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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
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!
Padają kolejne rekordy temperatury, padają rekordy frekwen-

cji na Tarnowskich Termach, plaże w Lusowie, Lusówku i Chy-
bach pękają w szwach – gorący ten sierpień. Mam nadzieję, że 
pogoda dopisze również podczas festiwalu BLusowo, Gminnych 
Dożynek i Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych, 
bo program każdej z tych imprez jest naprawdę bardzo ciekawy. 
Zapraszam także do wspólnego pożegnania lata – wszystkie pro-
pozycje przedstawiamy na łamach gazety.

Ostatnie sierpniowe dni to także czas przygotowań placówek 
oświatowych do nowego roku szkolnego. Wiele dzieci rozpocznie 
naukę w nowych lub wyremontowanych obiektach – o nowym 
przedszkolu w Sadach, nowym skrzydle szkoły w  Lusówku i no-
wej szkoła w Baranowie, a także o innych inwestycjach prowa-
dzonych na terenie Gminy piszemy również w tym numerze „Są-
siadki-Czytaj”. 

Zapraszam do lektury! ~ Agnieszka Rzeźnik 
 Redaktor naczelna

Święto Latawca odbędzie się 
w tym roku 19 września. 
Tradycyjnie najważniejszą 

atrakcją będzie konkurs latawco-
wy. Warto zatem ostatnie waka-
cyjne dni poświęcić na wymyśle-
nie projektu własnego latawca. 

Dokładny program imprezy za-
mieścimy we wrześniowym nu-
merze „Sąsiadki-Czytaj” i na 
gminnej stronie internetowej, jed-
nak już dziś prosimy zarezerwo-
wać ten termin w domowym ka-
lendarzu!

~ ARz

Latawiec zaprojektuj  
już dziś

Ostatnie spotkanie Zespo-
łu Konsultacyjnego, po-
wołanego do tworzenia 

Planu Rozwoju Lokalnego 2016-
2020, zaplanowano na 17 sierp-
nia. Dla przypomnienia Zespół 
tworzą przedstawiciele Rady 
Gminy, sołtysów, organizacji po-
zarządowych, przedsiębiorców, 
seniorów, służb mundurowych 
oraz proboszcz tarnowskiej para-
fii, a także dyrektorzy jednostek 
gminnych i prezesi spółek. Zada-
niem Zespołu było analizowanie 
i opiniowanie poszczególnych za-
dań zgłoszonych przez mieszkań-
ców do Planu. 

W czerwcowej „Sąsiadce~czy-
taj” zamieszony został projekt 
Planu i prośba do mieszkańców 

o opinię. Wpłynęło ich kilka-
dziesiąt – od rad sołeckich, sto-
warzyszeń, grup i pojedynczych 
osób. To właśnie te uwagi będą 
omawiane na ostatnim spotkaniu 
Zespołu. Kolejny etap to przeka-
zanie Planu Radzie Gminy. We 
wrześniu przewidziane jest pod-
jęcie stosownej uchwały przez 
Radę Gminy. Następnie harmo-
nogram i zakres prac objętych 
uchwalonym Planem Rozwo-
ju Lokalnego na lata 2016-2020 
w specjalnym opracowaniu trafi 
do mieszkańców.

Przewodnicząca Zespołu  
Konsultacyjnego

Ewa Noszczyńska-Szkurat
I Zastępca Wójta

Zespół po raz ostatni
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 pytania do wójta

Jak będzie przebiegała linia wysokiego 
napięcia przez naszą Gminę? 
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Proszę o informację na temat przebiegu przez teren 
naszej Gminy linii energetycznej 400 kV  

Piła-Krzewina-Plewiska. Słyszałem, że Polskie  
Sieci Elektroenergetyczne zaproponowały nowy, moim 

zdaniem niekorzystny przebieg linii.  
Jakie działania Gmina podejmuje w tej sprawie?

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA prowadzą postępowanie 
w sprawie lokalizacji na terenie Gminy Tarnowo Podgórne li-
nii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewina – Poznań Plewi-

ska. Twardo stoimy na stanowisku, że jedynym możliwym wariantem 
jest przebieg przez Batorowo, Sady i Swadzim. Był on konsekwentnie 
umieszczany w dokumentach planistycznych Gminy od lat 90-tych. Na 
tej trasie znajdują się dwa obowiązujące plany zagospodarowania prze-
strzennego, które nie przewidują zabudowy. Taki wariant przebiega po 
śladzie istniejącym wzdłuż drogi ekspresowej S11.

Wariant drugi, obecnie zaproponowany przez PSE, wyznacza prze-
bieg linii przez Lusówko, Jankowice i Rumianek, przez tereny prze-
znaczone w Studium oraz w obowiązujących miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową oraz 
zabudowę produkcyjno-magazynową i usługową. Na przykład w Janko-
wicach teren wskazany przez PZE jest zabudowany osiedlem zabudowy 
mieszkaniowej. Ponadto trasa przebiega przez najcenniejszy przyrod-
niczo obszar naszej Gminy tj. Obszar Chronionego Krajobrazu Ryn-
ny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy. Jest to dla nas wariant nie do 
przyjęcia.

Podjęliśmy współpracę z gminami, dla których projektowany prze-
bieg trakcji elektrycznej byłby również zmieniony, by mocniejszym 
głosem przeciwdziałać niekorzystnemu rozwiązaniu.

dotychczasowy przebieg linii 
akceptowany przez Gminę

nowy przebieg proponowany  
przez PSE
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Baranowo

 Na ukończeniu opracowywanie projektu 
przebudowy ul Wspólnej/Przemysława

 Zlecono budowę placu zabaw na ul. Pla-
tynowej

 Zlecono uzupełnienie placu zabaw przy 
ul. Ametystowej

Ceradz Kościelny

 Zlecono opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na termomodernizację szkoły 
podstawowej

Chyby

 Trwa opracowanie projektu chodnika ul. 
Szkolnej

 Podpisano umowę na budowę molo

Góra

 Trwa przygotowanie ponownego prze-
targu na realizację ul. Krętej

Jankowice

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

 Trwa aktualizacja projektu ścieżki rowe-
rowej łączącej Lusówko z Jankowicami

Kokoszczyn 

 Zakończono przebudowę placu zabaw

 Trwa opracowanie projektu chodnika 
przy ul. Lipowej

Lusowo

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

 Trwa budowa budynku gospodarczego 
przy szkole podstawowej

Lusówko

 Trwają odbiory w nowym skrzydle szkoły 
podstawowej 

 Ogłoszono przetarg na budowę, przebu-
dowę i rozbudowę Pałacu

 Trwa aktualizacja projektu ścieżki rowe-
rowej łączącej Lusówko z Jankowicami 

 Trwa przebudowa ul. Otowskiej

Przeźmierowo

 Na ukończeniu opracowywanie projektu 
przebudowy ul. Kościelnej i Jarzębinowej
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Zakończyła się przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rol-
nych w Batorowie. Koszt tego zadania to 388 716,20 zł, przy 
czym 26 250 zł otrzymaliśmy z Województwa Wielkopolskiego 

w ramach środków przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekul-
tywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. 

Prace zostały wykonane w ramach zadania pn: „Przebudowa ul. Bato-
rowskiej w Batorowie na odcinku od końca działki o nr ewidencyjnym 
110/1 do ul. Stefana Batorego”. Pierwsza część tego zadania została wy-
konana do końca roku 2014 r. Obecnie prace obejmowały roboty przy-
gotowawcze, roboty ziemne, podbudowy nawierzchni, roboty wykoń-
czeniowe oraz oznakowanie drogi o długości 350 m.

Justyna Krynicka  Gł. Spec. ds. Funduszy Unijnych

Kolejne zadanie drogowe 
zrealizowane

Z kurtyną chłodniej

W dwóch miejscach (w Parku St. Kanikowskiego w Przeźmie-
rowie i w Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym) stanę-
ły kurtyny wodne, ustawione przez naszą Ochotniczą Straż 

Pożarną. Uruchamiane podczas upalnych dni gwarantowały każdemu 
chwilę ochłody. ~ ARz
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 aktualności

Po raz drugi serdecznie zapraszamy na Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne. To wy-
jątkowe święto dla wszystkich mieszkańców Gminy, a zwłaszcza dla tych, którym 
jesteśmy wdzięczni za trud i wysiłek włożony w zbiór tegorocznych zbóż. Rolnicy 

w naszej Gminie są – pracują całymi rodzinami – od pokoleń. To z pośród nich wybrano 
Starościnę i Starostę Dożynek. Te zaszczytne funkcje będą pełnić Dorota Szmiel z Kokosz-
czyna oraz Antoni Andrzejczak z Lusówka.

Dorota Szmiel gospodaruje wraz z mężem na 40 hektarach, zajmuje się głównie produk-
cją roślinną, aktywnie pracuje w Radzie Sołeckiej.

Antoni Andrzejczak jest prezesem Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych i przewodniczącym Rady Sołeckiej. Swoje gospodarstwo, które jest najwięk-
szym w Lusówku, przekazał synowi.

Przedstawiciele poszczególnych sołectw wniosą wieńce dożynkowe do kościoła, a po 
mszy przejdą, w barwnym korowodzie prowadzeni przez zespół Lusowiacy, na plac przy 
kościele. Tam po obrzędzie żniwnym w wykonaniu Zespołu  nastąpi przekazanie chleba 
Gospodarzowi Gminy i Proboszczowi Parafii Lusowo przez Starościnę i Starostę Dożynek. 

Niewątpliwą atrakcją Dożynek będą stoiska przygotowywane przez każde sołectwo. Bę-
dzie można spróbować regionalnych przysmaków – czerniny, placków ziemniaczanych, 
pyr z gzikiem, wyrobów wędliniarskich czy też słodkich wypieków. Będzie też można 
obejrzeć stare sprzęty rolnicze, jakże inne od tych współczesnych.

Zachęcam do głosowania na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i stoisko. A od godziny 
13.00 rozpocznie się niezwykle kolorowy, wielojęzyczny, wielokulturowy, już 16. Prze-
gląd Zespołów Folklorystycznych (szczegółowy program Przeglądu jest na str. 34). 

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
I Zastępca Wójta

Kółko Rolnicze w Tarno-
wie Podgórnym organi-
zuje Dożynki Parafial-

ne połączone z obchodami 108. 
rocznicy powstania Kółka Rolni-
czego. Uroczystości zaplanowano 
na 15 sierpnia. O 12.00 odprawio-
na zostanie msza św. w intencji 
rolników w kościele w Tarno-
wie Podgórnym, a po niej nastąpi 
przejście do tablicy pamiątkowej 
i złożenie kwiatów. W obchodach 
udział wezmą Wójt Tadeusz Czaj-
ka oraz Prezes Wojewódzkiego 
Związku Rolników, Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych Ryszard Na-
pierała. 

Na imprezy z okazji zakończe-
nia żniw zapraszają również soł-
tysi i Rady Sołeckie Góry i Sa-
dów – obie imprezy odbędą się  
29 sierpnia.  ~ ARz

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka 
oraz

Ksiądz Proboszcz dr Dariusz Madejczyk
zapraszają na Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne

23 sierpnia Lusowo godz. 10.30

Zakończenie 
żniw  
w Tarnowie 
Podgórnym, 
Górze  
i Sadach

II Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne 

W Szkole Podstawowej w Lusówku trwa-
ją odbiory w nowo wybudowanej części, 
stanowiącej II etap rozbudowy. Przy ist-

niejącym budynku szkoły powstał obiekt trzykondy-
gnacyjny wraz z nowym głównym holem wejścio-
wym. 

W przyziemiu nowej części obok pomieszczeń 
technicznych i kotłowni będzie sala do ćwiczeń ko-
rekcyjnych, szatnie i świetlica. Na parterze powstały 
sale lekcyjne i pokój nauczycielski. Kolejne 4 sale 
lekcyjne znajdują się na piętrze. Tu także zaplanowa-
no miejsce na gabinet pedagoga i pielęgniarki.

To ważna inwestycja dla Lusówka, miejscowości, 
w której najszybciej zwiększa się liczba ludności. 
Nowi mieszkańcy to bardzo często rodziny z dzieć-
mi, które naukę podejmują lub wkrótce podejmą w 
szkole podstawowej.

~ ARz

W Lusówku szkoła jeszcze większa



6       / sąsiadka~czytaj / sierpień 2015

 aktualności






 In
w

es
ty

cj
a 

za
ko

ńc
zo

na
 / 






 In
w

es
ty

cj
a 

re
al

iz
ow

an
a 

/ 





 Z
ak

oń
cz

en
ie

 p
rz

et
ar

gu
, w

yb
ór

 w
yk

on
aw

cy
 / 






 P
rz

et
ar

g 
tr

w
a 

/ 





 P
rz

yg
ot

ow
yw

an
ie

 d
ok

um
en

ta
cj

i

 Podpisano umowę z wykonawcą realiza-
cji płyty Rynku

 Trwa remont kotłowni w budynku szkoły 
podstawowej

 Złożono oferty na modernizację Parku 
im. St. Kanikowskiego

Rumianek

 Zakończono budowę placu zabaw

Sady

 Trwa opracowanie projektu ul Rolnej

Sierosław

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

Swadzim

 Ogłoszono ponowny przetarg na projekt 
i realizację mieszkań socjalnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu

Tarnowo Podgórne

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

 Podpisano umowę z wykonawcą na 
przebudowę ul. 25 Stycznia

 Trwa budowa budynku administracyjne-
go

 Ogłoszono przetarg na wykonanie pro-
jektu i budowę instalacji fotowoltaicz-
nej dla szkoły podstawowej

Wysogotowo

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

 Trwa budowa chodnika na ul. Skórzew-
skiej 

Pozostałe

 Trwają prace remontowe w komunal-
nych budynkach mieszkalnych 

61. Akcja 
Honorowego 

Krwiodawstwa
Pod patronatem Wójta Tadeusza Czajki

29 sierpnia, w godz. 8.00 – 16.00
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

ul. Szkolna, Tarnowo Podgórne
zaprasza

Stowarzyszenie Dar Serc

Festyn w Country Parku
Zapraszamy wszystkie dzieci do zabawy podczas Wielkiego Festy-

nu, który odbędzie się 30 sierpnia w Country Parku „Pod Gajem” 
w Ceradzu Kościelnym. Wśród atrakcji, zabaw i konkursów ze 

wspaniałymi nagrodami, znajdą się również autorskie aktywności, m.in. 
ścieżka edukacyjna „Pokochaj Las”.

Zabierzmy zatem rodzinę, psa i świętujmy z „Country Parkiem”. Po-
czątek o 13.00 – wstęp wolny! Ze względów organizacyjnych gospo-
darze proszą o potwierdzenie przybycia na prusiecka@countrypark.pl

~ARz

Zaplanuj wycieczkę na grzyby

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego zaprasza mieszkań-
ców  na grzybobranie we wrześniu. Informacje i zgłoszenia u Bo-
żeny Możdżeń pod tel. 693 114 200.

~ Jacek Pietrucha

W Baranowie, z gotowych modułów, powstaje szkoła podsta-
wowa prowadzona przez Akademię Pitagorasa. Jak zapew-
nia dyrektor Joanna Cebernik 1 września uczniowie roz-

poczną w niej naukę.
Szkoła w Baranowie będzie placówką publiczną i bezpłatną, prowa-

dzoną przez operatora prywatnego. Oprócz wypełnienia ramy progra-
mowej szkoła oferuje szereg zajęć i warsztatów dodatkowych, w tym 
naukę jęz. angielskiego, zajęcia sportowe i plastyczne oraz wspólne 
z nauczycielami odrabianie zadań domowych w szkole. Uczniowie klas 
trzecich i czwartych będą korzystać z zajęć basenowych na Tarnow-
skich Termach (obecnie na prośbę zainteresowanych rodziców trwają 
rozmowy, by taką możliwość miały również dzieci młodsze). 

– Od pierwszego dnia nauki priorytetem dla wszystkich pracowników 
szkoły jest indywidualne podejście do każdego dziecka i wspieranie go 
w rozwoju i nauce przy zachowaniu przyjaznej atmosfery – zapewnia 
Joanna Cebernik. 

W szkole będzie siedem klas: trzy pierwsze, dwie drugie (w tym jedna 
integracyjna), trzecia i czwarta – w każdej po maksymalnie dwudziestu 
uczniów – łącznie do szkoły w Baranowie zapisało się 120 uczniów 
z Baranowa i Chyb. ~ ARz

W Akademii Pitagorasa 
praca wre
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Wszystkich zaintereso-
wanych zapraszamy 
na kurs na ratownika 

wodnego, organizowany przez 
Tarnowskie Termy. 

Spotkanie organizacyjne oraz 
sprawdzian wstępny odbędą 
się 18 sierpnia o 19.00 (zbiórka 
w holu głównym Tarnowskich 
Term). Zajęcia rozpoczną się po 
zebraniu odpowiedniej liczby 
chętnych. 

Miejsce prowadzenia zajęć teo-
retycznych  praktycznych – Tar-
nowskie Termy. 

Osoby, które ukończą kurs, 
otrzymają pełnoprawne upraw-
nienia Ratownika Wodnego zgod-
ne z rozporządzeniem MSW, 
dające możliwość pracy na kąpie-
liskach i basenach w całej Polsce.

Szczegóły i zapisy: 
•	 	Damian Jerszyński,  

tel. 500 276 047,
•	 	Łukasz Beszterda,  

tel. 727 911 442,
•  Mailowo na adres: beszterda.

wopr@gmail.com.
 ~ TT

Liczba gości Tarnowskich Term 
- w czerwcu: 31 475 osób 
- w lipcu: 45 145 osób            Rekord frekwencji – 9 sierpnia: 2 293 osoby

Kurs na ratownika 
wodnego

Dzieci uczestniczące w ter-
malnych półkoloniach 
zapraszamy 31 sierpnia 

(poniedziałek) do Tarnowskich 
Term na spotkanie z okazji za-
kończenia lata. Początek imprezy 
o 17.00, wstęp dla dzieci – uczest-
ników półkolonii jest bezpłatny. 

Najważniejszą atrakcją będzie 
możliwość wspólnego pomalowa-
nia samochodu Smart. Odbędzie 
się  także konkurs „Moje wspo-
mnienie z półkolonii”, w którym 
nagrodą będzie rower! Wszyst-
kim uczestnikom zostaną wręczo-
ne dyplomy. 

Zapraszamy! ~ TT

Półkoloniści TT wspólnie zakończą lato
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Od niedawna dzięki Tar-
nowskim Termom mo-
żemy korzystać z dobro-

dziejstw kąpieli saunowych.
W naszym kraju kąpiele sauno-

we dopiero zdobywają popular-
ność, jednak, jak wskazuje Pol-
skie Towarzystwo Saunowe, mało 
kto próbuje dowiedzieć się więcej 
o saunowaniu zanim trafi do sau-
ny. Większość saunowiczów roz-
poczyna zatem swoją przygodę 
z kąpielami saunowymi na zasa-
dzie prób i błędów. Dobrze, jeśli 
ćwiczą w środowisku, które jest 
na wysokim poziomie kultury 
i poprawnego saunowania. Wte-
dy szybko przyswajają sobie do-
bre nawyki i czerpią przyjemność 
z saunowania nie odbierając jej 
innym. Gorzej, jeśli trafią do tzw. 
„smażalni gaci”, bo wtedy przyj-
mują nieprawidłowe zachowania 
jako standard, a potem te nawyki 
mogą być stresujące w prawdzi-
wych ośrodkach saunowych. 

Co saunowicze nazywają ,,sma-
żalnią gaci”?

To korzystanie z saun w stro-
ju kąpielowym. Do sauny wcho-
dzimy nago. Ubranie, zwłaszcza 
z tworzywa sztucznego – a takie są 
właśnie stroje kąpielowe – hamuje 
wydzielanie potu, może powodo-
wać odparzenia. Stroje, w których 
wcześniej korzystaliśmy z base-
nów, w tak wysokiej temperaturze 
wydzielają nieprzyjemny zapach 
i bardzo szybko się niszczą. Nie 
do pomyślenia w środowisku sau-
nowym jest, aby na rozgrzanych 
drewnianych ławeczkach siadać 
w mokrych majtkach lub spoden-
kach. Aby obrazowo to przedsta-
wić utarło się powiedzenie, ,,że 
majtki w saunie uwierają”.

Szczególnie wrażliwą sprawą 
dla naszego społeczeństwa jest 
nagość w saunie. I to publiczna 
nagość. W naszym pseudopury-
tańskim społeczeństwie nagość 
kojarzy się irracjonalnie z czymś 
nieprzyzwoitym. A przecież ko-
rzystanie z saun jest całkowi-
cie aseksualne dla normalnych 
i świadomych saunowiczów. To 

jest środek do zdrowego saunowania, nic więcej. Ba, osoby napraw-
dę wstydliwe mogą chodzić i korzystać z saun owinięte ręcznikami lub 
prześcieradłem, które ciało zakrywają bardziej niż bikini! A owiniecie 
ręcznikiem, mimo że osłabia działanie sauny na ciało, jest zdrowsze niż 
pobyt w stroju kąpielowym. Dlatego naszym gościom oferujemy moż-
liwość wypożyczenia kompletu: ręcznik i prześcieradło przed wejściem 
do saun.

