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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. 12.00-14.00

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!
Bez wątpienia podczas tegorocznych Dni Gminy dopieścili nas 

i pogoda, i organizatorzy. Międzynarodowa konferencja „Sa-
morządy w Europie”, II Rodzinny Rajd z Lwem, a na deser Lato 
z Radiem! – wszystko skąpane w gorącym słońcu. O naszych 
Dniach Gminy wszyscy wypowiadali się z zachwytem, również 
nasi goście, członkowie delegacji zagranicznych. Na relację 
z tych wydarzeń zamieszczamy na „Sąsiadkowych” łamach. 

Zapraszam Państwa do wypoczynku na świeżym powietrzu: na 
plaże w Lusowie i Lusówku, na ścieżki rowerowe, place zabaw, 
do parków. Na wycieczki piesze i rowerowe. W końcu mamy wa-
kacje!

Pozdrawiam! ~ Agnieszka Rzeźnik 
 Redaktor naczelna

Zwrot podatku akcyzowego

Wydział Finansowy przypomina, iż w dniach 1 – 31 sierpnia 
można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produk-

cji rolnej. Wnioski będą  dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT 
lub ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rol-
nej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.  Zwrot podatku 
akcyzowego nastąpi  w dniach 1 – 31 października.  ~A. W.

Przyjadą do nas dzieci 
z Kamieńca Podolskiego 

Również w tym roku na zaproszenie naszej Gminy na dwutygo-
dniowy wypoczynek do Polski przyjedzie grupa dzieci wraz 
z opiekunami. Pierwszy tydzień (25 lipca – 2 sierpnia) spędzą 

w Lusowie, natomiast drugi (2 – 8 sierpnia) u naszych partnerów – 
w Bardzie. O programie przygotowywanym dla ukraińskich gości roz-
mawiano również podczas wizyty delegacji z Kamieńca Podolskiego 
w ramach Dni Gminy Tarnowo Podgórne. Wtedy dowiedzieliśmy się, 
że większość przyjeżdżających do nas dzieci pochodzi z rodzin, w któ-
rych ojcowie zostali powołani do służby wojskowej na wschodnich gra-
nicach tego kraju. 

Dla naszych gości zaplanowaliśmy pobyt w Tarnowskich Termach, wy-
cieczki po Gminie i do Poznania oraz wizytę w  Bazylice w Bardzie, spływ 
pontonowy i zwiedzanie bardzkich okolic: Kopalni Złota i szlaku kapliczek 
różańcowych. Przez cały czas pobytu grupą opiekować się będzie Borys 
Monastyrski, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Lusowie.  ~ ARz

Przetestuj za darmo!

Ośrodek Nauczania Języków Obcych LINGWEST zaprasza na 
BEZPŁATNY autorski test motywacji do nauki języka obcego. 
Na test zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Łąkowej 41, Tar-

nowo Podgórne, w terminie od 20 lipca do 19 sierpnia 2015. Wymagane 
jest umówienie się na wybrany termin pod numerem 61 814 6761 lub ma-
ilowo: info@lingwest.com  Dodatkowo na życzenie oferujemy bezpłatny 
test diagnostyczny z języka angielskiego lub niemieckiego.   ~Lingwest
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 pytania do wójta

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

Czy będzie nauka pływania na Tarnowskich 
Termach dla naszych uczniów? 
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Mam pytanie odnośnie jakości 
wody w wodociągach na terenie 

Gminy. Czy jest ona zdatna do 
picia prosto z kranu? U nas 

część wody pochodzi z Aquanetu, 
a reszta z własnych ujęć. Czy 

jakość tej wody jest zróżnicowana 
jak chodzi o miejscowości, czy 

utrzymywane są równe parametry.

Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami po otwarciu 

Tarnowskich Term nauką 
pływania miały zostać objęte 

wszystkie dzieci z gminnych szkół 
podstawowych i gimnazjum. Czy 

od września możemy liczyć na 
objęcie całej młodzieży bezpłatną 

i solidną nauka pływania, najlepiej 
na Tarnowskich Termach? 

Woda, dostarczana przez TP-KOM do mieszkań na terenie naszej Gminy, jest 
zdatna do picia prosto z kranu. Jej jakość jest na bieżąco monitorowana, a raz 
na kwartał wyniki analiz są podawane na stronie internetowej Spółki www.tp-

-kom.pl w zakładce Dział wodociągów. 
Parametry mogą się nieznacznie różnić w zależności od ujęcia – na teren Gminy woda 

jest dostarczana z trzech stacji uzdatniania wody: Wysogotowo, Kiączyn i Lusowo. Za-
wsze jednak woda spełnia wymagania jakościowe.

Zgodnie z zapowiedzią od nowego roku szkolnego rozpoczynamy szeroką akcję na-
uki pływania dla dzieci i młodzieży z naszych szkół. Nauką na Tarnowskich Ter-
mach objęte będą dzieci od kl. III do VI szkół podstawowych. Zajęcia te będą obo-

wiązkowe i zostaną wpisane do planów lekcji. Ze względu na wiele wątpliwości rodziców 
zrezygnowaliśmy z obowiązkowych zajęć dla klas młodszych. Dzieci będą mogły ko-
rzystać z nauki pływania w ramach dodatkowych godzin. Niestety młodzież gimnazjalna 
nie wykazała entuzjazmu i chęci do nauki pływania. Z tarnowskiego gimnazjum na ba-
sen uczęszczać będą uczniowie klas sportowych oraz członkowie Szkolnych Kół Sporto-
wych (SKS), a z baranowskiego – również  w ramach Uczniowskich Klubów Sportowych 
(UKS). Podobne rozwiązania przygotowaliśmy dla młodzieży licealnej.  

Przewidujemy, że nauką objęta zostanie grupa ponad 1 300 uczniów. Zajęcia na basenie 
odbywać się będą raz w tygodniu. Udział tak dużej liczby uczniów to również ogromne 
przedsięwzięcie logistyczne. Dzieci muszą być przywiezione i odwiezione do szkół tak, 
aby nie zachwiało to planami lekcji w poszczególnych placówkach. Przewidywany koszt 
realizacji tego zadania w tym roku, w okresie od września do grudnia, to ponad 200 tys. zł.
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Baranowo

 Trwa opracowywanie projektu przebu-
dowy ul Wspólnej/Przemysława

 Zakończono budowę boiska do koszy-
kówki na os. Rubinowym

Ceradz Kościelny

 Zakończono remont elewacji świetlicy

Chyby

 Trwa opracowanie projektu chodnika ul. 
Szkolnej

 Otwarto oferty w przetargu na budowę 
molo

 Zakończono remont placu zabaw

Góra

 Trwa przygotowanie ponownego prze-
targu na realizację ul. Krętej

Jankowice

 Trwa opracowywanie dokumentacji pro-
jektowej rewitalizacji Zespołu Pałaco-
wo-Parkowego 

 Zakończono rozbiórkę budynków gospo-
darczych przy Pałacu

 Trwa aktualizacja projektu ścieżki rowe-
rowej łączącej Lusówko z Jankowicami

Kokoszczyn 

 Trwa opracowanie projektu chodnika 
przy ul. Lipowej

 Trwa przebudowa placu zabaw

Lusowo

 Trwa opracowywanie projektu kolejnego 
etapu budowy ścieżki rowerowej w ul. 
Wierzbowej

 Podpisano umowę na budowę budynku 
gospodarczego przy szkole podstawowej

Lusówko

 Trwa rozbudowa szkoły podstawowej 

 Zakończono opracowanie projektów i 
złożono wniosek o pozwolenie na budo-
wę, przebudowę i rozbudowę Pałacu

 Trwa aktualizacja projektu ścieżki rowe-
rowej łączącej Lusówko z Jankowicami 

Przeźmierowo

 Trwa opracowywanie projektu przebu-
dowy ul. Kościelnej i Jarzębinowej

 Wybrano wykonawcę realizacji płyty 
Rynku
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości W dniach 19-21 czerw-

ca odbył się tradycyjny 
już ósmy „Ster na Byd-

goszcz”. Impreza wodniacka zgro-
madziła 70-80 jednostek pływają-
cych. Mniej niż w poprzednich 
latach, gdyż akurat w tym cza-
sie prowadzony był remont ślu-
zy miejskiej, która odcięła moż-
liwość dopłynięcia wielu łódek 
z zachodniego kierunku. W latach 
poprzednich były łódki z Niemiec 
i Holandii. Ja sam, zamiast łódką, 
pojechałem samochodem.

Gwiazdą tegorocznej imprezy 
był Aleksander Doba – tegorocz-
ny laureat nagrody National Geo-
graphic: Podróżnik Roku 2015. 
Ciepły, przeuroczy człowiek, 
wspaniały gawędziarz. Dwa razy 
przepłynął kajakiem Atlantyk. 
W Bydgoszczy opowiadał swoje 
przeżycia z humorem i nawet cza-
sem z autoironią. 

Impreza obfitowała w wiele 
atrakcji, między innymi: wyścig 

smoczych łodzi, piłkę wodną na 
kajakach (dla wtajemniczonych 
kajak-polo), szantowe koncer-
ty, zabawy dla dzieci, spotkania 
z wodniakami. Można było obej-
rzeć i zwiedzić dom na wodzie. 
Okazuje się, że nie jest on droższy 
czy mniej wygodny od tradycyj-
nego, za to można nim podróżo-
wać bez wstawania z fotela.

Największą atrakcją była tra-
dycyjnie „parada” wszystkich 
uczestników zlotu. Paradują ma-
lutkie łódeczki jak i duże jednost-
ki, niektóre zabytkowe i retro.

Położenie i zagospodarowanie 
Wyspy Młyńskiej jest godne na-
śladowania. Okoliczne kanały są 
miejscem, gdzie spędzają czas 
całe rodziny.

I ja tam byłem, co widziałem, to 
opisałem

~ Edmund Jurdziński  
z Przeźmierowa

Ster na Bydgoszcz

Edmund Jurdziński (autor artykułu) z Aleksandrem Dobą (po prawej)

W Lusowskim  
można się kąpać

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu na podstawie wy-
ników badań wody pobranej 15 czerwca stwierdza, że woda 
w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad Jeziorem Lusow-

skim (Lusowo, Lusówko) jest przydatna do kąpieli. 
~ ARz
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 aktualności

Kolejny raz Festyn Św. 
Antoniego jawi się jako 
świat pełen różnorodno-

ści. Dotyczy to zarówno ducha 
jak i ciała. Dzięki licznym krai–
nom – stoiskom tematycznym 
każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie bez względu na wiek i zainte-
resowania. Jak co roku parafianie 
przybyli całymi rodzinami. Star-
si poszukiwali „białych kruków 
w antykwariacie”, skarbów na 
pchlim targu, taniej książki oraz 
ciekawych eksponatów na licy-
tacjach. W Krainie Kobiecej Ele-
gancji i Damskiego Pantofelka pa-
nie mogły tanio wzbogacić swoją 
garderobę. Fani motoryzacji oglą-
dali motocykle żużlowe, zaintere-
sowani astronomią – obiekty na 

W krainie Św. Antoniego 

niebie korzystając z profesjonal-
nych lunet. W krainie nauki chętni 
przeprowadzali ciekawe ekspery-
menty, a zainteresowani techniką 
decoupage wykonali prace, które 
później zabierali ze sobą. 

Szczególną opieką organizato-
rzy otoczyli dzieci. Oprócz trady-
cyjnych zabaw, malowania twa-
rzy, zjeżdżalni, trampoliny, po 
raz pierwszy pojawiła się Kra-
ina Dziecięcej Radości. Wśród 
przytulanek i poduszek rodzice 
mogli zostawić dzieci pod opie-
ką fachowców. Dzieci rysowały, 
układały puzzle, rozwiązywały 
gry logiczne. Największym powo-
dzeniem cieszył się świat Barbie 
oraz filcowe kotki i sowy, które 
rodzice chętnie kupowali pocie-
chom.

Na scenie odbywały się występy 
oraz licytacje. Dzieci i młodzież 
oraz dorośli artyści zapewnili fan-
tastyczną atmosferę. Prowadzący 
Maciej Narożny sprawił, że licy-
tacje przedmiotów darowanych na 
aukcję były pełne emocji. Między 
stoiskami przy scenie przewinął 
się kolorowy korowód przebie-
rańców, który zachwycił pomy-
słami na stroje piratów.

Organizatorzy zadbali również 
o nasze żołądki. Przy dobrej ka-
wie zajadaliśmy się pysznymi cia-

stami, wiele z nich powędrowało 
do naszych domów. Rewelacyjna 
„wojskowa grochówka”, grillowe 
smakołyki przygotowane przez 
młodzież oraz chleb ze smalcem 
sprawiły, że stoły biesiadne były 
non- stop oblegane.

Cel festynu został osiągnię-
ty, zebrano fundusze na nową 
chrzcielnicę. Pomimo niepewnej 
pogody uczestnicy dopisali. Bez-
interesowna praca całego zespo-
łu ludzi przyniosła efekt. Współ-
praca wielu pokoleń sprawiła, że 
wszyscy bez względu na wiek po-
czuli się potrzebni i zjednoczeni 
w swoich działaniach. Zewnętrz-
nym symbolem tej wspólnoty 
był taniec, w którym spotkali się 
dziadkowie z dziećmi i wnukami.

Uczestniczyłam po raz trzeci 
w Festynie Antonińskim i jestem 
pełna podziwu dla rozmachu, z ja-
kim został przygotowany. Wspa-
niała organizacja, wielotygodnio-
wa bezinteresowna praca całego 
zespołu ludzi jest budująca. Pla-
nowanie i koordynacja działań to 
zasługa Małgorzaty Raciborskiej, 
która potrafi zmobilizować każde-
go, „jej się nie odmawia”. Zawsze 
jest obok ludzi, zachęca, pomaga, 
mobilizuje. Dziękujemy, że jesteś 
z nami.

~ Violetta Ciesielska
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 Podpisano umowę na remont kotłowni 
w budynku szkoły podstawowej

Rumianek

 Trwa budowa placu zabaw

Sady

 Trwa opracowanie projektu ul Rolnej

 Zakończono remont placu zabaw

Sierosław

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

Swadzim

 Podpisano umowę na projekt i realizację 
mieszkań socjalnych wraz z zagospoda-
rowaniem terenu

Tarnowo Podgórne

 Trwa opracowywanie projektu przebu-
dowy ulic: Kalinowa, Wrzosowa, Gerbe-
rowa, Modrakowa 

 Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. 
25 Stycznia

 Podpisano budowę na budowę budynku 
administracyjnego

 Zlecono wykonanie piłkochwytów przy 
boisku treningowym GKS

Wysogotowo

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

 Rozpoczęto budowę chodnika na ul. 
Skórzewskiej 

Pozostałe

 Trwają prace remontowe w komunal-
nych budynkach mieszkalnych 

Wyniki matur w liceum  

Maturzyści naszego liceum 6 czerwca  otrzymali świadectwa dojrzałości. Oto tabelka ilustrująca średnie wyniki uzy-
skane z przedmiotów obowiązkowych na tle średnich kraju okręgu, powiatu i Poznania: 

Przedmiot Liczba zdają-
cych w LO

Średni 
wynik w LO

Średni wynik 
dla Poznania

Średni wynik 
dla powiatu 

poznańskiego

Średni wynik 
dla okręgu

Średni wynik 
w kraju

j. polski 52 64,9 64,1 58,3 60,2 66
j. angielski 52 76,1 77,9 69,4 71,4 77
matematyka 52 47,0 52,8 40,4 48,3 55

~ LO

10 czerwca Grupa Muszkieterów otworzyła w Swadzimiu nowe 
centrum magazynowo-biurowe, będące jednocześnie nową 
siedzibą firmy i jej głównym centrum dystrybucji. Oficjalna 

inauguracja odbyła się przy udziale przedstawicieli Grupy z Polski i z 
Francji oraz Wójta Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki. 

Otwarcie nowego centrum dystrybucyjnego w Swadzimiu ma pozwo-
lić na zwiększenie efektywności firmy, a co za tym idzie zadowolenia 
klientów. W dłuższej perspektywie pozwoli to na realizację ambitnej 
strategii rozwojowej Polska CAP 2020. Zgodnie z nią do końca dekady 
Grupa planuje otworzyć 450 nowych placówek. Firma decydując się na 
przeniesienie biur i magazynów za optymalną lokalizację nowej siedzi-
by Grupy uznała Gminę Tarnowo Podgórne, by podkreślić jej związek 
z Wielkopolską.

Grupa Muszkieterów jest zrzeszeniem ponad 260 niezależnych pol-
skich przedsiębiorców, zarządzających prawie 350 supermarketami 
spożywczymi Intermarché oraz typu „dom i ogród” Bricomarché. Obec-
nie zatrudnia ponad 14 000 pracowników. Sieć Intermarché specjalizu-
je się w produktach świeżych. Sklepy należące do tej sieci posiadają 
także własne piekarnie, wędzarnie i oferują rozbiór mięsa, dzięki cze-
mu klienci mogą zakupić tradycyjne wyroby, produkowane na miejscu 
według polskich receptur. Bricomarché jest liderem pod względem ob-
rotów na rynku supermarketów typu „dom i ogród” w Polsce. Oferuje 
produkty w czterech podstawowych działach: artykuły do majsterkowa-
nia, materiały budowlane, artykuły dekoracyjne oraz asortyment zwią-
zany z ogrodem. 

~ na

Muszkieterowie  
w naszej Gminie
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Po raz siódmy odbyło się 
spotkanie mieszkańców 
Jankowic z całej Polski, 

tym razem w naszej Gminie. Na 
nasze zaproszenie odpowiedzia-
ło 7 miejscowości. Co więcej – 
tegoroczny Zjazd miał charakter 
międzynarodowy, bo przyjecha-
ła również delegacja z Jaszun 
w Rejonie Solecznickim (Litwa). 
W spotkaniu uczestniczył także 
ksiądz Edward Musioł, inicjator 
Zjazdów Jankowiczan.

Spotkanie rozpoczęło się 
wspólnym przemarszem, prowa-
dzonym przez Orkiestrę Da Capo 
i Mażoretki ze świetlicy wiejskiej 
do parku. Tu na ołtarzu polowym 
odprawiona została msza św. Po-
tem nastąpiło oficjalne powita-
nie przez Wójta Tadeusza Czajkę 
i sołtysa naszych Jankowic Jana 
Nowaka. Na scenie pojawiły się 
zespoły artystyczne naszych gości 
(Jankowiczanie z Gminy Pszczy-
na, gwarowy występ młodzie-
ży z Kuźni Raciborskiej, zespół 
śpiewaczy z Babic i Karolinki ze 
Świerklan) oraz z naszej Gminy: 
Modraki, kapela podwórkowa 
Dziadkersi, Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta, Swingulance i Luso-
wiacy. Ogromną bez wątpienia 
atrakcją był start balonu Beaty 
Chomy, również mieszkanki Jan-
kowic, która do kosza zaprosiła 
dwóch gości. 

Gwiazdą wieczoru był zespół 
Bardowie. Zabawie nie przeszko-
dził nawet padający od czasu do 
czasu ulewny deszcz. 

~ ARz

Jankowice potrafią się bawić 
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Międzynarodowa konfe-
rencja z okazji 25-le-
cia samorządu teryto-

rialnego  w Polsce  „Samorządy 
w Europie” odbyła się 3 lipca 
w ramach Dni Gminy Tarnowo 
Podgórne. Na nasze zaproszenie 
odpowiedziało 9 gmin partner-
skich i zaprzyjaźnionych: Livani 
z Łotwy, Soleczniki i Ukmerge 
z Litwy, Bardo i Czortszyn z Pol-
ski, Fronreute z Niemiec, Kamie-
niec Podolski z Ukrainy, włoskie 
Cologno al Serio oraz Pioniersk 
z rosyjskiego Obwodu Kalinin-
gradzkiego. Wśród gości był też 

Samorządy we wspólnej Europie
Poseł na Sejm Waldy Dzikowski, 
wieloletni Wójt naszej Gminy.

Konferencję otworzył Wójt 
Tadeusz Czajka, który mówił 
zmianach jakie nastąpiły w Polsce 
w wyniku ustawy o samorządzie 
terytorialnym  z 1990 roku. Re-
alizacja idei samorządności przy-
świecała wystąpieniom przygo-
towanym na konferencję. Swoje 
systemy samorządowe przedsta-
wili goście z Fronreute (Niemcy) 
i Kamieńca Podolskiego (Ukra-
ina). Rejon Ukmerge (Litwa) po-
kazany film o działaniach admi-
nistracji. Natomiast przemiany 
społeczno-gospodarcze w Gminie 
Tarnowo Podgórne omówił Wójt 
Tadeusz Czajka. 

W dyskusji głos zabrali rów-
nież przedstawiciele pozostałych 
gmin: Soleczniki (Litwa), Livani 
(Łotwa) i Cologno al Serio (Wło-
chy). Okazało się, że duża część 
wyzwań stojących przed samo-
rządami jest wspólna dla wszyst-
kich, m.in. bezpieczeństwo, edu-
kacja. Są jednak takie grupy 
zadań, które występują jedynie 
w niektórych rejonach Europy, 

np. problem imigrantów. Polscy 
samorządowcy z Barda i Czorsz-
tyna podkreślali, iż mimo tych 
samych uwarunkowań legislacyj-
nych każdy samorząd w naszym 
krajów ma charakterystyczne dla 
siebie warunki rozwoju, ma róż-
ne potrzeby mieszkańców, a co za 
tym idzie różne priorytety działa-
nia. 

Konferencję podsumował Wójt 
Tadeusz Czajka wskazując jak 
ważna jest wymiana poglądów 
i nauka płynąca z takiej dyskusji. 
Samorządowcy zgodnie podkre-
ślali, że i dla nich takie konferen-
cje to dodatkowe doświadczenie. 
Z podziwem mówili też o zmia-
nach jakie z roku na rok obserwu-
ją w naszej Gminie, gratulowali 
prężnego rozwoju.

Konferencje prowadził i dys-
kusję moderował Przemysław 
Terlecki, dziennikarz radiowy 
i telewizyjny, od lat związany 
z mediami publicznymi – polskim 
radiem i Telewizją Polską, autor 
programów publicystycznych.

~ ARz 

Aż 50 załóg (160 osób) 
stanęło 4 lipca na star-
cie II Turystycznego Ro-

dzinnego Rajdu Samochodowego 
„Rajd z Lwem”, który – podobnie 
jak w zeszłym roku – odbył się 
w ramach Dni Gminy Tarnowo 
Podgórne. Cieszy spory, znacz-
nie większy niż w zeszłym roku, 
udział załóg z Tarnowa Podgórne-
go – oznacza to, że ta forma spę-

Lwom upał nie straszny

dzania wolnego czasu i poznawania Gminy Tarnowo Podgórne ma co-
raz większą liczbę zwolenników. 

Planując 44-kilometrową trasę chcieliśmy zaprezentować najbar-
dziej atrakcyjne miejsca w Gminie, w tym najnowsze gminne inwesty-
cje (również te, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu funduszy 
unijnych). Stałej czujności od załóg wymagało zbieranie odpowiedzi na 
pytania na karcie kontrolnej – okazało się, że pozornie proste zadania 
mogą wywołać sporą dyskusję na mecie. Po ogłoszeniu wyników Raj-
du uczestnicy przeszli na boisko GKS Tarnovia, na koncert „Lata z ra-
diem”. Organizatorem Rajdu była Gmina Tarnowo Podgórne, natomiast 
partnerami – Kia Delik i Eurosystem Hotel.   ~ARz
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Już po raz drugi Dni Gminy 
Tarnowo Podgórne uświet-
niły koncerty Lata z Ra-

diem. Od godz. 16 na tarnowskim 
stadionie trwał piknik, którego 
pierwszą atrakcją był program dla 
dzieci przygotowany przez Cen-
trum Uśmiechu. Następnie na sce-
nie pojawił się zespół Loka, czyli 
autorzy przeboju „Prawdziwe po-
wietrze”, którzy dali energiczny 
i dobrze przyjęty koncert. Miesz-

Lato zagrało z radiową Jedynką
kańcy Gminy Tarnowo Podgórne i goście mieli okazję zobaczyć także 
zespól wokalno-rozrywkowy Szafa Gra, który przypomniał największe 
hity lat ’70, ’80 i ’90 w nieoczekiwanych aranżacjach. Wśród wyko-
nawców znalazł się także Rafał Brzozowski, znany m. in. z końcowej 
piosenki serialu „Na dobre i na złe”, hitu „Tak blisko” oraz występów 
w The Voice of Poland i Tańcu z Gwiazdami. Kulminacją był oczywi-
ście występ legendy polskiej estrady – Maryli Rodowicz, która zaser-
wowała zebranym największe przeboje, a także… zaprosiła na scenę 
przysłuchującą się koncertowi młodzież. Pełen emocji wieczór zwień-
czył efektowny pokaz sztucznych ogni.

~ Jarek Krawczyk
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Jak poznać swoje predyspozycje osobowościowe 
i zawodowe? Czym się kierować przy wyborze 
szkoły? Jak zdobyć wymarzony i odpowiedni 

zawód? To najczęstsze pytania jakie młodzież zada-
je sobie przy wyborze kierunku edukacji i zawodu. 

Jak co roku Fundacja Rozwoju Talentów dotarła 
do poznańskich i podpoznańskich szkół gimnazjal-
nych, w tym do gimnazjum w Tarnowie Podgórnym 
i przeprowadziła warsztaty rozwojowe w ramach 
Projektu PRZYSZŁOŚĆ 2015. Aż 388 gimnazjali-
stów pomiędzy 14 a 15 rokiem życia wzięło udział 
w naszym projekcie. PRZYSZOŚĆ 2015 to program, 
który ma pomóc uczniom w odkryciu swoich moc-
nych stron i zdobyciu konkretnej wiedzy na temat 
przyszłej edukacji i zawodów. Młodzi ludzie często 
już na etapie gimnazjalnym mają wątpliwości doty-
czące wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, a co się 
z tym wiąże wyboru ścieżki zawodowej. To problem 
zarówno dla uczniów jak i ich rodziców, którzy czę-
sto, mimo jak najlepszych intencji, nie potrafią po-
móc swoim dzieciom, a z badań przeprowadzonych 
wśród gimnazjalistów wynika, że to rodzice są naj-
lepszymi doradcami w sprawach edukacyjno-zawo-
dowych dla swoich dzieci (ponad 50% wśród 388 
przebadanych uczniów w roku 2015).

Wicemistrz u Wójta

Karol Robak, wicemistrz w taekwondo na I Igrzyskach Europej-
skich w Baku, spotkał się z Wójtem Tadeuszem Czajką. Tema-
tem rozmowy był oczywiście sportowy sukces siedemnastolet-

niego mieszkańca naszej Gminy.  
Karol Robak treningi taekwondo rozpoczął w Tarnowie Podgórnym, 

a od pięciu lat jest zawodnikiem AZS Taekwondo Poznań. Dochodząc do 
finału Igrzysk pokonał m.in. aktualnego mistrza olimpijskiego z Londynu 
Turka Serveta Tazegula, potem w ćwierćfinale Portugalczyka Mario Silvę, 
a w półfinale Vladislava Arventiego z Mołdawii. W walce o złoto uległ po 
dogrywce reprezentantowi gospodarzy Ajchanowi Taghizade (9:10). 

Gratulujemy! ~ ARz

KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI – 
GIMNAZJALNE WĄTPLIWOŚCI

Aby w pełni świadomie doko-
nać wyboru, z fachową pomo-
cą przychodzą nasi specjaliści: 
doradcy zawodowi, socjolodzy 
i psycholodzy. Program warszta-
tów podzielony jest na trzy czę-
ści. Pierwsza część programu – 
diagnoza predyspozycji uczniów 
– trwała od marca do maja. 
Uczniowie zdobywali potrzebną 
wiedzę do wyboru kierunku szko-
ły, a następnie zawodu. W trakcie 
diagnozy zauważyliśmy, że gim-
nazjaliści, w porównaniu z wyni-
kami badań z zeszłego roku, kie-
dy to liceum było ich pierwszym 
wyborem, w tym roku wybrało 
technikum jako miejsce dalszego 
kształcenia (ponad 50% badany-
ch).W drugiej części programu, 
od maja do czerwca, odbywały się 
indywidualne spotkania rodziców 

uczniów z psychologiem i dorad-
cą zawodowym. Rodzice mieli 
szansę poznać wyniki diagnozy 
predyspozycji swoich dzieci do 
danego zawodu oraz możliwości 
i czynniki motywujące ich dzieci 
do pracy. Ostatnia część progra-
mu, która odbędzie się na prze-
łomie września i października, to 
grupowe warsztaty z uczniami. 
Ich celem jest przekaz konkretnej 
wiedzy na temat procesu rekruta-
cji do szkół ponadgimnazjalnych 
oraz informacje o konkretnych 
zawodach i środowiskach pracy. 

