory królików, na-
turalne zagłębienia i rozpadliny. 
Budują w nich gniazda z mchu, 
trawy, liści. Nie lubią wody, ale 
potrafią pływać. Jeż jest gatun-
kiem dość pospolitym. Mimo to 
bardzo trudno go zobaczyć, pro-
wadzi bowiem skryty tryb życia. 
Najbardziej aktywny jest wieczo-
rem i nocą. Wtedy wyrusza na 
poszukiwanie pożywienia. Jego 
dieta w ciągu życia ulega zmia-
nie, młode osobniki jedzą przede 
wszystkim owady, natomiast do-
rosłe polują z reguły na ślimaki 
i dżdżownice. Ponieważ zjada-
ją wiele tzw. szkodników, znaj-
dują się pod ochroną. Kiedyś lu-
dzie często zabierali jeże do domu 
właśnie po to, by w ten sposób po-
zbyć się uciążliwych insektów. Po 
nocach słychać było wówczas tu-
panie drobniutkich jeżowych nó-
żek na drewnianych podłogach. 
Jak to się dzieje, że takie delikatne 
stópki tupią? Jeże łatwo się oswa-
jają, reagują nawet na pewne sy-
gnały opiekunów (stukanie, puka-
nie). W niewoli są jednak bardzo 
nieszczęśliwe, żyją dużo krócej, 
starają się uciec. Dzisiaj na szczę-
ście ten proceder jest zakazany. 

W październiku jeże zapada-
ją w sen zimowy i przesypiają 
do marca - kwietnia. Okres go-
dowy przeżywają wiosną i latem. 
Są wówczas wyjątkowo aktywne. 
W poszukiwaniu partnerki sam-
ce potrafią przemierzać znaczne 
odległości. Według naukowych 

obserwacji są w stanie przejść 
w ciągu nocy nawet kilometr. 
Wziąwszy pod uwagę jak krótkie 
są jeżowe nóżki, jest to nie lada 
wyczyn. Ciąża u jeży trwa 5-6 ty-
godni, samica rodzi od 2 do 10 
młodych. Młode jeże rodzą się 
ślepe i głuche, ale już uzbrojone 
w maleńkie, ale jednak kłujące 
igiełki. Są one na szczęście po-
kryte grubą, błoniastą „poduchą, 
którą okazuje się być mocna skó-
ra nasączona płynem. Maleństwo 
wychodzi z matczynego ciała cał-
kiem gładko, a następnie, gdy 
tylko znajdzie się na zewnątrz, 
pokazuje swoje wszystkie ostre 
kolce. A tak właściwie to ile ich 
ma? Okazuje się, że liczba kol-
ców zmienia się wraz z wiekiem. 
U dorosłego jeża jest ich przecięt-
nie 6,5 do 8,5 tysiąca, ale ich licz-
ba może dojść nawet do 16 tys., 
a długość do 3 cm. Jeże mają więc 
na swym grzbiecie całkiem niezły 
arsenał. Silnie rozwinięty mięsień 
pod skórą na plecach umożliwia 
im szybkie zwinięcie się w kłę-
bek, nastroszenie kolców i trwa-
nie w tej pozie przez dłuższy czas. 
Zwijają się tak ciasno, że trudno 
doszukać się tych części ciała, 
które kolców nie posiadają, czyli 
brzucha, łapek i pyszczka. Nastro-
szone kolce zwykle chronią przed 
niebezpieczeństwem, ale czasami 
jednak jeże ulegają swoim natu-
ralnym wrogom, którymi są lisy, 
borsuki, psy, puchacze, tchórze. 
Wykazują natomiast dużą odpor-
ność na działania różnego rodza-
ju zwierzęcych jadów. Najwięk-
szym natomiast zagrożeniem jeży 
są samochody. Rocznie w Polsce 
pod ich kołami ginie ponad 9 ty-
sięcy osobników. Jeżeli jednak 
umkną swoim wrogom, nie padną 
od ukąszenia, a przede wszystkim 
unikną kół samochodów, potrafią 
przeżyć nawet 10 lat. 

Ale dlaczego tupią? Po prostu, 
ich krótkie nóżki z pięcioma pal-
cami są uzbrojone w małe, ostre 
pazurki, które stukają po twardej 
nawierzchni.

~Iwona Dostatnia
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Wrastające paznokcie 
to powszechny i jed-
nocześnie bardzo do-

kuczliwy problem, który utrudnia 
normalne funkcjonowanie. Pa-
znokcie wrastają niezależnie od 
wieku i płci – problem dotyczy 
również dzieci. Dowiedz się jak 
skutecznie walczyć z tą przykrą 
dolegliwością!

Dlaczego paznokcie wrastają?
W związku z odkształceniem 

się naturalnej płytki, paznokieć 
zmienia tor wzrostu i wbija się 
w otaczającą tkankę. Niewielki 
dyskomfort stopniowo przeradza 
się w utrudniający chodzenie ból. 
Na skórze powstaje stan zapalny, 
który na skutek zakażenia bakte-
ryjnego, może mieć dla nas na-
prawdę poważne konsekwencje. 
Do czynników sprzyjających wra-
staniu paznokci zaliczamy:

-  wycinanie brzegów paznokci 
podczas ich skracania,

Zapomnij o wrastających paznokciach!
-  noszenie ciasnego obuwia 

z wąskimi czubkami,
- urazy mechaniczne, 
-  nagły wzrost masy ciała, nie-

które choroby,
- czynniki genetyczne.
W większości przypadków 

wrastające paznokcie prędzej 
czy później wymagają interwen-
cji specjalisty. Im szybciej sko-
rzystasz z fachowej pomocy, tym 
szybciej pozbędziesz się bolesne-
go i uciążliwego problemu. Nie 
warto czekać aż wrastający pa-
znokieć zacznie utrudniać nor-
malne poruszanie się i powstanie 
trudny do wygojenia stan zapalny. 
Wbrew obiegowym opiniom nie 
jesteśmy skazani na życie z wra-
stającymi paznokciami.

Obecnie istnieją naprawdę sku-
teczne metody terapii, które po-
zwalają zupełnie wyeliminować 
problem już po jednym zabiegu!

Już po jednym zabiegu pa-
znokcie przestaną wrastać! 

W gabinecie podologicznym 
oferujemy szereg zabiegów, któ-
re pozwalają uporać się z pro-
blemem wrastających paznokci. 
Szczególnie polecamy korektę 
wrastających paznokci z użyciem 
innowacyjnego urządzenia, które 
pozwala przywrócić paznokciowi 
prawidłowy kształt i tor wzrostu, 
ograniczając tym samym ryzy-
ko ponownego wrastania. Zabieg 
z wykorzystaniem urządzenia 
trwa od 60-90 minut i umożliwia 
skuteczną terapię w przypadku 
osób, u których zawiodły inne 
metody terapii. Jest bezpieczny 
i małoinwazyjny, a co najważ-
niejsze uchroni Cię przed bolesną 
i kłopotliwą interwencja chirur-
giczną. 

~ Eliza Nowak
www.podologiahelp.pl

Zadzwoniłem kiedyś do mojego kolegi ze stu-
diów, weterynarza z Wrocławia. Złapałem go 
gdzieś na niemieckiej autostradzie, wracają-

cego do domu z wyprawy do Dunkierki.
Dunkierka kojarzy mi się raczej z II wojną świa-

tową, a nie z miejscem, do którego wyjeżdża się na 
letni wypoczynek. Po co więc taka wyprawa?

Olaf nie wybrał się do Francji ani na wczasy, ani 
wiedziony śladami aliantów. Pojechał, bo jest ambit-
ny i nie pozwoli sobie…

W nocy obudził go telefon zrozpaczonej właści-
cielki Pikusia, która wybierała się na wyspy, a za-
trzymano ją właśnie w Dunkierce i nie pozwolono 
jechać dalej. Nie pozwolono, ponieważ Pikuś nie 
miał pod skórą mikroczipu, czyli swojego identyfika-
tora. Jest paszport, nie ma czipu. Nie ma czipu, więc 
paszport nieważny, a z nieważnym paszportem prze-
jechać przez granicę nie można. Przed wyjazdem Pi-
kuś odwiedził Olafa w jego gabinecie, gdzie został 
zaczipowany i otrzymał nowy dokument tożsamości, 
mój kolega czuł się więc odpowiedzialny za jego los. 
Z  tego powodu wsiadł w samochód i pojechał do 
Dunkierki.

Na miejscu okazało się, że Pikuś ma jednak identy-
fikator, który jest odczytywany przez czytnik na gra-
nicy, ale Pan szukał nie tam, gdzie trzeba.

Wszystko skończyło się dobrze i szczęśliwa wła-
ścicielka Pikusia ucałowała Olafa i wsiadła na prom. 

Dunkierka W drodze powrotnej Olaf opowie-
dział mi całą historię.

O Dunkierce już prawie zapo-
mniałem i oto wczoraj o 23 ode-
brałem telefon od zrozpaczonej 
właścicielki Simby, która została 
zatrzymana we Francji. Za Simbę 
czuję się odpowiedzialny, ponie-
waż odwiedził mnie on w gabi-
necie przed wyjazdem. Jest pasz-
port, jest czip, są szczepienia, ale 
pies przejechać nie może. „Nie 
zgadzają się” daty szczepienia 
przeciwko wściekliźnie i implan-
tacji mikroczipu. We Francji życie 
psa zaczyna się od oznakowania 
zwierzęcia, u nas może być ina-
czej. Simba został zaszczepiony 
wcześniej niż zaczopowany, a to 
według celników jest niezgodne 
z przepisami i pies nie może przez 
granicę przejechać, chyba że od-
będzie kwarantannę. Na szczę-
ście do Dunkierki nie musiałem 
jechać, ponieważ wystarczyło 
wysłanie faksu z moim potwier-
dzeniem, że nastąpiła „pomył-
ka” i pies był szczepiony w dniu 
czipowania. Oczywiście dopiero 
moje piąte zaświadczenie było 
dobrze napisane, bo w każdym 

poprzednim dopatrywano się ja-
kiejś nieścisłości.

Moja historia też skończyła się 
dobrze i Simba jest już w Londy-
nie, ale kosztowało mnie to sporo 
nerwów i byłem już bliski wyjaz-
du do Dunkierki.

Podróżowanie ze zwierzakiem 
może się okazać czasami kłopotli-
we, warto więc przed wyjazdem 
dowiedzieć się dokładnie, co jest 
wymagane, aby zwierzak mógł wje-
chać do danego kraju. Chociaż prze-
pisy są czasami tak skomplikowane, 
że nie wiadomo jak je zinterpreto-
wać. Wszystko chyba zależy od tego 
na kogo i kiedy trafimy. I czy Fran-
cja akurat wygrała mecz…

Simba już wcześniej wielokrot-
nie przejechał przez tę samą gra-
nicę, z tym samym paszportem 
i tymi samymi datami.

    Olaf jest teraz żonaty i urodził 
mu się mały Staś. Jestem ciekawy 
czy wsiądzie do samochodu po 
kolejnym telefonie, dotyczącym 
dramatycznych przygód swoich 
podróżujących podopiecznych…

~ Paszczak
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Ciekawostki ze Świata KSIĄŻKI. 

Spotkania w „Świecie książki” czyli w Bibliotece w Tarnowie Podgórnym odbywają 
się przez cały rok i związane są z ciekawymi wydarzeniami, mającymi na celu za-
chęcenie do kontaktu ze słowem pisanym. W lutym gościł, na zaproszenie Bibliote-

ki, artysta multimedialny – dziennikarz, autor tekstów, radiowiec, Mistrz Mowy Polskiej, 
osoba wielu talentów Artur Andrus. Subtelny humor rozbawił wszystkich, więc tradycyj-
nie spotkanie można zaliczyć do bardzo udanych. A najmłodszych, w Międzynarodowym 
Dniu Teatru, Biblioteka zaprosiła na spektakl edukacyjny Teatru Duet z Krakowa. Nauka 
przez zabawę to dobra forma do zachęcenia dzieci do kontaktu z książką. Cel tych spo-
tkań jest niezmienny od lat i tylko jeden: zainteresować dziecko i zapoznać ze światem 
książki, poszerzającym horyzonty, rozbudzającym wyobraźnię, tak potrzebną do edukacji 
przez całe życie. Częsty kontakt dzieci z książką to prosta droga do szybkiej nauki./fot./ 
23 kwietnia obchodzony jest (od 1996 roku) Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 

Od wielu lat na łamach „Sąsiadki-Czytaj” przybliżamy mieszkańcom tematy związane 
z książką, te w ogólnym znaczeniu i te bardziej szczegółowe. Przybliżamy dzieje Biblio-
tek, podział w zależności od gromadzonych zbiorów i użytkowników, historię i wszystko 
to, co kojarzy się z książką w szerokim tego słowa znaczeniu. Proklamowany przez UNE-
SCO w 1996 roku Światowy Dzień Książki ma jeden niezmienny od lat cel. Zwrócenie 
uwagi na ogromną rolę słowa pisanego w rozwoju społeczeństw, a szczególnie tych naj-
młodszych, bo to podstawa edukacji. Jako ciekawostkę podajemy, że o wyborze miasta, 
w którym obchodzone jest święto, decydują finanse przeznaczone w danym kraju na książ-
ki, dorobek w tej dziedzinie i czytelnictwo. Święto Książki obchodzone było już w Bang-
koku, Turynie, Amsterdamie, Montrealu, Buenos Aires, Madrycie. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Bibliotek nie tylko w tym dniu, ale 
przez cały rok. Do wyboru nie tylko książki, ale także audiobooki, a dla zainteresowa-
nych literaturą obcojęzyczną także książki w języku angielskim, francuskim i niemieckim. 
Więcej informacji na stronie www.bibliotekatp.pl, a katalog on-line dostępny na naszej 
stronie, pozwala zapoznać się z bogatym księgozbiorem.

~ I.B.

INFORMATOR KULTURALNY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W kasach Gminnego 
Ośrodka Kultury „SE-
ZAM” pojawiły się 

już bilety na majowy występ ka-
baretu „Neo-nówka” i zespołu 

Bilety na Neo-nówkę już w sprzedaży
„Żarówki”. W cenie 60 zł można 
je kupować w Centrum Kultury 
Przeźmierowo (w godz. 9-12 i 17-
20) oraz w Tarnowie Podgórnym: 
w siedzibie GOK „SEZAM” 
(w godz. 9-15) i Domu Kultury 
(w godz. 15-20). Bilety dostępne 
są także przez Internet – w serwi-
sie Biletomat.pl. 

Kabaret „To-Niemy”, który 
później zmienił nazwę na „Neo-
-nówka” powstał w 2000 roku we 
Wrocławiu. W swoich skeczach 
porusza przede wszystkim tematy 
społeczne i polityczne. Jest laure-
atem wielu nagród, m. in. na prze-
glądach „PaKa”, „DebeŚciak” 
i „Lidzbarskich Wieczorach Hu-

moru i Satyry”. Grupa stworzyła 
10 programów.

Najnowszy z nich, „Pielgrzym-
ka do miejsc śmiesznych” za-
prezentuje w piątek, 22 maja, 
o godz. 20 w hali OSiR w Tar-
nowie Podgórnym. Kabaretowi 
towarzyszyć będzie zespół „Ża-
rówki”. Więcej informacji o kon-
cercie – w majowym numerze 
„TarNowej Kultury” i na www.
goksezam.pl.

~ Jarek Krawczyk



 kwiecień 2015 \ sąsiadka~czytaj \      31

 gok

 styczeń 2013 \ sąsiadka~czytaj \      1

 gok Afisz

„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. 9-15 w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym)
- w godz. 15-20 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14)
- w godz. 9-12 i 17-20 w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a)
- online w serwisie Biletomat.pl oraz na stronie www.goksezam.pl               

Wystawa fotografii Anity Horowskiej
pt: „Proste historie”
od środy, 6.05
Galeria w Rotundzie, Tarnowo Podgórne. Wstęp wolny.

„Strzelamy na wiwat!” - gra terenowa
oraz koncert z okazji Święta Konstytucji
niedziela, 3.05 godz. 16
Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia.

„Pora na pytania”
- XIII finał projektu „Teatr w każdej wiosce”
sobota i niedziela (25-26.04) godz. 10
Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia.

Informacja telefoniczna: 61 895 92 28

„ANTY=BAŚŃ”
- spektakl Teatru Tańca „Sortownia”
sobota, 18 kwietnia godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł.

Przegląd wokalny
„Rozśpiewana Gmina”
niedziela, 19.04 godz. 12 (przedszkola) i 14 (pozostałe kategorie)
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

„Akompaniator”
- spektakl Teatru Muzycznego w Poznaniu
niedziela, 17.05 godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 20 zł

Z cyklu „Nomadzi kultury u siebie”:
koncert zespołu „Muzykanci”
piątek, 15.05 godz. 19
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł

Lusowskie Spotkania Muzyczne - koncert 95:
Chór „Coro da Camera”, Chór POSM im. M. Karłowicza,
Orkiestra Barokowa Akademii Muzycznej, soliści
niedziela, 3.05 godz. 13, kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

Afisz



32       / sąsiadka~czytaj / kwiecień 2015

 gok

Styczniową premierę najnowszego spektaklu 
Teatru Tańca „Sortownia” oglądał komplet 
publiczności, która nagrodził zespół długimi 

owacjami. W związku z olbrzymim zainteresowa-
niem i ciepłym przyjęciem GOK „SEZAM” zaprasza 
na kolejne pokazy przedstawienia „ANTY=BAŚŃ” 
w Centrum Kultury Przeźmierowo.

Dwa chóry, orkiestra i soliści niezwykłym 
koncertem rozpoczną piętnasty już sezon 
„Lusowskich Spotkań Muzycznych”.  

Cyklu nie trzeba przedstawiać nie tylko miesz-
kańcom gminy Tarnowo Podgórne, ale i meloma-
nom z całej Wielkopolski. Od maja do października 
w pierwsze niedziele miesiąca w kościele pw. św. Ja-
dwigi Śląskiej i św. Jakuba Apostoła występują zna-
komici soliści, chóry, zespoły kameralne, a czasem 
całe orkiestry.