My w Tarnowskich Termach, na tym etapie rozpoczynamy dopiero 
prace związane z integracją środowiska saunowiczów. Staramy się pod-
kreślać walory zdrowotne i rekreacyjne płynące z zażywania kąpieli 
saunowych w sposób poprawny i zgodny z kulturą saunowania. 

Jednak niestety wielu klientów nagość w saunie nadal obraża. Zgłaszają 
nam, że chcieliby skorzystać z sauny zaraz po basenie, ale wstydzą się ro-
zebrać... Dlatego na razie nie wypraszamy z saun korzystających w stro-
ju kąpielowym, chociaż wiemy, że takie saunowanie nie jest higieniczne 
ani zdrowe. Gdy wchodzimy do saun nago lub przysłonięci bawełnianym 
prześcieradłem nasza skóra oddycha, ciało rozgrzewa się i usuwa toksy-
ny – a o to przecież chodzi! Można ubrać strój wchodząc do basenu, ale 
potem w saunie należy go po prostu zdjąć i zostawić w specjalnie do tego 
przeznaczonym pomieszczeniu. Wielu klientów już tak robi. 

Pragniemy, aby wszyscy w naszym saunarium czuli się komfortowo. 
Zdajemy sobie sprawę, że wymaga to czasu. Nie chcemy wprowadzać 
drastycznych rozwiązań. Skupiamy się na edukacji poprzez podkreśla-
nie przyjemności poprawnego saunowania. Szkolimy saunamistrzów, 
organizujemy seanse.

A seanse saunowe to prawdziwe ceremonie.
Saunamajster prowadzi kilka spektakli, trwających ok. 10 min każ-

dy. Wszyscy wchodzą do nagrzanej sauny i oddają się gorącym uderze-
niom powietrza kierowanym za pomocą ręcznika z kamieni polewanych 
olejkiem. W tym czasie roztaczają się przepiękne zapachy, można sko-
rzystać ze specjalnych saunowych kosmetyków i wziąć udział w wy-
myślnych rytuałach, których tajniki zna tylko saunamajster, bo to one 
stanowią jego swoistą wizytówkę. Dowiadujemy się o tym jak popraw-
nie korzystać z saunarium i czego robić po prostu nie przystoi.

Seanse w Tarnowskich Termach są darmowe i przyciągają coraz licz-
niejsze grono miłośników sauny. Jeszcze w sierpniu planujemy kolejny 
darmowy kurs dla tych, którzy chcieliby dołączyć do grona mistrzów sau-
ny i systematycznie celebrować swoją obecnością nasze rytuały saunowe.

To od nas, saunowiczów zależy, czy w polskich ośrodkach będą prze-
strzegane zasady kultury saunowania i poprawnego saunowania, które 
gwarantują nam bezpieczne, zdrowe i relaksujące korzystanie z urzą-
dzeń saunowych.

Saunowicze w Tarnowskich Termach
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Kultura saunowania  
Do kultury saunowania należy przestrzeganie po-

niższych zasad, o ile regulamin ośrodka, z którym 
należy obowiązkowo zapoznać się, nie reguluje tego 
inaczej:
1.  Przed wejściem do strefy saunarium bierzemy 

nago kąpiel pod prysznicem z użyciem środków 
myjących (mydło, płyn do mycia) i to niezależ-
nie od tego, czy kąpaliśmy się przed wyjściem do 
saunarium.

2.  W strefie posiadamy klapki i przynajmniej 2 ręcz-
niki, jeden do wycierania się (może być szlafrok), 
a drugi do podkładania pod ciało w saunie suchej 
lub kamiennej oraz na leżakach. Jeśli nie chcemy 
odwijać się z ręcznika w saunie suchej, powinni-
śmy mieć drugi ręcznik do podłożenia pod stopy.

3.  Powinniśmy zachowywać się cicho, aby swoją 
obecnością nie zakłócać wypoczynku innym sau-
nowiczom. Podczas kąpieli nie powinniśmy prze-
szkadzać innym swoją rozmową, jeśli jesteśmy 
w towarzystwie. Wyjątek mogą stanowić cere-
monie saunowe, w których wyraźnie saunamistrz 
wprowadzi inną konwencję zachowania.

4.  Przed wejściem do zbiorników wodnych bierze-
my prysznic. Ze zbiorników wodnych korzysta-
my bez stroju kąpielowego i innych okryć.

5.  Do saun wchodzimy bez obuwia. Obuwie zosta-
wiamy przed sauną w taki sposób i w takim miej-
scu, aby przy wyjściu zakładając je nie blokować 
wyjścia innym osobom.

6.  Nie zajmujemy leżaków ani miejsc w saunie po-
przez zostawianie rozłożonych ręczników, ani 
w jakikolwiek inny sposób, jeśli opuszczamy to 
miejsce na dłużej niż chwilę.

7.  W miejscach niezwiązanych bezpośrednio z ką-
pielą (saunową, słoneczną czy wodną) takich 
jak bufet czy recepcja saunarium przebywamy 
z okrytymi intymnymi miejscami ciała.

8.  Ze szklanych i porcelanowych opakowań i na-
czyń korzystamy tylko w części bufetu/jadalni.

9.  Przestrzegamy wszelkich zaleceń wynikających 
z regulaminu, ikon i piktogramów, tabliczek in-
formacyjnych i poleceń obsługi. Polecenia obsłu-
gi są nadrzędne wobec innych uregulowań.

10.  Zachowujemy się tak, jakbyśmy chcieli, żeby za-
chowywali się inni.

11.  Nie filmujemy ani nie fotografujemy innych sau-
nujących bez ich wiedzy i zgody. Nie używamy 
telefonów komórkowych.

12.  Nie zachowujemy się w sposób mogący wywołać 
u innych saunowiczów zażenowanie lub być od-
bierany jako zachowanie nieobyczajne.

Oprócz tych zasad powinniśmy przestrzegać także 
zasad poprawnego saunowania.

Poprawne saunowanie 
Do poprawnego saunowania należy przestrzeganie poniższych zasad, 

o ile regulamin ośrodka, z którym należy obowiązkowo zapoznać się, 
nie reguluje tego inaczej:
1.  Z kąpieli saunowych zaleca się korzystać minimum raz w tygodniu 

przeznaczając na to minimum 1,5 godziny (optymalnie 2 godziny). 
Z sauny nie powinno się korzystać w pośpiechu, pamiętajmy, że jest 
to wypoczynek.

2.  Podczas korzystania z sauny powinniśmy przynajmniej 2 razy (opty-
malnie 3 razy) wykonać cykle składające się z 3 faz:

 • nagrzewanie ciała (kąpiel w saunie),
 • schładzanie ciała (prysznic, basen, etc.),
 • odpoczynek.
3. Przed wejściem do saunarium powinniśmy:
 • nie objadać się, nie jeść obfitego posiłku na dwie godziny przed,
 • załatwić potrzeby fizjologiczne,
 •  rozebrać się do naga oraz zdjąć wszelką biżuterię, zegarek i inne 

ozdoby z ciała,
 •  całe ciało dokładnie umyć pod prysznicem wodą i mydłem oraz 

dokładnie wytrzeć do sucha.
4. Przed każdym wejściem do pomieszczenia sauny/łaźni powinniśmy:
 • całe ciało dokładnie wytrzeć do sucha,
 • ogrzać stopy w gorącej wodzie, jeśli są zimne,
 • zdjąć klapki.
5. Podczas przebywania w pomieszczeniu sauny suchej powinniśmy:
 •  dobrać ławkę do swoich potrzeb oraz możliwości, najlepiej zaczy-

nając od najniższej a kończąc na najwyższej,
 •  odwinąć się z ręcznika tak, aby jak największa powierzchnia ciała 

była wystawiona na działanie temperatury i wilgoci,
 •  usiąść i trzymać nogi na wysokości tułowia lub położyć się na ła-

wie,
 •  podłożyć ręcznik pod każdą część ciała mającą kontakt z drewnem 

sauny,
 •  kontrolować czas, aby nie przebywać w saunie dłużej niż 15 mi-

nut,
 • na chwilę przed wyjściem z sauny usiąść, jeśli leżeliśmy.
6. Podczas przebywania w pomieszczeniu łaźni parowej powinniśmy:
 •  zaraz po wejściu spłukać siedzisko i miejsce pod nogi wodą z do-

stępnego w łaźni węża,
 • usiąść lub położyć się całkiem nago na kafelkach siedziska,
 •  tuż przed wyjściem spłukać siedzisko i miejsce pod nogi wodą 

z dostępnego w łaźni węża.
7. Po wyjściu z pomieszczenia sauny/łaźni powinniśmy:
 • spłukać pot z ciała ciepłą wodą,
 •  schłodzić ciało biorąc zimny prysznic, pamiętając o tym, że schła-

dzanie rozpoczynamy od części ciała, najbardziej oddalonych od 
serca, dopiero na końcu zalecane jest schładzanie karku i głowy,

 •  po prysznicu o ile to możliwe skorzystać ze zbiornika wody lub 
z groty lodowej, aby dokładnie schłodzić ciało,

 •  wypocząć minimum tyle czasu ile przebywało się w saunie, najle-
piej w pozycji leżącej,

 • uzupełnić płyny.
8. Przed opuszczeniem saunarium powinniśmy:
 • wydłużyć ostatni odpoczynek do minimum 15-20 minut,
 • umyć dokładnie całe ciało, ale bez użycia mydła,
 • jeśli to możliwe zdezynfekować stopy.

~Anita Stelmaszyk Prezes TT
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5 września w przeźmierow-
skim Centrum Kultury, po 
raz pierwszy w naszej Gmi-

nie, odbędą się TARGI GMIN-
NYCH INICJATYW KULTU-
RALNYCH, podczas których 
w jednym miejscu i czasie będzie 
można zapoznać się z całą ofer-
tą Gminnego Ośrodka Kultury, 
a także podzielić się pomysłami 
na jej wzbogacenie. 

Zapoznaj się z ofertą
W tym dniu, między godziną 

10.00 a 18.00, Centrum Kultu-
ry szeroko otworzy podwoje dla 
wszystkich mieszkańców, którzy 
zechcą bezpośrednio dowiedzieć 
się, co Gmina oferuje w zakre-
sie kultury. Na specjalnie przy-
gotowanych stoiskach, pracow-
nicy GOK-u, animatorzy, a także 
uczestnicy zajęć i grup będą cze-
kali na państwa, aby opowiedzieć 
o tym, co robią, na czym polega-
ją ich spotkania i dlaczego war-
to do nich dołączyć. Będą roz-
dawać ulotki oraz prezentować 
próbki swoich prac i działań. Im-
prezie będzie towarzyszyć muzy-
ka i artystyczne występy, a kom-
pleksowa działalność Gminnego 
Ośrodka Kultury zostanie przed-
stawiona w prezentacji multime-
dialnej.

Ci z państwa, którzy  uczest-
niczą w kołach i zajęciach pro-
wadzonych w ramach Gminnego 
Ośrodka Kultury lub są widzami 
koncertów i przedstawień wie-
dzą, że liczba propozycji kul-
turalnych w naszej Gminie jest 
bardzo duża. Targi pozwolą usys-
tematyzować wiedzę mieszkań-
ców na temat kulturalnej oferty, 
a możliwość zobaczenia wszyst-
kich gminnych przedsięwzięć 
w jednym miejscu pomoże za-
interesowanym podjąć decyzję 
o ewentualnym zaangażowaniu 
się i wyborze zajęć. 

Rozkręcanie kultury w CK Przeźmierowo!
Jeżeli:
n  masz pomysł na jakiekolwiek działania kulturalne, nawet (a może zwłaszcza?) zwa-

riowane i niekonwencjonalne,
n owładnięty jesteś pasją, którą chciałbyś zainteresować innych,
n potrafisz przekonać mieszkańców do wspólnych działań artystycznych,
n  masz dość elektronicznej rozrywki albo wręcz przeciwnie – nie możesz bez niej żyć 

i uważasz, że potrafisz wykreować w tej dziedzinie nowe możliwości, 
n chcesz zapoznać się z aktualną ofertą kulturalną CK Przeźmierowo,

to PRZYJDŹ koniecznie w sobotę, 5 września, w godz. 10.00-18.00 do CK Przeźmie-
rowo na Targi Gminnych Inicjatyw Kulturalnych!

Liczymy na spotkanie najróżniejszych indywidualności, na ścierające się dążenia eks-
plodujące całkiem nowymi pomysłami. Drzwi Centrum Kultury otwarte będą dla najbar-
dziej „zakręconych” osobowości i pasjonatów, ale też zwykłych ludzi, którym leżą na 
sercu sprawy rozwoju kultury w Przeźmierowie i Gminie!

W imieniu Grupy Inicjatywnej Grzegorz Leonhard 

TARGI KULTURY. Wszystko w jednym 
miejscu – specjalnie dla Ciebie!
Czas: 5 września 2015, godz. 10.00-18.00, sobota
Miejsce: Centrum Kultury w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 13a

Podziel się swoim pomysłem
Organizatorzy zapraszają rodziców z dziećmi, młodzież, a także do-

rosłych. Zapraszają przede wszystkim tych, którzy wcześniej nie wie-
dzieli jak tą naszą gminną kulturę „ugryźć”, ponieważ brakowało im 
informacji lub nie znaleźli oferty dla siebie. 

Targi mają być miejscem wymiany myśli i spostrzeżeń, rozmów 
o gminnej kulturze; o tym co nam się w niej podoba, a czego brakuje. 
Ma to być specjalny dzień, podczas którego będzie można opowiedzieć 
o swojej pasji lub hobby, przedstawić własny pomysł na zajęcia, warsz-
taty lub jednostkowe wydarzenie kulturalne. Dyrektor GOK Szymon 
Melosik wraz z pracownikami będzie czekał na państwa propozycje.

Uwaga konkurs!
Członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej przy Ra-

dzie Gminy, którzy zaangażowali się w ten projekt, ogłaszają konkurs 
na najciekawszą inicjatywę kulturalną. Pomysły, ustne lub spisane, 
będzie można zgłaszać na specjalnie przygotowanym  stoisku. Autor 
najlepszego pomysłu, który zostanie wybrany w dniu targów, otrzyma 
dyplom i możliwość współpracy nad projektem.

Mamy nadzieję, że ta nowa propozycja, wynikła podczas rozmów 
przeźmierowskich radnych, Rady Sołeckiej i kierownictwa GOK, spo-
tka się z pozytywną reakcją i stanie się cyklicznym, oczekiwanym przez 
mieszkańców wydarzeniem. 

Zapisy
Już na  targach, rozpoczną się  zapisy do zespołów artystycznych i kół 

zainteresowań, działających w GOK „SEZAM”, które kontynuowane 
będą w obydwu Domach Kultury w następnych dniach.

Informacje o imprezie znajdą państwo w nowym wydaniu Tarnowej 
Kultury i w internecie.

ZAPRASZAMY!
Dorota Barełkowska

Radna Gminy z Przeźmierowa, członek Komisji  
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
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Trwają ostatnie prace wy-
kończeniowe w przed-
szkolu „Bajkowy Świat” 

w Sadach. Można  śmiało po-
wiedzieć, że obiekt powstawał 
w iście rekordowym tempie: 
pierwszą łopatę na placu budowy  
wbito wiosną tego roku, a przed-
szkole będzie gotowe na pierw-
szego września. 

W „Bajkowym Świecie” przy-
gotowano 125 miejsc. – W tej 
placówce jest jeszcze 38 wolnych 
miejsc – mówi I Zastępca Wój-

Sady (niemal) gotowe
ta Ewa Noszczyńska-Szurat. – 
Zajmą je w pierwszej kolejności 
dzieci sześcioletnie, które mają 
odroczony obowiązek szkolny. 
Badania w poradniach psycholo-
giczno-pedagogicznych w tym za-
kresie jeszcze się nie zakończyły.

Przedszkole w Sadach jest ko-
lejną publiczną placówką oświa-
tową na terenie naszej Gminy 
prowadzoną przez operatora pry-
watnego. 

~ ARz

Wakacyjny sierpniowy po-
niedziałek, wczesne popołu-
dnie. Nad Jeziorem Lusowskim 
trudno znaleźć wolne miejsce 
na rozłożenie większego koca. 
– Podczas upałów przyjeżdża 
do Lusowa wielu wypoczywają-
cych – mówi Krzysztof Czapliń-
ski, prowadzący Bar Caro przy 
plaży – Prawdziwe oblężenie 
przeżywamy w weekendy, kiedy 
każdego dnia na plaży odpoczy-
wa nawet po 1000 osób.   

~ARz

Według założonych pla-
nów prace związane 
z przebudową ul. Ko-

ścielnej miały już się rozpocząć, 
niestety wykonawca projektu 
zgłosił konieczność przedłużenia 
terminu oddania dokumentacji. 

Sam projekt został przekaza-
ny do konsultacji społecznych.– 
Chcemy, aby przebudowa była 
zgodna z oczekiwaniami miesz-
kańców, dlatego ważna jest dla 
nas opinia ich przedstawicieli: 
Radnych, Sołtysa i Rady Sołec-
kiej Przeźmierowa – zapewnia 
Wójt Tadeusz Czajka. – Jedno-
cześnie chcemy zwiększyć poziom 
bezpieczeństwa, w szczególności 
uczniów korzystających z ul. Ko-
ścielnej, stąd prośba do dyrekcji 
Szkoły Podstawowej im. A. Fie-
dlera o ocenę.

Kiedy ruszy przebudowa ul. Kościelnej?
Gremia, do których została 

skierowana prośba, już złożyły 
swoje obszerne uwagi. Większość 
z nich została zaakceptowana 
i znajdzie swoje odzwierciedlenie 
w projekcie. 

W ramach przebudowy zosta-
nie „od podstaw” zbudowana na-
wierzchnia jezdni z chodnikiem 
po obu stronach drogi. Po jednej 
stronie powstanie ścieżka rowe-
rowa. Zaplanowano także miejsca 
postojowe (prostopadle i równo-
ległe). Dla podniesienia bezpie-
czeństwa zostaną zbudowane wy-
niesione przejścia dla pieszych.

Środki na przebudowę są zare-
zerwowane w tegorocznym bu-
dżecie, zatem prace rozpoczną się 
po ostatecznej akceptacji projektu 
i wyłonieniu wykonawcy.

~ ARz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Dolina Samy zaprasza na konsultacje 

społeczne w sprawie Lokalnej Strategii 
Rozwoju na lata 2014 – 2020

15 września 2015 r., godz. 18.00

siedziba Gminnego Klubu Sportowego  
TARNOVIA, ul. 23 Października 34,  

62-080 Tarnowo Podgórne

CEL: diagnoza obszaru, analiza mocnych 
i słabych stron oraz szans i zagrożeń 

identyfikacja celów rozwojowych odnoszących  
się do terenu Gminy Tarnowo Podgórne  

i obszaru LGD Dolina Samy

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działa-
nie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy 

LEADER, Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.
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Zapraszamy  mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne, w szczególności opiekunów społecznych, wolontariuszy i osoby, 
które już opiekują się w domu seniorem lub będą to czynić w przyszłości na bezpłatne szkolenie, które przeprowadzone 
będzie przez profesjonalnie przygotowanych lekarzy i pielęgniarki.

W trakcie spotkań każdy uczestnik nabędzie wiedzę teoretyczną z następującego zakresu:
1.  Choroby wieku starszego z podziałem na grupy oraz metodyka postępowania z podopiecznym w zależności od przydziału 

do grupy.
2. Podstawy psychologii z elementami umiejętności nawiązania kontaktu z podopiecznym oraz nauka podstaw empatii. 
3. Podstawy teoretyczne rozpoznawania zagrożeń życia i umiejętności udzielenia pierwszej pomocy. 

Część warsztatowo-ćwiczeniowa umożliwi zapoznanie się z technikami znacznie ułatwiającymi opiekę nad seniorem:  
1.  Warsztaty zabiegów pielęgnacyjnych z chorym w różnym stopniu niepełnosprawności (specjalistyczne karmienie, toaleta i 

zabiegi higieniczne, sposoby unoszenia i zmiany pozycji, nauka właściwego oddychania, ćwiczenia usprawniające krążenie 
obwodowe, strategia przeciwodleżynowa).

2.  Pierwsza pomoc w zagrożeniu zdrowia i życia w warunkach domowych (praca na fantomach – umiejętność ułożenia pacjen-
ta w pozycji bezpiecznej, zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych).

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.
Szkolenie składa się z części teoretycznej (8h) i praktycznej (8 h) – (4 spotkania po 4 godziny).
Miejsce szkolenia:  Budynek Strzelnicy Sportowej w Tarnowie Podgórnym, ul. Zachodnia 3
Termin:  17,18 oraz 24,25 września 2015 roku w godzinach. 16.00-20.00
Szczegóły i zapisy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Anna Mądra, tel.: 61 896 69 56 (w godzinach 8.00-15.00). 