Trenerzy naszej Fundacji co 
roku udoskonalają warsztaty 
na bazie wieloletnich doświad-
czeń w pracy z młodymi ludźmi 
oraz na podstawie zachodzących 
zmian społecznych i wymogów 
w dziedzinie edukacyjno-zawo-
dowej. Z myślą, by jeszcze lepiej 
pomóc młodym ludziom w ży-
ciowych wyborach, od września 
wprowadzimy dyżury doradcze, 
czyli spotkania indywidualne tre-
nerów z uczniami i rodzicami, 
które będą odbywały się w trakcie 
roku szkolnego, raz w miesiącu, 
w biurze Fundacji (Poznań).

~ Zespół Fundacji  
Rozwoju Talentów

Dziękujemy Gminom Tarnowo 
Podgórne i Mosina oraz Internatio-
nal School of Poznan za dofinanso-
wanie naszego programu.
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21 czerwca 1940 r. Świt. 
Na dziedzińcu Pawiaka 
– warszawskiej siedzi-

by Gestapo – ciężarówki wypeł-
niają się więźniami. Oni nie wie-
dzą dokąd jadą – przecież kazano 
im zabrać ze sobą osobiste rzeczy 
i otrzymują chleb na drogę. Peł-
na niepokoju podróż trwa krótko. 
Tylko 30 km. Zieleń lasu Kampi-
noskiego w Palmirach cieszy tylko 
chwilę. Esesmani zawiązują więź-
niom przepaski na oczach… Teraz 
już wiedzą, że to ich ostatni marsz 
po miękkim poszyciu lasu.

Wśród klęczących nad głębo-
kim wykopem młoda kobieta. 
Któż rozpozna w tej skatowanej 
postaci piękną 21-letnią dziewczy-
nę? Klęczący obok Janusz Kuso-
ciński wie. To Agnieszka – córka 
Generała Dowbora Muśnickiego 
– dowódcy Powstania Wielkopol-
skiego. Była jedną z 368 rozstrze-
lanych w tym dniu Polaków. Nie 
wszystkich zidentyfikowano. 
Agnieszka czekała na „swoją” mo-
giłę 75 lat. Nasza krajanka, uro-

dzona w Lusowie w 1919 r., uko-
chana córka Generała po 12 latach 
starań Anny Grajek z poparciem 
Wojewody Wielkopolskiego i Ma-
zowieckiego uzyskała swe miejsce 
na ziemi. Jej bohaterska postawa 
w czasie śledztwa (nie wydała ni-

75 lat po tragedii

kogo z konspiracyjnej grupy „Wil-
ki”) zapadła w pamięci odwie-
dzających cmentarz – mauzoleum 
w Puszczy Kampinoskiej.

75 lat po śmierci Agnieszki z Lu-
sowa do Pamir wyjechała delega-
cja Ziemi Wielkopolskiej na cze-
le z dyrektorem Biura Wojewody 
Andrzejem Plesińskim i Adamem 
Kaczmarkiem. Młode pokolenie 
reprezentował zastęp ZHP – harce-
rek drużyny im. Por. Pilot Janiny 
Lewandowskiej i delegacja Szko-
ły Podstawowej im. Dowbora Mu-
śnickiego z Lusowa. Wójt Tadeusz 
Czajka prowadził „banderię moto-
cyklową”. W takiej asyście jechali 
członkowie i sympatycy Towarzy-
stwa Pamięci Generała Józefa Mu-
śnickiego.

Emocje rosły z każdym kilome-
trem. Słuchaliśmy gawędy Anny 
Grajek o losach dzieci Generała 
Dowbora. Jednocześnie z dumą 
i podziwem oglądaliśmy nowocze-
sne rozwiązania drogowe Auto-
strady Wolności i wzorowo utrzy-
maną infrastrukturę na polderach 
Wielkopolski i Mazowsza.

Palmiry. Za oflagowaną eskor-
tą motocykli wjeżdżamy na teren 
Puszczy Kampinoskiej. To te drze-
wa były świadkami bestialstwa 
i ludzkiej tragedii. Jadąc – wie-
dzieliśmy, że trzeba będzie stawić 
czoła wyobraźni, która uparcie 
przenosi w tamte odległe nas wy-
darzenia. A jednak wszelkie sło-
wa umierają w gardle zanim zdo-
ła się coś powiedzieć. Rozum nie 
może ogarnąć ogromnej – dziś za-
lanej słońcem i pokrytej krzyżami 
polany. Tu spoczywają 2115 ofiar 
terroru hitlerowskiego. W 21 eg-
zekucjach stracono ponad 1700 
Polaków i Żydów – aktywnych 
przedstawicieli życia polityczne-
go, naukowego i kulturalnego.

Uformował się pochód. Na cze-
le harcerki. Niosą portret „naszej 
Agnieszki”. Dalej poczty sztan-
darowe Towarzystwa Pamięci 
Generała Józefa Dowbora Mu-
śnickiego, Szkoły Podstawowej 
im. Generała Dowbora z Luso-
wa, delegacje z wieńcami Woje-
wody Mazowieckiego, Wojewody 
Wielkopolskiego, Gminy Tarnowo 
Podgórne, Szkoły Podstawowej 
z Lusowa, Towarzystwa Pamięci 
Generała Dowbora, a za nimi po-
zostali uczestnicy uroczystości.

Przed kwaterą Agnieszki śpie-
wamy Hymn Polski, przemawia 
Wójt Tadeusz Czajka, dyrektor 
Andrzej Plesiński, Anna i Józef 
Grajkowie.

Przepiękne, z biało-czerwonych 
kwiatów wieńce otaczają kwaterę. 
Płoną znicze…

Agnieszko! To wszystko, co mo-
żemy teraz zrobić dla Ciebie w po-
dziękowaniu za Twą męczeńska 
śmierć. Spełnimy także Twoje ma-
rzenia o wolnej Polsce i ślicznym 
Lusowie – tak jak Ty wypełniałaś 
testament Twojego Ojca: „Moje 
dzieci winny pamiętać, że są Po-
lakmi, że pochodzą ze starej rodzi-
ny szlacheckiej o pięciowiekowej 
nieskazitelnej przeszłości i że Oj-
ciec ich dołożył wszelkich swych 
możliwości dla wskrzeszenia Pol-
ski w jej byłej chwale i potędze. 
Ma zatem prawo żądać od swego 
potomstwa, by nazwiska naszego 
niczym nie splamiło”.

~ Anna Lusowska

W Palmirach 

uczciliśmy pamięć 

Agnieszki – córki 

Generała Dowbora 

Muśnickiego
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Przyjęciem dzieci i rodziców 
oraz poczęstunkiem przy-
gotowanym przez Radę So-

łecką oraz rodziców (przeróżne 
i bardzo pyszne wypieki) w świe-
tlicy rozpoczął się 7 czerwca 
Dzień Dziecka w Górze. W sali 
na dzieci czekała bardzo oblegana 
niespodzianka: malowanie twa-
rzy, przygotowane  i własnoręcz-
nie wykonane przez mieszkankę 
naszej wsi Darię Jurgowiak.

Po poczęstunku i malowaniu  
dzieciom zostały wręczone upo-
minki, przygotowane przez  Radę  
Sołecką. Następnie przeniesiono 
imprezę na plac, gdzie czekały 
takie atrakcje jak duża dmucha-
na zjeżdżalnia, zamek dmuchany, 
dart dmuchany, wiele zabaw i ro-
dzinnych konkurencji oraz prze-

Góra pełna atrakcji

jażdżka dwoma konikami przy-
gotowana i prowadzona przez 
Ośrodek Jazdy Konnej ,,Micha-
łówka”.

Impreza zakończyła się ogni-
skiem, na którym można było 
własnoręcznie upiec sobie kiełba-
skę, a do niej przegryźć chleb ze 
smalcem i ogórkiem.

~ Sołtys  Tomasz Jezierny

Dziękuję całej Radzie Sołeckiej 
oraz osobom, które nam pomogły, 
przygotować wspaniałą imprezę.

Czerwiec to szczególny 
czas przechodzenia wio-
sny w lato, czas puszcza-

nia wianków i powitania wakacji. 
W czerwcu czcimy także Święte-
go Jana. Z tej okazji sołtys i rada 
sołecka Ceradza Kościelnego oraz 
proboszcz parafii zorganizowali 
Noc Świętego Jana. Integracyj-
na biesiada wszystkich parafian 
odbyła się 26 czerwca na placu 
zabaw „Przy Stawie”. Wszyscy 
uczestnicy imprezy wspaniale się 
bawili. Przy ognisku śpiewano 
biesiadne piosenki, pieczono kieł-
baski, można było także koszto-
wać różnego rodzaju ciasta. 

Największą atrakcją Nocy 
Świętego Jana, zwłaszcza dla 
najmłodszych, było puszczanie 
wianków. Miła atmosfera oraz 
ciepły wieczór sprzyjały zabawie 
i tańcom. Jak mawia nasz pro-
boszcz Krzysztof: „Aby coś stało 
się tradycją, musi mieć swój po-
czątek”. Dlatego wierząc, że to 
nasza nowa tradycja, już dziś za-
praszamy na kolejną Noc Święte-
go Jana w Ceradzu Kościelnym. 

~ Aurelia Skrobała

Noc Świętego Jana w Ceradzu Kościelnym
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aktualności

W Restauracji Vectoria, 
26 czerwca, spotkali 
się reprezentanci or-

ganizacji pozarządowych, dzia-
łających na terenie Gminy Tar-
nowo Podgórne, przedstawiciele 
władzy lokalnej: Wójt Tadeusz 
Czajka i I Zastępca Wójta Ewa 
Noszczyńska-Szkurat oraz koor-
dynatorzy FRDL Ośrodka Regio-
nalnego w Poznaniu.

Podczas spotkania podsumowa-
no projekt „Vademecum współ-
pracy w Gminie Tarnowo Pod-
górne”, współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej, któ-
ry był realizowany przez naszą 
Gminę w partnerstwie z Fundacją 
Rozwoju Demokracji Lokalnej. 

Wójt podziękował organiza-
cjom pozarządowym za wspól-
ne realizowanie zadań publicz-

Organizacje pozarządowe  
z uśmiechem zagrały w kręgle 

nych i podkreślił duże znaczenie 
współpracy, niezbędnej w funk-
cjonowaniu demokracji lokalnej.

Prawie roczny okres realiza-
cji projektu (lipiec 2014 – czer-
wiec 2015) zaowocował ciekawy-
mi spotkaniami konsultacyjnymi, 
powstaniem nowych uchwał oraz 
szkoleniami dla organizacji poza-
rządowych, działających na tere-
nie Gminy Tarnowo Podgórne. 

W drugiej części spotkania ro-
zegrane zostały zawody na torach 
kręgielni Vector, które okazały się 
bardzo emocjonujące i angażu-
jące wszystkich przybyłych go-
ści. Miło było popatrzeć jak gra 
w kręgle integruje ludzi i sprawia, 
że każdemu pojawia się uśmiech 
na twarzy.

Dziękujemy wszystkim za 
obecność. 

~ Monika Mroczkiewicz
Inspektor ds. współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi

Wielkopolski Ośrodek 
Kształcenia i Studiów 
Samorządowych, któ-

rego członkiem jest również Gmi-
na Tarnowo Podgórne, obchodził 
jubileusz 25-lecia. Z tej okazji 
odbyła się uroczysta konferencja. 
W obchodach udział wzięli Mar-
szałek Województwa Wielkopol-
skiego Marek Woźniak i Sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Olgierd Dziekoński. 

Na wniosek Kapituły Orde-
ru Odrodzenia Polski za wybitne 
osiągnięcia w pracy samorządo-
wej, za zasługi na rzecz społecz-
ności lokalnej Prezydent RP Bro-
nisław Komorowski przyznał 
Krzyże Kawalerskie Orderu Od-
rodzenia Polski, które otrzyma-
li Maciej Kozik (współzałożyciel 
WOKISS i dyrektor tego Sto-
warzyszenia od grudnia 1990 r.) 
i Marek Bigosiński (od 1996 r. 
wicedyrektor WOKISS, współau-
tor programu informatyzacji ad-
ministracji samorządowej). ~ ARz

25 lat dla samorządów 
lokalnych

Delegacja Gminy Tarnowo Podgórne z Wójtem Tadeuszem wzię-
ła udział w Dniach Miasta Bardo. W programie obchodów był 
VI Spływ na BeleCzym. Naszą Gminę reprezentował w nim 

Ireneusz Rembalski z Przeźmierowa, który do Barda przyjechał z wła-
snoręcznie zrobionym pływadłem. W spływie wystartowało 8 załóg, 
a Pan Ireneusz, płynąc w stroju lwa, zajął II miejsce w głosowaniu pu-
bliczności na najlepsze pływadło. Gratulujemy! 

~ ARz 

Uczestniczyliśmy  
w Dniach Barda
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 tarnowskie termy

Lato w pełni, rok szkolny zakończony – dzieci 
opuściły klasy, pożegnały się z nauczycielami 
i przywitały zabawę! My na Tarnowskich Ter-

mach z myślą o najmłodszych i ich rodzicach przy-
gotowaliśmy wesołe, sportowe i bezpieczne półkolo-
nie. Osiem turnusów po pięć dni każdy – wypełnione 
po brzegi wodą i atrakcjami. Nauka pływania i za-
bawy w części rekreacyjnej – są u nas na co dzień. 
Dla naszych podopiecznych przygotowaliśmy wiele 
aktywności, które podzieliliśmy na tematyczne dni:

- dzień rowerowy, podczas którego koloniści uczą 
się jak przygotować rower do bezpiecznej jazdy; 

- dzień z mistrzem sportu – mistrzowie olimpij-
scy, światowi i europejscy z różnych dziedzin opo-
wiadają o swoich pasjach, medalach i zawodowym 
życiu sportowca 

- wybuchowy dzień na strzelnicy!
Jesteśmy już po pierwszych dwóch turnusach i już 

teraz wiemy, że po prostu musimy zaplanować po-
wtórkę z kolonii na ferie zimowe, nie wspominając 
o przyszłym lecie 2016!

Lato to słońce, plaża i woda! Słońce zależne jest od kaprysów 
pogody, resztę zapewniamy naszym gościom u nas na Tarnow-
skich Termach! Teraz, od 1 lipca, po wprowadzeniu biletu ca-

łodziennego, każdy z Państwa może wybrać plażowanie w miejscu, 
gdzie temperatura wody sprzyja kąpielom.

Bilety całodzienne oferujemy zarówno w opcji dla jednej osoby 
(ulgowy/normalny), jak i „Razem Raźniej”, gdy na Termy wybieramy 
się całą rodziną bądź z przyjaciółmi. 

Termalne półkolonie 

Cały dzień na Termach
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 informacje

Tegoroczna długa kampania przyjmowania 
wniosków (dłuższa o miesiąc) pozwoliła na 
wypracowanie procedury postępowania przy 

wypełnianiu tegoż wniosku.
W przesyłce otrzymanej (wniosek spersonalizowa-

ny) znajduje się informacja dotycząca działek dekla-
rowanych do płatności (dotyczy działek deklarowa-
nych przez Beneficjenta w roku ubiegłym). Należy 
przeanalizować kolumnę 3  maksymalny kwalifiko-
walny obszar powierzchni ewidencyjno-gospodarczej 
PEG i kolumnę 4  maksymalny zwarty obszar PEG na 
działce referencyjnej.

Jeżeli na działce ewidencyjnej wyznaczono kil-
ka obszarów kwalifikujących się do płatności, któ-
re nie stanowią zwartego obszaru gruntu, wówczas 
powierzchnie te należy zadeklarować jako odrębne 
działki rolne część VIII Wniosku.

Wskazany przykład przedstawia sytuację, w której 
rolnik zadeklarował dwie odrębne działki rolne A/A1 
oraz B/B1. W takim przypadku powierzchnia żadnej z 
działek rolnych A/A1 lub B/B1 nie może przekraczać 
wartości maksymalnego zwartego obszaru PEG na 
danej działce ewidencyjnej (wartości z kolumny 4 in-
formacji dot. działek deklarowanych do płatności). Z 

Wypełnianie wniosku o dopłaty obszarowe
wzmiankowanej informacji można 
wyczytać również powierzchnię 
trwałych użytków zielonych na da-
nej działce.

W zależności od powierzchni 
gruntów ornych był różny sposób 
wypełniania wniosku.

Do 10 ha gruntów ornych rol-
nych rolnik otrzymywał płatność 
za zazielenienie niejako z „automa-
tu” – gdy nie miał trwałych użyt-
ków zielonych, gdy je posiadał był 
zobowiązany nie przekształcać je 
w grunty orne bez zgody kierow-
nika Biura Powiatowego ARiMR.

Przy wypełnianiu części VIII 
Wniosku rolnik deklarował zwarty 
obszar gruntu i oznaczał je literami 
A, B, C itd. Jako poddziałki trzeba 
było deklarować TUZ, płatność do 
powierzchni uprawy buraków cu-
krowych, płatność do powierzch-
ni owoców miękkich, płatność do 
powierzchni upraw roślin wyso-
kobiałkowych oznaczając je odpo-
wiednio A1 TUZ, A2 burak cukro-
wy, A3 P OM, A4 P WB zgodnie z 
przykładem na stronie 10 Instruk-
cji wypełniania spersonalizowane-
go wniosku.

W przypadku posiadania grun-
tów ornych pomiędzy 10 a 15 ha 
dochodził obowiązek dywersyfika-
cji upraw – wymagane minimum 2 
różne uprawy, przy czym uprawa 
główna nie może zajmować wię-
cej niż 75% gruntów ornych. Tutaj 
trzeba było pisać nazwy upraw po-
siłkując się tabelą zamieszczoną na 
stronach 21-23 Instrukcji.

W części VIII Wniosku rolnik 
pisał nazwa deklarowanej uprawy 
np. kapusta rzepak ozimy, mie-
szanina (kilka rzędów marchwi, 
porów, cebuli czy buraków ćwi-
kłowych) różnych warzyw dekla-
rowana była jako uprawa miesza-
na itd.

W przypadku posiadania gruntów 
ornych pomiędzy 15 a 30 ha do ww 
obowiązków dochodzi obowiązek 
utrzymania obszarów proekologicz-
nych (EFA), a powyżej 30 ha grun-
tów ornych wymagane są minimum 
3 rośliny na gruntach ornych, przy 
czym uprawa główna nie może zaj-
mować więcej niż 75% gruntów or-
nych, a dwie uprawy główne łącz-
nie nie mogą zajmować więcej niż 
95% gruntów ornych.

Do Departamentu Płatności Bez-
pośrednich ARiMR rolnicy skie-
rowali dziesiątki pytań i być może 
twórcy nowej instrukcji wypełnia-
nia spersonalizowanego wniosku 
na rok 2016 wezmą je pod uwa-
gę. W tym artykule przytoczę tyl-
ko jedną wątpliwość dotyczącą bu-
raka cukrowego – przykład rolnik 
deklaruje 2,25 ha buraków, w tym 
do produkcji (objętych umową kon-
traktacyjną) 1,5 ha – gospodarstwo 
podlega dywersyfikacji gruntów. 

Należy to zapisać w sposób na-
stępujący:

A  JPO – 2,25 ha
A1 P  burak cukrowy – 1,5 ha
A2  burak cukrowy – 0,75 ha. 

Opracował:
Wiesław   Biały

Jedną z ciekawszych imprez motoryzacyjnych, 
rozgrywanych 10 i 11 lipca w tym sezonie na 
jedynym profesjonalnym torze - Torze Poznań 

– była runda FIA Central European Zone Circuit Ra-
cing Championships, 3. runda FIA Central European 
Zone Circuit Endurance Championships, 3. i 4. run-
da Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Pol-
ski, 3. i 4. runda Wyścigowego Pucharu Polski oraz 
2. runda Mistrzostw Polski Hour Race. 

Na listach startowych w FIA CEZ Circuit Race 
Championship znaleźli się m.in. kierowcy z Czech, 
Słowacji i Austrii, którzy regularnie od lat przy-
jeżdżają na Tor „Poznań”: Miro Konopka i Robert 

Wyścigi na półmetku
Senkyr, Jurgen Walkoun, Mar-
cel Kusin, Milan Valasek i Daniel 
Skalicky.

Z zawodnikami sportu samo-
chodowego spotkamy się jeszcze 
na wyścigach w dniach 7-9 sierp-
nia, sportu motocyklowego 22-23 
i 31 sierpnia, a sportu kartingowe-
go 18-19, 25-26 lipca, 1-2 sierpnia 
oraz 12-13 września

Zapraszamy wszystkich do 
obejrzenia tych pasjonujących 
rozgrywek (wstęp bezpłatny). Za-

pewniamy, że dołożymy wszel-
kich starań, by być jak najmniej 
uciążliwymi – nadal eliminować 
będziemy pojazdy przekraczające 
dopuszczalną normę hałasu, a har-
monogram czasowy układać bę-
dziemy tak, by biegi klas, których 
pojazdy generują większy ha-
łas, rozgrywane były w najmniej 
uciążliwej porze dnia.

Więcej informacji na stronie in-
ternetowej www.aw.poznan.pl

~ AW
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 25 lat samorządu

Kontynuując programu przybliżania posta-
ci przedstawicieli samorządu terytorialnego 
spotkaliśmy się z Wójtem Tadeuszem Czajką, 

który przyjął nas w swoim gabinecie i cierpliwie od-
powiedział na wszystkie przygotowane pytania: 

Wójt to funkcja zaszczytna, ale i zobowiązująca. 
Zadaniem Wójta jest zarówno rozwiązywanie bie-
żących problemów, jak i kreowanie strategicznej  
przyszłości Gminy. To nic innego jak sumienne re-
alizowanie zadań przypisanych gminie, związanych 
z oświatą, opieką społeczną, budowaniem infrastruk-
tury technicznej, drogowej, sportowej i rekreacyjnej. 
Czy czuje się Pan bardziej liderem czy menedżerem?
Uważam, że Wójt jest naturalnym liderem lokal-
nej społeczności, która mu zaufała wybierając go 
w wolnych wyborach. Jednak, aby dobrze zrealizo-
wać wytyczone cele trzeba być również menedżerem.  
Przy podejmowaniu decyzji nie da się uciec od ryn-
kowego podejścia. 
Z jakimi problemami przychodzą mieszkańcy?
Najczęściej dotyczą one bezpieczeństwa na drogach 
i potrzeb zamontowania dodatkowej sygnalizacji, 
oznakowania czy progu. Mieszkańcy nowych osiedli 
chcą utwardzania dróg. Przychodzą też osoby, po-
szukujące mieszkań komunalnych lub innej pomocy  
finansowej.
Jakie było Pana zajęcie przed objęciem funkcji Wójta?
Od 1990 roku prowadziłem własną firmę, wytwarza-
jącą schody. Pracowało w niej ok. 10 osób. Po tym 
jak zostałem Wójtem firmę prowadziła żona, a obec-
nie przejmuje ją syn i dostosowuje je do własnych 
wizji rozwoju. 
Czy podlegają Panu Sołtysi i Radni Gminy? 
Sołtysi w zasadzie tak, jako organ pomocniczy – pod-
czas spotkań z nimi uzyskuję informacje o lokalnych 
potrzebach. Natomiast Rada Gminy stanowi samo-
dzielny organ, pełniący funkcję stanowiąco-kontrolną 
i w tym zakresie ma rolę  wiodącą. Wójt jest jedno-
osobowym organem wykonawczym.  Przedstawia 
Radzie Gminy do zatwierdzenia plany działań oraz 
składa sprawozdanie z ich wykonania. 
Z pewnością wraca Pan myślami do początków swo-
jej pracy. Co najbardziej utkwiło Panu w pamięci? 
Pamiętam do dziś spontaniczne powitanie przygoto-
wane przez pracowników po wygranych wyborach 
w 2006. To, w jaki sposób zostałem przyjęty na sta-
nowisku, niezwykle mnie ujęło.
Z jakich wyróżnień jest Pan najbardziej dumny?
Jest ich kilka, ale najbardziej sobie cenię wyróżnienie 
dziennika „Rzeczpospolita”: tytuł Lidera Samorządo-
wego, które odebrałem w Krynicy Górskiej na Forum 

Sylwetka druga  
– Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Ekonomicznym w 2012 roku zaj-
mując I miejsce. 
Czy czerpał Pan wzorce od swo-
ich poprzedników? Jakie?
Obserwuję różnych liderów i sta-
ram się zaadaptować rozwiązania, 
które są skuteczne i jednocześnie 
odpowiadają mojej naturze. Patrzę 
na mojego poprzednika Waldy 
Dzikowskiego, który bezpośrednio-
ścią i wdziękiem zjednywał  tłumy. 
Kazimierz Marchlewski z kolei 
to człowiek niezwykle ostrożny 
i skrupulatny. Chcę korzystać z do-
brych praktyk innych – to bardzo 
wzbogaca umiejętność rozwiązy-
wania problemów.
Co zaliczyłby Pan do swoich naj-
większych sukcesów? 
Niewątpliwie zaufanie mieszkań-
ców. W wyborach startowałem 
już sześć razy: trzy razy do Rady 
Gminy i trzy razy na stanowisko 
Wójta. Zawsze z sukcesem. To do-
wód uznania ludzi.
Najważniejsze inwestycje gminne 
w najbliższej przyszłości to …? 
W planach rozwoju lokalne-
go (PRL) stawiamy na rozwój 
i modernizację dróg. Również na 
ścieżki rowerowe i infrastrukturę 
sportową, bo takie są oczekiwania.  
W ślad za wzrostem liczby miesz-
kańców planujemy budowę szkoły 
podstawowej w Baranowie oraz 
rozbudowę szkoły w Lusowie. 
Nową siedzibę – Pałac w Jankowi-
cach – uzyska również Samorzą-
dowa Szkoła Muzyczna.
Nasza gmina za 10 lat – jakie są 
Pana marzenia?
Mam ich sporo. Pierwsze z nich 
to utwardzenie wszystkich ist-
niejących dróg. Wiem, że jest to 
nieomal nieosiągalne przy rów-
noległym rozwoju Gminy i no-
wych inwestycjach, które wiążą 
się bezpośrednio z nową roboczą 
infrastrukturą. Drugie marze-
nie to kompleksowy Termalny 
Park Zdrowia (zespół obiektów, 
w których będą świadczone usługi 

dla zdrowia). A trzecie – połącze-
nie szynowe Gminy z Poznaniem 
– jest największym wyzwaniem. 
To zadanie długoterminowe, wy-
magające życzliwego spojrzenia 
wielu instytucji. 
Pana urząd to duży obowiązek 
i odpowiedzialność, co pomaga 
Panu oddzielać życie prywatne od 
pracy? 
Tu ogromną rolę odgrywają moje 
pasje, które pozwalają mi odre-
agować i sprawdzać się na zupeł-
nie innym polu. Niebagatelną rolę 
odgrywa również rodzina, która 
wspiera mnie w działaniu, a w do-
mowym zaciszu nie dopuszcza do 
tematów zawodowych.
Pana hobby to …?
Jest ich kilka. Pierwszym jest 
przydomowy ogródek – tę umie-
jętność dopiero rozwijam, ale już 
przynosi mi wiele satysfakcji. 
Drugim – bieganie: startuję w na-
szym Półmaratonie Bieg Lwa, 
co daje mi powód do dumy, gdyż 
przygotowania wymagają syste-
matyczności i konsekwencji. 