Koncert, który odbędzie się 3 maja o godz. 13, 
jak na inaugurację sezonu przystało, zapowiada się 
niezwykle ciekawie. Pod dyrekcją Barbary Dąbrow-
skiej-Silskiej wystąpią: Chór Akademicki Uniwersy-
tetu Przyrodniczego „Coro da Camera”, Chór Żeński 
Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 

„ANTY=BAŚŃ” po raz drugi
Pierwszy z nich odbędzie się 

w piątek, 17 kwietnia o godz. 
10.15. Uczestniczyć w nim będą 
uczniowie szkół z terenu gmin 
Tarnowo Podgórne oraz Rokiet-
nica. Dzień później, 18 kwietnia 
o godz. 18 spektakl obejrzeć będą 
mogli wszyscy chętni, którzy za-
kupią bilet w cenie 10 zł. Moż-
na to zrobić w miejscu imprezy 
(w godz. 9-12 i 17-20), a także 
w Tarnowie Podgórnym: w sie-
dzibie GOK „SEZAM” (w godz. 
9-15) i Domu Kultury (w godz. 
15-20). Sprzedaż online prowadzi 
serwis Biletomat.pl. 

Warto pojawić się w Centrum 
Kultury Przeźmierowo i zoba-
czyć, na co stać zespół prowadzo-

ny przez Piotra Bańkowskiego 
przy współpracy z Anną Hań-
czewską i Dawidem Mularczy-
kiem. Znakomita muzyka, którą 
skomponował Michał NPoT Sło-
wiński, gra świateł i scenografii, 
kostiumy zaprojektowane przez 
Idalię Mantas – to wszystko wpły-
wa na odbiór spektaklu. Najważ-
niejszy jest jednak ruch – szero-
ka gama tanecznych technik oraz 
– do czego tancerze „Sortowni” 
zdążyli nas już przyzwyczaić – en-
tuzjazm i energia, z jaką podcho-
dzą do wszystkich występów. To 
one sprawiają, że nawet taneczny 
laik ogląda spektakl z prawdziwą 
przyjemnością.

Fragmenty występu i zdjęcia 
z premiery można obejrzeć na 
www.antybasn.pl. Polecam!

~ Jarek Krawczyk

Lusowskie Spotkania Muzyczne
II stopnia im. Mieczysława Kar-
łowicza, Orkiestra Barokowa 
Akademii Muzycznej w Pozna-
niu, a także soliści: Beata Panfil 
(sopran), Marta Panfil (alt), Lidia 
Łopacińska-Giersz (fortepian), 
Alicja Kaczmarek (fortepian) 
i Krzysztof Leśniewicz (organy).

W programie znajdą się m. in. 
Magnificaty Mikołaja z Rado-
mia, Andrzej Koszewskiego, Z. 
Randalla Stroope, Petera Augusta 
Schneckera (z towarzyszeniem 
organów) i Antonio Vivaldiego 
(z  orkiestrą barokową). Jako, że 
koncert będzie elementem obcho-

dów Święta Konstytucji Trzecie-
go Maja – nie zabraknie także pie-
śni patriotycznych.

Stałych bywalców lusowskich 
koncertów chyba nie trzeba prze-
konywać, by odwiedzili kościół 
w Lusowie 3 maja o godz. 13. 
A dla tych, którzy dotychczas nie 
poznali tego niezwykłego cyklu, 
inauguracja sezonu może stać 
się dodatkową ku temu okazją. 
Wstęp wolny, zapraszam.

~ Jarek Krawczyk
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„Pora na pytania” – to tytuł tegorocznego 
finału projektu „Teatr w Każdej Wio-
sce”. Swoje spektakle zaprezentują gru-

py z Tarnowa Podgórnego, Kokoszczyna, Lusówka, 
Rumianka, Przeźmierowa, Lusowa, Sierosławia, Ba-
torowa i Ceradza Kościelnego. Wszystkie finało-
we prezentacje odbędą się w Centrum Kultury w 
Przeźmierowie, 25 i 26 kwietnia.

Jak? Gdzie? Po co? Dlaczego? A czemu? To py-
tania wyrosłe z ciekawości świata, prób jego zrozu-
mienia, a przynajmniej oswojenia. Zawiera w nich 
i dociekliwość i próby porządkowania rzeczywisto-
ści, i egzystencjalny lęk, i potrzeba zabawy, śmiechu, 
wygłupu. Mówiąc zwyczajnie i po prostu, dotyczą 
one zagadki życia. Zadawane po wielokroć przez 
dzieci, często irytują dorosłych. Niepotrzebnie. Daj-
my sobie wszyscy prawo do ciągłego ich formuło-
wania, bo przecież już samo ich zadawanie stanowi 
wartość. Posłuchajmy pytań stawianych przez dzie-
ci w ich spektaklach; być może właśnie dzięki nim 
dowiemy się czegoś ważnego o sobie i o świecie -– 
czytamy w programie tegorocznego finału. Każdy ze 
spektakli twórczo odnosi się do tegorocznego tytułu, 
a zespoły dziecięce i młodzieżowe z pewnością wiele 
razy zaskoczą widzów.

25.04 GODZ. 10
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

Grupa Teatralna z Tarnowa Podgórnego
„Dziób w Dziób” scenariusz: Malina Prześluga, reżyseria 

Anna Dzięcioł
Grupa Teatralna z Kokoszczyna
„Nieznane światy”, scenariusz i reżyseria: Maciej Woźniak
Grupa Teatralna z Lusówka 
„Mikrokosmos”, scenariusz i reżyseria: Katarzyna Ksenicz
Grupa Teatralna z Rumianka
„Dlaczego? Po co? Jak?”, scenariusz i reżyseria Julia Talaga
Grupa Teatralna z Przeźmierowa
„Najmniejszy Bal Świata” scenariusz: Malina Prześluga, 

reżyseria: Katarzyna Grajewska

26.04 godz. 10
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

Grupa Teatralna z Lusowa
„Dla kogo order odwagi?”, scenariusz i reżyseria: Agniesz-

ka Wróblewska
Grupa Teatralna z Sierosławia
„Co to ma być???”, scenariusz i reżyseria: Izabela Buksa
Grupa Teatralna z Batorowa
„Królowa Sieci”, scenariusz i reżyseria Michał Kokorzycki
Grupa Teatralna z Ceradza Kościelnego
„Paskuda i Maruda” scenariusz: Liliana Bardiejewska, re-

żyseria: Anna Kasperek

To już 13. finał! Pomogą im w tym także warun-
ki, jakie stwarza nowy budynek 
Centrum Kultury w Przeźmiero-
wie, gra świateł, scenografii przy-
gotowanej przez Agnieszkę Gie-
rach i muzyki skomponowanej 
przez Tomasza Mazura. Wszystko 
to sprawi, że na spektaklach bę-
dziemy się mogli poczuć jak w te-
atrze. Szczegółowy program pu-
blikujemy poniżej.

Projekt Teatr w Każdej Wiosce 
jest jednym z flagowych przedsię-
wzięć Gminnego Ośrodka Kultury 
„SEZAM”. W ciągu całego roku 
szkolnego ponad setka dzieci pod 
okiem fachowych instruktorów 
ćwiczy nie tylko umiejętności te-
atralne i sceniczne, ale i kształtu-
je swoją wrażliwość przy okazji 
świetnie się bawiąc. Młodzi akto-
rzy oprócz cotygodniowych prób 
biorą udział także w warsztatach 
artystycznych, spotkaniach świą-
tecznych i zaduszkowych oraz 
wyjazdach do teatrów zawodo-
wych. Koordynatorkami projektu 

są Jolanta Tepper i Grażyna Smo-
libocka.

Bezpłatne zaproszenia na finał 
dostępne są w Centrum Kultury 
w Przeźmierowie (w godz. 9-12 
i 17-20), Domu Kultury w Tarno-
wie Podgórnym (w godz. 15-20) 
i siedzibie GOK „SEZAM” (w 
godz. 9-15). Zapraszamy!

~ Jarek Krawczyk

21 marca Zespół Modra-
ki zaprezentował wy-
strzałowy program. 

Wiosenna Gala została przedsta-
wiona w dwóch smacznych ką-
skach. Pierwsza część na ludową 
nutę – Powitanie Wiosny.  W dru-
giej części gali obejrzeliśmy mu-
zyczno-taneczne widowisko 
„Kopciuszek”. Widownia była za-
chwycona. Brawo, Modraki!

Modraki
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Zespół „Muzykanci”, jeden z najciekawszych 
zespołów polskiej sceny folkowej wystąpi 
w Przeźmierowie. Koncert pt: „Sztetl” bę-

dzie częścią cyklu „Nomadzi Kultury u siebie” 
i odbędzie się w piątek 15 maja o godz. 19.

Zespół jest laureatem wielu prestiżowych nagród, 
m. in. Grand Prix konkursu Polskiego Radia „Nowa 
Tradycja”, Grand Prix na festiwalu „Euro Folk”. Ich 
debiutancki album „Muzykanci” zdobył tytuł „Fol-
kowego Fonogramu Roku” i został przez słuchaczy 
Polskiego Radia wybrany najlepszą płytą folkową 
w 14-letniej historii tego konkursu. 

Grupa grała koncerty w Niemczech, Szkocji, Cze-
chach, Danii, Szwecji, Hiszpanii, Belgii, Luksem-
burgu, Macedonii i na Białorusi. Występowała też na 
najbardziej prestiżowych polskich imprezach folko-
wych”: „Ethnoport” w Poznaniu,  „Nowa Tradycja” 
w Warszawie, „Rozstaje” w Krakowie, „Brave Festi-
val” we Wrocławiu, czy na lubelskim „Jarmarku Ja-
giellońskim”. Grupę tworzą Joanna Słowińska (Śpiew, 
skrzypce), Jan Słowiński (altówka, basy, śpiew), Jacek 

„Zabawna i mądra komedia, a przy okazji 
mały traktat o samotności” – tymi sło-
wami Stefan Drajewski z Głosu Wiel-

kopolskiego opisywał spektakl „Akompaniator” 
poznańskiego Teatru Muzycznego. Świetnie przy-
jętą sztukę w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza 
zobaczymy już 17 maja w Centrum Kultury Prze-
źmierowo.

Folkowa Legenda w Przeźmierowie

Hałas (śpiew, lira korbowa, akor-
deon, drumla) i Alicja Hałas (bę-
ben obręczowy, gordon).

Bilety na koncert, który od-
będzie się w Centrum Kultu-
ry w Przeźmierowie dostępne są 
w cenie 10 zł w miejscu imprezy  

w godz. 9-12 i 17-20 oraz w Tar-
nowie Podgórnym: w siedzibie 
GOK „SEZAM” (w godz. 9-15) 
i Domu Kultury (w godz. 15-20). 
Sprzedaż biletów online prowadzi 
serwis Biletomat.pl. 

~ Jarek Krawczyk

Zabawny 
i mądry 
„Akompaniator”

Lucyna Winkel jako śpiewaczka 
operowa i Wiesław Paprzycki jako 
pianista – to bohaterowie spektaklu, 
w którym umiejętności muzyczne 
zeszły na dalszy plan. Uwypukli-
ły się za to ich niewątpliwe talenty 
komediowe, dzięki którym spektakl 
ogląda się z prawdziwą przyjemno-

Czy obchody Święta Konstytucji zawsze mu-
szą wyglądać tak samo? Oczywiście, że nie! 
Na nietypową, rodzinną imprezę pod hasłem 

„Strzelamy na wiwat” zapraszamy 3 maja do Centrum 
Kultury w Przeźmierowie.  

Rozpoczniemy o godz. 16 od gry terenowej, która 
odbędzie się w parku okalającym budynek. W pro-

gramie m. in. strzelanie z łuku 
pod okiem rycerzy z Wielkopol-
skiej Grupy Rycerskiej, a także 
strzelanie z wiatrówki przygo-
towane przez Bractwo Kurkowe 
i stanowisko z paintballem.

Od 17, w sali koncertowej – 
występ Orkiestry Dętej Stowa-
rzyszenia „Da Capo” pod batutą 
Krzysztofa Zaremby z udziałem 
Mażoretek GOK „SEZAM” 
przygotowanych przez Gabrielę 
Drewniak. Na fortepianie zagra 
Hubert Trojanek, a koncert po-

prowadzi Eugeniusz Zdański. Po 
koncercie natomiast na wszyst-
kich świętujących czekać bę-
dzie pyszna grochówka. Wstęp 
jest bezpłatny, zaproszenia moż-
na odbierać w Centrum Kultury 
w Przeźmierowie (w godz. 9-12 
i 17-20), Domu Kultury w Tar-
nowie Podgórnym (w godz. 15-
20) i siedzibie GOK „SEZAM” 
(w godz. 9-15). Zapraszamy!

 ~ Jarek Krawczyk

ścią. Akompaniator to „opowieść 
o miłosnej obsesji w miarę rozwoju 
akcji przekształca się z przezabaw-
nej farsy w thriller psychologiczny. 
A wszystko – z muzyką operową 
w tle – dotyczy odwiecznych pro-
blemów: konfrontacji marzeń z rze-
czywistością, życia ze sztuką, pra-
gnień z możliwościami”.

Bilety na spektakl, który odbę-
dzie się 17 maja o godz. 18.00 do-
stępne są w cenie 20 zł w  Centrum 
Kultury w Przeźmierowie (w godz. 
9-12 i 17-20), w siedzibie GOK 
„SEZAM” w Tarnowie Podgórnym 
(w godz. 9-15) i w tarnowskim 
Domu Kultury (w godz. 15-20). 
Sprzedaż internetową prowadzi ser-
wis Biletomat.pl.  ~ Jarek Krawczyk
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Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Pierwszy Dzień Wiosny

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Witaj  Zającu Wielkanocny

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Wielkanocne wyplatanie

edukacja 

W piątek 20 marca przed-
szkolaki  wraz z wy-
chowawcami wybrały 

się na plażę do Lusowa, aby tam 
wraz z organizatorem Termami 
Tarnowskimi świętować Pierwszy 
Dzień Wiosny. Z tej okazji dzie-
ci samodzielnie przygotowały ko-
lorowe wianki na głowy oraz ku-
kły Marzanny. Na plaży czekały 
już na nas atrakcje: wóz strażacki, 
skuter wodny oraz pies ratownik 
WOPR z opiekunem. Przedszko-
laki wysłuchały pogadanki i mo-

Dzieci z Przedszkola „Mali 
Odkrywcy” z Baranowa 
wygrały konkurs „Zając 

Wielkanocny Starego Browaru”. 
Zadanie polegało na zaprojek-

towaniu wyglądu zająca przy uży-
ciu dowolnej techniki plastycznej. 
Dzieci bardzo chętnie wzięły się 
do pracy - każda z grup przed-
szkolnych przygotowała własny 
projekt. Zwyciężyła praca wyko-
nana przez  grupę Jagódek  pod 
okiem Pani Danki Golak. Nagro-
dę - Zająca, który ma wysokość  
170 cm - dostarczyli 25 marca 
pracownicy działu marketingu 
Starego Browaru. Zając jest tak 

duży, że trzeba było go przywieźć 
ciężarowym samochodem. 

Wszystkie przedszkolaki wyszły 
przed budynek przedszkola powi-
tać Zająca. Radości i okrzykom 

zachwytu nie było końca. Nagro-
da stanęła na zaszczytnym miej-
scu w holu przedszkolnym, gdzie 
wszyscy możemy cieszyć się jej 
widokiem.  ~ R. Włodarczak

Przed Świętami Wielkiej 
Nocy w przedszkolu zorga-
nizowane zostały warsztaty 

wikliniarskie dla naszych przed-
szkolaków. Wszystkie dzieci, po-
cząwszy od maluszków, a skoń-
czywszy na starszakach mogły 
własnoręcznie z niewielką pomo-
cą wychowawczyń wypleść sobie 
wielkanocny koszyczek na pre-
zenty od Zajączka. Każdy z nas 
wie, jaką satysfakcję daje zro-
bienie czegoś samodzielnie. Aby 
rozpocząć wyplatanie koszyczka 

dzieci musiały najpierw przygo-
tować sobie wiklinową bazę, któ-
rą następnie oplatały kolorowym 
rattanem. Wszystko to, co działo 
się w trakcie zajęć sprawiło dzie-
ciom ogromną radość. Poprawi-
ło sprawność manualną i umie-
jętność koncentracji. Koszyczki 
pozostaną dla nich wspaniałą pa-
miątką. 

~ R.Włodarczak

gły zobaczyć sprzęt, którym na co 
dzień  posługują się strażacy oraz 
ratownicy wodni. Jednak, żeby 
tradycji stało się zadość święto-
wanie zakończyło się topieniem 
Marzanny i głośnym Powitaniem 
Wiosny. Wszyscy uśmiechnięci 
i zadowoleni wrócili do przed-
szkola. 

Marzanno, Marzanno ty zimo-
wa panno w wodę cię wrzucamy, 
bo wiosnę witamy!

~ R.Włodarczak
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Wielkanocne warsztaty 
dla mam w Przedszko-
lu w Lusowie odby-

ły się 1 kwietnia 2015 r. Podczas 
spotkania panie pod okiem profe-
sjonalnej florystyki mogły przy-
gotować wieńce na drzwi lub 
stół. Wszystko należało wyko-
nać samemu, również podstawę 
do wieńca, co jak się okazało nie 
było wcale takie proste. Twarde, 
wierzbowe gałęzie należało wy-
giąć i uformować w zgrabne koło. 
Zajmowało to dużo czasu, jednak 
uczestniczki warsztatów nie dały 

Przedszkole w Lusowie

Wiła wianki…

Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym

Mali Wolontariusze

się zniechęcić. Kolejnym etapem 
było przyozdobienie wieńca. Ba-
zowaliśmy przede wszystkim na 
naturalnych materiałach – korze 
drzew, gałązkach, piórkach, mchu 
czy wydmuszkach z jaj przepiór-
czych. Koloru dodały również 
rozmaite wstążki i kwiaty. Po 
chwili zwykłe, szare koła prze-
radzały się w piękne „obrazki” 
zwiastujące wiosnę i nadchodzące 
święta. Po skończonych warszta-
tach, panie zabierały wieńce, aby 
przyozdobić nimi swoje domy. 
Nie jest to ostatnia taka inicjaty-
wa. Kolejne warsztaty planujemy 
zorganizować już latem!

