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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!
Na tę wiadomość czekaliśmy wszyscy – Tarnowskie Termy 

otwarte! Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w ceremonii przecię-
cia wstęgi (29 maja), to proszę odebrać bezpłatne zaproszenie 
(proszę sprawdzić kiedy będą wydawane). Natomiast od 30 maja 
każdy może korzystać do woli z atrakcji Tarnowskich Term – 
mamy nadzieje, że będą Państwo stałymi gośćmi obiektu!  

Bieganie jest zdrowe, bieganie jest modne! Nie dziwi zatem 
duża liczba imprez biegowych, również w naszej Gminie. Za 
nami Bieg Unijny w Przeźmierowie, a przed nami Półmaraton 
Bieg Lwa  (uwaga na utrudniony dojazd do lokali wyborczych 
w Tarnowie Podgórnym) oraz  Rozalińska 13-tka (organizowana 
po raz pierwszy).

I przypominam o II turze wyborów na Prezydenta RP – 24 
maja spotkajmy się przy urnach wyborczych!

 ~ Agnieszka Rzeźnik 
 Redaktor naczelna

Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne Tadeusz Czaj-
ka zaprasza do udziału 

w spotkaniu informacyjnym, do-
tyczącym możliwości pozyskania 
funduszy europejskich  dla sektora 
ochrony zdrowia. Uczestnicy spo-
tkania będą mieli okazję zapoznać 
się z dostępnymi w latach 2015-
2020 programami dotyczącymi 
służby zdrowia oraz możliwościa-
mi uzyskania dofinansowania.

Udział w spotkaniu jest bezpłat-
ny, natomiast ze względów orga-
nizacyjnych prosimy o zgłoszenie 
się do 5 czerwca u Justyny Kry-
nickiej,  tel. 61 8959 271, fu@tar-
nowo-podgorne.pl

Spotkanie odbędzie się 9 czerw-
ca 2015 w godz. 13.00 – 15.00 
w Sali GOK Sezam na ul. Ogro-
dowej 14.

 ~ FU

Rusza kolejna już edycja bezpłatnych szczepień przeciwko pneu-
mokokom dla dzieci z Powiatu Poznańskiego. Program obejmu-
je dzieci urodzone w latach 2007-2013, mające na dzień wy-

konania szczepienia ukończone 24 miesiące życia, zameldowane na 
terenie Powiatu Poznańskiego, które nigdy wcześniej nie były szcze-
pione przeciwko pneumokokom. Szczepienia będzie można wykonać 
w kilkunastu placówkach medycznych na terenie całego powiatu. Pro-
jekt finansowany jest w całości ze środków budżetowych Powiatu Po-
znańskiego. Akcja potrwa tylko do końca grudnia lub do wyczerpania 
zapasów. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Realizatorem programu jest Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 
„Edictum”. Więcej wiadomości na temat programu szczepień można 
uzyskać pod numerem telefonu 61 847 04 54 lub osobiście w siedzibie 
EDICTUM ul. Mickiewicza 31 I piętro pok. 120.  ~wso

Szczenienie przeciw 
pneumokokom

Fundusze europejskie  
dla sektora ochrony zdrowia 
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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

Co Gmina przygotowuje  
dla dzieci na wakacje? 
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

W ubiegłych latach Gmina refundowała szczepienia 
przeciw pneumokokom dla dzieci. W związku z tym 

mam pytanie czy w obecnym roku przewidziana jest 
także refundacja tych szczepień, a jeśli tak to dla 

dzieci w jakim przedziale wiekowym?

Jestem jednym z tych rodziców pracujących, którzy 
nie mają tu żadnej babci i dziadka,  

zatem zorganizowanie opieki dla dziecka  
na całe wakacje jest naprawdę trudne.  

Jaka ofertę przygotowuje dla dzieci Gmina?

Mieszkańcy naszej Gminy mogą skorzystać z akcji bezpłat-
nych szczepień przeciwko pneumokokom w ramach jednego 
z dwóch programów. 

Pierwszy z nich to program finansowany z budżetu Gminy Tarnowo 
Podgórne. Skierowany jest on do dzieci dwuletnich, zamieszkałych na 
terenie naszej gminy. Program ten jest realizowany przez Przychod-
nię Lekarską SALUBER w Tarnowie Podgórnym przy ul. Sportowej 
1. Dzieci można zaszczepić przez cały rok, konieczne jest wcześniej-
sze zgłoszenie tego zamiaru w rejestracji. Warto zauważyć, że w 2014 
roku zaszczepionych zostało 77 dzieci, na co przeznaczyliśmy z budże-
tu Gminy kwotę 22 715 złotych.

Drugi program jest prowadzony przez Powiat Poznański. Realizowa-
ny jest przez przychodnię Vita Longa w Przeźmierowie, a szczegóły 
znajdą Państwo na łamach tego numeru „Sąsiadki-Czytaj”.

Gmina Tarnowo Podgórne zapewnia dzieciom i młodzieży róż-
norodne formy wypoczynku. W obozach prowadzonych przez 
organizacje pozarządowe udział bierze blisko 230 uczestni-

ków, których wypoczynek jest dofinansowany z budżetu Gminy kwotą  
65 000 zł. Natomiast z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sezam wyjeżdża 
blisko 200 osób, a dofinansowanie w tym przypadku to ponad 100 tys. zł. 

W szkołach podstawowych zakończyły się zapisy na pięć tygodnio-
wych wyjazdów nad morze, do Niechorza, które są w połowie finanso-
wane z budżetu Gminy – weźmie w nich udział  250 dzieci kwota ok. 
100 tys. złotych. Dodatkowo, w tym roku, Tarnowskie Termy organizu-
ją półkolonie – osiem pięciodniowych turnusów (szczegóły tej propo-
zycji wewnątrz numeru). Planujemy również uruchomienie półkolonii 
w wiejskich świetlicach. W tej chwili jest sondowane zainteresowanie 
taką formą spędzania czasu. Natomiast spędzanie ferii w placówkach 
oświatowych jest niemożliwe, ponieważ okres wakacyjny wykorzysty-
wany jest na prowadzenie prac remontowych.
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aktualności 

Baranowo

 Trwa opracowywanie projektu przebu-
dowy ul Wspólnej/Przemysława

Batorowo

 Zakończono remont i wyposażanie 
świetlicy

Ceradz Kościelny

 Podpisano umowę na remont elewacji 
świetlicy

 Przygotowanie do realizacji chodnika 
na ul. Palaczówka

Chyby

 Otwarto oferty w przetargu na projekt 
chodnika ul. Szkolnej

Góra

 Podpisano umowę na remont elewacji 
świetlicy

 Otwarto oferty w przetargu na realiza-
cję na ul. Krętej

Jankowice

 Trwa opracowywanie dokumentacji 
projektowej rewitalizacji Zespołu Pała-
cowo-Parkowego 

 Trwa procedura przetargowa na roz-
biórkę budynków gospodarczych przy 
Pałacu

Kokoszczyn 

 Przygotowanie do przetargu na projekt 
chodnika przy ul. Lipowej

Lusowo

 Trwa opracowywanie projektu kolejne-
go etapu budowy ścieżki rowerowej w 
ul. Wierzbowej

 Zakończono opracowanie projek-
tu budowy i uruchomiono procedurę 
przetargową na wybór wykonawcy 
budynku gospodarczego przy szkole 
podstawowej.

Lusówko

 Trwa rozbudowa szkoły podstawowej 

 Trwa opracowywanie projektu moder-
nizacji dworku

 Trwa przygotowanie projektu ścieżki 
rowerowej łączącej Lusówko z Janko-
wicami 
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

W Sadach przy ul. Lotosowej zielenią już kolejne drzewa zasa-
dzone w ramach społecznej akcji mieszkańców. W tym roku, 
w ramach wiosennych prac zasadzono ich aż 1 900! Posprzą-

tano także park w  miejscowości. Po skończonej pracy był czas na roz-
mowy i wspólny odpoczynek. Brawo mieszkańcy Sadów!  ~ ARz

1900 drzew społecznie!

Na ręce Dyrektor Bibliote-
ki Publicznej w Tarnowie 
Podgórnym Iwony Biliń-

skiej Wójt Tadeusz Czajka złożył 
podziękowania za zaangażowanie 
w działania na rzecz propagowa-
nia czytelnictwa. W spotkaniu, 
które odbyło się 8 maja z okazji 
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, 
uczestniczyły panie pracujące w 
Bibliotece Głównej i jej filiach na 
terenie Gminy. 

Wójt powiedział, że współcze-
sne biblioteki to nie tylko bogate 
księgozbiory, ale również miejsca 
ciekawych warsztatów i spotkań 

literackich. Podkreślił, że podej-
mowane inicjatywy zachęcają do 
czytania najmłodszych, młodzież 
i dorosłych, pokazując nowocze-
sne oblicze bibliotek. Efektem 
tej atrakcyjnej oferty jest rosnąca 
liczba czytelników 

Dyrektor Biblioteki dziękując 
za życzenia podkreśliła, że dzię-
ki inwestycjom zrealizowanym 
przez Gminę Tarnowo Podgórne, 
mieszkańcy korzystają z nowych 
przestrzeni bibliotecznych. 

~ ARz 

W podziękowaniu za 
promocję czytelnictwa
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aktualności

Ponad stu przedstawicie-
li biznesu i samorządu 
uczestniczyło w II konfe-

rencji Odkodowany Biznes Od-
kodowany Samorząd w Tarno-
wie Podgórnym, zorganizowanej 
przez Gminę Tarnowo Podgór-
ne i Tarnowskie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców (TSP). Partne-
rem biznesowym był ING Bank 
Śląski, natomiast dziennik Rzecz-
pospolita objął wydarzenie patro-
natem medialnym.  Ogólnopolski 
charakter konferencji podkreślał 
udział samorządowców z całego 
kraju: również z województw po-
morskiego, czy warmińsko-ma-
zurskiego. Stronę biznesową re-
prezentowali członkowie TSP. 

Konferencja rozpoczęła się od 
debaty gospodarczej w ramach 
cyklu „Śniadania z Rzeczpospo-
litą”. Dyskusję poprowadził red. 
Marcin Piasecki, a panelistami 
byli prof. Piotr Płoszajski i prof. 
Marek Góra z warszawskiej 
Szkoły Głównej Handlowej, prof. 
Tadeusz Kowalski z Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Poznaniu, 
członek Rady Polityki Pieniężnej 
dr Andrzej Rzońca i Dorota Wol-
na z PwC. 

Punktem wyjścia dla debaty 
była ocena kondycji polskiej go-
spodarki i prognoza kierunków 
jej rozwoju.  Skupiając się na re-
lacji biznes – samorząd wskazy-
wano na potrzebę stałego wpro-
wadzania innowacji w obu tych 
obszarach. Jednocześnie podkre-
ślano konieczność stałego rozwoju 
i dokształcania zarówno instytucji, 
jak i jej członków. Rozmawiano 
o potrzebie zdefiniowania unikal-
nej niszy, czyli specjalności, któ-
ra będzie kluczowym czynnikiem 
sukcesu organizacji. Co ważne, pa-
neliści zgodzili się, że ogranicze-
nia jakie posiada firma czy samo-
rząd powinny stać się inspiracją do 
poszukiwań nowych możliwości 
rozwoju. Dyskutowano także  na 
temat współczesnej polskiej poli-
tyki fiskalnej i jej wpływu na dzia-
łalność przedsiębiorstw, a co za 
tym idzie na budżety samorządów. 

Spotkanie samorządu i biznesu

Po krótkiej przerwie odbyły się 
dwie debaty. W pierwszej rozma-
wiano na temat strategii dobrych 
relacji. Witold Horowski, właści-
ciel firmy STRATEX zaprosił do 
panelu Prezydenta Nowej Soli 
Wadima Tyszkiewicza, Prezesa 
Zarządu Strauss Cafe Poland Jac-
ka Gunera, Prezes Zarządu World 
Trade Center Poznań Danutę Ku-
basik oraz Prezydenta Polsko-
-Amerykańskiej Izby Handlowej 
Macieja Cybulskiego. Paneli-
ści zastanawiali się jakie czynni-
ki mają wpływ na  zbudowanie 
i rozwijanie partnerskich relacji 
pomiędzy przedsiębiorcami a sa-
morządowcami. Poruszono także 
rolę instytucji doradczych w pro-
cesie nawiązywania i zacieśniania 
wzajemnych kontaktów.

Temat kontynuowano na dru-
gim panelu poświęconym przy-
ciąganiu inwestorów. Prowadzący 
Wojciech Ławniczak skoncentro-
wał dyskusję wokół trzech obsza-
rów: nastawienia samorządu do 
inwestora, obaw lokalnego bizne-
su przed inwestorem zagranicz-

nym oraz zasad współpracy jed-
nostek samorządu terytorialnego, 
inwestora i biznesu lokalnego. Na 
ten temat rozmawiali: Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego Grze-
gorz Benedykciński, Prezydent 
Wielkopolskiej Izby Przemysło-
wo-Handlowej Wojciech Kruk, 
Współwłaścicielka firmy Adam’s 
Anna Skrzyniarz i Dyrektor Fi-
nansowy Grupy Muszkieterów 
Jarosław Konopka.  Rozmawia-
no o zmianach na rynku pracy ja-
kie zachodzą po pojawieniu się 
nowych podmiotów, zwłaszcza 
dużych, o ograniczeniach i trud-
nościach jakie napotykają przed-
siębiorcy oraz o czynnikach jakie 
analizują izby handlowe przy oce-
nie terenów inwestycyjnych.

Po południu odbyły się dwie 
sesje warsztatowe pogłębiające 
w sposób praktyczny temat do-
brych relacji i przyciągania inwe-
storów. 

Relacja z konferencji znajduje 
się na stronie internetowej www.
odkodowany.pl

Konferencję roz-
poczęła debata 
gospodarcza 
„Śniadanie z 
Rzeczpospolitą”

W konferencji 
uczestniczyło 
ponad 100 osób.
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Przeźmierowo

 Trwa opracowywanie projektu przebu-
dowy ul. Kościelnej i Jarzębinowej

 Kończy się opracowywanie projektu 
płyty Rynku

Sady

 Otwarto oferty w przetargu na projekt 
ul. Rolnej

Sierosław

 Przygotowanie do realizacji ul. Dwor-
skiej wraz z odcinkiem ul. Morwowej

Tarnowo Podgórne

 Zakończono przebudowę ul. Szkolnej

 Trwa opracowywanie projektu przebu-
dowy ulic: Kalinowa, Wrzosowa, Ger-
berowa, Modrakowa 

 Trwa opracowanie dokumentacji dla ul. 
25 Stycznia

Wysogotowo

 Trwa opracowanie projektu na wyko-
nanie przebudowy ul. Wierzbowej – II 
etap

 Trwa opracowanie dokumentacji pro-
jektowej chodnika na ul. Skórzewskiej 

Pozostałe

 Trwają prace remontowe w komunal-
nych budynkach mieszkalnych 

Zgodnie z uchwałą nr 
9/2014 Krajowej Rady Izb 
Rolniczych z 25 listopada 

2014 r. na niedzielę, 31 maja 2015 
r.  zostały zarządzone wybory do 
izb rolniczych. Lokale wyborcze 
czynne będą w godz. 8.00-18.00. 
Lokal wyborczy w naszej Gminie 
będzie usytuowany w świetlicy 
wiejskiej w Rumianku.

Czynne i bierne prawo wybor-
cze w wyborach powszechnego 
samorządu rolniczego mają: 

- osoby fizyczne i prawne, będą-
ce podatnikami podatku rolnego 
w rozumieniu przepisów o podat-
ku rolnym, będący właścicielami, 
posiadaczami lub użytkownikami 

wieczystymi gospodarstw rolnych  
o powierzchni przekraczającej 1 
ha fizyczny lub 1 ha przeliczenio-
wy. Podatnicy podatku rolnego, 
którzy nie spełniają tego wymogu 
nie mogą być uznani za członków 
samorządu rolniczego;

- podatnicy podatku dochodo-
wego z działów specjalnych pro-
dukcji rolnej;

- członkowie rolniczych spół-
dzielni produkcyjnych posiadają-
cych w nich wkłady gruntowe.

Każda gmina stanowi jeden 
okręg wyborczy. Gmina Tarnowo 
Podgórne ma numer 164. 

~ A.W.

Wybory do izb rolniczych

Wójt Tadeusz Czajka zaprosił przedstawicieli drużyn Ochot-
niczej Straży Pożarnej z naszej Gminy: z Tarnowa Podgór-
nego, Lusowa i Ceradza Kościelnego.  Składając życzenia 

podziękował druhnom i druhom za zaangażowanie, poświęcenie i go-
towość do ratowania zdrowia i dobytku, a nierzadko i życia osób prze-
bywających na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Przekazał także na 
rzecz strażnic drobny sprzęt techniczny.

Obecny na spotkaniu  Komendant Gminny Stanisław Przybylski 
przypomniał o przypadających w przyszłym roku jubileuszach:  85-le-
cia OSP w Tarnowie Podgórnym i 80-lecia OSP w Ceradzu Kościelnym. 
Wszyscy zgodzili się, że konieczne jest zebranie i opracowanie histo-
rycznych informacji na temat funkcjonowania w przeszłości ruchu stra-
żackiego na terenie naszej Gminy. 

Spotkanie było okazją do podzielenia się problemami nurtującymi 
druhów z OSP, dotyczącymi miejsca i roli OSP zarówno w strukturach 
państwowych, jak i w społecznościach lokalnych. Inspektor ochrony 
przeciwpożarowej Urzędu Gminy Andrzej Goszczyński wyraził nie-
pokój związany z  planowanymi od 2016 roku bardzo niekorzystnymi 
zmianami przepisów, dotyczącymi między innymi kierowców pojaz-
dów uprzywilejowanych, a także podniesieniem podatku VAT na zakup 
samochodów i sprzętu dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z 8% 
do 23%.

Spotkanie odbyło się 7 maja z okazji Międzynarodowego Dnia Stra-
żaka. ~ ARz

Ratują i pomagają 

15 maja 2015 r. minęła termin płatności:
- II raty podatku od nieruchomości,
- II raty podatku rolnego.
Niezapłacenie podatku lokalnego w ustawowym 

terminie jest zaległością podatkową i podlega egze-
kucji wraz z należnymi odsetkami. Stawka odsetek od 
zaległości podatkowych w stosunku rocznym  wynosi 
od dnia 9 października 2014 r. – 8,00% kwoty zale-
głości w skali roku.

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

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz po-
datku rolnego (łącznego zobowiązania pieniężnego) 
dokonywać można również u sołtysa danej miejsco-
wości.

W budynku Urzędu Gminy przy ul. Poznańskiej 
115 czynny jest codziennie Punkt Kasowy Banku 
Śląskiego Oddział w Tarnowie Podgórnym. Punkt 
ten czynny jest w godzinach: pn. 11.00-16.00, wt.-
-czw.  11.00-15.00, w pt. 11.00-14.00. ~ A.W.

Wydział Finansowy 
przypomina
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UWAGA! 
UWAGA!
31 maja (niedziela) 

o 15.00 zaprasza-
my dzieci z Chyb na 

Dzień Dziecka plac zabaw Kwia-
towa róg Ogrodowej

~Sołtys i Rada Sołecka Chyb

Park im. St. Kanikowskiego w PrzeŸmierowie
16:00  – Wystêp dzieci z przedszkola w PrzeŸmierowie
16:30  – Wystêp dzieci ze Szko³y Podstawowej w PrzeŸmierowie
17:00  – Dzieciêcy Zespó³ Pieœni i Tañca Ludowego "Modraki"
17:45  – Vanessa Jaskólska (perkusistka - mieszkanka PrzeŸmierowa)
16:00-18:00 FINA£ Turnieju So³ectw Gminy Tarnowo Podgórne 
18:00-19:00 – Pokaz Rowerowy
18:00  – Orkiestra Dêta Da Capo z Ma¿oretkami
19:00  – Zespó³ Rock and Rolnik
20:30  –  Zespó³ Strefa Zero
Hala OSiR w PrzeŸmierowie, ul. Koœcielna 46/48 
14: 00 – Turniej KOPA

 

Obiekt OSiR w PrzeŸmierowie,
ul. Koœcielna 46/48

9:00-14:00 –Turniej pi³ki no¿nej 
                     dla doros³ych 

Centrum Kultury w PrzeŸmierowie, 
ul. Ogrodowa 13

13:00  – Dzieci Dzieciom „Kopciuszek” 
w wykonaniu DZPiT Modraki 

Boisko Orlik 2012 PrzeŸmierowo, 
ul. Ogrodowa 20

14:30 – Gry i zabawy ruchowe dla   
  dzieci i rodziców

16:30 – Uroczyste zakoñczenie imprezy                   
              z losowaniem Nagrody Dnia

DNI DNI PRZE�MIEROWAPRZE�MIEROWA

30 maja (SOBOTA)

31 maja (NIEDZIELA)

RADA SO£ECKA
PRZE�MIEROWA

WSPÓ£OGRANIZATORZY:

30-31.05.201530-31.05.2015

Sołtys i Rada Sołecka Tarno-
wa Podgórnego zapraszają 
dwuosobowe zespoły z na-

szej Gminy, które chciałyby spró-
bować swoich sił w siatkowej pił-
ce plażowej. 

– Mamy w Tarnowie Podgór-
nym boisko do siatkówki plażo-
wej, stąd pomysł stworzenia Tar-
nowskiej Ligi Piłki Siatkowej. Pod 
koniec wakacji poznamy najlep-
szą siatkarką parę – mówi radny 
Piotr Owczarz, Sołtys Tarnowa 
Podgórnego.

Zainteresowanych prosimy 
o kontakt z Piotrem Owczarzem 
pod nr tel. 603 601 933. Zgłosze-
nia przyjmowane będą do koń-
ca maja, a pierwsze mecze przy 
ul. Ogrodowej w Tarnowie Pod-
górnym rozegrane zostaną już 
w czerwcu.  ~ ARz 

Grasz w 
siatkówkę 
plażową – 
przyłącz się!

Sołtys i Rada Sołecka zorganizowali spotka-
nie dla mieszkanek Sadów. Spotkanie odby-
ło się w bardzo miłej atmosferze, przy kawie 

i własnych wypiekach. Wszystkie panie zostały ob-
darowane kwiatkiem. Spotkanie umilała nieodłącz-
na muzyka, wspólny śpiew piosenek biesiadnych 
oraz Walery Pajtak, mieszkaniec naszej Gminy, któ-
ry przygrywał nam na akordeonie. Konkurs karaoke 
dodatkowo wprowadził element rywalizacji. Nie 
obyło się bez mnóstwa śmiechu i gromkich braw dla 
uczestników.

Dziękujemy za liczne przybycie!
~ Sołtys Elżbieta Nowaczyk

Kobiece spotkanie w Sadach
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Centrum Logistyczne w Sa-
dach – jako pierwszy ośro-
dek w Polsce – uruchomi-

ło program zwiedzania zakładu. 
18 kwietnia w inaugurującej wy-
cieczce udział wziął m.in. Wójt 
Tadeusz Czajka. Dyrektor Gene-
ralny Amazon w Sadach Robert 
Stobiński przedstawił system pra-
cy w firmie, zwracając szczególna 
uwagę na najbardziej innowacyj-
ny system dostaw, jaki tworzony 
jest w Centrum na terenie naszej 
Gminy. 

Osoby zainteresowane zwie-
dzaniem w grupach lub indywi-
dualnie mogą zapisywać się już 
na stronie http://pl.amazonfcto-
urs.com/ na wycieczki po centrum 
w Sadach. W zwiedzaniu mogą 
uczestniczyć osoby powyżej szó-
stego roku życia. Każda wyciecz-
ka trwa około godzinę i odbywa 
się w grupach do 30 osób. ~ ARz

Amazon otworzył drzwi

W głosowaniu, które odbyło się 10 maja 2015 r., kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 
 

Kandydat Liczba głosów Procent
Grzegorz Michał Braun 75 0,72%
Andrzej Sebastian Duda 2 094 20,19%
Adam Sebastian Jarubas 77 0,74%
Bronisław Maria Komorowski 5 336 51,46%
Janusz Ryszard Korwin-Mikke 300 2,89%
Marian Janusz Kowalski 39 0,38%
Paweł Piotr Kukiz 1 888 18,21%
Magdalena Agnieszka Ogórek 244 2,35%
Janusz Marian Palikot 226 2,18%
Paweł Jan Tanajno 38 0,37%
Jacek Wilk 53 0,51%

 
Liczba uprawnionych do głosowania - 18 307 
Liczba oddanych głosów - 10 370 
Frekwencja - 56,64% 
 
II tura wyborów odbędzie się 24 maja 2015. 

~ ARz 

Wybory I tury wyborów na Prezydenta RP
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Otwórz 
z nami

Odbierz bezpłatne zaproszenie  
i weź udział w ceremonii otwarcia!

   29 maja 
– bądź jednym z pierwszych gości

Z
aproszenia będą wydawane 27 maja w  godz. 
17.00 – 21.00 na Strzelnicy przy ul. Zachodniej 
w Tarnowie Podgórnym.

Warunkiem otrzymania zaproszenia jest okaza-
nie Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne (ze 
względu na dużą liczbę wniosków o Kartę Mieszkań-
ca akcja adresowana jest do osób, które do 20 maja 
włącznie złożyły kompletne wnioski i odebrały Kartę 
najpóźniej w dniu 27 maja).

Każdemu posiadaczowi Karty przysługuje jedno za-
proszenie. Jedna osoba może wziąć maksymalnie dwa 
zaproszenia: dla siebie oraz dla jednej osoby towarzy-
szącej (niezbędne jest posiadanie Karty Mieszkańca tej 
osoby). Dziecko do lat 12 może uczestniczyć w uroczy-
stości otwarcia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Zaproszenia uprawniają do: 
•  wejścia i korzystania ze wszystkich atrakcji base-

nowych,
• pobytu na plaży zewnętrznej,

Od 30 maja zapraszamy  
do korzystania z atrakcji
Godziny otwarcia obiektu: 6.30 – 23.00:
od 6.30 – basen sportowy
od 9.00 – wszystkie atrakcje

•  dla osób dorosłych: udziału 
w  jednym seansie saunowym 
(seanse będą prowadzone od 
godziny 19.00), 

•  udziału w  uroczystym prze-
cięciu wstęgi (o 18.00),

•  udziału w  zajęciach fitness 
prowadzonych przez anima-
torów.

Pula jednorazowych, jednooso-
bowych zaproszeń przeznaczo-
nych do rozdania wynosi 500 szt.

W  dniu otwarcia wejście na 
obiekt Term: od godziny 17.00 do 
17.45. Obowiązują regulaminy 
obiektu, a  w  szczególności klapki 
i stroje kąpielowe. 
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Parter Piętro

Mapa atrakcji Tarnowskich Term
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Jesteś posiadaczem 

                             Karty Mieszkańca  
Gminy Tarnowo Podgórne  
 – masz przywileje!

•  Kupując bilet płacisz 10% mniej.

•  Doładowując karnet otrzymujesz więcej.

•  Korzystasz z dofinansowania z budżetu Gminy  
do półkolonii organizowanych przez Tarnowskie Termy.

Jeżeli nie masz jeszcze Karty Mieszkańca, to 
pobierz, wypełnij i  złóż wniosek ze zdjęciem: 
w  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy lub na  
www.tarnowo-podgorne.pl/karta-mieszkanca

Mapa atrakcji Tarnowskich Term
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basen sportowy
•	 6 torów pływackich 
•	  każdy tor ma długość  

25 metrów 
•	 trybuny dla kibiców

saunarium

•	 dwie sauny parowe, 
•	 dwie sauny suche, 
•	 nowoczesna sauna infrared 
•	 natryski i baseny z zimną wodą 
•	 strefa odpoczynku
•	 komnata solna
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strefa sportu i zabawy

•	 relaks w wodach termalnych, 
•	 bicze wodne i leżanki wodne,
•	 dzika rzeka z biczami wodnymi, 
•	  zjeżdżalnie: proste  i długa, ślimakowa zjeżdżal-

nia multimedialna! 

aktywni plus
•	 Aqua Aerobik 
•	 Aqua Joga

W nauce pływania  
wiek nie ma znaczenia! 

akademia pływania

•	 zajęcia indywidualne 
•	 nauka pływania dla dzieci. 
 –  adaptacje do środowiska 

wodnego, 
 –  nauka i doskonalenie 

pływania
•	 nauka pływania dla dorosłych

Własności 
wody termalnej
• wysoka temperatura 45,7°C

• duża wydajność źródła 225 m3/h

•  zawartość wielu minerałów,  
m.in. jod, bar, magnez, wapń,  
fluorki oraz mikroelementy  
miedzi i żelaza

Więcej na: www.tarnowskie-termy.pl
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Ukończenie liceum ogól-
nokształcącego nie jest 
równoznaczne z uzyska-

niem określonego zawodu. Na-
uka w liceum to sposób dotarcia 
do głównego celu, jakim jest pod-
jęcie studiów wyższych. Oczywi-
ście można zakładać, że po uzy-
skaniu świadectwa ukończenia 
szkoły ponadgimnazjalnej jej ab-
solwent zrezygnuje ze studiów 
lub będzie kontynuować naukę 
w wybranej szkole policealnej, 
najczęściej dwuletniej, dającej za-
wód i status technika. Jest to jed-
nak dość zawiła ścieżka kariery 
zawodowej. Prościej byłoby wy-
brać naukę w technikum od razu 
po ukończeniu gimnazjum. 

Przyjmujemy jednak, że gimna-
zjalista wybiera naukę w liceum 
świadomie.  Zdaje  sobie bowiem 
sprawę, że osiągnięcie jak najlep-
szych wyników na maturze otwie-
ra mu drogę na dowolny kierunek 
studiów, nie tylko w Poznaniu ale 
i w innych ośrodkach uniwersy-
teckich w kraju i poza granicami. 