Ale to nie koniec – jestem posia-
daczem motocykla i lubię wyru-
szać w samotne podróże. To chop-
per, którym jadąc maksymalnie 
90 km/h delektuję się wolnością 
w umiarkowany sposób, podno-
sząc adrenalinę. W ubiegłym roku 
odwiedziłem kraje nadbałtyckie, 
w tym natomiast chcę dojechać 
nad Morze Czarne. W ten sposób 
oczyszczam się psychicznie.
A kto u Pana w domu wyrzuca 
śmieci?
Mieszkamy jeszcze z synem i póki 
co, to jego obowiązek. 
Dziękuję bardzo i życzę wielu suk-
cesów na najbliższe lata.

Wywiad przeprowadziła  
Dominika Łoszczyńska 

Pełen wywiad dostępny na stronie 
www.fundacjatrifolium.org.pl
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 bezpieczeństwo

Okres wakacyjny to czas, 
w którym służby odpo-
wiedzialne za porządek 

publiczny szczególnie uważnie 
patrolują miejsca wypoczynku. 
Same zasady i regulaminy nie za-
wsze wystarczają, by przebywa-
jące tam osoby były bezpieczne. 

W niektórych przypadkach po-
trzebna jest interwencja strażni-
ków gminnych lub policjantów, 
by w porę zapobiec nieszczęściu 
lub zagrożeniu. Oto jedno ze zda-
rzeń: w godzinach południowych 
strażnicy otrzymali zgłoszenie od 
obsługi kąpieliska nad Jeziorem 
Lusowskim o osobach, które nie 
stosowały się do regulaminu tego 
miejsca: wbrew zakazowi jedna 
z osób wypoczywających wpro-
wadziła na plażę psa  i pomimo 
próśb obsługi miejsca do kąpieli, 
nie chciała dobrowolnie opuścić 
tego miejsca. Dodatkowo plażo-
wicze wskazali na osoby, które 
wypoczywając spożywały alko-
hol, a pod ich opieką znajdowa-

Z notatnika Gminnego Strażnika
ły się małe dzieci. Ze względu na 
obecność dzieci wezwani zostali 
policjanci ds. nieletnich. Czyn-
ności wyjaśniające w tej sprawie 
trwają. W tym miejscu apel do 
wypoczywających w okolicach 
akwenów wodnych, by po spoży-
ciu alkoholu nie korzystali z ką-
pieli wodnych. Stan nietrzeźwości 
stanowi duży odsetek w statysty-
kach tragicznych zdarzeń nad 
wodą. Kwestia wprowadzania 
psów na teren plaży też stanowi 
duży problem, nie każdy uznaje 
za stosowne, by czworonogi prze-
bywały wśród wypoczywających. 
Natomiast bezwzględnie nie nale-
ży wprowadzać psów tam, gdzie 
w regulaminach obowiązują za-
kazy. 

Początek wakacji to także 
wzmożony ruch rowerzystów po 
naszych drogach. Przypominam, 
że  rowerzysta korzystając z przej-
ścia dla pieszych zobowiązany jest 
zejść z roweru i przeprowadzić 
jego na drugą stronę jezdni. Nie-
dopuszczalne jest przejeżdżanie 
przez przejście!

Okres letni sprzyja wypoczyn-
kowi na powietrzu, również or-
ganizowaniu ognisk lub grilla. 
Warto jednak pamiętać o podsta-
wowych wytycznych bezpieczne-

go obchodzenia się z ogniem oraz 
zasadach tzw. relacji sąsiedzkich. 

Kolejny raz wraca problem 
parkowania pojazdów na chod-
nikach. Przypominam zatem, że 
dopuszcza się zatrzymanie lub 
postój na chodniku kołami jedne-
go boku lub przedniej osi pojazdu 
samochodowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej nieprzekraczają-
cej 2,5 t, pod warunkiem że:

•  na danym odcinku jezdni nie 
obowiązuje zakaz zatrzyma-
nia lub postoju;

•  szerokość chodnika pozo-
stawionego dla pieszych jest 
taka, że nie utrudni im ruchu 
i jest nie mniejsza niż 1,5 m;

•  pojazd umieszczony przednią 
osią na chodniku nie tamuje 
ruchu pojazdów na jezdni. 

Okres przedwakacyjny i począ-
tek lipca to okres, w którym na te-
renie Gminy odbywały się liczne 
imprezy, które wiązały się z pew-
nym utrudnieniami dla miesz-
kańców. W imieniu strażników 
dziękuję za wyrozumiałość, choć 
wiem, że w niektórych przypad-
kach zamknięte ulice lub inne 
ograniczenia mogły być utrudnie-
niem w życiu codziennym.

~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Ostatnie dni media wie-
le uwagi poświęcają 
kwestii tzw. dopalaczy. 

O ile wcześniej dużo mówio-
no o szkodliwości palenia tyto-
niu, szkodliwości nadmierne-
go spożycia alkoholu, czy też 
używania narkotyków, to teraz 
na pierwszy plan wysuwają się 
właśnie one. 

Od początku lipca dopalacze 
ujęte są w ustawie o narkoma-
nii jako nowa substancja psy-
choaktywna – tzn. substancja 
pochodzenia naturalnego lub 
syntetycznego w każdym stanie 
fizycznym, o działaniu na ośrod-
kowy układ nerwowy. Niestety 

Dopalacze – to jest zagrożenie

nadal zdarzają się przypadki 
sprzedaży i późniejszego zaży-
wania dopalaczy. To kończy się 

stanem zagrożenia dla zdrowia 
lub życia osób zażywających.

Apelujemy o niezażywanie 
żadnych środków niewiadomego 
pochodzenia, o nieznanym skła-
dzie chemicznym. Skutki przy-
jęcia dopalaczy mogą okazać się 
tragiczne! 

W wakacje młodzi ludzie chęt-
niej eksperymentują z niezna-
nymi substancjami. A każdy do-
palacz to trucizna! Ich każde 
zażycie wiąże się z poważnym 
ryzykiem. Rozmawiajmy o tym 
z naszymi dziećmi – tylko wspól-
ne działanie pozwoli zminimali-
zować zagrożenie.

~ Artur Szeląg 
Komendant Straży Gminnej

Wakacje to także wzmożony 
ruch rowerzystów  
po naszych drogach
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Czerwcowe sesje Rady 
Gminy zawsze należą 
do najciekawszych i ze 

względu na program do najbar-
dziej pracochłonnych. Tak było 
i tym razem. Jak to z reguły bywa 
w okresie, kiedy na horyzoncie 
wakacje, niezbędnym okazało się 
zwołanie dwóch sesji, by podołać 
zwiększonym zadaniom legisla-
cyjnym. Pierwsza z sesji odbyła 

się 2 czerwca. Najważniejszym 
jej tematem była sprawa absoluto-
rium dla Wójta z tytułu wykona-
nia budżetu za poprzedni rok. Wy-
danie profesjonalnej opinii na ten 
temat wymaga nie lada zachodu 
i realizacji rozbudowanej i praco-
chłonnej procedury szczegółowo 
opisanej w ustawach o samorzą-
dzie gminnym, finansach publicz-
nych, Regionalnych Izbach Ob-
rachunkowych i kilku innych 
jeszcze. Największą pracę do wy-
konania miała Komisja Rewizyj-
na Rady. Cały drugi kwartał 2015 
r. został poświęcony przez Komi-
sję na realizację tego zadania. Za-
wsze na początku nowej kadencji 

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 2 i 30 czerwca

rodzą się u mnie jako Przewodni-
czącego Rady obawy dotyczące 
tego jak z tak niezwykle skom-
plikowaną materią, wymagającą 
nabycia i zastosowania szczegól-
nych kwalifikacji poradzi sobie 
Komisja Rewizyjna. Z przyjem-
nością stwierdzam, że komisja ta 
pod przewodnictwem Dariusza 
Jóźwika wykonała swoje zada-
nie perfekcyjnie, wykazując się 
pracowitością i dociekliwością, 
pozwalającą na przedstawienie 
Radzie profesjonalnie przygoto-
wanych materiałów dla podjęcia 
jakże ważnej decyzji. Po wypeł-
nieniu procedury Rada jednogło-
śnie podjęła uchwałę w sprawie 
udzielenia Wójtowi absolutorium 
za wykonanie budżetu za 2014 
rok. W swym przemówieniu po 
ogłoszeniu wyników głosowania 
Wójt sformułował podziękowania 
dla Skarbnik Gminy Justyny Wit-
kowiak za jej szczególny udział 
w realizacji budżetu. Pozosta-
łe projekty uchwał jakie przyjęte 
zostały na opisywanej sesji doty-
czyły zmian w tegorocznym bu-
dżecie Gminy. Dokonano kosme-
tycznej w treści noweli związanej 
z dostosowaniem planu finanso-
wego do bieżącej realizacji bu-
dżetu. Rada wyraziła też aproba-
tę dla zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go terenów aktywizacji gospodar-
czej w Rumianku część A. Dwa 
projekty dotyczyły sfery działal-
ności organizacji pozarządowych 
w Gminie. Rada postanowiła też 
po analizie uznać jedną ze skarg 
na bezczynność Wójta za bezza-
sadną. 

Sesja Rady Gminy, jaka odbyła 
się 30 czerwca, również wymaga-
ła od Radnych wykazania się po-
nadprzeciętną pracowitością. Jak 
zwykle program sesji był bardzo 
różnorodny. Po raz kolejny zmo-
dyfikowaliśmy budżet Gminy. 
Podjęliśmy też kilka znaczących 
uchwał dotyczących gospodarki 
przestrzennej. Najgorętszą dysku-
sję z tego zakresu wywołał pro-
jekt odstąpienia od opracowania 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
w Przeźmierowie dla dwóch dzia-
łek położonych przy ul. Rynkowej 

(w bezpośrednim sąsiedztwie Me-
dluxu i hotelu Comet). Właściciele 
tych nieruchomości proponowali 
dla swych działek znaczne rozsze-
rzenie możliwości inwestowania 
w zakresie wielkopowierzchnio-
wego handlu. Jednak na koń-
cowym etapie procedury plani-
stycznej do Wójta wpłynęło 99 
protestów, dotyczących takiej for-
my zabudowy. Nie bez znaczenia 
dla podjęcia decyzji o odstąpieniu, 
a właściwie odroczeniu zmian, 
miał bilans zatłoczenia komuni-
kacyjnego ul. Rynkowej, które 
powiększy się jeszcze w związku 
z oddaniem inwestycji Agrobexu 
w Rynku, a także spore możliwo-
ści inwestowania według założeń 
obowiązującego planu przestrzen-
nego dla tych działek. W dysku-
sji przeważały głosy, że najodpo-
wiedniejszym terenem dla handlu 
wielkopowierzchniowego w Prze-
źmierowie byłby teren położony 
między ul. Rzemieślniczą i Wy-
ścigową, zwłaszcza w kontekście 
rysującej się realnie obwodnicy 
ul. Rynkowej, wiodącej ul. Sosno-
wą, Wysogotowską do węzła DK 
nr 92 w Swadzimiu. Uchwalono 
plan miejscowy dla kilku pozosta-
łych działek położonym w tym sa-
mym rejonie Przeźmierowa. Apro-
batę uzyskał też plan miejscowy 
przygotowany dla Sadów i Tarno-
wa Podgórnego po południowej 
stronie drogi krajowej nr 92. Rada 
dokonała też modyfikacji w za-
kresie obszaru planu. do którego 
przystąpienie uchwaliła już wcze-
śniej. Dotyczy to Baranowa w re-
jonie ul. Szamotulskiej, a konkret-
nie terenu, na którym znajduje się 
restauracja. Obszar ten wyłączono 
z granic opracowania przyszłego 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Pozostałe 
projekty, mimo że absorbujące, to 
nie miały już takiego ciężaru ga-
tunkowego. Jak zwykle najdrob-
niejsze nawet szczegóły dostępne 
są na stronie internetowej Gminy 
w zakładce Rada Gminy. Kolejna 
sesja organu stanowiącego odbę-
dzie się 28 lipca. Wszystkich za-
interesowanych serdecznie zapra-
szam. 

~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Najgorętszą 
dyskusję wywołał 
projekt odstąpienia 
od zmiany planu  
w Przeźmierowie
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W dniach 1 – 6 sierpnia będziemy gościć 
w Tarnowie Podgórnym 43-osobowa gru-
pę niemieckich przyjaciół z partnerskiej 

gminy Fronreute.
Kontakty zapoczątkowane w 1987 r. przez katolic-

ką młodzież z Fronreute z młodzieżą z Tarnowa Pod-
górnego przerodziły się w partnerstwo między para-
fiami i gminami Tarnowo Podgórne - Fronreute.

To, że trwają one nieprzerwanie prawie trzydzieści 
lat zawdzięczamy wielu osobom, ale przede wszyst-
kim ogromnemu zaangażowaniu w tę ideę ówcze-
snych liderów: księży Henryka Rękosia i Karla 
Mohna oraz pełnej poświęceń pracy Jacka Dobrze-
nieckiego i Józefa Schauta.

Pojednanie po raz dwudziesty dziewiąty
Jakże aktualne cały czas pozostaje motto tej współpracy: „wspólno-

ta modlitewna miedzy narodami nie zna granic, podziałów, uprzedzeń, 
stereotypów i złych doświadczeń historii”.

Niemieccy goście, na czele z burmistrzem Olivierem Spissem, roz-
poczną swój pobyt u nas od spotkania z Wójtem Tadeuszem Czajką oraz 
relaksem na Tarnowskich Termach. Pozostałe dni spędzimy wspólnie na 
Mazurach, w miejscach związanych z historią obu naszych narodów.

Bardzo cieszy nas uczestnictwo13-osobowej grupy młodzieży nie-
mieckiej z Młodzieżowej Orkiestry Dętej Blitzenreute, której towa-
rzyszyć będzie na wspólnych warsztatach muzycznych nasza młodzież 
z Orkiestry Da Cappo.

Życzymy naszym gościom miłego pobytu w Polsce i wielu wspania-
łych, ciekawych przeżyć.

~ Renata Brońska
Prezes Stowarzyszenia Pojednanie

Pośród kilkuset uczestni-
ków tegorocznego Triath-
lonu Lwa w Lusowie były 

również osoby niepełnosprawne 
ze Stowarzyszenia ROKTAR. Do 
tego sportowego występu przygo-
towywaliśmy się przez 9 miesię-
cy. W treningach, prowadzonych 
dwa razy w tygodni, udział bra-
ło 12 osób. Na start w zawodach 
zdecydowało się 7 zawodników. 
Całe przedsięwzięcie to pomysł 
trenera Grzegorza Krzemińskie-
go, który od samego początku 
przekonany, że sport przeznaczo-
ny dla „ludzi ze stali” może być 
uprawiany z powodzeniem przez 
osoby niepełnosprawne. 

Jak mówią osoby znające te-
mat, dzisiejszy udział osób nie-
pełnosprawnych w Triathlonie 
Lwa 2015 w Lusowie to pierw-
szy w Polsce taki przypadek w tej 
dziedzinie sportu. Okazuje się 
jednak, że w wymiarze dla nich 
adoptowanym z powodzeniem 
pokonują wszystkie trzy dzie-
dziny tej kombinacji: pływanie, 
bieg i kolarstwo. Chłodna pogoda 
z wiszącym na ostatnim włosku 
deszczu wymagała od naszych 
uczestników odwagi i determina-
cji, by wejść do jeziora i przepły-
nąć wyznaczony dystans. Po ich 
minach widać, że są bardzo zado-
woleni z tego wyjątkowego startu. 

ROKTAR na Triathlonie

Dziękujemy wszystkim zaan-
gażowanym: trenerowi, rodzi-
com i opiekunom, pracownikom 
Warsztatu Terapii Zajęciowej za 
tę wielomiesięczną pracę i za 
udział w Finale. Dziękujemy or-
ganizatorom Triathlonu Lwa 2015 
za możliwość uczestniczenia oso-
bom niepełnosprawnym. 

W imieniu Stowarzyszenia 
Roktar  ~ Kazimierz Szulc 
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POselskie wieści

Ostatnie miesiące w Parla-
mencie to między innymi 
czas finalizowania prac 

nad zmianami w finansowaniu 
jednostek samorządu terytorial-
nego. Jako wiceprzewodniczący 
komisji samorządu terytorialnego 
i przewodniczący specjalnej pod-
komisji byłem od początku zaan-
gażowany w przygotowywanie 
zmian, które mają na celu udosko-
nalenie finansowania i funkcjono-
wania samorządów. W tym celu 
znowelizowanych zostanie kil-
kadziesiąt ustaw. Jest to reforma, 
która w znaczący sposób poprawi 
kondycję jednostek samorządo-
wych. Doprecyzowane zostanie 
wiele przepisów, między innymi 
o podatkach i opłatach lokalnych 
czy ochronie przyrody. W zdecy-
dowanej większości są to propo-

zycje przedstawiane przez samo 
środowisko samorządowe, które 
wskazało zagadnienia, które po-
winny ulec usprawnieniu. 

Potrzebę reformy dostrzegło 
również Ministerstwo Finansów. 
W zeszłym miesiącu minister 
Szczurek zapowiedział udział sa-
morządów w podatku VAT, co 
miałoby zapewnić większą stabil-
ność dochodów. Minister podkre-
ślił również konieczność zmian 
w systemie korekcyjno-wyrów-
nawczym, potocznie zwanym ja-
nosikowym. Konieczność refor-
my tego mechanizmu opisywałem 
i artykułowałem już wielokrotnie.

Cieszę się, że prace nad korzyst-
nymi dla samorządów zmianami 
w prawie dobiegają końca. Samo-
rządy najlepiej znają lokalne po-
trzeby mieszkańców i wiedzą jak 

najlepiej dysponować pieniędzmi 
na te cele. Przez ostatnie lata gmi-
ny, powiaty i województwa otrzy-
mały wiele dodatkowych zadań 
i ważne jest, aby miały zapewnio-
ne źródła ich finansowania. 

Z okazji rozpoczętych już wa-
kacji życzę wszystkim czytel-
nikom przede wszystkim odpo-
czynku, czasu dla rodziny i wielu 
przygód. Z pozdrowieniami

~ Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP

Biuro Poselskie 
Waldy Dzikowskiego 
ul. Zwierzyniecka 13 

60-813 Poznań 
tel. 61 842 72 23 

61 842 72 38

Piknik Wszystkich Świętych, 
który odbył się 14 czerw-
ca,  był okazją do prezenta-

cji działalności grup parafialnych 
i działań duszpasterskich prowa-
dzonych przez Parafię w Tarno-
wie Podgórnym. Spotkanie rozpo-
częło się o w południe mszą przy 
ołtarzu polowym.  A potem przez 
całe popołudnie trwała zabawa. 
Odbył się także koncert „Połączo-

Po zakończeniu zawodów 
balonowych Birstonas Cup 
2015, 5 lipca Beata Choma 

wraz z ekipą spotkała się z miesz-
kańcami Solecznik na Litwie. Na 
placu przed gmachem samorządu 
w centrum miasta zgromadziło 
się kilkadziesiąt osób. Wieczo-
rem nad Solecznikami wzniósł 
się balon z flagą rejonu solecz-
nickiego. 

Podczas swojego pobytu zało-
ga balonowa Aeroklubu Poznań-
skiego odwiedziła dzieci z Domu 

Baloniarze z wizytą u Polaków na Wileńszczyźnie
Dziecka, do którego przywiozła 
polskie  książki. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim darczyńcom, 
przede wszystkim Przemkowi 
Grusowi oraz Robertowi i Mo-
nice Jagła, którzy przeprowa-
dzali zbiórkę oraz członkom Ae-
roklubu Poznańskiego, firmom 
Daxer, PTBS, Wydawnictwu 
LektorKlett, Golden Submari-
ne, Niepublicznemu Przedszkolu 
Językowemu Michałek i Niepu-
blicznemu Przedszkolu Ekolo-
gicznemu Eko-Przedszkolak 

w Strzelinie oraz wszystkim oso-
bom wielkiego serca.

Baloniarze odwiedzili również 
pobliską miejscowość Soleczni-
ki Male, w której zakończył się 
rekordowy lot szybowcowy Ta-
deusza Góry w 1938 r. Za ten lot 
jako pierwszy pilot na świecie zo-
stał on odznaczony Medalem Li-
lienthala. Dziś śladem tego wy-
darzenia jest tablica pamiątkowa 
wmurowana w ścianę gmachu 
miejscowej szkoły.

~ Beata Choma

Na pikniku u Wszystkich Świętych
nych Sił”, czyli zespołów Boże 
Krówki, Zespołu Młodzieżowego 
i Scholi Liturgicznej, a także lice-
alnego zespołu Jesus Warriors. 

Dzieci mogły wziąć udział 
w zajęciach rozrywkowych i kon-
kursach z nagrodami. Było także 
miejsce na posiłek na trawie – na 
chętnych nie zabrakło zupy, her-
baty i czegoś słodkiego. 

~ ARz
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Byliśmy gospodarzami najważniejszego strze-
lania roku Okręgu Szamotulskiego o god-
ność Króla Zielonoświątkowego. 7 czerwca 

do rywalizacji stanęli członkowie bractw z Sierako-
wa, Wronek, Grzebieniska, Pniew, Szamotuł i Tar-
nowa Podgórnego. Zaszczytny tytuł Króla Zielo-
noświątkowego AD 2015 wystrzelał brat Krzysztof 
Cieślik – KBS Tarnowo Podgórne. Rycerzami zostali 
Marcin Just KBS Szamotuły i Stanisław Leitgeber 
KBS Tarnowo Podgórne. 

14 czerwca w Szamotułach odbyły się obchody  
85. rocznicy powstania Okręgu Szamotulskiego oraz  
20. rocznicy reaktywacji Bractwa Szamotulskiego. Uro-
czystości rozpoczęły się na Zamku Górków, skąd nastą-
pił przemarsz do Bazyliki na mszę św. Potem na rynku 
szamotulskim zasłużeni dla ruchu brackiego otrzymali 
odznaczenia. Dalszy ciąg spotkania rocznicowego prze-
biegał na strzelnicy bractwa Szamotuły w Piotrówku. 

W czerwcu od wielu lat organizujemy strzelania 
dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Strzelania 

Wiadomości brackie

wiatrówkowe odbyły się w Prze-
źmierowie, Kokoszczynie, Bara-
nowie oraz w Sierosławiu. Dzieci 
i młodzież rywalizowała z dużym 
zacięciem sportowym. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody. 

 Informujemy, że strzelnica jest 
otwarta w każdy wtorek i czwar-

tek w godz. 16.00-20.00. Zapra-
szamy! Szczegółowych informa-
cji udzieli brat Leszek Jerzak pod 
numerem tel. 880 584 242. 

Z brackim pozdrowieniem 

~ Stanisław Bączyk

Zarząd Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego 
w Tarnowie Podgórnym 

zaprasza swoich członków na za-
wody wędkarskie o Puchar Wój-
ta Gminy Tarnowo Podgórne. Za-
wody zostaną rozegrane 26 lipca 
na stawach w Baranowie, zbiórka 
zawodników o godz. 6.00. Rów-
nolegle rozgrywane będą zawody 
drużynowe kół zrzeszonych w re-
jonie Rejonu Powiatu Poznańskie-
go. W  zawodach weźmie również 
udział delegacja z Bardo. W cza-
sie zawodów rozgrywany będzie 
Puchar z okazji 65-lecia PZW.

16 sierpnia na Jeziorze Lusow-
skim organizujemy zawody o Pu-
char Przewodniczącego Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne oraz 
o Puchar Posła na Sejm RP Waldy 
Dzikowskiego. Zbiórka o 6.00 na 
parkingu wiśniowym w Lusówku.

21 czerwca zostały rozegrane 
zawody o tytuł mistrza koła na 
2015 rok na Jez. Lusowskim. Mi-
strzem został Piotr Lima, I wice-
mistrzem – Piotr Gąsiorek, a II – 
Bartosz Brachaczek.

~ Marek Perz - Prezes Koła

Wiadomości 
wędkarskie Tarnowskie Termy zaliczo-

ne 26 czerwca. Na pierw-
sze pilotażowe spotka-

nie stawili się spragnieni kąpieli 
i miłośnicy nowych wrażeń. Lista 
chętnych przerosła nasze oczeki-
wania, jednak udało się zapano-
wać nad sytuacją. Nie muszę mó-
wić, że wszyscy byli zadowoleni. 
Świadczy o tym chęć korzystania 
z basenów w lipcu i sierpniu. Zor-
ganizowane grupy będą zażywały 
termalnych kąpieli w wakacyjne 
poniedziałki o godzinie 10.00

 W środę 24 czerwca odbyło się 
zebranie sprawozdawczo-wybor-
cze UTW. Liczne grono uczest-
ników wysłuchało sprawozdania 
z działalności Zarządu, sprawoz-
dania finansowego oraz z działal-
ności Komisji Rewizyjnej, która 
wnioskowała o udzielenie Zarzą-
dowi absolutorium, co stało się 
faktem. Prezes Irena Szewczyk 
otrzymała bukiet róż w podzięko-
waniu za trzy lata owocnej pracy. 

Po podjęciu proceduralnych 
uchwał przystąpiono do wybo-
rów nowych władz.

Decyzją Walnego Zebrania 
na miejsce rezygnującej z pracy 
w Zarządzie Marii Wróbel powo-
łano Jerzego Pawlicza, pozostały 

skład nie uległ zmianie. Ustano-
wiony został również skład Ko-
misji Rewizyjnej i Sądu Koleżeń-
skiego. 

Plan działania na rok akade-
micki 2015/2016, propozycje 
i życzenia słuchaczy, wolne głosy 
i życzenia udanych wakacji za-
kończyły Walne Zebranie.

Zgodnie z zapowiedzią  
25 czerwca rozpoczęliśmy nowy 
cykl zajęć pod wspólnym hasłem 
„Piękna i zadbana w każdym wie-
ku”. Strzeżcie się panowie! Pa-
nie, które wysłuchały rad kreator-
ki wizerunku Mai Stępień, mogą 
mieć ponadnormatywne bagaże. 
Kolejne spotkania tego cyklu do-
piero w nowym roku akademic-
kim, czyli od października. Za-
praszamy. Warto!

Ponawiamy życzenia pogod-
nych, radosnych wakacji spędzo-
nych na aktywnym wypoczyn-
ku w gronie życzliwych ludzi 
i w ciekawych miejscach. Inau-
guracja nowego roku akademic-
kiego już 2 października. Szcze-
góły nieco później.

~ Maria Zgoła

Walne, woda i uroda
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Słuchacze UTW, jak co roku, 
wybrali się 6 czerwca na 
czterodniową autokarową 

wycieczkę po Polsce. Pierwszego 
dnia zatrzymaliśmy się w Szym-
barku. Trasa wiodła przez Koście-
rzynę – jechaliśmy malowniczą, 
prowadzącą wśród zieleni, wą-
ską i krętą drogą, podziwiając cu-
downe krajobrazy, zachwycając 
się kaszubską przyrodą. W godzi-
nach południowych dotarliśmy do 
Szymbarku. Po wyjściu z autoka-

Kaszuby, Trójmiasto i Malbork
ru uderzyła nas czystość kaszub-
skiego powietrza. Zatrzymaliśmy 
się na chwilę przy statule Świę-
towida (miejscowa nazwa Świa-
towida). Podziwialiśmy Centrum 
Kultury Regionalnej, w którym 
znajduje się wpisana do Księgi 
Guinnesa, najdłuższa w Europie 
daglezjowa deska (46 m 53 cm). 
Atrakcję turystyczną stanowi tak-
że stół im. Lecha Wałęsy – może 
przy nim zasiąść 200 osób (tak-
że rekord Guinnessa)! Bardziej 
sprawne osoby i o mocnych ner-

wach mogły wejść do repliki bun-
kra i wysłuchać tam „wojennych” 
nagrań. Niewątpliwą ciekawostkę 
architektoniczną stanowi „dom do 
góry nogami”, do którego nie da 
się wejść z chorym błędnikiem 
równowagi. Obejrzeliśmy też 
oryginalny Dom Sybiraka (poda-
rowany przez potomków zesłań-
ców), przywieziony ze wsi Zaple-
skino przez granicę „sposobem” 
oraz wysłuchaliśmy mrożących 
krew w żyłach opowieści o ży-
ciu i zgonach polskich zesłańców 
z XVIII w. Wzruszającą histo-
rię niedźwiedzia Wojtka poznali-
śmy przy jego pomniku. Byliśmy 
w starym szymbarskim kościół-
ku. Zobaczyliśmy Dom z Kana-
dy, dom z Turcji, największy kon-
certujący fortepian świata (także 
rekord Guinnessa) oraz browar 
Kaszubska Knieja. Pełni wrażeń 
przemieściliśmy się na naszą kwa-
terę do Gdańska.