M. Orzeł

W roku szkolnym 2014/2015, Przedszkole 
„Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Pod-
górnym dołączyło do programu społecz-

nego „Mały Wolontariat”, który  organizowany jest 
przez firmę ENEA przy współpracy i pod patrona-
tem Wicewojewody Wielkopolskiego Przemysława 
Pacia.  Honorowym patronat Wielkopolska Kurator 
Oświaty pani Elżbieta Walkowiak. Program ma na 
celu uczyć dzieci wrażliwości społecznej, odpowie-
dzialności za otaczający nas świat oraz zachęcać do 
bezinteresownego poświęcania swojego czasu i wy-
siłku na rzecz innych. 

 Z początkiem roku szkolnego rozpoczęliśmy dłu-
gofalowe działania. We  wrześniu „sprzątaliśmy 
świat”. W  październiku rysowaliśmy pocztówki 
dla chorego Mateuszka z Lusowa, chcąc sprawić, 
by choć na chwilę uśmiech zagościł na jego twarzy. 
W listopadzie naszym występem sprawiliśmy wiele 
radości Seniorom.  Grudzień to miesiąc szczególny, 
magiczny, pełen oczekiwania…  i my przygotowa-
liśmy mikołajkowe niespodzianki dla Oliwki z mó-
zgowym porażeniem czterokończynowym – ogrom-
ną kopertę wypełnioną własnoręcznie wykonanymi 
pocztówkami, dla chorego Janka, przyszłego gi-
tarzysty – kartonowe gitary i rysunki, a dla dzieci 
z Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantolo-
gii Pediatrycznej im. Karola Jonschera w Poznaniu 
zorganizowaliśmy zbiórkę gier i puzzli, a w lutym 
dla nich wykonaliśmy własnoręcznie kartki walen-
tynkowe. Rodzice zainspirowani naszymi działania-
mi, zorganizowali w grudniu „Akcję Paka” – zbie-
raliśmy niezbędne rzeczy dla rodziny potrzebującej 
wsparcia. Nie zapomnieliśmy także o zwierzętach ze 
schroniska w Przyborówku, zbierając dla nich karmę 
i koce. Zimą dbaliśmy o fruwających przyjaciół pa-

miętając, by ptasia stołówka zawsze była pełna. 20 marca kolorowym 
pochodem z motylami, przy okazji pierwszego dnia wiosny, świętowa-
liśmy „Dzień Motyla – Dzień  Wrażliwości”. Tegoroczna edycja po-
święcona była nagłaśnianiu działań na rzecz Dzieci osieroconych. My 
wykonaliśmy kartki wielkanocne, które wraz z papierowymi motylami 
pofrunęły  do  dzieci z Hospicjum Palium w Poznaniu. 

Za nami kolejna akcja: „Tydzień Dobrych Uczynków”, a my lubimy 
robić dobre uczynki i wiemy, że pomaganie innym jest przyjemne i tak 
jak mówi Cecylka Knedelek, tytułowa bohaterka książki Joanny Krzy-
żanek „Dobre uczynki Cecylki Knedelek”, „kiedy robimy coś dobrego 
czujemy się tak, jakbyśmy, jedli ciasteczko z leśnymi poziomkami”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nasze działania.

Mali wolontariusze z Przedszkola „Pod Wesołą Chmurką”  
w Tarnowie Podgórnym wraz  

z przedszkolnym koordynatorem programu Ciocią Karoliną. 
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Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Młodzi, kreatywni, myślący „pod prąd”!

Przedszkole w Lusówku

Wiosna na Zielonym Wzgórzu

Przygotowania do tegorocznej wiosny rozpo-
częliśmy już na początku marca od zorgani-
zowania konkursów o tematyce świątecznej. 

Pierwszy z nich zainicjowany przez ciocię Basię, 
naszą katechetkę dotyczył wykonania „Palmy wiel-
kanocnej”. Wykonane przez uczestników palmy 
były bardzo efektowne. Jury po długich obradach 
przyznało pierwsze miejsce Zuzannie Kosmowskiej 
z grupy Mrówek (praca ta została wysłana na kon-
kurs organizowany przez Przedszkole Pod Wesołą 
Chmurka w Tarnowie Podgórnym). 

Drugim konkursem zorganizowanym w naszym 
przedszkolu był konkurs o tematyce „Jajko wielka-
nocne”. Pierwsze miejsce otrzymała Ewa Pawełczyk 
z grupy Motyli. Wykonane prace pięknie dekorują 
hol naszego przedszkola.

Przygotowań do wiosny wymagał również nasz 
ogródek, który został utworzony w zeszłym roku 
przez rodziców. Pewnego pięknego dnia dzieci z 
grupy Motylków, należące do Koła Młodych Miło-
śników Przyrody, działającego w naszym przedszko-
lu, wyposażone w łopatki, grabki i inne potrzebne 
sprzęty udały się do ogródka, aby przygotować go do 

wiosennych zasiewów. Kopania, 
pielenia i grabienia nie było koń-
ca. Dzieci zadowolone z efektów 
swojej pracy, podczas której przy-
gotowali grunt pod zasiew, roz-
mawiały na temat zaplanowania 

ogrodu pod sadzenie i sianie wa-
rzyw, ziół. Teraz tylko czekamy 
na odpowiednią aurę i dalej rusza-
my do wiosennych czynności. 

~ J. Bryl, P. Bogusławska

Pogratulujmy najbardziej 
kreatywnej młodzieży 
w Gminie! 

Po raz drugi uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Ceradzu 
Kościelnym wzięli udział  w eli-
minacjach regionalnych Odysei 
Umysłu i po raz drugi okazali się 
NAJLEPSI w swojej kategorii. 

Czym jest Odyseja Umysłu? To 
międzynarodowy program pro-
mujący umiejętność myślenia, 
działania w sposób kreatywny, 
twórczego rozwiązywania pro-
blemów oraz współpracę w gru-
pie. Co roku kilkuosobowe dru-
żyny złożone z dzieci, młodzieży 
i studentów wybierają jedno z do-
stępnych zadań, tworzą wspólnie 
jego rozwiązanie, a następnie pre-
zentują je na konkursie w formie 
ośmiominutowego przedstawie-
nia. Kolejnym zadaniem, z któ-
rym zmagają się Odyseusze są 
problemy spontaniczne, które jak 
sama nazwa wskazuje, rozwiązy-
wane są „na gorąco”.

W tym roku w konkursie wzięły 
udział dwie drużyny. Jeden zespół 
przygotowywał humorystyczny 
spektakl teatralny inspirowany ki-
nem niemym, a drugi podjął się 
trudnego zadania polegającego 
na skonstruowaniu i uruchomie-
niu pojazdu pokonującego różne 
przeszkody.

Chociaż obie drużyny włożyły 
w rozwiązanie problemów mnó-
stwo pracy, obie wykazały się 
dużą kreatywnością i obie zyska-
ły sympatię sędziów, to do kolej-
nego etapu przeszła drużyna, któ-
ra rozwiązała problem techniczny. 
Ogólnopolskie finały Odysei 
Umysłu odbywają się w ostatni 
weekend marca w Gdańsku. Spo-
tykają się na nich drużyny z całej 
Polski, by w duchu pozytywnych 
emocji, rywalizować o miano naj-
bardziej kreatywnych i najlepiej 
współpracujących drużyn w Pol-
sce!



38       / sąsiadka~czytaj / kwiecień 2015

 edukacja
Szkoła Podstawowa w Lusowie

Językowy i liczbowy zawrót głowy

Szkoła Podstawowa w Lusowie

ODKRYWCY TALENTÓW W LUSOWIE

11 marca obchodziliśmy Dzień Języka Oj-
czystego. Zeszliśmy do wspaniale ude-
korowanej sali gimnastycznej, gdzie 

obejrzeliśmy przedstawienie przygotowane przez 
szkolne koło teatralne. Prezentowało ono lekcję ję-
zyka polskiego; jednocześnie przybliżało nam daw-
ne wydarzenia związane z historią naszego kraju. 
Spektakl był wzbogacony wierszami najwybitniej-
szych polskich poetów. Później uczniowie i wycho-
wawcy mieli okazję trochę „powyginać języki”, czy-
tając zabawne i skomplikowane „łamańce”. Całość 
zwieńczyła piosenka „Język i świat” śpiewana przez 
aktorów i chórek szkolny. Poznaliśmy również zwy-
cięzców konkursu ortograficznego - mistrzynią zo-
stała Małorzata Linkowska z klasy VI b.

Kolejnego dnia obchodziliśmy Dzień Matematyki. 
Wszyscy przyszli do szkoły w strojach z motywem 
matematycznym. Uczniowie wykonywali rozmaite 
zadania arytmetyczne. Uczniowie z pionu młodsze-
go wykonywali portrety liczb, natomiast starsi roz-
wiązywali dyktanda graficzne i grali w bingo ma-
tematyczne. Z zapałem powstawały matematyczne 

20 marca odbyła się II 
edycja szkolnego 
Dnia Talentów. 59  

wychowanków z klas I-III oraz 35 
z klas IV-VI prezentowało swoje 
umiejętności przed rówieśnikami, 
rodzicami, nauczycielami i zapro-
szonymi gośćmi. Przez cały dzień 
szkoła rozbrzmiewała dźwięka-
mi klarnetów, dzwonków, trąb-
ki, perkusji, flażoletów, a nawet 
i akordeonu. Oglądaliśmy kolek-
cje klocków, owadów, kart, skła-
danek orgiami. Uczyliśmy się ję-
zyka chińskiego, oglądaliśmy 

plakaty pod hasłem: „Matematyka wśród nas”, „Sławni matematycy”, 
„Matematyka na wesoło”. W pionie starszym odbył się ponadto turniej 
„ Matematyka na luzie”.

Zwieńczeniem działań był udział uczniów w Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym „Kangur”.

 Małgorzata Mielcarek uczennica klasy VIA

występy  zespołów tanecznych. 
Zaprezentowali się też wokaliści, 
piłkarze, karatecy. Podziwialiśmy 
obrazy namalowane przez dzieci 
utalentowane plastycznie. 

Dzień ten utwierdził nas w prze-
konaniu, iż wspólnie spędzony 
czas, podzielenie się swoja pa-
sją i pokazanie, że odkryty talent, 
właściwie pielęgnowany, przynosi 
owoce, którymi należy dzielić się 
z innymi. 

Gratulujemy wszystkim utalen-
towanym uczestnikom

 Organizatorzy 

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Baba, palmy i malowane jajka

Dzieci ze świetlicy szkolnej 
w Lusówku wybrały się na wy-
cieczkę do Muzeum Przemysłu 

Rolno-Spożywczego w Szreniawie na 
Pokazy Wielkanocne, pokazujące istotę 
spędzania świąt i wolnego czasu w gro-
nie rodzinnym. Uczniowie zobaczyli 
przedstawienie teatralne wprowadzające 

w klimat  zbliżających się świąt i uczest-
niczyli w zajęciach  plastycznych (ozda-
bianie pisanek).  Można było zobaczyć 
przedmioty nierozerwalnie związane 
z tradycją świąt wielkanocnych: palmy, 
wyroby plecione z wikliny, malowane 
jajka, oraz dowiedzieć się co symboli-
zują znajdujące się na nich kolory. Mie-

liśmy okazję zobaczyć jak kiedyś wy-
glądał stół wielkanocny – atrakcją była 
babka upieczona z 60 jajek. 

Pogoda była przepiękna, więc mo-
gliśmy zwiedzić teren Muzeum, zrobić 
drobne zakupy i zadowoleni wrócić do 
szkoły.

Wychowawcy świetlicy
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Spotkanie autorskie z Wojciechem Widłakiem

W dniach 16-18 marca w Szkole Podstawo-
wej w Lusówku odbyły się rekolekcje, 
których tematem przewodnim było życie 

zakonne – w myśl przeżywanego obecnie w Kościele 
Roku Życia Konsekrowanego. Uczniowie mieli oka-
zję spotkać się z siostrami szarytkami z Buku, które 
opowiadały o życiu we wspólnocie zakonnej, sensie 
powołania, a także o historii Cudownego Medalika 
Niepokalanej, który każdy otrzymał ostatniego dnia. 
Ponadto nauczyły dzieci nowych piosenek, a ich 
uśmiech sprawiał, że wszyscy chętnie włączali się do 
wspólnego śpiewu. Spotkania w kaplicy prowadził 
zaproszony rekolekcjonista – ks. Piotr. Opowiadał 
m.in. o tym, jak należy się modlić, a także jak dobrze 
przygotować się do spowiedzi świętej. Dzieci mia-
ły szansę sprawdzić, ile zapamiętały ze wszystkich 
nauk tworząc w grupach regułę oraz plan dnia za-

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Rekolekcje w Lusówku

Klasy IVB i IVD odwiedził bardzo miły 
i oczekiwany gość: Wojciech Widłak, twórca 
kultowego już Pana Kuleczki i wielu innych 

książek dla dzieci, który przybył do szkoły w charak-
terystycznej muszce i w meloniku.

Czwartoklasiści przygotowali się do spotkania, 
poznając na lekcjach języka polskiego losy chorego 
Romka, bohatera „Dwóch serc anioła”. Z ogromną 
uwagą słuchali, jak pisarz opowiadał o swoim proce-
sie twórczym, o tym, co zainspirowało go do pisania, 
o swojej przyjaźni z ilustratorami książek. Mieli oka-
zję obejrzeć pierwsze szkice ilustracji oraz posłuchać 
pięknego opowiadania o Puszczającym Stateczki (to 
imię zakochanego krasnala).

Pan Widłak otrzymał od dzieci prezent: własno-
ręcznie wykonane projekty stron książek „Do czego 
nie służy piórnik” oraz „Do czego nie służy pralka”, 
nawiązujące oczywiście do prześmiesznego „Młot-
ka”, „Grzebienia” i „Rękawiczki pięciopalczastej”, 
które autor wydał w duecie z Pawłem Pawlakiem. 
Po rozmowie młodzi czytelnicy ustawili się w dłu-
giej kolejce po autografy i dedykacje. Co uczniowie 
zapamiętali ze spotkania? Oddaję im głos.

Weronika: Podobało mi się, kiedy pan powiedział, 
że jak mamy jakieś marzenia, to warto czekać. Bo 
napisał swoją pierwszą książkę, gdy miał 45 lat!

Pascal: Dostałem bardzo cenny autograf, ale nie 
dowiedziałem się, czy operacja Romka się udała.

Marta i Kuba: Podobało nam się, że autor prze-
czytał nam fragment książki „Sekretne życie krasna-
li w wielkich kapeluszach”. Okładka tej książki jest 
w kolorze czarnym i złotym i wygląda na bardzo sta-
rą.

konnika. Zwieńczeniem wszystkich zajęć była wspólna Msza św. w ka-
plicy, która została odprawiona w intencji Jakuba – zmarłego niedawno 
ucznia naszej szkoły.  ISZ

Paweł: Pan Widłak nie zdradził 
zakończenia historii Romka. Czy-
telnicy sami muszą je wymyślić.

Darek: Zrobiło na mnie wraże-
nie, że pisarz może napisać książ-
kę w dwa wieczory.

Bazyli: Dostałem autograf dla 
młodszej siostry w książce „We-
soły Ryjek”.

Franek: Zaciekawiło mnie, jak 
pan Widłak opowiadał o swojej 
przyjaźni z panem Pawlakiem, 
który zaprojektował i pokazał mu 
fontannę z krasnalami we Wrocła-
wiu. I tak powstała książka o kra-
snalach. Jest ona bardzo poważna 
i nie nadaje się dla całkiem ma-
łych dzieci.

Nawet w relacjach uczniów 
widać, że nic nie zastąpi żywe-

go spotkania z twórcami kultu-
ry. Niemal każdy chce przeczytać 
książkę autora, którego widział na 
własne oczy i któremu mógł sam 
zadawać pytania. Pan Wojciech 
Widłak tak potrafi opowiadać 
o panu Felicjanie, Romku, pani 
anioł Asi, Panu Kuleczce i profe-
sorze Kurzawce, jakby te postacie 
za chwilę miały zmaterializować 
się w szkolnej sali. Przypusz-
czam, że po latach niejedna lek-
tura zniknie z pamięci uczniów, 
ale z pewnością pozostaną w niej 
„Dwa serca anioła”.

Panie Wojtku, jeszcze raz dzię-
kujemy i pozdrawiamy z prze-
źmierowskiej podstawówki!

~ Anna Galusik-Bacik
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W dniach 11-13 marca br. dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Przeźmierowie przeży-
wały rekolekcje wielkopostne. 

Tematem przewodnim było Boże Miłosierdzie. 
Nie dziwi więc, że spotkania w kościele prowa-
dziły siostry z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach i w Kiekrzu.

Przybliżając dzieciom postać świętej siostry 
Faustyny, której objawienia były źródłem dla po-
wstania obrazu Jezusa Miłosiernego, siostry uka-
zywały, w jaki sposób wykorzystać nasze ręce, 
nogi, oczy, język, by czynić dobro. Uczniowie 
z klas IV-VI zastanawiali  się z kolei, jak wygląda-
ją ich codzienne wybory, pomysły, decyzje. Przy-
gotowywali się również do sakramentu pokuty 
i pojednania. 

W szkole młodsze dzieci wykonywały prace pla-
styczne ukierunkowane na pomoc i otwarcie się na 
drugiego człowieka. Klasy IV-VI przeżywały bieg 
terenowy, w czasie którego miały do wykonania 
12 różnorodnych zadań.  

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

„Jezu, ufam Tobie!”- rekolekcje wielkopostne

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

W piłkę w szkole grali 

W SPTP odbyły się dwa tur-
nieje piłki nożnej. Zgroma-
dziły one wielu sympatyków 

tej dyscypliny oraz dały wiele niezapo-
mnianych wrażeń.