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Asystent seniora z niepełnosprawnością

Zapraszamy na akcję bezpłatnego znakowania rowerów w ramach 
Programu Prewencyjnego „Poznański Rower – bezpieczny ro-
wer”. Rower musi być odpowiednio wyposażony: 

-  w co najmniej jedno światło tylne świecące ciągle lub migające, 
-  dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku, 
-  co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte świecące ciągle lub 

migające, 
- co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, 
-  mile widziany dowód zakupu (nie jest wymagany). 
Rejestracji roweru w programie może dokonać osoba pełnoletnia po-

siadająca przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający 
tożsamość. Na Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym zapraszamy 
w następujących terminach: 

- 21 sierpnia, godz. 15.00 – 18.00,
- 31 sierpnia, godz. 10.00 – 13.00, 
- 09 września, godz. 15.00 – 18.00, 
- 17 września, godz. 10.00 – 13.00, 
- 25 września, godz. 15.00 – 18.00, 
- 14 października, godz. 10.00 – 13.00, 
- 21 października, godz. 15.00 – 18.00, 
- 30 października, godz. 10.00 – 13.00. 

mł. asp. Joanna Tecław   
Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii  

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym

Sołtys i Rada Sołecka serdecznie zapraszają 
mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na 
Festyn „Zakończenie Lata”, który odbędzie się 

29 sierpnia w Parku 700-lecia.
Program festynu
16.00 - 18.00 – gry i zabawy dla dzieci
18.00 - 19.30 –  występy dziecięcych zespołów wo-

kalno-tanecznych 
19.30 - 20.00 – Grająca Szafa
20.00 - 1.00 –  Zespół Muzyczny BUGAJ BAND 

PLUS
Imprezy towarzyszące :
• Strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
• Turniej Piłki Siatkowej Plażowej
• Atrakcje dla dzieci
• Poczęstunek: kawa, herbata, ciastka, lody, wata 

cukrowa, kiełbaska, napoje
Zapraszamy w imieniu organizatorów, którymi są: 

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego, Gmina, 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie, GOK „SEZAM” oraz 
OSiR. Sołtys TP  Piotr Owczarz

Oznakuj bezpłatnie rowerZakończ lato
w Tarnowie Podgórnym
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Blisko 4 000 przedszkola-
ków i uczniów zawita do 
naszych placówek oświa-

towych rozpoczynając lub konty-
nuując przedszkolną i szkolną edu-
kację. Przyjdą do obiektów nowo 
wybudowanych takich jak przed-
szkole w Sadach, szkoła w Lu-
sówku jak i tych po liftingu. Bo 
wakacje to czas, w którym można 
przeprowadzać wszelkiego rodzaju 
remonty. Najczęściej to malowanie 
czy naprawy pogwarancyjne, np. 
Szkoła Podstawowa w Przeźmie-
rowie otrzymała nowoczesne kotły 
grzewcze.

Dla dzieci i młodzieży wakacje 
to czas odpoczynku i regeneracji. 
Gmina Tarnowo Podgórne zadba-
ła, by ten czas był atrakcyjnie wy-
pełniony. Ponad tysiąc uczniów 
skorzystało z różnych form wypo-
czynku, organizowanych i finanso-
wanych bądź współfinansowanych 
z gminnego budżetu. 225 dzieci ze 
szkół podstawowych spędziło wa-
kacje w nadbałtyckim Niechorzu. 
Do ich dyspozycji był basen, bo-
iska sportowe, teren rekreacyjny 
oraz – oczywiście – plaża i morze. 

Gminny Ośrodek Kultury SE-
ZAM przygotował ciekawą ofer-
tę warsztatów wyjazdowych dla 
tych, którzy przez cały rok pracu-
ją w różnego rodzaju kołach arty-
stycznych. Z tej formy skorzystało 
ponad 300 młodych ludzi. Oprócz 
tego GOK zorganizował dwie jed-
nodniowe wycieczki pod tytułem 
„Wytropić Piasta”.

Wakacje, wakacje i już po

Młodzi sportowcy mieli oka-
zję szlifować swoje umiejętności 
sportowe. W ramach współpra-
cy z organizacjami pozarządowy-
mi Gmina podpisała 8 umów na 
organizację obozów sportowych. 
Wzięło w nich udział ponad 200 
uczniów naszych szkół. 

Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się półkolonie zorgani-
zowane przez Tarnowskie Ter-
my. W ciągu dwóch wakacyjnych 
miesięcy odbyło się 8 turnusów, 
w których łącznie uczestniczyło 
300 dzieci.

Po raz pierwszy zorganizowa-
liśmy też półkolonie w świetli-
cach wiejskich. Zgłosiły się dzieci 
w miejscowościach Góra, Ceradz 
Kościelny i Batorowo. W progra-
mie m.in. wizyta w ZOO i oczywi-
ście w Tarnowskich Termach.

Dziękuję wszystkim, którzy za-
angażowani byli w stworzenie 
możliwości wypoczynku dla na-
szych najmłodszych mieszkańców. 
Szczególne podziękowania należą 

się Dyrektor Gminnej Jednostki 
Oświatowej Bogusławie Świer-
kiel.

Po raz drugi, na zaproszenie 
Wójta Tadeusza Czajki, gościli-
śmy dzieci z Kamieńca Podolskie-
go z Ukrainy. Przyjechało ich do 
nas 44 wraz z opiekunami. W tym 
roku były to dzieci, których ojco-
wie przebywają na wschodnim 
froncie broniąc granic swojej Oj-
czyzny. Grupa zamieszkała w Lu-
sowie w ośrodku Val di Sole w Lu-
sowie. Dzieci korzystały z kąpieli 
w Tarnowskich Termach, zwiedzi-
ły Poznań, ZOO na Malcie. Na-
tomiast drugi tydzień swoich pol-
skich wakacji spędziły w naszej 
partnerskiej gminie Bardo. I tam 
czekał na nie bardzo atrakcyjny 
pobyt. Szukali złota w Kopalni, 
spłynęli pontonami, piekli pierniki 
na warsztatach kulinarnych, zwie-
dzali piękne bardzkie zabytki. Bar-
dzo serdecznie dziękuję włoda-
rzom Gminy Bardo za możliwość 
uatrakcyjnienia pobytu dzieciom 
z Ukrainy. 

Wyrazy uznania dla opiekunów 
– nauczycieli a w szczególności 
Borysa Monastyrskiego. W tym 
miejscu chciałabym bardzo ser-
decznie, w imieniu dzieci z Ka-
mieńca i swoim, podziękować tym 
przedsiębiorcom, którzy wspar-
li finansowo i rzeczowo to przed-
sięwzięcie. To dzięki Wam dzie-
ci mogły skorzystać z tak wielu 
atrakcji – wyjechały zadowolone, 
obdarowane upominkami i cie-
płym wspomnieniami.

~ Ewa Noszczyńska- Szkurat
I Zastępca Wójta

Lato to czas wyjazdów i przygód, nowych 
przyjaźni i odpoczynku. Jednak pojawia 
się czasem nuda. Nie mogli na nią narze-

kać mieszkańcy Baranowa, ponieważ w lipcu w tej 
miejscowości zostały zorganizowane letnie półko-
lonie dla najmłodszych. Panie prowadzące miały 
w zanadrzu milion ciekawych pomysłów na za-
bawy i gry. Pojawiły się również elementy teatru 
oraz prozy. Uczestnicy zajęć mieli za zadanie m.in. 
napisanie swojej własnej książki. Zwycięska gru-
pa zdobywała Order Uśmiechu. Pomysły od razu 
wypełniły mała salkę przy ulicy Spokojnej, gdzie 
znajduje się również boisko i plac zabaw (tu dzie-

Półkolonie w Baranowie
ci szalały podczas przerw i licz-
nych gier). 

Uczestnicy brali udział również 
w wielu konkursach – od zaga-
dek po zadania specjalne. Po ich 
wykonaniu dzieci prezentowa-
ły swoje prace przed całą grupą, 
zdobywając punkty. Grupa, która 
zdobyła najwięcej punktów, do-
stawała słodki upominek. 

Niestety czas półkolonii dobiegł 
końca i trzeba było się pożegnać. 
Uczestnicy mieli do wykonania 

ostatnie zadanie – pożegnalną 
pocztówkę, na której każdy wypi-
sał lub narysował swoje najlepsze 
wspomnienia związane ze spę-
dzaniem wtorkowych i czwartko-
wych dni w małej salce i na bo-
isku. Na ostatni dzień półkolonii 
zaplanowany został wyjazd do 
Poznania na spektakl pt. „Cali-
neczka”, który odbył się w Zam-
ku. Teraz tylko pozostaje nam 
czekać do następnych wakacji! 

~ Renata Maciejewska

Po raz drugi 
gościliśmy dzie-
ci z Kamienia 
Podolskiego
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O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 lipca 2015 r. 

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, o lokalach obwodowych komisji 
do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 
pełnomocnika w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz art. 16 § 1 usta-
wy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z 2011 r. z późniejszymi zmianami)  w zw. Z art. 92 ustawy z dnia 
14.03.2003 r. o referendum ogólnokrajowym, oraz na podstawie załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 grud-
nia 2012 r. nr XL/489/2012 – tekst jednolity uchwały w sprawie podziału gminy Tarnowo Podgórne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Uchwała nr VII/106/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24.03.2015r.), 
podaje się do publicznej wiadomości informację dla wyborców w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

Nr obwodu
głosowania Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej
Komisji do spraw  

referendum

1 

Obwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne   
Ulice: 23 Października, Cicha numery nieparzyste 1 – 29 i numery parzyste 2 – 30, Czere-
śniowa, Daleka, Działkowa, Florencka, Jasna, Karolewska, Kolorowa, Kręta, Krótka Księdza 
Czesława Niklewicza, Księdza Zbigniewa Sasa, Łanowa, Łąkowa, Marianowska, Mediolań-
ska, Okrężna, Przecznica, Rokietnicka, Rolna, Rondo im. Tadeusza Mazowieckiego, Rzym-
ska, Sportowa Spółdzielcza, Szkolna, Turyńska, Wąska, Wesoła, Władysława Jeszke, Wenec-
ka, Zbożowa, Zielona.

Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 5

Tarnowo Podgórne
Klasa nr A9

2 Obwód obejmuje sołectwa:
Lusowo, Sady

Świetlica Wiejska
ul. Ogrodowa 13, Lusowo

3 

Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
Ulice: Akacjowa numery nieparzyste 1 – 33, Aleja Ptasia, Brzoskwiniowa, Derkaczowa, Dolina, 
Dropia, Folwarczna numery nieparzyste 1 – 11 i numery parzyste 2 – 22, Gołębia, Jarząbkowa, 
Jaskółcza, Kukułcza, Leśna, Niecała, Ogrodowa numery nieparzyste 1 – 69 i numery parzyste 
2 – 72, Polna, Poznańska, Przepiórcza, Rynkowa numery nieparzyste od numeru 1 – 71 i nu-
mery parzyste od numeru 2 – 92, Sadowa, Skowronkowa, Składowa numery nieparzyste 1 – 19 
i numery parzyste 2 – 14, Słoneczna, Słowicza, Strumykowa, Szamotulska, Szkolna, Wiosny 
Ludów numery nieparzyste od numeru 55 do końca i numery parzyste od numeru 52 do końca, 
Wiśniowa, Wysogotowska numery nieparzyste 1 – 57 i numery parzyste 2 – 58, Żurawia.

Szkoła Podstawowa
ul. Kościelna 46/48

Przeźmierowo
klasa  nr 136

4 
Obwód obejmuje sołectwa:
Ceradz Kościelny, Jankowice. 

Świetlica Wiejska
ul. Wiśniowa 2a Jankowice

5 Obwód obejmuje sołectwo Baranowo
Gimnazjum w AULI
ul. Wypoczynkowa 93  

Baranowo - Filia Biblioteki

6 

Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
Ulice: Akacjowa numery nieparzyste od numeru 35 do końca, Borówkowa, Brzozowa, Dę-
bowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Kościelna numery nieparzyste od numeru 45 do 
końca i numery parzyste od numeru 40 do końca, Krańcowa numery nieparzyste od numeru 
77 do końca i numery parzyste od numeru 16 do końca, Krótka, Kwiatowa, Lotnicza  nume-
ry nieparzyste od numeru 37 do końca i numery parzyste od numeru 54 do końca, Łanowa, 
Modrzewiowa, Ogrodowa numery nieparzyste od numeru 71 do końca i numery parzyste od 
numeru 74 do końca, Olszynowa, Osiedlowa, Południowa numery nieparzyste od numeru 49 
do końca i numery parzyste od numeru 38 do końca, Rynkowa numery nieparzyste od nume-
ru 73 do końca i numery parzyste od numeru 94 do końca, Sosnowa, Świerkowa, Wrzosowa, 
Wysogotowska numery nieparzyste od numeru 59 do końca i numery parzyste od numeru 60 
do końca.

Szkoła Podstawowa
ul. Kościelna 46/48

Przeźmierowo
klasa nr 137

Pytania referendalne

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. 
o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 

w dniu 6 września 2015 r. odbędzie się referendum, 
lokale Obwodowych Komisji do spraw Referendum 
otwarte będą od 6.00 do 22.00. 

Pytania w referendum mają następujące brzmienie:

1.  Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych 
okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej?.

2.   Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu 
finansowania partii politycznych z budżetu państwa?.

3.   Czy jest Pani/Pan za  wprowadzeniem zasady ogólnej  roz-
strzygania wątpliwości co  do wykładni przepisów prawa podatko-
wego na korzyść podatnika?.

Dokładniejsze informacje dostępne są na stronie http://referen-
dum2015.pkw.gov.pl 
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7 

Obwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne 
Ulice: 25 Stycznia, Aleja Solidarności, Chlebowa, Dobrej Inwestycji, Narcyza Derdy, Stani-
sława Dorczyka, Fabryczna, Krucza, Ks. Józefa Bryzy, Kwiatowa, Nad Strumykiem, Nowa, 
Ogrodowa, Ostatnia, Owocowa, Piaskowa, Pocztowa, Poznańska, Promienista, Rondo im. 
Jacka Kuronia, Rondo im. Lecha Wałęsy, Różana, Słoneczna, Sowia, Szumin, Wierzbowa, 
Wiśniowy Sad, Zachodnia.

GOK „SEZAM”
ul. Ogrodowa 14

Tarnowo Podgórne

8 
Obwód obejmuje sołectwa:
Góra, Kokoszczyn, Rumianek

Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 5

Tarnowo Podg., Klasa nr A7

9 

Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
Ulice: Czereśniowa, Folwarczna numery nieparzyste od numeru 13 do końca i numery parzyste 
od 24 do końca, Graniczna, Kościelna numery nieparzyste 1 – 43 i numery parzyste 2 – 38, Krań-
cowa numery nieparzyste 1 – 75 i numery parzyste 2 – 14B, Laskowa, Lipcowa, Lotnicza numery 
nieparzyste 1 – 35 i numery parzyste 2 – 52, Magazynowa, Majowa, Malinowa, Morelowa, Orze-
chowa, Piaskowa, Południowa numery nieparzyste 1 – 47 i numery parzyste 2 – 36b, Poziomko-
wa, Rzemieślnicza, Składowa numery nieparzyste 21 do końca i numery parzyste 18 do końca, 
Spółdzielcza, Wiosny Ludów numery nieparzyste 1 – 53A i numery parzyste 2 – 50, Wyścigowa, 
Zachodnia, Zacisze.

Szkoła Podstawowa
ul. Kościelna 46/48

Przeźmierowo
klasa nr 138

10 
Obwód obejmuje sołectwo:
Chyby

Gimnazjum w AULI
ul. Wypoczynkowa 93

Baranowo, Filia Biblioteki

11 Obwód obejmuje sołectwo:
Batorowo, Swadzim i Wysogotowo

Świetlica Wiejska
ul. Stefana Batorego 67

Batorowo

12 Obwód obejmuje sołectwa: Sierosław, Lusówko w tym wsie: Lusówko, Otowo.
Szkoła Podstawowa

ul. Dopiewska 5
Lusówko

13 

Obwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne   
Ulice: 27 Grudnia, Bławatkowa, Chabrowa, Cicha numery nieparzyste 31 do końca i numery 
parzyste 32 do końca, Fiołkowa, Gerberowa, Irysowa, Kalinowa, Konwaliowa, Krokusowa, Li-
liowa, Magnoliowa, Makowa, Malwowa, Modrakowa, Narcyzowa, Nasturcjowa, Plac Margare-
tek, Przebiśniegowa, Sadowa, Sasankowa, Słonecznikowa, Tulipanowa, Wrzosowa, Żonkilowa.

Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 5

Tarnowo Podgórne
klasa nr A10

   – obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale do spraw referendum dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 –  obwód oznaczony symbolem, wyznaczony został dla celów głosowania korespondencyjnego. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 5 
stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.).

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna), jeżeli złoży pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy 
najpóźniej w 5 dniu przed dniem referendum tj. do dnia 1 września 2015 r., jest dopisywana do spisu osób uprawnionych do udziału w refe-
rendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy w której stale zamieszkuje lub w której będzie przebywać w dniu 
referendum.

Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu usta-
wy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 
poz. 721 z późn. zm.) oraz osoba uprawniona do udziału w referendum, która najpóźniej w dniu referendum kończy 75 lat, może w terminie do 
dnia 28 sierpnia 2015 r., złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Termin złoże-
nia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 4 września 2015 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można 
złożyć obwodowej komisji do spraw referendum w dniu referendum tj. 6 września 2015 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał 
głosu.

Każda osoba uprawniona (w tym osoba niepełnosprawna), do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania 
korespondencyjnego (w tym również przy użyciu nakładek w alfabecie Braille’a) należy zgłosić w terminie do 24 sierpnia 2015 r. Informacje 
na temat głosowania korespondencyjnego udzielane są w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 96 pok. 5 i pod nr tel. 61-8959-
209 wso@tarnowo-podgorne.pl.

Uwaga! W przypadku zgłoszenia przez osobę uprawnioną do udziału w referendum niepełnosprawnego zamiaru głosowania koresponden-
cyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa oraz zaświadczeń o prawie głosowania można uzyskać w Urzę-
dzie Gminy przy ul. Poznańskiej 96, pokój nr 6 albo pod nr telefonu:61 8959 218 lub w formie elektronicznej, adres e-mail ewidencja@tar-
nowo-podgorne.pl. 
Lokale referendalne będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015 r. (niedziela)w godzinach od 600 do 2200. Przed przystąpieniem do gło-
sowania osoba uprawniona do udziału w referendum będzie zobowiązana okazać obwodowej komisji do spraw referendum dowód osobisty 
lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  /-/ Tadeusz Czajka
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 wspomnienie

Sierpień to kolejny wakacyjny miesiąc. To 
czas, kiedy trwają żniwa, po których, jak sta-
ropolska tradycja, każe przychodzą dożyn-

ki. W końcu sierpień nie bez przyczyny od sierpa 
wziął swą piękną nazwę. W naszej Gminie podnio-
sła uroczystość o charakterze święta plonów odby-
wa się co roku „od zawsze” w Lusowie. Niedawno 
dożynki z parafialnych przekształciły się w gminne. 
Każda z 16 miejscowości staropolskim obyczajem 
przygotowuje swój dożynkowy wieniec, wystawia 
stragany z domowymi wypiekami i wyrobami miej-
scowych gospodyń. 

Spotkałem się ostatnio ze zdaniem mieszkańca 
Przeźmierowa, podważającym sens obchodzenia 
tego święta przez naszą miejscowość. Osiedle zur-
banizowane o podmiejskim, nowoczesnym charak-
terze. Po co komu sztuczne kultywowanie obrzędu 
dożynek, które pasują do naszej miejscowości jak 
nomen omen wół do karety (żeby pozostać w tej 
wiejsko-miejskiej antynomii)? Próbowałem przeko-
nywać mego rozmówcę, używając argumentów z re-
pertuaru sentymentalnych o potrzebie kultywowania 
tradycyjnych obyczajów, lecz pozostawał przy swo-
im krytycznym zdaniu na temat sensu organizacji do-
żynek i naszego w niej udziału.

Rzeczywiście w moim ukochanym Przeźmiero-
wie dziś ze świecą szukać gospodarstwa rolnego. 
Ba! nawet wszechobecnych tu kiedyś upraw ogrod-
niczych prawie nigdzie się dziś już nie spotka. Jed-
nak nie zawsze tak było. Pisałem już na tych ła-
mach, że tereny naszej miejscowości były w latach 
dwudziestych poprzedniego stulecia folwarkiem 
zbożowym, miejscem upraw głównie żyta, które 
składowane było w ogromnym spichlerzu – stodole, 
nieopodal kościoła, że funkcjonowała kolejka wą-
skotorowa dla jego sprzętu i dostarczenia na stację 
kolejową Poznań Wola. Pracowały lokomobile pa-
rowe, orające niezbyt żyzne gleby pól. Wszystko to 
pod egidą właściciela całego niemal Przeźmierowa 
Leona Plucińskiego, który pod względem perfek-
cyjnej jak na tamte czasy organizacji produkcji rol-
nej uosabiał najlepsze cechy ziemiaństwa II Rzecz-
pospolitej. Przeźmierowo zawdzięcza mu bardzo 
wiele. Także w dziedzinie nowoczesnego modelu 
osadnictwa, podziału działek czy rozdziału funkcji 
przestrzeni. Może kiedyś doczekamy się jakiegoś 
uhonorowania tej światłej postaci choćby tylko (lub 
aż) w nazewnictwie w naszej miejscowości? 