W Gdańsku spędziliśmy cały 
dzień. Wielu z nas pamiętało to 
miasto jeszcze z dawnych lat, 
najczęściej z czasów szkolnych. 
Gdańsk jednak zmienił się nie 

do poznania. Widzieliśmy prze-
pięknie usytuowany stary młyn, 
zrobiliśmy spacer po kościołach, 
przeszliśmy nabrzeże podziwia-
jąc m. in. charakterystyczną syl-
wetkę starego Żurawia. Poznali-
śmy bramy miasta i przepięknie 
odnowioną Starówkę (Dwór Artu-
sa, Ratusz, kamieniczki - także tę 
z „panienką z okienka”). Zatrzy-
maliśmy się przy fontannie z Nep-
tunem. Pod koniec dnia pojecha-
liśmy popatrzeć na morze i na 
Westerplatte.

Kolejny dzień to Oliwa. Zwie-
dziliśmy katedrę, wysłuchaliśmy 
organowego koncertu podziwiając 
jednocześnie ruszające się figurki 
grających na instrumentach anioł-
ków. Byliśmy w parku, w którym 
przeszliśmy się po części angiel-
skiej, francuskiej i zachwycali-
śmy się usytuowanym pod wiel-
kimi i starymi drzewami iglastymi 
alpinarium. Dalej trasa wiodła do 
Sopotu, który od czasów mojej 
młodości zmienił się wręcz niesa-
mowicie. Słynny „Monciak”, po-
stawiony w stylu Gaudiego dom, 
molo, ekskluzywne i doskonale 
wkomponowane w dawną archi-
tekturę hotele… Na końcu Gdynia 
– ta akurat taka, jaka pamiętam 
sprzed lat. Przy nabrzeżu przycu-
mowany Dar Pomorza i Błyska-
wica…

Ostatni dzień to powrót do Po-
znania i wędrówka po niepraw-
dopodobnie odrestaurowanym 
zamku w Malborku (wraz z piw-
nicami). 

Późnym wieczorem wróciliśmy 
do Tarnowa Podgórnego.

Na końcu tylko kilka słów pod-
sumowania. Otóż nie tylko pozna-
waliśmy nasz piękny kraj. Był bo-
wiem każdego dnia czas wolny, 
który można było poświęcić na 
spożywanie w uroczych knajp-
kach posiłków, zakup pamiątek 
i upominków czy też inny indywi-
dualny odpoczynek. A wieczora-
mi – zabawa z tańcami przy grillu, 
niekończące się gawędy i wspól-
nie spędzane chwile. 

~ Maria Kaniewska

Studenci  

UTW też  

mają wakacje
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Pierwsza edycja rozwojowej grupy dla kobiet 
z Gminy Tarnowo Podgórne, według projek-
tu autorskiego mgr Katarzyny Weiss, trwała 

od listopada 2014 do czerwca 2015 i ukończyło ją 15 
uczestniczek z Ceradza Kościelnego, Chyb, Przeźmie-
rowa, Batorowa, Lusówka i Tarnowa Podgórnego. 
Panie w wieku od 30 - 48 lat, wszystkie są matkami 
pracującymi, a w przekroju zawodowym są to osoby 
prowadzące własną działalność gospodarczą, mena-
dżerki, specjalistki, księgowe, dwie panie psycholog, 
graficzka komputerowa, doradca HR, słowem: pełen 
zakres! W naszej Gminie przybyło radosnych, pełnych 
energii kobiet, które nauczyły się m.in. zasad skutecz-
nej komunikacji na bazie mindfuness – praktyki uważ-
ności i mojej autorskiej zasady „50 na 50”, wspierają-
cego słuchania, terapeutycznego dzielenia się z innymi, 
lepszego kontaktu z własnym ciałem i emocjami oraz 
sposobów na odstresowanie się bez wysiłku.

Z opinii uczestniczek: 
„Stworzyłaś nam przestrzeń do niecodziennych spo-

tkań, zatrzymania się i słuchania siebie. Chyba jedna 
z ważniejszych rzeczy jakie dla mnie okazały się jest 
odpowiedź na moje pytanie od jakiegoś czasu: “Czy 
ja nie jestem naiwna?” Odpowiedź brzmi, że moja na-
iwność i wiara w ludzi jest chyba tym nieocenianiem 
i ciekawością  z założeniem gdzieś głębokiego dobra 
jakie jest w każdym człowieku.” M., Ceradz Kościel-
ny, lat 41

Lato to doskonała pora na podsumowanie 
pierwszej połowy roku i sprawdzenie, czego 
się w tym czasie nauczyliśmy i czy udało nam 

się zrealizować coś z naszych wcześniejszych po-
stanowień itp. Warto też poświęcić parę minut i za-
stanowić się, co chcemy zrobić w kolejnych sześciu 
miesiącach, aby pod koniec roku towarzyszyło nam 
poczucie spełnienia i dobrze wykorzystanego czasu. 

Według słownika języka polskiego PWN sukces to: 
• pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, osią-

gnięcie zamierzonego celu
• zdobycie sławy, majątku, wysokiej pozycji itp. 
Ale: Jaka jest Twoja własna definicja sukcesu? 
Dobrze jest rozumieć sukces według siebie, a nie we-

dług opinii innych. To także prosta droga do powiększe-
nia sfery wolności osobistej, z zachowaniem prawa do 
robienia tego, co lubimy i za co możemy otrzymywać 
wynagrodzenie, jeśli robimy to zawodowo. 

Zatem nasze rozumienie sukcesu może zawierać tak 
istotne elementy jak: 

• spokój wewnętrzny (spokój sumienia),
• przestrzeganie wartości moralno-etycznych, 

umiejętność empatii,
• udane życie emocjonalne – zrozumienie jak dzia-

łają nasze emocje, zrozumienie potrzeby przyjaźni, 
miłości, bliskości, przynależności, umiejętność kon-

50 na 50: zakończenie pierwszej edycji
„Dziękuję za materiały, dzięki temu łatwiej mi się pracuje nad tym, cze-

go pragnę się nauczyć, by być lepszym człowiekiem i aby dzięki temu moja 
rodzina była bardziej taką, o jakiej marzę, aby był w niej spokój i abyśmy 
umieli się komunikować, a nie tylko wyrażać swoje zdanie i nie słuchać.” 
W., Tarnowo Podgórne, lat 37 

„Pokazałaś nam jak radzić sobie ze stresem, jak otwarcie przyzna-
jesz się do napięcia, spokojnie wyjaśniasz sprawę, dzięki temu  inne 
osoby wspierają cię, okazują zrozumienie i empatię. Mindfulness po-
zwala okiełznać napięcie. Skupienie na sobie, swoim ciele pozwala 
osiągnąć panowanie nad sobą. Wtedy jesteśmy gotowi na podjęcie kon-
struktywnego działania.” U., Lusówko, lat 48

„Czytając po kolei emaile od Was zastanawiam się gdzie byłyście całe 
moje życie?! Tak wiele czerpiemy od siebie, jeszcze więcej sobie dajemy, 
przekazujemy to z czym walczymy, walczyłyśmy i jak sobie radzić.  Czy 
wolno mi napisać takie stwierdzenie podsumowując nasze spotkania ?!: 
znalazłyśmy się w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu!” A., 
Tarnowo Podgórne, lat 42

Kolejna edycja grupy i pierwszy BEZPŁATNY warsztat wprowa-
dzający odbędzie się w październiku 2015, jest jeszcze kilka wolnych 
miejsc - zapisy: kasiaweiss53@gmail.com 

~ mgr Katarzyna Weiss, www.lingwest.com 

Gorące podziękowania dla I Zastępcy Wójta Ewy Noszczyńskiej-Szkurat 
za patronat honorowy i udostępnienie sali na warsztaty w imieniu całej grupy 
rozwojowej dla kobiet z gminy Tarnowo Podgórne. serdeczne podziękowania 
również dla pana Leszka, który miał do nas anielską cierpliwość, bo nigdy nie 
udawało nam się wyjść na czas...

NOWE ZNACZENIE SUKCESU

trolowania naszych emocji i myśli 
z poziomu obserwatora (w czym 
wspaniale pomaga mindfulness – 
praktyka uważności),

• poczucie sensu życia i wła-
snej misji życiowej (np. zawód da-
jący spełnienie, działalności cha-
rytatywna, bycie najlepszą wersją 
siebie, bo daje to szczęście tobie 
i osobom z twojego otoczenia, re-
alizacja marzeń i celów, zrozumie-
nie współzależności siebie i innych 
oraz otaczającego nas świata),

• zrozumienie znaczenia wy-
boru własnej postawy życiowej 

– decydujesz się na postawę mal-
kontencką, ciągle narzekasz i kry-
tykujesz czy też wolisz skupiać 
swoją uwagę na tym, co działa i co 
się udaje?

• dbanie o siebie i swój dobro-
stan (a więc także dbanie o dosta-
tek finansowy - dostaję/zarabiam 
tyle pieniędzy, ile potrzebuję),  
sprawność fizyczną i relaks psy-
chiczny oraz o swoje inne potrzeby 
bez poczucia winy, zwłaszcza jeśli 
na co dzień jesteś odpowiedzial-
na/-y za inne osoby w twoim życiu

• zrozumienie, że rozwój każdej 
osoby przebiega inaczej – brak po-
trzeby oceniania i krytykowania, 
które jest zbędne wobec faktu, że 
to, co POZORNIE wiemy o życiu, 
przeżyciach i doświadczeniach in-
nych osób to jedynie wierzchołek 
góry lodowej, wykrzywiony przez 
nasze filtry percepcyjne. 

Co jest potrzebne tobie, abyś 
czuł/-a się spełniona/-y we wła-
snym życiu? 

~ mgr Katarzyna Weiss,  
www.lingwest.com 
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Jak sprzedać swoją nierucho-
mość: samodzielnie czy ko-
rzystając z pomocy pośred-

nika? Treść wielu ogłoszeń może 
sugerować, że lepiej sprzedać bez-
pośrednio, bo dość liczni sprzeda-
jący wyraźnie podkreślają, że wy-
brali tę metodę sprzedaży i traktują 
to jako atut. Ale skoro ma być tak 
dobrze, to dlaczego jest tak źle?! 
Bo przecież większość samodziel-
nie sprzedawanych nieruchomości 
jakoś nie może „się” przez długie 
lata sprzedać. Owszem, pośred-
nik też nie gwarantuje sukcesu, ale 
fakt jest taki, że mimo złej opinii 
o pracy pośredników, to właśnie 
oni – a dokładniej: ci, którzy na tę 
opinię nie zasługują – są o wiele 
skuteczniejsi.

Agent (nieruchomości) donosi – 6 

Co wynika z pośrednika
Przyczyny tego, że większość 

nieruchomości jest sprzedawana 
przez pośredników (agentów) są 
różne. Ograniczając się do naj-
ważniejszych, warto zauważyć, 
że pośrednicy:
•	 mają profesjonalne „narzę-

dzia”, wiedzę i doświadczenie, 
żeby doradzić optymalną cenę 
danej nieruchomości – znacząco 
zwiększając szansę na możliwie 
korzystną i szybszą sprzedaż;
•	 potrafią zaproponować efek-

tywną promocję oferty i sami ją 
fachowo organizują;
•	 pomagają wyjaśnić kwestie 

formalne oraz zebrać i zweryfiko-
wać niezbędne dokumenty (a ku-
pujący „lubi” wiedzieć, zobaczyć, 
zapytać i nawet drobna wątpli-

wość czy nieścisłość może go od-
straszyć);
•	 gwarantują bezpieczeństwo 

transakcji, ponieważ są zawodo-
wo przezorni i ubezpieczeni.

Te elementy często decydu-
ją o sprzedaży oraz czynią ją ła-
twiejszą, wygodniejszą i spokoj-
niejszą. Bo dobry pośrednik nie 
tylko skuteczniej sprzedaje, ale 
zarazem oszczędza czas, nerwy, 
trudy i pieniądze swojego Klien-
ta! Dziwi więc, gdy właściciel 
nieruchomości – samemu będąc 
specjalistą w jakiejś dziedzinie 
i nie mając głowy, aby solidnie 
zająć się sprzedażą – nie powierza 
tego innemu specjaliście i godzi 
się tu na amatorstwo lub liczy na 
szczęśliwy traf. 

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

Zawsze chciałem pozna-
wać świat aktywnie, dla-
tego wybierając się do 

Królestwa Hiszpanii wsiadłem 
na rower i sprawdziłem czy to, 
co się o nim mówi, jest prawdą. 

Costa Blanca, Alicante, Mur-
cia, Cartagena. Hiszpania to 
wspaniałe wybrzeże, które ma 
do zaoferowania kilometry do-
skonałych plaż. Costa Brlanca to 
w dosłownym tłumaczeniu „Bia-
łe Wybrzeże” – tak nazywane ze 
względu na białe kwiaty migda-
łowca, bielone domki, wapien-
ne skały, jasne światło słoneczne 
i czysty, biały piasek okolicz-
nych plaż. To był mój pierwszy 

Wyzwanie, przygoda, adrenalina
raz na Półwyspie Iberyjskim i je-
stem zdecydowanie na TAK.

Gdzieś podświadomie oczeki-
wałem gorącego klimatu i spo-
kojnego trybu życia w klimacie 
todo mañana. Wiele razy słysza-
łem, że Hiszpania to jedno z tych 
miejsc, która można nazwać ra-
jem dla rowerzystów (stąd wy-
wodzi się wielu dobrych kola-
rzy czy triathlonistów). To taki 
punkt na mapie, gdzie wiele za-
wodowych drużyn szykuje się do 
ważnych wydarzeń sportowych. 
Dla mnie słoneczne, bezchmur-
ne niebo to obowiązkowy punkt 
wypraw rowerowych. Bo nawet 
jeśli żar z nieba mocno wysusza, 
to wystarczy tylko pilnować od-
powiedniego poziomu nawod-
nienia. Wiele osób szuka doznań 
wizualnych podczas wyjazdów 
do obcych krajów. O to nigdy nie 
jest trudno. Im dalej od rodzimej 
ziemi, tym łatwiej się zachwycić 
nowym miejscem – wszak to eg-
zotyka, nawet w nie tak odległej 
Hiszpanii. 

Są też osoby, które preferu-
ją turystykę aktywną, polegającą 

na zwiedzaniu miast na rowerze 
lub biegiem. Stworzyliśmy bazę 
w miejscowości Torrevieja na 
wybrzeżu Costa Blanca. Łącze-
nie poznawania i aktywności fi-
zycznej to jest to, czego szukam. 
Nie boję się poruszać hiszpański-
mi drogami krajowymi, bo tutaj 
rowerzysta jest tak samo ważny, 
a być może nawet i ważniejszy 
niż kierowca samochodu. Podczas 
naszych wypraw rowerowych, ani 
razu nikt na mnie nie zatrąbił, nie 
wyzywał, nie zajeżdżał drogi… to 
jest tutaj tak samo często spoty-
kane jak opady śniegu. No i wie-
lu innych rowerzystów, kolarzy, 
w różnym wieku. Można się połą-
czyć w jedną grupę i jechać gdzie, 
komu się podoba!

Już szykuję kolejne wyprawy 
rowerowe tym razem obraliśmy 
odwrotny kierunek: w październi-
ku z Barcelony do Torrevieji.

~ Sebastian Łaszewski
www.bike-adventure.pl
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Dzisiejszy tekst został podyktowany licznymi 
pytaniami czytelników dotyczącymi rośliny, 
o której ostatnio głośno w mediach: barszczu 

Sosnowskiego.
Ten bliski krewny poczciwej marchewki, pietruszki, 

kopru, lubczyku zyskał ostatni złą sławę. Dlaczego?
Wszystko zaczęło się w 1772 r. Z tego roku pochodzi 

bowiem okaz zielnikowy zebrany na Kaukazie przez 
ekspedycję naukową Johanna Güldenstädta. Jednak na 
pierwszy naukowy opis roślina musiała poczekać aż 
do 1944 r. Botanik Ida P. Mandenowa na cześć bada-
cza flory kaukaskiej nazwała ją Barszcz Sosnowskiego 
(Heracleum sosnowskyj). Wcześniej barszcz pod róż-
nymi nazwami sadzony był w parkach i ogrodach jako 
ciekawostka i roślina ozdobna. Dlaczego? Bo ma czym 
zaimponować. Jego łodyga dorasta do 4 m wysokości, 
a średnica może osiągać do 10 cm. Jest masywna, we-
wnątrz pusta, rzadko owłosiona i pokryta zwykle pur-
purowymi plamkami. Korzeniami barszcz potrafi się-
gać aż 2 metry w głąb i do kilku metrów „na boki”. 
System korzeniowy jest więc bardzo silnie rozwinię-
ty. No i ma gigantyczne liście, kształtem przypominają 
wachlarze, dorastają do 1,5 m średnicy i osadzone są na 
owłosionych solidnych ogonkach liściowych. Również 
kwiatostany robią wrażenie. Zebrane są w gęste i duże 
baldachy o średnicy do 50 cm, składają się z 30 do 75 
mniejszych baldaszków. Na jednej roślinie może znaj-
dować się nawet do 50 tys. pojedynczych kwiatów!  To 
się nazywa wynik.

I to właśnie ze względu na te rozmiary pomyślano, 
że barszcz Sosnowskiego może być wspaniałą roślina 
pastewną. W 1947 r. sprowadzono go więc na tereny 
północno-zachodniej Rosji i zaczęto uprawiać i prowa-
dzić badania. Już w latach pięćdziesiątych trafił jako 
„prezent” do krajów tzw. bloku wschodniego, w tym 
również do Polski. Odkryto, że pasza z barszczu ma 
wysokie walory odżywcze, cechuje się wysoką zawar-
tością białek i węglowodanów, doskonale nadaje się na 
kiszonki, a uprawy są wysokoplenne. 

Upraw zaniechano z różnych powodów. Rośliny oka-
zały się tak duże, że nie można było wprowadzić me-

Z notatnika przyrodnika

Barszcz nie do jedzenia …
chanizacji zbiorów, a zbiór ręczny 
powodował zagrożenie dla zdrowia 
rolników. Pozostawione samym so-
bie rośliny okazały się nad wyraz 
żywotne i bardzo skutecznie roz-
powszechniały się na terenie całej 
Polski. 

Na czym polega niebezpieczeń-
stwo barszczu Sosnowskiego? Otóż 
we wszystkich częściach rośliny 
znajduje się olejek eteryczny za-
wierający m.in. związki kumaryno-
we (furanokumaryny). Ich zapach 
jest wyraźnie wyczuwalny po roz-
tarciu liści. Związki te pełnią funk-
cję obronną – chronią roślinę przed 
owadami i patogenami. Jednocze-
śnie stanowią zagrożenie dla zdro-
wia ludzi i niektórych zwierząt: 
w kontakcie ze skórą i w obecności 
światła słonecznego, w szczególno-
ści ultrafioletu, powodują oparzenia 
II i III stopnia. Objawy pojawia-
ją się przy naświetleniu promie-
niowaniem ultrafioletowym już po 
kilkunastu minutach od kontaktu, 
przy czym największa wrażliwość 
i natężenie pojawiania się objawów 
następuje w ciągu od 30 minut do 
2 godzin od kontaktu z rośliną. 
Na siłę reakcji wpływ ma osobista 
wrażliwość poszczególnych osób, 
a poza tym zwiększa się ona w wy-
sokich temperaturach i przy dużej 
wilgotności powietrza, w tym także 
w przypadku silnego spocenia się. 
W ciągu 24 godzin nasilają się obja-
wy w postaci zaczerwienienia skóry 
i pęcherzy z surowiczym płynem. 
Stan zapalny utrzymuje się przez 
około 3 dni. Po tygodniu miejsca 
podrażnione ciemnieją i stan taki 
może utrzymywać się przez kilka 
miesięcy. Miejsca podrażnione na 
skórze zachowują wrażliwość na 
światło ultrafioletowe nawet przez 
kilka lat. Kontakt ze skórą następu-
je oczywiście przez dotknięcie bez-
pośrednie przez roślinę (np. pod-
czas spaceru po łące), ale również, 
szczególnie w upalne dni, przez 
ulatnianie się olejków wokół rośli-
ny i „osiadanie” ich na skórze czło-
wieka.

Roślina jest podstępna także ze 
względu na swój rozwój. Na po-

czątku wegetacji barszcz niczym 
nie wyróżnia się wśród innych ro-
ślin i często mylony jest z pospo-
litym, niegroźnym łopianem. Do-
piero w czerwcu i lipcu zaczyna 
intensywnie rosnąć i osiąga swoje 
imponujące rozmiary. Ale nawet 
wówczas mylony jest z inną rośli-
ną – tym razem z dzięgielem litwo-
rem (zwanym również arcydzię-
glem, angeliką, anielskim zielem 
itp.). I łopian, i dzięgiel są roślina-
mi nieszkodliwymi, bardzo często 
wykorzystywanymi w zielarstwie 
ludowym. Barszcz różni się od nich 
głównie haczykowato zakończony-
mi „wcięciami” blaszki liściowej.

Ze względu na zagrożenie zdro-
wia oraz ogromną inwazyjność 
zaczęto podejmować walkę z nie-
chcianym prezentem. Ta okazała 
się bardzo trudna. Dlaczego? Jedna 
roślina może wytworzyć nawet do 
50 tys. nasion. Nasiona z 1 hekta-
ra mogą „obsiać” nawet do 200 ko-
lejnych hektarów. Poza tym nasio-
na mają wysoką silę kiełkowania, 
a w glebie mogą przeleżeć nawet 
do pięciu lat i następnie jak gdyby 
nigdy nic – wykiełkować. Skoszo-
ny barszcz jeszcze przed okresem 
kwitnienia bardzo dobrze się rege-
neruje i może zakwitnąć w później-
szym okresie. 

Jak więc sobie radzić z tym 
niechcianym gościem? W Polsce 
jest zakaz hodowli, rozmnażania 
i sprzedaży barszczu Sosnow-
skiego. Nigdy nie należy niszczyć 
barszczu samodzielnie! Podejrza-
ne stanowiska na terenie Gminy 
należy zgłaszać Straży Gminnej 
tel. 61 8147 986 lub inspektoro-
wi ds. ochrony środowiska tel. 61 
8959 226.

 Jeżeli doszło do kontaktu z rośli-
ną to nie wolno wystawiać miejsca 
podrażnionego na światło słonecz-
ne. Należy intensywnie spłukać 
miejsce kontaktu wodą. Można za-
żyć musujące wapno (300 mg) jed-
ną tabletkę na 4-6 godzin. Oprócz 
poparzeń skórnych barszcz może 
powodować obrażenia dróg od-
dechowych, wymioty, bóle gło-
wy, nudności. Bez wątpienia każ-
dy kontakt z rośliną musi być jak 
najszybciej skonsultowany z leka-
rzem!

~Iwona Dostatnia
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 wspomnienie

I znowu wybrałem się w podróż 
do lat dzieciństwa! Uczestni-
czyłem w zakończeniu roku 

szkolnego w kilku szkołach i na-
tchnęło mnie to do wspomnień 
z czasów moich wakacji. Wątek 
podróży zawarty w pierwszym 
zdaniu ma w kontekście spędzania 
tego wolnego od nauki okresu je-
dynie znaczenie symboliczne, bo 
akurat podróżowania wtedy mało 
było dość! Ale jakoś za wojażami 
nie tęskniło się. A jeżeli już, to za 
takimi do rodziny bądź na harcer-
ski obóz! Zagranica wtedy chyba 
w ogóle zdawała się nie istnieć? 
Wydaje się dziś, że bardzo nudny-
mi i monotonnymi wakacje owe 
musiały być! Nic bardziej mylne-
go! Rozrywka jakiej doświadczali-
śmy w porównaniu z dzisiejszymi 
możliwościami w tym zakresie tyl-
ko z pozoru nie jawi się dziś jakoś 
szczególnie atrakcyjnie. 

Ale… Pierwsze ze wspomnień 
dotyczy codziennych niemal wy-
praw nad Jezioro Kierskie. Zaży-
wało się wodnych i słonecznych 
kąpieli wymyślając zawadiackie 
konkurencje młodzieńczej rywali-
zacji. Bezpiecznie… niestety nie 
było. To, że w całym kawałku się 
jest po tylu ekwilibrystycznych 
skokach do głębszej i płytszej 
wody, to cud jakiś. Pamiętam kilka 
zdarzeń, kiedy życie zagrożonym 
było! Zarówno ja jak i koledzy moi 
po kilka razy topiliśmy się gdzieś 
na środku jeziora ambicją i chę-
cią rywalizacji nadrabiając braki 
w kondycji i umiejętnościach. Za-
wsze obok była jednak pomocna 
dłoń kolegów… Dobrze, że rodzi-
ce pozostawali w błogiej nieświa-
domości co do tego, gdzie byliśmy, 
a zwłaszcza, co robiliśmy. Z tam-
tych czasów utkwiły mi w pamię-
ci zawody „Wpław przez Kiekrz”, 
niezliczone regaty i …autentyczne 
tłumy ludzi korzystających z tej 
formy wypoczynku nad czystym 
wtedy jeziorem. Nie byliśmy wy-
bredni co do pogody i nawet zimno 
i deszcz nie odstraszały od kąpieli. 
A kiedy znudziła się ona, szło się 
na kamping do Baranowa popo-
dziwiać turystów ze „zgniłego” za-

Wakacje wakacje…! chodu. Motocykle, samochody czy 
sprzęt turystyczny to coś, od cze-
go nie można było oderwać wzro-
ku i co stanowiło wtedy rodzaj na-
szego okna na świat. Z pozostałych 
zabaw nad jeziorem pamiętam bu-
dowanie szałasów z wielkich liści 
łopianu rosnących na skarpie nie-
daleko ośrodka „Energetyk” (teraz 
„Edison”), ogniska na plaży, cho-
dzenie po kołyszących się bagnach 
w pobliżu Krzyżownik czy picie 
doskonałej wody ze źródełka, znaj-
dującego się w tej samej zachod-
niej części skarpy. Na wybetono-
wanym podejściu do niego widniał 
rok budowy: lata dwudzieste ubie-
głego wieku. Dziś śladu po owym 
źródełku próżno szukać. Wyprawa 
nad jezioro nie dawała satysfakcji 
bez wizyty w lokalu „Kaskada”. 
Zakup lodów „Bambino” możliwy 
był jedynie przez „tekstylnych”. 
Jako, że wyprawy nad jezioro od-
bywały się na boso i w kąpielów-
kach jedynie, to pożyczało się ja-
kąkolwiek garderobę by tylko… 
Incydentalnie pojawiał się na plaży 
wózek z saturatorem oferując ga-
zowaną wodę z sokiem tzw. gruź-
liczankę, nazywaną tak ze względu 
na picie z jednej szklanki po umow-
nym jej umyciu przez sekundowy 
chyba strumień wody. Nieczęste 
okresy niepogody spędzało się tuż 
przy plaży w hangarze, gdzie sta-
cjonowały żaglówki. „Optymisty” 
i „Omegi” można było oglądać 
z bliska pod warunkiem, że wyko-
nało się określoną pracę fizyczną, 
polegającą najczęściej na sprząta-
niu hangaru. Do swoistego rodza-
ju rozrywek zaliczyć muszę też 
częste – i krwawe czasami – po-
tyczki z chłopakami z Krzyżow-
nik. Na inne formy wypoczynku 
niż opisane czas też się znajdował. 
Niestety większość z nich również 
bezpiecznymi nie było. Pamiętam 
wspinaczki po drzewach i budo-
wanie szałasu na wierzchołkach 
najwyższych z nich. Spadło się nie 
raz, nie dwa. 