Pierwszy z nich V Halowy Turniej 
Piłki Nożnej O Puchar Wójta Gminy 
Tarnowo Podgórne „Tarnowia Gool 
Cup” miał miejsce w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. 
Była to szczególna impreza, ponieważ 
równo 5 lat temu hala sportowo rekre-
acyjna została oddana do użytku Szko-
ły. Zawody skierowane były do klubów 
piłkarskich zaproszonych przez kie-
rownictwo Gminnego Klubu Sporto-
wego Tarnovia Tarnowo Podgórne. Po-
zytywnie na informacje odpowiedziały: 
Stella Luboń, Błękitni Owińska, Oran-
je Poznań, Akademia Reissa, Las Pusz-
czykowo, MTS Tarnowiak oraz go-
spodarz Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II. W turnieju zwyciężyła dru-
żyna, która zdobyła największą liczbę 
punktów w 6 meczach w systemie „każ-
dy z każdym”. Poziom był zróżnicowa-
ny, co pokazały statystyki pomeczowe. 
Najciekawszy okazał się pojedynek po-
między Oranje Poznań – Akademia Re-

issa zakończony wynikiem 3 : 1. Cały 
turniej zwyciężył zespół Oranje Poznań 
z kompletem zwycięstw, na drugim 
miejscu uplasował się wcześniej wspo-
mniany rywal Akademia Reissa z jedną 
porażką, a ostatnie miejsce na podium 
przypadło drużynie Las Puszczykowo 
z jedną przegraną i jednym remisem. 
(Ogólna klasyfikacja turnieju:

1. ORANJE POZNAŃ
2. AKADEMIA REISSA
3. LAS PUSZCZYKOWO
4. STELLA LUBOŃ
5. BŁĘKITNI OWIŃSKA
6. MTS TARNOWIAK
7. SP TP JP II)

Dodatkową atrakcją były zawody dla 
najlepszego zawodnika turnieju polega-
jące na zaprezentowaniu swoich umie-
jętności technicznych na płycie boiska. 
Można było wykonywać zwody, strza-
ły, żonglerkę, wszelkiego typu ćwicze-
nia tak. Najlepiej w tej dyscyplinie za-
prezentował się zawodnik Akademii 
Reissa Tobiasz Gniewowski. Poza tym 
najlepszym bramkarzem turnieju został 
Wojciech Zborowski z Oranje Poznań, 

królem strzelców Nikodem Foltyno-
wicz z Oranje Poznań, a najmłodszym 
zawodnikiem okazał się Mateusz Bana-
szak również z Oranje Poznań.

Szczególne podziękowania należą się 
kierownictwu GKS Tarnovia Tarnowo 
Podgórne za profesjonalne przygoto-
wanie turnieju, Wójtowi Gminy Tarno-
wo Podgórne Tadeusza Czajka za ufun-
dowanie pucharów oraz nagród, Alicji 
Nazaruk za opiekę medyczną oraz Dy-
rektor Szkoły Podstawowej Marii Sta-
chowiak za owocną współpracę z klu-
bem GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 
oraz za udostępnienie całego zaplecza 
potrzebnego do zorganizowania zawo-
dów.

Oprac. Daria Koralewska,  
Michał Kwiatkowski, M.Polińska

Czas Wielkiego Postu to doskonała okazja do zastanowienia się 
nad sobą i nad własnym postępowaniem. Należy pamiętać, że „miło-
sierdzie jest największym przymiotem Boga”, a „wszelka dusza wie-
rząca i ufająca miłosierdziu dostąpi go” (św. Faustyna).

Hanna Mueller, Barbara Gill
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Kolejny laureat „tarnowskiej” podstawówki!

Kolejny raz SPTP może się poszczycić Laureatem Wojewódz-
kiego Konkursu Matematycznego. W tym roku ów zaszczytny 
tytuł wywalczył uczeń klasy Va Marcin Dudziak. Warto dodać, 

iż konkurs ten jest dedykowany głównie dla uczniów klas VI. Tym bar-
dziej zwycięstwo Marcina jest niepowtarzalne. Musiał nie tylko „nad-
robić” materiał z klasy piątej i szóstej, ale też zapoznać się z niektórymi 
treściami wykraczającymi poza szkołę podstawową. Zdaniem uczniów 
i nauczycieli tegoroczny konkurs wojewódzki był trudny, o czym świad-
czyć mogą statystyki. Uzyskanie tytułu finalisty Wojewódzkiego Kon-
kursu Matematycznego daje nie tylko ocenę celującą z matematyki na 
koniec roku szkolnego, lecz również zwalnia z pisania sprawdzianu szó-
stoklasisty z matematyki i języka polskiego oraz otwiera drzwi do do-
wolnego gimnazjum. Marcinowi i jego rodzicom składamy kolejny raz 
gratulacje i życzymy dalszych, tak fenomenalnych sukcesów. 

W pierwszy dzień wiosny  nasza szkoła otworzyła swoje po-
dwoje dla szóstoklasistów. Starannie przygotowaliśmy się 
na odwiedziny młodszych kolegów i koleżanek chcąc jak 

najlepiej pokazać naszą szkołę i jej możliwości. Czekaliśmy z ciekawy-
mi wystawami, prezentacjami i bardzo atrakcyjnymi zajęciami. Można 
było wziąć udział w rozgrywkach sportowych, nauce tańca irlandzkie-
go, testach psychologicznych, konkursie na przebranie wiosenne. W bi-
bliotece szkolnej można było  zapoznać się z dziejami szkoły zapisa-
nymi w kilku tomach Kroniki i Księdze Absolwentów. Na zmęczonych 
czekała kawiarenka, w której serwowano bezpłatnie kawę, herbatę i cia-
sto przygotowane przez niezastąpione mamy naszych uczniów. Drzwi 
Otwarte trwały od godz. 9.00-12.00. 

Jolanta Siwczak

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Drzwi zostały Otwarte

Gimnazjum Tarnowo Podgórne

Jesteśmy wicemistrzami rejonu

Po wcześniejszym zdobyciu Mistrzostwa Po-
wiatu 10 marca pojechaliśmy na Finałowy 
Turniej rejonowy do Międzychodu. Brały 

w nim udział 4 drużyny z Międzychodu, Grodziska, 
Pniew i nasza. Pierwszy mecz rozegraliśmy z druży-
ną z Grodziska. Wygraliśmy go 47:28. Wygrana tego 
meczu otworzyła nam drogę do gry o Finał rejonu. 
Tu zmierzyliśmy się z zespołem gospodarzy i nieste-
ty tę potyczkę przegraliśmy 26:49. Zdobyliśmy wi-
cemistrzostwo Powiatu i jest to tak wielki sukces dla 
naszego zespołu, ponieważ do Finału wojewódzkie-
go zazwyczaj awansują drużyny, które trenują koszy-
kówkę w klubach (takim zespołem jest właśnie Mię-
dzychód). Wielkie gratulacje dla chłopaków.

~ Agata Kaszuba 
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Nasz wolontariat w ROKTARZE…

Ekipa wolontariatu postanowiła przed świętem 
Wielkanocy odwiedzić osoby niepełnospraw-
ne ze Stowarzyszenia Osób Niepełnospraw-

nych i Ich Rodzin „Roktar”. Grupę wolontariuszek 
przywitano bardzo serdecznie. Od progu nasze serca 
zapełniły się pozytywną energią. Szczególnie ugo-
ścił nas pan Krzysiu, który jest niewidomy. Mimo to 
doskonale sobie radził. 

Usiadł razem z dziewczynami z gimnazjum i opo-
wiadał jak toczy się codzienne życie naszych przy-
jaciół z Roktaru i oprowadził nas po całej placówce! 

Koło wolontariatu odwiedziło 5 warsztatów, 
w tym warsztat wikliniarski, gdzie działy się cuda! 
Pan Krzysiu nauczył dziewczyny robić wian-
ki z gałązek brzozy. Nie było łatwo, ale nie pod-
dawałyśmy się, a wręcz byłyśmy dumne ze swo-
jej pracy. Następnie dawałyśmy swoje wianki do 
oceny panu Krzysiowi. Kolejnym warsztatem był 
warsztat gospodarki domowej. Stamtąd dochodzi-
ły najwspanialsze zapachy. Tam uczestnicy i nasza 
ekipa piekli ciasteczka, a następnie przygotowywa-
liśmy kanapki i świetnie się przy tym bawiliśmy. 
Kolejne miejsce to warsztat technik różnych. Tam wo-
lontariuszki zachwycały się pracami, które wisiały na 
ścianach i tymi, które ozdabiały szafki i stoły. Naszą 
uwagę przykuło jajko w wykonaniu pana Krzysia, które 
było pomalowane farbą z piaskiem. Dziewczyny były 
już pewne, że ten człowiek nie ma żadnych ograniczeń! 
Ostatnim pomieszczeniem była siłownia, gdzie odby-
wa się rehabilitacja, a w tamten dzień kulały się bile 
po podłodze, czyli grano tam w popularną grę Boc-
cia. Naszej grupie czas pobytu w Roktarze minął bar-

dzo szybko. Dziewczyny z uśmie-
chami na twarzy wróciły do domu 
i już nie mogą doczekać się kolej-
nego wyjazdu.

~ Wolontariuszka Ania

… i dla seniorów
Koło Wolontariatu w Gimna-

zjum w Tarnowie Podgórnym 
przy pomocy wielu uczniów zor-
ganizowało akcję „Zajączek dla 
Seniora”.

Dzięki zbiórce środków pie-
niężnych zakupiono różne słod-
kości, kawę, herbatę i kosmetyki. 

Pięknie opakowane paczki z kart-
kami wielkanocnymi pełnymi ży-
czeń samodzielnie wykonanymi 
przez uczniów dostarczono dzie-
sięciu seniorom wskazanym przez 
pielęgniarkę środowiskową oraz 
koło Caritas w Lusowie. Mamy 
nadzieję, że przygotowane przez 
nas upominki umiliły naszym 
Seniorom  nadchodzące Święta 
Wielkanocne. Tego typu akcje po-
zwalają zrozumieć młodzieży ko-
nieczność pamiętania o starszych 
ludziach i pomagania im. Wszy-
scy kiedyś będziemy starsi.  

~ Opiekunka Agata Kaszuba 

31 stycznia w ramach zajęć koła matema-
tycznego „Śladami Matematyki” wybra-
liśmy się wraz z opiekunkami Anną Go-

rońską i Mirosławą Przyłudzką-Moryl na wycieczkę 
do Warszawy. Po przybyciu na miejsce udaliśmy się 
na Nowy Świat, którym przeszliśmy na Krakow-
skie Przedmieście. Następnym punktem programu 
był kilkugodzinny pobyt w Centrum Nauki Koper-
nik. Mieliśmy tam możliwość doświadczenia prze-
różnych zjawisk matematycznych, fizycznych oraz 
chemicznych bawiąc się przy tym znakomicie. Zo-
baczyliśmy m. in. symulację jazdy pod wpływem 
alkoholu, mówienie w słuchawkach z opóźnieniem 
oraz rysowanie przez robota ludzkiej twarzy. Było to 
wspaniałe przeżycie. Wizyta w Centrum zakończy-
ła się godzinnym seansem filmowym w Planetarium, 
gdzie obejrzeliśmy dwa bardzo interesujące, trójwy-
miarowe filmy pt. „Na skrzydłach marzeń” i „Dream 

LO w Tarnowie Podgórnym

Wycieczka do Warszawy

to Fly”. Pierwszy z nich opowiadał ciekawostki o kosmosie, drugi doty-
czył historii lotnictwa. Byliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni oraz 
pełni nowych doświadczeń.

 Z niecierpliwością czekamy na kolejną wycieczkę koła matematycz-
nego. ~ Uczestnicy wycieczki 



 kwiecień 2015 \ sąsiadka~czytaj \      43

 edukacja
LO w Tarnowie Podgórnym

Grupa teatralna „Przy Okazji”

Zespół „Przy Okazji” dzia-
ła w LO w Tarnowie Pod-
górnym. Powstał  w 2008 r. 

przy okazji przygotowania spek-
taklu żegnającego maturzystów, 
stąd nazwa.  Na tę okoliczność 
dokonano przeróbki dramatu ad-
resowanego do dzieci, co zaowo-
cowało żartobliwym spektaklem 
„Tygrys Pietrek – maturzysta”. 
Kolejny spektakl – „Kopciuch” 
to również zdystansowany dialog 
z konwencją baśni. 

W roku szkolnym 2009/2010 
skład zespołu, ze względu na za-
kończenie nauki w liceum przez 
jego dotychczasowych człon-
ków, zmienił się; zmieniły się też 
oczekiwania nowych „kółkowi-
czów” wobec teatru i jego pro-
gramu. Efektem poszukiwań arty-
stycznych nowych jego członków 
był spektakl „Dzieci nie - dzieci 
i ich wierszyki”. Ta mroczna opo-
wieść o konieczności pożegna-
nia się z dzieciństwem przyniosła 
zespołowi I miejsce na Poznań-
skim Festiwalu Teatrów „Mar-
cinek2010” oraz wyróżnienie na 
Festiwalu Teatrów „Melpome-
na 2010”. W następnym roku ze-
spół podjął się trudnego zadania, 
mianowicie międzypokoleniowej 
dyskusji z mistrzami – Kabare-
tem Starszych Panów, tak powstał 
spektakl „Ach, te emocje”, oparty 
na tekstach Jerzego Wasowskiego 
i Jeremiego Przybory. 

Z potrzeby odbrązowiania mi-
tów romantycznych wziął się 

spektakl „Śmierć Porucznika”, 
którego autorem jest ich wiel-
ki tropiciel i prześmiewca – Sła-
womir Mrożek. Wyróżnienie za 
kreację Generała otrzymała na 
Festiwalu Teatralnym „Melpome-
na” Maria Boch. Na tym samym 
festiwalu za przedstawienie „Ży-
cie nam się rozerwało” cały ze-
spół otrzymał wyróżnienie za grę 
aktorską oraz wyróżnienie spe-
cjalne za spektakl. Tym razem 
rzecz dzieje  się w szpitalu psy-
chiatrycznym, który jest metafo-
rą współczesnego świata, a jego 
pacjenci – bohaterowie pocho-
dzą z różnych tekstów literatury 
współczesnej.

Co roku zespół bierze udział 
w Poznańskiej Wiośnie Teatral-
nej organizowanej przez Cen-
trum Kultury ZAMEK w Pozna-

niu, prezentując swe spektakle. 
Co roku też występował na Fo-
rum Teatrów organizowanym 
przez GOK „Sezam” w Tarnowie 
Podgórnym. Członkowie grupy 
„Przy Okazji” to osoby kreatyw-
ne, zaangażowane w działalność 
teatru do tego stopnia, że, w sy-
tuacjach bezwzględnie tego wy-
magających, próby odbywają się 
nawet w sobotę czy w niedzielę.  
Obecnie pracujemy nad spekta-
klem „Dom na granicy” Sławo-
mira Mrożka. Ten prześmiewczo 
ironiczny tekst opowiada o wpły-
wie władzy, jakichś nie do końca 
nazwanych sił totalitarnych, na 
zwykłych ludzi. Premiera w maju.    

Opiekunką zespołu jest Graży-
na Smolibocka.

~ LO

WZP.6721.6.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w Lusówku, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LI/496/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 199) 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 późn. zm.) zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr VII/88/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku, zatwierdzonego uchwałą 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LI/496/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie  
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 22 maja 2015 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 9 kwiet-
nia 2015 r. został wywieszony w siedzibie  Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 115, do publicznej wiadomości, na okres 
21 dni, wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzier-
żawy:

•	 Baranowo - część działki 79/210;

•	 Góra - działki 89 i 101;

•	 Przeźmierowo - działki 641/1, 360/2, 359/2 i 999/1;

•	 Sady - część działki 29/2

•	 Swadzim - część działki 21/16 i działka 21/10

•	 	Tarnowo Podgórne - części działki 983 i 984, działki 1000/8, 
1000/9 i 1000/11

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 12 tel.
(061) 89-59-289.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w Lusowie, przy ulicach: Rożka, 
Grzybowej i Przylesie.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.2015.199) oraz art. 39 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.
Dz.U.2013.1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Tarnowo Podgórne uchwały nr VI/90/2015 z dnia 24 marca 2015 roku 
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Lusowie, przy ulicach: Rożka, Grzybo-
wej i Przylesie.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spra-
wy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 14 oraz skła-
dać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie 
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 
Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 18 maja 2015 r. 

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
         Tadeusz Czajka

WZP.6721.14.2013
     
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jankowi-
cach, przy ulicy Leśnej, Polnej i Ogrodowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 
1235 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w Jankowicach, przy ulicy Leśnej, Polnej i Ogrodowej 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 maja 
2015 r. do 1 czerwca 2015 r. w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego odbędzie się 11 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15.00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 
czerwca 2015 r.

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

WZP.6721.7.2014
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie, 
przy ulicy Klonowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze 
zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w Baranowie, przy ulicy Klonowej wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 27 kwietnia 2015 r. do 26 maja 2015 r. w 
godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 4 maja 
2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  
o godz.14.00.

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 15 
czerwca 2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne.
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Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym po raz ko-
lejny zamieniła się w parkiet taneczny. 28 
marca odbyły się tutaj Mistrzostwa Polski w 

tańcu towarzyskim.   Wyłonieni zostali Mistrzowie i 
Wicemistrzowie Polski w 10 Tańcach w kategoriach 
par: Juvenile I, Juvenile II, Junior I, Junior II, Youth 
i Adults na 2015 rok. Najlepsze trzy pary w każdej 
z kategorii reprezentować będą Polskę na Mistrzo-
stwach Świata, Mistrzostwach  Europy oraz na Pu-
charze Świata! 

~ ARz

Uwaga! 

W związku z przebiegiem przez naszą Gminę trasy XXIII 
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk 
– Karkonosze Tour” informujemy, iż 22 maja wystą-

pią utrudnienia w ruchu drogowym. Start wyścigu zaplanowano 
o 14.00 przy Hotelu 500 w Tarnowie, a potem jego trasa prowadzi 
przez Jankowice, Lusówko, Sierosław i dalej w kierunku Dopie-
wa. Kolarze wrócą do naszej Gminy około 18.00, po przejechaniu 
185 km. Przejadą przez Sierosław i Lusowo do Tarnowa Podgórne-
go, gdzie czekać na nich będą 3 pętle lotnej premii ul. Poznańską, 
Nową Al. Solidarności, 23 Października i Szkolną. W tym czasie 
ulice te pozostaną zamknięte. Meta wyścigu znajduje się przy Ho-
telu 500.