Jeśli ten argument wiejskiej czy raczej rolniczej 
przeszłości Przeźmierowa nie trafia do przekonania 
niektórych przeciwników uczestnictwa w dożyn-
kach, to są i następne. Już po wojnie niemal w każ-
dym obejściu hodowano zwierzęta gospodarskie, by 
z jednej strony poradzić sobie we własnym zakresie 
z brakami na rynku mięsa, a z drugiej mieć jakieś 
dodatkowe źródła dochodu ze sprzedaży tychże. 
Nielegalnej. A jakże! Bo komunistyczne państwo 

Plon niesiemy plon! My Przeźmierowianie… też!
miało monopol na produkcję 
i handel mięsem! Jednak prawie 
wszyscy pracownicy umysłowi 
jak wtedy eufemistycznie nazy-
wano inteligencję jak i fizycz-
ni hodowali kury, świnie, krowy 
czy owce, by przetrwać, a także 
pomnożyć swoje skromne docho-
dy. I nie od rzeczy będzie w tym 
miejscu dodać, że na żadnym, 
ale to absolutnie żadnym ogro-
dzie nie było wtedy ani kawał-
ka wolnego miejsca, bo wszyst-
ko było obsiane i obsadzone. I to 
bynajmniej nie tak jak obecnie 
trawą, lecz warzywami i owoca-
mi. Żeby jakoś spersonalizować 
tę opowieść to nadmienię, że do 
dziś mam w pamięci nasz ogród 
z niezliczonymi rodzajami wa-
rzyw, starannie wypielęgnowany, 
codziennie podlewany, wypielo-
ny. Piękny! Ojciec był mistrzem 
w cechowaniu i geometrycznym, 
co do centymetra, planowaniu 
miejsca posadzenia poszczegól-
nych roślin. Przy użyciu sznur-
ka i przemyślnych przymiarów 
skonstruowanych z drewnianych 
listew powstawały co rok inne 
cieszące oko mini uprawy. Miej-
sca wsadzenia roślin, odstępy 
między nimi, rabaty, ganki były 
idealnie odmierzone. Te umie-
jętności wyniósł z domu, gdyż 
dziadek mój był pochodzącym 
z Jarocina ogrodnikiem. Były 
u nas przeróżne okna inspekto-
we, mnożarki, stoły i skrzynki do 
„flancy”, a także wysiewane po-
midory, okupujące na przełomie 
zimy i wiosny parapety wszyst-
kich niemal okien. 

Utkwił mi też w pamięci spo-
sób spulchniania ziemi przez 
ojca przy użyciu szpadla. Za-
ręczam, że ta banalna z pozo-
ru czynność w jego wykonaniu 
zahaczała o artyzm! Grunt był 
wyrównany niczym blat stołu, 
z zachowaniem jednakowej głę-
bokości kopania, wielkości odło-
żonych skib itd. Oczywiście mu-
siała do tego służyć specjalna, 
ulubiona łopata z tych „do ręki”. 
Z kolei moja mama, pochodzą-
ca z gospodarstwa rolnego, była 

nieoceniona w pieleniu i dziaba-
niu „haczką”. Perz i inne chwa-
sty nie miały ani cienia szansy 
wstępu na nasz ogród! Jak tak te-
raz patrzę na nieskoszoną często 
trawę na tej samej działce, to nie 
mogę się nadziwić, skąd rodzice 
mieli czas i siły, by codziennie 
zajmować się pielęgnacją tego 
pięknego, lecz pracochłonne-
go miejsca? A pracowali równie 
ciężko, a może nawet ciężej, jak 
my dziś. Jeśli te fakty nadal nie 
są dla krytyków udziału naszego 
osiedla w gminnych dożynkach 
przekonywujące, to wspomnę 
tylko ogromną chyba najliczniej-
szą w Gminie liczbę ogrodników, 
którzy pod szkłem lub folią pro-
dukowali pomidory czy kwiaty 
w latach siedemdziesiątych głów-
nie. Im też należy się choćby tego 
rodzaju swoiste upamiętnienie za 
ciężką pracę i zmaganie się przez 
wiele lat z pogardliwą opinią „ba-
dylarzy”! 

I na koniec chciałbym wspo-
mnieć o nieco zapomnianej or-
ganizacji z Przeźmierowa, która 
wspaniale wpisuje się w ten aku-
rat nurt tradycji ludowej. Chodzi 
mi o Koło Gospodyń Wiejskich, 
które istniało u nas przez kilka-
dziesiąt lat zrzeszając kobiety, 
które wzięły na siebie ciężar or-
ganizacji niemal całości życia 
kulturalnego na wsi w tych jakże 
mrocznych czasach. Swoją dro-
gą wspomina się wiele organiza-
cji z tamtych czasów, a o tej ja-
koś cisza! Czas zapewne wkrótce 
wypełnić tę lukę póki żyją jesz-
cze niektóre z tych pań. A więc 
mieszkańcy Przeźmierowa, weź-
my gremialny udział w dożyn-
kach gminnych! Wspomóżmy 
Sołtysa i Radę Sołecką w ich or-
ganizacji. To jak próbowałem 
wykazać też nasza, przeźmierow-
ska tradycja!

~ Grzegorz Leonhard
Autor jest Przewodniczącym  

Rady Gminy
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 bezpieczeństwo

W ostatnim czasie w ca-
łej Polsce prowadzone 
są liczne akcje prze-

ciwko nielegalnemu plakatowa-
niu. Również w naszej Gminie 
strażnicy gminni w czasie wyko-
nywania czynności służbowych 
kilkukrotnie ujawnili przypadki 
umieszczania plakatów w miej-
scach zabronionych – sprawcy 
tych czynów ukarani zostali man-
datami karnymi. Warto przypo-
mnieć, że zgodnie z obowiązują-
cym prawem odpowiedzialność 
ponosi jedynie osoba rozklejają-
ca plakat, ogłoszenie itp. Odpo-
wiedzialność ponosi także oso-
ba, która umieszcza ogłoszenie, 
plakat, afisz, apel, ulotkę, napis 
lub rysunek także „co prawda 
w miejscu niepublicznym, czy-
li niedostępnym ogółowi, ale za 
to wystawionym na widok pu-
bliczny, czyli w taki sposób, aby 
przedmioty określone w treści 
przepisu były widoczne dla nie-
określonej liczby osób, dodatko-
wo czyniąc to bez zgody tego, 
komu przysługuje tytuł prawny, 
wynikający z prawa własności, 
umowy najmu, dzierżawy, spra-
wowania zarządu itp.” Na terenie 
Gminy plakaty często pojawiają 

Z notatnika Gminnego Strażnika
się na latarniach czy skrzynkach 
energetycznych – nie są estetycz-
ne, a ich kawałki zaśmiecają dro-
gi i pobocza. W tych kwestiach 
mają nastąpić zmiany prawne tak, 
by za plakat ogłoszenie odpowia-
dał również podmiot reklamujący 
się lub promujący.

Za nami półmetek wakacji, dla-
tego też warto przypomnieć rodzi-
com i opiekunom, których dzieci 
spędzają je w miejscu zamiesz-
kania, o podstawowych środkach 
ostrożności. Apelujemy, by dzie-
ci, które same zostają w domu, nie 
wpuszczały obcych osób, również 
jeżeli bez uprzedzenia pojawiają 
się pracownicy np. odczytujący 
licznik prądu. Warto telefonicznie 
poinformować o tym fakcie opie-
kunów lub rodziców. 

W miesiącach letnich strażnicy 
obserwują zabawy, często nawet 
małych dzieci, na ulicach. Dopil-
nujmy zatem, by bawiły się one na 
placach zabaw czy boiskach.

W lipcu kilka interwencji po-
dejmowanych przez strażników 
dotyczyło tzw. uciążliwego spa-
lania. Pomimo, że zgodnie z re-
gulaminem utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy, 
dozwolone jest spalanie suchych 

odpadów roślinnych, to w każdej 
z tych sytuacji musi być zacho-
wane bezpieczeństwo przeciw-
pożarowe, a dym nie może prze-
szkadzać sąsiadom ani nie może 
zadymiać dróg. Biorąc pod uwa-
gę obecnie panujące upały warto 
oddać te odpady zgodnie z har-
monogramem odbioru przez TP-
-KOM.

Kolejnym tematem są kwe-
stie uciążliwości, powodowanych 
przez podmioty gospodarcze. Sy-
gnały takie są przekazywane do 
odpowiednich organów, upraw-
nionych do przeprowadzenia 
szczegółowych kontroli. Straż-
nicy sporządzają dokumentację 
i sprawdzają w ramach uprawnień 
np. posiadanie rachunków za wy-
wożenie nieczystości ciekłych lub 
pojemnika na odpady.

Okres letni to systematyczny 
monitoring miejsc letniego wy-
poczynku. Przypominam, o obo-
wiązku parkowania w miejscach 
dozwolonych. Czasem wystarczy 
dojść 100, 200 metrów, by nie po-
pełniać wykroczenia.

~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Pozory mylą – dowód nie

W ramach ogólnopol-
skiej kampanii „Pozo-
ry mylą - dowód nie” 

9 czerwca w Komendzie Głów-
nej Policji odbyła się konferencja 
prasowa inaugurująca kolejną jej 
odsłonę pod hasłem „Odpowie-
dzialny sprzedawca” .

Została tam zaprezentowana 
internetowa platforma szkolenio-
wa dla sprzedawców, podnosząca 
kwalifikacje w obszarze asertyw-
nych zachowań dotyczących od-

mowy sprzedaży alkoholu oso-
bom nieletnim. Szkolenie to jest 
dostępne na platformie www.od-
powiedzialnysprzedawca.pl

Komisariat Policji w Tarnowie 
Podgórnym serdecznie zachęca 
sprzedawców wszystkich placó-
wek handlowych w naszym rejo-
nie, które mają w swojej ofercie 
alkohol, do zapoznania się z tre-
ścią tego szkolenia. 

Zespół ds. nieletnich 

Komendant Miejski Policji w Poznaniu zaprasza na  
DEBATĘ SPOŁECZNĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA  

z udziałem Wojewody Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. 

Debata odbędzie się 15 września 2015 r. o godz. 12.00 w Tarnowie Podgórnym, 
w sali widowiskowej GOK „SEZAM” przy ul. Ogrodowej 14 
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 25 lat samorządu

Sylwetka trzecia  
– Starosta Poznański Jan Grabkowski

W ramach kontynuacji programu przybliżania po-
staci przedstawicieli samorządu terytorialnego, kolejne 
spotkanie odbyliśmy ze Starostą Powiatu Poznańskie-
go Janem Grabkowskim. Miałam po raz pierwszy oka-
zję zobaczyć gabinet starosty i po partnersku porozma-
wiać o sprawach naszego powiatu.

Jak czuje się Pan w roli starosty i jakie są Pana 
obowiązki?

Bardzo dobrze się czuję w tej roli, a obowiązków 
mam bardzo dużo. Jako przewodniczący zarządu 
powiatu uczestniczę w jego obradach. Każdego dnia 
wydaję szereg decyzji administracyjnych. Jako staro-
sta wykonuję jednoosobowo zadania zlecone z zakre-
su administracji rządowej. Pozostają również zadania 
reprezentacyjne. Codziennie przychodzi mnóstwo 
zaproszeń na różnego rodzaju wydarzenia. Mieszkań-
cy powiatu oczekują naszego uczestnictwa w tych ini-
cjatywach, a one najczęściej odbywają się w weeken-
dy. Chciałbym móc być wszędzie, niestety, nie zawsze 
jednak się udaje. 

Co najmniej pół roku bieżącej kadencji samorzą-
dowej i cztery lata poprzedniej. Jakby Pan podsu-
mował ten czas? Z jakich działań jest Pan najbar-
dziej dumny, a czego nie udało się zrealizować ?

W planowaniu działań nie kierujemy się kadencyj-
nością. W tej chwili wcielamy w życie działania, które 
zaplanowane zostały osiem lat temu. Starostą jestem 
od jesieni 2002 roku, w pierwszej kadencji byłem wi-
cestarostą. To wtedy już stworzyliśmy programy, które 
nadal realizujemy. Jednym z takich długofalowych 
przedsięwzięć jest „Szpital w Puszczykowie”. 

Samorząd pracuje wykorzystując pieniądze publicz-
ne. Wpływają one z różnych obszarów powiatu oraz 
z różnych środowisk. Zadaniem naszym jest dostrzeże-
nie problemów na wielu płaszczyznach i dywersyfika-
cja działań. Na podstawie tej wiedzy przygotowaliśmy 
plan zrównoważonego rozwoju, który konsekwentnie 
realizujemy.

Czy jest Pan absolwentem poznańskich szkół? 

Tak, jestem absolwentem techni-
kum energetycznego mieszczącego 
się na Ogrodach. Naukę kontynu-
owałem na wydziale elektrycznym 
Politechniki Poznańskiej. Jestem 
specjalistą od sieci najwyższych 
napięć, co się czasami przydaje 
w polityce. 

Szkoła wyposaża ucznia w wie-
dzę oraz w różne umiejętności. 
Które Pana zdaniem najbardziej 
przydają się w dorosłym życiu?

Kończyłem szkołę w czasach, 
kiedy obowiązywały inne priory-
tety. Dla mnie bardzo ważnym ele-
mentem nauczania jest sport, który 
uczy wytrwałości, zaciętości i kon-
sekwencji. Ale każdy dobrze po-
prowadzony przedmiot może mieć 
wpływ na dorosłe życie. Wspomi-
nam z nostalgią polonistkę Marię 
Trapszo, dzięki której potrafię 
poprawnie się wyrażać i formuło-
wać myśli. Idąc za jej przykładem 
wskazuję potrzebę rozwoju ogól-
nego przy jednoczesnym nacisku 
na dobrze zorganizowaną edukację 
zawodową.

Proszę powiedzieć, jak odnieść 
taki sukces zawodowy jak Pan? 
Co było inspiracją w ubieganiu 
się o stanowisko starosty?

Bardzo trudne pytanie. Żeby 
odnieść sukces trzeba wykazać 
się cierpliwością i wytrwałością. 
Trzeba być powściągliwym, wy-
hamować emocje. Niewątpliwie 
ważna jest umiejętność otaczania 
się ludźmi, którzy potrafią stworzyć 
wzajemnie wspierający się zespół. 
Oczywiste jest również posiadanie 
wiedzy merytorycznej i właściwe 
wykorzystanie jej w praktyce za-
wodowej. Trzeba być pracowitym 
i wymagającym, umieć reagować 
na zmiany, które są nieuniknionym 
elementem naszego życia.

Jak układa się Panu współpra-
ca z nowym prezydentem Pozna-
nia Jackiem Jaśkowiakiem? 

Nowego prezydenta oceniam 
bardzo wysoko jako człowieka. 
Niestety, na początku posłuchał 

niewłaściwych doradców, którzy 
zachęcili go do włączania ościen-
nych gmin w struktury miejskie. 
A przecież nie po to ludzie wypro-
wadzają się poza granice mia-
sta, żeby wrócić na jego obrzeża. 
W ościennych gminach łatwiej 
dotrzeć do władz: łatwiej skontak-
tować się z wójtem niż z prezyden-
tem miasta. Pozorne wyludnianie 
się aglomeracji miasta może wyni-
kać również ze wzrostu zamożno-
ści mieszkańców i poszukiwania 
większych parceli. 

Jakie inwestycje czekają po-
wiat w najbliższym czasie?

Cały czas inwestujemy w szpital 
w Puszczykowie – obecnie buduje-
my nowy blok operacyjny. Rozpi-
saliśmy również konkurs na „Cen-
trum kształcenia praktycznego” 
dla Swarzędza. No i oczywiście 
drogi – Narodowy Program Prze-
budowy Dróg Lokalnych. Dwie 
z nich w Skórzewie i Rokietnicy są 
w trakcie realizacji. Przebudowuje-
my też internat w Mosinie w ra-
mach inwestowania w oświatę.

Jakie jest Pana hobby?
Sport. Bardzo dobrze jeżdżę 

na nartach, staram się wyjeżdżać 
w góry dwa razy w roku. Lubię 
również żeglarstwo – ostatnio 
w ten sposób zwiedziłem Wyspy 
Liparyjskie na Morzu Tyrreńskim. 
Przyjemność również czerpię 
z pływania, w młodości pływałem 
wyczynowo. Lubię tenis, jednak 
na razie nie mam na niego czasu. 
Chciałbym również zmierzyć się 
kiedyś w grze w golfa.

Czego można Panu życzyć na 
nadchodzące miesiące? 

Zapału i energii do dalszego 
działania, bo przed nami stoi wiele 
wyzwań.

Dziękuję bardzo i życzę wielu 
kolejnych sukcesów na najbliż-
sze lata.

Wywiad przeprowadziła  
Dominika Łoszczyńska 

Cała rozmowa dostępna na stro-
nie www.fundacjatrifolium.org.pl
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Fundacja Trifolium wraz 
z Gminą Tarnowo Podgór-
ne oraz Programem „Rów-

nać Szanse” zaprasza na Rodzin-
ny Festyn Ekologiczny.

Festyn odbędzie się 12 wrze-
śnia pod hasłem „Samorządni 
Mieszkańcy Gminy zamieniają 
graty na kwiatowe rabaty” na 
terenie Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Baranowie przy Gim-
nazjum im. Noblistów Polskich 
w godzinach od 11.00 – 16.00.

Podczas festynu będzie można 
oddać odpady problemowe wy-
tworzone w gospodarstwach do-
mowych. Przygotowano także 
liczne atrakcje, rodzinne zabawy 
i konkursy. Wystąpią finalistki 

Rodzinnie i ekologicznie – 25 lat Samorządu
konkursu „Mam Talent” – grupa 
Nasty Ladies.

Festyn zorganizowany jest 
w ramach obchodów 25-lecia Sa-
morządności Terytorialnej, dla-
tego podczas imprezy będzie 
możliwość spotkania się z przed-
stawicielami władz samorządo-
wych – z Sołtysem, Wójtem, Rad-
nymi. Zaproszenie zostało także 
skierowane do Starosty Poznań-
skiego i Marszałka Wielkopol-
skiego

Zapraszamy!

Po zeszłorocznym sukcesie 
w Tarnowie Podgórnym po 
raz kolejny odbędą się za-

wody deskorolkowe. „California 
Dream vol. 2” będą miały miej-
sce w ostatnią wakacyjną niedzie-
lę, 30 sierpnia, na terenie tarnow-
skiego skateparku. 

Zmaganiom najlepszym desko-
rolkowców z Wielkopolski towa-
rzyszyć będzie nie tylko profe-
sjonalny DJ z olbrzymią wiedzą 
na temat historii kalifornijskiej 
muzyki, ale również jeden z czo-
łowych polskich grafficiarzy – 

Deskorolkowe California Dream 
TUSE z Gdańska. Takie połącze-
nie profesjonalistów z pewnością 
przyniesie pozytywne skutki. War-
to jednak dodać, że kilka spraw 
organizacyjnych jest jeszcze ta-
jemnicą, ale będą dopracowane 
w najlepszy sposób. Mowa tu cho-
ciażby o artyście, który przygotu-
je plakat. Zawodnicy poza dobrą 
zabawą i pozytywną energią będą 
mogli wrócić bogatsi o cenne na-
grody. Wsparcie wydarzenia za-
pewniło kilku polskich przedsta-
wicieli międzynarodowych firm 
ze środowiska sportów ekstremal-

nych. Więcej szczegółów na temat 
tego wyjątkowego wydarzenia 
pojawi się wkrótce na plakatach. 
Z pewnością wiele ciekawostek 
pojawi się na stronie wydarzenia 
na Facebooku. Jeśli masz cieka-
wy pomysł dotyczący organizacji 
lub jesteś przedstawicielem fir-
my z Gminy Tarnowo Podgórne 
i chciałbyś być sponsorem impre-
zy zapraszam, to kontaktu mailo-
wego pod adresem filip.nowak@
pl.redbull.com.

~ Filip Nowak



20       / sąsiadka~czytaj / sierpień 2015

 sprawozdanie

Lipiec miał dać radnym tak 
potrzebną chwilę oddechu. 
Również od działalności 

samorządowej. Pomny doświad-
czeń z poprzedniej kadencji, kiedy 
to okazywało się, że jednak sesja 
Rady Gminy w tym miesiącu musi 
się odbyć, zaplanowałem takową 
na 28 lipca. Niestety okazało się, 
że trzeba było zorganizować rów-
nież sesję nadzwyczajną wcze-

śniej, bo 6 lipca. Podjęto na niej 
tylko jedną uchwałę, która doty-
czyła kwestii finansowania rozbu-
dowy Urzędu Gminy. Inwestycja 
o takim tytule została zaplanowa-
na w budżecie Gminy na 2015 r. 
Okazało się jednak, że zostanie 
zakończona w pierwszej połowie 
roku 2016 – niezbędne okazało 
się rozłożenie kwoty. Sprawa niby 
drobna i oczywista, ale wymaga-
jąca zwołania sesji dla sformali-
zowania opisanych zmian w bu-
dżecie Gminy i w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. 