Liceum Ogólnokształcące 
w Tarnowie Podgórnym oferu-
je swoim uczniom trzy główne 

Kończy się rekrutacja do publicznych przed-
szkoli w Gminie Tarnowo Podgórne. Aby 
zapewnić wszystkich chętnym dzieciom 

miejsca w publicznych placówkach Gmina zwiększa 
co roku liczbę miejsc w przedszkolach. Od trzech lat 
współpracujemy w tym zakresie z prywatnymi pod-
miotami. Od roku 2013 w publicznych przedszko-
lach prowadzonych przez inne niż Gmina podmio-
ty przybyło 415 miejsc. To bardzo znacząca liczba. 
Obecnie wszystkich miejsc w publicznych przed-
szkolach jest 1 090. 

W tym roku – porównując liczbę dzieci oczekują-
cych na przyjęcie do przedszkoli w rekrutacji uzu-
pełniającej z liczbą wolnych miejsc w publicznych 
przedszkolach – można przypuszczać, że dla każ-
dego dziecka znajdzie się miejsce w publicznym 
przedszkolu prowadzonym przez Gminę lub przez 
prywatny podmiot. Co nie oznacza, że zawsze bę-
dzie to przedszkole wskazane w pierwszej prefe-
rencji.

Jak co roku najwięcej zgłoszeń było do publicz-
nych przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Dlaczego Liceum? Dlaczego w Tarnowie Podgórnym?
ścieżki kształcenia, zwane profi-
lami. Oto one: 

1. Profil humanistyczny 
przygotowujący do studiów na 
kierunkach filologicznych, na 
prawie, historii, psychologii, so-
cjologii i kierunkach pokrew-
nych. Uczeń od drugiej klasy li-
ceum ma rozszerzony program 
nauczania z języka polskiego, j. 
angielskiego i historii. Dodatko-
wo poznaje zagadnienia zwią-
zane z filmem i teatrem. Nasze 
liceum podpisało w kwietniu  
umowę o współpracy z Wydzia-
łem Filologii Polskiej i Klasycz-
nej UAM  i dzięki niej uczniowie 
z pasją mają świetną okazję po-
szerzenia swoich humanistycz-
nych zainteresowań. 

2. Profil politechniczny – dzię-
ki rozszerzonemu programowi 
z matematyki, fizyki i informaty-
ki uczniowie przygotowują się do 
studiów na różnych kierunkach 
politechnicznych i ekonomicz-
nych. Dodatkowymi propozycja-
mi szkoły jest „algorytmika” czyli 
przedmiot poszerzający umiejęt-
ności uczniów z dziedziny infor-
matyki oraz „matematyka wokół 

nas”, kształcąca praktyczne zasto-
sowanie matematyki.  

3. Profil ekologiczno – tury-
styczny przygotowujący do stu-
diów na biologii, geografii, tury-
styce, kierunkach medycznych 
i rolniczych. Od drugiej klasy 
nauki w liceum uczniowie mają 
rozszerzone godziny nauczania 
biologii, chemii i geografii. Do-
datkową propozycją szkoły jest 
przedmiot „laboratorium tereno-
we” realizowany w formie kilku-
dniowych sesji wyjazdowych do 
stacji naukowo - badawczej UAM 
w Jeziorach. Ponadto liceum pla-
nuje uściślenie współpracy z Wy-
działem Biologii, co przyczyni się 
do uatrakcyjnienia oferty szkoły 
i do pogłębienia wiedzy uczniów 
zainteresowanych biologią. 

Od 11 maja trwa okres re-
krutacji do szkół ponadgim-
nazjalnych. Życzę wszystkim 
gimnazjalistom dobrych i prze-
myślanych decyzji i zachęcam do 
rozważenia propozycji LO w Tar-
nowie Podgórnym. 

~ Paweł Smolibocki
O liceum piszemy również  

na str. 39 i 40. 

Trwa rekrutacja uzupełniająca
w Tarnowie Podgórnym i Lu-
sówku. Również w przedszkolu 
w Lusowie nie ma już wolnych 
miejsc. Dla dzieci, dla których 
zabrakło miejsc w tych placów-
kach, Gmina zaproponuje miej-
sca w kilku publicznych przed-
szkolach prowadzonych przez 
prywatne podmioty. Uwaga – 
w tych przedszkolach opłata za 
pobyt dziecka w placówce wy-
nosi również złotówkę za każdą 
godzinę powyżej pięciu godzin 
przeznaczonych na realizację 
podstawy programowej wycho-
wania przedszkolnego.

Odroczenie od obowiązku 
szkolnego dzieci sześcioletnich.

Od 1 września 2015 r. wszyst-
kie sześciolatki pójdą obowiąz-
kowo do pierwszej klasy, dlatego 
wielu rodziców zdecydowało się 

na przeprowadzenie badania go-
towości szkolnej, m. in. w Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Tarnowie Podgórnym. Obecnie 
na rozpatrzenie czeka 50 wnio-
sków, a kolejne wnioski spływa-
ją i będą rozpatrywane do końca 
sierpnia. 

Ważne – od września 2015 r. 
nie będzie oddziałów przedszkol-
nych w szkołach (z wyjątkiem 
szkoły podstawowej w Ceradzu 
Kościelnym). Odroczone od obo-
wiązku szkolnego dzieci, które 
uczęszczały do oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawo-
wych, będą realizować obowiązek 
przedszkolny w przedszkolu 
w Sadach. 

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
I Zastępca Wójta
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23  kwietnia odbyło się  
w Baranowie spotka-
nie, na które Wójt Ta-

deusz Czajka  zaprosił rodziców 
oraz wszystkich zainteresowa-
nych powstaniem szkoły podsta-
wowej publicznej prowadzonej 
przez osobę fizyczną. W ten spo-
sób prowadzone szkoły zysku-

ją tyluż zwolenników jak i prze-
ciwników. Są gminy np. Jarocin, 
gdzie większość szkół nie jest 
prowadzonych przez Gminę..  

Wójt przedstawił plany Gmi-
ny dotyczące powstania szkoły 
w Baranowie. 

Wójt Tadeusz Czajka 
otrzymał tytuł Samo-
rządowego Mene-

dżera Regionu w województwie 
wielkopolskim, zajmując pierw-
sze miejsce w rankingu prowa-
dzonym przez redakcję dziennika 
„Puls Biznesu”. 

Ranking jest przygotowywany 
co roku. Ostateczną listę rankin-
gową tworzą sami samorządowcy 
wskazując spośród siebie wyróż-
niających się włodarzy. Jak do-
strzegają organizatorzy „samo-
rządy terytorialne jako organy 
władzy zlokalizowane najbliżej 
lokalnych przedsiębiorców i spo-
łeczności, poprzez swoje głosy 
decydują o wyborze zwycięzców 
w każdym województwie”. 

Efektem tego badania ankieto-
wego jest ogólnopolski ranking 
Filary Polskiej Gospodarki oraz 
towarzyszący mu Samorządowy 
Menedżer Regionu.

Pierwsze miejsce w Wielkopolsce dla Wójta

Wyniki X edycji, laureatów tytułu Filar Polskiej Gospodarki 2014 
oraz Samorządowy Menadżer Regionu 2014, poznaliśmy w 15 kwietnia 
2015 r. w czasie uroczystej gali w Warszawie. 

W województwie wielkopolskim nagrody otrzymali: 
1. Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
2. Ryszard Nawrocki, Wójt Gminy Stare Miasto
3. Piotr Głowski, Prezydent Piły 

~ ARz

Innowacyjna szkoła od 1 września?
W tym roku zaplanowano pozyskanie gruntu na potrzeby placówki 

oraz koncepcję projektową, a otwarcie  we wrześniu 2018 r. Rozważa-
na jest też możliwość partnerstwa publiczno-prywatnego lub ogłosze-
nie przetargu na prowadzenie tej właśnie placówki. Stąd też obecność 
na spotkaniu Joanny Ceberniki, dyrektora  Akademii Pitagorasa, która 
planuje otwarcie 1 września publicznej szkoły podstawowej, prowadzo-
nej przez podmiot prywatny. Pomysł prowadzenia szkoły w powyższej 
formie spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców. Do 
tej placówki już zapisano 130 dzieci, a kilkanaście jest na liście rezer-
wowej.  Powstanie ona przy ul. Platynowej w Baranowie i zbudowana 
zostanie z 32 kontenerów w systemie modułowym.  Planuje się utwo-
rzenie 7 klas (3 klasy I, 2 klasy II, 1 klasa III i 1 klasa IV) – w każdej 
z nich uczyć się będzie maksymalnie 20 uczniów. Szkoła będzie utrzy-
mywana z dotacji gminnej w wysokości kosztów bieżących jakie gmina 
przeznacza na 1 ucznia w swojej szkole. W przypadku naszej Gminy to 
870 zł na miesiąc

Ponieważ jest to innowacyjne rozwiązanie, to wiele osób sygnalizo-
wało swoje obawy co do powodzenia tego pomysłu. Wójt jednak za-
pewnił zebranych, że Gmina będzie wspierać powstanie Akademii, a je-
śli nie uda się zrealizować tych planów, to dzieci mają zagwarantowane 
miejsca w gminnych szkołach publicznych.

Spotkanie zakończyła seria pytań na temat metody nauczania, kadry 
pedagogicznej oraz organizacji nauki w szkole. Na wszystkie odpowia-
dali Wójt Tadeusz Czajka, Dyrektor Akademii Pitagorasa Joanna Ceber-
nik, I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat i Dyrektor Gminnej 
Jednostki Oświatowej Bogusława Świerkiel. 

~ ARz 

Laureaci ran-
kingu Pulsu 
Biznesu

Do szkoły przy 
Platynowej  
w Baranowie  
zapisano 130 dzieci
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Ocena funkcjonowania Policji w Gminie Tarnowo Podgórne

Ocena funkcjonowania Straży Gminnej

Ocena funkcjonowania Policji w Gminie Tarnowo Podgórne 

Bardzo 
dobrze 

Dobrze 
Trudno 

powiedzieć 
Źle 

Bardzo źle 

5,2% 

51,5% 

34,8% 

6,7% 
1,8% 

2011 rok  (+56,7%, -8,5%) 

Bardzo 
dobrze 

Dobrze 
Trudno 

powiedzieć 
Źle 

Bardzo źle 

4,4% 

45,7% 
38,5% 

8,8% 
2,6% 

Bardzo dobrze 

Dobrze 

Trudno powiedzieć 

Źle 

Bardzo źle 

Bardzo 
dobrze Dobrze 

Trudno 
powiedzieć 

Źle 
Bardzo źle 

3,9% 

41,8% 
35,7% 

15,0% 

3,6% 

2014 rok (+45,7%, -18,6%) 

Mieszkańcy lepiej ocenili pracę Policji niż w 2014 roku  (o 8,4 punkty procentowe).  
Nastąpił również spadek opinii negatywnych o funkcjonowaniu Policji o 10,4 punkty procentowe. 

2012 rok  (+50,1%, -11,4%) 

2015 rok  (+54,1%, -8,3%) 

Bardzo 
dobrze Dobrze 

Trudno 
powiedzieć 

Źle 
Bardzo źle 

1,7% 

52,4% 

37,6% 

6,4% 
1,9% 

Ocena funkcjonowania Straży Gminnej 

Bardzo 
dobrze 

Dobrze 
Trudno 

powiedzieć 
Źle 

Bardzo źle 

5,0% 

45,0% 
33,9% 

12,6% 

3,5% 

2011 rok  (+50,0%, -16,1%) 

Bardzo 
dobrze 

Dobrze 
Trudno 

powiedzieć 
Źle 

Bardzo źle 

3,3% 

41,9% 

28,4% 

20,7% 

5,7% 

Bardzo dobrze 

Dobrze 

Trudno powiedzieć 

Źle 

Bardzo źle 

2012 rok  (+45,2%, -26,4%) 

Bardzo 
dobrze Dobrze 

Trudno 
powiedzieć 

Źle 
Bardzo źle 

3,7% 

35,3% 38,1% 

16,6% 

6,3% 

2014 rok (+39,0%, -22,9%) 

Należy odnotować nieznaczny spadek wizerunku Straży Gminnej.  
Pozytywne opinie mieszkańców o pracy Straży Gminnej uległy zmniejszeniu w stosunku do 2014 r. 
o 3 punkty procentowe oraz wzrosły opinie negatywne o 1,5 punktu procentowego.   

Bardzo 
dobrze Dobrze 

Trudno 
powiedzieć 

Źle 
Bardzo źle 

1,6% 

34,4% 
45,6% 

15,0% 

3,4% 

2015 rok (+36,0%, -18,4%) 

Mieszkańcy lepiej ocenili pracę Policji niż w 2014 roku  (o 8,4 punkty 
procentowe). Nastąpił również spadek opinii negatywnych o funkcjo-
nowaniu Policji o 10,4 punkty procentowe.

Należy odnotować nieznaczny spadek wizerunku Straży Gminnej. 
Pozytywne opinie mieszkańców o pracy Straży Gminnej uległy zmniej-
szeniu w stosunku do 2014 r. o 3 punkty procentowe oraz wzrosły 
opinie negatywne o 1,5 punktu procentowego.  

Prezentujemy drugą część wyników badań opinii publicznej. Wywiady 
przeprowadzono z mieszkańcami Gminy (901 osób) w marcu 2015 r.
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Stopień korzystania przez mieszkańców z usług Komunikacji 
Autobusowej Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

Czy korzysta Pan/Pani z usług gminnej spółki autobusowej TPBUS?

Średnia ocen gminnej komunikacji  autobusowej

Stopień korzystania przez mieszkańców z usług Komunikacji Autobusowej Gminy 
Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o. o. 

Czy korzysta Pan/Pani z usług gminnej spółki autobusowej TPBUS? 

Badanie 2009 rok 

77,4% 

22,6% 
Nie Tak 

Badanie 2015 rok 

73,1% 
26,9% 

Nie 

Tak 

Można przyjąć, że grono korzystających  
z usług komunikacji autobusowej jest o ok. 10 
punktów większe (niż wynika to z badań, 
+36,9%), ponieważ badaniami nie objęto 
młodzieży poniżej 18. roku życia oraz 
pracowników zakładów pracy, którzy 
mieszkają w innych gminach. 

71,7% 

28,3% 
Nie 

Tak 

Badanie 2014 rok 

Można przyjąć, że grono korzystających z usług komunikacji au-
tobusowej jest o ok. 10 punktów większe (niż wynika to z badań, 
+36,9%), ponieważ badaniami nie objęto młodzieży poniżej 18. 
roku życia oraz pracowników zakładów pracy, którzy mieszkają 
w innych gminach. 

Użytkownicy komunikacji autobusowej Gminy Tarnowo Pod-
górne, przyznali po 4.2 punkty za punktualność kursów zgod-
nie z rozkładem jazdy oraz za kulturę kierowców. 
Według ankietowanych kolejne  cechy gminnej komunikacji 
autobusowej to czystość pojazdów (4.18), bezpieczeństwo 
i  komfort podróżowania, jakość taboru (4.08) oraz dostęp-
ność do transportu publicznego – trafność lokalizacji przy-
stanków  (3.91).  Najniższe oceny otrzymały częstotliwość 
kursowania linii autobusowych w  soboty i  dni świąteczne 
(3.28) oraz cena biletu w stosunku  do świadczonych usług 
(2.96).

Można przyjąć, że grono korzystających z usług komunikacji 
autobusowej jest o około 10 punktów większe (niż wynika to 
z badań, +36,9%), ponieważ badaniami nie objęto młodzie-
ży poniżej 18. roku życia oraz pracowników zakładów pracy, 
którzy mieszkają w innych gminach. 
Więcej niż co czwarty (26,9%) mieszkaniec  Gminy Tarnowo 
Podgórne zadeklarował, że korzysta z usług gminnej spółki 
autobusowej TPBUS, natomiast mieszkańcy ośmiu miejsco-
wości wskazali, że częściej od pozostałych miejscowości ko-
rzystają z gminnego transportu zbiorowego (od 29,6% w Lu-
sówku do 42,9% w Lusowie).  

Lp. Struktura usług komunikacji autobusowej Średnia ocen 

1 Punktualność kursów zgodnie z rozkładem jazdy 4.2 
2 Kultura, postawa kierowców  4.2 
3 Czystość pojazdów 4.18 
4 Bezpieczeństwo i komfort podróżowania, jakość taboru 4.08 
5 Dostępność do transportu publicznego – trafność lokalizacji przystanków  3,91 
6 Dostępność  do informacji o rozkładzie  jazdy i  zmianach 3,87 
7 W jakim stopniu rozkład jazdy spełnia oczekiwania w dni robocze  3,76 
8 Czystość  w otoczeniu  przystanku 3,34 
9 Dostępność  do punktów sprzedaży biletów 3,31 

10 W jakim stopniu rozkład jazdy spełnia oczekiwania w soboty i dni świąteczne  3,28 
11 Cena biletu w stosunku  do świadczonych usług 2,96 

Średnia ocen gminnej komunikacji  autobusowej 

Użytkownicy komunikacji autobusowej Gminy Tarnowo Podgórne, przyznali po 4.2 
punkty za punktualność kursów zgodnie z rozkładem jazdy oraz za kulturę kierowców.  
Według ankietowanych kolejne  cechy gminnej komunikacji autobusowej to czystość 
pojazdów (4.18), bezpieczeństwo i komfort podróżowania, jakość taboru (4.08) oraz 
dostępność do transportu publicznego – trafność lokalizacji przystanków  (3.91).  
Najniższe oceny otrzymały częstotliwość kursowania linii autobusowych w soboty i dni 
świąteczne (3.28) oraz cena biletu w stosunku  do świadczonych usług (2.96). 
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Stopień zagrożeń zdrowia w wyniku oddziaływania środowiska (w %)
Który z problemów środowiska uważa Pan/Pani za najistotniejszy dla stanu swojego zdrowia?

Sposoby  rozwiązania zagrożeń kotłowni węglowych (w %) 

Dla 56,2% mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne do-
mowe kotłownie węglowe stanowią istotny problem dla 
środowiska i stanu zdrowia. Nie podziela tej opinii prawie 
co piaty (19,6%) ankietowany.  24,2% respondentów wy-
brało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Ponad dwie trzecie (69,8%) ankietowanych akceptuje rozwiązanie zagrożeń kotłowni węglowych przez  wprowadzenie dobro-
wolnego programu, który  zrefunduje koszty zmiany ogrzewania ze środków budżetu Gminy. Przeciw takiemu rozwiązaniu był 
co 10 ankietowany. Nie uzyskała akceptacji mieszkańców propozycja wprowadzenia zakazu ogrzewania węglem.

Ankietowani uznali, że najbardziej zagrażają ich zdrowiu: dzikie wysypiska odpadów (49,2%), uciążliwości zapachowe (43,2%) 
oraz dym z domowych kotłowni węglowych (41,1%). Z rozkładów liczebności tablic krzyżowych wynika, że mieszkańcom są-
siadującym  z lotniskiem Ławica hałas w zdecydowanie w większym stopniu wpływa na stan ich zdrowia, niż mieszkańcom 
oddalonych od lotniska miejscowości, co wykazało ponad trzy piąte (60,2%) mieszkańców Przeźmierowa i 57,1% Wysogo-
towa. Natomiast nie wskazali na tą uciążliwość mieszkańcy następujących miejscowości: Ceradz Kościelny, Kokoszczyn, 
Lusowo, (jedna osoba z Lusówka), Rumianek, Sady i Sierosław. Również z powodu hałasu z toru Poznań  najczęściej na tą 
uciążliwość ze zrozumiałych powodów  wskazywali mieszkańcy sąsiadujących z torem miejscowości.

56,2% 

19,6% 

24,2% 

Tak Nie Trudno powiedzieć 

Kolejność Proponowane rozwiązania Akceptacja Trudno 
powiedzieć 

Brak 
akceptacji 

1 
Wprowadzić dobrowolny program refundujący koszty zmiany 
ogrzewania ze środków budżetu gminy  69,8 20,2 10 

2 Wprowadzić na terenie Gminy zakaz ogrzewania węglem 25,1 30,8 44,1 
3 Nie widzę problemu  0 100 0 

Ocena zagrożeń kotłowni węglowych na stan środowiska i zdrowia (w %).  
Czy Pana/Pani zdaniem domowe kotłownie węglowe stanowią istotny problem dla środowiska i stanu zdrowia?  

Dla 56,2% mieszkańców Gminy Tarnowo 
Podgórne domowe kotłownie węglowe 
stanowią istotny problem dla środowiska  
i stanu zdrowia. Nie podziela tej opinii 
prawie co piaty (19,6%) ankietowany.  
24,2% respondentów wybrało odpowiedź 
„trudno powiedzieć”. 

Sposoby  rozwiązania zagrożeń kotłowni węglowych (w %)  

Ponad dwie trzecie (69,8%) ankietowanych akceptuje rozwiązanie zagrożeń kotłowni 
węglowych przez  wprowadzenie dobrowolnego programu, który  zrefunduje koszty 
zmiany ogrzewania ze środków budżetu Gminy. Przeciw takiemu rozwiązaniu był co 
10 ankietowany. Nie uzyskała akceptacji mieszkańców propozycja wprowadzenia 
zakazu ogrzewania węglem. 

56,2% 

19,6% 

24,2% 

Tak Nie Trudno powiedzieć 

Kolejność Proponowane rozwiązania Akceptacja Trudno 
powiedzieć 

Brak 
akceptacji 

1 
Wprowadzić dobrowolny program refundujący koszty zmiany 
ogrzewania ze środków budżetu gminy  69,8 20,2 10 

2 Wprowadzić na terenie Gminy zakaz ogrzewania węglem 25,1 30,8 44,1 
3 Nie widzę problemu  0 100 0 

Ocena zagrożeń kotłowni węglowych na stan środowiska i zdrowia (w %).  
Czy Pana/Pani zdaniem domowe kotłownie węglowe stanowią istotny problem dla środowiska i stanu zdrowia?  

Dla 56,2% mieszkańców Gminy Tarnowo 
Podgórne domowe kotłownie węglowe 
stanowią istotny problem dla środowiska  
i stanu zdrowia. Nie podziela tej opinii 
prawie co piaty (19,6%) ankietowany.  
24,2% respondentów wybrało odpowiedź 
„trudno powiedzieć”. 

Sposoby  rozwiązania zagrożeń kotłowni węglowych (w %)  

Ponad dwie trzecie (69,8%) ankietowanych akceptuje rozwiązanie zagrożeń kotłowni 
węglowych przez  wprowadzenie dobrowolnego programu, który  zrefunduje koszty 
zmiany ogrzewania ze środków budżetu Gminy. Przeciw takiemu rozwiązaniu był co 
10 ankietowany. Nie uzyskała akceptacji mieszkańców propozycja wprowadzenia 
zakazu ogrzewania węglem. 

Ocena zagrożeń kotłowni węglowych na stan środowiska i zdrowia (w %)
Czy Pana/Pani zdaniem domowe kotłownie węglowe stanowią istotny problem  

dla środowiska i stanu zdrowia? 

Kolejność  Elementy zagrożeń  zdrowia Wybór  w % 

1 Dzikie wysypiska odpadów 49,2 

2 Uciążliwość zapachowa 43,2 

3 Dym z domowych kotłowni węglowych 41,1 

4 Hałas samochodowy 34,6 

5 Zanieczyszczenia powietrza 31,7 

6 Hałas lotniska Ławica 26,6 

7 Hałas  z Toru Poznań  16,6 

8 Hałas przemysłowy 13,1 

Stopień zagrożeń zdrowia w wyniku oddziaływania środowiska (w %).   
Który z problemów środowiska uważa Pan/Pani za najistotniejszy dla stanu swojego zdrowia?  

Nie sumuje się do 100 - można było wybrać trzy odpowiedzi. 

Ankietowani uznali, że najbardziej zagrażają ich zdrowiu: dzikie wysypiska odpadów 
(49,2%), uciążliwości zapachowe (43,2%) oraz dym z domowych kotłowni węglowych 
(41,1%). Z rozkładów liczebności tablic krzyżowych wynika, że mieszkańcom 
sąsiadującym  z lotniskiem Ławica hałas w zdecydowanie w większym stopniu wpływa 
na stan ich zdrowia, niż mieszkańcom oddalonych od lotniska miejscowości, co 
wykazało ponad trzy piąte (60,2%) mieszkańców Przeźmierowa i 57,1% Wysogotowa. 
Natomiast nie wskazali na tą uciążliwość mieszkańcy następujących miejscowości: 
Ceradz Kościelny, Kokoszczyn, Lusowo, (jedna osoba z Lusówka), Rumianek, Sady  
i Sierosław. Również z powodu hałasu z toru Poznań  najczęściej na tą uciążliwość ze 
zrozumiałych powodów  wskazywali mieszkańcy sąsiadujących z torem miejscowości. 
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Zdecydowaną większością (92,9%) mieszkańcy zgodzili się 
ze stwierdzeniem: właściciele psów, udający się na spacer 
z psem, obowiązkowo posiadają przy sobie woreczki i sprzą-
tają po swoich psach, zabierając do własnego kubła. 

Mieszkańcy Gminy nie zgodzili się (przeciw 36,8%) z propozy-
cją usuwania psich odchodów za pieniądze z budżetu Gminy 
(za  11,9%).

11,9% 

36,8% 

51,3% 

Tak Nie Nie mam zdania 

Psie odchody w miejscach publicznych powinna posprzątać wynajęta firma za 
pieniądze z budżetu Gminy  

Psie odchody w miejscach publicznych powinni posprzątać  właściciele psów  

92,9% 

0,9% 6,2% 

Tak Nie Nie mam zdania 

Mieszkańcy Gminy nie zgodzili się 
(przeciw 36,8%) z propozycją usuwania 
psich odchodów za pieniądze z budżetu 
gminy (za  11,9%). 

Zdecydowaną większością (92,9%) 
Mieszkańcy zgodzili się ze stwierdzeniem: 
właściciele psów, udający się na spacer z 
psem, obowiązkowo posiadają  przy 
sobie woreczki i sprzątają po swoich 
psach, zabierając do własnego kubła.  

11,9% 

36,8% 

51,3% 

Tak Nie Nie mam zdania 

Psie odchody w miejscach publicznych powinna posprzątać wynajęta firma za 
pieniądze z budżetu Gminy  

Psie odchody w miejscach publicznych powinni posprzątać  właściciele psów  

92,9% 

0,9% 6,2% 

Tak Nie Nie mam zdania 

Mieszkańcy Gminy nie zgodzili się 
(przeciw 36,8%) z propozycją usuwania 
psich odchodów za pieniądze z budżetu 
gminy (za  11,9%). 

Zdecydowaną większością (92,9%) 
Mieszkańcy zgodzili się ze stwierdzeniem: 
właściciele psów, udający się na spacer z 
psem, obowiązkowo posiadają  przy 
sobie woreczki i sprzątają po swoich 
psach, zabierając do własnego kubła.  

Psie odchody w miejscach publicznych powinny być sprzątane przez:

W ubiegłym numerze 
opisałem procedurę 
wypełniania wniosku 

o dopłaty bezpośrednie w roku 
bieżącym dla gospodarstw o po-
wierzchni gruntów ornych powy-
żej 15 ha. Obecnie zajmiemy się 
gospodarstwami o powierzchni 
gruntów ornych do 10 ha i o pow. 
między 10,01 a 15 ha, bo dla tych 
grup gospodarstw procedura jest 
różna.

Gospodarstwa do 10 ha otrzy-
mują płatność za zazielenienie 
nieomal „automatycznie”, bo do 
spełniania praktyk rolniczych ko-
rzystnych dla klimatu i środo-
wiska wymagane jest utrzymy-
wanie pow. trwałych użytków 
zielonych i trwałych użytków zie-
lonych „cennych”. Gospodarstwo 
„duże” o powierzchni np. 100 ha 
może na pierwszej stronie Wnio-
sku zakreślić pole 09, co oznacza 
przystąpienie do systemu dla ma-
łych gospodarstw. Nie musi wtedy 
spełniać trzech obowiązkowych 
praktyk (utrzymanie TUZ, dywer-
syfikacja upraw, utrzymanie ob-

Wniosek o dopłaty (gospodarstwa poniżej 15 ha)
szarów proekologicznych EFA) 
z tym, że otrzyma płatności bez-
pośrednie w wysokości równo-
wartości w złotych kwoty 1250 
euro.

Działki rolne zalesione po 2008 
roku, zagajniki o krótkiej rotacji 
i uprawy zakwalifikowane jako 
grupa upraw JPO stanowią dział-
ki „główne” i oznaczane są odpo-
wiednio JPO L, JPO Z i JPO mu-
szą spełniać wymóg powierzchni 
– minimum 0,1 ha. Jako dział-
ki „podrzędne” do grupy upraw 
JPO deklarowane będą: płatności 
związane z produkcją odrębnie dla 
każdego schematu: skrobia, cu-
kier, chmiel, len konopie, rośliny 
wysokobiałkowe, owoce miękkie, 
pomidory – P; trwałe użytki zielo-
ne i „cenne” trwałe użytki zielo-
ne, w przypadku rolników posia-
dających takie obszary w swoim 
gospodarstwie – TUZ i TUZ C; 
trawy na gruntach ornych; gru-
pa upraw programu rolnośrodo-
wiskowego, rolno środowiskowo 
klimatycznego i upraw na cele 
energetyczne (PRS, PRSK, RE).

Działki „podrzędne” za wyjąt-
kiem grupy upraw P (płatności 
związane z produkcją) oraz grup 
upraw PRS, PRSK, RE mogą mieć 
powierzchnię mniejszą niż 0,1 ha. 
W przypadku uprawy soi należy ją 
zadeklarować jako odrębną dział-
kę (podrzędną dla działki P WB). 
Gatunków zbóż (żyta, pszenicy, 
pszenżyta, jęczmienia, owsa i ku-
kurydzy) nie trzeba deklarować 
jako odrębne działki rolne, gdyż 
powierzchnia gruntów ornych go-
spodarstwa wynosi poniżej 10 ha. 