Las Przeźmierowski również 
dostarczał wielu czasem drama-
tycznych przygód. Pamiętam jak 
pewnego razu wykopaliśmy nie-
wypał i tyleż przezacna co prze-
rażona p. Apolinarska, wtedy kie-
rownik szkoły, wzywała wojskowy 

patrol… Jeśli już mowa o szkole, 
to również i wtedy zapewniała ona 
wypoczynek dzieciom. Pamiętam 
różne zajęcia konkursy, zuchowe 
i harcerskie obozy, kolonie. Sam 
byłem na kilku. Zapadł mi w pa-
mięć obóz w Wisełce, który orga-
nizowała bardzo zaangażowana 
i nieoceniona w tej roli druhna p. 
Szelągowicz. Z pozostałych roz-
rywek warte wspomnienia są me-
cze w piłkę nożną organizowane 
przez p. Kanikowskiego czy za-
cięte gry w dwa ognie bądź „ ska-
kana” forma zabawy np. w klasy 
albo w końcu wyścigi na zdezelo-
wanych rowerach. Wyjazdy z ro-
dzicami obywały się nie rzadziej 
niż dzisiaj, ale raczej do rodziny 
na wieś, by np. pomóc przy żni-
wach, a nie do wakacyjnych ku-
rortów. Z tego rodzaju wyjazdami 
wiąże się fenomen, który zadziwia 
mnie do dziś. Mimo że brakowało 
wtedy warunków do podróżowania 
i niemożliwy był kontakt telefo-
niczny, to rodziny odwiedzały się 
o niebo częściej! Pamiętam mamę, 
potrafiącą po sobotniej pracy (bo 
wolne soboty to późniejszy wyna-
lazek) zapakować rodzinę i auto-
busem oraz osobowymi pociągami 
z przesiadkami wlec się do krew-
nych w okolice Nakła, by po kil-
kunastogodzinnej wizycie wracać 
w ten sam sposób, obładowaną 
płodami rolnymi. Pokonanie głu-
pich 150 km zabierało wtedy nie-
mal 10 godzin. Wyrzucam sobie, 
że ja tę samą rodzinę odwiedzi-
łem bodaj kilkanaście lat temu… 
A samochody szybkie, drogi ni-
czego sobie i dystans możliwy do 
pokonania w nieco ponad godzinę! 
Dziś króluje głównie elektroniczna 
rozrywka, a potrzebę wspólnych 
zabaw i więzi międzyludzkich 
młodzieży zaspokajają portale spo-
łecznościowe. Wakacje nie są war-
te wspomnienia przez większość 
młodych, jeśli nie wiążą się z po-
bytem w ekskluzywnych kurortach 
nad południowymi morzami Do-
brze to czy źle? Okaże się pewnie 
za kolejnych kilkadziesiąt lat.

~ Grzegorz Leonhard
Autor jest Przewodniczącym  

Rady Gminy
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Każdego roku latem wiele 
z nas chciałoby cieszyć się 
zdrową i piękną opalenizną.

Słońce jest zdecydowanie wro-
giem młodości. Gdybyśmy się nie 
opalali, to nasza skóra zachowa-
łaby młodość, aż do 60-tego roku 
życia, bez zmarszczek. Dlatego 
też nie zwykle ważne jest stoso-
wanie kremów, balsamów i olej-
ków z filtrem. Im wyższy filtr tym 
lepiej. Osoby o jasnej karnacji są 
szczególnie narażone na działanie 
promieni słonecznych, więc po-
winny używać filtrów o wysokim 
faktorze. Należy pamiętać, aby 
dokładnie się posmarować i po-
nawiać nakładanie filtra co jakiś 
czas. Kiedy zaczynamy się opalać 
powinniśmy zacząć od małych 
dawek słońca, aby przyzwyczaić 

Jak opalać się modnie i zdrowo?

skórę. Absolutnie nie należy kłaść się na cały dzień 
w pełnym słońcu, ponieważ zamiast opalenizny na-
bawimy się poparzeń i pęcherzy.

Należy pamiętać o tym, aby chronić głowę, ubie-
rać kapelusze i czapki, to ograniczy ryzyko udaru. 
Damski kapelusz z dużym rondem jest jednocześnie 
modny i chroni przed słońcem. Również męski z ma-
łym rondem będzie wyglądać równie stylowo zarów-

no na głowie mężczyzny jak i ko-
biety.

Powinniśmy również chronić 
oczy, ponieważ promieniowanie 
źle wpływa na nasz wzrok. Oku-
lary przeciwsłoneczne to nie tyl-
ko modny dodatek, ale przede 
wszystkim ochrona.

Jeśli jednak przesadzimy ze 
słońcem, zaczerwienienia może-
my łagodzić zimnymi kąpiela-
mi, balsamami łagodzącymi oraz 
maściami na poparzenia. Opa-
loną skórę należy dużo nawilżać 
kremami i balsamami, ponieważ 
słońce ją wysusza.

Pamiętajmy, że wygląd nie jest 
najważniejszy i opalać należy się 
z głową, ponieważ łatwo przesa-
dzić i zamiast brązowej czekoladki 
otrzymamy efekt czerwonego raka.

~ Maja Wachowska,  
wizaż i stylizacja

W niedzielę, 12 lipca, 
na stawach w Barano-
wie zostały rozegrane 

zawody wędkarskie, w których 
udział wzięło 53 uczestników, 
w tym 2 kobiety i 5 juniorów. Za-
wody odbyły się na żywej rybie. 
Pogoda sprzyjała uczestnikom, 
było ciepło, parno, powiewał lek-
ki wiatr. Ryba brała różnie. 

Na zakończenie zawodów 
wszyscy zostali poczęstowa-
ni kiełbaskami, kiszonym ogór-
kiem oraz pączkami. Zawody 
zwyciężył Bartosz Brachaczek 

Seniorzy tarnowskiego Koła 
Seniorów pojechali 12 
czerwca na wakacje nad 

polskie morze. Rozlokowaliśmy 
się w domkach kempingowych 
w Ośrodku Wypoczynkowym 
„Komandor”, w pięknej okoli-
cy, otoczonej sosnowym lasem. 
Warunki pobytu były bardzo do-
bre, karmiono nas smacznie i ob-
ficie. Bawiliśmy się także weso-

Seniorzy wypoczywali nad Bałtykiem 
ło na zorganizowanej zabawie 
tanecznej, uczestnikami zabawy 
byli również „seniorzy”: z innych 
miejscowości, zabawy tradycyjnie 
urozmaicili przebierańcy, wno-
sząc wiele radości i humoru. Kie-
rownik ośrodka dzień przed wy-
jazdem, w czwartek, zorganizował 
grilla z grupą seniorów z Drezden-
ka – śpiewaliśmy piosenki bie-

siadnej, było wesoło i humory-
stycznie.

Zwiedziliśmy również pobliskie 
miejscowości: Niechorze (w tym 
latarnię), Śliwin, Rewal, Trzęsacz, 
dokąd można było dojechać ko-
lejką wąskotorową lub przespace-
rować się brzegiem morza. Mim 
niezbyt plażowej pogody seniorzy 
wrócili wypoczęci i zadowoleni.

~ Halina Rybak

Złowiono ponad 94 kg
łowiąc 7,435 kg ryb, drugi był 
Piotr Lima z 6,400 kg, a trzeci 
Artur Bąk z 4,820. Wśród kobiet 
najlepsza była Agnieszka Penz, 
a wśród młodzieży – Bartek Sur-
ma. Największe ryby złowili se-
nior Sylwester Plebanek i junior 
Bartek Surma. Łącznie złowiono 
ponad 94 kg ryb, które po zważe-
niu wróciły do wody.

Organizatorami zawodów byli 
Sołtysi i Rady Sołeckie Barano-
wa, Chyb i Przeźmierowa. 

Organizatorzy składają po-
dziękowania Wójtowi za ufun-

dowanie pucharów za najwięk-
szą rybę, firmie Komplet Polska 
za słodkości oraz tym wszyst-
kim, którzy pomagali w przygo-
towaniach i przebiegu imprezy. 
Na koniec sołtys Baranowa Mie-
czysław Paczkowski zaprosił 
wszystkich na zawody w przy-
szłym roku – do zobaczenia!

~ Zdzisław Braciszewski
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  informacje

Urlop z książką, wakacje z książką czyli lato 
z książką. Dobra książka zawsze w Bibliote-
ce. Polecamy interesujące książki na letnie, 

wakacyjne, urlopowe, słoneczne lub deszczowe dni.
Świat wartości intelektualnych zaprasza wszyst-

kich niezależnie od wieku. Modne hasło na wakacje 
w tym roku to: BIBLIOTEKA JEST TRENDY. Czy-
tamy, bo warto czytać, bo czytanie nie szkodzi. Czy-
tamy różne książki: bestsellery, bo reklama zachęca 
i warto być na bieżąco z literaturą, czytamy klasykę, 
bo warto ją znać. A może warto zacząć czytać litera-
turę w języku oryginału, albo poezję i będzie to czas 
na zastanowienie, wycieszenie i refleksję.

Może warto chociaż weekend spędzić z książką 
bez telefonu, komputera, zakupów – tylko miły re-
laks przy wschodzie i zachodzie słońca. Bo przecież 
książka to alternatywa dla wielogodzinnego ogląda-

INFORMATOR KULTURALNY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

nia telewizji, bądź siedzenia przed komputerem i grania w gry nasycone 
przemocą i brutalnością. S. Maugham mawiał „ Przyzwyczaić się do 
czytania książek, to zbudować sobie schron przed większością przykro-
ści dnia codziennego”.

W Bibliotece duży wybór poradników, przewodników po kraju 
i świecie, książek biograficznych, modnej ostatnio literatury sensacyj-
nej i kryminalnej, szczególnie cieszących się dużą popularnością krymi-
nałów autorów skandynawskich. A także reportaże, dzienniki z podróży, 
przygody na krańcach świata (może amazońska puszczy albo wędrówki 
po piaskach Afryki). Dla wielbicieli polskich widoków warto poznać 
uroki Bałtyku, Mazur czy polskich gór. Dla chcących uaktualnić wiedzę 
dostępna literatura popularnonaukowa.

Duży wybór nowości, najciekawsze tytuły, bestsellery, książki pole-
cane, reklamowane, najlepiej sprzedające się w ostatnich miesiącach:

Kamila Drecka – „Halina Kunicka. ŚWIAT NIE JEST TAKI ZŁY”
Katarzyna Bonda – „OKULARNIK”
Jerzy Pilch – „ZUZA ALBO CZAS ODDALENIA”
Camila Lackberg – „POGROMCA LWÓW”
Ula Ruciak – „POTARGANA W MIŁOŚCI. O Agnieszce Osieckiej”
Sarah Lark – „ZŁOTO MAORYSÓW”
Jakub Błaszczykowski, Małgorzata Domagalik – „KUBA”
Umberto Eco – „TEMAT NA PIERWSZĄ STRONĘ”
Gillian Flynn – „ZAGINIONA DZIEWCZYNA”
Cristina de Stefano – „ORIANA FALLACI. Portret Kobiety”

Polecamy również duży wybór AUBIOBOOKÓW. I oczywiście lite-
raturę dla dzieci młodszych, starszych, w różnym wieku. Wakacje z fan-
tastyczną,  pełną przygód książką to dobry pomysł. 

 ~ I.B.

Od początku lipca dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne wypoczywają nad morzem w Niechorzu. Na pięć turnusów wyjedzie 
łącznie 225 uczestników. Udział każdego z nich jest w 50 % dofinansowany z budżetu naszej Gminy.

~ ARz

Przedstawieniu najważniej-
szych statystyk oraz wrę-
czeniu sponsorom i part-

nerom podziękowań za pomoc 
organizacyjną i finansową po-
święcone było spotkanie podsu-
mowujące dwie tegoroczne im-
prezy sportowe: IV Półmaraton 
Bieg Lwa i Triathlon Lwa. Za-
proszeni goście obejrzeli relacje 
filmowe z obu wydarzeń oraz 
przypomnieli sobie nazwiska 
zwycięzców w poszczególnych 

Nad morzem 

Biegi podsumowane
kategoriach. Była to także okazja do przedstawienia całego zespołu or-
ganizatorów. 

O rosnącym zainteresowaniu udziałem w imprezach biegowych 
świadczy fakt szybkiego zapełniania się list startowych – miejsca w 
Półmaratonie wyczerpały się w pięć dni, a w samym Biegu Lwiątek 
– w zaledwie kilka godzin! Tarnowską imprezę wyróżnia również to, 
że nie ogranicza się ona tylko do biegu – organizatorzy przygotowują 
całodniową imprezę rodzinną, zachęcając do aktywności na świeżym 
powietrzu. Natomiast w Triathlonie Lwa w Lusowie po raz pierwszy 
wystartowała drużyna osób niepełnosprawnych – podopiecznych Sto-
warzyszenia ROKTAR. 

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez firmę 
Mondelez Polska.  ~ ARz
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„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych 
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie internetowej www.goksezam.pl

Zapisy na wycieczki jednodniowe w godz. 9-15:
- w siedzibie GOK „SEZAM” (Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96)
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a)

Informacja telefoniczna: 61 895 92 28

„Wytropić Piasta” - jednodniowa wycieczka 
do Ostrowa Lednickiego
wtorek, 21 lipca, wyjazd z Tarnowa Podgórnego i Przeźmierowa
koszt: 30 zł, zapisy: siedziba GOK „SEZAM” Tarnowo Podgórne i CK Przeźmierowo

Kino plenerowe:
pokaz filmu „Strażnicy Galaktyki”
sobota, 1 sierpnia, godz. 21
Val di Sole, Lusowo. Wstęp wolny.

Lusowskie Spotkania Muzyczne - koncert 98
Dumitru Harea z zespołem, Jonasz Chudobski
niedziela, 2 sierpnia, godz. 13
Kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

Kino plenerowe:
pokaz filmu „Wkręceni 2”
sobota, 8 sierpnia, godz. 21
Plac przy kościele w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

Festiwal BLusowo 2015. Gwiazdy wieczoru:
Juwana Jenkins (USA), Gerry Jablonski (GB)
sobota 22 sierpnia, godz. 15
Lusowo, plac przy kościele oraz Val di Sole. Wstęp wolny.

Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne
Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych 
niedziela, 23 sierpnia godz. 10.30
Lusowo, plac przy kościele. Wstęp wolny.

„Wytropić Piasta” - jednodniowa wycieczka 
do Biskupina i Zatoiopnego Grodu 
wtorek, 14 lipca, wyjazd z Tarnowa Podgórnego i Przeźmierowa
koszt: 30 zł, zapisy: siedziba GOK „SEZAM” Tarnowo Podgórne i CK Przeźmierowo

Afisz
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W cyklu Lusowskie Spo-
tkania Muzyczne spo-
tykamy się z wielo-

ma różnymi gatunkami i stylami 
muzycznymi. Czasem koncerty 
w kościele w Lusowie są także 
okazją, by poznać lepiej rzadkie 
instrumenty i ich możliwości. Tak 
będzie także tym razem.

Na Fletni Pana zagra wirtuoz 
tego instrumentu, Dumitru Harea. 
W programie koncertu znajdzie 
się muzyka klasyczna, filmowa 
i bałkański folk. Pochodzącemu 
z Mołdawii muzykowi towarzy-
szyć będzie zespół w składzie: 
Andrij Melnyk (akordeon) i Ro-

Do naszej Gminy powra-
ca kino plenerowe. Tego-
roczne seanse odbędą się 

w Lusowie, Tarnowie Podgórnym 
i Przeźmierowie. Organizatorzy 
zapowiadają większy niż w ubie-
głym roku ekran i 100 leżaków 
do dyspozycji widzów. Wstęp na 
wszystkie projekcje będzie wolny.

Jako pierwszy wyświetlony 
zostanie film „Strażnicy Galak-
tyki”. Jego bohaterem jest zu-
chwały awanturnik Peter Quill, 
który kradnie tajemniczy artefakt 
będący obiektem pożądania złe-
go i potężnego Ronana. Ambi-
cje ostatniego zagrażają całemu 
wszechświatowi. Chcąc uniknąć 
gniewu Ronana, Quill zmuszony 
jest zawrzeć niewygodny sojusz 
z czterema niemającymi nic do 
stracenia outsiderami: Rocketem 
– uzbrojonym szopem, Grootem – 
drzewokształtnym humanoidem, 

Targi Gminnych Inicjatyw Kulturalnych
5-6 września, Centrum Kultury 

Przeźmierowo

Nowe, lepsze kino w plenerze
śmiertelnie niebezpieczną i tajem-
niczą Gamorą i żądnym zemsty 
Draxem Niszczycielem. Kiedy 
główny bohater odkrywa praw-
dziwą moc artefaktu i zagroże-
nie, jakie stanowi on dla kosmo-
su, musi zmobilizować swoich 
niesubordynowanych towarzyszy 
do ostatniej bitwy, od której za-
leżą losy galaktyki. Amerykański 
film akcji zobaczymy w sobotę 1 
sierpnia o godz. 21 w ośrodku 
Val di Sole w Lusowie.

Tydzień później, 8 sierpnia w 
Tarnowie Podgórnym zobaczyć 
będzie można polską komedię 
„Wkręceni 2”. Jest to kontynuacja 
przebojowego filmu „Wkręceni”. 
Przyjaciele Tomka „Szyi” Za-
równego (Paweł Domagała) roz-
jechali się po świecie, a on jako 
jedyny został w rodzinnym mie-
ście. Podczas pracy mężczyzna 
poznaje przypadkowo Klementy-

nę (Małgorzata Socha). Kobieta 
postanawia zabrać go na kilka dni 
do Warszawy, na co Szyja godzi 
się bez wahania. Niestety Tomek 
ma żonę, Jadźkę (Barbara Kurdej-
-Szatan), która za wszelką cenę 
chce sprowadzić męża do domu. 
Pokaz odbędzie się w parku przy 
kościele w Tarnowie Podgórny. 
Początek o godz. 21.

Ostatnia projekcja odbędzie się 
na terenie przy Centrum Kultury 
w Przeźmierowie. 29 sierpnia o 
godz. 20 zostanie tam wyświetlony 
jeden z większych kinowych prze-
bojów ostatnich lat – „Bogowie”. 
Ten biograficzny dramat opowiada 
o życiu profesora Zbigniewa Reli-
gi, słynnego kardiochirurga, który 
w dorobku miał m. in. pierwszy 
udany przeszczep serca w naszym 
kraju. Historia trzyma w napięciu, 
potrafi rozbawić i wzruszyć. Film 
zdobył wiele nagród, m. in. „Orła” 
2015 i „Złotego Lwa” 2014. Za-
praszamy na pokazy!

~ Jarek Krawczyk

Ciekawy koncert w Lusowie

man Chraniuk (kontrabas). Ich 
występ poprzedzi recital organo-
wy Jonasza Chudobskiego, absol-
wenta poznańskiej Akademii Mu-
zycznej.

Koncert odbędzie się 2 sierp-
nia o godz. 13, tradycyjnie w ko-
ściele pw. św. Jadwigi Śląskiej 
i św. Jakuba Apostoła w Luso-
wie. Wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk
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W dniach 16 i 17 czerwca odbyło się uro-
czyste pożegnanie absolwentów nasze-
go przedszkola: 6-latki ruszają w świat. 

Przed nimi dalsze lata nauki i edukacji. Spędzili 
z nami trzy lata, które pozwoliły im dojrzeć i do-
rosnąć do dalszych ciekawych wyzwań. Na zakoń-
czenie dzieci z grupy Wróbelków i Wiewiórek pod 
okiem wychowawczyń przygotowały piękne arty-
styczne występy. Były tańce, śpiewy, recytacje, za-
grała orkiestra. Wszystko mogli podziwiać zapro-
szeni na uroczystość rodzice i mili goście. Pojawiły 
się radosne uśmiechy i łzy wzruszenia. Po wręczeniu 
przez dyrektor Mariolę Auguścik dyplomów absol-
wentom i podziękowań rodzicom wszyscy zebrani 
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. 

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Pożegnania czas – wszystko zaczyna się od przedszkola

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Szkoła, szkoła, szkoła czeka

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

My Indianie, co pędzimy z wiatrem

W piątek 19 czerwca star-
szaki z naszego przed-
szkola odwiedziły 

Szkołę Podstawową w Przeźmie-
rowie. Przy tej okazji mogły po-
jechać szkolnym autobusem od-
jeżdżającym z przystanku spod 
gimnazjum. W szkole przedszko-
laki zostały ugoszczone przez 
dzieci z klas pierwszych. Dzię-

W piątek 22 czerwca całym przedszkolem 
rankiem wyjechaliśmy na wycieczkę. 
Naszym celem była Indiańska wioska 

w Nadleśnictwie Łopuchówko. Dzień był pochmur-
ny, ale bardzo ciepły. Po przyjeździe powitali nas 
prawdziwi Indianie i Indianki. Zaprosili dzieci do 
swojego obozu. 

Droga prowadziła przez łąki i pola daleko na leśną 
polanę. A tam dziwy: namioty TIPI, skóry niedźwie-
dzi, czaszki bizonów, łuki, strzały i włócznie. Młody 
Indianin oprowadził nas po obozowisku, opowiadał 
o zwyczajach, pokazywał różne przedmioty, uczył 
indiańskich słów i tańca wojowników. Zaś urodziwe 
Indianki zabrały wszystkich na indiański tor prze-
szkód, który obfitował w wiele zadań do wykonania. 
Przedszkolaki łowiły łososie na wędkę, polowały na 
bizony z łukiem i dzidą, łapały wiewiórki, przeska-
kiwały przez rzekę na linie. Na zakończenie wszyscy 
głodni i spragnieni smażyli kiełbaski przy ognisku, 

Życzymy naszym wychowankom dalszych sukcesów na kolejnych 
stopniach edukacji. Wierzymy, że tak będzie, bo są dobrze przygotowa-
ni. Przecież „wszystko zaczyna się od przedszkola”.

~ Renata Włodarczak

ki temu mogły zobaczyć jak wy-
gląda klasa, poznać panie wy-
chowawczynie, wziąć udział w 
zajęciach zintegrowanych. Dzieci 
przywiozły z wycieczki pamiąt-
kowe rysunki i dyplomy, zaś same 
obdarowały swoich kolegów sło-
dyczami. Wszyscy świetnie się 
bawili i radośnie spędzili wspólne 
chwile. Do zobaczenia we wrze-
śniu.

~ Renata Włodarczak
Dziękujemy TPBUS za udostęp-

nienie autobusu

pili soki słuchając indiańskiej legendy. Wróciliśmy szczęśliwi umilając 
sobie powrotną drogę śpiewem. Houk !

 ~ Renata Włodarczak
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Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym

Dzień Rodziny i Dzień Dziecka

Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

Żyj w zgodzie z przyrodą

Czerwiec rozpoczynamy świętem, jakim jest 
Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej oka-
zji w Przedszkolu „Leśne Skrzaty” w Prze-

źmierowie już tradycyjnie odbyło się przedstawienie 
w wykonaniu Rodziców. Tradycja ta wpisała się na 
stałe w kalendarz uroczystości przedszkolnych, do 
tej pory mali widzowie mogli obejrzeć takie przed-
stawienia jak: „Kopciuszek”, „Król Bul”, „O wesołej 
Ludwiczce” i  „Królewna Śnieżka”.

Nasze przedszkole realizuje takie wartości  jak 
zdrowie, przyroda, szacunek dla zwierząt, ochronę 
środowiska wpisane w treści kształcenia wychowa-
nia przedszkolnego i dlatego właśnie w tym roku zo-
stał wystawiony spektakl ekologiczny pt. „Zaczaro-
wany las”. 

Pierwszego czerwca wszystkie dzieci na auli 
przywitała dyrektor Jolanta Kusa, która złożyła 
przedszkolakom życzenia i zaprosiła do obejrzenia 
spektaklu.  Już po chwili widzowie przenieśli się 
w przepiękną i tajemniczą scenerię lasu.  Na scenie 
pojawiły się: przyjazna smoczyca, przebiegła lisica, 
przezorna złota rybka i mądra sowa, które przypo-
mniały dzieciom o tym, że należy dbać o porządek 
w lesie. Wędrując po zaczarowanym lesie  przed-
szkolaki zaprzyjaźniły się również z niedźwiadkiem 

i wesołym wilkiem. Zwierzęta tłumaczyły przedszkolakom, że należy 
szanować las i przyrodę.  Po odbytej wędrówce wszystkie skrzaty wie-
dzą, że w lesie śmieci wrzucamy do kosza, zachowujemy się cicho i nie 
łamiemy gałęzi. 

W podziękowaniu za przedstawienie wszyscy aktorzy oraz reżyser 
Ewa Łuczak zostali nagrodzeni gorącymi brawami i kwiatami wręczo-
nymi przez dzieci. Tego dnia nie zabrakło oczywiście prezentów dla 
najmłodszych, zakupionych przez Radę Rodziców.

Przedstawienie zostało wystawione powtórnie dla uczniów szkół pod-
stawowych z Gminy Tarnowo Podgórne.

~ Monika Królak, Agnieszka Włudyka-Wesołowska

Najistotniejszy w relacjach 
rodzinnych jest głęboki 
charakter emocjonalny 

łączący rodziców z dzieckiem. 
W pędzie codziennego dnia zbyt 
mało czasu poświęca się wartości, 
jaką jest rodzina. A rodzina jest 
podstawowym fundamentem ży-
cia dziecka, który rzutuje na jego 
funkcjonowanie w przyszłości. 
Dziecko obserwując rodziców, 
staje się nośnikiem systemu war-
tości, sposobów wyrażania i ra-
dzenia sobie z emocjami, sche-
matów nawiązywania więzi 
z dorosłymi i rówieśnikami oraz 
wielu innych tak ważnych ele-
mentów składających się na cało-
ściowe funkcjonowanie. 

Mając to na uwadze Przedszko-
le „Pod Wesołą Chmurką” w Tar-
nowie Podgórnym zorganizowało 
uroczystości związane z Dniem 
Rodziny. Na przestrzeni czte-
rech dni dzieci z dziewięciu grup 
przedszkolnych gościły swoich 

Atrakcji nie brakowało także 
dla dzieci. Z okazji ich święta, 
jak co roku, rodzice przygoto-
wali przedstawienie pt. „Zdro-
wie w bajkowym lesie”. Dzie-
ci były  zaskoczone, a zarazem 
szczęśliwe widzą swoich rodzi-
ców na scenie. Przedszkolaki 
bardzo chętnie uczestniczyły we 
wszystkich zorganizowanych 
dla nich niespodziankach, wie-
le radości  niosło za sobą ma-
lowanie twarzy, dużym zainte-
resowaniem cieszył się również 
kącik czytelniczy oraz wyko-
nywanie przez dzieci rysunków 
na dużych arkuszach, których 
wystawa odbyła się na płocie. 
Mając na uwadze hasło „ruch to 
zdrowie” zorganizowano zaba-
wy sportowo-ruchowe na łące. 
Całe przedsięwzięcie miało na 
celu integrację oraz refleksję do-
tyczącą najważniejszej wartości 
w życiu człowieka, jaką jest ro-
dzina. Widząc wzruszenie oraz 
radość malującą się na twarzach 
rodziców oraz ich pociech, 
słuszny wydaje się wniosek, że 
nasz cel został osiągnięty.

rodziców na terenie przedszkola. Każdy rodzic miał 
możliwość zobaczyć swoją pociechę prezentującą ta-
lenty recytatorskie, taneczne, bądź wokalne. W aran-
żacjach artystycznych oraz poczęstunkach dla rodzi-
ców tematem przewodnim była promocja zdrowia, 
o której nigdy nie zapominamy w naszym przed-
szkolu. Prezenty zostały wykonane ręcznie, miały 
charakter zarówno praktyczny jak i ekologiczny. 
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Uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej im. A. Fiedlera 
w Przeźmierowie uczest-

niczyli już po raz piąty w Gmin-
nym Konkursie Historycznym. 
Tym razem zmagania konkurso-
we miały miejsce w Szkole Pod-
stawowej w Ceradzu Kościelnym 
i składały się z trzech etapów – 
zarówno  indywidualnych, jak 
i zespołowych. Tematyka obej-
mowała zagadnienia dotyczące 
starożytnego Bliskiego Wschodu. 