Kolejna z lipcowych sesji miała 
już charakter stricte roboczy. Pro-
cedowaniem objęto 15 projektów 

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 6 i 28 lipca

uchwał. Jak zwykle miały one 
zróżnicowany charakter. Zanim 
jednak zaczęliśmy omawiać pro-
jekty uchwał nastąpiło wręczenie 
przez Wójta, Dyrektora OSiR i pi-
szącego te słowa nagród i pucha-
ru przyznawanych w rywalizacji 
sołectw. Relacja z tego wydarze-
nia przedstawiona jest w innym 
miejscu naszej gazety. Realizację 
porządku obrad rozpoczęliśmy 
od modyfikacji uchwał o charak-
terze budżetowym, by w dalszej 
kolejności wyrazić zdecydowa-
ne stanowisko Rady w sprawie 
ewentualnego przebiegu linii 
energetycznej bardzo wysokich 
napięć (400 kV) po terenie naszej 
Gminy. W dokumentach plani-
stycznych od wielu już lat prze-
widywaliśmy pewien uzgodniony 
z firmą Polskie Sieci Elektroener-
getyczne przebieg tej niezbędnej 
dla gospodarki linii. Ku naszemu 
zdumieniu firma w dokumentach 
studyjnych oprócz wariantu już 
uzgodnionego i przewidywanego 
w ostatnim czasie rozważa inne 
warianty przebiegu, z różnych 
względów nie do zaakceptowa-
nia. Stąd przedmiotowe stanowi-
sko Rady Gminy wyprzedzające 
działania PSE w tej materii. 

Kolejny projekt uchwały doty-
czył sprawy zasięgnięcia opinii 
o kandydatach na ławników sądo-
wych. Rada Gminy ma wyłączne 
kompetencje do wyłaniania osób 
aspirujących do pełnienia takiej 
funkcji. Następnie podjęliśmy 3 
uchwały związane z zagospoda-
rowaniem przestrzennym. Pierw-
sza z nich dotyczyła przystąpie-
nia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go terenów w Tarnowie Podgór-
nym w rejonie ul. 25 Stycznia 
i ul. Fabrycznej. W dwóch loka-
lizacjach przewidywane są nie-

wielkie zmiany w planie. Kolejna 
z uchwał dotyczyła zmiany miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Baranowie, 
przy ulicy Klonowej. Modyfika-
cja dotyczy części terenu zajmo-
wanego przez firmę Grundfoss. 
Ostatni z projektów tego rodzaju 
dotyczył zmiany uchwały Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne Nr 
XV/167/2011 z dnia 23 sierpnia 
2011 r. w sprawie przystąpienia 
do opracowania zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów działal-
ności gospodarczej w Tarnowie 
Podgórnym, rejon ulicy Dział-
kowej – dla działek nr 1322/6, 
676/3, 676/5 i 676/6. 

Kilka następnych projektów do-
tyczyło spraw związanych z go-
spodarką nieruchomościami. Na-
stępny dotyczył wyrażenia zgody 
pracodawcy na rozwiązanie sto-
sunku pracy z jednym z członków 
Rady Gminy. Projekt uchwały nr 
15 traktował o szczegółowych 
warunkach przyznawania i od-
płatności za usługi opiekuńcze 
i oraz szczegółowych warunkach 
częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również 
trybu ich pobierania. Wszystkie 
szczegóły dostępne są na stronie 
internetowej Gminy. Kolejna se-
sja Rady Gminy odbędzie się 25 
sierpnia. Wszystkich zaintereso-
wanych serdecznie zapraszam.

~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

W lipcu odbyły  

się dwie sesje  

Rady Gminy
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Młodzież bracka uczest-
niczyła w VIII Młodzie-
żowych Mistrzostwach 

Leszczyńskiego Okręgu Związku 
Strzelectwa Sportowego. Najlep-
szym okazał się Mariusz Walas. 
Drużynowo zajęliśmy VI miej-
sce. Natomiast podczas trzecich 
okręgowych zawodów strzelec-
kich LOZS na strzelnicy KBS 
Tarnowo Podgórne w kategorii 
młodzieżowej zwyciężył Miko-
łaj Mazantowicz, drugie miejsce 
zajęła Julia May, a trzecie Kamil 
Goroński (wszyscy KBS Tarnowo 
Podgórne).

W Tarnowskich Górach od-
był się XIV Kongres Zjednocze-
nia Kurkowych Bractw Strzelec-
kich Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wzięło w nim udział 83 bractw 
z Polski. W trakcie trwania obrad 
bracia rywalizowali też o najwyż-
sze tytuły strzeleckie. W strzela-
niu o tytuł Króla Młodzieżowego 
zwyciężył Mariusz Walas, trzecie 

Wiadomości brackie miejsce zajął Sebastian Musiel-
ski. Łańcuch królewski pozostał 
w Tarnowie Podgórnym (w po-
przednim roku tytuł królewski 
zdobył Michał Raszewski).

W dniach 28-30 sierpnia sio-
stry i bracia wyjeżdżają do  
Peine w Niemczech na XVIII Eu-
ropejskie Spotkanie Historycz-
nych Strzelców – EGS (organiza-
cja zrzesza krajowe organizacje 
brackie i związki strzeleckie z ca-
łej Europy, a zjazdy odbywają się 
co trzy lata). Wśród różnych za-
wodów strzeleckich najważniej-
sza będzie rywalizacja o tytuł 
,,Europejskiego Króla Strzelców 
i Króla Młodzieżowego”. O na-
szym udziale w tym europejskim 
zjeździe napiszemy w kolejnych 
wiadomościach brackich. 

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

Z brackim pozdrowieniem 
~ St. Bączyk

Podczas wystawy „Ulotność”, prezentowanej 
w czerwcu i lipcu w Banku Zachodnim WBK 
w Tarnowie Podgórnym, można było zapo-

znać się z twórczością uczestników Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu ROKTAR. 
Bank już po raz kolejny podjął się współpracy, mają-
cej na celu promocję sztuki osób niepełnosprawnych.

Inspiracją do powstania prac było zwiększenie 
uważności uczestników na otaczającą ich rzeczywi-
stość. Rzeczywistość, która często wydaje się stała, 
powtarzalna i jednolita, kryje jednak w sobie wiele 
ulotności. Poprzez prezentowane prace zachęcamy 
do refleksji nad własną codziennością, która ma w 
sobie wiele zmienności, w której można odnaleźć 
piękno życia i przyrody. Ta uważność na codzienne 
małe, ulotne piękno jest ważnym elementem pełnego 
życia. W swoich pracach uczestnikom udało się za-
trzymać je na dłużej.

Ulotność dotyczy również samych wrażeń – to 
samo doświadczenie może być odmiennie odbierane 
przez różne osoby i jest wyrazem ich własnego spo-
sobu przeżywania świata. Stąd na wystawie znalazły 
się prace inspirowane dziełami mistrzów malarstwa: 
Mondriana, C. Moneta, G. Seurata, które uczestni-
cy starali się zakorzenić we własnej rzeczywistości. 
Efektem tej pracy jest ciekawa forma, która pozwala 
zatrzymać na chwilę ulotne, indywidualne wrażenia 

uczestników zajęć malarskich wy-
rażające ich recepcję sztuki oraz 
własnego otoczenia.

Na obrazach można było przyj-
rzeć się zmianom dziejącym się w 
różnym tempie – tym dotyczącym 
krótkotrwałych wrażeń, dnia i 
nocy, pór roku, a nawet lat. Przed-
stawiono różne wymiary zmien-
ności i związanej z nią ulotności.

Dziękujemy wszystkim za od-
wiedzenie wystawy i zwrócenie 

uwagi na sztukę osób niepełno-
sprawnych. Mamy nadzieję, że 
prezentowana wystawa pozwoli-
ła Państwu zbliżyć się do świata 
osób niepełnosprawnych i zwięk-
szyć uważność na piękno codzien-
nego życia. 

~ Anna Żołubak

Ulotność codziennego piękna – zakończenie wystawy 
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POselskie wieści

W maju Bronisław Ko-
morowski podpisał 
postanowienie o za-

rządzeniu ogólnopolskiego re-
ferendum, które odbędzie się 6 
września. Polacy odpowiedzą 
w nim na 3 pytania:

- czy jesteś za wprowadzeniem 
jednomandatowych okręgów wy-
borczych do Sejmu?

- czy jesteś za utrzymaniem do-
tychczasowego sposobu finanso-
wania partii politycznych z bu-
dżetu państwa?

- czy jesteś za wprowadzeniem 
zasady ogólnej rozstrzygania wąt-
pliwości co do wykładni przepi-
sów prawa podatkowego na ko-
rzyść podatnika?

Przypominam, że do 24 sierpnia 
można zgłosić zamiar głosowania 
korespondencyjnego, do 28 sierp-
nia przyjmowane są zgłoszenia 
o sporządzenie aktu pełnomocnic-
twa do głosowania, natomiast do 
1 września należy złożyć wniosek 
o dopisanie do spisu osób upraw-
nionych do udziału w referendum 

w wybranym przez siebie obwo-
dzie głosowania. 

Nie ulega wątpliwości, że 
pierwsze pytanie referendalne 
wzbudza największe emocje. Jako 
Poseł od lat zajmuję się kwestiami 
ustrojowymi Polski. Pracowałem 
między innymi nad wprowadze-
niem tzw. JOW-ów w wyborach 
do Senatu oraz w wyborach sa-
morządowych (poza miastami na 
prawach powiatu). 

Zmiana ordynacji wyborczej do 
Sejmu jest trudniejsza, gdyż wy-
maga zmiany konstytucji, a co za 
tym idzie większości konstytu-
cyjnej, której niestety nie udało 
się osiągnąć. Pojawiają się naj-
różniejsze analizy, także takie, 
które zakładają wprowadzenie 
tzw. systemu mieszanego, podob-
nego do tego, który funkcjonu-
je w Niemczech i zakłada wybór 
części posłów w okręgach jedno-
mandatowych, a części w wybo-
rach proporcjonalnych. Propozy-
cje te są warte przedyskutowania. 
Niemniej jednak głos obywateli 

wyrażony w referendum stwarza 
w końcu możliwość rozwiązania 
kwestii systemu wyborczego do 
końca.

Kilkukrotnie reprezentowałem 
klub PO w sprawie likwidacji fi-
nansowania partii z budżetu pań-
stwa. Niestety nie udało się prze-
konać do tego projektu posłanek 
i posłów zasiadających w Sejmie 
z ramienia innych partii i pomysł 
nie został wprowadzony w życie. 
W końcu udało się jednak zmniej-
szyć fundusze przekazywane dla 
partiom o połowę. Nadal uważam 
jednak, że powinniśmy wrócić do 
pomysłu całkowitego zlikwidowa-
nia subwencji z budżetu państwa. 

Zachęcam wszystkich Państwa 
do udziału w nadchodzącym refe-
rendum. Istnieje obawa, iż może 
być ono nieważne ze względu na 
zbyt niską frekwencję, dlatego też 
zachęcam każdego do oddania 
głosu 6 września.

Z pozdrowieniami
~ Waldy Dzikowski 
Poseł na Sejm RP

Trwa budowa Domu Para-
fialnego w Lusówku. Na 
parterze zaplanowano Biu-

ro Parafialne, zakrystię, kuchnię i 
toalety, a także salę katechetycz-
ną o powierzchni ok.100m2. Nato-
miast na piętrze znajdzie się salka 

parafialna, mieszkanie dla dusz-
pasterzy i drugi poziom kaplicy. 

- Cieszę się, że pogoda nam 
sprzyja i prace budowlane posu-
wają się do przodu. – mówi ks. 
Adam Przewoźny, proboszcz pa-

W Lusówku powstaje Dom

rafii pw. Św. Rity w Lusówku. – Proszę zatem o modlitwę w intencji 
pracowników i wszystkich dobroczyńców naszej wspólnoty.

Do czasu wybudowania kościoła funkcje kaplicy będzie pełnić sala 
katechetyczna w Domu Parafialnym. W bezpośrednim sąsiedztwie za-
planowano 80 miejsc parkingowych. 

~ ARz

Prace budowlane 
posuwają się 
mocno do przodu
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Byłem milenijnym lektorem

17 kwietnia 1966 r. przy-
padł mi zaszczyt 
uczestniczenia w li-

turgii millenijnej mszy św. przed 
Katedrą Poznańską. Pewnie nie 
byłoby w tym nic szczególnego, 
gdyby nie to, że dziś jestem jedy-
nym żyjącym członkiem Asysty 
Millenijnej, o której śp. ks. prof. 
Bronisław Szulc nazajutrz powie-
dział: – Oj, będzie ksiądz w Kro-
nikach millenijnych odnotowany 
– co za zaszczyt!

Piszę to, bo czuję i dumę, ale 
i wielkie dziękczynienie, że by-
łem wśród takich znakomitych 
przedstawicieli hierarchii Ko-
ścioła, jak Prymas Kardynał Ste-
fan Wyszyński, główny celebrant 
ks. Arcybiskup Antoni Baraniak 
oraz kanonicy gremialni Kapitu-
ły Katedralnej, nie mówiąc o Epi-
skopacie Polski, który w komple-
cie na trybunach na tle Katedry 
uświetnił nabożeństwo (dodam 
na marginesie, że bracia zakonni 
katedralni czuwali całą noc, żeby 
nieprzyjazne grupy nie rozebrały 
trybun, tak w zakulisach szepta-
no – i nie bez powodu, bo były to 
trudne czasy dla Kościoła). 

Znakomity ceremoniarz semi-
naryjny ks. Edward Majka znał 
moje możliwości i wiedział, że 
wyznaczoną dla mnie funkcję 
lektora wypełnię dobrze. Pamię-
tam, że ks. infułat Gerard Mizgal-
ski szepnął mi: – Zobacz, ile masz 

Ludu Bożego – a było ok. 300 ty-
sięcy uczestników – pokaż siłę 
i moc tego Słowa, którego będą 
słuchali! Śmiało dasz radę! Ta 
funkcja lektora, którą z ufnością 
mi powierzono, była dla mnie za-
szczytem.

I kolejne szczególne wyróżnie-
nie: będąc subdiakonem, na znak 
pokoju osobiście niosłem Pacyfi-
kał do ks. Prymasa, a on na moje 
pozdrowienie Pokój z Tobą  odpo-
wiedział jak przyjacielowi: I z du-
chem Twoim, zatrzymując rękę na 
moim ramieniu. Ten mój zachwyt 
i zaszczyt towarzyszy mi, ile razy 
spoglądam na pamiątkowe zdjęcia, 
które mam przed sobą w pokoju.

Co mnie jeszcze urzekło, to ol-
brzymi tłum i duchowieństwo, 
Episkopat. Kiedy patrzę na moje 

zdjęcia, to te wspomnienia trwają. 
To wydarzenie idzie ze mną, a ja 
z pokorą dziękuję za dar życia i za 
powołanie kapłańskie – a pozosta-
łych członków asysty Bogu pole-
cam. Bo mam 73 lata, a tych, co 
byli ze mną w  asyście, już nie ma 
(mieliby dziś już po 115 lat!). Mo-
dlę się za nich,  Bogu dziękując że 
w tej historycznej, dostojnej asy-
ście byłem.

Życie składa się z epizodów. Mam 
nadzieję, że ten zakwalifikował 
mnie do historii triumfu Kościoła 
i dziękczynienia za 1050 lat chrze-
ścijaństwa w Polsce. Jestem z tego 
bardzo dumny, pokornie dziękując 
tym, którzy to przeczytali.

Z Bogiem  
– ks. kanonik Zdzisław Potrawiak

Trwa rekonstrukcja muru 
kamienno-ceglanego przy 
kościele w Lusowie. Pra-

ce wykonywane są za zgodą kon-
serwatora zabytków. Rozebra-
no część muru, ponieważ uległa 
ona poważnej destrukcji i odchy-
liła się niebezpiecznie od pionu. 
W trakcie prac odkryte zostały 
stare groby. Szczątki zostały za-
brane przez archeologów i obec-
nie są badane. 

Docelowo w tym miejscu po-
wstaną schody prowadzące na 
przykościelny plac. ~ ARz 

Schody na przykościelny plac

Ks. kanonik 
Zdzisław  
Potrawiak w 
asyscie milenij-
nej (czwarty  
od prawej)

Wizualizacja
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 rolnictwo

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności 
i żywienie (Dz. U. z 2010 nr. 136, poz. 914 
z późn. zm.) art. 61-67 Sanepid jest organem 

właściwym w sprawach rejestracji, zatwierdzania, 
zawieszania zakładów, które m.in. produkują lub 
wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie-
zwierzęcego.

Zgłoszenie rejestracji prowadzenia produkcji ro-
ślinnej należy dokonać na formularzu (wzór poni-
żej) w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiolo-
gicznej w Poznaniu ul. Noskowskiego 23, 61 – 705 
Poznań lub w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epide-
miologicznej w Poznaniu ul. Sieroca 10, 61 – 771 
Poznań.

Rejestracja jest wymagana w odniesieniu do: 
1) działalności w zakresie dostaw bezpośrednich,
2) gospodarstw agroturystycznych,
3) zakładów prowadzących działalność w zakresie 

pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” 
– sprzedaży wysyłkowej i przez Internet,

4) podmiotów działających na rynku spożywczym 
prowadzących produkcję pierwotną.

Produkcja pierwotna (podstawowa) oznacza pro-
dukcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawo-
wych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt 
gospodarskich przed ubojem oraz łowiectwo, rybo-
łówstwo i zbieranie runa leśnego – patrz rozporzą-
dzenie WE nr 178/2002 art. 3 ust. 17.

Działania towarzyszące produkcji podstawowej: 
transport, składowanie i obróbkę surowców (pro-
duktów podstawowych) w miejscu produkcji (my-
cie, czyszczenie, obieranie, sortowanie – pod wa-
runkiem, że nie zmienia to znacznie ich charakteru, 
transport żywych zwierząt, gdzie jest to niezbędne 
do osiągnięcia celów rozporządzenia nr 852/2004 
oraz w przypadku produktów pochodzenia roślinne-
go i produktów rybołówstwa: działania transportowe 
w celu dostawy surowców (produktów podstawo-
wych), których charakter nie został znacznie zmie-
niony, z miejsca produkcji do zakładu skupującego.

 Produkcja pierwotna odnosi się do działalności 
prowadzonej w gospodarstwie rolnym lub na podob-
nym poziomie i obejmuje m.in.: produkcję, uprawę 
lub hodowlę produktów roślinnych tj. ziarna, owoce, 
warzywa i zioła oraz ich transport w obrębię gospo-
darstwa, a także przechowywanie i obróbkę produk-
tów (bez istotnej zmiany ich charakteru) na terenie 
gospodarstwa i dalszy ich transport do zakładu sku-
pującego.

 Państwowa Inspekcja Sanitarna w zakresie bez-
pieczeństwa żywności pochodzenia roślinnego roz-
poczyna swoje kompetencje po zbiorach. PIS czę-
ściowo sprawuje nadzór nad produkcją podstawową, 
tj. kontroluje magazyny, transport, obróbkę wstęp-

WNIOSEK
O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI 

ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
                                            

   ....................................... 
                                          (miejscowość, data) 

                                                                                        Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny
                                                                                                             w ..................................... 
                      
 Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności                         
i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914), w związku z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE)                               
nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 
spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 
13, t. 34, str. 319): 
....................................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko/nazwa wnioskodawcy) 
....................................................................................................................................................... 

(adres/siedziba wnioskodawcy wg KRS lub EDG, 
lub numeru identyfikacyjnego ARMiR)1)

....................................................................................................................................................... 
(PESEL2)/numer identyfikacji podatkowej NIP) 

wnosi o wpis do rejestru zakładów

....................................................................................................................................................... 
(należy wymienić odrębnie nazwy i siedziby wszystkich 

zakładów objętych wnioskiem)3)

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
(należy wymienić i opisać zmiany objęte wnioskiem 

odrębnie dla każdego zakładu) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), 
określonej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG)4)

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
Rodzaj żywności będącej przedmiotem produkcji lub obrotu5): 
..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

                            ................................. 
(pieczęć i podpisy wnioskodawcy 

lub osoby reprezentującej 
wnioskodawcę) 

Załączniki do wniosku6)

1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
2. Kopia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE 
3. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej 

4. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych - dotyczy działalności w zakresie 
dostaw bezpośrednich 

5. Wykaz urządzeń dystrybucyjnych 

ną, jak również dokonuje rejestracji gospodarstw działających na rynku 
spożywczym i prowadzących produkcję podstawową.