Uwaga: Na stronie interneto-
wej www.tarnowo-podgorne.pl 
w zakładce O Gminie / Rolnictwo 
prezentujemy najnowsze zasady 
wypełniania spersonalizowanego 
Wniosku w przypadku płatności 
do zwierząt (bydła, krów, owiec 
i kóz). Niestety Instrukcja druko-
wana w styczniu 2015 zdążyła już 
się zdezaktualizować. W Sejmie 
jest projekt ustawy o zmianie usta-
wy z dnia 05.02.2015 o płatno-
ściach w ramach systemów wspar-
cia bezpośredniego.

~ Wiesław Biały

wynajętą firmę za pieniądze 
z budżetu Gminy

właścicieli psów
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Dawno, dawno temu… Nie!!! Czy po ta-
kim wstępie podświadomie sytuującym ak-
cję gdzieś w okresie życia dinozaurów ktoś 

jeszcze chciałby czytać dalej ten tekst ? Muszę za-
cząć inaczej i atrakcyjniej opisać czas, do którego 
pragnąłbym nawiązać. Najprościej byłoby podać, 
że chodzi mi o lata 60-te. Okres, w którym trudno 
było przewidzieć pojawienie się cyfrowej techniki, 
a elektroniczna rozrywka kończyła się na lampowym 
olbrzymim telewizorze z malutkim czarno-białym 
ekranem, trzeszczącym radioodbiorniku czy szpu-
lowym magnetofonie lub gramofonie z winylowymi 
czarnymi płytami. 

Celowo odnoszę się do elektronicznej rozrywki, 
bo zmiany w niej zachodzące wydają się największe. 
A ambicją piszącego te słowa jest zwrócenie uwagi 
właśnie na to, jak błyskawicznie absolutnie wszyst-
ko dookoła ulega przeobrażeniu. Komputery, komórki 
i wykorzystywany przez nie internet zmieniają nasze 
życie nie do poznania. Nie trzeba specjalnie się natru-
dzić, by znaleźć na to oczywiste dowody. W czasie, 
o którym piszę, na pytanie: w co umiesz grać? odpo-
wiadało się bez zastanowienia: w piłkę, palanta czy 
dwa ognie. Proszę dziś pokusić się o eksperyment i za-
dać identyczne pytanie młodym. W co umiesz grać? 
W odpowiedzi usłyszymy wyłącznie nic nie mówią-
ce starszym nazwy gier komputerowych. „Gra” to już 
dziś pojęcie o zupełnie innym niż dawniej znaczeniu! 
Pytając np. o hasło my bez zastanawiania kojarzyli-
śmy to słowo z uzgodnionym wcześniej odzewem, 
a nie jak teraz kodem dostępu do wi-fi. Sięgam po coś 
do kieszeni spodni i łapię się na tym, że jej zawartość 
również uległa ogromnej metamorfozie! Dziś w niej 
smartfon jedynie i nic więcej! 

A ja mam w pamięci jednego z dawno nieżyjących 
już nauczycieli Szkoły Podstawowej w Przeźmiero-
wie, który w czasie mojej edukacji nakazał uczniowi 
publiczne opróżnienie kieszeni. Obecnie to upokarza-
jąca sytuacja kulturowo i prawnie nie do pomyślenia, 
ale wtedy dopuszczalna. Jak dziś widzę wykładane 
na stół: sfatygowane kapsle od butelek używane do 
gry w kolarzy, odpowiednio przystosowany grzebień 
i stare monety niezbędne do zabawy w cymbergaja, 
jakieś płaskie kamienie, sznurek, scyzoryk, procę 
oraz tzw. plujkę czyli zdrewniałą, pustą w środku ło-
dygę! Czego by nie dotknąć to inne jest niż dawniej. 
Zmieniło się na przykład poczucie bezpieczeństwa. 
Kiedyś wspinało się na wysokie drzewa, grało w pił-
kę na wyboistym boisku-klepisku a nie na sztucznej 
trawie, kąpało bez nadzoru w jeziorze, zdzierało ko-
lana do krwi kilka razy w miesiącu. Strzelało karbi-
dem z puszki lub z klucza. Uszedłszy z życiem po 
tym wszystkim … delektowało się niegdysiejszymi 
zapachami. O nich – zgodnie z zapowiedzią – chciał-
bym skreślić kilka słów. Najcelniejsza byłaby chy-
ba konstatacja wstępna, że kiedyś pachniało wszyst-
ko, a dzisiaj nic lub prawie nic. I, że jak usiłowałem 

Zapachy dzieciństwa, czyli zmienny nosa los!
dowieść na wstępie, nic także 
w dziedzinie zapachów nie jest już 
takie samo! Mieszkanie w Prze-
źmierowie dawało okazję poczu-
cia woni lasu, rzepaku na polach 
swadzimskich, licznych traw na 
łąkach czy kwiatów i ziół w upra-
wach ogrodniczych. Specyficzny 
aromat roztaczał się wokół rozle-
wiska czystej wtedy i romantycz-
nie wijącej się, a nie uwięzionej 
w podziemnych rurach Przeźmier-
ki. Po deszczu lub burzy opisane 
zapachy wzmagały się jeszcze. 
Niemal wszyscy mieszkańcy ho-
dowali wtedy drobny inwentarz, 
co wprowadzało pewien dysonans 
w opisanym przeze mnie bukiecie 
wrażeń tego rodzaju, lecz myślę 
sobie, że było to i tak korzystniej-
sze niż odrażający odór, jaki wy-
twarza dzisiejszy ruch samocho-
dowy. Taka sama sytuacja miała 
miejsce z dymiącymi kominami, 
które jakoś nie dawały się wte-
dy szczególnie we znaki. A prze-
cież nikt nie ogrzewał domu ga-
zem. Jeśli o domu już, to zapachy, 
które z nim mi się kojarzą, a któ-
re w bezpowrotny niebyt odeszły, 
dotyczą głównie wykrochmalonej 
pościeli obrusów i firan, pastowa-
nej podłogi terpentynową mazią, 
która froterowana musiała być 
koniecznie. Pamiętam jej nazwę 
„Dobrolin”. Także drażniąca woń 
mydlin z szarego mydła „Biały 
Jeleń”, zupełnie nieprzystająca 
do zapachu dzisiejszych perfumo-
wanych nowoczesnych proszków, 
zapadła mi głęboko w pamięć. 
Szafy odzieżowe z kolei roztacza-
ły wokół drażniącą woń naftaliny 
– jedynego wówczas środka na 
często występujące mole, lgnące 
do naturalnych wełen i futer. Za-
pachy domowe kojarzą mi się jed-
nak głównie z przygotowywanym 
jedzeniem, które choć proste i nie-
wyszukane wtedy – by nie użyć 
sformułowania biedne – pachnia-
ło nad wyraz intensywnie. Przy-
kładem niespotykanego już zapa-
chu z gatunku przykrych był ten 
wydzielany przez tzw. „gliwiony” 
biały ser, który dojrzewał, by być 
potem smażonym. 

Za specyficznym smrodkiem 
trudno tęsknić, ale gotowy już ser 
pyszny był nad wyraz. Z dzisiej-
szego, wysoce przetworzonego 
twarogu i pasteryzowanego mle-
ka niestety nie da się już wyko-
nać takiej potrawy. Szereg zapa-
chów, które odeszły, kojarzyły się 
z kuchnią węglową. Od zapachu 
ognia począwszy po woń kawy 
zbożowej, karmelizowanego cu-
kru, zastępującego wykwintniejsze 
słodycze, czy placków z rozwałko-
wanego ciasta podebranych mamie 
w czasie robienia domowego ma-
karonu, pieczonych bezpośrednio 
na płycie. A już zapach wypieka-
nego chleba w węglowym piecu 
był czymś czego zapomnieć nie 
sposób. Nie do zapomnienia, lecz 
z całkiem innych względów, były 
też wrażenia zapachowe dostar-
czane przez ówczesne kosmetyki. 
Powalający zapach męskich wód 
toaletowych o wdzięcznych na-
zwach: „Przemysławka”, „Prasta-
ra”, a później nomen omen „Bru-
tal” był czymś niezwykle trudnym 
do zniesienia. Niestety popular-
ne damskie perfumy „Być może” 
również miały linię zapachową, 
która skutecznie wykluczała za-
warte w tej nazwie frywolne przy-
puszczenie… Zapach mydeł toa-
letowych „7 kwiatów” czy „For 
You” także pozostawiał wiele do 
życzenia. Przełom w tej dziedzinie 
nastąpił dopiero na początku lat 
70.,  kiedy to nastało słynne my-
dełko „Fa” uzupełnione później 
przez luksusowe w tym towarzy-
stwie „Zielone Jabłuszko”. Ale to, 
co z tamtych czasów utkwiło mi 
w pamięci najbardziej, to zapach 
świeżych warzyw i owoców zry-
wanych z ogródka bezpośrednio 
przed posiłkiem! Współczesna in-
żynieria genetyczna stawiając na 
wygląd i wydajność przemysłowo 
uprawianych warzyw i owoców 
przydała im urody, lecz pozbawiła 
naturalnego zapachu. Czy i to się 
kiedyś zmieni? 

~ Grzegorz Leonhard
Autor jest Przewodniczącym 

Rady Gminy
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Barbara Gałężewska: Od 
maja 1996 roku angażu-
je się Pani całym sercem 

w sprawy Szkoły Podstawowej 
w Lusowie, ze szczególnym na-
ciskiem na sprawy wychowania 
patriotycznego młodych ludzi.

Aleksandra Kolendo, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. Gen. 
J. D. Muśnickiego w Lusowie: 
Tak, to prawda. Już od pierwsze-
go dnia działania nowej szkoły 
zaistniało w jej murach muzeum 
poświęcone pamięci Generała 
Dowbora Muśnickiego. Zostało 
ono założone przez Towarzystwo 
Pamięci Generała, którego  zało-
życielami byli Państwo Grajko-
wie, będący do dziś jego swo-
istym motorem napędowym.

B.G. Pod Pani kierownic-
twem szkoła stała się miejscem 
nie tylko kultywowania pamięci 
o ludziach ważnych dla histo-
rii naszego kraju  i  regionu, ale 
też miejscem, gdzie kładzie się 
szczególny nacisk  na szeroko 
rozumiany rozwój intelektualny 
i kulturalny ucznia. Wspomnieć 
tutaj można o projektach, w któ-
rych szkoła uczestniczy oraz 
o działaniach, których stała się 
prekursorem i czynnikiem spraw-
czym.

A.K. To właśnie jest moim prio-
rytetem: aby szkoła nie stała się 
tylko miejscem, w którym uczy 
się dzieci, ale przede wszystkim 
takim, w którym te dzieci rozwija-
ją swoje pasje i realizują marze-
nia. Moim wielkim marzeniem od 
16 lat było wprowadzenie nauki 
gry w szachy jako przedmiotu. 
Dlaczego tak długo? Odpowiedź 
jest bardzo prosta: był to proces, 
swego rodzaju eksperyment, który 
przez wiele lat rozwijał się, po-
czątkowo w kołach zainteresowań 
i udziałach w rozgrywkach. To, że 
nauka gry w szachy stała się  dwa 
lata temu przedmiotem obowiąz-
kowym sprawiło, że wszystkie 
dzieci mają szansę poznać tajniki 
tej królewskiej gry.

Wiem, jak ważny jest  zrów-
noważony rozwój  osobowości 

Wspaniała szkoła i dwa wielkie marzenia: szachy i medal

dziecka. Realizujemy ten cel po-
przez sport, kontakt ze sztuką: 
z teatrem, koncertami muzycz-
nymi, działaniami plastyczny-
mi. Wystarczy wspomnieć, że aż 
dziewięciu nauczycieli pracują-
cych w naszej szkole, czyli jedna 
piąta kadry, ma wykształcenie 
artystyczne.

B.G. Tych kół zainteresowań, 
wszelkich działań związanych 
z wszechstronnym rozwojem 
ucznia jest w Szkole w Lusowie 
naprawdę wiele. Dotykają i za-
spokajają one wiele obszarów 
szeroko pojętej kultury, sztuki, 
wychowania obywatelskiego 
w duchu patriotyzmu.

A.K. Dokładnie! Zawsze o to 
mi chodziło. W tym właśnie 
kierunku od początku istnienia 
szkoły zmierzały i tak były kon-
struowane cele programu wycho-
wawczego. 

B.G. W końcu taki patron szko-
ły zobowiązuje, prawda?

A.K. Oczywiście. To patron, 
którego postawa w wielu życio-
wych kwestiach może być dla nas 
drogowskazem. Jego córki – Ja-
niny Lewandowskiej – również.

B.G. Jestem zatem przekonana, 
że dla Pani sprawą szczególnej 
wagi i zaszczytem było otrzy-
manie medalu Komisji Edukacji 
Narodowej właśnie podczas VI 
Krajowego Zjazdu Delegatów 
Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego, prawda?

A.K. Oj, tak! Wręczenie nastą-
piło 18 kwietnia i było dla mnie 
ogromnym zaskoczeniem, gdyż 

jest to najwyższe odznaczenie 
przyznawane przez Ministra Edu-
kacji Narodowej.

Nie ukrywam też, że jest wy-
jątkowo cenne dlatego, iż o jego 
przyznanie wnioskował Zarząd 
Główny Towarzystwa Pamię-
ci Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919 w Poznaniu.

B.G. Warto mieć marzenia? 
Nawet takie, wydawałoby się… 
nieosiągalne?

A.K. Zawsze! I wszystkie są 
osiągalne! Dwa moje najpoważ-
niejsze się spełniły. Wprowa-
dziłam do szkoły szachy i otrzy-
małam najwyższe zawodowe 
wyróżnienie, Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej: „za szczególne 
zasługi dla oświaty  
i wychowania” – te słowa są 
dla mnie bardzo ważne. Czuję 
ogromną satysfakcję, że została 
doceniona praca na rzecz wycho-
wania młodego pokolenia,  
że zostało docenione nowatorskie 
spojrzenie na oświatę. Jednak 
mam świadomość, że bez pomocy 
i wsparcia życzliwych ludzi, któ-
rzy mnie otaczają to wszystko by 
się nie wydarzyło. 

B.G. Życzę Pani dalszych 
twórczych poszukiwań, podejmo-
wania wyzwań i spoglądania da-
lej niż robią to inni. To wszystko 
sprawia przecież, że szkoła staje 
się… czymś więcej!

Z Aleksandrą Kolendo, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Lusowie, 

rozmawiała Barbara Gałężewska

Podczas uroczy-
stości wręczenia 
medali (trze-
cia od prawej 
- Aleksandra 
Koendo)
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sprawozdanie

VIII sesja Rady 
Gminy obec-
nej kadencji 

odbyła się 28 kwietnia 2015 r. Za-
nim przystąpiliśmy do realizacji 
właściwego porządku obrad prze-
kazaliśmy wyrazy najwyższego 
uznania Wiceprzewodniczącemu 
Rady Wojciechowi Janczewskie-
mu w związku z przyznaniem mu 
przez Prezydenta RP odznacze-

nia „Złoty Krzyż Zasługi”. In-
formacja o tym znalazła się już 
w poprzednim numerze naszego 
pisma. Były kwiaty, gratulacje 
i okolicznościowe przemówienia 
piszącego te słowa oraz laureata. 

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 28 kwietnia

Sesję rozpoczęła prezenta-
cja przedstawicieli Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu z JM 
rektorem prof. dr hab. Grzego-
rzem Skrzypczakiem. W związku 
z objęciem Strefą Ograniczonego 
Użytkowania gruntów, będących 
własnością Uczelni, położonych 
w Swadzimiu na przedłużeniu 
Osiedla Ptasiego w Przeźmie-
rowie, goście zaproponowali, 
by możliwością realizacji bu-
downictwa mieszkaniowego ob-
jąć zamiennie teren położony 
w Baranowie w okolicy ronda 
na ul. Szamotulskiej. Przedsta-
wiono opracowaną przez Uczel-
nię wstępną koncepcję podziału 
działek, przebiegu drogi łączącej 
przedmiotowy teren z węzłem 
przy wiadukcie w Swadzimiu. 
Wyrażono także gotowość do roz-
mów w celu pozyskania przez 
Gminę gruntu na cele oświatowe 
z przeznaczeniem na szkołę pod-
stawową. Rada przyjęła powyż-
sze do wiadomości i zdecydowała 
o prowadzeniu dalszych nego-
cjacji i uzgodnień pozwalających 
osiągnąć kompromis pomiędzy 
kształtowaniem ładu przestrzen-
nego a oczekiwaniami inwestora. 

Porządek obrad przewidywał 
wyrażenie stanowiska w spra-
wie 16 projektów uchwał. Dwie 
pierwsze dotyczyły zmian 
w uchwale budżetowej i polega-
ły przede wszystkim na zwięk-
szeniu dotacji z budżetu państwa 
na zadania zlecone Gminie. Czte-
ry kolejne projekty miały na celu 
wyrażenie przez Radę zezwo-
lenia na zawarcie długoletnich 
umów dzierżaw majątku gminne-
go. Wśród podjętych uchwał były 

też i takie, które dotyczyły nie-
których aspektów realizacji węzła 
Swadzim (strona północna, etap 
II). W dalszej części obrad Rada 
wyraziła zgodę na sprzedaż i kup-
no nieruchomości w poszczegól-
nych miejscowościach na terenie 
Gminy. Określono też zasady, na 
jakich odbywać się będzie sprze-
daż najemcom lokali mieszkal-
nych, stanowiących zasób Gminy, 
a położonych w Baranowie przy 
ul. Budowlanych 1. Większością 
głosów Rada odrzuciła wniosek 
dotyczący wezwania do usunię-
cia naruszenia prawa w sprawie 
uchwały przyjmującej miejsco-
wy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej w Wysogotowie 
w rejonie ulic: Bukowskiej, Ba-
torowskiej, Wierzbowej i Długiej. 
W dalszej części sesji Rada zajęła 
się analizą sprawozdania z dzia-
łalności Wójta w okresie mię-
dzy sesjami. W wolnych głosach 
i wnioskach padło wiele zdań na 
temat ewentualnego usprawnienia 
organizacji prac Rady. Wszystkie 
szczegóły dotyczące opisywanej 
sesji dostępne są na stronie inter-
netowej Gminy w zakładce Rada 
Gminy. W maju odbędą się dwie 
sesje Rady. Sesja w dniu 22 maja 
będzie stanowiła kulminację ob-
chodów 25-lecia odrodzonego 
samorządu. Pragnęlibyśmy, by 
miała ona niezwykle uroczysty 
charakter i by wzięli w niej udział 
wszyscy ci, którzy oddali serca 
i siły idei samorządności w Gmi-
nie Tarnowo Podgórne. 

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

W sesji uczestniczyli 
przedstawiciele 
Uniwersytetu 
Przyrodniczego  
w Poznaniu

22 maja o godz. 16.00 w Centrum Kultury Przeźmierowo 
odbędzie się uroczysta sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego. 
Wszystkich, a w szczególności osoby aktywnie pracujące 

w samorządzie Gminy Tarnowo Podgórne 
w latach 1990 – 2015, serdecznie zapraszamy!

Przewodniczący Rady Gminy 
Grzegorz Leonhard

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
Tadeusz Czajka
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bezpieczeństwo

Wiosna i zbliżające się lato to okres, w któ-
rym warto przypomnieć o pozostawianiu 
w pojazdach mechanicznych dzieci ani 

zwierząt bez opieki. Pamiętać należy, że w przypad-
ku wysokiej temperatury, a także w przypadku pozo-
stawienia samochodu w miejscu nasłonecznionym, 
bardzo szybko może dojść do sytuacji zagrażającej 
zdrowiu a nawet życiu. Dlatego należy niezwykle 

Sprzątajmy po zwierzętach!

„Psy gdzieś muszą załatwiać swoje potrze-
by” – czy takie tłumaczenie może być 
usprawiedliwieniem dla osób wyprowa-

dzających psy, które nie stosują się do obwiązujących 
przepisów i nie sprzątają po swoich zwierzętach. Za-
pewne nie. W ostatnim czasie często spotykamy się 
z informacjami i zgłoszeniami od mieszkańców do-
tyczących tego właśnie problemu. Przypominam za-
tem obowiązujące zasady i przepisy prawa. W regu-
laminie utrzymania porządku i czystości jest zapis 
mówiący, że do obowiązków osób utrzymujących 
psy, należy niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń 
(odchodów) pozostawionych przez zwierzęta (…) 
w szczególności z chodników, jezdni, placów, par-
kingów, terenów zielonych. 

By wywiązać się z tego obowiązku niezbędne 
jest zaopatrzenie przed wyjściem na spacer w ele-
ment, który pomoże w usunięciu zanieczyszczenia. 
W chwili obecnej w każdym gospodarstwie domo-
wym znajdują się np. siatki i woreczki foliowe. 

Często zdarza się, że właścicie-
le psa na widok umundurowane-
go strażnika gorączkowo szukają 
jakieś „foliówki”, by posprzątać 
po swoim pupilu. Wiedzą zatem 
o tym obowiązku. Zapewne wiele 
czasu minie, by wszyscy wykony-
wali tę czynność w sposób auto-
matyczny. Często można spotkać 
się z tłumaczeniem, że za mało 
jest koszy ulicznych. Ale przecież 
można po powrocie ze spaceru 
wyrzucić odpad do przydomowe-
go pojemnika. Nie szukajmy wy-
mówek!

Wielu z nas sprząta nieczysto-
ści pozostawione przez obce psy 
na chodnikach bądź pasach ziele-
ni przed naszymi domami. Ale to 
nie powód, by nieodpowiedzialni 

Nie zostawiaj w aucie!
rozważnie podchodzić do tego problemu, nieraz wyjście na dwie, trzy 
minuty np. do sklepu może nagle się przedłużyć, a pozostawione dziec-
ko lub zwierzę w samochodzie może nie mieć wystarczającej ilości po-
wietrza do swobodnego oddychania, a  wysoka temperatura w pojeździe 
może prowadzić do odwodnienia organizmu. By służby ratunkowe nie 
musiały podejmować interwencji, warto zastanowić się przed pozosta-
wieniem w takich sytuacjach dzieci i zwierząt w naszych samochodach.
 ~ Artur Szeląg – Kmendant Straży Gminnej

W poprzednim odcin-
ku wyjaśniłam, że 
głównym błędem 

jaki popełniają sprzedający nie-
ruchomość, jest zawyżona cena 
ofertowa – nie dopasowana do sy-
tuacji rynkowej. Ale jeszcze gor-
sze jest utrzymywanie takiej ceny, 
wbrew faktom i realiom. Poniżej 
o paru innych, wybranych błę-
dach. Różnego kalibru i zasięgu. 
Te błędy łączy jednak to, że ich 
wyeliminowanie jest stosunkowo 
łatwe i zależy tylko od sprzedają-
cego.

Najpierw dwie kwestie po-
zornie drobne i niby oczywi-
ste. Po pierwsze: skoro baner 
umieszczony na nieruchomo-

Agent (nieruchomości) donosi – 4 

Jak nie sprzedać nieruchomości

właściciele psów unikali swoich 
obowiązków! 

Bądźmy odpowiedzialni za 
wspólna przestrzeń, za nasze oto-
czenie! Apeluje nie tylko do  osób 
wyprowadzających psy, ale rów-
nież świadków takich zdarzeń – 
może zwykłe zwrócenie uwagi 
spowoduje pewne zawstydzenie 
i przyczyni się do sprzątnięcia 
nieczystości. Strażnicy cyklicz-
nie kontrolują wskazane na tere-
nie Gminy miejsca, gdzie według 
mieszkańców problem jest naj-
bardziej widoczny. Zastosowanie 
pouczenia czy mandatu karne-
go w przypadku takiego wykro-
czenia nie byłoby koniecznością, 
gdyby większość z osób wypro-
wadzających psy stosowała się do 
powyższych zasad.

~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

ści sam sobą przekazuje treść: 
„NA SPRZEDAŻ”, to jaki jest 
sens pisać to wołami, a kontak-
towy numer telefonu zapisywać 
prawie maczkiem? Dotyczy to 
zwłaszcza banerów, które mają 
być czytane z jadących – i to 
szybko – samochodów! Po dru-
gie: pokazując dom lub mieszka-
nie na zdjęciach w serwisach in-
ternetowych, trzeba się postarać, 
by one zachęcały do obejrzenia 
„na żywo” i sugerowały, że do-
tychczasowi właściciele to ludzie 
schludni, dokładni i… myślący. 
W tym celu wystarczy czasem 
pomyśleć o doświetleniu zdjęcia 
i ustawieniu go nie „na głowie”, 
a także o… zamknięciu ubikacji, 

posprzątaniu bałaganu, zdjęciu 
prania itp. itd. 

Trzy kolejne błędy to: 
•	 nieuwzględnianie lub bagate-

lizowanie punktu widzenia poten-
cjalnego kupca;
•	 sprzedaż samodzielna (tzn. 

bez pośrednika) w sytuacji, gdy 
sprzedający nie ma ani doświad-
czenia, ani czasu, ani dostatecz-
nej wiedzy o różnych formalno-
ściach, wymogach, pułapkach, 
kruczkach;
•	 skrajne przeciwieństwo sprze-

daży samodzielnej, czyli zaangażo-
wanie wielu pośredników, którzy… 
wcale nie będą zaangażowani! Bo 
liczba bynajmniej nie przechodzi tu 
w jakość (skuteczność).

Ewa Zboralska, RE/MAX Experts 
www.remax-polska.pl/ewa_zboralska
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  sprawozdania

POselskie wieści
Szanowni Państwo!
W 2014 roku zakończyły się ne-

gocjacje unijnego budżetu – Pol-
ska otrzyma w latach 2014-2020 
rekordowe ponad 300 miliardów 
złotych. Fundusze unijne zasi-
lą wiele sektorów polskiej gospo-
darki. Szczególnie istotne w mojej 
ocenie są pieniądze skierowane do 
przedsiębiorców. Obecnie trwają 
ostatnie prace związane z kształ-
tem programów operacyjnych, 
nakreślające priorytety i zasady, 
zgodnie z którymi przedsiębiorcy 
będą mogli ubiegać się o dotacje. 

W związku z powyższym wraz 
z Wójtem Tarnowa Podgórnego 
Tadeuszem Czajką, kołem Plat-
formy Obywatelskiej w Tarnowie 
Podgórnym oraz Tarnowskim Sto-
warzyszeniem Przedsiębiorców  
zapraszamy wszystkich przedsię-
biorców na spotkanie informacyj-
ne o Funduszach Europejskich.  
Na spotkaniu dowiedzą się Pań-

stwo o możliwości pozyskania 
środków unijnych z Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014+. W spotka-
niu wezmą udział członek zarzą-
du Województwa Wielkopolskiego 
Leszek Wojtasiak, odpowiedzialny 
za wdrażanie Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go 2014+ oraz Zastępca Dyrektora 
w Departamencie Wdrażania Pro-
gramu Regionalnego w Urzędzie 
Marszałkowskim Maciej Sytek. 
Będą mieli więc Państwo okazję 
pozyskać informację o funduszach 
unijnych z pierwszej ręki. W czasie 
spotkania dowiecie się Państwo:

Kto może wnioskować o środki 
unijne?

Na jakie przedsięwzięcia można 
uzyskać dofinansowanie z fundu-
szy europejskich?

Kiedy ruszą pierwsze konkursy?
W jaki sposób przesłać wypeł-

niony wniosek?

Gdzie uzyskać potrzebne infor-
macje?

Spotkanie odbędzie się dnia 11 
czerwca br. o godzinie 18 w Sali 
sesyjnej Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, przy ulicy Poznańskiej 
115.

Serdecznie zapraszam wszyst-
kich zainteresowanych!

PS. 24 maja odbędzie się druga 
tura wyborów na urząd prezyden-
ta RP. W pierwszej turze w Gminie 
Tarnowo Podgórne wzięło udział 
około 57 % osób uprawnionych 
do głosowania. Dziękuję tym, któ-
rzy głosowali, a nieobecnych go-
rąco zachęcam do wzięcia udzia-
łu w naszym narodowym święcie 
demokracji. Pokażmy naszą solid-
ność i odpowiedzialność, czyli ce-
chy, którymi zawsze cechowała się 
nasza Gmina i cała Wielkopolska. 
Do zobaczenia przy urnach wybor-
czych!

~ Waldy Dzikowski

Mieszkańcy Tarnowa Podgórnego, Rumianka,  
Góry i Kokoszczyna Tarnowo Podgórne, 14 maja 2015 r. 

Szanowni Państwo! 
24 maja 2015 r. w godz. 7.00 – 21.00, w tych samych 

lokalach wyborczych, w których głosowali Państwo 
w I turze, odbędzie się II tura wyborów prezydenckich. 

Tego samego dnia na terenie Tarnowa Podgórnego 
odbywa się największa w naszej Gminie impreza 
biegowa – IV Półmaraton Bieg Lwa. To ogólnopolskie 
wydarzenie sportowe, w którym udział biorą setki 
sportowców, przyjeżdżających do Tarnowa Podgórnego 
z całymi rodzinami. Dokładamy wszelkich starań, by 
zarówno gościom – biegaczom i ich rodzinom, jak 
i naszym mieszkańcom  przygotować ciekawą trasę 
oraz atrakcyjny program towarzyszący (EXPO).