10 tańców  
w jeden dzień

sprawdź się!

Ta 13-tka może okazać się dla Ciebie szczęśliwa!

13.06.2105       godz. 10:00 Osiedle Rozalin / Lusówko 
Gmina Tarnowo Podgórne

Więcej informacji: www.rozalinska13.pl /   Rozalińska 13-tka

13 km wokół 
jeziora Lusowskiego

Dla uczestników biegu kOnkuRs wiedzy o Osiedlu Rozalin!

Do wygrania atRakcyjne nagRODy: m.in. Weekend dla 2 osób w hotelu Białym 

w Skorzęcinie, Toyota na weekend, telewizor 50 cali oraz inne nagrody rzeczowe.

 opłaTy STaRToWe: do 30.05.2015  30 zł  /  do 12.06.2015  40 zł

Sponsor Główny: Novum Plus – 
deweloper realizujący Osiedle Rozalin 

NEST – właściciel  
hotelu w Skorzęcinie  

Soltbau – firma budowlana  
budująca domy na Osiedlu Rozalin

Partonat honorowy: 
Wójt Tarnowa 
Podgórnego 

Patronat Medialny:

Top Data – firma budowlana  
budująca domy na Osiedlu Rozalin

W trakcie imprezy piknik rodzinny: kucyk, malowanie twarzy oraz inne artakcje dla dzieci!
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Sezon lekkoatletyczny zbliża się 
dużymi krokami. Sekcja GKS 
Tarnovia jest w trakcie inten-

sywnych treningów i przygotowań do 
pierwszych startów. 

Dobry przykład zawodnikom tej 
sekcji daje trener Robert Maćkowiak, 
który w dniach 23-28 marca wziął 
udział w 10. Halowych Mistrzo-
stwach Europy Mastersów. Na zawo-
dy zorganizowane w nowej toruńskiej 
hali zjechało się ponad trzy tysiące 
zawodników z całej Europy. Kate-
goria Masters zaczyna się od wieku 
35 lat. Najstarszym startującym za-
wodnikiem był Polak w wieku 104 
lat i startował w biegu na 60m oraz 
pchnięciu kulą. Robert Maćkowiak 
wywalczył tytuł Mistrza Europy Ma-
stersów w kategorii M 40 w skoku w 
dal z wynikiem 6.52. Ponadto wspól-
nie z trzema kolegami w tej samej ka-
tegorii w biegu sztafetowym 4x200 
zdobyli brązowy medal, poprawiając 
rekord kraju. Polscy Mastersi w su-
mie zdobyli 162 medale, lepsi od nas 
byli zawodnicy z Niemiec. Oby za-
wodnicy wzięli przykład ze swojego 
trenera.

~na

Intensywne 
treningi 
lekkoatletów 
Tarnovii
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Na przełomie lutego i marca na kortach Cho-
rzowskiego Towarzystwa Tenisowego od-
bywały się Halowe Narodowe Mistrzostwa 

Polski SiA w tenisie ziemnym. Tytułu singlowego 
Mistrza Polski wywalczonego przed rokiem w ka-
tegorii Mężczyźni OPEN bronił mieszkaniec naszej 
gminy, Tomasz Żuchowski. Dzięki trudnym, wyczer-
pującym 3-miesięcznym treningom w okresie zimo-
wym, udało się Tomkowi cel ten osiągnąć.

Tenisista z Przeźmierowa w turnieju rozstawio-
ny był z numer 5 i w pierwszej rundzie miał wol-
ny los. W drugiej rundzie zmierzył się z Warszawia-
kiem Jakubem Gumulińskim, pokonując go dość 
łatwo, w dwóch krótkich setach 6/1, 6/2. Kolejna 
runda to dramatyczny pojedynek z Bartoszem Czu-
rajem (Wieliczka), w którym Tomek jedną nogą 
był już poza turniejem. Po wygraniu pierwszego 
seta 6-2, musiał uznać wyższość przeciwnika, który 
takim samym stosunkiem gemów wygrał seta dru-
giego. O losach meczu miał więc zadecydować su-
per tie-break. W nim Tomek nie wykorzystał aż 5 pi-
łek meczowych, prowadząc 9-5 i 10-9, później sam 
musiał bronić jednego meczbola, gdy przegrywał 10-
11, aby ostatecznie przechylić szalę zwycięstwa na 
swoją korzyść i wygrać decydującą rozgrywkę 13-
11. W ćwierćfinale przeciwnikiem był Kamil Wrona 
(Starachowice). Dzięki wysokiej koncentracji przez 
cały mecz, przeźmierowianin wygrał 6/2, 6/3 i tym 
samym zapewnił sobie co najmniej brązowy medal. 

Mistrz Polski w tenisie ziemnym wym rankingu PZT awansowałby 
z czwartego na pierwsze miejsce. 
Sztuka ta jednak mu się nie udała 
i tym samym Tomasz Żuchowski, 
skutecznie zrewanżował się rywa-
lowi za zeszłoroczną porażką, wy-
grywając całe spotkanie 6-3, 1-6, 
10-6 i awansował do upragnio-
nego finału, w którym zmierzył 
się z rówieśnikiem z Krakowa 
Piotrem Stopą. Dotychczasowy 
bilans meczów z tym przeciw-
nikiem Tomek również miał nie-
korzystny, jedyne wcześniejsze 
spotkanie zawodnicy rozegrali 
ponad 20 lat temu, rywalizując 
w kategorii skrzatów do lat 12. 
Tomkowi udało się również wy-
równać i te porachunki. Wygry-
wając finał 6-4, 6-4, zdobył drugi 
raz z rzędu tytuł Halowego Naro-
dowego Mistrza Polski w katego-
rii Mężczyźni OPEN, czym po raz 
kolejny rozsławił naszą gminę. 
Tenis jest pasją Tomka, którą 
chce dzielić się z innymi miesz-
kańcami i zaprasza wszystkich, 
dzieci i dorosłych, na swoje za-
jęcia grupowe i indywidualne. 
Osoby zainteresowane proszone 
są o kontakt pod numerem tele-
fonu 601-371-758.

W półfinale przeciwnikiem Tom-
ka był zwycięzca Letnich Mi-
strzostw Polski SiA, Tomasz Mo-
czek (Spójnia Dolna Warszawa), 
który w drodze po złoty medal 
pokonał mieszkańca naszej gmi-
ny 7-5, 6-2. Dodatkowym smacz-
kiem tego meczu był fakt, iż jeśli 
warszawianin wygrałby ten poje-
dynek, to w następnym kwietnio-

Tegoroczne Młodzieżowe 
Mistrzostwa Gminy Tar-
nowo Podgórne w krę-

glarstwie klasycznym odbyły się  
21 marca w kręgielni Vector. Za-
cięta walka do ostatnich rzutów 
toczyła się w sześciu kategoriach 
wiekowych. Wśród dziewczynek 
wszystkie zwyciężyła Sandra 
Ryś , drugie miejsce zajęła Marta 
Stachowiak, a trzecie Maja 
Wąsala – wszystkie z drużyny 
OSiR Vector Tarnowo Podgórne. 
W kat. chłopców najlepszy okazał 
się Michał Bonk z Alfy Vector. 
Drugie i trzecie miejsce przypa-
dło zawodnikom OSiR Vector – 
Marcinowi Bylińskiemu i Arturo-
wi Dziamskiemu, który poprawił 
rekord życiowy. Wśród młodzi-
czek pierwsze miejsce zajęła San-
dra Mrowiec z OSiR Vector, która 
była jedyną zawodniczką startują-
cą w tej kategorii. W kat. młodzik 

Młodzieżowi kręglarscy mistrzowie 

pierwsze miejsce zajął Tomasz 
Byliński (OSiR Vector), drugie 
Jakub Cwojdziński (Alfa Vectir), 
a trzecie Jędrzej Dmowski (OSiR 
Vector). Wśród juniorek młod-
szych miejsca 1-3 zajęły kolejno: 
Weronika Torka (ALFA Vector), 
Jagoda Dziamska i Anita Szponar 

(obie z OSiR Vector), a wśród ju-
niorów mł. zawodnicy OSiR Vec-
tor: Maciej Kozłowski, Patryk 
Skorczyk i Patryk Mrowiec. Naj-
lepszym technikiem (gra do zbie-
ranych) został Maciej Kozłowski, 
a MVP Mistrzostw Patryk Skor-
czyk.   ~ Ania Lis

Tomasz Żuchowski (po lewej) 
i Piotr Stopa
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Do końca zapisów na te-
goroczny Bieg Unij-
ny, który odbędzie się 1 

maja w Przeźmierowie, pozosta-
ło niewiele czasu. Termin zgło-
szeń upływa 20 kwietnia (można 
ich dokonywać za pośrednictwem 
strony www.bieg-unijny.pl – za-
kładka zapisy) lub w momen-
cie wyczerpania limitu 300 osób. 

Dobiega końca

Koszt udziału wynosi  20 zł, a dy-
stans do przebiegnięcia to 10km.  
Uczestnicy otrzymają pakiety 
startowe, w których – poza oko-
licznościową koszulką – będzie 
numer startowy z chipem, gadże-
ty, materiały promocyjne, woda, 
batonik i owoce. Każdy, kto ukoń-
czy bieg otrzyma pamiątkowy 

medal. Bieg Unijny jest wspaniałą 
okazją do uczczenia 11. rocznicy 
przystąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej. Zachęcam mieszkańców 
Przeźmierowa i przybyłych gości 
do wspólnego dopingowania. 

~ Ania Lis   

1 maja 2015 r. w godz. 9.00-12.00 wystąpią utrudnienia w ruchu 
ulicznym na terenie objętym trasą biegu (mapka). Organizatorzy 
z góry przepraszają za utrudnienia i proszą mieszkańców o wyrozu-
miałość, nieplanowanie przemieszczania się pojazdami mechanicz-
nymi w tym czasie oraz nieparkowanie na trasie Biegu Unijnego.

  ~ Jacek Duszczyk

Kręglarski turniej o Puchar 
Dyrektora OSiR wygrał 
Radosław Cwojdziński, 

który po eliminacjach i grach fi-
nałowych zgromadził na swoim 
koncie 581 kręgli. Drugie miej-
sce na podium przypadło Karo-
lowi Nowakowi (576), a trzecie 
Markowi Luftmannowi (567). 
Miejsca 4-6 zajęli: Jadwiga Woj-
cieszak (476), Jacek Wojcieszak 
(475) i Mirosław Calak (473). 

Dzięki urokowi systemu sprin-
terskiego do końca gry nie było 
wiadomo, kto zostanie zwycięz-
cą. Eliminacje – 50 rzutów: 25 
pełnych i 25 zbieranych, wy-
grał z wynikiem 230 pkt. Marek 

Puchar dyrektora OSiR Luftmann. Druga była Jadwiga 
Wojcieszak (222), a trzeci Karol 
Nowak (220). Poza nimi do fina-
łowej ósemki awansowali: Rado-
sław Cwojdziński, Bernard Broń-
ski, Jacek Wojcieszak, Mirosław 
Calak i Justyna Witkowiak. Roz-
grywki ćwierćfinałowe wyłoniły 
najlepszą czwórkę turnieju. Za-
kwalifikował się do niej również 
Bernard Broński, który nie chcąc 
wygrać zrezygnował z oddania 
ostatnich rzutów.  W III Indywi-
dualnym Turnieju w kręglarstwie 
klasycznym, który odbył się 29 
marca w kręgielni Vector w Tar-
nowie Podgórnym zagrało ponad 
trzydzieści osób, a jego wyniki 
były wliczane do klasyfikacji Ligi 
Vector Open. ~ Ania Lis  
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Kolejne udane starty od-
notowały kręglarskie 
reprezentacje klubów 

OSiR Vector i Alfa Vector Tar-
nowo Podgórne. Tym razem pod-
czas Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych, które odbywały się 
od 27 do 29 marca w Tomaszo-
wie Mazowieckim. Największy 
sukces odniosła Aleksandra Bonk 
z Alfy Vector, która w konkuren-
cji indywidualnej zdobyła złoty 

Kręglarskie Mistrzostwa Polski
medal. Tą wygraną przypieczę-
towała swój udział w Mistrzo-
stwach Świata Juniorów i Junio-
rek młodszych, które odbędą się 
7-12 maja w Niemczech. Drugi 
medal – brązowy,  zdobyła w kon-
kurencji sprintów Jagoda Dziam-
ska z OSiR Vector. Na wysokim 
szóstym miejscu grę zakończyli 
w konkurencji tandemów miesza-
nych Anita Szponar  i Maciej Ko-
złowski. ~ Ania Lis

Na inaugurującym sezon 2015 międzynarodo-
wym turnieju taekwondo Pomerania Open, 
który odbył się 27 i 28 marca w niemieckiej 

miejscowości Ahlbeck, zawodnicy UKS Atlas Tar-
nowo Podgórne zdobyli trzynaście medali w kon-
kurencjach walki sportowej. Trener Tomasz Gorwa 
przyznał: - Dobre wyniki piętnastoosobowej ekipy 
Dragona są efektem intensywnych treningów w trak-
cie ferii zimowych i letnich wakacji. To rewelacyj-
nie rokuje na nadchodzące Mistrzostwa Polski w po-
szczególnych kategoriach. Zachęcam do wstąpienia 
w nasze szeregi.  Zainteresowanych prosimy o kon-

13 medali Pomeranii

W ostatni weekend ferii drużyna wojewódz-
twa Wielkopolskiego wybrała się do Kęp-
na na Mistrzostwa Polski Województw 

Drużyn Mieszanych w kategorii młodzika młodsze-
go i juniora młodszego. W składzie reprezentacji wo-
jewództwa wielkopolskiego kat. juniora młodszego 
znaleźli się zawodnicy UKS Baranowo: Magdalena 
Świerczyńska (gry podwójne), Aleksandra Felska (gra 
pojedyncza), Damian Sadalski (gra pojedyncza) i Ad-
rian Jaśkowiak (gra podwójna). Natomiast w druży-
nie młodzika młodszego znaleźli się zawodnicy UKS 
Orkan Przeźmierowo: Nikodem Jaśkowiak, Joanna 
Rybak i Zuzanna Popik. Juniorzy młodsi, aby finalnie 
stanąć na podium, musieli pokonać w grupie drużyny 
z województwa podlaskiego, dolnośląskiego i drugą 
drużynę województwa śląskiego. 

Drużyna stanęła na wysokości zadania, wygry-
wając wszystkie trzy mecze. W finale zmierzyli się 
z pierwszą drużyną województwa śląskiego. Pierw-
szy pojedynek – gra pojedyncza mężczyzn, godnie 
rozpoczął rywalizację drużyn. Damian Sadalski sta-
nął na przeciwko Bartłomieja Parysza, by stoczyć 
trzysetowy bój i wygrać ostatniego seta na przewa-
gi 22:20. Niestety była to jedyna wygrana w star-
ciu z województwem śląskim. Ostatecznie I druży-
na woj. Śląskiego wygrała 4:1. Srebrna drużyna to 

Wicemistrzowie Polski Drużyn Mieszanych

Aleksandra Felska (UKS Baranowo), Magdalena Świerczyńska (UKS 
Baranowo), Milena Cichomska (UKS Iskra Sarbice), Adrian Jaśkowiak 
(UKS Baranowo), Damian Sadalski (UKS Baranowo) i Radosław Wró-
bel (KB Vol-trick Kępno). Natomiast młodzicy młodsi trafili do bardzo 
trudnej grupy z drużynami województw opolskiego i podkarpackiego, 
ostatecznie zajmując ostatnie miejsce w grupie. Młodym badmintoni-
stom został mecz o honor, a dokładnie o 5 miejsce z drużyną wojewódz-
twa  dolnośląskiego, z którymi pewnie wygrali 3:0. 

Wszystkim zawodnikom oraz trenerkom: Marzenie Świerczyńskiej 
i Magdalenie Okupniak gratulujemy z całego serca i życzymy dalszych 
sukcesów. Dziękujemy również rodzicom utalentowanych zawodników 
za wsparcie młodych badmintonistów oraz trenerów. 

~ Oliwia Zimniewska

takt z trenerem pod nr tel. 669 180 861 i odwiedzenie strony www.gor-
wateam.pl ~ Ania Lis



 kwiecień 2015 \ sąsiadka~czytaj \      49

 sport

Za silni na III Ligę, za sła-
bi na II Ligę – taka opinia 
przylgnęła do drużyny ko-

szykarzy GKS Tarnovia Tarno-
wo Podgórne na przestrzeni kil-
ku ostatnich lat. Drużyny, która 
do ubiegłego sezonu opierana 
była na „doświadczonych” za-
wodnikach, szukających w Tar-
novii miejsca na przetrwanie se-
zonu lub tylko zamierzających się 
„poruszać” zanim całkiem zakoń-
czą swoją mniej lub bardziej uda-
ną karierę. Drużyny pozbawionej 
zaplecza, bo bez spójnego i kon-
sekwentnie realizowanego szko-
lenia trudno myśleć o tym, by 
w zespole seniorskim występo-
wali wartościowi gracze będący 
wychowankami klubu.

Oczywiście można zakontrak-
tować zawodników I i II-ligo-
wych i awansować do II Ligi lub 
kupić dziką kartę, tak jak w ubie-
głym sezonie zrobiło kilka dru-
żyn, jednak jaki jest tego efekt 
widać po wynikach jakie uzysku-
ją w II Lidze. Tylko w jakim celu? 
Dla kogo? Za czyje pieniądze?