Po zakończeniu pojedynku i  
podliczeniu punktacji okazało się, 
że najobszerniejszą wiedzą histo-

Od lewej strony: Monika Kuczyńska, Paulina Woź-
nik i Mateusz Tabaszewski

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Sukces w Gminnym Konkursie Historycznym
ryczną wykazała się drużyna z na-
szej szkoły w składzie: Paulina 
Woźniak, Monika Kuczyńska 
i Mateusz Tabaszewski. Oczy-
wiście to oni sięgnęli po laury. 
Zwycięzcy zaprezentowali bardzo 
wysoki poziom w zakresie znajo-
mości faktów historycznych, ana-
lizy tekstów źródłowych oraz źró-
deł ikonograficznych.

Finalistom gratulujemy sukce-
su, a ich rodzicom tak wspania-
łych i ambitnych oraz otwartych 
na pogłębianie swojej wiedzy 
dzieci.

~ Piotr Leśniewski

17 czerwca mieliśmy nie-
powtarzalną okazję za-
poznania się z nowo-

czesną technologią drukowania 
w 3D. Krzysztof Mańczak (szkol-
ny administrator sieci kompute-
rowej) przywiózł specjalistyczną 
drukarkę i na oczach społeczności 
szkolnej drukował najrozmaitsze 
przedmioty. Widzieliśmy zatem, 
jak kolejno powstają haczyki, or-
namenty, klocki oraz najzupełniej 
prawidłowo działające gwizdki! 
Poznaliśmy kolejne etapy pro-
dukcji – od fazy projektu przygo-
towanego w specjalnym progra-
mie komputerowym, po gotową 
zabawkę. Uczniowie klas piątych 

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Technologia XXI w. zagościła w naszej szkole!

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Przedszkolaki w naszej szkole

rozbierali na części wydruko-
wany wcześniej budynek miesz-
kalny – utrwalając sobie kolejne 
elementy konstrukcyjne pozna-
ne na zajęciach technicznych. 

Młodsi cieszyli się na wieść, że 
istnieje możliwość wydrukowa-
nia (zagubionych w zabawie) 
klocków lego... Najstarsi ucznio-
wie mogli znaleźć naprawdę cie-
kawe praktyczne zastosowanie 
i powód do uczenia się dokład-
ności i rozwijania wyobraźni 
przestrzennej podczas ćwiczenia 
rysunków technicznych i rzuto-
wania przedmiotów. Zadziwie-
niu i pytaniom nie było końca.  
Cieszymy się z przybliżenia na-
szym uczniom możliwości i szans 
nowoczesnego świata, który szyb-
ko i nieustannie rozwija się na na-
szych oczach.

~R. Kudłaszyk, D. Filipiak

26 maja naszą szkołę odwiedzili wyjątko-
wi goście – dzieci z Przedszkola w Lu-
sówku, które od września rozpoczną na-

ukę. Na tę okazję uczniowie klasy IIA przygotowali 
przedstawienie pt.: „Calineczka”. Mali artyści zagra-
li pierwszorzędnie i w pełni profesjonalnie – okla-
skom nie było końca. Nasi goście zapoznali się też 
ze szkolnymi salami, gabinetem Dyrektora, sekre-
tariatem, boiskiem, salą gimnastyczną, biblioteką 
i placem zabaw. Opuszczali szkołę w świetnych na-
strojach i obiecali, że we wrześniu na pewno spotka-
my się ponownie! A. Jezierska
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Za nami zawody matematyczno-sportowe w Tarnowie Podgór-
nym. 16 czerwca reprezentacja naszej szkoły składająca się 
z ośmiu zawodników  klas IV (4 uczniów – część matematycz-

na, 4 uczniów – część sportowa), ulegając jedynie Szkole Podstawowej 
z Lusowa, zajęła znakomite II miejsce.  Rywalizacja, zarówno w czę-
ści matematycznej jak i sportowej, była do samego końca wyrównana 
i emocjonująca. Miejsca poszczególnych szkół były następujące:

I – Lusowo: 46 pkt,
II – Lusówko: 37 pkt,
III – Tarnowo Podgórne (gospodarze): 36 pkt,
IV – Ceradz Kościelny: 28 pkt,
V – Przeźmierowo: 25 pkt.
Wszystkim uczniom gratulujemy oraz życzymy sukcesu i powodze-

nia w kolejnych konkurencjach matematyczno-sportowych!  ~ A.W.

Szkoła Podstawowa w Lusówku

RAMBIT 2015

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Festyn Rodzinny Mama, Tata i Ja

W szkole w Lusowie: ak-
tywnie, zdrowo, bar-
dzo pogodnie i  ko-

lorowo. Krótko mówiąc… my 
chcemy jeszcze!

Kiedy najlepiej urządzić taki fe-
styn? No oczywiście pod koniec 
roku szkolnego, kiedy już czuć za-
pach wakacji, pogoda raczej dopi-
sze, nastroje też. No i faktycznie: 
pogoda (choć przecież często taka 
kapryśna) dopisała znakomicie. 
Ludzie: dopisali na medal!

Sobota, 13 czerwca, nasza 
szkoła stała zdecydowanie pod 
znakiem Festynu Rodzinnego: 
„Mama, Tata i ja”. Festyny orga-
nizowane przez Radę Rodziców, 
Radę Pedagogiczną oraz uczniów 
lusowskiej szkoły odbywają się 
co roku. Każdy rok to nowe wy-
zwania, nowe pomysły, no i oczy-
wiście zawsze inne hasło, które 
temu wydarzeniu przyświeca. W 
tym roku był to sport, aktywność 
fizyczna i aktywne spędzanie wol-
nego czasu. Czegóż tam nie było: 
pokaz posłuszeństwa psów poli-
cyjnych, pokazy szermierki, ka-
rate, zapasów (warto wspomnieć, 
że każdy mógł tutaj spróbować 
swych sił z zawodnikami). Bar-
dzo aktywnie zaprezentowali się 
rodzice dzieci najmłodszych klas: 
we wspaniałej i żywiołowej zum-
bie, a także w prezentacji róż-

nych dyscyplin sportowych, które 
uprawiają. Można było zobaczyć 
w ich wykonaniu jazdę konną, 
spływ kajakowy itd. 

Niezwykłą atrakcją festynu 
były rozgrywki partii „żywych 
szachów” , gdzie dzieci wcielały 
się w role figur szachowych.

A oprócz głównej sceny jesz-
cze namioty, gdzie życie tętniło: 
gry planszowe, puszczanie baniek 
mydlanych (naprawdę gigantycz-
nych), kącik łamigłówek matema-
tycznych, tworzenie ogromnych 
mandali, kawiarenka (z pysznymi 
wypiekami i kawą), punkt wymia-
ny zabawek, malowanie twarzy 
dzieci, które po kilku minutach 
przemieniały się w tygrysy, koty, 
motyle, i spidermanów…

Nie sposób pominąć konkuren-
cji sportowych, jak choćby biegu 
na 60 m z udziałem naszego ab-
solwenta Denisa Bauwensa, a naj-
młodsze dzieciaki mogły spraw-
dzić swoją zwinność  na torze 
przeszkód. 

Kto powiedział, że zbyt mało 
uprawiamy sportów i że nas to nie 
kręci? Kręci, kręci! I to było wi-
dać i słychać.

~ Barbara Gałężewska
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To co mam, to radość najpiękniejszych lat…

Takimi słowami z piosenki 
Anny Jantar kolejny rocz-
nik absolwentów poże-

gnał się ze społecznością szko-
ły. Na sali gimnastycznej licznie 
zgromadzili się goście, rodzice,  
uczniowie i grono pedagogiczne. 

 Wyróżnieni uczniowie odebrali 
świadectwa z rąk Dyrektor Alek-
sandry Kolendo, a  ich rodzice li-
sty gratulacyjne. 

Nie zabrakło też wielu nagród. 
Nagrodę Wójta za szczególne 
osiągnięcia oraz godne repre-
zentowanie szkoły oraz gmi-
ny otrzymała Joanna Gabryel-
ska. Nagrodę za najwyższą ilość 
punktów na sprawdzianie klas 
szóstych dostała Helena Kacz-
marek, laureatka Wojewódzkie-
go konkursu polonistycznego 
a niezwykła nagroda za Wyjąt-
kową Osobowość, powędrowa-
ła do Antoniego Możdżenia, 
tegorocznego laureata konkursu 
,,Mam Talent”.  Nagrodę Rady 
Pedagogicznej i zaszczytny ty-
tuł ,,Prymus Szkoły 2015” za 
wzorowe oceny i za całokształt 

6-letniej pracy odebrała Maria 
Albrecht. 

Absolwenci śpiewająco poże-
gnali się ze szkołą w Lusowie. 
Nie lada niespodzianką była pio-
senka w wykonaniu Antka Moż-
dżenia, do której słowa napisał 
polonista Michał Kokorzycki, 
a muzykę skomponował muzyk 
Bartosz Melosik. 

Kolejny rocznik absolwentów 
zakończył swą przygodę z „pod-
stawówką”. Jesteśmy przekona-
ni, że zajdą naprawdę daleko i nie 
zapomną minionych sześciu lat 
spędzonych w lusowskiej szkole, 
która dała im solidne podstawy do 
dalszej edukacji.

Wszystkim życzymy niezwy-
kłych wakacji, niezapomnianych 
wrażeń i wspaniałych przygód. 

Do zobaczenia w nowym roku 
szkolnym! 

W imieniu społeczności szkol-
nej 

~ Samorząd Uczniowski 
 PS My też dostaliśmy nagrodę od 

Przewodniczącego Rady Gminy!

Ostatnie dni roku szkolne-
go 2014/2015 były dla 
uczniów klasy II a Szko-

ły Podstawowej w Ceradzu Ko-
ścielnym niesamowitym przeży-
ciem, gdyż spędzili je na Zielonej 
Szkole w Trójmieście. Uczestni-
czyli tam w warsztatach laborato-
ryjnych pt. „Spotkanie z Morzem 
Bałtyckim” w Akwarium Gdyń-
skim oraz zwiedzili „Dar Pomo-
rza”. W zielonych czapeczkach 
promujących Tarnowo Podgórne 
podziwiali wraz z panią przewod-
nik piękny Gdańsk i popłynęli 
statkiem na Westerplatte. Zaba-
wy na plaży, zbieranie muszelek 
i bursztynów sprawiło wiele rado-
ści nie tylko małym uczestnikom 
wyjazdu. Zadowolone i pełne no-

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Z kart kroniki Szkoły

wych doświadczeń dzieci wróciły, aby odebrać świadectwo i ruszyć 
w dalszą wakacyjną przygodę.  ~ A. Ł.
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Grupa uczniów Szkolne-
go Koła Wolontariatu na-
szego Gimnazjum wraz z 

niepełnosprawnymi ze stowarzy-
szenia „Roktar” i ich opiekunami 
udała się 17 czerwca na wyciecz-
kę do „Nowego ZOO” w Pozna-
niu. 

Pierwszą atrakcją był przejazd 
kolejką do „słoniarni”. Tam po-
znaliśmy historię słoni żyjących 
w poznańskim ZOO. Następnie 
odwiedziliśmy tygrysy. Później 
trafiliśmy do wspaniałej „motylar-
ni”, gdzie dosłownie nad naszymi 
głowami przelatywały kolorowe 
owady, często siadając nawet na 
nas. Potem Ci z nas, którzy mieli 
siłę i mogli iść dalej wybrali się na 
długie zwiedzanie i spacer ,a po-
zostali wracali do autobusu kolej-
ką. Podczas jazdy kolejką można 
było podziwiać niedźwiedzie, ży-
rafy, zebry, wielbłądy i nosoroż-

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Na wspólnej wycieczce w ZOO

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Największy sukces sportowy w historii szkoły !

ce. Każdy z podopiecznych „Rok-
taru” miał swojego osobistego 
wolontariusza – długim rozmo-
wom i opowieściom nie było koń-
ca. Pogoda nas nie rozpieszczała, 
ale nasza wspólna wycieczka była 
bardzo udana i jak zwykle bardzo 
pouczająca. Nasi przyjaciele ko-
lejny raz pokazali nam jak można 
cieszyć się z małych rzeczy, być 
szczęśliwym i zadowolonym z cu-
downie spędzonego dnia. Dzięku-
jemy im za to i do zobaczenia na 
następnym wspólnym wyjeździe.
~ Agata Kaszuba, Gabriela Polak 

Po 16 latach sportowych 
zmagań nasze Gimna-
zjum wygrało końcową 

klasyfikację sportową Gimna-
zjów w powiecie poznańskim! 
W rozgrywkach uczestniczyły 42 
gimnazja z powiatu poznańskie-
go. Nasza szkoła zdobyła 414,5 
pkt. Na wynik ten składa się 10 
konkurencji sportowych, w któ-
rych szkoła zdobyła najwięcej 
punktów. W naszym przypadku 
najwięcej punktów zdobyliśmy 
w następujących dyscyplinach: 
1 miejsce w powiecie w ko-
szykówce chłopców (50 pkt), 
1 miejsce w biegach przełajo-
wych chłopców (50 pkt), 2 miej-
sce w koszykówce dziewcząt (45 
pkt), 2 miejsce w piłce nożnej ha-
lowej chłopców (45 pkt) i 3 miej-
sce w tenisie stołowym dziew-
cząt (41 pkt).

W klasyfikacji gmin Tarno-
wo Podgórne zajęło wysokie 4 

miejsce. Na ten wynik złoży-
ło się oprócz naszego 1 miejsca 
bardzo dobre 3. miejsce Gimna-
zjum z Baranowa, 7. miejsce LO 
w Tarnowie Podgórnym w kla-
syfikacji szkół ponadgimna-
zjalnych, 9. miejsce SP Lusowo 
w klasyfikacji szkół podstawo-
wych, 11. miejsce SP Przeźmie-
rowo, 31. miejsce SP Ceradz 
Kościelny, 32. miejsce SP Tar-
nowo Podg., 47. miejsce SP Lu-
sówko.

~ Nauczyciele Wychowania  
Fizycznego z Gimnazjum  
w Tarnowa Podgórnego
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Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Porozumienie  o współpracy

LO TP organizatorem międzynarodowego konkursu

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Aktywny obywatel

„Aktywny obywatel” to projekt z okazji 
25 rocznicy samorządności w niepod-
ległej Polsce. Uczniowie Gimnazjum 

im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym 
wykonywali makiety zabytków, budynków firm po-
wstałych na terenie Gminy, tworzyli projekty mu-
rali i tras turystycznych. Zakończeniem projektu 
było spotkanie z I Zastępcą Wójta Ewą Noszczyń-
ską-Szkurat, które odbyło się 17 czerwca w naszym 

samorządowca, możliwości zaan-
gażowania się w pracę samorzą-
du). Uczniowie z uwagą przysłu-
chiwali się wypowiedziom Ewy 
Noszczyńskiej-Szkurat dotyczą-
cych pracy samorządowca i – po 
zakończeniu spotkania – rozma-
wiali na tematy, które nie zmie-
ściły się w jego części oficjalnej. 
Młodzież przekonała się, że sa-
morządność jest działalnością, 
w którą warto się włączyć. 

~ Tatiana Tatarska

18 czerwca w Liceum 
Ogólnokształcącym 
w Tarnowie Podgórnym 

odbyła się uroczystość podpisania 
porozumienia o współpracy. Na 
jego mocy klasy ekologiczno-tury-
styczne Liceum Ogólnokształcące-
go w Tarnowie Podgórnym zostały 
objęte patronatem akademickim 
Wydziału Biologii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza.

Gościliśmy w szkole prodzie-
kana Wydziału Biologii do spraw 
kształcenia, infrastruktury i współ-
pracy z gospodarką prof. dr hab. Je-
rzego Błoszyka, dr  Szymona Kon-
werskiego adiunkta w Zbiorach 
Przyrodniczych  UAM, dr Anetę 
Piechalak przedstawiciela Dzieka-
na do spraw promocji i współpra-

Matematyka bez granic to międzynarodowy 
konkurs sięgający swymi korzeniami do roku 
1989. Wówczas we francuskich szkołach 

miała miejsce jego pierwsza edycja. Początkowo obję-
ła zaledwie 87 klas, jednakże z biegiem czasu konkurs 
zyskał rangę międzynarodową. Obecnie bierze w nim 
udział młodzież z ponad 40 krajów, w tym uczniowie 
z krajów Unii Europejskiej, a także młodzież z USA, 
Meksyku i Kanady. Konkurs polega na rozwiązaniu 12 
zadań, w tym jedno w języku obcym, w czasie 90 mi-
nut. Organizatorem tego konkursu w rejonie Wielko-
polski jest nasze liceum w Tarnowie Podgórnym.

Uroczystość podsumowująca XXVI edycję kon-
kursu odbyła się 2 czerwca na Wydziale Matematyki 
i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Zaproszono najlepsze klasy uczestniczą-
ce w konkursie wraz z opiekunami, gości – przedsta-
wicieli Starostwa Powiatowego, władz uczelni, firm 
sponsorujących nagrody. 

cy ze szkołami,  I Zastępcę Wójta Ewę Noszczyńską-
-Szkurat oraz Marka Ratajczaka inspektora do spraw 
ochrony  środowiska  w Urzędzie Gminy. 

Jest to kolejny krok poczyniony przez nauczycielkę 
biologii liceum Alinę Śmidodę.  Wszystko po to, aby 
podnosić efektywność  i atrakcyjność nauczania  bio-
logii.  Celem patronatu jest umożliwienie klasie patro-
nackiej pogłębiania zainteresowań  w obszarze nauk 
biologicznych oraz  korzystania z oferty naukowo-dy-
daktycznej Wydziału Biologii, w tym również z zaple-

cza aparaturowego oraz  wszech-
stronnego rozwoju intelektualnego 
poprzez kontakt z kadrą naukowo-
-dydaktyczną. Ponadto uczniowie 
liceum będą brali udział, na zasa-
dzie wolontariatu, w pracach ba-
dawczych wykonywanych na Wy-
dziale Biologii UAM. Dwa razy  
w semestrze  „klasa patronacka” 
będzie uczestniczyła w warszta-
tach laboratoryjnych na terenie uni-
wersytetu. Gama  prowadzonych 
wykładów, seminariów i warsz-
tatów,  udostępnianie  materiałów  
dydaktycznych oraz pomoc w pro-
wadzeniu badań jest bardzo róż-
norodna. Wszystko to ma sprzyjać 
podnoszeniu poziomu nauczania  
oraz wszechstronnemu rozwojo-
wi uczniów liceum. Podczas uro-
czystości dr Szymon Konwerski 
wygłosił wykład „Synantropijne  
stawonogi, czyli obcy w naszym 
domu”.  ~ Alina Śmidoda

W regionie Wielkopolski sukces 
osiągnęły klasy gimnazjalne i lice-
alne z Poznania, Kalisza i Ostrze-
szowa. Laureaci otrzymali nagrody 
w postaci słuchawek, pendrive-ów 
i łakoci, sfinansowane przez Po-
wiat Poznański oraz firmy Macro, 
Komplet Polska, Schattdecor, Mil-
lano, Platinum Oil, Lorenz Bahlsen 
Snack-World i Albeco, Opiekuno-
wie klas zwycięskich otrzymali „za-
proszenie na kolację” do restauracji 
w Hotelu 500 i Pałacu Jaśmino-
wym. 

Całość przebiegła bez zakłóceń, 
w pogodnej i przyjemnej atmosfe-
rze, co było niewątpliwą zasługą 
prowadzących: Kasi Sztuby i Marty 

Mirskiej oraz klasy IIB, która przy-
gotowywała tę uroczystość i czu-
wała nad jej przebiegiem. Ceremo-
nię zakończył znakomity wykład dr 
Michała Rena pt. „Kryptografia to 
nie tylko szyfry”.

Konkurs „Matematyka bez gra-
nic” to doskonała szansa na wyka-
zanie się zdolnościami matematycz-
nymi, kształtowanie umiejętności 
pracy w grupach, poszerzenie zna-
jomości języków obcych, a przede 
wszystkim spędzenie czasu w gro-
nie klasowym w przyjemny i edu-
kacyjny sposób. 

~ Aleksy Wróblewski  
uczeń klasy IIb

gimnazjum. Jego celem było 
umożliwienie bezpośredniego 
kontaktu młodzieży z przedsta-
wicielem władz samorządowych 
i uzyskania odpowiedzi na nur-
tujące uczniów problemy. Nasz 
gość odpowiadał na szereg pytań, 
z których część dotyczyła proble-
mów gminy (ścieżki rowerowe, 
przebudowa ulic, projekt kolei), 
a część – możliwości współpra-
cy społeczności lokalnej z samo-
rządem Gminy (cechy dobrego 
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 
782) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (teks jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1490) 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA PIERWSZY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę nieruchomości położonej w Tarnowie Podgórnym, gmina Tarnowo Podgórne

OZNACZENIE NIERUCHO-
MOŚCI KW PO1P/00255158/8

OBRĘB Tarnowo Podgórne
NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK części działek 1000/8, 1000/9, 1000/11
POWIERZCHNIA DZIERŻAWY Łączna powierzchnia 781,20m2
okres dzierżawy 10 lat

OPIS NIERUCHOMOŚCI Do nieruchomości istnieje bezpośredni wjazd z ul. ks. J. Bryzy.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa.

ZAGOSPODAROWANIE NIE-
RUCHOMOŚCI 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 
LXX/913/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dn. 26 sierpnia 2014r., działki znajdują się na terenie 
oznaczonym jako U - teren zabudowy usługowej.

PRZEZNACZENIE i SPOSÓB 
UŻYTKOWANIA

działalność gospodarcza związana z prowadzeniem domu pogrzebowego.
W ramach realizacji projektu inwestor zobowiązany jest:
·  wybudować dom pogrzebowy bezpośrednio przy ulicy ks. J. Bryzy o maksymalnej powierzchni 

300m2
·  wykonać ogólnodostępne, bezpłatne sanitariaty mieszczące się w ramach budynku głównego z wej-

ściem od zewnątrz;
· za budynkiem wybudować minimum 14 ogólnodostępnych, bezpłatnych miejsc parkingowych
·  obiekt musi spełniać wymogi rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie 

sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z dnia 8 kwietnia 2011 r.)
STAWKA WYWOŁAWCZA 
CZYNSZU DZIERŻAWY

3500 + VAT
Czynsz płatny w stosunku miesięcznym

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

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

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

I Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 19 sierpnia 2015 r. (środa) o godz. 11:00 w sali nr 100 Urzędu Gminy W Tarnowie Podgórnym 
ul. Poznańska 115. 

Wadium w pieniądzu w kwocie 350 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2015 r. (czwartek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne : ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. W przetargu może uczestniczyć tylko osoba, która oso-
biście wpłaciła wadium.  Za dzień wpłaty wadium uznaję się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. 
Wadium zostanie zwrócone lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. 

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

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

Samorządowa Szkoła Muzyczna w Tarnowie Podgórnym

Zakończenie roku w szkole muzycznej

22 czerwca odbył się koncert, na którym wy-
stąpili (w zespołach i solowo) uczniowie 
naszej szkoły. Był czas na wspomnienie 

najważniejszych wyróżnień zdobytych przez młodych 
uczniów, na podsumowanie intensywnej pracy. Nagro-
dę Wójta za najwyższe wyniki w nauce i reprezento-
wanie szkoły w konkursach otrzymał młody puzonista, 
Michał Bandura, uczący się w klasie Piotra Nobika.

Po koncercie wszyscy przenieśli się do klubu jeź-
dzieckiego Hubertus w Lusowie – można było wypić 
kawę, zjeść kiełbaski z grilla i porozmawiać w mi-
łym towarzystwie. Dzieci miały okazję pobawić się na 
świeżym powietrzu, pojeździć konno i bryczką. Mimo 
ulewy, która zmusiła do skrycia się pod dachem, wszy-
scy bawili się znakomicie. 

W tym roku zakończenie było szczególnie ważne – 
szkołę skończyli pierwsi absolwenci (z czteroletniego 

cyklu nauczania). Jest to wydarze-
nie historyczne – po czterech la-
tach tworzenia od podstaw szko-
ły, jej mury opuścili młodzi ludzie, 
którzy pomagali budować nam tę 
historię. Cała jedenastka otrzyma-
ła świadectwa ukończenia szko-
ły muzycznej z wyróżnieniem, co 
świadczy o ich uzdolnieniach. Aby 
podkreślić rangę tego ostatniego 
dla nich zakończenia roku, zosta-
ło ono podzielone na dwie części: 
pierwszą z nich był uroczysty kon-
cert absolwentów, który odbył się 
11 czerwca w pięknych i klima-
tycznych wnętrzach Pałacu Dzia-
łyńskich na Starym Rynku w Po-

znaniu. Potwierdził on to, że ci 
młodzi ludzie to uzdolnieni i nie-
zwykle wrażliwi muzycy – wszy-
scy zagrali pięknie. Później było 
pamiątkowe zdjęcia i niespodzian-
ka dla nich – sesja fotograficzna 
w profesjonalnym studio. Drugą 
częścią było oficjalne zakończenie 
roku, 26 czerwca – był czas na pod-
sumowania, wzruszenia, życzenia, 
wspominki, zwiastun filmu z ich 
koncertu, tort… Myślę, że to spo-
tkanie na długo będzie w pamięci 
nas wszystkich – nie tylko samych 
uczniów, ale też ich rodzin i nas, 
nauczycieli.

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

Położenie nieruchomości Numer 
działki

Pow. dział-
ki

Cena wywoławcza 
(w tym 23% VAT)

Wysokość wa-
dium

Minimalna wysokość 
postąpienia

Tarnowo Podgórne ul. 23 Paź-
dziernika /27 Grudnia 

1378/13 2199 m2 415.000,00 zł 62.250,00 zł 4.150,00 zł

Nieruchomość gruntowa, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą PO1P/00106066/7 położna 
jest w obrębie Tarnowo Podgórne, na ark. mapy 4.

W/wym. działka nr 1378/13 jest niezabudowana, położona w pobliżu osiedla domów jednorodzinnych i przedszkola publicznego, od wscho-
du 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, znajdują się w nich sieci: energetyczne, wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne, 
telefoniczne.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Tarnowo Podgórne 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 Podgórne 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.

PIERWSZY PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 3 sierpnia 2015r.  o godz. 10oo - (poniedziałek) w sali nr 100 (I piętro) Urzędu Gminy w 
Tarnowie Podgórnym 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 wyso-
kości, nie później niż do dnia 29 lipca 2015r. (środa), 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 18 czerwca 2015r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie interne-
towej: 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.   

Tarnowo Podgórne, dnia 15.07.2015 r. WZP.6721.16.2014
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie, przy 
ulicach Rynkowej, Wysogotowskiej i Leśnej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.2015.199 ze zm.) oraz 
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 (tj. Dz.U.2013.1235 ze zm.)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie, przy ulicach Rynkowej, Wysogotowskiej i Leśnej wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 23.07.2015 r. do 21.08.2015 r., w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 04.08.2015 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu, 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.14 oraz składać uwagi do wyżej wymie-
nionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.09.2015 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 594 ze 
zm.), art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2015r, poz. 782.) 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, arkusz mapy 2; 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 za-

drzewiona, ma kształt zbliżony do trapezu. W/wym. działka położona w pobliżu domów jednorodzinnych, od 
południa graniczy z terenami upraw rolnych. Działka znajduje się przy urządzonej drodze – ul. Edmundow-
skiej. 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 uli-
cą Poznańską – drogą krajową 92.  W ulicy Edmundowskiej znajdują się sieci: energetyczne, wodociągowe, 
gazowe, kanalizacyjne.  

przeznaczenie nieruchomo-
ści 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 poło-
żona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej – symbol M4.