Trasa Półmaratonu przebiega ulicami Tarnowa 
Podgórnego, również tymi, które prowadzą do Państwa 
lokali wyborczych. Proszę zatem zwrócić uwagę na 
fakt, iż 24 maja w godz. 13.00 – 17.00 ulice te będą 
zamknięte dla ruchu samochodowego. Natomiast 
będzie można dojść do wszystkich lokali i oddać 
głos w wyborach. Proszę o uwzględnienie zaistniałej 
sytuacji w Państwa planach. 

Do zobaczenia 24 maja  przy urnach wyborczych 
i na trasie Półmaratonu! 

Z poważaniem
Tadeusz Czajka - Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

Trasa Półmaratonu BIEG LWA 

24 maja 2015 (niedziela)
Uwaga: w godz. 13.00 – 17.00 ulice te  

będą zamknięte dla ruchu samochodowego



 kwiecień 2015 \ sąsiadka~czytaj \      25

rolnictwo

Oto wymogi dla producen-
tów rolnych, którzy roz-
poczęli realizację pro-

gramu rolnośrodowiskowego 
w latach 2012, 2013 i 2014. 

Utrzymanie minimalnej okry-
wy roślinnej wymaganej przepi-
sami w sprawie norm DKR (30% 
GO gospodarstwa położonych na 
obszarach zagrożonych erozją 
wodną), na gruntach rolnych nie-
zgłoszonych do płatności w ra-
mach pakietu 8.

1. Wymogi dla wariantu 8.1.1 
Wsiewki poplonowe i warian-
tu oraz 8.1.2 Wsiewki poplono-
we - na obszarach zagrożonych 
erozją:

1.  wsiewanie roślin jako 
wsiewki poplonowej w ro-
snące rośliny ozime lub razem  
z siewem roślin jarych 
i utrzymanie ich przez okres 
zimy;

2. zakaz stosowania wsiewek 
traw;

3. sprzątnięcie słomy po żni-
wach;

4.  niewznawianie zabiegów 
agrotechnicznych przed 
dniem 1 marca;

5.  przyoranie biomasy wsiew-
ki poplonowej, z wyłącze-
niem uprawy gleby w syste-
mie bezorkowym;

6.  niestosowanie ścieków 
i osadów ściekowych na 
wsiewkę poplonową.

2. Wymogi dla wariantu 8.2.1 
Międzyplon ozimy i wariantu 
oraz 8.2.2 Międzyplon ozimy – 
na obszarach zagrożonych ero-
zją:

1.  wykonanie po zbiorze plonu 
głównego siewu mieszan-
ki roślin ozimych jako mię-
dzyplonu ozimego do dnia 
15 września;

2.  stosowanie jako między-
plon wyłącznie mieszanki 
złożonej z minimum 3 ga-
tunków roślin, przy czym 
gatunek rośliny dominują-
cy w mieszance lub gatunki 

zbóż wykorzystywane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% 
jej składu;

3.  zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków 
zbóż;

4. zakaz nawożenia w międzyplonie;
5.  niestosowanie komunalnych osadów ściekowych na międzyplon 

ozimy;
6.  zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie;
7.  przyoranie biomasy międzyplonu ozimego, z wyłączeniem upra-

wy gleby w systemie bezorkowym;
8.  zakaz spasania międzyplonu ozimego poza okresem wiosny;
9.  niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;
10.  zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, 

która była uprawiana w międzyplonie, (również ich form jarych);
11.  w przypadku uprawy międzyplonu ozimego w międzyrzędziach 

chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna sta-
nowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu.

3. Wymogi dla wariantu 8.3.1 Międzyplon ścierniskowy oraz 8.3.2 
Międzyplon ścierniskowy – na obszarach zagrożonych erozją:

1.  wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu mieszanki roślin ja-
rych jako międzyplonu ścierniskowego do dnia 15 września;

2.  stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z mi-
nimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący 
w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystywane w mieszance nie 
mogą przekroczyć 70% jej składu;

3.  zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków 
zbóż;

4. zakaz nawożenia w międzyplonie;
5.  niestosowanie komunalnych osadów ściekowych na międzyplon 

ozimy;
6. zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie;
7.  przyoranie biomasy międzyplonu ścierniskowego, z wyłączeniem 

uprawy gleby w systemie bezorkowym;
8.  możliwość spasania biomasy międzyplonu ścierniskowego 

w okresie jesieni;
9. niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;
10.  zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, 

która była uprawiana w międzyplonie, (również ich form jarych);
11.  w przypadku uprawy międzyplonu ozimego w międzyrzędziach 

chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna sta-
nowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu.

Producenci rolni, którzy nie chcą dostosować swoich zobowiązań do 
nowych wymogów prawnych, mogą w tym roku zakończyć program 
i nie będą zwracać dotacji. Aby prawidłowo zrezygnować z poplonów 
należy zaznaczyć odpowiedni kwadracik (pole nr 22) na ostatniej stro-
nie wniosku oraz dołączyć oświadczenie o braku akceptacji dostosowa-
nia do nowych ram prawnych (O-4/110).

Natomiast producenci, którzy akceptują nowe warunki, muszą w tym 
roku zaznaczyć pole nr 20 na ostatniej stronie wniosku oraz dołączyć 
oświadczenie o dokonaniu zmiany realizowanego zobowiązania (O-
5/110).

Więcej informacji można uzyskać u doradców Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

~ Magdalena Świątkowska, Gł. specj. ds. ekologii i ochrony  
środowiska WODR w Poznaniu, tel. 61 863 04 39

Wymogi dla pakietu ochrona gleb i wód
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stowarzyszenia

Wiadomości wędkarskie

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskie-
go w Tarnowie Podgórnym zawiadamia, że 31 
maja organizuje zawody wędkarskie dla dzie-

ci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z okazji Dnia Dziecka. Zawody odbędą się na sta-
wach w Ceradzu Kościelnym. Zbiórka uczestników 
o 10.00.

Każdy z uczestników winien posiadać własną węd-
kę oraz przynęty. Uczestnicy wędkowania nie muszą 
należeć do żadnego związku wędkarskiego, zawody 
są systemem otwartym. Do rozegrania puchary, me-
dalik, upominki, na zakończenie wspólny grill wraz 
z osobami towarzyszącymi. Zapraszamy!

11 kwietnia odbyło się sprzą-
tanie biegów Jeziora Lusowskie-
go. Zebrano kilkadziesiąt worków 
śmieci udział wzięła rekordowa 
liczba uczestników. Za to ogrom-
ne zaangażowanie w imieniu Za-
rządu Koła wszystkim dziękuję!

W dniu 26 kwietnia odbyły się 
zawody wędkarskie na zbiorniku 
Radzyny Małe. Były to zawody 
upamiętniające honorowego Pre-
zesa Koła Śp. Gerarda Raszew-
skiego.

Wyniki – I miejsce i Puchar 
Przechodni zdobył Rafał Bracha-
czek

II miejsce – Marcin Fechner
III miejsce – Rafał Sikorski
Juniorzy:
I miejsce – Oskar Pazgrat 
II miejsce – Kinga Bączyk 
Zawody zakończono wspólną 

biesiadą.
Prezes Koła

~ Marek Perz

Kończą się zajęcia kolejnego semestru. Upły-
nęło pięć lat od chwili rozpoczęcia działalno-
ści naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Wysłuchaliśmy ostatniego wykładu wygłoszonego 
przez ks. prof. dr hab. Janusza Nawrota pt. „Islam”. 
Wykład ten zapoczątkował cykl „Religie świata”. 
Dobiegają końca zajęcia w sekcjach tematycznych. 
Przed studentami jeszcze spartakiada, zwiedzanie 
Trójmiasta, walne zebranie sprawozdawczo-wybor-
cze, a potem zasłużony wypoczynek, w tym sierpnio-
wa wycieczka do Bawarii.

Seniorzy na start!
W sobotę, 30 maja, na boisku OSiR przy ulicy 

Nowej w Tarnowie Podgórnym odbędzie się kolej-
na Gminna Spartakiada Sportowo-Integracyjna dla 
ludzi, którzy jakiś czas temu ukończyli 55 lat i chcą 
pokazać, że można być fizycznie sprawnym w każ-
dym wieku. Organizatorami tej sportowej imprezy są 
gminne Kluby Seniora przy organizacyjnym wspar-
ciu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Pod-

30 marca odbył się w Teatrze Wielkim w War-
szawie II Kongres Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku, który był najważniejszym wy-

darzeniem obchodów 40-lecia ruchu UTW w Polsce. 
Uroczystość uświetniła swoją obecnością para prezy-
dencka RP. Patronat honorowy nad Kongresem spra-
wowała I Dama Rzeczypospolitej Polskiej Anna Ko-
morowska. Wśród uczestników były przedstawicielki 
naszego Uniwersytetu: prezes Irena Szewczyk i prze-
wodnicząca Rady Programowej Maria Kaniewska. 

Prezydent RP wręczył odznaczenia państwowe za 
wybitne zasługi dla rozwoju uniwersytetów III wieku 
oraz za osiągnięcia w działalności na rzecz aktywiza-
cji osób starszych i popularyzacji idei kształcenia usta-
wicznego seniorów. Wśród odznaczonych znalazła się 
prezes Federacji Uniwersytetów III Wieku Wiesława 

30 maja seniorzy na start
górnym. Zaczynamy o godzinie 
11.00. Pogoda jest zamówiona. 
Autobus TPBUS przywiezie i od-
wiezie chętnych, jak w roku ubie-
głym.

Proponujemy dostosowane do 
wieku i możliwości konkurencje 
sportowe, takie jak rzut beretem, 
toczenie felgi, układanie chłopka, 
rzut do celu itp. oceniane przez 
profesjonalnych sędziów, nagra-
dzane medalami i nie tylko. Za-
pewniamy grochówkę, kawę, coś 
słodkiego i dużo dobrej zabawy.

Program przedstawia się nastę-
pująco:
13.00  Uroczyste otwarcie
13.15  Konkurencje sportowe
15.00  Posiłek regeneracyjny 

15.30  Gala piosenek 
biesiadnych

15.50   Wręczenie nagród i dyplo-
mów

Impreza o takim charakterze 
odbyła się w latach ubiegłych – 
uczestnicy mogą potwierdzić, że 
było super! Zapraszamy chcą-
cych wziąć udział (55 lat +)  rów-
nież tych, którzy nie są zrzesze-
ni w żadnym klubie. Szczególnie 
serdecznie zapraszamy sołtysów 
w celu wzięcia udziału i rozpro-
pagowaniu idei aktywnego wy-
poczynku wśród seniorów. Za-
dbajmy o dobrą kondycję i do 
zobaczenia.  ~ Maria Zgoła

Prosimy o dokonywanie wpłat 
(można w ratach) na wycieczkę do 
Bawarii!

II Kongres Uniwersytetów III Wieku
Borczyk, która stwierdziła, że największym dokonaniem 
jest 520 placówek tego typu w Polsce i 15 poza granicami kraju.

Szczególne znaczenie miała dyskusja panelowa nt. Dokonania i nowe 
wyzwania uniwersytetów III wieku, której moderatorem był dr Jakub 
Gierczyński, a w której między innymi udział wzięli: Minister Władysław 
Kosiniak-Kamysz koordynator Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwer-
sytetów III Wieku Krystyna Lewkowicz, Prezes Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeń UTW Wiesława Borczyk, poseł Michał Szczerba i prezy-
dent Płocka Andrzej Nowakowski. 

Na zakończenie obrad jednogłośnie przyjęto Deklarację końcową II 
Kongresu UTW, wyznaczającą kierunki rozwoju Ruchu Uniwersytetów 
III Wieku na lata 2015 – 2020, w której czytamy, że jednym z najważniej-
szych celów jest zwołanie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Niezwykłym przeżyciem, kończącym Kongres, był koncert Ireny San-
tor. 

Maria Kaniewska



 kwiecień 2015 \ sąsiadka~czytaj \      27

stowarzyszenia

ŁAWICA – niebezpieczne różnice sądowych wyroków

Minęły już 3 lata od ustanowienia obszaru 
ograniczonego użytkowania dla Lotniska 
Poznań-Ławica. Ustanowienie tego obsza-

ru dało mieszkańcom prawo dochodzenia roszczeń 
z tytułu spadku wartości nieruchomości i dostosowa-
nia akustycznego budynków do zwiększonego hałasu. 
W tym czasie do sądów wpłynęło ok. 1000 pozwów 
odszkodowawczych. Ze względu na zgłaszanie przez 
mieszkańców różnych wielkości roszczeń, część 
spraw (z roszczeniami do 75 000 zł i zawezwaniem 
do ugody) trafiało do Sądu Rejonowego, część (powy-
żej 75 000 zł) do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Sąd 
Okręgowy powoływał biegłych, którzy uznając spa-
dek wartości nieruchomości i konieczność wzmoc-
nienia akustycznego nieruchomości, w swych opi-
niach naliczali adekwatne kwoty odszkodowań. Na 
podstawie opinii biegłych Sąd Okręgowy zasądza dla 
mieszkańców naliczone przez biegłych odszkodowa-
nia. To sposób dochodzenia roszczeń, który Stowarzy-
szenie rekomendowało wszystkim mieszkańcom ob-
jętym obszarem ograniczonego użytkowania. Trochę 
inna sytuacja występuje w Sądzie Rejonowym. Część 
mieszkańców składając pozwy z zawezwaniem do 
ugody nie zgłasza się na rozprawy, również nie repre-
zentują ich pełnomocnicy. W tej sytuacji przy obec-
ności na rozprawie przedstawicieli procesowych lot-
niska Ławica sprawy kończą się oddaleniem pozwu 
(przegraniem) i zasądzeniem kosztów procesowych. 
Port Lotniczy Ławica złożył w Sądzie Rejonowym 
pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, w którym Przewodniczący Sejmi-
ku, w sposób całkowicie nieuprawniony, dokonuje 
wykładni metodycznej obliczenia hałasu oraz jego za-
sięgu. Wykorzystując to pismo przy biernej postawie 
reprezentantów strony Sąd Rejonowy oddala niektó-
re powództwa. Na zebraniach Stowarzyszenia wielo-
krotnie uprzedzaliśmy o konieczności prawidłowego 
prowadzenia postępowania sądowego, w tym doboru 
pełnomocnika procesowego. Deklarowaliśmy rów-
nież, że udzielimy wszelkiej pomocy mieszkańcom, 
którzy napotkają trudności, pod warunkiem zgłosze-
nia się do nas w terminie umożliwiającym podjęcie 
stosownych działań.

Na zebraniach Stowarzyszenia informowaliśmy 
wielokrotnie, że udziałowcami lotniska są miasto Po-
znań oraz województwo wielkopolskie (Urząd Mar-
szałkowski, Sejmik Województwa Wielkopolskie-
go). Z tych względów uważaliśmy, iż organy będące 
udziałowcem Ławicy uczynią wspólnie wszystko, by 
zniechęcić mieszkańców, podważać oczywiste fakty, 
tworzyć dokumenty pozwalające w jakimś stopniu 
dyskredytować wnoszone pozwy. Nasze przewidy-
wania potwierdziły się w całości. Sejmik bezpraw-
nie wprowadził aneks do raportu środowiskowego 
bez wymaganego postępowania środowiskowego, 
następnie na tej podstawie zmienił w uchwale o ob-
szarze ograniczonego użytkowania zapisy, w sposób 

niekorzystny szczególnie dla mieszkańców strefy zewnętrznej. Przewod-
niczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Paszyk skie-
rował pismo do pełnomocnika Ławicy, w którym, przekraczając swoje 
uprawnienia, dokonał niekorzystnej dla mieszkańców strefy ograniczo-
nego użytkowania, wykładni uchwały Sejmiku o obszarze ograniczonego 
użytkowania. Pismo to wykorzystywane jest przez pełnomocników Ławi-
cy w procesach sądowych. W związku z tym Zarząd Stowarzyszenia skie-
rował pismo do Przewodniczącego Sejmiku z następującymi pytaniami:

„... wnosimy o wyjaśnienie, w trybie dostępu do informacji publicznej, 
przez Pana Przewodniczącego Sejmiku poniższych kwestii:

1.Podstaw prawnych sformułowania przez Pana Przewodniczącego pi-
sma z dnia 30 marca 2015 r., KS-S.0005.4.2014 adresowanego do Radcy 
prawnego Kamila Sokołowskiego, pełnomocnika Portu Lotniczego Po-
znań – Ławica Sp. z o.o. w Poznaniu, w którym dokonuje Pan Przewod-
niczący wykładni aktu prawa miejscowego – uchwały Sejmiku Wojewódz-
twa Wlkp. Nr XVIII/302/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.

Wskazania, czy pismo, o którym mowa w pkt 1, kierował Pan Przewod-
niczący w imieniu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a jeśli tak to 
prosimy o wskazanie uchwały Sejmiku, która dawałaby Panu Przewod-
niczącemu takie uprawnienie, czy też kierował je Pan Przewodniczący 
we własnym imieniu. W tym ostatnim przypadku prosimy o wyjaśnienie 
przyczyn posługiwania się przez Pana drukiem urzędowym Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

2. Prosimy też o udokumentowanie kwalifikacji Pana Przewodniczące-
go Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do wskazywania metody okre-
ślenia poziomu dźwięku dla pory dnia i nocy, dla nieruchomości położo-
nych na terenie Przeźmierowa.

3. W naszym przekonaniu, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorządzie województwa, zadaniem przewodniczącego sej-
miku jest wyłącznie organizowanie prac sejmiku oraz prowadzenie obrad 
sejmiku. Przewodniczący Sejmiku nie jest uprawniony do reprezentowa-
nia, tak Samorządu Województwa, jak i Sejmiku na zewnątrz. W szcze-
gólności Przewodniczący Sejmiku nie jest uprawniony do dokonywania 
wykładni aktów prawa miejscowego, gdyż powyższe zastrzeżone jest dla 
sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.”

Port Lotniczy Poznań-Ławica, wykorzystując pismo Przewodniczą-
cego Sejmiku, doprowadził już do niekorzystnego rozstrzygnięcia kilku 
spraw w Sądzie Rejonowym. Takie niekorzystne rozstrzygnięcia, zda-
niem Stowarzyszenia, wymagają pilnego złożenia apelacji. Stowarzysze-
nie dysponuje wyrokami w tym sądów apelacyjnych z innych miejsco-
wości, w których w sposób jednoznaczny sądy wypowiadają się iż samo 
ustanowienie OOU jest wystarczającą przesłanką dochodzenia odszkodo-
wań. Takie wyroki, którymi dysponuje Stowarzyszenie, pozwalają wnieść 
apelację od niekorzystnych wyroków Sądu Rejonowego, z przekonują-
cym uzasadnieniem. Stowarzyszenie w tych wszystkich trudnych przy-
padkach, dla osób, które taka sytuacja dotknęła, deklaruje pomoc, przy 
składaniu apelacji. Pomoc taką udzielimy nieodpłatnie nawet dla osób, 
które nie korzystały w pierwszej instancji z rekomendowanych przez Sto-
warzyszenie kancelarii prawnych.

Zwracamy uwagę na konieczność podejmowania wszelkich działań 
zmierzających do eliminowania praktyk niezgodnych z zasadami współ-
życia społecznego, jakie podejmuje Port Lotniczy Poznań-Ławica ze 
swoimi udziałowcami, w imieniu których występuje np. Przewodniczący 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego udzielając wsparcia Ławicy wy-
kraczającego poza granice posiadanych kompetencji.

Stowarzyszenie Mieszkańców Przeźmierowa i Baranowa
„Nasze Małe Ojczyzny”, www.przezmierowo.org
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W zeszłym roku Funda-
cja „Otoczmy Troską 
Życie” w ramach ob-

chodów Dnia Dziecka zaprosiła 
dzieci na przedstawienie „Histo-
rie” Bruna Ferreo  w gościnnych 
murach gimnazjum w Baranowie. 
Tegoroczne spotkanie organizo-
wane z sołectwem Przeżmierowo 
odbędzie się w niedzielę, 31 maja, 
o godz. 13.00 w Centrum Kultury 
Przeźmierowo.  

Zapraszamy wszystkich, którzy 
chcieliby zobaczyć „Kopciuszka” 
w wersji tanecznej. Wykonaw-
cami  będą dobrze znane miesz-

Dzieci dzieciom, czyli taneczny 
„Kopciuszek” w Przeźmierowie

kańcom Gminy i nie tylko, dzie-
ci i młodzież z zespółu „Modraki” 
prowadzonego przez Agnieszkę 
Dolatę. Cieszymy się, że możemy 
popierać młode talenty. Przedsta-
wienie rozpocznie Dzień Dziec-
ka w Przeżmierowie. Fundacja 
włączyła się w jego organizację 
zapraszajac zespól „Modraki” 
i fundując nagrody w licznych 
konkursach.

Życzymy wielu miłych wrażeń!

Fundacja „Otoczmy Troską Życie”
Barbara Nowak  

i Violetta Ciesielska

Kleszcz czy Hydra?

Koziołek Matołek w swo-
jej wędrówce do Pacano-
wa któregoś razu stracił 

głowę. Mimo wyraźnego napi-
su przed bramą miasta: „Który 
by z brodą wszedł na rynek, 
temu zaraz utną głowę”, Matołek 
o prawie tym nic nie wiedział, bo 
biedak nie umiał czytać. Powie-
dli go więc na stracenie „i od-
cięli mu głowinę razem z pięk-
ną bardzo brodą”. Miał jednak 
szczęście, bo widząc go bez du-
cha, poczciwy szewc pomógł mu 
i przyszył głowę do tułowia „bar-
dzo mocną szewską dratwą”.

Moja znajoma lekarka była 
swego czasu lekarzem na statku. 
Podczas rejsu jednemu z mary-
narzy coś tam odcięło palec. Ten 
palec ona przyszyła i mimo polo-
wych warunków, które tam pano-
wały palec nie odpadł i marynarz 
nadal jest marynarzem.

Lekarze potrafią robić cuda 
i przyszywają, już nie szew-
ską dratwą, coraz to inne odcię-
te części ciała. Roszady jak na 
szachownicy. Wycinają, wymie-
niają, a wszystko coraz lepiej im 
wychodzi i działa.

Zdolności regeneracyjne orga-
nizmu są olbrzymie. To w jaki 

sposób następuje odbudowa 
zniszczonych tkanek jest nie-
zwykłe. Często mimo wielkich 
ubytków, organizm goi rany 
i regeneruje się w taki sposób, 
aby zachowana została funkcja 
uszkodzonych narządów czy czę-
ści ciała. A o to właśnie chodzi. 
Zdarza się, że wydaje mi się to 
niewiarygodne.

Jednak gojenie się i zrastanie 
to jedna sprawa, ale odrastanie 
utraconych członków to sprawa 
druga i zupełnie inna. 

Są jednak zwierzęta, które to 
potrafią. 

Im prostszy i mniej wyspecjali-
zowany organizm, tym takie od-
twarzanie wydaje się być łatwiej-
sze. Im wyżej w systematyce, 
tym powinno być trudniej.

Gąbki regenerują się z frag-
mentu zbudowanego zaledwie 
z kilku komórek. Stułbia odtwa-
rza swoje macki po ich odcię-
ciu. Wirkom odrasta głowa, po-
dobno razem ze wspomnieniami. 
Stawonogom odrastają odnóża, 
które same odrzuciły, a jaszczur-
ki gubią ogony i za chwilę mają 
nowe. 

Każdy organizm walczy 
i chciałby mieć możliwość nie-

skończonego odradzania się, ale 
do tego jeszcze daleka droga.

I tak od Koziołka do marzenia 
o nieśmiertelności. 

Ponieważ zaczął się „kleszczo-
wy sezon”, rozdzwoniły się tele-
fony zaniepokojonych właścicie-
li, którzy sami próbowali usunąć 
intruza, ale próba się nie udała 
i „coś zostało w środku”. I co te-
raz? Bo przecież kleszcz odro-
śnie. 

Hydrze odrastały głowy, ale 
kleszczowi nie odrośnie to, co 
oderwaliśmy mimo że taka wer-
sja mu się marzy.

Efektu Hydry wprawdzie nie 
będzie, ale nawet miejscowe re-
akcje pokleszczowe mogą być 
niebezpieczne i wymagać le-
czenia, więc lepiej zbadać to od 
razu.

Aby nie martwić się o to czy 
odrośnie, czy nie odrośnie (a nuż 
odrośnie), lepiej zastosować pre-
parat, który sprawi, że takiego 
dylematu nie będziemy mieli.

~ Paszczak

Pytania mogą Państwo przesy-
łać na adres paszkosum@wp.pl
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Według Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) zdrowie to nie tylko brak choroby, 
ale pełny dobrostan oraz dobre samopoczu-

cie psychiczne i fizyczne. Patrząc na zdrowie z tej per-
spektywy można powiedzieć, że niewielu z nas udaje 
się je posiąść. Tymczasem, jak wynika z badań nauko-
wych, nasze zdrowie oraz jakość i długość życia zależą 
aż w 50% od naszego stylu życia, czyli coś co możemy 
sami kontrolować. Pozostałe czynniki to środowisko, 
w którym żyjemy (20%), czynniki genetyczne (20%) 
oraz jakość opieki medycznej (10%). Skoro tak jest, to 
dlaczego nie moglibyśmy wykorzystać szansy związa-
nej ze stylem życia, aby poprawić własne zdrowie? 

Teraz, wiosną i latem, mamy ku temu idealne wa-
runki. Bowiem, mamy dłuższy i cieplejszy dzień, 

Jak zadbać o zdrowie?
a więc po pracy okazję do upra-
wiania jakiekolwiek sportu który 
lubimy, lub chociażby spacerowa-
nia czy pracy w ogródku. Słońce 
ma wspaniały wpływ na nasz or-
ganizm, dodaje nam energii. Po-
nadto, obfitość warzyw i owoców 
sprawia, że możemy ich znacznie 
więcej spożywać niż zimą. Mogą 
to być świeże sałatki, czy koktaj-
le. Najważniejsze, aby świadomie 
zwiększyć ich ilość w codziennym 
menu w miejsce wysoce przetwo-
rzonej żywności, która jest jednym 
z głównych przyczyn rozwoju 

chorób cywilizacyjnych oraz nad-
wagi i otyłości. Warto pamiętać też 
o większej ilości wypijanej wody, 
która jest niezbędna dla dobrego 
funkcjonowania organizmu, jed-
nak napoje gazowane czy kawa lub 
herbata to nie jest to samo co czy-
sta woda i należy o tym pamiętać. 
Nie można też zapomnieć o zdro-
wiu psychospołecznym, a więc 
spędzajmy więcej czasu z ludźmi, 
przy których się odprężamy i do-
brze czujemy. To pozwoli nam uni-
kać nadmiaru stresu i lepiej sobie 
radzić z problemami.

Ewelina Brzostowska

Wiele kobiet przywykło kojarzyć sztuczne 
rzęsy z makijażem wieczorowym. Nie-
potrzebnie! Odpowiednio dobrane rzęsy 

i delikatny makijaż pozwolą nabrać spojrzeniu głę-
bi i znacznie przedłużyć rzęsy w nienachlany spo-
sób. Dziś bardzo modne są rzęsy zagęszczone me-
todą 1:1, które odpowiednio dobrane, świetnie udają 
nasze własne.

Jak zawsze przy doklejaniu rzęs, zrób cały maki-
jaż, łącznie z pomalowaniem oczu. Użyj jasnych ko-
lorów – samo doklejenie rzęs sprawi, że makijaż oka 
stanie się znacznie bardziej wyrazisty niż gdybyś po 
prostu podkreśliła rzęsy maskarą. Zrezygnuj z ciem-

Czy zastanawialiście się 
kiedyś, ile warta jest co-
dzienna praca matki, 

o której potocznie mówi się, że 
„nie pracuje”? Według organiza-
cji, które pokusiły się o wycenę 
domowych obowiązków, takie 
czynności jak pranie, sprzątanie, 
gotowanie, pomoc w zadanich do-
mowych, zakupy itp. mogą nawet 
przekroczyć kwotę 12 000 zł mie-
sięcznie, gdyby zlecać je w wy-
miarze 40 godzin tygodniowo fir-
mom zewnętrznym.

Bycie mamą to dla jednych bło-
gosławieństwo, dla innych pro-
za życia, dla jeszcze innych cią-
głe balansowanie na krawędzi 
czasu, zdrowego rozsądku i licz-
nych emocji. Przy czym nikt nas 
nie uczy bycia matką. Opieramy 

MAMA W CENTRUM UWAGI

się zwykle na naszym doświadczeniu, przeczyta-
nych książkach i rozmowach z rodziną i przyjaciół-
mi. Mamą można być na wiele sposobów i to, co 
działa u ciebie, niekoniecznie będzie się sprawdzać 
u innych. 

Model „Matki Polki” teoretycznie przeszedł już do 
lamusa, ale nadal może trzymać się mocno w kwestii 
przekonań i zachowań, które wyniosimy z naszych 
rodzin i edukacji. Do tego dochodzą różne rodza-
je presji społecznej, obraz wyidealizowanej matki 
z reklam TV, która „świetnie sobie radzi” i w domu, 

i w pracy, plus opinie innych 
mam, babć i opiekunek na placu 
zabaw. To, w co wierzysz, może 
cię wspierać w byciu mamą lub 
może cię osłabiać i pozbawiać po-
zytywnej energii. 

Pamiętaj, że rady i opinie, które 
słyszysz od innych w kwestii ma-
cierzyństwa i roli matki, są prze-
ważnie wyrazem doświadczenia 
życiowego (lub jego braku) osób, 
które je wypowiadają. Zamiast się 
stresować, że nie dorastasz innym 
do pięt, wyluzuj i zdaj się na zdro-
wy rozsądek i własną intuicję. Je-
śli coś działa dla ciebie i twoich 
dzieci i osiągasz dobre rezultaty, 
nie próbuj zmieniać na siłę cze-
goś, co nie wymaga naprawy tyl-
ko dlatego, że ktoś ma inne zdanie 
na ten temat. 

mgr Katarzyna Weiss 
www.lingwest.com

Sztuczne rzęsy w codziennym makijażu
nych kolorów i czarnej kredki do 
oka oraz eyelinera. Zamiast tego 
na linii rzęs namaluj delikatną 
kreskę cieniem (np. brązowym). 
Ostatni punkt to wytuszowanie 
rzęs dolnych, górne wystarczy 
przeczesać silikonową szczotecz-
ką. Makijaż jest już gotowy.