Doświadczenia bieżącego se-
zonu pokazały, że drużyna złożo-
na z młodych zawodników od lat 

Tarnovia Basket - nowe oblicze koszykówki

Zawodnicy Tarnovii zajęli w sezonie 2014/2015 
drugie miejsce w swojej grupie 3. Ligi i awansowali 
do baraży o awans do 2. Ligi.

związanych z Tarnovią, niekoniecznie o głośnych na-
zwiskach, ale pełnych pasji, zaangażowania, woli wal-
ki i ambicji jest w stanie osiągnąć podobne wyniki jak 
drużyny z lat poprzednich. Pierwszy krok został zro-
biony. Teraz pozostaje konsekwentnie kroczyć tą dro-
gą. Proponować grę młodym zawodnikom pasującym 
mentalnie i charakterologicznie do istniejącego trzonu 
drużyny, stwarzać im warunki do podnoszenia swoich 
umiejętności i wspólnie dążyć do sukcesu sportowego.

To pozwoli stopniowo tworzyć z pierwszej druży-
ny wizytówkę klubu i nowoczesny produkt marke-
tingowy dla promowania Gminy Tarnowo Podgórne 
i firm działających na terenie gminy.

Jednak drużyna seniorów ma być wierzchołkiem pi-
ramidy szkoleniowej, a nie jej jedynym elementem.
Dlatego w szkołach podstawowych w Przeźmiero-
wie i Tarnowie Podgórnym oraz w gimnazjum w Ba-

ranowie rusza nabór, a następnie 
szkolenie młodzieży. Planowana 
jest organizacja letnich obozów 
dla dzieci i młodzieży. Bo klub ma 
działać przede wszystkim na spo-
łeczności lokalnej.

Dla zapewnienia właściwych 
warunków organizacyjnych po-
zwalających zrealizować te cele 
podjęto decyzję o wydzieleniu 
sekcji koszykówki ze struktur 
GKS Tarnovia i powołaniu klu-
bu Tarnovia Basket, który swoją 
działalność skoncentruje wyłącz-
nie na koszykówce.

Przy Klubie powstaje również 
Forum Patronów Tarnovia Ba-
sket zrzeszające podmioty gospo-
darcze, które są zainteresowane 
współtworzeniem i wykorzysty-
waniem dla swej działalności pro-
duktu marketingu sportowego, ja-
kim jest klub Tarnovia Basket.

Każdy, kto podziela wytyczo-
ny przez nas kierunek działania 
i zechce się włączyć w jego re-
alizację będzie witany z otwar-
tymi ramionami. Więcej in-
formacji na: facebook.com/
tarnoviabasket

Źródło: Tarnovia Basket

Powoli tradycją staje się or-
ganizowanie w Tarnowie 
Podgórnym w weekend 

majowy finału Mistrzostw Polski 
w siatkówce w kategoriach mło-
dzieżowych. Po ubiegłorocznym 
finale w kategorii młodziczek 
w tym roku w dniach 1 – 3 maja 
w hali OSiR odbędzie się Finał 
Mistrzostw Polski Młodzików. 
W trzydniowym turnieju uczest-
niczyć będzie 8 drużyn wyłonio-
nych we wcześniejszych turnie-
jach eliminacyjnych spośród 48 
zespołów, uczestniczących w roz-
grywkach centralnych Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej. 

Organizatorem turniejów w ka-
tegoriach młodzieżowych jest 
PZPS, na którego zlecenie odpo-

Tarnowo Podgórne po raz drugi stolicą
Polskiej Siatkówki młodzieżowej

wiedzialność za jego przeprowa-
dzenie w Tarnowie Podgórnym 
spoczywa na spółce Volley Sport 
Action z Poznania przy współpra-
cy z Wielkopolskim Związkiem 
Piłki Siatkowej. 

– Nie ma możliwości sukcesu or-
ganizacyjnego bez dużego zaanga-
żowania Urzędu Miasta i Gminy 
w Tarnowie Podgórnym. Ubiegło-
roczny turniej młodziczek pokazał, 
że wypracowany system współ-
pracy organizatora i lokalnego 
samorządu może być gwarantem 
jakości logistycznej turnieju a po 
stronie uczestników leżeć będzie 
tylko dbałość o wyzwolenie emo-
cji sportowych – podkreśla Marek 
Bykowski, manager Turnieju z ra-
mienia spółki Volley Sport Action.

Turniejowe mecze rozpoczną 
się w piątek, 1 maja, o godz. 9.00. 
Finał planowany jest na niedziel-
ne południe o godz. 12.00. Wstęp 
na mecze jest bezpłatny. Wszyst-
kie mecze turnieju transmitowa-
ne będą na żywo w Internecie na 
stronie www.tvcom.pl Turniejo-
wi towarzyszyć będzie miastecz-
ko siatkarskie z boiskami do mi-
nisiatkówki, na których Gmina 
planuje przeprowadzenie zajęć 
rekreacyjnych lub w przypadku 
dużego zainteresowania zorga-
nizowanie turnieju dla dzieci ze 
szkół podstawowych. Tarnowskie 
święto młodzieżowej siatkówki 
wzbogacone będzie w czwartek, 
30 kwietnia, o spotkanie dzieci 
i młodzieży z Marcinem Prusem, 
byłym reprezentantem Polski 
w piłce siatkowej. 

~ Marek Bykowski
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Już tylko miesiąc został do dnia, kiedy Tarnowo 
Podgórne stanie się centrum biegów długody-
stansowych. Oczy całej biegowo-sportowej Pol-

ski skierują się na naszą Gminę. 
Bieg Lwa bardzo szybko zyskał status jednego z 

najlepszych półmaratonów w kraju między innymi 
dzięki kibicom, którzy tłumnie wychodzą na ulice 
i dopingują biegaczy. „Dziękujemy Wam, żeby nie 
Wasze wsparcie nie dotarłabym do mety. To Wam, 
drodzy kibice, zawdzięczam ukończenie mojej 
pierwszej połówki” – to jeden z wielu cytatów z fo-
rów internetowych. Pomysły kibiców wymykają się 
wszelkim ograniczeniom. Mamy przydomowe pik-
niki, częstowanie plackiem, chóralne śpiewy czy 
zorganizowane grupy uczniów. Nawet nie zdajemy 
sobie sprawy, jak ważne jest takie wsparcie dla za-
wodników - tych bijących rekordy, jak i tych walczą-
cych ze słabościami własnego organizmu. 

Kiedy cztery lata temu organizatorzy szukali kon-
cepcji biegu innego niż wszystkie zdali sobie spra-
wę, że najlepszym rozwiązaniem będzie skumulowa-
nie wielu wydarzeń w jednym miejscu, dzięki czemu 
przyciągną do Tarnowa Podgórnego całe rodziny po-
kazując, że bieganie nie musi być sportem dla samot-
ników, a mieszkańcy mogą poczuć się jak jego peł-
noprawni uczestnicy. 

Półmaraton to bieg, który gromadzi najliczniejszą 
rzeszę biegaczy. Tutaj amatorzy mogą rywalizować z 
całą polską czołówką oraz zawodnikami z elity wielu 
krajów świata. Nagrody i doskonała atmosfera przy-

BIEG LWA – 24 MAJA 
PRZYGOTUJ SIĘ NA WIELKIE WYDARZENIE!

ciągają do Tarnowa Podgórnego najlepszych. W tym roku listy zostały 
zamknięte już po trzech dniach! Pasjonująco zapowiada się finisz na 
stadionie. Ostatnia prosta będzie dodatkowo premiowana. Najszybsi w 
„setce Novol” odbiorą specjalne premie, a każdy kto ukończy bieg zdo-
będzie upragniony medal, który w tym roku będzie wyjątkowy. Central-
nym punktem będzie Swarovski Cristal.

Niewiele dłużej trwały zapisy do Pogoni za lwem – biegu, w którym 
startują mniej zaawansowani biegacze oraz preferujący krótsze dystan-
se. Do pokonania będzie 7 kilometrów – w pogoni za lwem uciekają-
cym na platformie pojazdu John Deere.

Nie lada wyczynem wykażą się uczniowie. Oni również przebiegną 
półmaraton – w sztafetach, które tworzyć będą sześcioosobowe zespoły. 
Rywalizacja na pewno będzie zacięta, a na mecie wielka radość.

Zapewne największe emocje będziemy przeżywać podczas Biegu 
lwiątek. Rywalizacja dzieci w pięciu kategoriach poprzedzi półmaraton, 
ale lwiątka będą traktowane jak prawdziwi zawodowcy! Otrzymają spe-
cjalne pakiety startowe ufundowane przez G.EN.Gaz Energia, a na me-
cie na każdego będzie czekać medal zaprojektowany przez uczestnika 
poprzedniej edycji imprezy (można je obejrzeć na stronie www.biegl-
wa.pl) oraz pakiety regeneracyjne Lidl - podobne do tych dla dorosłych. 
Słowem prawdziwy profesjonalizm. 

Pod WUEF Clubem, wzdłuż trasy staną rowery. To tam odbędzie się 
maraton outdoor cycling. Rowerzyści pod okiem instruktorów, przy 
muzyce będą pokonywać swój własny maraton jednocześnie dopingu-
jąc biegaczy. Zapraszamy chętnych. 

Dla mieszkańców i gości przygotowano nie lada atrakcje. W majową 
niedzielę czekają nie tylko sportowe emocje, ale także Expo rodzinne. 
Podczas tej imprezy społecznie odpowiedzialne firmy z terenu gminy 
przygotują strefy tematyczne. Każda z nich będzie unikatowa i bezpłat-
na. Będzie ścianka wspinaczkowa, kule wodne w wielkim basenie, zjeż-
dżalnie, bungie, przejażdżki specjalnymi pojazdami, strefy przygody, 
kreatywne, zdrowia, bezpieczeństwa, techniki i wiele innych. Oczywi-
ście będzie można też coś zjeść. Sporą atrakcję szykuje Wiba Lak. Każ-
dy będzie mógł zmienić kolor swojego roweru. Fachowcy rozbiorą go, 
wylakierują i złożą. 

Na koniec deser. Po południu na scenie pojawi się zespół TABU! To 
jedna z gwiazd festiwalu Woodstock i znany z radia i telewizji zdobyw-
ca Złotego Bączka! Koncerty TABU to energia i doskonała zabawa. 

Bieg Lwa to cały dzień atrakcji dla każdego. Dzieci, młodzież i doro-
śli w każdym wieku nie będą mieć czasu na nudę. Tu każdy znajdzie coś 
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dla siebie, a emocje na trasie półmaratonu zrekom-
pensują utrudnienia komunikacyjne. Dotychczas by-
liśmy chwaleni w całym kraju również za organiza-
cję i odpowiedzialność mieszkańców. Pamiętajmy, 
aby na czas biegu usunąć samochody z trasy, a jeśli 
zamierzamy wyjechać najlepiej wcześniej zostawić 
pojazd na jednym z parkingów buforowych. Oczy-

Oto szczegóły na dziś, choć zapewne do Biegu Lwa strefa się jeszcze rozrośnie:
STREFA PRZYGODY John Deere – niesamowite maszyny i przejażdżki pojazdami terenowymi
STREFA PRZYGODY Schattdecor – bingee jumping
STREFA PRZYGODY Den Braven – kule wodne w wielkim basenie
STREFA DZIECI V-Bud – zabawy artystyczne
STREFA DZIECI MK Cafe – zjeżdżalnia i inne zabawy
STREFA TECHNIKI Grupa Lak – przywieź rower i zmień kolor, odnawianie i lakierowanie rowerów
STREFA TECHNIKI Grundfos – jak płynie woda?
STREFA WIEDZY Amazon 
STREFA BEZPIECZEŃSTWA KIA Delik – samochody i bezpieczeństwo w podróży
STREFA KREATYWNA Roktar – własnoręczne tworzenie dzieł sztuki i przedmiotów użytecznych 
STREFA KREATYWNA Gmina Tarnowo Pogórne – gry i zabawy dla dzieci
STREFA ZDROWIA Podologia Help – dynamiczne i statyczne badania stóp, porady i wskazówki jak dbać o nogi
STREFA ZDROWIA Otimedica – badania przez zabawę i konkursy dla dzieci
STREFA NOVOL – masaże, catering, odpoczynek
STREFA GASTRONOMICZNA Stara Wozownia – najlepsze jedzenie pod słońcem
STREFA GASTRONOMICZNA Browar Fortuna – piwo z prywatnego browaru 
STREFA CHILLOUT Noti – relaks i odpoczynek na fotelach typu Comfee
STREFA KONKURSÓW Paso – konkursy dla dzieci i młodzieży
STREFA RODZINNA Lidl – zabawy dla całych rodzin
STREFA AKTYWNOŚCI Kimball Electronic – ścianka wspinaczkowa, przygotowanie gadżetów kibica
STREFA AKTYWNOŚCI Olandia – regeneracja
STREFA AKTYWNOŚCI Decathlon – zabawy dla dzieci i dorosłych 
STREFA AKTYWNOŚCI WUEF Club – zawody i zabawy dla każdego.
 Turniej kometki dla dzieci (od 9.00) zapisy hej@wuefclub.pl
 WUEFowy tor przeszkód dla dzieci (od 9.00) zapisy hej@wuefclub.pl
 Turniej piłki nożnej 6-osobowej (od 10.00) zapisy hej@wuefclub.pl
 Zumba mini maraton (o 10.00) zapisy hej@wuefclub.pl
 Władca kalorii (o 14.00) zapisy hej@wuefclub.pl
 Maraton outdoor cycling (o 14.00 pod WUEF Club) zapisy w zakładce BIEG LWA

Na dodatek koncert TABU! Wydarzenie muzyczne dla miłośników energii i zabawy na najwyższym poziomie. 
Zarezerwuj sobie niedzielę 24 maja!

wiście ruch pieszy będzie otwarty. Zwróćmy też uwagę przyjezdnym, 
aby nie parkowali w miejscach niedozwolonych. Pokażmy się z najlep-
szej strony. Bądźmy jak Berlin i Nowy York! Mapka biegu znajduje się 
na okładce.

Do zobaczenia 24 maja.

A już 20 czerwca Triathlon Lwa w Lusowie na dystansie olimpijskim! 

BIEG LWA I EXPO RODZINNE – ZABAWA DLA KAŻDEGO!

Całą niedzielę 24 maja warto spędzić w Tarnowie Podgórnym. Kilka 
biegów w elitarnej obsadzie to tylko część atrakcji. 

Mieszkańcy i goście powinni zajrzeć na stadion, gdzie kilkadziesiąt 
firm z terenu gminy zorganizuje swoje strefy. Każda z nich będzie miała 
temat przewodni. Założeniem jest, aby pokazać się w ciekawy i przy-
stępny sposób, wyjść poza mury firmy i ten jeden dzień w roku pokazać 
swoją wartość społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa. 

Dzieci będą miały swój zabawowy raj, młodzież duży wachlarz roz-
rywek, a dorośli doskonałą ofertę na spędzenie czasu w sposób ciekawy 
i aktywny. 
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Przed młodymi zawodnikami otwiera się okazja 
do przeżycia wspaniałej piłkarskiej przygody. 
Rozpoczęły się nabory do Akademii Piłkar-

skiej Reissa w nowej lokalizacji – Przeźmierowie! 
Do szkółki mogą dołączyć chłopcy i dziewczynki od 
4-go roku życia.  

– Bardzo się cieszę, że nasza Akademia się rozwija 
i że już niebawem dołączy do nas nowa lokalizacja 
– Przeźmierowo. Gorąco zapraszam na pierwszy tre-
ning zapoznawczy już 15 kwietnia. Warto spróbować 
swoich sił i przekonać się, że nasze zajęcia pomaga-
ją nie tylko w rozwoju sprawności ogólnej, ale uczą 
systematyczności, koncentracji, kreatywności czy 
pracy w grupie. Do Akademii mogą dołączyć zarów-
no dzieci 4-letnie, jak i starsze, które grają w innych 
klubach, bądź zakończyły treningi z rożnych wzglę-
dów. Najważniejsze, by uczestnicy zajęć czerpali ra-

Trenuj z Piotrem Reissem! Ruszają treningi 
Akademii Piłkarskiej Reissa w Przeźmierowie

dość z gry. A nie ma nic lepszego, jak zabawa, która dodatkowo przynosi 
korzyści – wpływa na prawidłowy rozwój dziecka – zachęca Piotr Reiss.

Akademia Piłkarska Reissa jest jedną z największych szkółek piłkar-
skich w Polsce, funkcjonującą w ponad 80 lokalizacjach. Klub wyróżnia 
się własną metodologią szkolenia opartą o zachodnie wzorce, doświad-
czoną kadrą trenerską, brakiem selekcji oraz współpracą z polskimi oraz 
zagranicznymi klubami (Herthą Berlin, FC Twente).  Poza treningami, 
Akademia zapewnia swoim podopiecznym wiele atrakcji – każdy za-
wodnik bierze udział w  Wielkopolsko- Lubuskich Ligach Piłkarskich, 
profesjonalnych turniejach czy obozach sportowych. Wyróżniający się 
piłkarze mają szansę dołączyć do Reprezentacji Akademii, która ma na 
swoim koncie liczne sukcesy, m.in. Mistrzostwo Wielkopolski. 

Zapraszamy do zapisów na stronie 
www.akademiareissa.pl. 

Więcej informacji pod nr tel. 502 741 749.

W meczu o mistrzostwo III ligi zespół GKS 
Tarnovii uległ liderowi rozgrywek War-
cie Poznań 0:2 (0:1). Mecz toczył się przy 

lekkiej przewadze „zielonych”. Kluczowym dla spo-
tkania był ostatni kwadrans pierwszej połowy. Naj-
pierw kontuzja eliminuje z gry Zbigniewa Zakrzew-
skiego, potem urazu doznaje bramkarz GKS Tarnovii 
Adam Makuchowski. W 44. minucie zbyt dalekie 

Punkty zostały na Drodze Dębińskiej
wyście bramkarza Tarnovii wykorzystuje sprytnie Krystian Łukaszyk 
i Warta uzyskuje prowadzenie. W drugiej połowie tarnowianie ataku-
ją, ale akcje gości kończą się przed polem karnym gospodarzy. W koń-
cówce spotkania Adrian Laskowski podwyższa na 2:0 i punkty zostają 
w Poznaniu. 