Za brak złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów ustawodawca 
przewidział kary od 1000 do 5000 zł.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił harmonogram ogła-
szania i uruchamiania naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 
w roku 2015: premie dla młodych rolników – nabór wniosków między 
20.08 a 02.09.2015 r.; modernizacja gospodarstw rolnych – planowany 
termin ogłoszenia naboru to sierpień 2015 r.; restrukturyzacja małych 
gospodarstw – planowany termin ogłoszenia naboru to wrzesień 2015 r. 

Bliższe informacje u doradcy WODR Wiesława Białego tel. kom 
723 678 053 (od pon do pt w godz. 7.30 - 15.30).

~ Wiesław Biały

Konieczność rejestracji rolników w Sanepidzie
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W niedzielę, 6 września w godz. 15.00 - 
18.00 w Szkole Podstawowej im. „Ar-
kadego Fidlera” w Przeźmierowie 

odbędzie się kolejny, piąty festyn z cyklu „Otocz-
my Troską Dzieci”, organizowany przez Fundację 
„Otoczmy Troską Życie” we współpracy z Gminą 
Tarnowo Podgórne. Zapraszamy wszystkie dzie-
ci wraz z rodzicami na wspólne pożegnanie lata na 
świeżym powietrzu. Pragniemy tym samym zachę-
cić rodziców do spędzania wolnego czasu z dziećmi 
przy zabawach, na zajęciach plastycznych i sporto-
wych, w oderwaniu od komputerów i telewizji. Pro-
mowanie wartości rodzinnych i zdrowia, a co za tym 
idzie i ochrona życia, to główny cel statutowy fun-
dacji.

Z okazji 100. rocznicy urodzin wybitnego  
poety i duszpasterza ks. Jana Twardowskiego chce-
my zwrócić uwagę na jego życie i twórczość. Bar-
dzo bliskie celom fundacji jest jego przesłanie, iż nie 
ma w życiu nic ważniejszego, niż spotkanie z drugim 
człowiekiem: Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko 
odchodzą... które jest hasłem naszego festynu. 
W celu pogłębienia wiedzy o ks. Janie Twardowskim 
dzieci wezmą udział w konkursie, przedstawią mon-
taż poetycki, a w upominku otrzymają jego książki. 

Będziemy mogli podziwiać młodych artystów 
z Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Modraki”, 
Chóru „Vivace” z Zespołu Szkół z Pamiątkowa oraz 

V Festyn „Otoczmy Troską Dzieci” 

grupę teatralną z Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 109 w Kiekrzu.

Jak co roku nie zabraknie kon-
kursów w grupach wiekowych, 
wspólnych pląsów i festynowych 
atrakcji. Zapraszamy dzieci do 
konkursu wiedzy ekonomicz-
nej, konkursu plastycznego oraz 
małych sportowców wraz z ro-
dzicami do konkursu na strzel-
ca piłkarskiego. Młodsi i dorośli 
będą mogli sprawdzić swoje 
umiejętności na strzelnicy przygo-
towanej przez Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie. Chętnych do pozna-
nia techniki decoupage zaprasza-
my na krótki kurs.

Harcerze ze szczepu ZHP „Błę-
kitna Czternastka” przeprowadzą 
praktyczne zajęcia z udzielania 
pierwszej pomocy. Dla rodziców 
przygotowujemy konsultacje z le-
karzem, ortopedą, logopedą i die-
tetykiem. 

Będziemy również kontynu-
ować akcję „Jedzmy polskie jabł-
ka”, która cieszyła się w zeszłym 
roku dużym powodzeniem.

Zapraszamy do wspólnej zaba-
wy!

~ Zarząd Fundacji  
„Otoczmy Troską Życie”

Barbara Nowak  
i Violetta Ciesielska

Zarząd Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego w 
Tarnowie Podgórnym za-

wiadamia swoich członków, że 
16 sierpnia zostaną rozegrane 
zawody wędkarskie na Jeziorze 
Lusowskim o Puchar Przewod-
niczącego Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne oraz o Puchar Posła na 
Sejm RP Waldy Dzikowskiego. 

Zbiórka zawodników o 6.00 na 
parkingu Wiśniowym w Lusów-
ku. 

6 września odbędą się zawo-
dy spinningowe na rzece Warcie, 
zbiórka o 7.00  w Obrzycku, na 
parkingu pod mostem na Warcie. 
W zawodach spinningowych bio-
rą udział wyłącznie seniorzy. 

13 września zostaną rozegra-
ne otwarte zawody spinningowe 
z łodzi na Jeziorze Lusowskim. 
Udział może wziąć każdy węd-
karz, który posiada kartę wędka-
rza oraz łódź zarejestrowaną do 

Wiadomości Wędkarskie
amatorskiego połowu ryb. Punk-
tacja: najlepsza załoga łodzi, naj-
większy szczupak, największy 
okoń. Zbiórka zawodników o go-
dzinie 7.00 w Lusowie na plaży. 
Warunkiem udziału jest wpłacenie 
startowego w wysokości 30 zło-
tych od osoby (płatne na miejscu 
zbiórki). Zgłoszenia udziału są 
przyjmowane do 11 września pod 
nr tel. 508 507 980 lub 517 586 
261. 

26 lipca na  stawach w Bara-
nowie zostały rozegrane zawo-
dy Wędkarskie o Puchar Wójta 
Gminy Tarnowo Podgórne Tade-
usza Czajki oraz Puchar 65-lecia 
PZW. W zawodach wystartowało 
80 zawodników plus osoby towa-
rzyszące – łącznie ok. 100 osób, 
które pokazywały i podziwiały 
kunszt wędkarstwa spławikowe-
go. Wszyscy zawodnicy złowili 
ryby, co było dużym utrudnieniem 
przy obliczaniu punktów. 

Wśród członków Tarnowa Pod-
górnego najlepszymi okazali się:

• seniorzy: I miejsce Piotr Lima, 
II – Łukasz Rozmuz, III – Bartosz 
Brachaczek,

• wśród juniorów I miejsce zajął 
Bartosz Surma,

Puchar 65 –lecia PZW przypadł 
Arturowi Piotrowskiemu.

Wśród zaproszonych drużyn i 
gości najlepszym okazał się ze-
spół Luboń I,  drugi był Luboń II, 
a trzeci Bardo.

Puchar 65-lecia PZW zdobył 
Tomasz Psiarski, który również 
zwyciężył w kategorii największa 
ryba i otrzymał puchar od Koła 
Bardo.

Wszystkie puchary wręczał 
osobiście Wójt wspólnie z wice-
prezesem okręgu Poznań Henry-
kiem Ławniczakiem i prezesem 
Koła Bardo. Na koniec odbyła się 
wspólna biesiada przy grillu. 

Prezes Koła  ~ Marek Perz



26       / sąsiadka~czytaj / sierpień 2015

 stowarzyszenia

W dniach 1-6 sierpnia 2015 roku odby-
ło się dwudzieste dziewiąte spotkanie 
członków partnerskich stowarzyszeń 

gmin Tarnowo Podgórne-Fronreute. Pobyt w Tar-
nowie Podgórnym 39-osobowa grupa gości, której 
przewodniczył burmistrz gminy Fronreute Olivier 
Spiess, rozpoczęła od spotkania z Wójtem Tade-
uszem Czajką oraz relaksu na Tarnowskich Ter-
mach. Wieczorem miała miejsce integracyjna ko-
lacja z udziałem wszystkich gości, przedstawicieli 
władz Gminy, rodzin goszczących oraz grupy nie-
miecko-polskiej młodzieży z Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej Blitzenreute i naszej Orkiestry Da Capo. 
Gościem honorowym był poseł Waldy Dzikowski, 
który przed dwudziestoma laty wraz z ówczesnym 
burmistrzem Fronreute Rolandem Bürkle podpisy-
wał akt partnerstwa między gminami Tarnowo Pod-
górne-Fronreute. 

Dwudziestoletnie partnerstwo to nie tylko doku-
ment, ale coroczne spotkania mieszkańców naszych 
gmin, prywatne przyjaźnie oraz spotkania młodzie-
ży obydwu krajów. Aby podkreślić rangę tej rocznicy 
zaplanowaliśmy wspólną wycieczkę z niemieckimi 
przyjaciółmi na Mazury. Wyjazd poprzedziła nie-
dzielna Msza Święta odprawiona przez księdza Mi-
chała w zabytkowym „małym” kościele. Rozpoczę-
liśmy ją pieśnią, która zawsze rozbrzmiewa podczas 
naszych spotkań: „Wo zwei, oder drei…” – „Gdzie 
dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje…”. 
Poza modlitwą goście mieli okazję zapoznać się z hi-
storią najstarszego naszego zabytku, opisem przebie-
gu remontu, ale przede wszystkim na własne oczy 
podziwiać jego efekty. 

Pierwszym miejscem w długiej drodze na Warmię 
i Mazury był Płock, miasto, które w latach 1079-
1138 pełniło rolę stolicy państwa polskiego. Na-
stępne historyczne miejsce to Grunwald, gdzie obej-
rzeliśmy pole bitwy wojsk polsko-litewsko-ruskich 
z zakonem krzyżackim oraz pomnik i muzeum wy-
stawione w 550 rocznicę bitwy 1410 r.

Miejscem docelowym na Mazurach było Mrągo-
wo i piękny hotel położony na brzegu jeziora Czos. 

Dużą atrakcją był rejs statkiem z Mikołajek do Ru-
ciane Nida – podziwialiśmy piękno „Krainy Tysiąca 
Jezior”, otaczającej je przyrody, urokliwe miejsco-
wości, Mazurski Park Narodowy. 

Zwiedziliśmy też miejsca związane z naszą wspól-
ną historią – przede wszystkim Wilczy Szaniec (wo-
jenną kwaterę Adolfa Hitlera, położoną wśród lasów 
w pobliżu miejscowości Gierłoż). Obejrzenie ruin 
ogromnych bunkrów, ale przede wszystkim wysłu-
chanie wielu ciekawych informacji o tym miejscu 
oraz faktów związanych z II wojną światową było 
prawdziwą lekcją historii, szczególnie dla młodzieży 
niemieckiej.

Pojednanie po raz dwudziesty dziewiąty

Następnymi miejscami były 
Lidzbark Warmiński z gotyckim 
zamkiem biskupów oraz Świę-
ta Lipka. W barokowej bazylice 
podziwialiśmy wielki, trzypiętro-
wy główny ołtarz, rzeźbę drzewa 
lipowego ze srebrną figurą Matki 
Bożej oraz wysłuchaliśmy kon-
certu na barokowych organach 
z ruchomymi figurkami. 

Wszyscy uczestnicy tegorocz-
nego spotkania dostali zadanie 
narysowania „kartki z podróży”. 
Konkurs zakończył się wystawą, 
wyborem i nagrodzeniem najcie-
kawszych prac. 

Specjalne wyróżnienie otrzyma-
ło siedem niemieckich dziewcząt 
za wspólnie bardzo pracowicie 
i dowcipnie wykonany „Dziennik 
podróży”. 

Grupa niemiecka dla swo-
ich polskich gospodarzy przy-
gotowała konkurs z nagrodami 
dla wszystkich na temat wiedzy 
o naszym partnerstwie. Wieczor-
ne spotkania przepełnione były 
wspólnymi rozmowami, śpiewem, 
ale przede wszystkim popisami 
gry na instrumentach członków 
młodzieżowych orkiestr dętych. 
Tradycyjnie nie zabrakło również 
dyskusji, tym razem na temat: „Od 
tolerancji do dialogu między naro-
dami, niezależnie od wyznawanej 
religii”. Dyskusja miała charakter 
bardzo poważnej debaty. Niemcy 
jako kraj wielokulturowy od kilku 
dziesięcioleci mają duże doświad-
czenie w tolerancji i dialogu mię-
dzy kościołem ewangelickim i ka-

tolickim. Natomiast bardzo trudny 
jest dialog obu religii z muzułma-
nami. 

Polska stoi dziś u progu wiel-
kiej debaty na temat wielokulturo-
wości, a zwłaszcza zetknięcia się 
z islamem. Działania zapobiegają-
ce braku tolerancji to największe 
wyzwanie dla polityków i przed-
stawicieli religii. 

Środa, 5 sierpnia, to droga po-
wrotna do Tarnowa Podgórnego 
z przerwą w Grudziądzu na zwie-
dzanie Starego Miasta i zespo-
łu gotyckich spichlerzy zbożo-
wych. Na wieczór i czwartkowe 
przedpołudnie rodziny goszczą-
ce przygotowały własny pro-
gram. Młodzież spędziła ten czas 
„na sportowo” w Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji. W godzinach po-
łudniowych pożegnaliśmy gości, 
słysząc zaproszenie z ust prze-
wodniczącej Niemiecko-Polskie-
go Partnerstwa Jutty Stüble: - Do 
zobaczenia w przyszłym roku we 
Fronreute z okazji jubileuszowego 
30-tego spotkania.

Zrealizowanie tego zadania 
było możliwe dzięki wsparciu fi-
nansowemu Gminy Tarnowo Pod-
górne oraz PNWM w Poczdamie. 
Dziękujemy Wójtowi Tadeuszo-
wi Czajce oraz Radzie Gminy za 
wspieranie naszych działań. 

~ Renata Brońska
Prezes Stowarzyszenia  

„Pojednanie”
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Tak można krótko ująć wy-
jazd Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Lusowiacy” na Fe-

stiwal Pieśni, Tańca, Obrzędów 
Ludowych do Baru w Czarnogó-
rze. 

Na miejsce dotarliśmy prze-
jeżdżając przez Czechy, Austrię, 
Słowenię, Chorwację, Bośnię 
i Hercegowinę. Krajobraz trud-
no opisać: Sudety, Alpy, Góry 
Dynarskie, brzeg Morza Adria-
tyckiego, wysepki, fiordy, wspa-
niała roślinność śródziemnomor-
ska, niepowtarzalna architektura 
i słońce, które nadawało wspania-
łego blasku. Czarnogóra to mały 
kraj, górzysty, niziny tylko wokół 
jezior i nadmorskie – uprawa wi-
nogron, oliwek, cytrusów. Lud-
ność wielonarodowościowa, żyją-
ca przeważnie z turystyki. 

W festiwalu wzięły udział ze-
społy polskie, węgierskie, bułgar-
skie, serbskie. Było różnorodnie 
kulturowo w korowodzie i na sce-
nie. Wypoczywający podziwiali 
kulturę tradycję różnych krajów, 
a zespoły nawiązały ze sobą kon-
takty (na jednym festiwalu spo-
tkali się LUKOWIACY i LUSO-
WIACY z Polski!). 

Koncerty odbywały się wie-
czorem, a po śniadaniu do po-
południa – zwiedzanie. Program 
pobytu przygotowała nam pilot 
Paula Tymko. Pływaliśmy po naj-
większym na Bałkanach Jeziorze 
Szkoderskim, jedliśmy regional-
ny rybny posiłek w wiszących 
kaskadowo tarasach z widokiem 
na jezioro. Wiedzę o tubylcach 
i przyzwyczajeniach, humory-
stycznie przekazywał nam po 
polsku Alan. Zwiedzaliśmy Stary 

Bałkany pełne zaskoczeń 

Bar – pozostałości VI-wieczne-
go miasta warownego i twierdzy, 
z chwilą zadumy pod najstarszym 
drzewem oliwnym świata. Space-
rowaliśmy po gaju oliwnym z Sa-
dem, przewodnikiem w języku 
polskim. Degustowaliśmy trady-
cyjne potrawy lokalnej kuchni np: 
praganicę, podobną do naszych 
racuchów maczanych w miodzie 
lub oliwie, pitę ze szpinakiem, le-
moniadę domowej roboty, a prze-
wodnikiem i gospodynią ogrodu 
była Polka Marzena Pericić (mat-
ka Alana i żona Sada, mieszka-
jąca 30 lat w Czarnogórze). Nie-
samowita osobowość, bogactwo 
wewnętrzne. Przekazała nam ona 
słowa swojej matki: – Pamiętaj, 
dziecko, tak jak Ty będziesz postę-
powała tam, tak będą postrzegali 
naszą Polskę. Jest poetką, rzeźbi 
w drzewie oliwnym. W drodze po-
wrotnej zwiedziliśmy Dubrownik 
i Zagrzeb – wszędzie oprowadza-
ły nas Polki mieszkające po 30 lat 
na Bałkanach. 

W wyjeździe na festiwal po-
magała nam Małgorzata Gaje-
vić, niesamowicie charyzmatycz-
na osoba, opiekowała się nami 
w Bułgarii – Kiten. Na Bałkanach 

w czasie bratobójczej wojny stra-
ciła męża. Z małymi dziećmi wró-
ciła do Polski. Dziś swoimi dzia-
łaniami wspiera drugą ojczyznę 
swoich dzieci. Bardzo mocne cha-
raktery tych kobiet, sławiących 
Polskę, za którą tęsknią. W swo-
im wierszu „Ojczyzna” Marzena 
Pericić zwraca się do swoich ro-
daków: 

Dziś, gdy przyszedł czas 
Wolności i spokoju, 
Nie kaleczcie jej imienia 
Żyjcie w pokoju i miłości 
Sławcie dobre imię Polski 
Proszę Was o to – Rodacy moi. 

Tylu wrażeń, emocji i reflek-
sji dostarczył nam ten wyjazd. 
Jego koszty w połowie pokrywali 
członkowie zespołu. 

Przed nami praca! Od sierpnia 
rozpoczynamy próby przygotowu-
jące komercyjne koncerty w Cho-
dzieży, Kiszkowie i Kazimierzu 
Biskupim. I oczywiście Gminne 
Dożynki oraz XVI Powiatowy 
Przegląd Zespołów. 

Serdecznie zapraszamy 
~ Krystyna Semba 

kier. Zespołu Pieśni i Tańca  
„Lusowiacy”

W dniach 4-7 czerwca 
na poznańskim Kor-
towie odbył się Lexus 

Cup XXV Mistrzostwa Polski Le-
karzy w Tenisie. W tych cztero-
dniowych mistrzostwach uczest-
niczyło około 150 lekarzy z całej 
Polski w kategorii open i katego-

Mamy Mistrza Polski w tenisie!
riach wiekowych. Mistrzem Pol-
ski w kategorii wiekowej 70+ 
został student naszego UTW  
dr Wojciech Pieczkowski. 

Gratulujemy Wojtku i życzymy 
dalszych sukcesów. 

~ I.Sz.
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Miał być wakacyjny temat i wakacyjny jest 
o tyle, że są wakacje.

Odwiedził nas w zeszłym tygodniu, 
rozpoczynając swoją wycieczkę po Polsce właśnie 
w Przeźmierowie, hrabia Michał z rodziną. To taki 
prawdziwy hrabia, hrabia ze znanego rodu. Widuje-
my się rzadko, ale każde spotkanie pozostaje na dłu-
go w pamięci. Są to goście niekłopotliwi, sami bo-
wiem organizują sobie czas. Ponadto hrabia gotuje, 
więc jemy proste, ale wyśmienite potrawy. Najlep-
sze jednak są wieczory, kiedy to siadamy w fotelach, 
a nasz gość snuje opowieści. My siedzimy i słucha-
my z otwartymi ustami. Jest jak za dawnych lat, 
światło świecy i opowieść...

Kilkanaście lat temu, dzięki zawirowaniom losu, 
nasz gość trafił do Belgii, gdzie zamieszkał w wyna-
jętej willi pod Brukselą. Znalazł się tam, nie wiedząc 
jeszcze do końca, co z sobą począć. Przypadkowe 
zdarzenie zdeterminowało jednak następne dziesięć 
lat, które tam spędził.

Wyjeżdżając na wakacje znajomi poprosili go 
o opiekę nad psem, którego nie mogli wziąć ze sobą. 
Nasz bohater zgodził się, mimo że wcześniej ze 
zwierzętami niewiele miał do czynienia. Opieka nad 
psem z dobrego domu nie wydawała mu się jakimś 
wielkim wyzwaniem. 

W tym samym czasie poproszono go jeszcze 
o opiekę nad dwoma innymi psami, na co wyraził 
zgodę bez zastanowienia ponieważ pierwszy pies nie 
sprawiał mu żadnego kłopotu.

Po raz kolejny seniorzy sek-
cji turystycznej UTW w 
Tarnowie Podgórnym wy-

ruszyli na jednodniową wyciecz-
kę autokarową. Trasa wiodła z 
Tarnowa Podgórnego do Katedry 
Poznańskiej, skąd piechotą prze-
szliśmy do portu rzecznego nad 
Wartą. Stateczkiem „Bajka” po-
płynęliśmy ponaddwugodzinnym 
rejsem do Czerwonaka i z powro-
tem. Z pokładu podziwialiśmy 
położoną Katedrę i nowe domy. 
Koryto Warty płytkie, woda nie-
czysta, za to pogoda i przyro-
da przepiękne. Na dziobie statku 
można było zażyć kąpieli sło-
necznej.

Po przypłynięciu  udaliśmy 
się do autokaru jadąc do Czer-
wonaka. W restauracji „Ber-
gametka” czekał na nas obiad. 