Sztuczne rzęsy, szczególnie te 
bardziej naturalnie, idealnie pod-
kreślają oko nawet w codziennym 
i dziewczęcym makijażu. Można 
sprawiać, aby wyglądały możliwie 

najbardziej naturalnie, nakładając 
lekki makijaż, unikając czarnego 
koloru (ten zostaw na wieczór), 
nawet jeżeli czarnej konturówki 
używasz każdego dnia.

Maja Wachowska
wizaż i stylizacja

www.majawachowska.pl
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biblioteka~gok

Maj to tradycyjnie mie-
siąc książki, bibliote-
karzy i bibliotek. Hasło 

naszej Biblioteki, zachęcające do 
odwiedzenia naszych placówek 
jest niezmienne od lat i brzmi  
 „WARTO CZYTAĆ. Czytanie 
NIE SZKODZI”. 

Hasło tegorocznych, ogólno-
polskich Dni Bibliotek i Bibliote-
karzy to „Wybieram Bibliotekę” 
– to jak najbardziej dobre hasło 
i słuszny wybór. Każde przyj-
ście do Biblioteki i wybór dowol-
nej, zgodnie z zainteresowaniami 
książki, to dobra decyzja. Powo-
dy, dla których warto czytać, są 
znane i niezmienne od lat. Czy-
tanie to w efekcie: dobra pamięć, 
bogate słownictwo, nauka anali-
tycznego myślenia, edukacja i po-
szerzanie wiedzy (to już oczywi-
ście truizmy), ale także rozrywka, 
zabawa intelektualna, lekarstwo 
na stres, lek na samotność, moż-
liwość atrakcyjnej podróży, nie 
tylko w czasie ale i w przestrzeni, 
a według ostatnich, najnowszych 
badań, czytanie chroni przed Al-
zheimerem. Bo świat książki to 
świat wartości intelektualnych.

W dobie konsumpcji i komer-
cjalizacji wszystkiego, w czasach 
Internetu i tzw. „szybkich me-

INFORMATOR KULTURALNY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Ważny komunikat dla wszystkich, którzy na 
występ kabaretu „Neo-Nówka” wybiera-
ją się samochodem. Wjazd w okolice hali 

OSiR możliwy będzie dopiero od godz. 19.15. Wcze-
śniej w pobliżu odbywać się będzie wyścig kolarski. 
Ruch pieszy odbywać się będzie normalnie.

Przypomnijmy, że jeden z najpopularniejszych 
polskich kabaretów wystąpi w Tarnowie Podgórnym 
w piątek, 22 maja o godz. 20. Zaprezentuje najnow-
szy program „Pielgrzymka do miejsc śmiesznych”. 
Bilety w cenie 60 zł są wciąż dostępne w siedzibie 
GOK „SEZAM” w Tarnowie Podgórnym (w godz. 
9-15), w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym 
(w godz. 15-20) i w Centrum Kultury Przeźmierowo 
(w godz. 9-12 i 17-20).

~ Jarek Krawczyk

diów” to moment na zastanowie-
nie i możliwość oderwania się od 
zabieganego, pędzącego świata. 
Bo przecież Biblioteki to nieod-
łączny element kultury i rozwoju 
współczesnych społeczeństw. 

Myśl starożytna zapisana na 
tradycyjnych „nośnikach” prze-
trwała do dzisiaj. Tak dla przy-
pomnienia: najstarszą Biblioteką 
Publiczną była utworzona w III 
w. pne. Biblioteka Aleksandryj-

ska. Na świecie i w Polsce działa-
ją różnego rodzaju Biblioteki, od 
ogólnych po specjalistyczne.

Podział bibliotek wynika z ro-
dzaju gromadzonych zbiorów, 
sposobu udostępniania, odbior-
ców, do których kierowana jest 
oferta.

Część bibliotek ma charakter 
mieszany i jest ogólnie dostęp-
na. Biblioteki publiczne należą 
do bibliotek uniwersalnych, czyli 
takich, które gromadzą literaturę 
z różnych dziedzin wiedzy i dla 
wszystkich od lat 3 (lub mniej) 
do …103. Wybór placówek jest 
ogromny, tak dla dorosłych jak i 
dla dzieci i młodzieży. Pozostaje 
tylko korzystać z dorobku zgro-
madzonego przez lata. 

W bibliotekach publicznych w 
Polsce zgromadzonych jest ponad 
131 mln książek i z tak ogromnej 
liczby książek mogą korzystać 
czytelnicy. W ostatnich latach 
oferta w bibliotekach znacznie się 
poszerzyła i do wyboru są rów-
nież nowe nośniki, miedzy inny-
mi audiobooki. A to propozycja 
dla tych, którzy nie lubią przewra-
cać kartek. 

Sokrates powiedział „Bezmyśl-
nym życiem żyć człowiekowi nie 
warto”. Zapraszamy do Bibliotek 
– warto czytać! 

 ~ I.B.

Jedziesz na Neo-Nówkę - przeczytaj!
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 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               

Informacja telefoniczna: 61 895 92 28

„Akompaniator”
- spektakl Teatru Muzycznego w Poznaniu
niedziela, 17 maja, godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 20 zł

Lusowskie Spotkania Muzyczne:
Aleksiej Susłow i zespół „Harmonia”
niedziela, 7 czerwca, godz. 13
Kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

„Kordian?”- premiera spektaklu 
Grupy Teatralnej „Zamiast”
niedziela, 7 czerwca, godz. 17
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 5 zł

Popołudnie Premier Teatralnych z udziałem
grup z GOK „SEZAM” i LO w Tarnowie Podgórnym
niedziela, 14 czerwca, godz. 16
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 5 zł

Kabaret Neo-Nówka i zespół Żarówki
w programie „Pielgrzymka do miejsc śmiesznych”
piątek, 22 maja, godz. 20
Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 60 zł

Afisz
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Muzyka akordeonowa ma różne oblicza. To 
klasyczne usłyszymy podczas nadchodzą-
cego koncertu z cyklu „Lusowskie Spo-

tkania Muzyczne”. W niedzielę, 7 czerwca o godz. 
13 w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba 
Apostoła zagrają wirtuoz tego instrumentu Aleksiej 
Susłow i zespół „Harmonia”.

Aleksiej Susłow ukończył studia muzyczne w za-
kresie gry na akordeonie, dyrygentury i kompozy-
cji. Studiował w Moskwie i w Doniecku. W czasie 
studiów kilkakrotnie zdobył I nagrodę na Między-
narodowych Konkursach Akordeonowych organi-
zowanych przez Moskiewski Instytut Kultury. Jest 
kompozytorem takich utworów jak „Christmas Ora-
torio” z 2008 roku i oratorium „Święty Paweł” z roku 
2011. Pisze także symfonie, kwartety smyczkowe 
i koncerty na akordeon i orkiestrę. Jako pedagog pra-
cował na Ukrainie na Uniwersytecie Pedagogicz-
nym, a także jako dyrygent i solista filharmonii. Kon-
certował m. in. w Berlinie, Graz, Kijowie, Moskwie, 

Wciąż wspominamy nie-
dawny finał projektu 
„Teatr w każdej wio-

sce”, w ramach którego można 
było obejrzeć spektakle przygo-
towane przez grupy dziecięce z 9 
miejscowości. Miłośnicy teatru, 
ale i młodzi aktorzy będą wkrót-
ce mieli kilka okazji, by przeko-
nać się, jak na scenie radzą sobie 
starsze grupy.

Pierwszą czerwcową premierą 
będzie najnowszy spektakl dzia-
łającej w GOK „SEZAM” grupy 
teatralnej „Zamiast”. Zespół pod 
kierownictwem Grażyny Smo-
libockiej zaprezentuje oparty na 
dramacie Juliusza Słowackiego 
spektakl „Kordian?”. Grupa „Za-
miast”, wielokrotnie nagradzana 
na festiwalach teatralnych, doj-
rzała do zmierzenia się z klasyką. 
W inscenizacji zostanie zachowa-
ny oryginalny tekst, lecz jego in-
terpretacja będzie miała autorski 
charakter. Można się jednak spo-
dziewać wielu zaskakujących od-
niesień do współczesności, a tak-
że eksperymentów formalnych. 
Godzinny spektakl zapowiada 
się bardzo ciekawie. Premiera 
w niedzielę, 7 czerwca, o godz. 
17 w Centrum Kultury Przeźmie-

W czerwcu aż 5 premier!

rowo. Bilety w cenie 5 zł moż-
na kupować 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).

Tydzień po „Zamiast”, także 
w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo, czeka nas kolejne spotkanie 
z teatrem. W niedzielę, 14 czerw-
ca, o godz. 16 odbędzie się tam 
„Popołudnie premier teatralnych” 
z udziałem trzech zespołów. Wśród 
nich dwa prowadzone przez Artu-
ra Romańskiego: znana doskonale 
mieszkańcom naszej Gminy i by-
walcom festiwali Grupa Teatralna 
„NOVI” oraz nowa grupa z Tarno-
wa Podgórnego, która debiutowała 
rok temu. Pierwszy zespół zapre-

zentuje spektakl „Ćwiczenia z Iwo-
ny” na podstawie tekstu Witol-
da Gombrowicza, drugi – „Dziób 
w dziób” Maliny Prześlugi. Tego 
dnia wystąpi też prowadzona przez 
Grażynę Smolibocką grupa teatral-
na z Liceum Ogólnokształcącego 
w Tarnowie Podgórnym. Zapre-
zentuje dramat Sławomira Mroż-
ka pt. „Dom na granicy”. Wstęp 
na wszystkie spektakle kosztuje 5 
zł, a bilety dostępne są w Centrum 
Kultury Przeźmierowo (w godz. 
9-12 i 17-20), siedzibie GOK „SE-
ZAM” (w godz. 9-15) i Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym 
(w godz. 15-20).

W Gminnym Ośrodku Kultury 
„SEZAM” działają nie tylko grupy 
dziecięce i młodzieżowe. Od 2010 
roku w Przeźmierowie funkcjonu-
je grupa „Senioritki”, którą prowa-
dzi Mariola Ryl-Krystianowska. 
Występujące w niej panie także za-
kończą kulturalny sezon premierą. 
Odbędzie się ona w Centrum Kul-
tury w Przeźmierowie 19 czerw-
ca o godz. 18, a więcej informacji 
o spektaklu znaleźć będzie można 
w czerwcowym numerze „TarNo-
wej Kultury” i na stronie www.
goksezam.pl. 

Na wszystkie spektakle ser-
decznie zapraszamy!

~ Jarek Krawczyk

Wirtuoz akordeonu i zespół „Harmonia” w Lusowie
Mińsku i Petersburgu. W 1992 
roku z rąk prezydenta Ukrainy 
odebrał tytuł „Zasłużony działacz 
kultury Ukrainy”. Od 1998 miesz-
ka we Wrocławiu, gdzie jest wi-
cedyrektorem Prywatnej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia „S-Art” 
oraz dyrektorem Międzynarodo-
wego Festiwalu Akordeonowego 
„Od Baroku do jazzu”.

Artyście towarzyszyć będzie 
prowadzony przez Halinę Susłow 
zespół „Harmonia” w składzie: 
Paulina Wróblewska (fortepian), 
Marta Iwankiewicz (organy, akor-
deon), Jacek Wandycz (organy, 
akordeon) i Piotr Migocki (perku-
sja). Polecam, wstęp wolny! 

~ Jarek Krawczyk
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Początek wiosny w Publicz-
nym Przedszkolu „Czaro-
dziejski Zamek” w Prze-

źmierowie  obfitował w spotkania 
z pisarzami literatury dziecięcej.  
19 marca naszym gościem był pan 
Łukasz Wierzbicki, który jest au-
torem książek m.in. „Afryka Kazi-
ka” czy „Dziadek i Niedźwiadek”. 
Pan Łukasz zabrał nas w podróż 
do odległej Afryki, prezentując 
dzieciom zdjęcia i filmy z jego wy-
praw. Przedszkolacy mieli też oka-

Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

Mali badacze

Przedszkole „Czarodziejski Zamek” w Przeźmierowie

Spotkania z pisarzami
zję zapoznać się z atrybutami nie-
zbędnymi podróżnikom.

Natomiast 10 kwietnia dzieci  
odwiedziła Weronika Kurosz, au-
torka książek „Leśni Bracia” oraz 
„Przygody Leśnych Braci”.  Ra-
zem z nią do przedszkola zawitał 
aktor Andrzej Niemyt. Goście za-
brali dzieci w niezwykłą bajko-
wą podróż pełną zadań i zagadek 
związanych z historiami Marce-
pana i Bazylego, przeżywających 
przygody, o których marzy więk-
szość dzieci. Spotkania miały za 
zadanie zachęcić dzieci do częst-
szego obcowania z literaturą i po-
kazać, ile wartości niesie ze sobą 
czytanie książek.  ~ A.P.

Powszechnie wiadomo, iż dzieci w wieku 
przedszkolnym są ciekawe otaczającego świa-
ta i poprzez zabawę chętnie odkrywają jego 

tajniki. Najlepszym sposobem zaspokojenia dziecię-
cej ciekawości są zabawy badawcze i eksperymen-
ty o charakterze badawczym. Wychodząc naprzeciw 
zainteresowaniom naszych wychowanków nauczy-
cielki  Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmiero-

wie stworzyły innowację pedago-
giczną pt.  „Mali badacze – rola 
badań i eksperymentów w pozna-
waniu świata”. Innowacja ta zo-
stała zatwierdzona przez Kuratora 
Oświaty i od września 2014 roku 
jest urzeczywistniana we wszyst-
kich oddziałach. 

W obszarze realizacji tego pro-
gramu nauczycielki z pomocą 
zwykłych przedmiotów takich 
jak: lupy, magnesy, butelki, su-
szarki, baterie, papier, balony 
przeprowadzają z przedszkolaka-
mi szereg eksperymentów. Dzieci 
dowiadują się m.in. jak wytwarza 
się wiatr, bawią się światłem i ko-
lorem, eksperymentują z wodą 
czy poznają właściwości magne-
zu. Ponadto placówka nawiązała 
współpracę z Mobilnym Labora-
torium z Poznania i skrzaty pod 
czujnym okiem naukowca wytwa-

rzają prąd, konstruują kanciaste 
bańki mydlane, stają na nadmu-
chanym balonie, doprowadzają do 
eksplozji mini wulkanu czy anali-
zują przy użyciu lup odciski zwie-
rząt. Wszystkie te zabawy stano-
wią podstawę wielokierunkowego 
rozwoju i przyczyniają się do roz-
szerzenia horyzontów myślowych 
przedszkolaka. I chociaż niektóre 
doświadczenia wydają się trud-
ne, bo związane są z dziedzina-
mi, takimi jak fizyka czy chemia, 
to dają dziecku okazję do odkry-
wania i zgłębiania fascynującego 
świata przyrody i techniki, a wie-
dza i umiejętności zdobywane we 
wczesnym dzieciństwie staną się 
inspiracją i pomostem do wiedzy 
zdobywanej na kolejnych szcze-
blach edukacji.

~ Monika Królak

Kwartet instrumentów dę-
tych blaszanych SSM I 
st. w Tarnowie Podgór-

nym w składzie: Dawid Napiera-
ła, Michał Bandura, Patryk Ga-
wendowicz (puzony) oraz Kacper 
Marciniak (tuba) zdobył III miej-
sce na XIII Ogólnopolskim Kon-
kursie Zespołów Kameralnych 
w Zgierzu. Kwartet przygotował 
Piotr Nobik. Gratulujemy!

~ SMM

Samorządowa Szkoła Muzyczna w Tarnowie Podgórnym

Duży ogólnopolski sukces chłopaków 
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Szkoła Podstawowa w Lusówku

Angielskie sukcesy uczniów z Lusówka

Przedszkole w Lusówku

Kwiecień miesiącem zdrowia
W przedszkolu w Lusówku tak jak na ca-

łym świecie dzień 7 kwietnia obchodzo-
ny jest Światowy Dzień Zdrowia. W tym 

dniu zwracamy uwagę dzieci i rodziców na proble-
my zdrowotne w naszym kraju.

Z tej okazji odbyło się spotkanie ze stomatologiem, 
który wyjaśnił dzieciom zasady higieny jamy ustnej, 
prawidłowe posługiwanie się szczoteczką oraz przed-
stawił na czym polega profilaktyka jamy ustnej. Aby or-
ganizm naszych dzieci był prawidłowo odżywiony i za-
opatrzony w witaminy i składniki mineralne potrzebne 
do prawidłowego rozwoju  zorganizowaliśmy w naszej 
placówce pogadankę z dietetykiem, który opowiedział 
dzieciom w jaki sposób należy się odżywiać.

By utrwalać wśród dzieci właściwe zachowania 8 
kwietnia w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie 
z wolontariuszami ratownictwa medycznego z firmy 

Enea. Zaprezentowali nam film 
pt.: „Nie taki prąd straszny” o  al-
ternatywnych źródłach pozyski-
wania energii elektrycznej oraz 
dobrych stronach jej oszczędza-
nia. Dzieci dowiedziały się skąd 
bierze się prąd w gniazdku elek-
trycznym oraz jakie zagrożenia 
niesie ze sobą zabawa z prądem. 
Miały również okazję nauczyć się 
prawidłowego zachowania w sy-
tuacjach wymagających udzie-
lenia pierwszej pomocy. Każda 
grupa odbyła ćwiczenia praktycz-
ne na fantomach. Dzieci przećwi-
czyły pozycję boczną – bezpiecz-
ną. Utrwalaliśmy również numery 

alarmowe oraz sposób udzielania 
informacji służbom ratunkowym.  

Przy okazji Światowego Dnia 
Zdrowia nasi podopieczni nie za-
pomnieli o najlepszych przyja-
ciołach człowieka – zwierzętach. 
Spotkanie z weterynarzem uświa-
domiło dzieciom nie tylko radość 
z posiadania zwierzątka, ale rów-
nież odpowiedzialność jaka się 
z nim wiąże: odpowiednie żywie-
nie, pielęgnacja, spacery oraz wi-
zyty u weterynarza.

Kwiecień w naszym przedszko-
lu był miesiącem aktywnym, sze-
rzącym wiedzę prozdrowotną nie 
tylko ważną dla ludzi, ale również 
dla zwierząt. Propagujmy hasło: 
„Dbajmy o zdrowie każdego”.

~ J. Bryl, W. Strugała

W dniach 10-16 kwiet-
nia uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Luso-

wie wraz z opiekunem uczestni-
czyli w wycieczce do Londynu. 
Towarzyszyła im grupa ze Szkoły 
Podstawowej z Przeźmierowa.

Kilkudniowy pobyt w stolicy 
Wielkiej Brytanii rozpoczął się od 
odwiedzenia Canterbury i prze-
pięknej katedry. W kolejne dni 
poznawaliśmy ciekawe i zachwy-
cające miejsca w Londynie i oko-
licach: Muzeum Harry’ego Pot-
tera, Muzeum Figur Woskowych 
Madame Tussauds, Muzeum Hi-
storii Naturalnej, Galeria Narodo-
wa. Nie zapomnieliśmy również 

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Uczniowie w Londynie

o siedzibie królowej Elżbiety II - 
Pałacu Buckingham, Pałacu West-

minsterskim i Bib Benie, a prze-
jażdżka London Eye dostarczyła 
niezapomnianych wrażeń. 

Pobyt na Wyspach zakończyli-
śmy odwiedzinami w Greenwich 
i pamiątkowym zdjęciem przy 
Południku Zerowym.

– To niesamowite miejsce! To, 
co widziałam dotychczas na zdję-
ciach, staje przed tobą prawdzi-
we! – podsumowuje uczennica 
Weronika Rybacka . – Ludzie są 
serdeczni, pomocni i chętni do 
rozmowy. Pomijając samo piękno 
tego miejsca i uprzejmość ludzi,  
najlepsza ekipa, masa nowych 
przyjaźni, zabawny pan pilot, 
wspaniali opiekunowie. Dużo nie-
samowitych przygód i ciekawych 
przeżyć! 

~ Agnieszka Smólczyk

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Lusówku po raz kolejny osiągnęli suk-
cesy w ogólnopolskich olimpiadach z języ-

ka angielskiego „Olimpusek” dla uczniów klas I-III 
i „Olimpus” dla klas IV-VI. Wszyscy uczestnicy 
konkursów z naszej szkoły uzyskali wysokie wyniki, 
a na szczególne gratulacje zasłużyli: Oliwia Góraj, 
która zajęła 5. miejsce w kategorii klas szóstych, 
Kacper Korzekwa, który zajął 14., Jan Undrych – 
15. oraz Maria Rutka 20. miejsce w tej samej kat-

egorii. Wśród uczniów klas piątych Zuzanna Mikołajczak zajęła mie-
jsce 14., a jedna z naszych czwartoklasistek – Hanna Zarzycka, miejsce 
16. W każdej kategorii wiekowej w konkursie „Olimpus” brało udział 
ponad 4 tys. uczestników.

Również uczniowie młodszych klas mogą pochwalić się świetną zna-
jomością języka angielskiego. Z przyjemnością informujemy o zajęciu 
12. miejsca przez Jakuba Walczaka i 17. miejsca przez Polę Wiśniews-
ką w olimpiadzie „Olimpusek” dla klas trzecich, w której wzięło ud-
ział ponad 4,5 tys. uczestników . Gratulujemy wszystkim lusówkowym 
Olimpusom i Olimpuskom.  ~ A. Murawska
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Szkoła Podstawowa w Lusówku

Pasowanie na czytelnika
Szkoła Podstawowa w Lusówku

Akcja Żonkil - ocalić 
od zapomnienia

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Gminny Konkurs Języka Angielskiego

28 kwietnia w naszej 
szkole odbyła się ko-
lejna edycja Gminne-

go Konkursu Języka Angielskie-
go. Tym razem na uczestników 
czekała pewna niespodzianka 
związana z jego organizacją. Po-
mimo że każdą ze szkół repre-
zentowała silna grupa pięciu 
uczniów, zwycięzców szkolnych 
eliminacji, tym razem nie mogli 
oni liczyć na wzajemne wsparcie. 

Drogą losowania zostali przy-
dzieleni do pięciu różnych grup. 
Poszczególne grupy, pod szylda-
mi państw anglojęzycznych, mia-
ły w swoim składzie po jednym 
reprezentancie każdej ze szkół.

Pierwsze wyzwanie – poznać 
się i zacząć współpracować. Na-
stępnie na uczestników czekały 

trzy zadania, które mieli wspól-
nie wykonać: rozwiązanie testu 
leksykalno-gramatycznego, uło-
żenie i przedstawienie dialogu na 
określony temat np. w restauracji 
oraz przygotowanie prezentacji 
o „swoim” kraju.

Pomimo pierwszych, trochę 
niepewnych chwil uczniowie 
szybko znaleźli wspólny język. 
I to nie tylko angielski J

Konkurs wygrała drużyna Au-
stralii, w składzie: Adam Cała (SP 
Ceradz), Wojtek Gładysz (SP Lu-
sowo), Oliwia Góraj (SP Lusów-
ko), Mateusz Tabaszewski (SP 
Przeźmierowo), Bartek Trzeciak 
(SP Tarnowo Podgórne).

Mamy nadzieję, że to nie ko-
niec dopiero co zaczętych znajo-
mości. Może nasi konkursowicze 
spotkają się w nowym roku szkol-
nym w wybranych przez siebie 
gimnazjach.

Wszystkim uczestnikom gratu-
lujemy i dziękujemy za przyjazną 
atmosferę.

~ Anna Pawlik-Schypritt 

Wiosna to czas, w którym uczniowie klas pierwszych Szkoły 
Podstawowej w Lusówku biorą udział w pasowaniu na czy-
telnika. W bibliotece na pierwszaków czekała pani biblio-

tekarka, a wraz z nią koledzy i koleżanki z klasy szóstej, przebrani za 
postaci z bajek. Jedna z uczennic, jako Królowa Książka, opowiedziała, 
jak należy postępować z wypożyczonymi książkami i jak o nie dbać, by 
mogły długo służyć wielu uczniom. Każdy z przyszłych użytkowników 
biblioteki musiał wykazać się umiejętnością czytania wybranych frag-
mentów „Elementarza”. Odbył się także quiz polegający na odgadywa-
niu tytułów bajek. Następnie pierwszoklasiści składali „Przyrzeczenie 
Dobrego Czytelnika”, po którym Królowa Książka pasowała uczniów 
klas pierwszych. Każde dziecko otrzymało i podpisało imienną kartę bi-
blioteczną. Pani bibliotekarka wręczyła wszystkim pasowanym dyplo-
my oraz inne pamiątki z tego wydarzenia. Uczniom bardzo podobała się 
formuła zapoznania z biblioteką. Na pewno chętnie będą ją odwiedzali 
i korzystali z jej bogatego księgozbioru.

~ MK

21 kwietnia uczniowie i pracownicy Szkoły 
Podstawowej w Lusówku włączyli się do 
obchodów 72. rocznicy powstania w get-

cie warszawskim. Chcieliśmy w ten sposób oddać 
hołd bohaterom z 1943 roku, którzy stanęli do walki 
w obronie ludzkiej godności. Każdy z nas przypiął 
tego dnia wyjątkowy symbol solidarności z ofiarami 
tamtego okresu - żonkila.

~ ISZ
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Już po raz czwarty pojechaliśmy do Londynu. 
Tym razem towarzyszyli nam uczniowie z Luso-
wa wraz z opiekunem. 

Dwutygodniowa wycieczka rozpoczęła się od 
zwiedzenia słynnej katedry w Canterbury.  Następ-
nie udaliśmy się do stolicy Wielkiej Brytanii. Tam 

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie od 2011 
roku uczestniczy w programie „Szkoła Pro-
mująca Zdrowie”. Wiele dobrego w szkole 

w związku z tym się dzieje. Ale dziś chciałabym na-
pisać o tym co mnie – mamę dwójki uczniów – za-
chwyca najbardziej. O tym, co uważam za ogromny 
sukces nie tylko Szkolnego Zespołu Promocji Zdro-
wia, ale też Rady Rodziców. Mianowicie o „Dziupli” 
– sklepiku szkolnym, w którym można kupić tylko 
i wyłącznie zdrowe produkty!  

Takiego sklepiku w szkole od dawna chcieli na-
uczyciele. Również na zebraniach Rady Rodziców te-
mat pojawiał się wielokrotnie. W końcu zapadła decy-
zja o jego utworzeniu. Prowadzenia sklepiku podjęła 
się pani Agnieszka – mama dwóch chłopców, której 
zawsze bliska była idea zdrowego żywienia. Rada Ro-
dziców opłaciła projekt nowego sklepiku. Nie było ła-
two na 12 metrach kwadratowych (bo tylko takim po-
mieszczeniem dysponowała szkoła) znaleźć miejsce 

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Z wizytą u Harrego Pottera

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Sklepik – na zdrowie

spotkaliśmy się z rodzinami, u 
których gościliśmy przez kolejne 
kilka dni naszego pobytu.  

Londyn przywitał nas słonecz-
ną pogodą. Byliśmy pod urokiem 
najważniejszych londyńskich 
obiektów i miejsc (Big Ben, Hau-
ses of Parliament, Downing Stre-
et z kancelarią premiera, Stajnie 
Gwardii Królewskiej, pałac Buc-
kingham, Trafalgar Square wraz 
z Kolumną Nelsona, Soho – mia-
steczko chińskie, Picadilly Cir-
cus, Galeria Narodowa, Muzeum 
Figur Woskowych Madame Tus-
sand, Muzeum Historii Natural-
nej, Hyde Park, ulica Oxford, To-
wer of London oraz południk „0” 
na Greenwich). 

Wielu wrażeń dostarczyła nam 
również przejażdżka diabelskim 

kołem London Eye. Wzniesienie 
się na 135 metrów nad ziemię to 
dopiero przeżycie! Jednak najcie-
kawszym punktem programu oka-
zała się wizyta w studiu „Warner 
Bros”. To właśnie tam przez 10 lat 
nakręcono 8 filmów na podstawie 
cyklu powieści brytyjskiej pisar-
ki J. K. Rowling . Na własne oczy 
mogliśmy zobaczyć  rekwizyty, 
kostiumy i efekty specjalne wy-
korzystane w kolejnych częściach 
przygód o Harrym Potterze . Ża-
den prawdziwy fan tego słynnego 
czarodzieja nie powinien przega-
pić wizyty w powyższej wytwór-
ni!

Do Polski wróciliśmy bogatsi 
o nowe doświadczenia, wiedzę, 
przeżycia. 

~ Alicja Gramza

na niezbędny sprzęt, blat do przy-
gotowywania kanapek, półki, ladę. 
Ale przecież jak się czegoś bardzo 
chce, to musi się udać! Tym bar-
dziej, że w przebudowę sklepiku 
oraz zmianę jego asortymentu włą-
czyło się wiele osób. Większość 
środków na ten cel przeznaczy-
ła Dyrektor szkoły, część pokryła 
pani Agnieszka, znaleźli się spon-
sorzy. I udało się. 