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .  
cena sprzedaży brutto  
(w tym 23% VAT)

397.000,00 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 10 sierpnia 2015r. włącznie.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 29 czerwca 2015r. na okres 21 dni, tj. do dnia 20 lipca 2015 r. włącznie.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 594 ze 

zm.), art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2015r, poz. 782) oraz 
uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LI/635/2013 z dnia 23.07.2013r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości, przeznaczam 
do zbycia nieruchomość

WYKAZ

adres nieruchomości Jankowice ul. Wiśniowa
oznaczenie geodezyjne obręb Jankowice, arkusz mapy 2

działki nr: 302/2, 302/3 tworząc jedną nieruchomość
o łącznej powierzchni 6,5247 ha

księga wieczysta KW PO1P/00097922/9 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 
opis nieruchomości nieruchomość niezabudowana położona przy drodze utwardzonej, nieruchomość znajduje się w odle-

głości 450m do drogi krajowej – 92, 9km od obwodnicy S11, z której jest zjazd na autostradę Świecko-
-Warszawa, odległość do Poznania 25km.
teren nieruchomości ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, wymiary szerokość 126 m, długość 
523 m, teren użytkowany rolniczo. W bliskim zasięgu (ul. Wiśniowa) znajdują się sieci: wodociągowa, 
gazowa, kanalizacja sanitarna oraz energetyczna (ulica Południowa w Rumianku).Teren jest wydzier-
żawiony pod uprawy rolne.

przeznaczenie nieruchomości w 
mpzp 

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospo-
darczej w Rumianku – część A, zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XI/140/2006 
z dnia 2 czerwca 2015r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 12 czerwca 2015r, poz. 3778, działki nr 
302/2, 302/3 położone są na terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej lub zabudowy usługowej – 
symbol 2P/U.

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .  
cena sprzedaży brutto (w tym 
23% VAT)

6.420.400,00 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 10 sierpnia 2015r. włącznie.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 29 czerwca 2015r. na okres 21 dni, tj. do dnia 20 lipca 2015r. włącznie.
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Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 594 ze zm.), 
art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 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

Lp. obręb działka nr pow. w m2 księga wieczysta Cena nieruchomości 
(w tym 23% VAT)*

1. Lusowo 527 625 PO1P/00105692/7 82.500,00 zł
2. Lusowo 528 682 PO1P/00105692/7 88.600,00 zł
3. Lusowo 529 713 PO1P/00105692/7 92.300,00 zł
4. Lusowo 532 648 PO1P/00105692/7 84.900,00 zł
opis nieruchomości w Lu-
sowie

niezabudowane, niezagospodarowane, porośnięte drzewami i krzakami, położone przy nieurządzonej drodze 
– ul. Jemiolowej 

przeznaczenie w planie 
zagospodarowania prze-
strzennego i sposób zago-
spodarowania

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu i terenów 
przyległych – Lusowo, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XXII/ 132 /2003 z dnia 4 
listopada 2003r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004r. Nr 22, poz. 623, działki 527, 528, 529, 532 położone 
są na terenie przeznaczonym pod zabudowę rekreacyjną bez prawa dalszych podziałów – symbol III L4 ML. 

5. Rumianek 111/2 1234 PO1P/00224972/4 147.600,00 zł
opis nieruchomości w Ru-mianku niezabudowana, niezagospodarowana porośnięta krzewami i roślinnością trawiastą, położona przy urządzo-

nej drodze ul. Szkolna, od strony drogi działka ogrodzona , ogrodzenie zostanie usunięte przez Gminę w celu 
udrożnienia wjazdu od ulicy Szkolnej.

przeznaczenie w planie 
zagospodarowania prze-
strzennego i sposób zago-
spodarowania

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu jeziora Lu-
sowskiego i rzeki Samy oraz terenów ościennych – cześć Rumianek, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne Nr X/71/2003 z dnia 25 marca 2003r. opubl. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 26.06.2003r. Nr 
108, poz. 1982 – działka 111/2 znajduje się na terenie intensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(dopuszcza się działalność usługowo-handlową i inne formy aktywizacji gospodarczej nieuciążliwe dla oto-
czenia) - symbol IR1M2.  

forma i tryb zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
informacje dodatkowe nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe

* w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena ulegnie zmianie

WZP. 6721.10.2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego terenów w Kokoszczynie oraz w 
Rumianku i Górze

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XII/153/2015 z dnia 
30 czerwca 2015 r.w sprawie: przystąpienia do opracowania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Ko-
koszczynie oraz w Rumianku i Górze.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy skła-
dać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznań-
ska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 12 sierpnia 
2015 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gmi-
ny Tarnowo Podgórne.

WZP. 6721.9.2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
w Sierosławiu w rejonie ul. Pokrzywnickiej  – dz. nr 112/1, 112/2, 
112/3,112/4

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 
r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały 
Nr XII/158/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.w sprawie: przystąpienia do 
opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów zabudowy mieszkaniowej w Sierosławiu w rejonie ul. Po-
krzywnickiej  – dz. nr 112/1, 112/2, 112/3,112/4.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy 
w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgór-
ne w terminie do dnia 12 sierpnia 2015 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne.
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 ogłoszenia
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 

2015 r. poz. 782) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (teks jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1490) 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA
CZWARTY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości położonej w Przeźmierowie, gmina Tarnowo Podgórne

OZNACZENIE NIERUCHO-
MOŚCI KW PO1P/00099481/9

OBRĘB Przeźmierowo

NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK 1266/40

POWIERZCHNIA DZIERŻA-
WY

2500 m2 
z 5,7462 ha

okres dzierżawy 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI Do nieruchomości istnieje bezpośredni wjazd z drogi publicznej - ul. Sosnowa.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa.

ZAGOSPODAROWANIE NIE-
RUCHOMOŚCI 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 
XXI/144/95 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dn. 28 listopada 1995 r., część działki znajduje się na te-
renie pod zieleń ochronną od istniejącej giełdy samochodowej. Istnieje możliwość zorganizowania par-
kingów i lokalizacji usług.
Dla pozostałej części działki nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 
ze  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 
XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 roku powyższa działka znajduje 
się na terenie przeznaczonym pod intensywną indywidualną zabudowę mieszkaniową.

PRZEZNACZENIE i SPOSÓB 
UŻYTKOWANIA działalność parkingowa

STAWKA WYWOŁAWCZA 
CZYNSZU DZIERŻAWY

1250 zł + VAT
 Czynsz płatny w stosunku miesięcznym

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

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

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

IV Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 19 sierpnia 2015 r. (środa) o godz. 10:00 w sali nr 100 Urzędu Gminy W Tar-
nowie Podgórnym ul. Poznańska 115. 

Wadium w pieniądzu w kwocie 125 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2015 r. (czwartek) na konto Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne : ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. W przetargu może uczestniczyć 
tylko osoba, która osobiście wpłaciła wadium.  Za dzień wpłaty wadium uznaję się datę wpływu środków pieniężnych na konto 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Wadium zostanie zwrócone lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg od zawarcia umowy. 

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

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

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 10 lipca 2015 r. został wywieszony w sie-
dzibie  Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, do publicznej wiadomości, na okres 
21 dni, wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy:

Przeźmierowo - działka 11/9;
Rumianek - część działki 2/6;

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

OGŁOSZENIE

Potrzebujemy:
Lodówkę (wys. 147 cm)

Rowerek dla 4 latka
Komodę (60 cm)

Kontakt: 
Biuro Ogłoszeń RESO 604 372 440



 lipiec 2015 \ sąsiadka~czytaj \      43

 ogłoszenia
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 

782) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (teks jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1490) 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA
CZWARTY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości położonej w Przeźmierowie, gmina Tarnowo Podgórne
OZNACZENIE NIERUCHO-
MOŚCI KW PO1P/00099481/9

OBRĘB Przeźmierowo
NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK 1266/40
POWIERZCHNIA DZIERŻA-
WY

4482 m2 
z 5,7462 ha

okres dzierżawy 3 lata

OPIS NIERUCHOMOŚCI Do nieruchomości istnieje bezpośredni wjazd z drogi publicznej - ul. Modrzewiowa.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa.

ZAGOSPODAROWANIE NIE-
RUCHOMOŚCI 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 
XXI/144/95 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dn. 28 listopada 1995 r., część działki znajduje się na te-
renie pod zieleń ochronną od istniejącej giełdy samochodowej. Istnieje możliwość zorganizowania par-
kingów i lokalizacji usług.
Dla pozostałej części działki nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 
ze  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 
XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 roku powyższa działka znajduje 
się na terenie przeznaczonym pod intensywną indywidualną zabudowę mieszkaniową.

PRZEZNACZENIE i SPOSÓB 
UŻYTKOWANIA działalność parkingowa

STAWKA WYWOŁAWCZA 
CZYNSZU DZIERŻAWY

2241 zł + VAT
 Czynsz płatny w stosunku miesięcznym

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

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

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

IV Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 19 sierpnia 2015 r. (środa) o godz. 10:30 w sali nr 100 Urzędu Gminy W Tarnowie Podgór-
nym ul. Poznańska 115. 

Wadium w pieniądzu w kwocie 220 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2015 r. (czwartek) na konto Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne : ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. W przetargu może uczestniczyć tylko osoba, która oso-
biście wpłaciła wadium.  Za dzień wpłaty wadium uznaję się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. 
Wadium zostanie zwrócone lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. 

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

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

WZP.6721.12.2011
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie, w re-
jonie ulicy Szamotulskiej

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 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam  
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie, w rejonie ulicy 
Szamotulskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 lipca 2015 r. do 24 sierpnia 2015 r. w godzinach pracy urzędu, 
pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzę-
du 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 9 września 2015 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Turniej siatkówki plażowej 
rozegrany w ramach spor-
towej rywalizacji sołectw 

Gminy Tarnowo Podgórne wygra-
ła drużyna Przeźmierowo 2. Dru-
gie miejsce zajęło Przeźmierowo 1, 
a trzecie Góra. W zawodach zagrało 
16 dwuosobowych sołeckich dru-
żyn: wyżej wymienione oraz Luso-
wo, Lusówko, Tarnowo Podgórne, 
Sady, Rumianek i Baranowo. Pla-
żówka rozegrana 28 czerwca w Lu-
sowie była ostatnią konkurencją 
dwunastej edycji sołeckich zmagań. 

25 lipca na plaży w Luso-
wie odbędzie się V Po-
wiatowy Turniej Siat-

kówki Plażowej dwuosobowej. 
W zawodach mogą wziąć udział 
dwuosobowe drużyny żeńskie, 
męskie lub mieszane. Uczestnic-

Plażówa Przeźmierowa

Końcowa tabela rywalizacji sołectw
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1 Baranowo 14 13 12 12 11 9,5 9 12 30 10,5 133 V

2 Batorowo 11 - - - - - - 6 - 17 XII

3 Ceradz Kościelny - - - 10 - 8 11 - 18 47 IX

4 Chyby - - 8 16 8 - - 14 - 46 X

5 Góra - - - - - - - - - 15 15 XIV

6 Jankowice - 16 13 - 9 12,5 - 10 20 80,5 VII

7 Kokoszczyn 13 - 11 - - 7 - 3 - 34 XI

8 Lusowo 8 11 10 15 16 16 15 11 26 13 141 III

9 Lusówko 10 14 14 - 13 14 16 13 28 13 135 IV

10 Przeźmierowo 16 10 15 13 10 11 14 15 22 16 142 II

11 Rumianek - - - - 12 12,5 10 7 - 10,5 52 VIII

12 Sady 9 15 9 11 15 9,5 13 8 24 9 122,5 VI

13 Sierosław - - - - - - - 9 - 9 XV

14 Swadzim - - - - - - - 4 - 4 XVI

15 Wysogotowo 12 - - - - - - 5 - 17 XII

16 Tarnowo Podgórne 15 12 16 14 14 15 12 16 32 13 159 I

Całość wygrało sołectwo Tarnowo 
Podgórne, które po dziewięciu kon-
kurencjach zdobyło 159 pkt. Drugie 
miejsce zajęło Przeźmierowo (142 
pkt.), trzecie Lusowo (141), a miej-
sca 4-9 kolejno: Lusówko (135), 
Baranowo (133), Sady (122,5), 
Jankowice (80,5), Rumianek (52) 
i Ceradz Kościelny (47). Za zajęcie 
pierwszego miejsca sołectwo otrzy-
muje 2 500 zł, drugiego – 2 000 zł, 
trzeciego – 1500 zł, 4-7 po 1 000 zł 
oraz 8 i 9 – 500 zł. 

Ania Lis

Siatkówka na plaży
two w turnieju jest bezpłatne, a liczba miejsc ograniczona.  Zgłosze-
nia przyjmowane będą na miejscu do godz. 10.00. Rozpoczęcie zapla-
nowano na godz. 11.00. Regulamin jest dostępny jest na stronie www.
osir.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 508 
104 590. Organizatorami turnieju jest Powiat Poznański, OSiR Tarnowo 
Podgórne i KK Tarnovia Tarnowo Podgórne.

~ Ania Lis
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Kolejny sezon działającej 
na terenie Gminy Tar-
nowo Podgórne od 1999 

roku Szkoły Tańca Jast dobiegł 
końca. W czerwcu odbyły się 
podsumowujące sezon 2014/2015 
występy taneczne grup działają-
cych przy GOK Sezam i OSiR 
Tarnowo Podgórne. Poza nimi 
dzieci i młodzież z klubu OSiR 
Jast wystąpiły na Festynie Anto-
niańskim w Przeźmierowie oraz z 
tancerzami z GOK Sezam na kon-
kursach szkolnych „Mam talent” 
i na uroczystościach kończących 
rok szkolny. 28 czerwca wzięli 
udział w IV Ogólnopolskim Tur-
nieju Tańca Freestyle Move It 
w Piotrkowie Trybunalskim. W 
układach zbiorowych mała gru-
pa i formacja Hip Hop 12-15 lat 
zajęły pierwsze miejsce. Również 
w duetach HH 12-15 lat Bruno 

Taneczne podsumowanie sezonu
w DD 14-15 lat kl. E Sonia Ol-
czyk oraz brąz Oliwia Grzesiak. 
Obydwie zawodniczki uzyskały 
kl. D.

W klasie tanecznej C srebrny 
medal wywalczyła Jadwiga Ko-
szuta. Najwyższą „złotą” notę w 
stylu Jazz w kl. E 12-13 lat otrzy-
mała Dominika Kokoszko, któ-
ra dodatkowo uzyskała klasę D. 
Prawie wszyscy debiutanci w sty-
lu DD, HH i Jazz otrzymali oce-
ny celujące. Pod koniec lipca tan-
cerze rozpoczną obóz taneczny 
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypo-
czynkowym nad Zalewem Ryb-
nickim.

Informacji dotyczących możli-
wości zapisania dzieci na przyszły 
sezon taneczny można uzyskać 
dzwoniąc pod nr tel. regionalne-
go biura ST Jast 726 566 726 lub 
mejlowo: b.dudek@dance.pl

Maruszczak i Sonia Olczyk zajęli 
pierwsze miejsce (poziom E+D), 
a Tomasz Jarmużek i Weronika 
Roszkiewicz drugie (B+C).

W układach solowych HH w 
kat. 8-9 lat w klasie E złoty medal 
zdobyła Gabriela Goślińska i brą-
zowy w solo Disco Dance (w kla-
sie D). Poza tym otrzymała klasę 
D. W kategorii 12-13 lat w stylu 
HH trzecie miejsce zajęła Domi-
nika Grzesiak (kl. E), a pierwsze 

1 czerwca podczas imprezy 
„Tarnovia Basket – Zagrajmy 
Razem” zakończył się ko-

szykarski sezon 2014/2015 w na-
szej Gminie. Jednocześnie od tego 
dnia oficjalnie działalność rozpo-
czął klub Tarnovia Basket. Podob-
nie jak przez cały sezon, również 
w ostatnim meczu sezonu tar-
nowscy zawodnicy pokazali dużo 
koszykówki na wysokim pozio-
mie, ale przede wszystkim jesz-
cze więcej zaangażowania i am-
bicji, mimo że rozgrywali tylko 
mecz sparingowy. Zakończył się 
on zwycięstwem nad Pyrą Poznań 
80 : 63.

Obie drużyny stworzyły cie-
kawe widowisko, mimo że se-
zon ligowy już dawno za nami. 
W przerwach swoje umiejętności 
prezentował Tomasz Baran, zna-
ny jako „Baranek”, jeden z naj-
lepszych specjalistów od ko-
szykarskich trików. Efektownie 
zaprezentowali się także zawodni-
cy obu drużyn w konkursie wsa-
dów. Miłosz Sroczyński, Maciej 
Piazdecki, Damian Antczak i Ję-
drzej Leszczyński pokazali na-

Zwycięskie zakończenie sezonu!

prawdę wysoki poziom. Po zakończeniu spotkaniu odbyła się konferen-
cja, na której przedstawiono plany i cele nowego klubu.

Zawodników Tarnovii Basket czeka teraz kilka tygodni przerwy. Na 
początku sierpnia drużyna wznowi treningi z trenerem przygotowania 
fizycznego Andrzejem Penconkiem, a następnie na przełomie sierpnia 
i września rozpocznie treningi koszykarskie z trenerem Maciejem Du-
dzikiem, który po udanym sezonie, w którym debiutował na stanowisku 
pierwszego trenera, zyskał zaufanie zarządu klubu także na kolejny rok.

Klub Tarnovia Basket dziękuję kibicom za obecność na wydarzeniu 
kończącym sezon, jak i na wcześniejszych meczach. Cały czas prowa-
dzony jest również nabór dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych  
i gimnazjalnych, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygo-
dę z koszykówką. Więcej informacji pod numerem telefonu 535 403 005.
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Zakończyły się rozgrywki 
III ligi kujawsko-pomor-
sko-wielkopolskiej. Zespół 

seniorów GKS Tarnovia Tarnowo 
Podgórne zakończył rozgrywki na 
16. miejscu, co oznacza, że w ko-
lejnym sezonie tarnowianie będą 
grać w IV lidze. 

Trzon zespołu, który awanso-
wał do tej najwyższej w historii 
Klubu klasy rozgrywkowej, sta-
nowili zawodnicy, którzy zdoby-
wali z Tarnovią kolejne awanse 
od „A” klasy poczynając. Dlate-
go żeby sprostać wymaganiom 
III – ligowych boisk, musieli grać 
z wielkim zaangażowaniem i am-
bicją, co niestety powodowało 
więcej kontuzji oraz nadmierną 
liczbę żółtych i czerwonych kar-
tek. Efektem było także znaczą-
ce osłabienie zespołu, w ostatnich 
meczach grało kilku zawodni-
ków, którzy do tej pory grywali 
tylko w A-klasowych rezerwach. 
Wzmocnienia, jakie miały miej-
sce przed sezonem oraz rundą re-
wanżową, nie do końca spełniły 
oczekiwania kibiców, trenerów 
oraz działaczy. W sumie w poło-
wie rundy rewanżowej dziewięciu 
zawodników nie było zdolnych 
do gry. Teraz koniecznie trzeba 
wyciągnąć wnioski z zaistniałej 
sytuacji i podjąć działania gwa-
rantujące jak najlepsze przygo-
towanie zespołu do rozgrywek 

Seniorska drużyna Akade-
mii Reissa OSiR Baranowo 
awansowała i od przyszłego 

sezonu piłkarskiego będzie gra-
ła w klasie okręgowej. Oficjalne 
zakończenie sezonu odbyło się  
21 czerwca, którego głównym 
punktem był towarzyski mecz ro-
zegrany pomiędzy Akademią a re-
prezentacją Przeźmierowa. Na 
boisku OSiR przy ul. Kościelnej 
w Przeźmierowie wygrała 3:0 lo-
kalna drużyna. Wśród zawodni-
ków Akademii Reissa gościnnie 
jako kapitan i środkowy napastnik 
zagrała Andżelika Okupniak. Obie 

Z A klasy do okręgówki

drużyny dziękują Wójtowi Tadeuszowi Czajce i Dyrektor SP w Przeźmie-
rowie Renacie Duszczyk za to …że byli wraz z nami w tych radosnych 
chwilach oraz Jackowi Duszczykowi, Andrzejowi Mrozowi, Damianowi 
Skwierzyńskiemu i Bartkowi Marianowskiemu za pomoc w organizacji 
meczu. ~ Ania Lis

Trzeba wyciągnąć wnioski

w kolejnym sezonie, a także prze-
analizować predyspozycje po-
szczególnych zawodników. 

Fakt, że zespół prowadziło 
w sezonie trzech trenerów, też nie 
sprzyjał stabilizacji w grze zespo-
łu. Kluczowym momentem, kie-
dy szanse na utrzymanie zostały 
mocno ograniczone, był paradok-
salnie zwycięski mecz z Unią 
Solec Kujawski. Zwycięstwo 
4:1 (drugą połowę GKS Tarno-
via grała w dziewiątkę) okupione 
zostało kontuzjami i pauzami za 
kartki kilku podstawowych za-
wodników. To pyrrusowe zwy-
cięstwo spowodowało problemy 
kadrowe, a w konsekwencji wpły-
nęło na postawę drużyny w kolej-
nych ligowych spotkaniach.

Trzeba jednak przyznać, że gra-
jący w tych meczach zawodnicy 
bardzo ambitnie i z wielkim zaan-
gażowaniem walczyli o zdobycze 
punktowe. Jest to też sygnał, że 
nie należy załamywać rąk, a brać 

się do pracy, bo celem jest teraz 
powrót do III ligi. 

Oto statystyki zawodników 
GKS Tarnovia w sezonie 2014/15: 

• strzelcy bramek: Kamil 
Bżdziel 11, Artur Grządzielewski 
9, Bartosz Dylewski 6, Arkadiusz 
Trzciński i Zbigniew Zakrzewski-
po 5, Artur Dorna 3, Tymoteusz 
Zieleśkiewicz 2 oraz Robert Bo-
chiński, Krystian Mańczak, Mate-
usz Niemczyk, Kamil Maćkowiak 
i Mateusz Kubicki po 1 bramce,

• najwięcej asyst miał Kry-
stian Mańczak 10, następnie Artur 
Grządzielewski 8,

• w sumie zespół otrzymał 77 
żółtych i 3 czerwone kartki.

Obecnie głównym zadaniem 
trenera Marka Giese będzie bu-
dowa zespołu, przede wszystkim 
w oparciu o wychowanków Klu-
bu wspartych kilkoma doświad-
czonymi zawodnikami. Drużyna 
GKS Tarnovii rozpoczęła treningi 
9 lipca. Zespół rozegra teraz kilka 
meczy kontrolnych, m.in.:

18 lipca w Obodrzyskach (koło 
Kościana) o 18.00 z Obrą Ko-
ścian, 

22 lipca w Luboniu z Luboń-
skim KS, 

24 lipca w Kaliszu o 18.30 
z KKS Kalisz, 

29 lipca z Obrą Mosina,
1 sierpnia w Pępowie z miej-

scową Dąbrowczanką. 
Początek rozgrywek IV ligi 8/9 

sierpnia.
~ Zbigniew Trawka
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W sobotę, 20 czerwca 
odbyła się druga edy-
cja Triathlonu Lwa 

w Lusowie. Zawodnicy rywali-
zowali na dystansie olimpijskim, 
w którym do przepłynięcia mie-
li 1,5 km, na rowerze pokonali 
40km, a biegnąc – 10 km. Naj-
szybszym okazał się Marcin Kut-
kowski (Posnanian), który na 
metę wbiegł niemal równocze-
śnie ze swoim bratem – Micha-
łem Kutkowskim. Wynik zwy-
cięzcy to 2:08:49. Wśród kobiet 
najlepszą była Urszula Kafarska, 
która uzyskała czas 2:31:55.

Bracia Kutkowscy od począt-
ku nadawali ton sobotniej rywa-
lizacji. Po przepłynięciu dystan-
su 1,5 km jako pierwszy z wody 
wyszedł Michał Kutkowski. 
Marcin Kutkowski, który osta-
tecznie zwyciężył w zawodach 
miał po pierwszej konkurencji 7 
sekund straty, do których doszły 
23 sekundy z boksu rowerowe-
go – co dało Michałowi Kutkow-
skiemu pół minuty zapasu. Druga 
konkurencja – rower – to współ-
praca braci (w Lusowie dopusz-
czalny jest tzw. drafting), jednak 
tutaj o 29 sekund lepszy okazał 
się Marcin, co jak się później 
okazało miało decydujący wpływ 
na rozstrzygnięcie rywalizacji. 
Zawodnicy z Tarnowa Podgór-
nego potrzebowali niemal tyle 
samo czasu na zmianę konku-
rencji – z rowerowej na biegową. 
Dystans 10 km w całości prze-
biegli razem, przez co o wygra-
nej zdecydowały setne sekundy! 
- Od początku było w planie, że 
jedziemy razem etap rowerowy. 
10 km biegu faktycznie pokona-
liśmy wspólnie, ale walczyliśmy 
o wygraną do końca – podkreśla 
Michał. 

Trzecie miejsce zajął Jacek 
Jankowski (Posnania Poznań Tri 
Team) z wynikiem 2:19:11 (po 
doliczeniu dwuminutowej kary).

W rywalizacji kobiet zdecy-
dowaną zwyciężczynią została 

Marcin Kutkowski i Urszula Kafarska 
zwycięzcami Triathlonu Lwa w Lusowie

Urszula Kafarska, która poko-
nała drugą zawodniczkę o ponad 
9 minut. – To był mój trzeci start 
w triathlonie i pierwszy na dy-
stansie olimpijskim, więc oce-
niam swój wynik jako rewelacyj-
ny. Najtrudniejszą konkurencją 
był rower, bo dopiero zaczynam 
jeździć na „szosówce”, więc 
mam jeszcze małe doświadcze-
nie – mówiła na mecie zwycięż-
czyni. 

Drugie miejsce wywalczyła 
Aleksandra Nowak (KS Preto-
rium) – 2:41:09, a trzecie – Anna 
Peterek (BBL Bielsko-Biała) – 
2:41:26.

Triathlon Lwa w Lusowie to 
także zawody dla młodszych za-
wodników – młodzicy, juniorzy 
młodsi i juniorzy startowali na 
dystansie supersprint (600m pły-
wania, 15 km jazdy rowerem, 3 
km biegu). Najszybszym zawod-
nikiem został Marek Strachota 
(Klub Sportowy Biuro Podróży 
AS) z czasem 51:29. W rywaliza-
cji kobiet zwyciężyła Olga Ma-
słowska (GTT Diament) z cza-
sem 57:47. 

Jeszcze młodsi zawodnicy – 
w wieku 10-13 lat wzięli udział 
w aquathlonie (200m pływania, 
1 km biegu). Tutaj zwycięstwo 
odniósł Kamil Kasprzyk (GTT 
Diamen) – 5:31. W klasyfikacji 
dziewcząt wygrała Marta Bog-
dziewicz (również GTT Dia-
ment) – 6:06. Warto dodać, że 
Marta była trzecią zawodniczką 
OPEN.

Organizatorami imprezy było 
Stowarzyszenie Grand Prix Po-
znania, a także OSiR Tarnowo 
Podgórne oraz Gmina Tarno-
wo Podgórne. Więcej informacji 
znajduje się na stronie www.bie-
glwa.pl. 

~triathlon lwa

Michał i Marcin Kutkowscy
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ZLOT JANKOWICZAN

Sołtys, Rada Sołecka Jankowice serdecznie dziękuje Gminie Tarnowo Podgórne, GOK SEZAM i OSiR za pomoc i wspar-
cie przy VII Zlocie Jankowiczan. Serdeczne podziękowania kierujemy również do sponsorów, którymi byli: Brentag, Lidl, 
Strauss Cafe Poland, Kuchnia Polki, Verhowen, Komplet Polska, NOVIX Lewiatan Beata Szwedek, Instalacje Grzegorz 

Halontka, De Laval, Henryk, Elżbieta, Karolina Łowiccy, Agencja Handlowa Stanisław Dykiert, Iwona i Waldek Żylińscy, 
Ogrodnictwo Jarek i Marlena Żylińscy Ceradz Dolny, Schodrew Lucyna Czajka i Zakłady Poligraficzne POL-MAK. 

Podziękowanie Napirx dla Koboli Kolejorza FC Tarnowo Podgórne za grafitti. Dziękujemy również mieszkańcom Jankowic, 
którzy pomogli i wsparli nas w organizacji, a Krzysztofowi Czaplińskiemu za prowadzenie Zjazdu.