HRABIA DOLITTLE
Nad całą sytuacją nie zastana-

wiał się, aż do momentu powrotu 
właścicieli pierwszego psa, któ-
rzy z wielkim zdziwieniem zoba-
czyli swojego pupila bawiącego 
się z dwoma innymi. Okazało się, 
że był to gamoń, który nigdy nie 
tolerował obecności innych zwie-
rząt, a każdy jego kontakt z dru-
gim psem kończył się awanturą, 
a czasami nawet tragicznie. Tutaj 
natomiast panowała miłość, a do-
mownicy zachowywali się tak jak-
by mieszkali ze sobą od wielu lat.

Ponieważ wieść szybko się roz-
chodzi, w podbrukselskiej wil-
li coraz częściej zaczęły gościć 
zwierzęta, ale jej właściciel przyj-
mował je już w coraz bardziej 
świadomy sposób. 

Analizując wizyty swoich go-
ści stwierdził, że potrafi z nimi 
rozmawiać. One wiedziały, co do 
nich mówi i go słuchały pomimo 
że używał, języka, z którym nie 
miały na co dzień kontaktu.

Z czasem przyjacielskie przy-
sługi zaczęły przynosić wymier-
ne efekty i stały się sposobem na 
zarabianie pieniędzy, a do gości 
hotelowych dołączyli również pa-

cjenci wymagający terapii psy-
chologicznej.

I tak przez dziesięć lat znany 
był pod Brukselą Hrabia Dolit-
tle, przyjmujący na pokoje licz-
ne zwierzaki, które mimo stresu 
związanego z rozłąką z właścicie-
lem tworzyły zgraną paczkę i na-
wet na spacer wychodziły razem 
bez smyczy i bez kagańców.

Wyjeżdżając na wakacje mamy 
dylemat co zrobić z psem. Zabrać 
ze sobą nie zawsze można, a zo-
stawienie znajomym może być dla 
nich kłopotem. Pozostaje więc ho-
tel. 

Decyzja jest trudna, ale znam 
wielu właścicieli, którzy z za-
chwytem opowiadają o miejscach, 
w których zostawili swoich pod-
opiecznych na wakacje, a zwie-
rzaki mówią, że to naprawdę były 
wakacje.

Może nie trzeba koniecznie je-
chać do Brukseli, żeby znaleźć 
kogoś kto dogada się z naszym 
z psem czy kotem. Może Pan 
Dolittle mieszka niedaleko. I nie 
musi być hrabią…

~ PASZCZAK 
paszkosum@wp.pl

Statkiem po Warcie

Dalej wędrowaliśmy do parku krajobrazowego Puszczy Zielonka, na 
Dziewiczą Górę 144,9 m npm, gdzie weszliśmy na wieżę widokową. 
Podziwialiśmy panoramę Poznania i przyległych do niego miejsco-
wości. Po zejściu w dół (187 stopni!) wysłuchaliśmy opowieści le-
śniczego z nadleśnictwa Łopuchówko, który mówił o historii i krajo-
brazie Dziewiczej Góry, otaczających ją lasach, polach oraz żyjących 
tam dzikich zwierzętach. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się po-
nownie w restauracji „Bergametka” na kawę i ciastko. Bardzo radośni  
i zadowoleni w godzinach popołudniowych wróciliśmy do Tarnowa 
Podgórnego. ~ Maria Łukowiak



 sierpień 2015 \ sąsiadka~czytaj \      29

 porady

Jesteśmy świadkami wciąż wzrastającej epidemii 
nadwagi i otyłości oraz chorób cywilizacyjnych, 
których główną przyczyną jest spożywanie wy-

soko przetworzonej żywności. Mimo że większość 
osób zdaje sobie sprawę z tego faktu, wciąż spoży-
wa duże ilości słodyczy, smażonych potraw, chipsów 
czy tłustego mięsa. Dlaczego tak się dzieje? Odpo-
wiedzią na to pytanie jest fakt, że osoby te zmagają 
się z uzależnieniem od tych produktów.

Naukowcy zanotowali, że po spożyciu skoncentro-
wanych kalorii (w pokarmach zawierających m.in. cu-
kier czy olej) następuje gwałtowny wzrost poziomu 
dopaminy, która jest odpowiedzialna za regulację od-
czuć motywacji i przyjemności. Posiłek bogaty w ra-
finowane węglowodany wywołuje zatem w mózgu 
efekty identyczne jak w przypadku zażycia narkotyku. 
I tak jak w przypadku wszystkich uzależnień, u czło-
wieka uzależnionego od jedzenia wzrasta tolerancja na 

cukier, sól czy tłuszcz, w związku 
z czym organizm domaga się co-
raz większych porcji, aby czerpać 
z posiłków przyjemność. Dodatko-
wo producenci żywności dodają do 
swoich produktów substancje che-
miczne poprawiające smak, które 
także uzależniają.

Jednocześnie w przypadku uza-
leżnienia się od jedzenia wystę-
puje zespół abstynencyjny. Jest to 
zjawisko towarzyszące detoksyka-
cji, czyli oczyszczania organizmu 
ze szkodliwych substancji, które-
mu towarzyszy zmęczenie, drżenie 
mięśni lub ból głowy. Osoby odczu-
wające te objawy (tzw. toksyczny 
głód) mylą je z prawdziwym gło-

dem, a zjedzenie czegoś wznawia 
proces trawienia równocześnie blo-
kując proces detoksykacji, dzięki 
czemu nieprzyjemne objawy ustę-
pują. Skutkiem tego jest przybiera-
nie na wadze, występowanie chorób 
i błędne koło uzależnienia. 

Aby odzyskać zdrowie i pozbyć 
się nadwagi trzeba pozbyć się tok-
sycznego głodu. Jak to zrobić? 
Dostarczając organizmowi zado-
walającej liczby mikroskładników 
poprzez nastawienie się na zdro-
we odżywianie oraz dokonywanie 
świadomych wyborów żywienio-
wych.

~ Ewelina Brzostowska
zycwzgodzie.pl

Czy można uzależnić się od jedzenia?

Staranny demakijaż ułatwia skórze odnowę nocą 
i sprawia, że wygląda ona promiennie w ciągu 
dnia. Jeśli robisz go w pośpiechu i byle jak, na 

twarzy pojawiają się zaskórniki, a czasem i krostki. 
Nie rezygnuj z tego zabiegu, nawet jeśli się nie ma-
lujesz. Na skórze bowiem w ciągu dnia gromadzi się 
kurz, pot i łój, dlatego trzeba ją oczyścić, by ułatwić 
porom oddychanie.

Dopasuj zmywacz do potrzeb cery. Nowoczesne 
kosmetyki do demakijażu nie tylko myją skórę, ale tak-
że ją pielęgnują: nawilżają, natłuszczają lub wręcz od-
wrotnie – matują. Do skóry suchej wybierz mleczko, 
śmietankę, która lekko natłuszcza. Dobrze, by prepa-
raty te zawierały m.in. oleje roślinne, kwas hialurono-
wy. Cerę wrażliwą oczyszczaj hypoalergicznym zmy-
waczem o lekko tłustej konsystencji. Skórę mieszaną, 
tłustą, łojotokową myj żelem lub pianką do cery tłu-
stej. Kosmetyk usuwa nadmiar łoju, ściąga rozszerzo-
ne pory i zapobiega świeceniu się skóry. Zawiera też 
substancje antybakteryjne. Dobrym produktem do de-
makijażu jest też płyn micelarny, po którym również 
należy zastosować tonik.

Myj dwa razy dziennie. Zanim rano wklepiesz krem 
na dzień, odśwież skórę mleczkiem, żelem, pianką albo 
po prostu przegotowaną wodą i tonikiem. Natomiast 
wieczorem zrób dokładny demakijaż, by mogła swo-
bodnie oddychać. Nie nałożysz przecież kremu pielę-
gnacyjnego na umalowaną twarz, bo wtedy ranek powi-
tasz z zaczerwienioną skórą lub opuchniętymi oczami.

Nie trzyj skóry, nie ma takiej potrzeby. Wystarczy 
lekki masaż dłońmi, aby rozpuścić nagromadzone na 
skórze zanieczyszczenia. Usuń pomadkę z ust, zata-
czając kółeczka. Policzki zmyj od skrzydełek nosa 

Demakijaż – czy na pewno wiesz,  
czym i jak zmywać makijaż?

ku skroniom, brodę i szyję – koli-
stymi ruchami, czoło – pionowy-
mi, w kierunku włosów.

Troskliwie potraktuj partie 
wokół oczu. Powieki i skórę pod 
oczami oczyszczaj preparatem 
przeznaczonym specjalnie do de-
makijażu oczu. Jeśli stosujesz tusz 
wodoodporny, wybierz płyn dwu-
fazowy.

Starannie spłucz kosmetyk. Je-
śli myjesz twarz żelem lub pianką, 
najpierw zwilż skórę przegotowa-
ną wodą, a potem nałóż kilka kro-
pli preparatu, rozcieraj go, aż utwo-
rzy się pianka, po czym dokładnie 
ją spłucz. Robiąc demakijaż mlecz-
kiem albo śmietanką, zwilż prepa-
ratem płatek kosmetyczny i zmy-
waj nim twarz. Nadmiar mleczka 
czy śmietanki zbierz czystym płat-
kiem. I zupełna nowość w demaki-
jażu! Dermatolodzy radzą, aby po 

takim zabiegu twarz spłukać wodą 
przegotowaną, nisko zmineralizo-
waną albo świeżą oligoceńską, by 
nie powstały podrażnienia.

Zakończ zabieg tonikiem. Sta-
rannie umytą i osuszoną twarz 
przetrzyj tonikiem. Kosmetyk ten 
odświeża skórę i przywraca jej na-
turalny odczyn pH. Działa też ła-
godząco i przeciwzapalnie. Tonik 
dobierz do swojej skóry. Ten do su-
chej zawiera składniki nawilżają-
ce, wrażliwą zaś przemyj tonikiem, 
który uszczelnia kruche naczynka i 
działa kojąco. Do tłustej, mieszanej 
i trądzikowej użyj preparatu, któ-
ry ma w składzie substancje bak-
teriobójcze i ściągające pory. Tak 
oczyszczona cera jest gotowa na 
przyjęcie kremu pielęgnacyjnego. 
Możesz więc go wklepać.

~ Maja Wachowska
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INFORMATOR KULTURALNY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Biblioteka to magiczne 
miejsce dla dzieci i mło-
dzieży. Miejsce, w którym 

mieszkają wspomnienia z dzie-
ciństwa, magia liter, magia słów, 
zaczarowany świat baśni i… jest 
to pierwszy powód, dla które-
go warto odwiedzić biblioteki 
i zapisać tych młodszych i tych 
starszych. Pierwsze kroki wśród 
książek, bajkowe opowieści, przy-
gody, podróże w świat fantazji, 
książki pełne ilustracji z elemen-
tami zabawy to dobry początek na 
rozbudzenie zainteresowań czy-
telniczych dzieci i duży krok do 
ułatwienia zdobywania wiedzy. 
Zaszczepione od najmłodszych 
lat zainteresowanie książką daje 
efekty przez całe życie. Codzien-
ne czytanie dzieciom od najmłod-
szych lat to wysokie kompetencje 
czytelnicze, a w przyszłości suk-
cesy dzieci w szkole i dalszym na-
uczaniu.

Mimo otaczającej nas elek-
troniki i szybkiej informatyzacji 
dzieci i młodzież na całym świe-
cie czytają książki, a nowocze-
sne urządzenia są tylko uzupeł-
nieniem i ułatwieniem, natomiast 
nie zastępują książki i słowa pi-

sanego. Kraje, w których najwięcej czyta się ksią-
żek, to Francja, Wielka Brytania, Norwegia, Finlan-
dia, Niemcy i Czechy. Stare angielskie powiedzenie 
mówi, że „Najlepszym uniwersytetem, w każdym 
wieku jest KSIĘGOZBIÓR”. Te uniwersytety są 
w zasięgu ręki i dostępne dla każdego. W wielu kra-
jach europejskich powszechny jest nawyk czytania 
książek i prasy, a czytanie jest stale obecne i jak po-
kazują opracowania i badania, w krajach, w których 
technologie informacyjno-komunikacyjne są dostęp-
ne i wykorzystywane, zainteresowanie książką ro-
śnie, a nie maleje.

Czytanie i kontakt ze słowem pisanym od naj-
młodszych lat rozwija język i wyobraźnię, zapewnia 
emocjonalny rozwój dziecka, kształtuje nawyk czy-
tania i poszerzania wiedzy przez całe życie i zapo-
biega wielu uzależnieniom.

Duży wybór literatury dla dzieci i młodzieży to 
propozycja Biblioteki, aby wolne wakacyjne chwile 
spędzić z dobrą literaturą. W Bibliotece dostępne są 
dla dzieci i młodzieży także książki anglojęzyczne 
o różnym stopniu trudności. Czytanie w języku ory-
ginału to możliwość doskonalenia języka obcego bez 
wielkich kosztów. Tylko wygodne miejsce… i dobra 
literatura. W Bibliotece dzieciom młodszym i star-
szym umożliwiamy dostęp do audiobooków jako no-
wej formy literatury. W formie audiobooków można 
wypożyczać też lektury, a więc możliwość nadrobie-
nia lekturowych zaległości istnieje. Wakacyjny, letni 
czas też jest. Pozostaje tylko wybrać się do BIBLIO-
TEKI.

 ~ I.B.

Po Lusowie i Tarnowie Podgór-
nym kino letnie zawita do Prze-
źmierowa. Na terenie Centrum 
Kultury zobaczyć będzie można 
wielki kinowy przebój – opowia-
dający historię Zbigniewa Religi 
film „Bogowie”.

Biograficzny film z 2014 roku 
jest opowieścią o buntowniku, 
który rzuca wyzwanie naturze, 
władzy i własnym ograniczeniom. 
To film – czytamy w jego opi-
sie – o pierwszym udanym pol-
skim przeszczepie serca dokona-
nym przez prof. Religę w Zabrzu. 
Dramat nieudanych operacji, wal-
ka o każde uderzenie serca, wiel-
kie ambicje i bolesne porażki, sa-

Ostatni seans tego lata motność geniusza, który stanął 
sam przeciwko swoim mentorom 
i rozpoczął rewolucję w polskiej 
medycynie.

W główną rolę wcielił się To-
masz Kot, w obsadzie znaleźli się 
także m. in. Jan Englert, Zbigniew 
Zamachowski, Marian Opania i 
Kinga Preis. Wśród licznych na-
gród, jakie przypadły filmowi Łu-
kasza Palkowskiego są m. in. Orły 
i Złote Lwy za Najlepszy Film, 
najlepszą pierwszoplanową rolę 
męską i najlepszy scenariusz.

Za sprawą GOK „SEZAM” 
film „Bogowie” będzie można zo-
baczyć przy ul. Ogrodowej 13a 
w sobotę 29 sierpnia o godz. 20. 
Na widzów czekać będzie spory 
ekran i leżaki. Wstęp wolny!

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

Bilety i zaproszenia dostępne:
- w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) w godz. 9-15
- w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) w godz. 15-20 - od 1 września
- w Centrum Kultury Przeźmierowo w godz. 9-15 w sierpniu, a od 1 września w godz. 9-12 i 17-20 
- online w serwisie Biletomat.pl oraz na stronie www.goksezam.pl   

Informacja telefoniczna: 61 895 92 28

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.

Kino plenerowe: 
Pokaz filmu pt. „Bogowie”
sobota, 29 sierpnia, godz. 20
Teren przy Centrum Kultury w Przeźmierowie. Wstęp wolny.

Targi Gminnych Inicjatyw Kulturalnych
sobota, 5 września, godz. 10-18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Lusowskie Spotkania Muzyczne - koncert 99
Capella Musicae Antiquae Orientalis
niedziela, 6 września, godz. 13
Kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

Koncert Ani Dąbrowskiej
sobota, 19 września godz. 19
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 40 zł

XVI Powiatowy Przegląd
Zespołów Folklorystycznych

Dożynki Gminy 
Tarnowo Podgórne

Afisz
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W ostatnich dniach sierp-
nia GOK „SEZAM” 
rozpocznie sprzedaż 

biletów na dwa ciekawe wyda-
rzenia, które czekać nas będą we 
wrześniu. Pierwszym będzie kon-
cert Ani Dąbrowskiej, która za-
śpiewa 19 września w Centrum 
Kultury w Przeźmierowie. Tak-
że w tym miejscu będziemy mie-
li okazję zobaczyć połączone siły 
dwóch znakomitych kabaretów – 
Hrabi i Jurki, które swój wspólny 
program przedstawią 26 września.

Ania Dąbrowska szerokiej pu-
bliczności znana jest od 2002 
roku, gdy trafiła do pierwszej 
dziesiątki programu „Idol”. De-
biutowała w 2004 roku albumem 
„Samotność po zmierzchu”. Na 
koncie ma pięć płyt, na których 
znalazły się takie przeboje jak 
„Trudno mi się przyznać”, „Char-
lie, Charlie”, czy „Nigdy więcej 
nie tańcz ze mną”. Ostatni dotąd 
studyjny album „Bawię się świet-

Koncert czy kabaret?

nie” ukazał się trzy lata temu, 
a tytułowy utwór również stał się 
przebojem. Koncert, który od-
będzie się w sobotę 19 września 
o godz. 19 w Centrum Kultury 
w Przeźmierowie zapowiada się 
bardzo ciekawie (miejsca tylko 
stojące). Bilety na to wydarzenie 
w cenie 40 zł można kupować od 
25 sierpnia w siedzibie GOK „SE-
ZAM”, Centrum Kultury w Prze-
źmierowie oraz Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym. Sprze-
daż biletów online prowadzić bę-
dzie serwis Biletomat.pl.

Dla miłośników kabaretu GOK 
„SEZAM” ma równie ciekawą 
propozycję. Dwa zielonogórskie 

Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowy, 
setny koncert w cyklu Lusowskie Spo-
tkania Muzyczne. Zanim się jednak roz-

pocznie czeka nas spotkanie ze znakomitym chórem 
– Capella Musicae Antiquae Orientalis.

Ten chór powstał w 1984 roku z inicjatywy absol-
wenta Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Mo-
skwie, profesora Leona Zaborowskiego. Skupia 
przedstawicieli różnych środowisk i pokoleń, a spe-
cjalizuje się w muzyce cerkiewnej mistrzów rosyj-
skich XVIII, XIX i XX wieku. Zespół występował 
wielu krajach Europy, doceniany jest także w kraju. 
Na koncie ma około 500 koncertów.

Występ w Lusowie będzie prawdziwą gratką nie 
tylko dla miłośników muzyki cerkiewnej. Najwyż-

Świetny chór w Lusowie

szy poziom – gwarantowany. Zapraszamy 6 września o godz. 13 do 
kościoła w Lusowie. Wstęp wolny!

~ Jarek Krawczyk

zespoły – Hrabi i Jurki, które go-
ściły już w naszej Gminie, tym ra-
zem wystąpią ze wspólnym pro-
gramem pt. „Aktorem w płot”.  
- Pomysł złączenia sił z innym 
kabaretem powstawał przez lata. 
Oswajanie się z myślą, ciche roz-
mowy, pytania stawiane półgęb-
kiem. Kto? Z kim? Wreszcie sta-
ło się naturalne, że z kabaretem 
Jurki. Tak, przez jakiś czas będzie 
nas ośmioro, ośmiorgo, ośmior-
gu, ośmiorgiem. Dwie kobiety? 
czyli dwa blond łby, oraz sześciu 
przeróżnych typów współczesne-
go mężczyzny? czyli kalejdoskop 
mord. O aktorach można spo-
ro, ale czy trzeba zaraz dobrze? 
I Hrabi, i Jurki, w liczbie ośm, 
biorą takiego aktora za nogi i rzu-
cają w płot. Żeby poczuł, że żyje. 
Żeby mu się chciało. Teatr, ka-
baret, filmy, seriale, reklamy, fil-
my porno, teledyski, wreszcie ży-
cie? wszędzie się gra. Banalne, to 
prawda. Ale jakie prawdziwe! – 
pisał o nowym programie Kabaret 
Hrabi. Na zaskakujący i zabaw-
ny spektakl zapraszamy do Cen-
trum Kultury w Przeźmierowie 
w sobotę, 26 września o godz. 18. 
Bilety w cenie 60 zł od pierwsze-
go dnia miesiąca dostępne będą 
w miejscu imprezy oraz w Tar-
nowie Podgórnym: w siedzibie 
GOK „SEZAM” i Domu Kultury. 
Sprzedaż biletów online prowa-
dzić będzie serwis Biletomat.pl. 
Polecam!

~ Jarek Krawczyk

Ania Dąbrowska 
oraz kabaret Hrabi  
i Jurki  
we wrześniu  
w CK Przeźmierowo

Ania Dąbrowska
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Piąta edycja festiwalu BLusowo może zasko-
czyć stałych bywalców. Formuła imprezy sta-
nie się jeszcze bardziej atrakcyjna. Pozostanie 

jednak to, co najważniejsze: muzyczna uczta nie tyl-
ko dla fanów bluesa oraz znakomita atmosfera, któ-
rej sprzyja piękne otoczenie Lusowa.