W grudniu 2014 roku sklepik ru-
szył. Z zewnątrz widać, że funk-
cjonuje świetnie, bo zawsze w cza-
sie przerw są kolejki. Wewnątrz 
też funkcjonuje świetnie, bo pani 
Agnieszka (przez dzieci nazywana 
Panią SklepikJ) wkłada w prowa-
dzenie Dziupli całe serce. Dzięki 
niej głodne dzieciaki mogą kupić 
w sklepiku bułki razowe, z ziarna-
mi, a nawet ze szpinakiem. Bułkę 
oczywiście można kupić suchą, ale 
po co, skoro Pani Sklepik przygo-
tuje taką kanapkę, jaką lubi się naj-
bardziej. Na życzenie! Z szynką, 
z sałatą, z żółtym serem, z ogór-
kiem, z papryką, z pomidorem,  
z jajkiem, z białym serem i oczy-
wiście z prawdziwym masłem. Po 
prostu pycha! Do kanapki można 
też kupić kabanosa zawiniętego 
w folię, albo mini ogórka kiszone-

go nabitego na wykałaczkę. A co 
gdy chce się pić? Na pewno nie 
znajdziecie w naszym szkolnym 
sklepiku kolorowych gazowanych 
napojów! 

Można za to kupić kubek cie-
płej herbaty, kakao z pianką 
(prawdziwe, nie instant!), koktajl 
mleczno – owocowy lub gotowe, 
wyłącznie zdrowe napoje. Słodkie 
przekąski w sklepiku też są. Ale 
oczywiście starannie wybrane. 
Można więc kupić: batony crun-
chy, chrupki kukurydziane, ciast-
ka owsiane, andruty, wafle ryżo-
we, paluszki sezamowe, a nawet 
lizaki (z witaminami, bez cukru). 
Pani Agnieszka bardzo starannie 
wybiera produkty. Kieruje się nie 
tylko Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia w sprawie sklepików 
szkolnych (które będzie obowią-
zywać od września tego roku), ale 
również sercem i rozsądkiem ro-
dzica.

Mogłabym jeszcze długo pisać 
o zaletach naszej szkolnej „Dziu-
pli”. Zamiast tego uszykuję kilka 
złotych dla moich dzieci, żeby ku-
piły sobie w niej jutro coś pyszne-
go. Wiem, że warto!

~ Mama z Rady Rodziców
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Rada Rodziców wraz z Dyrekcją  
i Gronem Pedagogicznym Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym  
pod patronatem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 

organizuje w sobotę, 
 

30 maja 2015 r.  w godz. 10.00 - 14.00

FESTYN RODZINNY 
Z OKAZJI DNIA DZIECKA 

I DNIA SPORTU
na boisku szkolnym przy SP  

w Tarnowie Podgórnym.

W programie między innymi :
- pokaz mody ekologicznej przygotowany przez dzieci,
- zabawy ruchowe i gry sprawnościowe dla całej rodziny,
- zamki dmuchane, trampoliny oraz kula zorbing,
- loteria fantowa,
-  o godzinie 12.00 licytacja (można wylicytować super 

gadżety m.in. piłkę z podpisami piłkarzy Lecha wraz 
z certyfikatem autentyczności oraz vouchery na mecze 
Lecha Poznań).

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z naszej szkoły 
wraz z rodzeństwem i rodzicami!

Tegoroczne obchody Dnia  Ziemi upłynęły pod 
hasłem ,,Szanuję Ziemię i dlatego ją pozna-
ję”. Sprawdzono swoją wiedzę ekologiczną 

rozwiązując testy. Wszystkie te działania zmierza-
ły do kulminacyjnego wydarzenia jakim było spo-
tkanie z Arkadym Pawłem Fiedlerem, wnukiem 

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Wiosenne atrakcje w SPTP

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Kolejne sukcesy 
naszych uczennic!

Gaja Hinca z kl. VI została 
finalistką XV Konkursu 
Złota Żabka w dziedzi-

nie j.polskiego i literatury, w któ-
rym wzięło udział 6110 uczniów 
z woj.wlkp. Gaja zajęła I-II miej-
sce. 

Julia Drąg z klasy drugiej zo-
stała laureatką XXXI edycji 
Międzynarodowego Konkursu 
Literackiej Twórczości Dzieci 
i Młodzieży im. Wandy Chotom-
skiej w kategorii poezja. Jest to 
prestiżowy konkurs literacki dla 
dzieci i młodzieży, udział w kon-
kursie brała młodzież mieszkają-
ca w Polsce i poza jej granicami. 
Komisja, której przewodniczy-
ła Wanda Chotomska, wyłoniła 
127 laureatów, wyróżniła zaś 225 
uczniów w czterech kategoriach 
wiekowych (na konkurs nadesła-
no 6138 zestawów wierszy i opo-
wiadań).

Gratulujemy Laureatkom suk-
cesu oraz życzymy rozwijania ta-
lentu. ~sptp

słynnego podróżnika i pisarza 
Arkadego Fiedlera, które zorga-
nizowała K. Gorzelana. Przed 
prelekcją wszystkie klasy IV-
-VI przygotowały plakaty o pań-
stwach, które podczas swej po-
dróży ,,maluchem”  (Fiatem 126 
p) przez Afrykę, odwiedził nasz  
gość. Auto pokonało 16194 km 
w 35 miesięcy. Pojazd był „egzo-
tyczny dla egzotycznych ludzi”. 
Dzięki  pracom, już przed spotka-
niem wiedzieliśmy,  gdzie znaj-
dują się te kraje, w jakiej strefie 
krajobrazowej, jakie problemy 
ekologiczne  tam występują.

23 kwietnia spotkaliśmy się 
z panem Fiedlerem, który cie-
kawie opowiedział nam o swej 
podróży – o spotkanych tam lu-
dziach, zwierzętach m.in. lwach, 

żyrafach, gorylach itp. Mówił też 
o klimacie tych państw, krajobra-
zach które mijał, o trudach podró-
ży, ale także o wielkiej satysfak-
cji, jaką dała mu ta afrykańska 
przygoda.      

Miejmy nadzieję, że nasi ucznio-
wie w myśl tegorocznego hasła: 
Szanując Ziemię, zechcą ją pozna-
wać podobnie jak pan Arkady.

Równie ciekawe było spotkanie 
z siatkarzem Marcinem Prusem 
(reprezentantem Polski w latach 
1997-2001), który odwiedził na-
szą szkołę i  przeprowadził tre-
ning z grupą uczniów. Opowiadał 
o swoim dzieciństwie i szcze-
blach kariery, rozdawał autografy. 
Został ciepło przyjęty przez mło-
dą publiczność.

~sptp

Arkady Paweł Fiedler
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Grupa uczniów z nasze-
go gimnazjum odwie-
dziła urokliwy Poczdam.  

24 kwietnia na wycieczce pozna-
liśmy wiele ciekawostek na temat 
stolicy Brandenburgi. Zwiedza-
liśmy i szlifowaliśmy język nie-
miecki. W słonecznym Poczda-
mie najpierw zwiedziliśmy Pałac 
Cecilienhof i znajdujący się przy 
nim park. Później odwiedziliśmy 
Stare Miasto, całkiem odmienne 
od naszego poznańskiego Stare-
go Rynku. Tam też podziwialiśmy 
Dzielnicę Holenderską. Kolejny 

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Po Berlinie czas na Poczdam

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Kolejne sukcesy w biegach przełajowych!

punkt naszej podróży to Sansso-
uci, piękny kompleks pałacowo 
- parkowy cesarzy niemieckich. 
Stary pałac nie jest imponujących 
rozmiarów jak na rezydencję ce-
sarską, posiada jednak ciekawą 
architekturę i płaskorzeźby. Cie-
kawostką są płyty nagrobne ulu-
bionych psów cesarskich oraz 
płyta nagrobna samego władcy. 

Na pomniku zawsze leżą karto-
fle lub inne warzywa, które skła-
dają Niemcy w dowód pamięci 
za dynamiczny rozwój rolnictwa 
podczas panowania Wilhelma 

Wielkiego. Pałac wraz z parkiem 
robi duże wrażenie. Tym akcen-
tem zakończyliśmy nasz pobyt w 
Poczdamie. W drodze powrotnej 
czekała na nas jeszcze jedna nie-
spodzianka. Doskonaliliśmy język 
niemiecki zamawiając przekąski i 
robiąc drobne zakupy. Cała podróż 
była długa i trochę męcząca, ale 
wszyscy świetnie się bawiliśmy. 
Ten dzień był fascynujący, pełen 
atrakcji i wrażeń. Nauczycielkom 
języka niemieckiego dziękujemy 
za pomysł i zorganizowanie tego 
wyjazdu. ~ Anna Pietrzak kl. 1a

Na terenach poznańskiej 
Malty, 15 kwietnia, odbył 
się II etap indywidual-

nych biegów przełajowych. Przy-
pomnijmy, że jesienią do etapu 
rejonowego awansowali już Wik-
toria Fijałkowska i Adam Grobel-
ny, uczniowie klas sportowych 1f 
i 2e. 

Tym razem również mieliśmy 
chrapkę na awans kolejnych bie-
gaczy i…udało się. Awans uzy-
skał Piotr Mazgaj, również z kla-
sy sportowej 2e! W kategorii 
chłopców (roczniki 2000 i 2001) 
w biegu na 2 km zajął 3. miejsce 
z wynikiem 6:52 i stanął na po-
dium! Świetnie zaprezentowali 
się również nasi młodsi biegacze 
z klas pierwszych. Maksymilian 
Wentland był 8. z wynikiem 7:13, 
Mikołaj Walkowiak 15 z cza-
sem 7:26 i Konrad Kulczyński 
zajął miejsce 18. z czasem 7:39. 
Z pewnością w przyszłym roku 
ci młodzi uczniowie mają szansę 
spisać się jeszcze lepiej i również 
awansować dalej. 

W kategorii chłopców rocznik 
1999 wystawiliśmy dwóch repre-
zentantów. Blisko awansu był Da-
wid Szymański, ale ostatecznie 
został sklasyfikowany na 7. miej-
scu, a Jakub Pietrzak na 9.

W kategorii dziewcząt w rocz-
nikach 2000-2001 na dystan-
sie 1500 m blisko awansu była 
z kolei Aleksandra Kukotko, 

która zajęła 6. miejsce z czasem 
6:23. Ola jest dopiero w 1 klasie 
i mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku uda jej się awansować do 
etapu rejonowego. Również 6. 
miejsce, ale w roczniku 1999 za-
jęła Karolina Dolata z wynikiem 
6:30. Bardzo dobre miejsce osią-
gnęła również Martyna Karwow-
ska, która z czasem 6:48 osiągnę-
ła 9. miejsce.

 Wszystkim uczniom gratuluje-
my, a tym którzy awansowali ży-
czymy dalszych sukcesów!

~ Marek Łodyga  
i Krzysztof Karaś
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Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Dary od firmy Amazon 

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Pi razy Tarnowo Podgórne

Firma Amazon nawiązała 
współpracę z Gimnazjum 
w Tarnowie Podgórnym. 

24 kwietnia szkołę odwiedzili 
przedstawiciele firmy przywożąc 
dary książkowe oraz zakupione 
dla naszych uczniów czytniki e-
-booków. Działania podjęto w ra-
mach akcji wspierania czytelnic-
twa o nazwie „Kindloteka” . 

Program opiera się na współ-
pracy z lokalnymi bibliotekami 
szkolnymi i publicznymi. Gim-
nazjalna biblioteka otrzymała 10 
czytników Kindle z wgranymi 

pięćdziesięcioma e-bookami w je-
zykach: angielskim i niemieckim 
oraz 100 książek w formie papie-
rowej. Wśród otrzymanych pozy-
cji było kilkadziesiąt egzemplarzy 
lektur szkolnych, literatury mło-
dzieżowej oraz 16 bardzo warto-
ściowych książek do nauki języ-
ków angielskiego i niemieckiego. 
W obecności uczniów odbyło się 
przekazanie darów oraz prezen-
tacja zastosowania czytników e-
-booków. Uczniowie zostali też 
obdarowani koszulkami z logo 
firmy. Po części oficjalnej nastą-
piła „sesja zdjęciowa”, w trakcie 
której zdjęcia wykonywali foto-
grafowie z PAP i firmy Amazon. 

~ Jolanta Siwczak 

Jeśli nie pochodzi się ze świat-
ka matematyków, łatwo 
przeoczyć międzynarodowy 

Dzień Liczby Pi. Jednak wycho-
wawczyni klasy IIa – Anna Go-
rońska nie zapomniałaby o tak 
ważnym święcie. Razem ze swo-
ją klasą postanowiła przypomnieć 
o nim także reszcie szkoły.

Trzeci miesiąc roku, czternasty 
dzień marca – pierwsze cyfry roz-
winięcia dziesiętnego liczby pi. 
Liczba pi, nieskończona ulubieni-
ca matematyków i fizyków z całe-
go świata stała się zabawą. Z okazji 
jej święta ludzie wymyślają wier-
szyki i opowiadania, w których 
długość każdego kolejnego słowa 
jest równa kolejnej cyfrze w roz-
winięciu dziesiętnym liczby pi. 
Co się stanie, gdy święto zorgani-
zują młodzi humaniści? Skończy 
się to świetną zabawą i niesamo-
witymi konkursami. Już kilka dni 
przed wydarzeniem uczniowie 
głosowali na najlepsze matema-
tyczne zdjęcie. Najlepsza okaza-
ła się fotografia Ani Szymańskiej 
z 2b. Drugie miejsce zajął Artur 
Borowski z 3a, a za nim Korne-
lia Świst z 2a. Jednym z wyzwań 
dnia było zaprezentowanie sym-
bolu liczby pi jako trójwymia-
rowej bryły. Różnej wielkości, 
różnych kolorów dzieła oceniało 

jury – dyrektor szkoły Paweł Smolibocki i Mirosława Przyłudzka-Mo-
ryl. Do holu naszej szkoły zawitali też słynni matematycy! Ośmioro 
geniuszy stanęło przed nami, przytaczając swoje najsłynniejsze myśli. 
Oczywiście rozpoznaliśmy w nich swoich przebranych kolegów i ko-
leżanki, bo stanowiło to jeden z etapów rywalizacji. Następna gra wy-
magała od zawodników całkowitego skupienia – Abrakadabra. Ucznio-
wie stanęli w półkolu i liczyli. Ten, na kogo wypadła wielokrotność 
liczby pięć miał powiedzieć „abra”, zaś wielokrotności siódemki od-
powiadało słowo „kadabra”. „Abrakadabra” stanowiło wspólną wielo-
krotność obu liczb. Jedną z najtrudniejszych konkurencji okazała się 
jednak gra „Twoja kolej”. Przedstawiciele klas ponownie skupieni na 
liczeniu, mieli wymyślić tytuł filmu, książki czy przysłowie zawierają-
ce kolejne liczby. Jury sprawdzało autentyczność podawanych tytułów. 
  Największą niespodzianką okazali się zwycięzcy. Matematyczne 
święto wygrała humanistyczna klasa 2a! Jednak zwycięstwo nie zna-
czyło wiele. Osiągnęliśmy to, co chcieliśmy osiągnąć – Święto Liczby 
Pi zostało uczczone!

~ Wiktoria Radlik klasa 2A
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Klasy humanistyczne Li-
ceum Ogólnokształcą-
cego w Tarnowie Pod-

górnym Ia i IIa zostały objęte 
patronatem akademickim Wydzia-
łu Filologii Polskiej i Klasycznej 
Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Umowa została 
podpisana przez Prorektora UAM 
prof. dr hab. Zbigniewa Pilarczy-
ka, Dziekan Wydziału Filologii 
Polskiej i Klasycznej UAM prof. 
Bogumiłę Kaniewską oraz Dyrek-
tora Liceum Ogólnokształcącego 
w Tarnowie Podgórnym Pawła 
Smolibockiego. 

10 kwietnia w LO odbyła się 
uroczystość podpisania Porozu-
mienia o współpracy, a uczestni-
czyli w niej: Prodziekan Wydzia-
łu Filologii Polskiej i Klasycznej 
Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu prof. dr hab. Anna 
Piotrowicz, Profesor w Zakładzie 
Dydaktyki Literatury i Języka 

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Liceum współpracuje z poznańskim UAM

Polskiego na Wydziale Filologii 
Polskiej i Klasycznej prof. dr hab. 
Beata Gromadzka – koordynator-
ka współpracy ze strony uczelni, 
Dyrektor Instytutu Filologii Sło-
wiańskiej prof. zw. dr hab. Bo-
gusław Zieliński,  Kierownik Ka-
tedry Filmu, Telewizji i Nowych 
Mediów prof. dr hab. Wojciech 
Otto, Dyrektor do spraw dydak-
tycznych Instytutu Filologii Pol-
skiej dr Krzysztof SKIBSKI oraz 

Dyrektor Liceum Ogólnokształ-
cącego w Tarnowie Podgórnym 
Paweł Smolibcki,  Anna Organista 
anglistka i wychowawczyni klasy 
I a, Anna Gorońska  matematycz-
ka  i wychowawczyni klasy II a i  
uczniowie klas humanistycznych. 
Przewodniczący szkoły Łukasz 
Duda i Mateusz Woźny z klasy I a 
wraz z dr Magdaleną Gawrońską-
-Garstka (szkolną koordynator-
ką do spraw współpracy z uczel-
niami) prowadzili część oficjalną 
spotkania, natomiast Grażyna 
Smolibocki założycielka i koor-
dynatorka szkolnej grupy teatral-
nej „Przy okazji” wraz z uczniami 
przygotowała część artystyczną 
uroczystości. 

Uczniom klas akademickich LO 
w Tarnowie Podgórnym życzymy, 
aby byli humanistami XXI wieku, 
wszechstronnie wykształconymi, 
wrażliwym na świat i innych lu-
dzi.  ~ M. Gawrońska-Garstka

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 12 maja 2015 r. wywiesił w siedzibie  Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Po-
znańska 115, do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy:
•	 Lusowo - działki 625/5, 625/6, 625/7;
•	 Wysogotowo - część działki 52/9;
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 12 tel. 61 

89-59-289.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 594 ze zm.), 
art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2014r, poz. 518 ze zm.) oraz 
uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr VI/73/2015 z dnia 24.02.2015r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości, przeznaczam 
do zbycia nieruchomość

WYKAZ

adres nieruchomości Tarnowo Podgórne ul. 23 Października/27 Grudnia

oznaczenie geodezyjne obręb Tarnowo Podgórne, działka 1378/13, powierzchnia 2199 m2

księga wieczysta KW PO1P/00106066/7 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 

opis nieruchomości działka nr 1378/13 jest niezabudowana, położona w pobliżu osiedla domów jednorodzinnych i przedszkola 
publicznego, od wschodu granice stanowi rów melioracyjny. W/wym. działka ma kształt zbliżony do trójkąta. 
Ulice 23 Października i 27 Grudnia są utwardzone, w bardzo dobrym stanie technicznym, urządzone są ciągi 
piesze. Teren nieuzbrojony, w bliskim zasięgu znajdują się sieci: energetyczne, wodociągowe, gazowe, kanali-
zacyjne, telefoniczne.   

przeznaczenie nieruchomości w mpzp zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Tarnowo Pod-
górne i Góra – dla terenów w sąsiedztwie ronda im. Lecha Wałęsy, ronda im. Tadeusza Mazowieckiego oraz 
przy ulicach: Owocowej, Nowej, Rokietnickiej i ks. J. Bryzy, zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne nr LXX/ 913 /2014 z dnia 26 sierpnia 2014r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 1 października 2014r, 
poz. 5034, działka 1378/13 położona jest na terenie zabudowy usługowej – symbol 2U. 

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .  

cena sprzedaży brutto (w tym 23% VAT) 415.000,00 zł

informacja dodatkowa nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 

pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 18 czerwca 2015r. włącznie.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 7 maja 2015r. na okres 21 dni, tj. do dnia 28 maja 2015r. włącznie.
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Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowie Podgórnym 

w rej. ul. 27 Grudnia ul. Cichej oraz w Batorowie ul. Widok i ul. Stefana Batorego.

Lp. obręb Nr działki Powierzch-
nia w m2

Księga wieczysta Cena wywoławcza 
(w tym 23%VAT)

Wysokość 
wadium

Postąpienie 
minimalne

1. Tarnowo Podgórne 1378/11 (RIVa) 826 PO1P/00106066/7 143.370,00 zł 7.168,50 zł 1. 434,00 zł

2. Tarnowo Podgórne 1378/18 (RIIIb, RIVa) 832 PO1P/00106066/7 132.030,00 zł 6.601,50 zł 1. 321,00 zł

3. Tarnowo Podgórne 1378/19 (RIIIb, RIVa) 909 PO1P/00106066/7 140.940,00 zł 7.047,00 zł 1. 410,00 zł

4. Tarnowo Podgórne 1378/22 (RIIIb, RIVa) 973 PO1P/00106066/7 148.230,00 zł 7.411,50 zł 1. 483,00 zł

5. Tarnowo Podgórne 1378/23 (RIVa) 1331 PO1P/00106066/7 211.410,00 zł 10.570,50  zł 2.115,00 zł

przeznaczenie nieruchomości zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tarnowo Podgórne i Góra, zatwierdzo-
nym uchwałą Rady Gminy Nr IX/101/2011 z dnia 17 maja 2011r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r. Nr 212 poz. 3307. 
w/wym. działki znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol 40MN.

opis nieruchomości w/wym. działki są niezabudowane, niezagospodarowane

6. Batorowo 119/5 (RIVb) 1110 PO1P/00072234/8 141.831,00 zł 7.091,55 zł 1 .419,00 zł

7. Batorowo 119/11 (RIVb) 1030 PO1P/00072234/8 135.635,00 zł 6.781,75 zł 1 .357,00 zł

przeznaczenie nieruchomości w/wym. działki znajdują się na terenie, dla którego nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Dla w/wym. działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy Nr WZP.6730.281.2013 z dnia 18.11.2013r. oraz 
WZP.6730.313.2013 z dnia 29.01.2014r w zakresie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących 

opis nieruchomości w/wym. działki są niezabudowane, niezagospodarowane, częściowo ogrodzone starą siatką drucianą, działka 119/5 
częściowo porośnięta drzewami(brzozami), i krzewami.

Przetarg na sprzedaż w/wym. nieruchomości odbędzie się 22 czerwca 2015r. (poniedziałek) w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym ul. Poznańska 115, nieruchomości poł. w Tarnowie Podgórnym o godz. 9oo, nieruchomości poł. w Batorowie o godz. 11oo.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-
wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawie-
rającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru (pełnomocnictwo).

W przetargach na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać podmioty, jeżeli wniosą wadium w  pieniądzu w wyżej określonej wysokości, 
nie później niż do dnia 15 czerwca 2015r. (poniedziałek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/
Poznań nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać 
jednoznacznie, kto wpłacił wadium i kto jest uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieru-
chomość, której wpłata dotyczy.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestni-
ka, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż 
przed upływem 3 dni od; odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  

 Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2014r. poz. 518) upłynął w dniach: 12.05.2014r, 8.08.2014r. 
W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. 

Pierwszy przetarg odbył się 13 października 2014r, drugi przetarg odbył się 16 lutego 2015r, trzeci 4 maja 2015r. 
Mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie internetowej: www.podgik.poznan.pl/, tekst planów dostępne są na stronie interne-

towej: www.tarnowo-podgorne.pl/. Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym 
ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 61-89-59-261.   

WZP.6721.10.2014
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – dla działki 
nr ewid. 11/6

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 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 ze zmianami) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – dla 
działki nr ewid. 11/6 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8 czerwca 2015 r. do 6 lipca 2015 r. w godzinach pracy urzę-
du, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego, odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015 r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15.00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymie-
nionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2015 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Nieruchomość gruntowa, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą PO1P/00204644/0, położna 
jest w obrębie Baranowo, na arkuszu mapy 7, w rejonie węzła łączącego drogę Poznań-Pniewy i Poznań–Szamotuły, graniczy z nieruchomo-
ścią zabudowaną (działka 234/7) budynkiem mieszkalnym, którą właściciel zamierza sprzedać. W/wym. działka nie jest zabudowana, na dział-
ce znajdują się  pozostałości fundamentów po rozebranym budynku, teren działki płaski porośnięty kilkoma drzewami.

Działka nr 234/8 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla w/wym. działki 
została wydana decyzja Nr WZP.6730.155.2014 z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu dla budowy bu-
dynku usługowego. 

PIERWSZY PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 8 czerwca 2015r.  o godz. 10oo - w sali nr 100 (I piętro) Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym ul. Poznańska 115.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-
wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawie-
rającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru (pełnomocnictwo).

W przetargu na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać podmioty, jeżeli wniosą wadium w  pieniądzu w wyżej określonej wysokości, 
nie później niż do dnia 1 czerwca 2015r. (poniedziałek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/
Poznań nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać 
jednoznacznie, kto wpłacił wadium i kto jest uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata 
dotyczy.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed 
upływem 3 dni od; odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  
•	 termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 

i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 23 marca 2015r. 
•	 W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. 
• mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie internetowej: www.podgik.poznan.pl/ - Dodatkowe informacje można uzyskać: 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 61-89-59-261.   

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,   
stanowiącej własność Gminy Tarnowo Podgórne

Położenie nieruchomości Numer 
działki

Powierzchnia 
działki

Cena wywoławcza (w tym 
23% VAT)

Wysokość wadium Minimalna wysokość po-
stąpienia

Baranowo ul. Szamotulska 234/8 1260 m2 247.700,00 zł  12.385,00 zł 2.477,00 zł

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 594 ze zm.), 
art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2014r, poz. 518 ze zm.) oraz 
uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr IX/128/2015 z dnia 12.05.2015r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości, przeznaczam 
do zbycia nieruchomość

WYKAZ

adres nieruchomości Jankowice ul. Edmundowska

oznaczenie geodezyjne obręb Jankowice, działka 137, powierzchnia 3156 m2

księga wieczysta KW PO1P/00238796/7 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 

opis nieruchomości działka nr 137 jest niezabudowana, niezagospodarowana porośnięta roślinnością trawiastą i częściowo zadrze-
wiona, ma kształt zbliżony do trapezu. W/wym. działka położona w pobliżu domów jednorodzinnych, od połu-
dnia graniczy z terenami upraw rolnych. Działka znajduje się przy urządzonej drodze – ul. Edmundowskiej. Po 
drugiej stronie ulicy znajduje się ogólno dostępny zespół pałacowo-parkowy. W dalszej odległości jest świetlica 
wiejska, boisko do piłki nożnej, skwer do gry w szachy z ławkami oraz plac zabaw dla dzieci. W odległości 2 km 
znajduje się przedszkole i szkoła podstawowa. Działka ma bardzo dobre połączenie z ulicą Poznańską – drogą 
krajową 92.  W ulicy Edmundowskiej znajdują się sieci: energetyczne, wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne.  

przeznaczenie nieruchomości w mpzp Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Chronionego Krajobrazu, 
część Jankowice – obszar IIJ1M2, zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr V/ 24 /2006 z dnia 
28 grudnia 2006r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2007r, poz. 1604, działka 137 położona jest 
na terenie zabudowy mieszkaniowej – symbol M4.

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .  

cena sprzedaży brutto (w tym 23% VAT) 397.00,00 zł

informacja dodatkowa nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 

pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 24 czerwca 2015r. włącznie.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 13 maja 2015r. na okres 21 dni, tj. do dnia 3 czerwca 2015r. włącznie.
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Co go tworzy? Na pewno 
jest to wydarzenie, będące 
prawdziwą atrakcją dla 

wspierającej je lokalnej spo-
łeczności, zazwyczaj połączone 
z czymś na kształt festynu. Bie-
gacz witany jest tam jako ktoś 
wyjątkowy i to niezależnie od 
pokonywanego dystansu. Praw-
dziwie przyjazną atmosferę i za-
interesowanie obcych ludzi da 
się wyczuć. I takie właśnie po-
witanie zgotowało nam wielko-
polskie Jastrzębsko Stare, które 
było tym razem centrum opera-
cyjnym festiwalu „Latający Olen-
der”. Tworzył go zespół biegów 
młodzieżowych, rozgrywanych 
na szkolnym stadionie oraz bie-
gi terenowe, prowadzące leśny-
mi ścieżkami powiatu nowoto-
myskiego na dystansach: 10, 21 
i 42 km. Trasy w 100% terenowe 
(jak dotąd jest sześć różnych dla 
każdego z dystansów) prezentują 
również typową dla tego regio-
nu wiejską zabudowę, którą od 
XVI w. zaczęli tworzyć na tych 
terenach sprowadzeni osadni-
cy – Niderlandzi, dzisiejszy Ho-
lendrzy, a kiedyś Olendrzy. Ma-
raton, w którym brałem udział, 
organizator przedstawił jako trud-

ny technicznie. Cóż, przyszło mi 
zgodzić się z tym twierdzeniem 
podczas dwóch pętli biegu.

Zafundowali nam tam np. 2 x 2 
zestawy długich, stromych pod-
biegów i zbiegów (na początku 
i w połowie każdej z pętli) oraz 
bardzo fajny piach na długich od-
cinkach trasy – taki wprost z pia-
skownicy. Jak ktoś potrzebuje, to 
może walić śmiało w ten region, 
mają tam tego naprawdę spo-
ro. Bieg był prawdziwym testem 
siły ducha, rozsądku, wydolności 
i strategii. Te dwa ostatnie aspek-
ty tylko częściowo udały mi się 
tym razem. Plan był dość prosty: 
ruszamy – biegłem razem z kole-
gą – w naszym terenowym tempie 
treningowym 5:30 min/km.