PODZIĘKOWANIA

KRAINA ŚW ANTONIEGO – FESTYN ANTONIAŃSKI

Organizatorzy  Festynu Antoniańskiego  serdecznie dziękują osobom i instytucjom za udział i  wkład wniesiony  w uświet-
nienie naszej uroczystości. Oto oni (kolejność przypadkowa): Gmina Tarnowo Podgórne; „Chata Polska” ul. Rynkowa 
i Pasaż Przeźmierowo; Ogrodnictwo Batorowo; BZ WBK I oddział  w Przeźmierowie; Burmistrz Urzędu Miasta i Gmi-

ny w Trzcielu; Barbara i Marian Nowak; Hotel 500 Tarnowo Podgórne; OSIR; Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie;  Gimna-
zjum w Baranowie; Netto Przeźmierowo; Sklep Zoologiczno-Wędkarski Bajcik; 244 PDH „Gustaw”; Kwiaciarnia „Salonik” 
ul. Modrzewiowa; Ogrodnictwo Krzysztof Drazkowiak; Bistro DROMADER; Bistro AKA Aleksander i Adam Kutzner; Bank 
PKO SA Pasaż; Salon Urody „Lafayette” Przeźmierowo Anna Petczke; Schattdecor; Międzynarodowy Transport Ciężarowy 
Żaneta i Janusz Gruntkowscy; Dresso;  Nissan Polody; Artpak Dorota i Piotr Jasina; Zakład Poligraficzny Pol-Mak Batorowo;  
Zakład Cukierniczo-Piekarniczy „Glutenex” Andrzej Kawa Sady; Ośrodek Jazdy Konnej ”Michałówka” Strauss Cafe Poland; 
Lorenz Snack -World; Herlitz Baranowo; Derform Deręgowscy; WP Media Przemysław Przybył; Firma Handlowa Drażko-
wiak Przemysław;  Perfect - Wyposażenie stoisk targowych Genowefa Konieczna; Transport Samochodowy Ryszard Budnik 
Zbąszynek; DECATHLON, Second Skin świat reklamy Krzysztof Musiał;  Artykuły metalowe Jacek Jagiełka Przeźmierowo 
ul. Kościelna; Pasieka Jan Chlebowski;   kwiaciarnia w Pasażu oraz Dorota i Krzysztof Żakowscy; Dorota Barełkowska, Kazi-
mierz Zygmanowski, Eugeniusz Przybylski, Jerzy Wroniecki, Stanisław Kordus, Franciszek Kopydłowski, Kazimiera Strojna 
, Marianna Kupsh, Maria Urbaniak, a także sołtysi: Przeźmierowa Katarzyna Preyer i Rada Sołecka; Baranowa Mieczysław 
Paczkowski, Wysogotowa Elżbieta Szymkowiak, Lusowa Marian Walczak, Tarnowa Podgórnego Piotr Owczarz i Batorowa 
Mieczysław Szafrański.

Zaproszeni goście i mali artyści, którzy w sposób profesjonalny uświetnili naszą uroczystość: Vanessa Jaskólska, Przedszkola: 
„Kaczuszka”, „Pod Muchomorkiem”, „Leśne Skrzaty” i „Stajenka Jagody”,  OSiR JAST Tarnowo Podgórne; Schole: „Józefin-
ki” Baranowo; „Uskrzydleni” Smochowice; „Boże Krówki” Tarnowo Podgórne i „Antośki” Przeźmierowo;

A także Orkiestra Dęta „Da CAPO”  i przeźmierowska grupa muzyczna grająca muzykę biesiadną. Serdeczni im dziękujemy!
Osobne słowa podziękowania kierujemy do wszystkich anonimowych darczyńców, którzy w formie rzeczowej przekazali 

przedmioty na aukcje lub finansowej wsparli nasze dzieło!
        W imieniu organizatorów:  ~ Malgorzata  Raciborska 

Policja wciąż odnotowuje przy-
padki oszustw stosowanych 
wobec osób starszych. Spraw-

cy oddziałując na emocje seniorów, 
podszywają się pod ich wnuków, da-
lekich krewnych, funkcjonariuszy 
Policji, agentów CBŚ czy też pra-
cowników opieki społecznej. Me-
toda działania często opiera się na 
wstępnych kontaktach telefonicz-
nych z potencjalną ofiarą. Oszust 
kieruje rozmową telefoniczną w taki 
sposób, aby osoba starsza uwierzy-
ła, że naprawdę rozmawia ze swoim 
krewnym. Najczęściej opowiada hi-
storię związaną z kłopotami finanso-
wymi spowodowanymi wypadkiem 
drogowym czy też poważną chorobą 
wykorzystując w ten sposób dobre 
serce seniora i wywołując na nim 
presję udzielenia szybkiej pomocy.

Seniorze, nie daj się oszukać!
Drogi Seniorze, aby nie dać się oszukać! 

Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:
• gdy przez telefon ktoś podaje się za Twojego wnuczka lub dalekiego 

krewnego i prosi o pomoc finansową, skontaktuj się najpierw ze swoim 
wnuczkiem dzwoniąc do niego pod znany Tobie numer lub spotkaj się 
z nim i zweryfikuj czy faktycznie potrzebuje Twojej pomocy,

• nie udzielaj obcym osobom żadnych informacji dotyczących swojej sy-
tuacji rodzinnej i materialnej,

• uważaj na niezrozumiale sporządzone umowy (np. kupna), gdy masz 
jakiekolwiek wątpliwości – nie podpisuj !

• zanim otworzysz drzwi swojego mieszkania, spójrz przez okno lub wi-
zjer kto przed nimi stoi, gdy masz wątpliwości zapytaj o cel wizyty lub 
umów się na inny termin,

• nie trzymaj w mieszkaniu ani nie noś ze sobą dużych kwot pieniędzy,
• nie noś karty bankomatowej razem z PIN-em,
• unikaj transakcji z akwizytorami oraz „super” promocji oferowanych 

przez telefon,
• pilnuj swoich dokumentów aby nikt na Twoje dane nie wziął kredytu,
• unikaj odludnych, słabo oświetlonych miejsc,
• zwróć uwagę na tzw. „sztuczny tłok”,
• obserwuj swoje otoczenie, bądź zawsze uważny i ostrożny.
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  i na koniec...
ŻYCZENIA 

Państwu Jubilatom Kazi i Zenonowi Beszterdom z okazji „Złotych Godów”
najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia spokoju i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia

         składają
 Członkowie Klubu Seniora w Sadach

Panu Janowi Dolacie i jego rodzinie  
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci brata 

Mariana Dolaty  

składa sołtys Elżbieta Szymkowiak 
w imieniu własnym 

oraz mieszkańców Wysogotowa

Nie umiera ten kto pozostaje w sercach bliskich
Naszej drogiej Koleżance

Irenie Budziak
pielęgniarce środowiskowej

głębokie i szczere wyrazy współczucia  
z powodu śmierci

Męża

składają koleżanki – Pielęgniarki i Położne  
spółki „Systema” w Tarnowie Podgórnym

Naszej drogiej koleżance seniorce

Krystynie Bartkowiak
głębokie i szczere wyrazy współczucia  

z powodu śmierci 

Teścia

składają 
koleżanki i koledzy z Klubu Seniora  

w Tarnowie Podgórnym

Pani Bożenie Krystianc - Dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej w Lusówku, 

głębokie i szczere wyrazy współczucia  
z powodu śmierci 

Teściowej 

składają pracownicy  
Szkoły Podstawowej w Lusówku

Pani Wiesi Dolata, Natalii, Ani, Iwonie  
oraz ich rodzinom wyrazy  
głębokiego współczucia  

z powodu śmierci męża i ojca  

Mariana Dolaty 

składa Elżbieta Szymkowiak  
w imieniu własnym  

i mieszkańców Wysogotowa

Wszystkim, którzy byli z nami
w tych trudnych chwilach,

za wyrazy współczucia,
okazane wsparcie, ofiarowane
msze święte, kwiaty i udział 

w ceremoni pogrzebowej naszej
żony, mamy, teściowej i babci

Ś.P. 
Aliny Matusewicz

Serdecznie dziękuję
mąż z rodziną

Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal  
oraz uczestniczyli we Mszy Św. i ceremonii 
pogrzebowej naszego Taty, Teścia i Dziadka

Ś.p Zenona Troszczyńskiego

a w szczególności Księdzu Proboszczowi,  
Księdzu Kanonikowi, Panu Wójtowi oraz 
przedstawicielom Urzędu i Rady Gminy,  

Sołtysom, Radzie Sołeckiej, Klubom Seniora, 
Bractwu Kurkowemu, pracownikom Kółka 

Rolniczego, delegacjom firm, rodzinie, 
przyjaciołom, sąsiadom, znajomym,  

Panu organiście oraz firmie  
pogrzebowej ”Oaza”

serdeczne podziękowania składają

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

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

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

Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7800 egz.; Numer zamknięto: 13.07.2015 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 61 652 50 69, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A

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

Okładka: Koncert Maryli Rodowicz, fot.  J. Szymkowiak.

DAM PRACĘ
• Firma remontowo-budowlana zatrudni 
pracownika, na bardzo dobrych warun-
kach. tel. 606-913-102
• Do prac ogrodniczych z  doświadcze-
niem przyjmę .Mile widziane  prawo  jazdy 
510-086-427
• Murarza zatrudnię 504031010.
• Kierowcę CE przyjmę 609-659-932
• Krawcowe zatrudnię . Praca stała Prze-
źmierowo tel. 61-8142-745
• Zatrudnimy  MAGAZYNIERA z prawem 
jazdy kat B (Praca od września 2015) za-
dania: przygotowywanie paczek do wy-
syłki, przyjmowanie towaru inne prace 
magazynowe. Miejsce pracy:  Przeźmie-
rowo. Wymiar czasu pracy:  pełen etat 
(umowa o pracę). Osoby zainteresowane 
proszone są o przesłanie aplikacji mailem 
na adres biuro@hedpes.pl
• CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 
w Sierosławiu podejmie współpracę z in-
struktorem pilates i/lub jogi, instruk-
torem nordic walking oraz masażystą  
z  doświadczeniem w  masażu głębokim 

i drenażu limfatycznym. CV ze zdjęciem 
prosimy składać osobiście w siedzibie fir-
my: Sierosław, ul. Leśna 1, 62-080 Tarno-
wo Podgórne. 
• Poszukuję pracowników do pizzeri: - 
kierowca kat. B, - pomoc w kuchni. Miej-
sce pracy - Lusowo. tel. 793-372-929
• Postal Steel Group w Tarnowie Podgór-
nym zatrudni Magazynierów, uprawnienia 
na wózek. Mail: magazynier@postal.pl
• Ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Przeźmierowie przyjmę Praca od zaraz  
Dobre warunki pracy  601-741-897
• Zatrudnię do prac murarskich tel. 603-
635-878.
• Młoda rodzina w  Lusówku zatrudni 
dyspozycyjną panią do pomocy w domu( 
sprzątanie, gotowanie, prasowanie) oraz 
okazjonalną opiekę nad dziećmi przed-
szkolnymi. Praca 5 dni w tygodniu. Wyna-
grodzenie do ustalenia. Telefon kontakto-
wy 663202453.
• Szkoła językowa w Kaźmierzu szuka na-
uczyciela języka niemieckiego do prowa-
dzenia popołudniowych zajęć grupowych. 
796-500-869

tel. 535 313 363

POSIADAM
DO WYNAJĘCIA

LOKALE
W TARNOWIE PODGÓRNYM

O POWIERZCHNI
20m2, 28m2, 40m2, 68m2 

Praca w systemie 3 zmianowym, nie wymagamy doświadczenia.
Oferujemy umowę o pracę i konkurencyjne stawki.

Firma Nyila zajmująca się
produkcją detali z tworzyw sztucznych

zatrudni pracowników na stanowisko

pakowacz/operator wtryskarki

Nyila oddział Harx Tooling Sp. z o.o.
ul. Topolowa 4, 62-090 Bytkowo, k/Rokietnicy
email: info@nyila.pl
tel. kontaktowy: 61 814 51 61

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt mailowy, telefoniczny 
lub o pojawienie się w siedzibie 
fi rmy.

782 785 462
www.djjordan.com.pl

WESELA 
URODZINY  • JUBILEUSZE • ZABAWY

USŁUGI
BRUKARSKIE

727 694 197
PROFESJONALIZM 100%

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

Fryzjerstwo
Damsko-Męskie

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 88
kom. 605 268 963, 696 482 288
Serdecznie zapraszamy!

JUŻ OD SIERPNIA!

Nowy adres!

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.

• Zatrudnie kosmetyczkę na cały etat. 
Bardzo dobre warunki.. Salon Fryzjersko-
-Kosmetyczny Latika w  Cerekwicy. Zain-
teresowane osoby proszę o kontakt tel. 503-
39-23-80 Mile widziane doświadczenie
• Zatrudnię opiekunkę do rocznego synka. 
Praca w  w  wymiarze pełnego etatu, od 
września na min. rok, w  Przeźmierowie, 
osiedle Ptasie. Warunki wynagrodzenia do 
uzgodnienia. Zapraszam do kontaktu, tel: 
515731907.

SZUKAM PRACY
• Chętnie zaopiekuję się Państwa dziec-
kiem. Jestem ciepłą i  doświadczo-
ną nianią. Proszę o  kontakt pod nr tel. 
519 363 560.
• OPIEKUNKA DO DZIECKA - DOŚWIAD-
CZONA, UCZCIWA, BEZ NAŁOGÓW PO-
DEJMIE SIĘ OPIEKI OD WRZEŚNIA.TEL. 
797-397-491

• Niania z  wieloletnim doświadczeniem 
zaopiekuje się dzieckiem na terenie Tar-
nowa Podgórnego. tel. 667-464-874
• POSPRZĄTAM DOM, ORAZ ZAJMĘ SIĘ 
PRACAMI DOMOWYMI. BEATA 698-240-
862
• Wykwalifikowana i doświadczona opie-
kunka z  referencjami zajmie się dziec-
kiem, dziećmi. tel. 665-142-937
• Zaopiekuję się osobą starszą, tel. 508 
928 552.
• Zaopiekuję się osobą starszą lub mał-
żeństwem dochodząco lub w pełnym wy-
miarze, tel. 723 334 180.
• Poszukuję pracy w ochronie - Przeźmie-
rowo i okolice (mam doświadczenie. Praco-
wałem na giełdzie części), tel. 530 603 441.
• Szukam pracy jako pomoc kuchenna, 
Przeźmierowo, okolice. 509 019 010.
• Zaopiekuję się starszą osobą (może być le-
żąca), mam doświadczenie tel. 530 109 670
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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  

HANDLOWCÓW
DO DZIAŁU SPRZEDAŻY KRAJOWEJ I DZIAŁU EKSPORTU

DOSTAWCA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO DO PRODUKCJI ODZIEŻY ZATRUDNI

ZADANIA
• aktywne pozyskiwanie nowych klientów
• doradztwo w zakresie dostępnych rozwiązań
• przygotowywanie ofert handlowych i sprzedaż
• utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami
WYMAGANIA
• handlowa intuicja i pełne zaangażowanie
• preferowani będą kandydaci z wiedzą o technologii szycia
• umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów handlowych
• prawo jazdy kat. B
• do działu eksportu – dobry angielski wraz z niemieckim 
   lub francuskim lub hiszpańskim lub włoskim 

OFERUJEMY
• umowę o pracę
• duże możliwości rozwoju zawodowego
• nowoczesne narzędzia do wykonywania pracy
• wynagrodzenie premiujące osiągane wyniki

Prosimy o nadsyłanie CV z listem motywacyjnym 
i zgodą na przetwarzanie danych na adres job@strima.com
Strima Sp. z o.o., Swadzim, ul. Poznańska 54, 62-080 Tarnowo Podgórne

Szukacie interesującej i wymagającej zaangażowania pracy, 
a nie jesteście jeszcze pewni swoich umiejętności? Zapraszamy! 
Gwarantujemy dobrą szkołę marketingu i branżowego handlu. Waszą 
przydatność odwzajemnimy adekwatnymi warunkami  i wynagrodzeniem.

ABSOLWENTÓW
ZAPRASZAMY TAKŻE TEGOROCZNYCH

Sierosław, ul. Prosta 7

zatrudni na stanowisko:

Pracownik Działu Technicznego

Opis stanowiska:
§ Bieżąca kontrola procesu produkcji 
§  Nadzór nad procesem wdrażania 

nowych produktów
§  Prowadzenie dokumentacji 

technicznej 
§  Współpraca i utrzymanie relacji 

z kooperantami

Wymagania:
§ Znajomość Auto Cad , Mega Cad
§ Wykształcenie min. średnie
§ Znajomość języka angielskiego
§ Zdolności organizacyjne
§ Umiejętność samodzielnego działania
§ Znajomość pakietu MS Office

Oferujemy:
§ Pracę w stałych godzinach
§  Stabilne zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę

Osoby zainteresowane współpracą
prosimy o przesyłanie CV na adres: 

db@quatro.com.pl

Sierosław, ul. Prosta 7

zatrudni na stanowisko:

Pracownik Działu Zakupów
Opis stanowiska:
§  Odpowiedzialność za proces zakupu 

i dostawy materiałów
§  Nadzór nad stanami magazynowymi 

i bieżące uzupełnianie
§  Prowadzenie procesów 

reklamacyjnych z dostawcami
§  Współpraca i utrzymanie relacji 

z dostawcami krajowymi oraz 
zagranicznymi

Wymagania:
§  Znajomość języka angielskiego
§  Wykształcenie min. średnie
§  Zdolności organizacyjne
§  Umiejętność samodzielnego działania
§  Znajomość pakietu MS Office
§  Umiejętność negocjacji
§  Mile widziana znajomość systemów 

magazynowych
§  Doświadczenie w pracy w dziale 

zakupów będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:
§  Pracę w stałych godzinach
§  Stabilne zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę
§  Pracę w atmosferze współpracy

Osoby zainteresowane współpracą
prosimy o przesyłanie CV na adres: 

db@quatro.com.pl

Kontakt: M-Serwis, ul. Mickiewicza 27/2, Poznań
 tel.: 61 848 31 40, 669 996 401
 e-mail: rekrutacja@m-serwis.com.pl

M-serwis APT zatrudni kobiety i mężczyzn na stanowiska:

- Monter podzespołów elektronicznych (Tarnowo Podgórne)
- Monter wyrobów medycznych (Zakrzewo)

- Magazynier (Poznań Zachód)

Certyfi kat nr 49

PRACA!

Miejsce pracy: Poznań (Wola)
Obowiązki: obsługa maszyn, prace manualne

Praca od pon do pt.
Atrakcyjne wynagrodzenie!

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW
PRODUKCYJNYCH

APT Job Center Service
ul. Gwarna 10, Poznań

tel. 61 2224610
e-mail: r.winska@jobservice.com.pl

STOMATOLOGIA
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Stabilna praca. Większe możliwości.

Od kandydatek/kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia min. średniego (mile widziane wyższe)
• znajomości zasad ortografi i 
• dobrej umiejętności obsługi komputera (MS Offi  ce) 

i urządzeń biurowych 
• zdolności organizacyjnych oraz samodzielności 

w działaniu 
• wysokiej kultury osobistej 
• opanowania, cierpliwości, asertywności
• gotowości do wykonywania pracy min.  soboty 

w miesiącu oraz w godzinach popołudniowych
• pobliskiego miejsca zamieszkania

Mile widziane:
• doświadczenie związane z obsługą klienta
• umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze
• szkolenia z zakresu obsługi klienta

Oferujemy:
• pracę w wymiarze ½ etatu
• atrakcyjne wynagrodzenie 
• pewne i stabilne miejsce pracy 
• pracę w dynamicznym zespole
•  dużą samodzielność w działaniu
•  prywatną, bezpłatną opiekę medyczną

Jeśli wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie, prosimy 
o przesłanie listu motywacyjnego wraz z życiorysem 
na adres e-mail: rekrutacja.infolinia@lidl.pl

W temacie wiadomości prosimy dopisać 
„Pracownik Sekcji Obsługi Klienta”.

Lidl należy do najszybciej rozwijających się fi rm handlowych w Europie. W Polsce 
posiadamy obecnie ponad  sklepów na terenie całego kraju. W związku z dalszym 
rozwojem sieci w Polsce poszukujemy kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Pracownik Sekcji Obsługi Klienta 
Miejsce pracy: Jankowice k. Poznania
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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

na działce 589 m2

z trzema niezależnymi
mieszkaniami

 509 877 901
lub 509 569 839

SPRZEDAM DOM
w Baranowie

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
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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

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

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
Przyjmujemy zamówienia na nasiona rzepaków.

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

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

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

USŁUGI KOMPUTEROWE
PARTKOM

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

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

serwis
naprawa

doradztwo
modernizacja
sieci i internet

komputer zastępczy
na czas naprawy

PROJEKTOWANIE ZAKŁADANIE
I PIELĘGNACJA OGRODÓW

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

OGRODY
Tel. 502 320 559 

PRACOWNIA
USŁUGI STOLARSKIE

Oferta:
•  Zabudowy kuchenne,  

łazienkowe, garderowbowe
• Meble na zamówienie,
• Wyroby z drewna

Kontakt:
Piotr Wiśniewski, tel. 695031560

mail: wisniewskiworkshop@gmail.com
www.facebook.com/wisniewskiworkshop

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ

• Tanio •

• Szybko •

• Solidnie •

tel. 532-377-335

KOSZTORYSOWANIEofertowe, powykonawcze
robór hydraulicznych: wodociągowych,

kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania,
budowlanych: ślusarstwo, mini obiekty z płyt gipsowych

olejfabian@gmail.com508 118 985
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061 814 27 12 

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

AUTO-NAPRAWA
Tomasz Janas

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

Firma MPR-Serwis
świadczy usługi

związane z serwisem,
naprawą i konserwacją

urządzeń typu:

• rooftop • chillery •
• splity • fancoile

• centrale wentylacyjne •
• kotłownie •

E-mail: biuro.mpr-serwis@o2.pl

tel. 798 591 305
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

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje 

psychologiczne i seksuologiczne

SPRZEDAM
czynszowe mieszkanie

przy ul. Owocowej w Tarnowie Podg.
- 61,20m2, z garażem

tel . kont. 607 188 220

WEZMĘ W DZIERŻAWĘ
STOŁÓWKĘ PRACOWNICZĄ
tel. 609 778 935, 61 8142 322
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DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

USŁUGI BRUKARSKIE
I REMONTOWO-BUDOWLANE

KOMPLEKSOWO
tel. 501 617 969

SPRZEDAM DZIAŁKI REKREACYJNE
w Puszczy Nadnoteckiej
nad jeziorem Króteckim 

tel. 721 167 879

Koszenie trawników  
i działek 

781-929-150

Oddam 
ziemię

516 066 984

ELEKTRYK
instalacje, naprawa

tel. 607 286 479

Muzyczna oprawa
imprez okolicznościowych

tel. 607 091 479

bezczynszowe mieszkanie
w Tarnowie Podgórnym - 84 m2

SPRZEDAM

tel. kont. 692 308 095

SZUKASZ CZĘŚCI DO CIĄGNIKÓW 
I MASZYN ROLNICZYCH ?

SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW WIELKOPOLSKICH
oferuje asortyment do wszystkich ciągników 
i maszyn zachodnich. 
W OFERCIE PONAD 150000 PRODUKTÓW!
Posiadamy również pasze i dodatki paszowe 
do wszystkich grup zwierząt

Odwiedź nas!
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25
tel. (61)   843 45 53

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

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

 

606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

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

SPRZEDAM DOM
SIEROSŁAW

tel. 607 982 089
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KOSZENIE TRAWY
WYCINANIE DRZEW

CIĘCIE DREWNA
696 476 239

Szukam świadka kolizji na Rondzie w Zakrzewie
w dniu 2 lipca 2015 r. ok godz 19.00

między Vw Passatem, a Fordem Focusem

667 562 689

WEZMĘ W DZIERŻAWĘ
STOŁÓWKĘ PRACOWNICZĄ
tel. 609 778 935, 61 8142 322

ZESPÓŁ MUZYCZNY
wesela

zabawy • biesiady

605 889 818

Apartamenty nad jeziorem w Lusówku

Cena

2800 zł
netto/m2

ZieloneLusowko.pl

tel.  725 737 256
608 430 283
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kom. 602 659 208

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

 

ROLETY  
ZEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

ROLETKI  
MATERIAŁOWE

ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

www.dobreokna.poznan.pl

 
 

RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

PROJEKTY
ARCHITEKTONICZNE
609 293 536

Podnośniki koszowe
Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604

 
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 - Super Promocja 2850 zł/m2

wolnostojący 116,83 m2 na działce 917 m2

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

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

2850 zł/m2

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

61 8146 979
Lusowo, Nowa 45

• Reportaże
• Kursy fotografii

605 188 010
kxrx@wp.pl

FOTOGRAFIA ŚLUBNA

W Y N A J E M       U S Ł U G I       S P R Z E D A Ż

TEL. 608 138 138

HanLift.pl

PODNOŚNIKI  KOSZOWE

...prac
e wysokośc

iowe 

HanLift.pl

www.hanlift.pl

W Y N A J E M       U S Ł U G I       S P R Z E D A Ż

TEL. 608 138 138

HanLift.pl

PODNOŚNIKI  KOSZOWE

...prac
e wysokośc

iowe 

HanLift.pl

www.hanlift.pl

SKUP AUT
731 767 531
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PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

US¸UGI
TAPICERSKIE
• zmiana tapicerek
• modernizacja
  i naprawa mebli
• transport gratis

tel. 508 610 256

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE
TANIO

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

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

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

BRUDNA ROBOTA

www.brudna-robota.pl ✆ 506 122 506

MYCIE DACHÓW
ELEWACJI

KOSTKI BRUKOWEJ
Tereny zielone, nasadzenia,

pielęgnacja, sprzątanie przemysłowe,
rozbiórki, brudna robota.

Okna i drzwi
produkcja, sprzedaż, montaż, naprawa, regulacja

WIST

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41
tel. 61 814 29 74, 513 035 741, 665 356 318

www.wist.poznan.pl

Rok za∏o˝enia 1992

• Rolety - montaż i naprawa
• Moskitiery
• Roletki materiałowe
• Szyby - wymiana

z kuponem
rabat

KLINKIER
PŁYTKI

OGRODZENIA
ELEWACJE

PŁOTY

884 793 573

FACHOWO • SZYBKO

DREWNO
KOMINKOWE

NISKIE CENY • TRANSPORT GRATIS
PROMOCJA - SOSNA 139 PLN

tel. 691 369 312
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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

adiunkt ze szpitala
przy ul. Polnej w Poznaniu

SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK

Przyjmuje w każdy poniedziałek i czwartek,
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

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

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

kom. 505 805 204

• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

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

GABINET KOSMETYCZNY
HANNA NAŁĘCZ

• MANICURE • PEDICURE • MAKIJAŻ •
• ANALIZA KOLORYSTYCZNA •
• ZABIEGI NA TWARZ I CIAŁO •
LUSOWO, UL. WIERZBOWA 15

TEL. 691 042 124
wtorek – piątek 1100 - 1900, sobota 900 - 1400
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w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 40
Cukiernia – Kawiarnia

Czynna
od 9.00 do 18.00
7 dni w tygodniu
tel. 787 693 164
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kom. 695 181 181
 723 030 030
 722 394 296
 725 003 003
tel. 61 6647 766

kom. 725 070 070 kom. 667 927 318 kom. 601 227 733kom. 783 031 031
 725 070 070

tel. 61 6647 750
 61 6647 722

kom. 693 298 238
 722 394 298
tel. 61 8162 323

kom. 722 394 297
 725 050 050
 724 003 003
tel. 61 8162 323

kom. 725 003 003
tel. 61 6647 766

kom. 783 000 022, tel. 61 6647 755

MOTOCYKLE

SERWIS RECEPCJA SERWISU: tel. 61 6647 750, 61 6647 722

STACJA KONTROLI POJAZDÓW:  tel. 61 6647 750, 61 6647 722
DZIAŁ LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH: kom. 783 030 030, tel. 61 6647 722
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: tel. 61 6647 755

AUTO WACHEAUTO WACHEAUTO WACHEAUTO WACHEAUTO WACHEAUTO WACHE
AUTORYZOWANY DEALER

SERWIS



fot. D. Nowicki, J. Szymkowiak, Ł. Wojtyniak. M. Kromski 