Terminarz najbliższych rozgrywek

Tarnovia 
 26 kwietnia godz. 12.00 Lech II Poznań – Tarnovia (mecz we Wron-
kach)
29 kwietnia godz. 16.00 Tarnovia – Jarota Jarocin
2 maja godz. 17.00 Sparta Brodnica - Tarnovia
9 maja godz. 12.00 Tarnovia – Wda Świecie
13 maja godz. 17.00 Unia Solec Kujawski – Tarnovia
16 maja godz. 12.00 Tarnovia – Nielba Wągrowiec

Tarnovia II (obecnie zajmuje 4 miejsce w rozgrywkach A klasy)
26 kwietnia godz. 16.00 Tarnovia II – GKS Golęczewo
1 maja godz. 17.00 Tarnovia II – Orkan Objezierze
10 maja godz. 14.00 Huragan Michorzewo – Tarnovia II
17 maja godz. 17.00 Tarnovia II – Byki Oborowo  

W pierwszych swoich spotkaniach młodzi piłkarze Tarnovii spisali się znakomicie. Zespół juniorów młodszych pokonał 
we Wronkach 1:0 Lecha Poznań w inauguracyjnym meczu o grupy „mistrzowskiej” klasy okręgowej juniorów młod-
szych. 19 kwietnia juniorzy młodsi zagrają w Gnieźnie z Mieszkiem, natomiast 25 kwietnia o 16.00 zmierzą się na 

własnym boisku z UKS Dyskobolia Grodzisk Wlkp. Kolejny mecz u siebie to pojedynek z Kotwicą Kórnik zaplanowany na 9 
maja o 16.00. Z kolei juniorzy starsi w inauguracyjnym spotkaniu rozgromili w Przyprostyni miejscowy Płomień 8:0.

GKS Tarnovia

Dobra postawa juniorów

fot. Facebook GKS Tarnovia
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z archiwum 
Drodzy Czytelnicy!
Zapraszamy do spojrze-

nia w przeszłość. Poniżej 
przedstawiamy kilka ar-
tykułów, które znalazły 
się na łamach „Sąsiadki ~ 
Czytaj” 10 i 20 lat temu. 

~ Redakcja 
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11 marca br. w kościele 
pod wezwaniem św. 
Jana Kantego w Po-

znaniu, a następnie na cmentarzu 
przy ul. Lutyckiej pożegnaliśmy 
uroczyście i z żalem śp. Eugenię 
Bąkowską, wieloletnią nauczy-
cielkę chemii, plastyki, dyrektor-
kę Szkoły Podstawowej w Prze-
źmierowie.

Pracę na tym stanowisku roz-
poczęła 3 stycznia 1979 roku. Jej 
zasługą była rozbudowa budynku 
szkolnego: dobudowanie nowego 
skrzydła, aby uczniowie nie mu-
sieli uczyć się w systemie trzy-
zmianowym. Rolę dyrektora peł-
niła do 1991 roku. Po rozłączeniu 
szkoły podstawowej i gimnazjum 
pracowała w Baranowie aż do 
2004 roku.

Wiesia, jak nazywali ją przyja-
ciele, pozostawiła po sobie wie-
le ciepłych wspomnień, którymi 
dziś pragną się podzielić jej wie-
loletni współpracownicy oraz byli 
uczniowie. 

Pani dyrektor była osobą 
skromną, uczynną i bardzo ufała 
ludziom. Umiejętność szybkiego 
nawiązywania kontaktów pozwo-
liły jej na wzorową współpracę 
z rodzicami. Za jej rządów ro-
dzice bardzo czynnie włączali się 
w prace szkoły.

Rozbudowa szkoły to przede 
wszystkim zasługa Wiesi. Dzięki 
jej uporowi i wytrwałości dzie-
ci z naszego obwodu  uczyły 
się w przyzwoitych warunkach. 
Lekcje trwały już nie od 7:30 do 

Wspomnienie o Eugenii Bąkowskiej
19:00, lecz od godziny 8:00 do 
15:00. 

W latach osiemdziesiątych licz-
ba klas podwoiła się. Przybyło 
także nauczycieli. Trzeba było 
być nie lada dyplomatą, żeby 
sprostać wszystkim wymaganiom 
stawianym przez władze, rodzi-
ców, nauczycieli i uczniów. Pani 
dyrektor udawało się to z powo-
dzeniem. Jej pracę i zaangażowa-
nie docenili wszyscy.

Wiele lat pracowałyśmy razem 
podejmując i realizując cele pracy 
szkolnej. Dopiero reforma szkol-
nictwa rozdzieliła nas. Ja, jako 
nauczycielka nauczania począt-
kowego, zostałam w Przeźmie-
rowie, Wiesia przeszła do pracy 
w Gimnazjum w Baranowie jako 
nauczycielka chemii. Ale nawet 
zmiana miejsca pracy nie rozluź-
niła naszej więzi. Spotykałyśmy 
się nadal w małych grupkach, 
przy różnych okazjach, a często 
i bez okazji.

    Wiadomość o jej  ciężkiej 
chorobie bardzo mnie zaskoczy-
ła. Dowiedziałam się o niej bez-
pośrednio od Wiesi, na spotkaniu 
towarzyskim w styczniu. Kiedy 
się rozstawałyśmy powiedziała: 
„Pozdrów znajomych”. Spełniam 
jej życzenie - pozdrawiam.

Elżbieta Miśkiewicz

Zapamiętamy Ją jako wspania-
łego pedagoga, nie tylko przeło-
żonego, ale i przyjaciela, czło-
wieka wielkiego serca. Była pełna 
energii i entuzjazmu we wszyst-
kim, co robiła. W pracy stwa-
rzała świetną atmosferę. Szkoła, 
do której dzisiaj uczęszczamy, 
to efekt Jej wieloletnich starań 
i wysiłków podczas budowy na-
szej placówki. Nie było dla Niej 
rzeczy niemożliwych. Była wy-
rozumiałą osobą o cechach god-
nych naśladowania, doskonałym 
organizatorem pracy w szkole. 
Tryskała niezwykłym poczuciem 
humoru, służyła zawsze pomocą 
i dobrą radą. Wychowała wielu 
wartościowych i dzielnych ludzi, 
doskonale radzących sobie w ży-

ciu. W pamięci wychowanków 
pozostanie wzorem wymagające-
go, ale sprawiedliwego pedagoga 
z powołania. Była lubiana i sza-
nowana za szczególną życzliwość 
i wyrozumiałość.

Elżbieta Huber

Odejście naszej wychowaw-
czyni jest dla nas ogromną stra-
tą. Pani Bąkowska obdarzyła nas 
przez cały czas wychowawstwa 
a także później, na spotkaniach 
klasowych, ogromną wiedzą, 
doświadczeniem i nauką życia. 
Zbudowała w naszych oczach 
i sercach obraz wychowawcy 
szanowanego i godnego zaufa-
nia. Zawsze starała się być osobą 
oddaną swojej pracy, odpowie-
dzialną, energiczną, pomysłową 
i przynoszącą ten ciepły, charak-
terystyczny uśmiech każdego 
dnia do klasy. 

Była nieprzeciętnym wycho-
wawcą.  Jej szczególnym darem 
był łatwy kontakt z młodymi ludź-
mi. Potrafiła dotrzeć do naszych 
umysłów i serc. Wytrwale dążyła 
do tego, aby każdy z nas wyszedł 
ze szkoły nie tylko z wiedzą, ale 
i szacunkiem dla samego siebie 
i innych. Była osobą niezwykle 
sympatyczną i lubianą, dla każde-
go miała dobre słowo. Kiedy trze-
ba było potrafiła być stanowcza, 
co w efekcie dało nam umiejęt-
ność radzenia sobie z przeciwno-
ściami losu. Osoby potrzebujące 
pomocy nigdy nie były jej obo-
jętne, nie potrafiła nie zareago-
wać, kiedy działa się któremuś 
z nas krzywda. I za tę siłę i de-
terminację była przez nas szano-
wana. Zawsze można było liczyć 
na jej wsparcie, bezinteresowność 
i ogromne ciepło, którym nas ob-
darowywała. 

Pani Eugenio, będziemy zawsze 
o Pani pamiętać, a teraz, gdy Pani 
ziemska podróż dobiegła końco-
wi, mówimy: żegnaj, ale też do 
zobaczenia!

Wychowankowie  
– absolwenci r. 1996

~ na

Zapamiętamy Ją  

jako wspaniałego 

pedagoga 

i przyjaciela
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 i na koniec...

Panu Wójtowi oraz z Koleżankom i 
Kolegom z Urzędu Gminy Tarnowo 

Podgórne składam serdeczne 
podziękowania za wsparcie w trudnych 
chwilach po śmierci mojego brata i za 

udział w ceremonii pogrzebowej 

śp. Zbigniewa Stefaniaka
Irena Walkiewicz

Panu Wójtowi, pracownikom Urzędu, 
Stowarzyszeniu „Pojednanie” i 

wszystkim, którzy okazali nam wyrazy 
współczucia po śmierci naszej mamy

Śp. Heleny Kuśnierz

składają Krystyna Piechota i Maria 
Adamska z rodzinami

Podziękowania

Z sercami wypełnionymi Wielkanocną radością zwracamy się z podziękowaniem w stronę wszystkich, którzy pomogli nam 
przeprowadzić świąteczną akcję Parafialnego Oddziału CARITAS w Tarnowie Podgórnym. Czas Wielkiego Postu jest 
tradycyjnym czasem, kiedy myślimy o jałmużnie jako jednym z chrześcijańskich uczynków miłosierdzia. Tegoroczna jał-

mużna w Parafii pw. Wszystkich Świętych zaowocowała zaspokojeniem potrzeb wielu rodzin mieszkających na terenie Parafii 
oraz rozwiązaniem niektórych problemów dzieci z Sierocińca w Jerozolimie, którym opiekują się Polskie Siostry Elżbietanki. 
W tym miejscu pragniemy podziękować najpierw całej społeczności parafialnej za podjęcie praktyki jałmużny, za ofiarowanie 
swojego czasu i darów, aby dobre dzieła mogły się rozwijać; dalej dziękuję Parafialnemu Oddziałowi CARITAS w Tarnowie 
Podgórnym za prowadzenie akcji koordynacyjnej i podjęcie się obowiązku przygotowania darów żywnościowych, dziękuję 
wszystkim zaangażowanym w Stowarzyszenie Roktar za przygotowanie woreczków do ryżu. Dziękuję również osobom i insty-
tucjom indywidualnym, które tradycyjnie już albo po raz pierwszy włączyły się w akcje prowadzone przez Parafialny Oddział 
CARITAS: Dino Polska S.A, Chata Polska Pana i Pani J.R. Woźniak i Synowie, Pepko, „Hubertus” – sklep wielobranżowy Pani 
Małgorzaty Czarnej, Zakładom Mięsnym Bystry, Księgarni Pani Alicji Smoczyk, Ermet – sklep Panie Ewy Zborowskiej – Wie-
czerzak, Dom Handlowy „Tarnowianka” – Sklep Pani Łucji Nowotnej i Pani Sylwii Majorczyk, Minimarket „u Reni” – Sklep 
Pani Renaty Kaźmierczak, market – Detal Mila, Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp.zo.o.sp.k, Apreka Rosa.

W tym poświątecznym czasie życzymy wszystkim wielkanocnej radości i mocnej nadziei. Ten, który za nas Umarł i dla nas 
Zmartwychwstał niech odda każdemu po stokroć z tego czym potrafił się podzielić. Niech Was wszystkich Bóg błogosławi.

Duszpasterze parafii p/w Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym.

Serdeczne podziękowanie dla tych, 
którzy dzielili z nami żal i smutek, a 
także uczestniczyli w uroczystości 

pogrzebowej mojej Mamy 
Śp. Marii Krzyśkowiak

Za przybycie oraz złożone kwiaty 
serdeczne „Bóg zapłać”

Grażyna z rodziną

Naszej koleżance 

Pani Halinie Kozak
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 

UTW wyrazy współczucia 
z powodu śmierci  

Mamy 
składająZarząd i słuchacze 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Tarnowie Podgórnym  Naszemu koledze

Cezaremu Spiżowi
głębokie i szczere wyrazy 

współczucia z powodu śmierci 

Mamy

składają
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

Tadeusz Czajka 
wraz z pracownikami Urzędu 

Gminy

Pragniemy wyrazić gorące 
podziękowania ks. Janowi, za udział 
w ostatniej drodze naszego: męża, 

tatusia, teścia i dziadka

ŚP  Andrzeja Skrzypczaka

Bóg zapłać – Rodzina 

Naszym Pracownikom

Danucie i Leszkowi 
Trafny

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki i Teściowej
składa  

Zarząd i pracownicy
Tarnowskiej Gospodarki  

Komunalnej TP – KOM Sp. z o.o.

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy,  
że 24 marca zmarła 

śp. Stanisława Jandy
Była osobą skromną, inteligentną, 

kochała Boga i ludzi. Będzie nam jej 
brakowało…

Wyrazy współczucia rodzinie składają 
koleżanki i koledzy z Klubu Seniora w 

Tarnowie Podgórnym

Naszej Koleżance 

Halinie Wyka
Składamy serdeczne wyrazy szczerego 
współczucia z powodu śmierci Mamy 

Stanisławy Kaczmarek

Koleżanki i koledzy Klubu Seniora  
z Tarnowa Podgórnego

Państwu 

Annie i Ryszardowi 
Kożlińskim

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci ojca i teścia 

śp. Stefana Sierackiego 

składam 
w imieniu własnym i mieszkańców 

Wysogotowa 
Sołtys Elżbieta Szymkowiak
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USŁUGI
BRUKARSKIE

727 694 197
PROFESJONALIZM 100%

• ARCHITEKTURA
   OGRODOWA - KAMIEŃ ITD.
• PŁOTY KLINKIER, GRANIT
   I INNNE
• AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE

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: 15.04.2015 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: grafika, B. Piątkowska

DAM PRACĘ
• Panią do prowadzenia domu w Ba-
ranowie, 2-3 razy w tygodniu (sprzą-
tanie, gotowanie), przyjmę, tel. 691 
62 62 06.
• Skład fabryczny systemów rynno-
wych, zatrudni pracownika na sta-
nowisko Kierowca-Magazynier. Wy-
magania: wiek 30-40 lat, prawo jazdy 
min.kat B, uprawnienia na wózek wi-
dłowy. Miejsce pracy : Kalwy koło 
Niepruszewa. Kontakt: info@hartwi.
pl , tel. 607 333 283.
• Do sprzątania obiektu w Tarnowie 
Podgórnym zatrudnimy, stawka 8 zł/h 
netto. Tel. 22/329 25 05
• *Zatrudnię fryzjerkę.* tel. 889 540 
128
• Salon Fryzjersko-Kosmetyczny w 
Przeźmierowie zatrudni do pracy fry-
zjerów. Zainteresowane osoby proszo-
ne są o kontakt pod nr 609660208.

• Kierowcę C+E przyjmę 609-659-
932
• Zatrudnimy do pracy fizycznej w 
Tarnowie Podgórnym. tel.667 356 555
• Zatrudnię murarzy i pomocników 
murarskich. Tel. 603 635 878
• Firma sprzątająca zatrudni panie z 
okolic Przeźmierowa. Tel. 603-635-
878
• Firma z siedzibą w Tarnowie Podgór-
nym poszukuje kandydatki na stano-
wisko pracownika biurowego. Umowa 
o pracę ¾ etatu. Wymagana biegła 
znajomość języka angielskiego w mo-
wie i piśmie. CV na info@vectron.
com.pl, tel. 664949732
• Zatrudnię nianię do opieki nad rocz-
nym dzieckiem w Chybach, 6 i 7 lat-
kiem po godzinach w szkole.Potrzeb-
ny własny środek transportu.tel. 
694-467-810
• Praca za barem. Poszukujemy osoby 
pracowitej i dyspozycyjnej do obsługi 

klientów. Atrakcyjne warunki pracy. 
Przyjazna domowa atmosfera. Oferty 
prosimy składać w siedzibie firmy Na-
pachanie, ul.Poznańska 23 lub  przez 
e-mail: kontakt@jaskowazagroda.pl, 
tel.kontaktowy 607 566 001
• Zatrudnię sumienną, dokładną, nie-
palącą Panią do sprzątania domu i 
prasowania 2 razy w tygodniu w Sie-
rosławiu. Telefon 515-33-60-51
• Panią do sprzątania domu przyjmę - 
Baranowo tel. 608 38 58 39
• Księgową przyjmę - Baranowo. tel. 
692 549 300
• Salon Fryzjersko-Kosmetyczny w 
Przeźmierowie zatrudni do pracy fry-
zjerów. Zainteresowane osoby proszo-
ne są o kontakt pod nr 609660208.

SZUKAM PRACY
• Posprzątam dom, mieszkanie, solid-
nie 511 578 654

• Szpachlowanie, Malowanie-Szyb-
ko, Tanio i Profesjonalnie. tel. 572 656 
956
• Mam doświadczenie w sklepie spo-
żywczym, Baranowo i okolice, tel. 
603 847 778.
• Młoda , nie paląca posprząta dom , 
zaopiekuje sie dziećmi w Przeźmiero-
wie - 534770841
• Młoda atrakcyjna, wykształcona, 
angielski, niemiecki, francuski, kom-
puter, prawo jazdy B, szuka pracy - 
600 209 097
• Szukam pracy, mam doświadczenie 
w sklepie spożywczym. Baranowo i 
okolice. tel. 603 847 778
• Prywatnie (10 zł/godz.) zaopiekuję 
się osobą starszą. Tel. 508 928 552
• *Złota rączka* - remonty komplek-
sowe, tel. 609 697 398

Naszej drogiej koleżance 

Halinie Wyka 
z powodu śmierci Mamy 

głębokie i szczere wyrazy współczucia

składa Klub Seniora 
w Tarnowie Podgórnym

SPRZĄTANIE

TRANSPORT – PRZEPROWADZKI

• parowe / maszynowe •
• mycie okien •

739 042 275

PLC ELECTRIC
tel. 503 779 451

Produkuj prąd
z przydomowej

elektrowni

Dofi nansowania

40%
ogniwa solarne,

szybki zwrot
z inwestycji

ogniwa solarne,
szybki zwrot
z inwestycji

Tort - Ula

tel. 501 320 572
madzia788@gazeta.pl

www.tort-ula.pl

Torty
artysty� ne

i inne
słodkości

Tort - Ula
Torty

artysty� ne
i inne

słodkości

Naszej drogiej koleżance

Czesławie Januszewskiej
głębokie i szczere wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Męża

składają koleżanki i Koledzy z Klubu 
Seniora w Baranowie

MALOWANIE • SZPACHLOWANIE
NIDA GIPS

PANELE PODŁOGOWE
669 95 96 95
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606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

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

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

kom. 505 805 204

• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •

     SPRZEDAM MIESZKANIE  
84m2 w Tarnowie Podgórnym  
          Tel. 692 308 095 

Oddam 
ziemię

516 066 984

DOM OPIEKI

TROSKLIWA OPIEKA, SERDECZNA ATMOSFERA

www.swierkowyzakatek.pl

Zapewniamy długoterminową, całodobową i dzienną opiekę 
nad osobami przewlekłe somatycznie chorymi,

niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku i samotnymi.
Miejsce to stworzone jest z myślą o szczęśliwej starości.