Szast prast i pierwsza pętla za 
nami. Po drodze podziwialiśmy 
olenderskie zabudowania i ota-
czającą nas piękną przyrodę sta-
rego lasu i jego ostoi. Dyskusji 
też było co niemiara. Druga pętla. 
Nawet pierwsze trzykilometro-
we podbiego-zbiegi poszły nam 
gładko. Około 11.30 słoneczko 
jednak tak fajnie przygrzało, że 
w lesie zrobiło się prawdziwie 
parno i duszno. Mocno osłabli-
śmy, a kolega uzyskał nawet wy-
gląd czerwonoskórego na całym 
ciele, co wspaniale uwidacznia-
ła zdjęta koszulka. Mówił mi, że 
zagrzał się i słabo mu i że schodzi 
z biegu koło 28 km. I tak uczynił 
(za tę decyzję ma ode mnie me-
dal za zdrowy rozsądek!). Tro-
chę jednak za szybko ruszyliśmy, 
może tempo bliżej 5:50 km by-
łoby właściwsze wobec nasze-
go obecnego poziomu wytreno-
wania i poziomu trudności trasy. 
Ponieważ zostałem osamotnio-

ny, to zapodałem muzę. Ostatnie 
strome podbiegi na 30 km poszły 
gładko. Tylko, że potem pompa 
zaczęła mnie trochę kłuć. Myślę: 
głupio by było kojtnąć w tym lesie 
i to w dodatku w moje imieniny. 
Co tam, nie będę ryzykował. Roz-
poczynam marszobieg. Ktoś mnie 
mija kilka razy, a potem ja bardzo 
ładną i młodą biegaczkę. Oj cof-
nęłoby się w czasie choć te 20 lat. 
Niestety „Wehikuł czasu” istnieje 
tylko w słowach i muzyce, która 
właśnie towarzyszyła mi w moich 
zmaganiach. Biegowo-muzycz-
ny finisz zakończył się dla mnie 
w rytm utworu „Natural science” 
z koncertu Rush in Rio. Super wy-
kon, zwłaszcza, że tym razem ko-
rony drzew poruszały się w rytm 
gitarowych riffów. Ten moment 
był chyba właśnie moim imieni-
nowym prezentem. Podejrzewam, 
że raczej trudno będzie jeszcze 
kiedyś coś takiego powtórzyć. Za-
raz potem meta, medal, jedzonko, 
biegaczów rozmowy, etc. Jak to 
zwykle bywa.

Które biegi zatem lepsze? Wiel-
kie, duże czy małe? 

Czy można w ogóle porównać 
wrzawę i masową rywalizację 
wielkomiejskiego biegu z osa-
motnieniem biegacza podczas 
małej imprezy, spotkania z przy-
rodą? Pewnie każdy musi sam 
sobie na te pytania odpowiedzieć.

Dla mnie już chyba tylko tere-
nowe i małe. Bo przecież każdy 
wie, że „małe jest piękne”.

 A już na pewno 25 maja  w Ja-
strzębsku Starym, na świetnie 
i z pasją zorganizowanym „Lata-
jącym Olendrze”.

~ Marek Pietrowicz
 Lusówko

Małe imprezy biegowe też mają niepowtarzalny urok 

30 kwietnia w Puszczy-
kowie odbyła się po-
wiatowa Gimnazjada 

w lekkiej atletyce. Bardzo dobrze 
spisały się w tych zawodach za-
wodniczki trenujące w sekcji lek-
kiej atletyki GKS Tarnovia.  

Dobra postawa lekkoatletów Tarnovii
Klaudia Rzepczyńska (Gimnazjum Baranowo) zwyciężyła w biegu 

na 100m wynikiem 13.04. Na drugim miejscu uplasowała się Joanna 
Czekalska (Gimnazjum Tarnowo Podgórne) uzyskując wynik 13.05.  
Obie zawodniczki przygotowują się do Mistrzostw Polski młodziczek 
pod okiem Roberta Maćkowiaka trenując na stadionie GKS-u w Tarno-
wie Podgórnym. Mistrzostwa Polski Młodzików odbędą się na początku 
września. ~ GKS Tarnovia
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Kolejny udany start tym ra-
zem na X Halowych Mi-
strzostwach Weteranów 

w Lekkiej Atletyce odnotował 
Zbigniew Kwita. Z zawodów, któ-
re odbywały się od 23 do 28 lutego 
w Toruniu, chodziarz z Przeźmie-
rowa przywiózł nowy rekord ży-
ciowy i drużynowe srebro, będące 
jego siódmym medalem zdoby-
tym podczas Mistrzostw Europy 
lub Świata. Rekord pobił w cho-
dzie na 3000 m. W tej samej kon-
kurencji indywidualnie zajął dzie-

wiąte miejsce, a w chodzie na 5 
km był ósmy. Drugie miejsce i ty-
tuł Wicemistrzów Europy wywal-
czył z drużyną. Następne zawody, 
w których Zbigniew Kwita weź-
mie udział będą to Mistrzostwa 
Europy Weteranów, które odbę-
dę się w połowie maja w Grosseto 
(Włochy). Będzie reprezentował 
Polskę jako jeden z trzech cho-
dziarzy startując na dystansach 10 
i 30 km w kat. wiekowej M55. 

~ Ania Lis

Nie udało się zdobyć tytu-
łu Drużynowego Mistrza 
Polski kręglarzom KS 

Alfa Vector Tarnowo Podgórne. 
W turnieju finałowym kończącym 
rozgrywki Superligi mężczyzn 
w sezonie 2014/2015 przegra-
li z broniącą tytuł Mistrza Polski  
Polonią Leszno 2:6 (3419:3464). 
Dla drużyny gospodarzy punkty 
zdobyli Dawid Strzelczak i Mi-
chał Grędziak. Poza nimi w fi-
nałowym meczu w barwach Alfy 
zagrali: Arkadiusz Stachecki, To-

Ósmą konkurencją Mi-
strzostw Sołectw Gmi-
ny Tarnowo Podgórne 

był bieg, który odbył się 1 maja 
w Przeźmierowie. Najszybciej 
ukończył go reprezentant sołec-
twa Tarnowo Podgórne. Drugie 
miejsce zajęło sołectwo Prze-
źmierowo, a trzecie Chyby. Kla-
syfikacja i zdobycze punktowe 
ósmej konkurencji przedstawiają 
się następująco:

1. Tarnowo Podgórne – 16
2. Przeźmierowo – 15
3. Chyby – 14
4. Lusówko – 13
5. Baranowo – 12
6. Lusowo  – 11
7. Jankowice – 10

Chodem po medal

KRĘGLARSCY WICEMISTRZOWIE
masz Masłowski zmieniony po 60 
rzutach przez  Leszka Torkę, Ja-
rosław Bonk i Marcin Grzesiak. 
A skład wicemistrzowskiej druży-
ny uzupełniają Maciej Krzyżosta-
niak, Piotr Kaczmarek i grający 
trener Jarosław Michalak. Trzecie 
miejsce zajęła drużyna Dziewiąt-
ki Amica I Wronki, a czwarte KS 
Pilica Tomaszów Mazowiecki. 
Zawody rozegrano 18 i 19 kwiet-
nia w kręgielni Alfy Vector w Tar-
nowie Podgórnym.

~ Ania Lis

NAJSZYBSI I PIERWSI 

8. Sierosław – 9
9. Sady – 8
10. Rumianek – 7
11. Batorowo – 6
12. Wysogotowo – 5
13. Swadzim – 4
14. Kokoszczyn – 3

A oto klasyfikacja sołectw po 8. 
konkurencjach. 

Tarnowo Podgórne – 114
Przeźmierowo – 104
Lusowo – 102
Lusówko – 94
Baranowo – 92,5
Sady – 89,5
Jankowice – 60,5
Chyby – 46
Rumianek – 41,5
 Kokoszczyn – 34
 Ceradz Kościelny – 29
 Batorowo i Wysogotowo – 17
14. Sierosław – 9
15. Swadzim – 4
Finał Mistrzostw Sołectw odbę-

dzie się 30 maja w ramach obcho-
dów Dni Przeźmierowa. Szczegó-
łowy regulamin będzie dostępny 
na stronie www.osir.pl

~ Ania Lis

Konkurencję 
wygrało sołec-
two Tarnowo 
Podgórne
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W tegorocznym pierwszomajowym rajdzie rowerowym „Po-
witanie wiosny”, którego organizatorami była Rada Sołecka 
Tarnowo Podgórne i OSiR, wzięło udział blisko siedemdzie-

siąt osób. Długość trasy wyniosła 24 km, a jej metę zlokalizowano przy 
strzelnicy w Tarnowie Podgórnym, gdzie na uczestników czekał ciepły 
posiłek. O terminie kolejnych rajdów mogą Państwo dowiedzieć się ze 
strony internetowej www.solectwotarnowopodg.pl ~ Ania Lis

Dwa brązowe medale zdobył tarnowianin Ja-
kub Cwojdziński z KS Alfa Vector Tarno-
wo Podgórne podczas Pucharu Świata Mło-

dzików. Pierwszy w starcie indywidualnym, a drugi 
w konkurencji mikstów z Sandrą Szczepańską za-
wodniczką Dziewiątki Amica Wronki. Zawody, któ-
re odbywały się od 6 do 8 maja w niemieckiej miej-
scowości Speichersdorf poprzedzały Mistrzostwa 
Świata Juniorów Młodszych (8-13.05.br) i Seniorów 
(15-23.05.br.). W składzie reprezentacji Polski po-
wołanej na te zawody znaleźli się Maciej Kozłowski 
i trener Marek Torka z OSiR Vector Tarnowo Pod-
górne oraz Aleksandra Bonk, Jarosław Bonk i Dawid 
Strzelczak z Alfy Vector Tarnowo Podgórne.

~ Ania Lis

Pomimo początkowo deszczowej aury blisko 
trzystu zawodników stanęło na starcie drugie-
go Biegu Unijnego, który odbył się 1 maja w 

Przeźmierowie. Rywalizacja odbyła się w kategorii 
open kobiet i mężczyzn oraz pięciu kategoriach wie-
kowych. Wśród kobiet zwyciężyła Agnieszka Sta-
niewska, która na dziesięciokilometrowej trasie uzy-
skała czas 40 min. 9 sek. 

Drugie miejsce z czasem 41 min. 20 sek. zajęła 
Iliana Jopek-Lubik z MSICS Poznań, a trzecie Kami-
la Bobińska z Drużyny Szpiku, która pokonała trasę 
w czasie 43 min. 11 sek. Wśród mężczyzn triumfo-
wał Viktor Nagirnjak, który dystans 10km przebiegł 
w 32 min. 10 sek. Drugie miejsce zajął Paweł Ta-
rasiuk z  31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-
-Krzesiny, który uzyskał czas 33 min. 15 sek. Jako 
trzeci linię mety przekroczył ubiegłoroczny zwycięz-
ca Dawid Jagła z Politechniki Poznańskiej uzyskując 
czas 35 min. 24 sek.  

Równolegle po raz pierwszy rozegrano Mistrzo-
stwa Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne. 

~ Ania Lis

Zawodnicy sekcji unihokeja UKS Baranowo sezon 2014/2015 mogą 
zaliczyć  do bardzo udanych. Po wygraniu w Baranowie Półfinału Mi-
strzostw Powiatu Poznańskiego awansowali do finałów w Swarzędzu, 
gdzie  po zaciętej grze wywalczyli tytuł Mistrzów Powiatu Poznańskie-
go. Finał Rejonu Poznań Teren-Zachód to następna faza  rozgrywek, na 
której zameldowali się mistrzowie powiatów: nowotomyskiego, szamo-
tulskiego, grodziskiego i poznańskiego. Gospodarz turnieju – Gimna-
zjum w Baranowie – nie dał szans rywalom i pewnie pokonał wszystkie 
zespoły: Gimnazjum w Nowym Tomyślu 7:1, Gimnazjum w Granowie 
7:3 i Gimnazjum w Obrzycku 14:2.

Ostatnim etapem Igrzysk Młodzieży Szkolnej był Finał Wojewódzki, 
gdzie uczniowie Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie za-
jęli wysokie V miejsce. Skład zespołu: Dominik Włodarczak, Krzysztof 
Siekierski, Błażej Sepioł, Adam Pyżalski, Marcin Siekierski, Damian 
Pysiak, Mateusz Michalak (kapitan), Szymon Nowaczyński i Filip Ko-
nieczny.

~ Marek Świerczyński

Unijna dziesiątka Majowy Rajd Rowerowy

Unihokej w Gimnazjum

Mistrzowskie 
kulanie
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Tegoroczny długi majowy 
weekend juniorzy młodsi 
z KK Tarnovia Tarnowo 

Podgórne spędzili w Kluczborku, 
gdzie odbywał się Międzynaro-
dowy Wyścig Kolarski po ziemi 
kluczborskiej i oleskiej. Podczas 
pierwszego etapu dobrze zapre-
zentowali się Krystian Ruta i Jo-
achim Mąkowski, którzy zajęli 
kolejno czwarte i szóste miejsce. 
Drugim etapem była czasówka, 
podczas której najlepsze, dwuna-
ste miejsce zajął Marcel Musie-

Kolarska majówka w Kluczborku lak. Na trzecim etapie Marcel fi-
niszował jako drugi, a Krystian 
jako trzeci. Na ostatnim, czwar-
tym etapie Musielak zabrał się 
w ucieczkę, dzięki czemu awan-
sował w klasyfikacji generalnej 
z dziesiątego miejsca na szóste. 
Poza wyżej wymienionymi na 
pierwsze miejsce KK Tarnovia w 
klasyfikacji drużynowej pracowa-
li bracia Norbert i Kuba Śmieszek 
oraz Michał Maciejewski. W kla-
syfikacji indywidualnej najwyżej 
uplasował się Marcel Musielak, 
który zajął szóste miejsce.

~ Ania Lis

W dniach 1 – 3 maja 
w hali OSiR w Tarno-
wie Podgórnym oraz 

gościnnie w sobotę 2 maja w Ro-
kietnicy rozegrano turniej fina-
łowy Mistrzostw Polski w Piłce 
Siatkowej Młodzików 2015’. Ty-
tuł mistrzowski obronił Jastrzęb-
ski Węgiel, który w pasjonującym 
finale zmierzył się z Treflem S.A. 
Gdańsk.

Finałowa potyczka była bardzo 
emocjonująca – stała na wysokim 
poziomie sportowym, choć pa-
miętać należy, że w tej kategorii 
wiekowej błędy są wpisane w ry-
walizację. W graczach obydwu 
drużyn aż kipiała energia i ambi-
cja, a o wygranej drużyny z Gór-
nego Śląska zdecydowała większa 
odporność psychiczna.

Uczestnicy i goście turnieju 
podkreślali znakomitą organiza-
cję zawodów. Niemal bezpośred-
nie sąsiedztwo hotelu i hali było 
dużym ułatwieniem logistycz-
nym. Bardzo pomocne były trans-
misje internetowe z możliwością 
ich późniejszego odtwarzania. 
Oprawy ceremonii otwarcia i me-
dalowej sprawiły, że młodzi siat-
karze od początku do końca tur-
nieju czuli się najważniejszymi 
postaciami wydarzeń w Tarno-
wie Podgórnym. Kapitalny wkład 
w znakomitą atmosferę miały ro-
dziny i znajomi młodych zawod-
ników, którzy nieustannie dbali, 

Trzydniowe siatkarskie święto

by w hali był żywiołowy i bardzo 
kulturalny doping. 

Józef Bartkowiak, Członek Za-
rządu PZPS podkreślił to w swo-
im wystąpieniu podczas cere-
monii zakończenia mistrzostw 
– Gratulując wszystkim zespo-
łom, dziękuję za pasję i ambi-
cję oraz przestrzeganie reguł fair 
play. Drodzy rodzice dziękuję za 
wspaniały doping. Możecie być 
dumni ze swoich synów, którzy 
pokazali, że kochają siatkówkę. 

– Jestem rad, że Polski Zwią-
zek Piłki Siatkowej dostrzega po-
tencjał naszej Gminy i sprzyjają-
cy sportowi klimat. Dziękuję za 
pasję i profesjonalizm Markowi 
Bykowskiemu, dyrektorowi tur-
nieju z firmy Volley Sport Action 

oraz Bernardowi Brońskiemu, 
dyrektorowi naszego OSiR-u za 
znakomite wsparcie organizacji 
mistrzostw – powiedział Tadeusz 
Czajka, Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne. Zamykając mistrzo-
stwa nie krył satysfakcji, że jego 
Gmina jest ważnym miejscem 
na mapie Polskiej Siatkówki. – 
Jestem przekonany, że wywiozą 
Państwo z Tarnowa Podgórne-
go same miłe wspomnienia. Mam 
nadzieję, że tu wrócicie, bowiem 
będziemy aplikować o kolejne 
mistrzostwa, ale w starszych ka-
tegoriach wiekowych. Zatem: do 
zobaczenia – zakończył Tadeusz 
Czajka.

~ Janusz Uznański 

Jastrzębski 
Węgiel - Mi-
strzem Polski

Fot. Adrian 
Sawko
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Klub Tarnovia Basket zaprasza mieszkańców 
Gminy Tarnowo Podgórne na wydarzenie 
„Tarnovia Basket – Zagrajmy razem” (1 

czerwca, Hala OSiR, ul. Nowa 15). Będzie ono mia-
ło podwójny charakter: z jednej strony zakończenie 
i podsumowanie sezonu 2014/2015, z drugiej inau-
guracja działalności nowego klubu koszykarskiego 
w Tarnowie Podgórnym. Głównym punktem pro-
gramu będzie mecz towarzyski z lokalnym rywalem 
MKK Pyra Poznań (godz. 18.00). Równolegle orga-
nizatorzy szykują wiele atrakcji: od pokazów koszy-
karskich trików, ekwilibrystyki i wsady po konkursy 
dla  publiczności. Młodzież będzie mogła również 
dowiedzieć się więcej na temat treningów koszykar-
skich dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjal-
nych, które wznawiane są po kilku lat przerwy.

Natomiast po meczu (ok. 19.30) klub zaprasza 
wszystkich zainteresowanych współudziałem w roz-

Koszykarskie podsumowanie i inauguracja

woju koszykówki w naszej Gmi-
nie na spotkanie inicjujące utwo-
rzenie Forum Tarnovia Basket. 
Zaprezentowane zostaną na nim 
cele i plany na najbliższe sezony. 

Całemu wydarzeniu patronuje 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
Tadeusz Czajka.

Przypomnijmy że w sezonie 
2014/2015 drużyna Tarnovii za-
jęła drugie miejsce w 3. lidze, 
a następnie walczyła w półfinało-

wym turnieju o wejście do 2. ligi. 
Mimo dwóch zwycięstw w trzech 
spotkaniach nie udało się awanso-
wać do turnieju finałowego. Se-
zon był jednak bardzo udany dla 
tarnowskich koszykarzy. W ostat-
nim czasie doszło do wydzielenia 
sekcji koszykówki z GKS Tar-
novia i powstania nowego klu-
bu Tarnovia Basket, który oprócz 
prowadzenia zespołu seniorskie-
go planuje powrót do koszykar-
skiego szkolenia młodzieży. 

Więcej o koszykówce w naszej 
Gminie na Facebook.com/tarno-
viabasket

~ Szymon Drobina

sprawdź się!

Ta 13-tka może okazać się dla Ciebie szczęśliwa!

13.06.2015       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 atrakcje dla dzieci!
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Już 13 czerwca odbędzie się pierwsza edycja „Rozaliń-
skiej 13-tki”, czyli biegu przełajowego dookoła Jezio-
ra Lusowskiego. Organizatorzy planują zgromadzić 

około 300 uczestników. Zapisy już trwają.
13 kilometrów dookoła Jeziora Lusowskiego to propo-

zycja zarówno dla biegaczy amatorów, jak i tych z osią-
gnięciami. Bieg, który odbędzie się 13 czerwca zapowiada 
się świetnym sprawdzianem dla wszystkich, którzy lubią 
biegać w terenie. – Na trasie biegu możemy spodziewać się  
zróżnicowanego podłoża: od asfaltu, przez leśne ścieżki, po 
piaszczystą plażę – mówi  Tomasz Ostajewski z firmy No-
vum Plus, która jest współorganizatorem wydarzenia.

Start biegu przewidziany jest na godzinę 10.00 na Osie-
dlu Rozalin w Lusówku. Tam też będzie usytuowane biu-
ro zawodów oraz meta. Wszyscy uczestnicy wezmą udział 
w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania jest 
m.in. 50-calowy telewizor, weekendowy pobyt w hote-
lu Białym w Skorzęcinie czy samochód marki Toyota na 
weekend. O profesjonalny pomiar czasów i uzupełnienie 
rankingów zadba specjalistyczna firma Plus Timing. Za-
wodnicy w ramach pakietów startowych otrzymają posiłek 
regeneracyjny oraz przydatne akcesoria. Cała trasa biegu 
zabezpieczona będzie przez wolontariuszy.  

Zawodom towarzyszyć będzie rodzinny piknik. – Za-
wodnicy mogą mieć pewność, że ich rodziny nie będą się 
nudzić podczas, gdy oni będą startować. Nie zabraknie roz-
rywek dla najmłodszych. Będą gry i animacje, przejażdżki 
na kucyku oraz plac zabaw do pełnej dyspozycji. Przewi-
dzieliśmy też grilla oraz stoiska oferujące różne przekąski 
– komentuje Tomasz Ostajewski z Novum Plus.

Zapraszamy!
Uwaga: na czas biegu mogą wystąpić utrudnienia w ru-

chu drogowych na następujących ulicach: ul. Dopiewska 
(na odcinku od osiedla Rozalin do szkoły podstawowej), 

Rozalińska 13-tka na start!

odcinek ul.  Tarnowskiej do Zespołowej, Zespołowa, Sierosław-
ska, Otowska (i dojazd/wyjazd do/z domków letniskowych) wraz 
ze  wszystkimi odchodzącymi od niej, Leśna, Piaskowa oraz część 
ul. Stromej w Lusowie. ~ ARz
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Jeszcze tylko kilka dni i do Tarnowa Podgórne-
go zjadą biegacze, którzy będą rywalizować 
w Biegu Lwa. Pasjonująco zapowiada się szcze-

gólnie walka o najwyższe miejsca w półmaratonie. 
Organizatorzy otrzymują wiele zgłoszeń zagranicz-
nych zawodników, spośród których wybiorą najlep-
szych. Nie zabraknie też biegaczy z polskiej czołów-
ki, w tym medalistów Mistrzostw Polski z Marcinem 
Chabowskim na czele, który stał się prawdziwą sen-
sacją ostatnich Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce. 

Tarnowskimi ulicami zawładną też amatorzy bie-
gnący w półmaratonie i Pogoni za Lwem oraz Szta-
fety Szkolne złożone z uczniów szkół naszej Gminy. 

Na stadionie zobaczymy rywalizację Lwiątek. 
Dzieci wywołują równie duże emocje jak dorośli 
zawodnicy, a zwieńczeniem Biegu Lwiątek będzie 
Sztafeta Pokoleń. 

Pod WUEF Club zapraszamy cyklistów na specjal-
ny maraton.

Dla kibiców i mieszkańców Gminy
To wszystko dla sportowców, a co dla pozostałych 

gości i przede wszystkim mieszkańców? Oczywiście 
to święto dla wszystkich, więc organizatorzy gwa-
rantują atrakcje zgodnie z hasłem POZIOM WYŻEJ. 

O 15.30 rozpocznie się koncert TABU! To jedna 
z gwiazd ostatniego Przystanku Woodstock. Zespół 
niepośledni, znany z doskonałych koncertów, pory-
wający swoją muzyką całe pokolenia. Świetna zaba-
wa gwarantowana.

Wielką atrakcję przygotowały firmy z naszej Gmi-
ny, które w ramach społecznej odpowiedzialności 
biznesu chcą pokazać się mieszkańcom. Na EXPO 
będą strefy tematyczne, gdzie każdy będzie mógł 
spędzić czas oddając się interesującej go dziedzinie. 
W programie znalazły się konkursy, pokazy, mnó-
stwo zabaw dla najmłodszych i tych starszych. Także 
seniorzy nie będą się nudzić. 

W strefie WUEF Club odbędą się turnieje, do któ-
rych cały czas można się zgłaszać za pośrednictwem 
poczty hej@wuefclub.pl. Będzie turniej kometki, 
piłki nożnej,  tory przeszkód, maraton Zumba czy 
Władca Kalorii. 

Dokładne informacje na temat Expo można zna-
leźć na stronie www.bieglwa.pl w zakładce TOWA-
RZYSZĄCE. 

Najlepsi kibice w Polsce
W kwietniowym numerze Sąsiadki napisaliśmy 

o tym, jak ważną rolę w Biegu Lwa odgrywają ki-
bice. Tarnowscy są znani w całej Polsce jako jedni 
z najlepszych. Ale nam to nie wystarcza. Nie chce-
my być jednymi z najlepszych, chcemy być najlep-
si! Dlatego wyjdźmy z domów i kibicujmy. Każdy 
na swój sposób – taki, jaki uważa za najlepszy. Na 
ulicę mogą wyjść zespoły muzyczne, zorganizowane 
grupy szkolne czy przedszkola. Można wystawić na 
chodnik stolik, zaprosić rodzinę czy sąsiadów i urzą-

Bieg Lwa – 24 maja bądź z nami!
dzić piknik. Można zagrzewać do 
walki wykonanymi przez siebie 
„przeszkadzajkami” i transparen-
tami. Można krzyczeć, przybijać 
piątki, podawać kubki z wodą. Je-
śli będzie ciepło nie ma lepszego 
pomysłu jak wystawienie na ulicę 
zraszacza, aby zawodnicy mogli 
schłodzić organizm. Można też 
na stoliku ustawić miskę z wodą, 
żeby przebiegający zawodnik 
mógł zamoczyć czapeczkę. Po-
każmy, że Tarnowo Podgórne 
żyje, bawi się i jest nowoczesnym 
społeczeństwem. 

Pomóż w organizacji Biegu 
Lwa

Przy okazji informacja, któ-
ra ma nie mniejsze znaczenie niż 
doping. Stwórzmy zawodnikom 
komfort nie ograniczając szero-
kości trasy. Nie parkujmy samo-

chodów na ulicach, którymi po-
biegną i nie próbujmy wyjeżdżać 
z domów między godziną 13.00 
a 17.00. Jeśli jednak musimy wy-
jechać, to zaparkujmy wcześniej 
auto na jednym z parkingów bufo-
rowych pod: Tarnowskimi Terma-
mi, przy OSiR, Urzędzie Gminy 
lub Gimnazjum. Jeśli zobaczymy, 
że któryś z przyjezdnych parkuje 
w miejscu niedozwolonym skie-
rujmy go na parking. Ruch pieszy 
nie będzie ograniczony. Pomóżmy 
organizatorom stworzyć najlepsze 
wydarzenie biegowe w Polsce! 24 
maja bądźmy na Biegu Lwa. 

Miejce:
Centralne miejsce Biegu Lwa – stadion GKS Tarnovia
Start – ul. 23 Października pod stadionem
Meta – stadion GKS Tarnovia
Expo – boisko Szkoły Podstawowej
Koncert TABU – stadion GKS Tarnovia
Trasa półmaratonu, Pogoni za Lwem, Sztafet Szkolnych (13.00 

– 17.00): 23 Października – Szkolna – Pocztowa – Różana – Owo-
cowa – Krucza – Pocztowa – 25 Stycznia – Poznańska – Kręta – 23 
Października – Szkolna – Sportowa – Cicha – 27 Grudnia – 23 Paź-
dziernika

Trasa Biegu Lwiątek i Sztafety Pokoleń – stadion GKS Tarnovia

Harmonogram czasowy:
9.00  – rozpoczęcie EXPO
9.00  – otwarcie biura zawodów
11.00  – Bieg Lwiątek i Sztafeta Pokoleń
13.25  – występ Mażoretek i rozgrzewka
14.00  – start półmaratonu, Pogoni za Lwem i Sztafet Szkolnych
15.30  – koncert TABU
17.15  – dekoracja i nagrody dla publiczności
18.15  – zakończenie Biegu Lwa

Statystyki:
1111 + 222 zawodników półmaratonu 
333 zawodników Pogoni za Lwem 
48 zawodników Sztafet Szkolnych (8 szkół)
66 zawodników maratonu outdoor cycling
444 lwiątek
54 zawodników Sztafety Pokoleń
150 wolontariuszy
10 miesięcy przygotowań
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Ponad pół tysiąca tancerzy wzięło udział 
w I Ogólnopolskim Turnieju Tańca Freesty-
le – Grand Prix Polskiego Związku Tańca 

Freestyle, który odbył się 26 kwietnia w Sycowie. 
Rywalizacja odbywała się w stylach: disco dan-
ce, hip hop, jazz dance, salsa shines (solo i duety) 
oraz inne formy. Formacja OSiR Jast Tarnowo Pod-
górne, startująca w I lidze w kat. juniorów, za swój 
hip hopowy występ otrzymała najwyższą średnią 
not i do domu wróciła ze zwycięstwem.  Poza nią 
Mini Formacja HH w kat. wiekowej16 + startująca 
w I lidze zajęła trzecie miejsce. Równie dobrze za-
prezentowali się tancerze, którzy w finałach  zdoby-
li złote, srebrne i brązowe medale za solowe i w du-
etach prezentacje w stylach Hip- Hop i Disco Dance. 
Wśród medalistów znaleźli się: Gabriela Goślińska 
solo DD (złoto), Nela Żaczek solo DD  (brąz), Domi-
nika Grzesiak solo DD (złoto), Julia Mróz solo DD 
(srebro), Julia Gulczyńska solo HH (brąz), Julia Wi-

Taneczny freestyle

śniewska solo HH (złoto), Julia Mróz solo HH (złoto) oraz duety DD 
Dominika Grzesiak i Wiktoria Niedośpiał (srebro), duet HH Karolina 
Malinowska  i Julia Mróz (brąz) i duet HH Sonia Olczyk i Bruno Ma-
ruszczak  (złoto). Kilkoro  tancerzy uzyskało wyższe klasy taneczne, 
a prawie wszyscy debiutanci otrzymali oceny celujące.

~ Ania Lis

Niedziela, 24 maja będzie 
czasem sportowej rywa-
lizacji i rodzinnego spę-

dzenia czasu wśród dziesiątek 
atrakcji. Ważnym wydarzeniem 
będzie też koncert zespołu TABU, 
który odbędzie się na stadionie 
Tarnovii w Tarnowie Podgórnym 
o godzinie 15.30. 

- Chciałbym, aby nasz kontakt 
z publicznością podczas koncertu 
towarzyszącego Biegowi Lwa był 
taki, jak na większości naszych 
występów. A zatem pełna sym-
bioza i obustronne zrozumienie 
dlaczego w tym miejscu i w tym 
czasie jesteśmy – mówi Rafał 
Karwot, wokalista zespołu.

Tabu to śląski zespół stworzony 
w 2003 roku. Od tego czasu za-
grał ponad 500 koncertów, wy-
grał najważniejsze nagrody na 
muzycznych festiwalach i nagrał 
3 studyjne albumy. Zespół został 
również 2 razy zaproszony do 
znanej polskiej trasy Punky Reg-
gae Live. Ale największe sukce-
sy to wybór zespołu roku reggae 
2009, zdobycie Złotego Bączka 
2013 na Przystanku Woodstock 

O JAK DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ  
– koncert zespołu Tabu!

i przede wszystkim koncert w roli gwiazdy ostatniego Przystanku Wo-
odstock. Najnowszy album „Endorfina” został wydany w 2012 roku 
i cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród słuchaczy. Zyskał rów-
nież wiele przychylnych opinii wśród dziennikarzy muzycznych. Naj-
większym przebojem zespołu jest utwór „Jak dobrze cię widzieć”, któ-
rego nie da się łatwo wyrzucić z głowy już po pierwszym usłyszeniu 
oraz porywający do zabawy „Tyle mam”. 

Muzyka Tabu to głównie reggae z energią i mocno słyszalną sekcją 
dętą. Usłyszycie tu również świetnie zagrane roots reggae i ska. Teksty 
są bardzo osobiste, ale poruszają też szeroko pojęte tematy socjologicz-
ne.

Czy potrzeba lepszej rekomendacji? Do zobaczenia na Biegu Lwa 
w majową niedzielę!
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Zespół seniorów III-ligowej Tarnovii Tarno-
wo Podgórne przeżywał w ostatnich ciężkie 
chwile. Wydawało się, że dobra postawa w in-

auguracyjnym spotkaniu z Polonią Środa będzie po-
czątkiem marszu w górę tabeli. Niestety tak się nie 
stało. 11 kwietnia zespół Tarnovii uległ  w Mogilnie 
miejscowej Pogoni 1:3 (0:2).

Bramkę zdobył w 57. minucie Arkadiusz Trzciń-
ski. Niestety, mimo wielu dogodnych sytuacji nie 
udało się doprowadzić do wyrównania. Gospodarze 
strzelili w końcowej fazie gry kolejnego gola i po-
rażka 1:3 stała się faktem. Zaległe spotkanie z Cheł-
mianką Chełmno, które rozegrane było 15 kwietnia, 
również przyniosło spory zawód. Zespół Tarnovii 
marnował seryjnie okazje do zdobycia gola. Wresz-
cie Bartosz Dylewski zdobywa w 58. minucie bram-
kę i wydaje się, że kolejne będą tylko kwestią czasu. 
Niestety, tak się nie staje, a bierna postawa w obronie 
przy wykonywanym przez gości stałym fragmencie 
gry doprowadza do straty bramki. Remis 1:1 można 
uznać za porażkę. 

O kolejnym spotkaniu chciałoby się jak najszyb-
ciej zapomnieć. Porażki 1:8 z Unią Swarzędz niczym 
nie da się wytłumaczyć. Po tym spotkaniu z funkcji 
trenera rezygnuje Piotr Reiss i jego obowiązki przej-
muje Marek Giese. Inauguracja pracy nowego trene-
ra wypada niestety bardzo słabo, bo Tarnovia  zostaje 
rozgromiona przez rezerwy Lecha 0:7. Niewielkim 
usprawiedliwieniem jest fakt, że w drużynie rywa-
la grało kilku zawodników z kadry I drużyny (Bu-
rić, Ubiparip, Keita, Jevtić, Djoum, Bednarek oraz 
Zulciak) oraz to, że od 28. minuty tarnowianie grali 
oslabieni po drugiej żółtej i w konsekwencji czerwo-
nej kartce dla Krzysztofa Połczyńskiego. To, za co 
„Połek” dostał tą drugą kartkę, pozostanie na zawsze 
tajemnicą sędziego tego spotkania. 

Trzeba upaść, by się wyżej wznieść. Tak można 
oceniać postawę zespołu w kolejnych spotkaniach. 
W środę, 29 kwietnia, mecz z Jarotą Jarocin zaczyna 
się fatalnie. Utrata bramki w 3. minucie nie załamuje 
drużyny. Po słabej pierwszej połowie, zespół się mo-
bilizuje. Agresywna i skuteczna gra przynosi wresz-

Trzeba walczyć do ostatniego meczu!
cie efekty – najpierw po akcji Mańczaka gola w 53. minucie strzela Dy-
lewski, a końcówce spotkania Grządzielewski wykłada piłkę Kamilowi 
Bździelowi i jest 2:1. Trzy punkty zostają w Tarnowie. 

1 maja Tarnovia jedzie do Brodnicy. Znowu zaczynają o sobie dawać 
znać stare błędy. Brak skuteczności (m.in. niewykorzystany rzut karny) 
oraz niepewna gra w obronie powoduje, że w 80. minucie jest 3:0 dla 
rywali. W ostatnich dziesięciu minutach tarnowianie z desperacją rzuca-
ją się na rywala. Najpierw Artur Grządzielewski skutecznie egzekwuje 
rzut karny, potem Kamil Maćkowiak strzela bramkę na 2:3. Tarnovia 
dalej atakuje – dobrą sytuację ma Niemczyka, piłka po strzale głową 
Zakrzewskiego ląduje minimalnie nad poprzeczką. Mimo tych i kil-
ku innych okazji nie udaje się doprowadzić do wyrównania. Chociaż 
w zgodnej opinii obserwatorów Tarnovia rozgrywa najlepszy w sezonie 
mecz na wyjeździe, to punkty zostają w Brodnicy. Mamy nadzieję, że 
w kolejnych meczach  nie zabraknie ambicji i zaangażowania. Gdyby 
tylko poprawiła się skuteczność w grze. Trzeba walczyć do końca. Do 
ostatniego meczu.

Terminarz spotkań jest następujący:
23 maja (sobota) godz. 12.00 Tarnovia – Sokół Kleczew
30 maja (sobota) godz. 16.00 Centra Ostrów Wlkp. – Tarnovia
4 czerwca (czwartek) godz. 16.00 Ostrovia Ostrów Wlkp. – Tarnovia 
7 czerwca (niedziela) godz. 16.00 Tarnovia – Włocłavia Włocławek

Rezerwy zawiodły     
Grający w grupie II A-klasy zespół Tarnovii II przegrał trzy kolejne 

spotkania z Akademią Reissa 0:3, GKS Golęczewo 0:2 oraz z Orkanem 
Objezierze 1:2. Aktualnie rezerwy zajmują 7 miejsce w tabeli.

Terminarz gier:
31 maja (niedziela) godz. 17.00 Tarnovia II – Warta Wartosław
7 czerwca (niedziela) godz. 15.00 Warta Obrzycko – Tarnovia II
14 czerwca (niedziela) godz. 17.00 Tarnovia II – Czarni Kaźmierz

Juniorzy młodsi i starsi umacniają się na pozycjach liderów.
Znakomicie spisuje się drużyna juniorów młodszych, grająca w gru-

pie mistrzowskiej klasy okręgowej. Po kolejnych zwycięstwach 
z Mieszkiem Gniezno 4:0 i Dyskobolią Grodzisk 8:0 prowadzą nieza-
grożeni w tabeli. 

Terminarz spotkań drużyny juniorów młodszych jest następujący:
23 maja (sobota) godz. 12.00 Orkan Konarzewo – Tarnovia
31 maja (niedziela) godz. 11.00 Tarnovia – Poznaniak Poznań
4 czerwca (czwartek) godz. 11.00 Tarnovia – Mieszko Gniezno
7 czerwca (niedziela) godz. 11.00 Dyskobolia – Tarnovia
13 czerwca (sobota) godz. 16.00 Tarnovia – Lech IV 
Juniorzy starsi zwyciężyli na własnym boisku z Wartą Sieraków  

4 : 1 i zremisowali 3 : 3 na wyjeździe z  NAP Nowy Tomyśl. Aktualnie 
są liderami w swojej grupie rozgrywkowej. W kolejnych spotkaniach 
podopiecznych trenera Szymona Bartkowiaka  zmierzą się z następują-
cymi rywalami:

24 maja (niedziela) godz. 11.00 Tarnovia – Rokita Rokietnica
31 maja (niedziela) godz. 11.00 Warta Sieraków – Tarnovia
5 czerwca (piątek) godz. 18.00 Tarnovia – NAP Nowy Tomyśl
Bardzo cieszy postawa tych zespołów. Praca trenerów przynosi co-

raz lepsze efekty i miejmy nadzieję, że młodzi piłkarze nie powiedzieli 
ostatniego słowa.

Zapraszamy serdecznie kibiców na wszystkie mecze drużyn Tarnovii.  
~ GKS Tarnovia
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 i na koniec...

Seniorom
Jędrzejowi i Annie Rost

wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci 

Mamy i Teściowej 

składają 
Zarząd , Koleżanki i Koledzy Klubu 

Seniora  Tarnowo Podgórne 

Władzom Gminy, Koleżankom  
i Kolegom z Urzędu Gminy Tarnowo 

Podgórne i wszystkim, którzy 
okazali wyrazy współczucia dziękuję 
za wsparcie po śmierci mojej mamy

Ś.P. Barbary Spiż
serdecznie dziękuję

Cezary Spiż

Naszym Pracownikom

Krzysztofowi 
i Tomaszowi Buluk

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Mamy i Babci

składa  
Zarząd i pracownicy

Tarnowskiej Gospodarki 
Komunalnej TP – KOM Sp. z o.o.

Serdeczne podziękowania  
dla tych, którzy dzielili z nami  

żal i smutek,
a także uczestniczyli 

w uroczystości pogrzebowej  

mojej Mamy

Ś.P. Heleny Dudarskiej

sąsiadom z ul. Więckowickiej 
w Ceradzu Kościelnym,  
Księdzu Proboszczowi  

Krzysztofowi Borowiczowi, 
organiście Panu Robertowi 

serdeczne “Bóg zapłać”  

- syn Marian i wnuk Marcin

Wszystkim, którzy byli z nami  

w tych trudnych chwilach,  

za wyrazy współczucia,  

okazane wsparcie, ofiarowane 

msze święte, kwiaty i liczny udział 

w ceremonii pogrzebowej naszego 

męża, taty, teścia i dziadka

Ś.P.  
Andrzeja 

Skrzypczaka

Serdecznie dziękuję

żona z rodziną

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze mojej Mamy

Ireny Buluk

składam serdeczne podziękowania.
Wiesia Karkowska z rodziną

Naszej koleżance 

Wiesławie Karkowskiej  
wyrazy szczerego współczucia z 

powodu śmierci 

Mamy
składają Wójt Gminy Tarnowo 

Podgórne Tadeusz Czajka
z pracownikami Urzędu Gminy

Drodzy Sąsiedzi, mieszkań-
cy Przeźmierowa i oko-
lic! Serdecznie dzięku-

jemy za wieloletnią cierpliwość, 
wyrozumiałość i pobłażliwość dla 
pasjonatów sportów motorowych. 

W dniach 9-10 maja po raz 
pierwszy w tym sezonie na jedy-
nym profesjonalnym Torze w Pol-
sce, jakim jest TOR POZNAŃ 
Automobilklubu Wielkopolski, 
ścigali się motocykliści w ramach 
I Rundy Wyścigowych Motocy-
klowych Mistrzostw Polski oraz 
Pucharu Polski. 16-17 maja roze-
grane zostały wyścigi kartingowe. 
To 3. i 4. Runda ROK CUP PO-
LAND, BABY ROK, MINI ROK, 
JUNIOR ROK, SENIOR ROK, 
SUPER ROK wraz programem 
promocyjnym E50 Trening E60. 

Automobilklub informuje
22-24 maja odbędzie się 1 i 2 

Runda Wyścigowych Samocho-
dowych Mistrzostw Polski, 1 i 2 
Runda Wyścigowego Pucharu 
Polski i 1 Runda Mistrzostw Pol-
ski Hour Race.

Niezwykłą atrakcją będą rów-
nież rozgrywane w dniach 6 
i 7 czerwca Mistrzostwa Świa-
ta GRAND PRIX of POLAND 
CHAMPIONSHIP.

Zapewniamy, że jak co roku 
i tym razem kontrolować bę-
dziemy emitowany poziom ha-
łasu tak, by eliminować pojaz-
dy przekraczające dopuszczalne 
normy. Harmonogram wydarzeń 
układać będziemy tak, by dbać 
o ciszę w godzinach rannych 
i wieczornych. 

Wszystkich sympatyków spor-
tów zapraszamy na Tor „Poznań” 
(wstęp bezpłatny).

Raz jeszcze prosimy o łagodne 
i przyjazne spojrzenie na sporto-
we zmagania na Torze „Poznań”. 
Chcemy też podkreślić, że moż-
liwość startu w wielu zawodach 
zawodników-amatorów pozwa-
la zwiększyć bezpieczeństwo na 
drogach i ulicach, w tym również 
Przeźmierowa.

Automobilklub Wielkopolski
Dyrektor Biura Zarządu

Piotr Monkiewicz

Z harmonogramami imprez można 
zapoznać się na stronie internetowej 
www.aw.poznan.pl.
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Okładka: fot. archiwum

DAM PRACĘ
• Firma budowlana zatrudni pracowników 
do budowy domów jednorodzinnych – za-
pewniamy transport na budowy z Rokietni-
cy. Tel. 607 699 143
• Przyjmę osoby do sprzedaży truskawek na 
straganach. Praca od ok. 20 maja, możliwa 
również w weekendy. Szczegółowe infor-
macje: 500-166-094, 660-943-376
• PRACA W  MAGAZYNIE OD PONIE-
DZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8-16 DLA 
STUDENTA ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZY-
KA ANGIELSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO 
W SADACH KOŁO TARNOWA P., KONTAKT 
TEL. 515 100 818
• Zatrudnię do sprzątania domu w  Prze-
źmierowie 1x w tygodniu solidną i uczciwą 
Panią, dobre wynagrodzenie. tel. 609 251 
894
• Krawcowe zatrudnię. Praca stała. Prze-
źmierowo, tel. 61 8142 745
• Poszukiwana pani do pomocy w prowa-
dzeniu domu (sprzątanie, gotowanie, opieka 
nad dziecmi) - 1/2 lub cały etat. Wymagany 
samochód. Lusowo 796 040 831
• Zatrudnię młodą, dynamiczną nianię do 
opieki nad rocznym dzieckiem, z własnym 
środkiem transportu. Praca na cały etat 
w Chybach. Tel. 694-467-810
• Firma sprzątająca  zatrudni panie chętne 
do sprzątania biur (Tarnowo Podgórne, Prze-
źmierowo i okolice). tel. 603-635 -878

• Zatrudnię pomocnika do prac murarskich 
z Tarnowa Podgórnego lub okolic. tel. 603-
038-988
• Przyjmę pokojową do pracy na cały i pół 
etatu w Hotelu Orange w Przeźmierowie, 
Prosimy przesyłać swoje CV na adres: T.pia-
tek@hotelorange.pl lub składać osobiście 
w recepcji Hotelu Orange w Przeźmierowie
• Stolarza meblowego w Wysogotowie k/ 
Poznania zatrudnię tel.501-443-028
• Pracowników do sprzątania w  Tarno-
wie Podgórnym, stawka 8 zł/h netto. Tel 
22/3292506 i 22/3292505
• Firma reklamowa zatrudni grafika kom-
puterowego — praca w Swadzimiu, tel. 787 
882 047
• Dobry handlowiec to skuteczny negocja-
tor.  Nie strać okazji i sprawdź czy czekamy 
właśnie na Ciebie www.creaktive.pl/hr
• Firma remontowo-budowlana zatrudni 
pracownika, na bardzo dobrych warunkach. 
tel. 606-913-102
• Zatrudnię młodą, dynamiczną nianię do 
opieki nad rocznym dzieckiem, z własnym 
środkiem transportu. Praca na cały etat 
w Chybach. Tel. 694-467-810
• Poszukuję dorywczo (na weekendy) KEL-
NERA do obsługi przyjęć okolicznościo-
wych.Dokumenty aplikacyjne proszę skła-
dać w siedzibie firmy lub mailowo. Hotel 
Glamour, Przeźmierowo, Rynkowa 92, re-
stauracja@instytut-glamour.pl
• Salon Fryzjersko-Kosmetyczny w  Prze-
źmierowie zatrudni do pracy fryzjerów 

Firma Jass z Baranowa

zatrudni
Prasowaczkę/cza

Praca stała

Wymagane doświadczenie

Kontakt tel. 61 814 20 22
e-mail: jass@jass.pl

Vitro-Plus s.c.
Baranowo
ul.Rzemieślnicza 83
62-081 Przeźmierowo
NIP 782-19-86-000
www.vitroplus.pl

+48 61 814 24 17
+48 61 816 28 46
+48 666 374 920

info@vitroplus.pl

Min. doświadczenie: 2 lata
Min. wykształcenie: Wyższe inżynierskie
Przedział wynagrodzenia:
1.900,00 zł - 4.800,00 zł/mc. (brutto)
Premie, dodatki: premia uznaniowa
Branża: Praca Produkcja

Operator CNC
62-081 PRZEŹMIEROWO, wielkopolskie

Opis stanowiska pracy
•  programowanie i obsługa maszyn 

CNC – centrum obróbcze do 
obróbki kamienia i szkła INTERMAC 
Master 45 (w pięciu osiach 
interpolowych)

•  ustawianie maszyn, wprowadzanie 
zmian w parametrach, 
wprowadzanie korekt do 
programów maszyn CNC

•  indywidualna praca przy użyciu 
rysunków technicznych

•  korzystanie z przyrządów 
kontrolno-pomiarowych

Wymagania
•  doświadczenie w programowaniu 

i obsłudze maszyn CNC min 2 lata
•  umiejętność programowania 

I-CAm 3D będzie dodatkowym 
atutem

•  znajomość programu AutoCad
•  bardzo dobra znajomość rysunku 

technicznego
•  niekaralność

Vitro-Plus s.c.
Baranowo
ul.Rzemieślnicza 83
62-081 Przeźmierowo
NIP 782-19-86-000
www.vitroplus.pl

+48 61 814 24 17
+48 61 816 28 46
+48 666 374 920

info@vitroplus.pl

Informacje dodatkowe
Min. doświadczenie: 2 lata
Min. wykształcenie: Zasadnicze zawodowe
Przedział wynagrodzenia: 1.900,00 zł - 
4.000,00 zł / miesięcznie (Brutto)
Premie, dodatki: premia uznaniowa
Branża: Praca Budownictwo

Montażysta wyrobów ze szkła i aluminium
62-081 PRZEŹMIEROWO, wielkopolskie

Opis stanowiska pracy
Montażysta:
• kabin prysznicowych ze szkła,
• drzwi szklanych,
• doświetleń,
• ścianek działowych ze szkła,
• zabudów szklanych wewnętrznych,
• daszków szklanych,
• balustrad ze szkła,
• szklanych zabudów balkonów,
• luster,
• paneli szklanych.

Wymagania
•  doświadczenie w montażu kon-

strukcji ze szkła i innych elemen-
tów szklanych min 2 lata,

• niekaralność

i fryzjerki. zainteresowane osoby proszone są 
o kontakt pod nr 609 660 208
• Poszukujemy  konsultantów  telefonicz-
nych do obsługi klienta. Poznań-Grunwald. 
Tel. 506-282-379 lub 61 662 13 60. e-mail: 
biuro-tele@o2.pl
• Stolarza meblowego w Wysogotowie k/Po-
znania zatrudnię, tel. 501 443 028

SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się starszą osobą (może być le-
żąca), tel. 530 109 670
• Wszelkie prace ogrodowe, cięcie trawy, 
sprzątanie garaży, malowanie płotów. tel. 
515-336-526
• Zaopiekuję się dzieckiem, tel. 785 597 152 
- po godz. 16
• Podejmę pracę w ogrodzie, tel. 733 227 523
• Zaopkieuję się dzieckiem, dziećmi, mam 
doświadczenie. Jestem odpowiedzialna i so-
lidna, tel. 693 387 223
• Szukam pracy, mam doświadczenie w skle-
pie spożywczym. Baranowo i okolice, tel. 603 
847 778
• Posprzątam w ogrodzie i nie tylko - szukam 
pracy  530-152-406
• Odpowiedzialna i ciepła niania z doświad-
czeniem zaopiekuje się dzieckiem z  oko-
lic Wysogotowa, Przeźmierowa i Skórzewa. 

Proszę o kontakt pod numerem telefonu: 
783-894-314
• Solidny pracownik z  referencjami po-
dejmie prace ogrodowe lub porządkowe, 
stawka 11 PLN/h, telefon kontaktowy: 
602236323
• Chętnie zaopiekuję się Państwa dziec-
kiem w okresie wakacji tel. 669 315 819
• Wszelkie prace ogrodowe, cięcie trawy, 
sprzątanie garaży, malowanie płotów. tel. 
515-336-526
• Młoda wykształcona, atrakcyjne. Zna-
jomość angielskiego, niemieckiego, fran-
cuskiego, komputer, prawo jazdy B szuka 
pracy, tel. 600 209 097

Kancelaria Prawnicza
poszukuje konsultantów do

• pozyskiwania oraz obsługi osób 
  poszkodowanych w wypadkach 
Mile widziane  doświadczenie 
w bezpośredniej pracy z Klientami, np. 
jako przedstawiciel handlowy, pracownik 
służby zdrowia, służb mundurowych, agent 
ubezpieczeniowy itp. oraz dostęp do dużej 
liczby Klientów. 

Zainteresowanych współpracą 
prosimy o przesłanie CV na adres 

b.dabek@adversum.pl  
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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

USŁUGI BRUKARSKIE
I REMONTOWO-BUDOWLANE

KOMPLEKSOWO
tel. 501 617 969

- praca stała na miejscu
  w siedzibie firmy w Wysogotowie,
- 3DMax, Photoshop,
  Corell, Auto Cad 2D,
- osoba dyspozycyjna, energiczna,
  prowadząca niezależnie
  tematy projektowe,
- prawo jazdy kat. B.

PROJEKTANT STOISK
TARGOWYCH

Kontakt: anna@labuda.com.pl

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.

REKLAMA 005202058

Salon Vesna w Rokietnicy
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Fryzjer/Fryzjerka
Zapewniamy:
 pracę w doświadczonym zespole
 udział w szkoleniach
 atrakcyjne wynagrodzenie
 umowę o pracę

Tel.: 665-14-14-44,  
CV: biuro@vesna-salon.pl
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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 •

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

SKUP AUT
731 411 021

USŁUGI
BRUKARSKIE

727 694 197
PROFESJONALIZM 100%

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

Koszenie trawników  
i działek 

781-929-150
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DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

515 616 258

SPRZĄTANIE
DOMÓW
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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

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

USŁUGI
OGRODNICZE

570 309 384

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
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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
WĘGIEL

WĘGIEL BRUNATNY
MIAŁ

ECO GROSZEK

PALIWO

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

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

Ogrody � PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE
PROJEKT GRATIS

przy naszym wykonastwie!
� Pielęgnacja

� Systemy nawadniające
� Oczka wodne i kaskady
� Mała architektura
� Brukarstwo

biuro@modrzew-ogrody.pl  www.modrzew-ogrody.pl

tel. 502 320 559

Podnośniki koszowe
Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604Przeźmierowo
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

HISZPAŃSKI
dla dzieci i dorosłych

z dojazdem

725 261 948
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PROJEKTY
BUDOWLANE

arx.org.pl
601 726 802

061 814 27 12 

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

RATY 0%

SPRZEDAŻ ROWERÓW I AKCESORIÓW ROWEROWYCH

PROFESJONALNY SERWIS ROWEROWY

ODBIÓR I DOSTAWA DO DOMU

WYPRAWY ROWEROWE

ul
. D

Ą
B

R
O

W
SK

IE
G

O

POZNAŃ

ŚWIECKO

WICHROWA SŁUPSKA

PRZEMYSŁAWA

M
IO
D
O
W
A

ROW
ERKUP

WYGRAJ

TYGODNIOWY POBYT W

HISZPANII DLA 4 OSÓB!

*

* SZCZEGÓŁY PROMOCJI W SALONIE I NA WWW.BIKE-ADVENTURE.PL

SALON ROWEROWY

ul. MIODOWA 2, BARANOWO
BIKE-ADVENTURE.PL

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
tel. 510 104 622
www.biuronarozna.pl

Biuro Rachunkowe
Ewa Narożna

Księgowość pełna
i uproszczona
Rabat 30%

przez 4 miesiące współpracy

AUTO-NAPRAWA
Tomasz Janas

mechanika • elektryka
diagnostyka • klimatyzacja • auto zastępcze
Ogrodowa 9, Sady 502-749-435
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kom. 602 659 208

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

DO WYNAJĘCIA
HALA 500m2

z pomieszczeniami
socjalno-biurowymi

Bytkowo k/Rokietnicy
ul. Obornicka

601 70 55 57
SPRZEDAM DOM
Przeźmierowie (os. Ptasie)

220 /686 m, 7 pokoi,
Bez pośrednika

 604 753 457

OKAZJA

516 066 984

SPRZEDAM
MIESZKANIE

121 m2

4 sypialnie, salon, kuchnia
2699 m2 plus działka 223 m2

OGRODNICTWO
poleca:
Kwiaty

rabatowo - ogrodowe
lobelia, bakopa, pelargonie,

smagliczki,
sanwitalia, turki, szałwia,

begonie, sur�nie
OBSADZAMY KORYTKA

Batorowo, ul. Widok, tel. 501 413 631

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ

• Tanio •

• Szybko •

• Solidnie •

tel. 532-377-335

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

ARCHITEKT
609 293 536

Od dnia 1 czerwca

zostaną przeniesione z ul. Wiśniowej na ul. Lotniczą 3a

salon fryzjerski Gosia
oraz gabinet kosmetyczny Agnes
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STOMATOLOGIA

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
szeregowiec 140 m2 na działce 261 m2

tylko 399 000
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

2850 zł/m2

Jednorazowe

Systematyczne

Na przyszłość dzieci

Na życie indywidualne i grupowe

Majątkowe, komunikacyjne 

i podróżne

Ze zwolnieniem podatkowym

Z odpisem podatkowym

Doradca ds. Ubezpieczeń 
i Inwestycji

Dariusz Jóźwik

tel. 602 179 779

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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Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

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

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          tel: 506 598 800

www.zrownowazonypies.pl

*Szczegóły na stronie internetowej lub pod nr. 506598800
Dla mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne

konsultacje i szkolenia GRATIS !*

Jeżeli
chcesz być:

- świadomym potrzeb twojego psa

- odpowiedzialnym właścicielem

- dobrym przewodnikiem i nauczycielem

- świetnym kompanem zabaw

                     
              …i masz otwarty umysł…

CZEKAMY

NA CIEBIE!

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

MALOWANIE

604 345 047

20 lat doświadczenia

z k
uponem

10%
ra

bat
u

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja 

krystaliczna, wentylacja
609 270 132
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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

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

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

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

U
S
G

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK
lek med. Janusz Talikowski

Zaprasza w poniedziałki i środy
od godz. 15.00

Rejestracja

602 465 143
Tarnowo Podgórne, Jasna 8 

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
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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)

BRUDNA ROBOTA

www.brudna-robota.pl ✆ 506 122 506

MYCIE DACHÓW
ELEWACJI

KOSTKI BRUKOWEJ
Tereny zielone, nasadzenia,

pielęgnacja, sprzątanie przemysłowe,
rozbiórki, brudna robota.

KLINKIER
PŁYTKI

OGRODZENIA
ELEWACJE

PŁOTY

884 793 573

FACHOWO • SZYBKO

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 0,9 ha, TARNOWO 5HA

POZNAŃ DMOWSKIEGO 2464 m2

Okna i drzwi z PCV
produkcja, sprzedaż, montaż, naprawa,

regulacja okien i rolet materiałowych, moskitiery

Firma WIST
Przeźmierowo
ul. RzemieÊlnicza 41
tel. 61 814 29 74
      513 035 741
fax 61 652 37 89
www.wist.poznan.pl

W
IO

S
E

N
N

A
 P

R
O

M
O

C
JA

Rok za∏o˝enia 1992

OKNA NA KAŻDY WYMIAR
OKNA NA KAŻDĄ KIESZEŃ

z kuponem
rabat*

Nowe Mieszkania
w Sadach
ul. Kobylnicka

Na powitanie wiosny

www.s-dom.pl
tel. 502 438 068

ceny już od 119 tyś. zł brutto

Zapraszamy do Biura Sprzedaży
Sady, ul. Kobylnicka (teren budowy)

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

DREWNO
KOMINKOWE

NISKIE CENY • TRANSPORT GRATIS
PROMOCJA - SOSNA 139 PLN

tel. 691 369 312
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w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 40
Cukiernia – Kawiarnia

787 693 164

SZEREGOWCE
NA SPRZEDAŻ 

Tarnowo Podgórne
ul. 23 Października

68,50 m2- 94,50 m2 

cena od 299 000 zł

FORALL INVEST 
kontakt: 601 934 902
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Zaplanuj dojazd  
do Tarnowskich Term

ZAPRASZAMY
od 30 maja!