Grażyna Hetman

kom. 605 078 307

tel. 61 89 38 059

Mosina, ul. Krasickiego 6

ŚWIERKOWY
ZAKĄTEK
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SKŁAD
W¢GLAW¢GLAW¢GLA

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

ZAPRASZAMY

W
YSOKA JA

KOŚĆ

NISKIE CENY

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818, fax. 61 814 10 09

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818, fax. 61 814 10 09

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818, fax. 61 814 10 09

agarbaranowo@e-agar.pl

1a. 1b.

2a. 2b.

3b.3a.

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

MALARNIA
PROSZKOWA

PIASKOWANIE,
OBRÓBKA CHEMICZNA,
CHROMOWANIE ŻÓŁTE

693 485 558
Obornicka 1B, Bytkowo

N AU K A  J A Z DY
Przeźmierowo, Poznań• elastycznie •

• sprawnie • skutecznie • tel. 694 99 88 21

JEŚLI NIE WIESZ
CZEGO POTRZEBUJE TWOJE OKNO

WIOSENNE PROMOCJE!!!

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS, MY WIEMY!

 Okna PCV, drewno, aluminium
 Rolety zewnętrzne
 Rolety materiałowe
 Rolety rzymskie
 Moskitiery
 Serwis
 Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
 Bramy garażowe
 Markizy

PUHP EKROL
HIACYNTA 36
LUSÓWKO

Tel.  606 854 571
692 172 361

www.ekrol.pl, mail: ekrol@onet.pl

SKUP AUT
731 411 021

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

• DOCIEPLENIA: STYROPIAN I WEŁNA
• ELEWACJE: TYNKI, MALOWANIE, ODŚWIEŻANIE
• IZOLACJA FUNDAMENTÓW

508 33 22 20,   www.ptbud.pl,   piotr.tatka@op.pl

KONKURENCYJNE
CENY

TRÓJWYMIAROWY
PROJEKT
GRATIS

PTBUD.PL CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

61 8146 979
Lusowo, Nowa 45

• Reportaże
• Kursy fotografii

605 188 010
kxrx@wp.pl

FOTOGRAFIA ŚLUBNA
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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

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

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

NAUKA
JAZDY

PRZEèMIEROWO
66 44 99 032

Dorota Ernstmajer
Tarnowo Podgórne 62-080, Plac Margaretek 17/1

tel. 61 670 77 49, kom. 502 525 816
Zapisy telefoniczne:

(Osiedle Zielony Gród)

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia

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 

Posiadamy materiał siewny zbóż.

Gabinet Psiej Urody

Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami

ZAPISYTELEFONICZNE

dołącz do nas
na facebooku:
vadera.poznanwww.vadera.com.pl

ZAPRASZAMY

DO SALONÓW!

Smochowice, ul. Kościerzyńska 9,
tel. 796 127 287

Tarnowo Podg., ul. Rokietnicka 9,
tel. 732 929 532

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 –

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

PROJEKTOWANIE ZAKŁADANIE
I PIELĘGNACJA OGRODÓW

www.modrzew-ogrody.pl
PROJEKT GRATIS PRZY NASZYM WYKONAWSTWIE

PROJEKTOWANIE ZAKŁADANIEPROJEKTOWANIE ZAKŁADANIE
OGRODY

www.modrzew-ogrody.plwww.modrzew-ogrody.pl
Tel. 502 320 559 

USŁUGI
OGRODNICZE

570 309 384

Podnośniki koszowe
Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93
501 662 042

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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PROJEKTY
BUDOWLANE

arx.org.pl
601 726 802

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja 

krystaliczna, wentylacja
609 270 132

061 814 27 12 

tel. 61 8 142 712
      663 316 539
ul. Akacjowa 41
62-081 Przeźmierowo
www.ogrodzenie-poznan.pl

CIEPŁE OKNA

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
tel. 61 816 43 76, fax 61 814 76 56, kom. 602 150 364 

biuro@dobreokna.poznan.pl,  pn.-pt.: 9.00-17.00, sob.: 9.00-13.00

PROMOCJA!
NAPRAWA, 

 

REGULACJA 
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

ZAMÓW 
BEZPŁATNY POMIAR!
Bramy garażowe
Okna drewniane 
Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne DRE

Profil 6-komorowy 
w cenie 3-komorowego!

 
 

RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

ROLETY  
ZEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

OD 139* zł/m2

ROLETKI  
MATERIAŁOWE

ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

www.dobreokna.poznan.pl

* cena netto

Restauracja

Rezerwacja stolika tel. +48 510 110 140
e-mail: hotel@hotel-solei.pl

ul. Wałecka 2, Poznań

KUCHNIA MIĘDZYNARODOWA
DANIA TWORZONE OD PODSTAW

MENU SEZONOWE 

rodzinne obiady 
romantyczne kolacje 

przyjęcia 
spotkania �rmowe 

imprezy integracyjne

Hotel Rezydencja Solei

W przedszkolu cena bloku edukacyjnego to 640 zł/miesięcznie:
• Zajęcia wychowania przedszkolnego
• 4x j. angielski i 1x z Native Speakerem
• 5x rytmika
• 1x basen
• 2x  tenis
• 1x informatyka
• Nauka gry na � ażolecie
• Opieka logopedy
• Opieka pielęgniarki
• 22 lata doświadczenia

EUROPEJSKA SZKOŁA
AKTYWNEJ EDUKACJI
ul. Kościerzyńska 76/78, 60-446 Poznań
tel. 61-8410-294/5
www.olimpijczyk.edu.pl

22 LATADOŚWIADCZENIA

CERTYFIKATY:  Szkoła z klasą, Szkoła Promująca Zdrowie, 
Najlepsza w Polsce - Certy� kat przyznany 
przez Kapitułę Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Drzwi Otwarte
17 i 24 kwietnia 2015 r.
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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

kom. 602 659 208

www.wolvet.com
tel. 604 078 665 i 602 263 575, ul. Leśna 36, Kaźmierz
pn-pt 1700-1900, śr 1800-2000, sob. 1000-1200

– w pozostałe godziny na telefon

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

Pełen zakres usług, USG, EKG,
badanie krwi, wizyty domowe

lek. wet. Michał Woliński
„WolVet”

Zapraszamy

tel. kontaktowy 602 28 50 14

DO WYNAJĘCIA
PARTER DOMU

(80m2+100m2) w Przeźmierowie na �rmę

MALOWANIE

604 345 047

20 lat doświadczenia

z k
uponem

10%
ra

bat
u

BRAMY
OGRODZENIA, BALUSTRADY,

TARASY, WIATY, KRATY,
AUTOMATYKA

OGRODZENIA W DREWNIE
I METALU

62-001 CHLUDOWO, UL. POZNAŃSKA 19
TEL. 61-892-70-25,  TEL. 602-45-88-47

SPRZEDAM
nowy kompostownik

poj. 720 l

501 434 434

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ

• Tanio •

• Szybko •

• Solidnie •

tel. 532-377-335
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STOMATOLOGIA

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

www.rozalinska13.pl
Rozalińska 13-tka

Więcej
informacji:

13.06.2105

Osiedle Rozalin / Lusówko
Gmina Tarnowo Podgórne

13 km wokół jeziora Lusowskiego

SPRAWDŹ SIĘ!

godz. 10:00

sprawdź się!

Ta 13-tka może okazać się dla Ciebie szczęśliwa!

13.06.2105       godz. 10:00 Osiedle Rozalin / Lusówko 
Gmina Tarnowo Podgórne

Więcej informacji: www.rozalinska13.pl /   Rozalińska 13-tka

13 km wokół 
jeziora Lusowskiego

Dla uczestników biegu kOnkuRs wiedzy o Osiedlu Rozalin!

Do wygrania atRakcyjne nagRODy: m.in. Weekend dla 2 osób w hotelu Białym 

w Skorzęcinie, Toyota na weekend, telewizor 50 cali oraz inne nagrody rzeczowe.

 opłaTy STaRToWe: do 30.05.2015  30 zł  /  do 12.06.2015  40 zł

W trakcie imprezy piknik rodzinny: kucyk, malowanie twarzy oraz inne artakcje dla dzieci!
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Osiedle domów jednorodzinnych Rozalin w Lusówku oferuje:
mieszkanie z ogródkiem 41 - 77 m2

w cenie od 168 100 zł Przedsprzedaż: rabat 30 000 zł*
bliźniak 107 m2 na działce 585 m2

tylko 395 000 zł Wiosenna Promocja 3387 zł/m2

szeregowiec 140 m2 na działce 261 m2

tylko 395 000 Wiosenna Promocja 2821 zł/m2

wolnostojący 116,83 m2 na działce 917 m2

tylko 464 000 zł
*rabat dla wytypowanych mieszkań
Biuro Sprzedaży: Novum Plus Sp. z o.o., ul. Storczyka 31B, Lusówko

www.osiedle-rozalin.pl
tel. 516 066 984

PORADNIA
DIETETYCZNA

Zaprasza w piątki
od godz. 15.00

 Rejestracja: 608 032 592
Tarnowo Podgórne, ul. Jasna 8

www.twojdietetyk.org

dr Magdalena
Człapka-Matyasik

tel. 510 104 622
www.biuronarozna.pl

Biuro Rachunkowe
Ewa Narożna

Księgowość pełna
i uproszczona
Rabat 30%

przez 4 miesiące współpracy

FIZYKA
MATEMATYKA

692 40 44 77
korepetycje
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Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

AUTO-NAPRAWA
Tomasz Janas

mechanika • elektryka
diagnostyka • klimatyzacja • auto zastępcze
Ogrodowa 9, Sady 502-749-435

F.H.U. ALDEX
ROMAN SOBIŚ

Wielkawieś, ul. Kwiatowa 40
tel. 505 510 337, 618 949 645

www.aldexbuk.pl

OKNA, DRZWI, PARAPETY
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

PŁOTY, BALUSTRADY KUTE

Mieszkanie z balkonem 63 m2

w Przeźmierowie
DO WYNAJĘCIA

tel. 603 635 878

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SPRZEDAM
FORTEPIAN

Tarnowo Podgórne
tel. +48 601 854 799

AUGUST
FÖRSTER
- 170 CM

Kupię włosy niefarbowane
o dł. min. 45 cm

Kolor: blond do jasny brąz

tel. 502-753-322

SPRZEDAM DZIAŁKĘ
BUDOWLANĄ

w Młynkowie 4 602 m2

Woda, prąd w ulicy - 29 zł/m2

693 121 862

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

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225 

62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228    61 814 63 13

www.dobrzenieccynieruchomosci.pl

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:

DOMY-  ROZALIN, TARNOWO
DZIAŁKI BUDOWLANE-KOBYLNIKI,

GÓRA, CHYBY, ROZALIN, TARNOWO,
RUMIANEK, CERADZ, WYSOGOTOWO 

ROLNA 2,15 HA JANKOWICE, 
AG  BATOROWO 0,9HA, TARNOWO 5HA

MIESZKANIE 63 M2 POZNAŃ

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

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

KAZBET® Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

Kaêmierz, ul. Nowowiejska 11
tel. 61 291 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

Biuro Doradztwa Finansowego
i Rachunkowości

Powierzając nam swoje zaufanie
otrzymasz fachową pomoc i doradztwo

Chcesz uzyskać więcej informacji? Skontaktuj się z nami:
tel.: 501-602-798, www.pruchniewska.pl
e-mail: biuro@pruchniewska.pl

DOŁĄCZ DO NAS OTRZYMASZ 50% ZNIŻKI
PRZEZ PIERWSZE 2 MIESIĄCE

OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE 
FORMY OPODATKOWANIA

OFERUJEMY PEŁEN ZAKRES
USŁUG KSIĘGOWYCH 

I KADROWO-PŁACOWYCH

TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
TANIO, SZYBKO I SOLIDNIE!!!

502 040 830
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PEDIATRA
lek. med. Irena Pietrzykowska
Przeêmierowo, ul. Brzozowa 1
tel. 61 814 16 61, 602 11 95 71

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje 

psychologiczne i seksuologiczne

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

Poznań, ul. Szronowa 14 (Świt)
Pn, śr, czw, pt 17.00 - 18.30

Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1 tel. 606 160 504

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

U
S
G

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK
lek med. Janusz Talikowski

Zaprasza w poniedziałki
od godz. 15.00

Rejestracja

602 465 143
Tarnowo Podgórne, Jasna 8 

SPECJALISTYCZNA
PIEL¢GNACJA

STÓP
Laserowe leczenie grzybicy
ul. Grabowa 30, Lusówko

tel. 780 084 080
www.podologiahelp.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

• zespoły bólowe i korzeniowe kręgosłupa • bóle kończyn i mięśni •
• drętwienia • mrowienia • migreny • stany po urazach • zgaga •

• niestrawność • zaparcia • stany pooperacyjne na jamie brzusznej •

NASTAWIANIE KRĘGOSŁUPA
TER APIA MANUALNA

Ko n t a k t :  7 3 9  5 6 3  9 6 0

M a r t a  K l e m e n tows k a  – licencjonowana terapeutka PT

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT
Zasiłki zagraniczne • Zwrot podatków zagranicznych

www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl

Przeêmierowo, Rynkowa 75C, Pasa˝ Ip.,
tel. 61 652 52 50

WELTENWELTEN

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

REHABILITACJA
I MASAŻ
ul. Grabowa 30, Lusówko

WIZYTY DOMOWE
Bezpłatna rehabilitacja powypadkowa

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

NAPRAWA
PROTEZ ZĘBOWYCH

PRACOWNIA TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ
ZBIGNIEW ZAWISTOWSKI

ul. Krótka 14 w Przeźmierowie

tel: 606-261-239
mail:protetyka@europoczta.pl

WYKONUJE PEŁEN ZAKRES
PRAC PROTETYCZNYCH ORAZ

EKSPRESOWE NAPRAWY PROTEZ

Psycholog
Profesjonalna Psychoterapia

Psychoonkologia
Lęki, depresja
696 574 873

www.izabelasadecka.pl

USŁUGI BRUKARSKIE
I REMONTOWO-BUDOWLANE

KOMPLEKSOWO
tel. 501 617 969
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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

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

Okna i drzwi z PCV
produkcja, sprzedaż, montaż, naprawa,
regulacja okien i rolet, roletki materiałowe, moskitiery

Firma WIST
Przeźmierowo
ul. Rzemieślnicza 41
tel. 61 814 29 74
      665 356 318
      513 035 741
www.wist.poznan.pl

W
IO

S
E
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Rok za∏o˝enia 1992

OKNA NA KAŻDY WYMIAR
OKNA NA KAŻDĄ KIESZEŃ

BRUDNA ROBOTA

www.brudna-robota.pl ✆ 506 122 506

MYCIE DACHÓW
ELEWACJI

KOSTKI BRUKOWEJ
Tereny zielone, nasadzenia,

pielęgnacja, sprzątanie przemysłowe,
rozbiórki, brudna robota.

DOWÓZ
NA TERENIE GMINY

TARNOWO PODGÓRNE
GRATIS!

SPRZEDAŻ BHP
Tanio

tel. 506 383 993
e-mail: agnieszkaludwinska@op.pl

CZYSZCZENIE
TAPICERKI

SAMOCHODOWEJ
SOLIDNIE

506 855 776

DZIAŁKI REKREACYJNE
W PUSZCZY NADNOTECKIEJ

NAD JEZIOREM

tel. 502 820 159

KLINKIER
PŁYTKI

OGRODZENIA
ELEWACJE

PŁOTY

884 793 573

FACHOWO • SZYBKO

tel. 663 897 194

Wydzierżawię
6 ha • 7 ha • 10 ha

gmina Kaźmierz

Do wynajęcia
na działalność

Tarnowo Podgórne

tel. 790 250 723

Rozglądasz się za reklamą?

- katalogi,
- foldery,
- ulotki,
- druk cyfrowy,
- fotografia produktowa...

Studio graficzne

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148
tel. 601 70 55 41, biuro@pwprojekt.pl
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w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 40
Cukiernia – Kawiarnia

787 693 164

Jak świadomie i trwale schudnąć
COACHING DIETETYCZNY

•  Połączenie wiedzy psychologicznej z zasadami 
zdrowego żywienia

• Całościowe i indywidualne podejście do człowieka
• Lepsze poznanie własnego ciała i potrzeb
• Trwała utrata wagi małymi krokami
• Wspieranie i motywowanie do zmiany nawyków
• Lepsze efekty niż w konwencjonalnej dietetyce

tel. 669 793 268    www.zycwzgodzie.pl    zycwzgodzie@gmail.com

Proponujemy spotkania indywidualne i/lub w grupie

W bieżącej ofercie:
Wina: włoskie, portugalskie, francuskie, hiszpańskie, 
izraelskie, argentyńskie, chilijskie, węgierskie
Akcesoria: kieliszki, otwieracze, opakowania

Aktualności:
Wystawa zdjęć Pauli Sharlea
(możliwość zamówienia zdjęć w każdym formacie)

Degustacja win: 23.05.2015
(ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału)

Zapraszamy
poniedziałek-piątek od 12.00 do 20.00

sobota od 10.00 do 14.00

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 58

krzysztof.skotnicki@wine-art.biz
tel. 667 706 513

Specjalistyczny sklep z winem
i Galeria Sztuki