Podobnie jak w ubiegłym roku podczas festiwalu 
działać będzie Dziecięca Strefa Artystyczna, w któ-
rej najmłodsi pod opieką animatorów wezmą udział 
w muzycznych, teatralnych i plastycznych zabawach. 
Strefa ruszy o godz. 15 i działać będzie do godz. 20.

Na głównej scenie imprezę rozpocznie koncert 
poznańskiego kwartetu Fingerstyle Bob. Tworzą go 
muzycy znani z takich zespołów jak Wielka Łódź, 
czy Boogie Chilli. Zespół koncertował m. in. na 
Rawa Blues, Suwałki Blues Festival, Olsztyńskich 
Nocach Bluesowych czy Las, Woda, Blues Festival. 
Doświadczeni artyści pod wodzą Roberta Kordylew-
skiego oprócz własnych kompozycji wykonują stan-
dardy w autorskich aranżacjach, które z pewnością 
sprawdzą się podczas otwarcia imprezy.

Kolejnym wykonawcą będzie laureat ubiegłorocz-
nej edycji BLusowa - zespół Jerry’s Fingers. Pocho-
dzący z Jaworzna muzycy inspiracje czerpią z wie-
lu odmian gatunku, najbliższy jest im rdzenny blues 
z Chicago. W 2013 Jerry’s Fingers wydał minial-
bum „Welcome to fabulous Jerry’s Fingers World!”. 
Oprócz Grand Prix festiwalu BLusowo, grupa ma na 
swoim koncie zwycięstwa przeglądów Imielin Blu-
es Festival (2012), nagrodę dla najlepszego harmo-
nijkarza przeglądu Blues Nad Bobrem w 2012 roku 
oraz rok później na tej samej imprezie nagrodę dla 
najlepszego basisty i najciekawsze wykonanie utwo-
ru Tadeusza Nalepy. Zespół jest finalistą ubiegło-
rocznego Festiwalu Ryśka Riedla „Ku Przestrodze” 
i Galicja Blues Festival, a na katowickim Rawa Blu-
es zdobył II miejsce w plebiscycie internautów.

Po występie laureatów przyjdzie pora na nowość – 
spod sceny ruszy parada bluesowa prowadzona przez 
9-osobowy zespół Funky New Orleans. Celem bę-
dzie nowa, druga festiwalowa scena umiejscowio-
na w ośrodku Val di Sole. Tam wysłuchamy także 
występu zafascynowanych nowoorleańskim stylem 
wrocławian. Zespół, w którego muzyce słychać ele-
menty soul, funky i nowoczesnego jazzu.

Od godziny 18 na dużej scenie odbędzie się pią-
ta edycja przeglądu zespołów bluesowych. Krótkie 
występy prezentować będą – jak w ubiegłym roku – 
czterej finaliści. Jury pod przewodnictwem Ryszarda 
Glogera wybierze najciekawszy z nich, który z Luso-
wa wyjedzie bogatszy o 2500 zł. W finale konkursu 
zagrają zespoły 5 Rano, Cherries in Ski, Sexy Mama 
Blues Band oraz The End. Wyniki konkursu pozna-
my o godz. 21.40, wcześniej jednak koncert pierw-
szej z zagranicznych gwiazd.

PROGRAM:
 15-20 Dziecięca Strefa Artystyczna
 15:00  Fingerstyle Bob
 16.00  Jerry’s Fingers
 17:00  Parada: Funky New Orleans
 17.20  Funky New Orleans – koncert (mała scena)
 18-20  Przegląd zespołów bluesowych
 20.30  Gerry Jablonski Band
 21.40  Ogłoszenie wyników konkursu
 22.00  Juwana Jenkins & The Old Dogs
 23.00  Jam Session – prowadzenie Jaw Raw
Więcej na www.blusowo.pl

Dwie gwiazdy, dwie sceny
Pochodzący ze szkockiego Abre-

deen zespół Gerry Jablonski And 
The Electric Band jest doskona-
le znany polskim fanom muzyki 
bluesowej. Jego trasy koncertowe 
w naszym kraju cieszą się niesłab-
nącą popularnością. Sentyment gru-
py do Polski łatwo zresztą wytłuma-
czyć: Gerry jest synem emigranta 
wojennego z Jastarni, a na harmo-
nijce gra pochodzący z Warszawy 
Piotr Narojczyk. Nad brzmieniem 
najnowszej, czwartej płyty zespołu 
„Trouble With the Blues” pracowali 
specjaliści ze słynnego londyńskie-
go studia Abbey Road.

Po wręczeniu nagród ostat-
ni punkt imprezy na dużej scenie, 
choć nie ostatni akcent całego fe-
stiwalu. Zaśpiewa Amerykan-
ka Juwana Jenkins z towarzysze-
niem zespołu Old Dogs. Pochodzi 
ona z Filadelfii, a od kilkunastu lat 
mieszka w Pradze. Jest wyrazistą, 
przepełnioną soul-gospelowym 
żarem wokalistką. W dorobku ma 
płyty „Ten After Ten” i „The Blu-
es Keeps You Alive”. Grupa wyko-
nuje własne kompozycje, podczas 
koncertów można usłyszeć jednak 
także standardy znane z wykonań 
Freddiego Kinga, Earla Kinga, 

czy Muddy’ego Watersa. Grupa 
koncertowała w Czechach, Niem-
czech, Chorwacji, na Słowacji 
i w Polsce. Otwierała też występy 
takich gwiazd, jak Johnny Winter, 
Eric Burdon, Glenn Hughes, Thin 
Lizzy, czy Ten Years After.

Kiedy wybrzmią ostatnie dźwię-
ki, przyjdzie czas na kolejną no-
wość. Po raz pierwszy festiwal 
BLusowo połączony będzie z jam 
session, które w ośrodku Val di Sole 
poprowadzi zespół Jaw Raw. Spo-
tkanie to będzie dla fanów bluesa 
doskonałą okazją, by podsumować 
pełen wrażeń dzień, ale i posłuchać 
improwizacji festiwalowych gości, 
poznańskich bluesmanów. Jam Ses-
sion potrwa zapewne do późnych 
godzin nocnych.

Wstęp na całą imprezę jest wol-
ny. Zapraszamy 22 sierpnia do 
Lusowa! ~ Jarek Krawczyk



34       / sąsiadka~czytaj / sierpień 2015

 gok

Fanom folkloru nie trzeba chyba przedstawiać Po-
wiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycz-
nych. Impreza odbywa się od 16 lat w Lusowie, 

a od kilku – gości zespoły z całej Europy. W tym roku 
23 sierpnia zobaczymy i usłyszymy pieśni i tańce 
z Białorusi, Cypru, Grecji, Holandii, Macedonii, Sło-
wacji, Turcji, Ukrainy i oczywiście z Polski. Imprezę 
poprzedzą Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne.

Dożynki rozpoczną się o godz. 10.30 mszą w ko-
ściele św. Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba Apostoła 
w Lusowie. Po niej na placu przed kościołem zoba-
czymy Korowód i Obrzęd Dożynkowy, który popro-
wadzi Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”.

Od 13 w ramach Powiatowego Przeglądu Zespołów 
Folklorystycznych zobaczymy aż 19 zespołów z 9 
krajów! Część z nich będzie brała udział w konkur-
sach na najlepszy zespół i najciekawszą kapelę ludo-
wą. Wśród nich m. in. działający w GOK „SEZAM” 
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Modra-
ki”, „Złote Kłosy”, „Koźlary”, „Siekieracy”, „Chludo-
wianie”, „Wiwaty” i oczywiście „Lusowiacy”.

Poniżej prezentujemy sylwetki zaproszonych ze-
społów zagranicznych, które wystąpią w Lusowie 
w ramach Festiwalu Sztuki Ludowej. Wśród nich bę-
dzie jeden z najbardziej znanych zespołów folklory-
stycznych na Białorusi – „GUDA”. Podstawą jego 
repertuaru są rytualne pieśni śpiewane a capella oraz 
tańce ludowe. Od 1992 roku zespół dał setki koncer-
tów występując m in. w Kaliningradzie, Wilnie, Gdań-
sku, Wrocławiu, Warszawie, Twerze, Aszchabadzie, 
Moskwie i Terespolu.

Tradycje Cypru przedstawi natomiast Towarzystwo 
Folklorystyczne „FOGEM”. Należy do niego prawie 
150 tancerzy, którzy tańczą w obrębie 5 różnych grup. 
Zespół, który wystąpi w Lusowie skupia się na specja-
łach kultury Turków Cypryjskich. 

Ciekawie zapowiada się także występ Greków 
z „Youth Educatice and Cultural Cause of Melissohori 
– Thessaloniki”. Został on założony w 1977 i od tego 
czasu aktywnie uczestniczy w projektach mających na 
celu promowanie i zbliżanie się greckiego społeczeń-
stwa do lokalnych tradycji i pieśni oraz zachowania 
i ożywienia bogatego dziedzictwa kulturowego Milis-
sohori. W Y.E.C.C.M. tańczy 120 tancerzy w ośmiu 
grupach. 

Wśród gości Powiatowego Przeglądu Zespołów 
Folklorystycznych znajdzie się także grupa „Wi’j ere-
n’t Olde” z Holandii. Pokaże ona m. in. takie tańce jak 
Veleta, hiszpański Walz Stempolka, Snow-Waltz i Dri-
kusman. Grupa na przestrzeni lat zdobyła serca widzów 
w wielu krajach, m. in. we Francji, Włoszech, Szwajca-
rii, Austrii, Niemczech, na Węgrzech i w Polsce.

Widowiskowy będzie z pewnością także występ 
tureckiego zespołu „PENFOLK”. Grupa założona 
w 2011 roku ma na celu gromadzenie i badanie elemen-
tów lokalnego folkloru oraz tworzenie grup mogących 
wiernie odtwarzać tańce ludowe, ucząc ich jednocze-
śnie młodsze pokolenia. Jest to jeden z najmłodszych 

PROGRAM - 23 sierpnia, Lusowo
10.30   Msza święta koncelebrowana w Kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jaku-

ba Apostoła
11.30 Korowód i Obrzęd Dożynkowy - Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”
13.00  XVI Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych w ramach Festiwalu 

Sztuki Ludowej:
13.00 Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Modraki” (Polska)
13.20 Kapela „Modraki” (Polska)
13.45 Zespół Folklorystyczny „Złote Kłosy” (Polska)
14.10 Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Siekieracy” (Polska)
14.35 Kapela Dudziarska „Koźlary” (Polska)
15.05 „Youth Educative and Cultural Cause of Melissohori- Thessaloniki” (Grecja)
15.30 Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie” (Polska)
15.50 Kapela „Chludowianie” (Polska)
16.15  „Penfolk” - PENDİK FOLKLORE ORGANİZATİONS  YOUTH AND 

SPORTS CLUBS (Turcja)
16:35 Ogłoszenie wyników “Najładniejszy wieniec” i „Najlepsze stoisko”
16.40 Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy” (Polska)
17:00 Kapela „Lusowiacy” (Polska)
17.25 Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” (Polska)
17:45  Kapela „Wiwaty” (Polska)
18:40  Ogłoszenie wyników
18:55 Zespół Folklorystyczny „Mircle Acev” (Macedonia)
19:20  Grupa Taneczna „Wi’j eren ’t Olde” (Holandia)
19:45  Białoruska Grupa Folklorystyczna „GUDA” (Białoruś)
20:10  Towarzystwo Folklorystyczne „FOGEM” (Cypr)
20:35  Zespół Folklorystyczny „Drienka” (Słowacja)
Gwiazda wieczoru
21.05 Weseli Galicjanie (Ukraina)
Zadanie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopol-
skiego, Powiatu Poznańskiego oraz Gminy Tarnowo Podgórne.

Gminne Dożynki i europejski folklor
zespołów tańca ludowego z Istam-
bułu, lecz wielu jego członków 
przez wiele lat tańczyło w innych 
grupach, m. in. PEFHEM. 

Do Lusowa wybiorą się także 
nasi południowi sąsiedzi. Słowa-
cy z założonej w 1986 roku gru-
py „DRIENKA”. Działa ona w ra-
mach Szkoły Sztuki Slovenská 
Ľupča. Na jej repertuar składają się 
śpiew i utwory instrumentalne. Te-
maty do inspiracji zespół czerpie 
z pobliskich obszarów: Horehronu 
i Podpala, ale także z bardziej od-
ległych regionów Słowacji, takich 
jak Zemplin.

Folklor Macedoński zaprezentuje 
natomiast zespół „MIRCE ACEV”. 
Działa on od 1947 roku i przez lata 
dał ponad 4000 koncertów niemal 
na wszystkich kontynentach. Obec-
nie ma ponad 200 członków działa-
jących w 5 grupach. Program, jaki 
Macedończycy zaprezentują w Lu-
sowie będzie jedynie skromnym 
wycinkiem ich możliwości – w re-
pertuarze mają ponad 4 godziny tań-
ców i piosenek.

Jako główna gwiazda wystąpi 
ukraińska grupa „Weseli Galicja-
nie”. Ten zespół folklorystyczny 
to młodzi ludzie, którzy prezentu-
ją żarty, muzykę i taniec swojego 
rodzimego regionu. Istnieje on od 
1988 roku. Podziwiać będziemy 
mogli brzmienie niezwykle rzad-
kich instrumentów, takich jak so-
pilka, dvodentsivka, hutsulske re-
bro, telynka, Nai, okaryna, buhai, 
Lira, Kobza i frilka. Zespół wy-
stępował m. in. w Kanadzie, USA, 
Niemczech, Austrii, Francji, An-
glii, Holandii, Wielkiej Brytanii, 
Słowenii, Luksemburgu, Rosji, 
na Słowacji, Białorusi i w Polsce. 
Każdy ich koncert to żywy kon-
takt z publicznością, świeży humor 
i niezapomniane widowisko sce-
niczne.

Warto przyjść na plac przy ko-
ściele w Lusowie i podziwiać 
kunszt wszystkich grup folklory-
stycznych. To może być naprawdę 
niezapomniany dzień!

~ Jarek Krawczyk
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 edukacja
Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Nasi przedstawiciele w Encyklopedii 
Wielkopolan

Cyfrowa Dziecięca Ency-
klopedia Wielkopolan to 
zbiór multimedialnych 

wpisów poświęconych wybit-
nym postaciom wywodzącym 
się z każdej gminy naszego wo-
jewództwa. Uczniowie naszej 
Szkoły mieli zaszczyt pochy-
lić się nad sylwetkami: ks. Jana 

Szkopka, Stanisława Kanikowskiego, Marii Apolinarskiej, Janiny Pel-
czar, Jadwigi Jaskólskiej, Małgorzaty Raciborskiej i Stanisława Walte-
ra. Nad ich pracą czuwali opiekunowie: Iwona Kuźniarek, Aleksandra 
Filipek i Artur Ułański.

Bohaterom CDEW i ich rodzinom serdecznie dziękujemy za poświęco-
ny czas, za udostępnienie cennych materiałów, za inspirujące spotkania.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do obejrzenia strony: www.ency-
klopediawielkopolan.pl

~Aleksandra Filipek

Lp. obręb Nr działki Powierzchnia w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza 
(w tym 23%VAT) Wysokość wadium Postąpienie mini-

malne
1. Lusowo 527 625 PO1P/00105692/7 82.500,00 zł 4.125,00 zł 825,00 zł
2. Lusowo 528 682 PO1P/00105692/7 88.600,00 zł 4.430,00 zł 886,00 zł
3. Lusowo 529 713 PO1P/00105692/7 92.300,00 zł 4.615,00 zł 923,00 zł
4. Lusowo 532 648 PO1P/00105692/7 84.900,00 zł 4.245,00 zł 849,00 zł
przeznaczenie 
nieruchomości

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 2003 r. 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

opis nierucho-
mości

niezabudowane, niezagospodarowane, porośnięte drzewami i krzakami, położone przy nieurządzonej drodze – ul. Jemio-
lowej

5. Rumianek 111/2 1234 PO1P/00224972/4 147.600,00 zł 7.380,00 zł 1.476,00 zł
przeznaczenie 
nieruchomości

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu jeziora Lusowskiego 
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 znaj-
duje się na terenie intensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dopuszcza się działalność usługowo-handlową 
i inne formy aktywizacji gospodarczej nieuciążliwe dla otoczenia) - symbol IR1M2.  

opis nierucho-
mości

niezabudowana, niezagospodarowana porośnięta krzewami i roślinnością trawiastą, położona przy urządzonej drodze ul. 
Szkolna, od strony drogi działka ogrodzona, ogrodzenie zostanie usunięte przez Gminę w celu udrożnienia wjazdu od uli-
cy Szkolnej.

Przetarg na sprzedaż w/wym. nieruchomości odbędzie się 7 września 2015r. (poniedziałek) w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgór-
nym ul. Poznańska 115, nieruchomości poł. w Lusowie o godz. 93o, nieruchomość poł. w Rumianku o godz. 11oo.
Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej 
dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawie-
rającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru (pełnomocnictwo).
W przetargach na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać podmioty, jeżeli wniosą wadium w  pieniądzu w wyżej określonej wysokości, 
nie później niż do dnia 31 sierpnia 2015r. (poniedziałek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/
Poznań nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441.
·  Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać 

jednoznacznie, kto wpłacił wadium i kto jest uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieru-
chomość, której wpłata dotyczy.

·  Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się 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 negatyw-
nym.  

·  Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015r. poz. 782) upłynął w dniach: 27 lipca 2015r. W uzasad-
nionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. 

·  Mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie internetowej: www.podgik.poznan.pl/, tekst planów dostępne są na stronie interne-
towej: www.tarnowo-podgorne.pl/. Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgór-
nym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 61-89-59-261.   

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE - OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W LUSOWIE UL. JEMIOŁOWA ORAZ W RUMIANKU UL. SZKOLNA
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 ogłoszenia

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 IX/129/2015 z dnia 12.05.2015r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości, przeznaczam do zby-
cia nieruchomość

WYKAZ
adres nieruchomości Sierosław, ul. Okrężna
oznaczenie geodezyjne obręb Sierosław, arkusz mapy 1

działka nr 43/82 o powierzchni 0,1255 ha
księga wieczysta KW PO1P/00139104/6 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne 
opis nieruchomości nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością trawiastą i krzewami, 

położona przy drodze utwardzonej ul. Okrężnej i poprzez ulicę Prostą  łączy się z drogą wojewódz-
ką nr 307. Kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta urządzony wjazd na posesję. W sąsiedztwie 
znajdują się istniejące osiedla domów jednorodzinnych o podwyższonym standardzie. W bliskim za-
sięgu (ul. Wiśniowa) znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacja, gazowa.

przeznaczenie nieruchomości w 
mpzp 

działka nr 43/82 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Dla w/wym. działki została wydana decyzja Nr WZP.6730.25.2015 z dnia 12 
marca 2015r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu dla budowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolnostojącego 

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

184.500,00 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 17 września 2015r. włącznie.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 6 sierpnia 2015r. na okres 21 dni, tj. do dnia 27 sierpnia 2015r. włącznie.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w Sierosławiu – re-
jon ulicy Prostej (część A).

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.2015.199 
ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tj. Dz.U.2013.1235 ze zm.)  zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w Sierosławiu – rejon ulicy Pro-
stej (część A) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 24.08.2015 r. do 25.09.2015 r., w godzinach pracy 
urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 
miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 16.09.2015 r. w sie-
dzibie 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 pro-
jekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwi-
ska  lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zain-
teresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spra-
wy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.14 oraz 
składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania 
w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
14.10.2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka
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 ogłoszenia
Tarnowo Podgórne, 14 sierpnia 2015 r. WZP.6721.7.2014

OBWIESZCZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach, terenów zabudowy 
mieszkaniowej „Zielone Osiedla”

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 ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze 
zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chy-
bach, terenów zabudowy mieszkaniowej „Zielone Osiedla” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 sierpnia 2015 r. do 
21 września 2015 r. w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.14.00.

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 5 października 2015 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.1.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym, w rejonie ulic: Sporto-
wej i Władysława Jeszke

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 
z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w Tarnowie Podgórnym, w rejonie ulic: Sportowej i Władysława 
Jeszke wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 sierpnia 
2015 r. do 21 września 2015 r. w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu 
miejscowego, odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gmi-
ny 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 miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy.

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 
2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Pod-
górne.

WZP.6721.11.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY 

TARNOWO PODGÓRNE
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów w Tarnowie 
Podgórnym w rejonie ul. 25 Stycznia i ul. Fabrycznej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 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 oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr 
XIV/171/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie: przystą-
pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów w Tarnowie Podgórnym w rejonie 
ul. 25 Stycznia i ul. Fabrycznej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną doku-
mentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne - pokój 13 oraz składać wnioski do wyżej wymie-
nionej zmiany planu miejscowego oraz strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na 
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznań-
ska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 10 
września 2015 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nie nieruchomości, której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 10 sierp-
nia 2015 r. został wywieszony w siedzibie  Urzędu Gminy Tarno-
wo Podgórne, ul. Poznańska 115, do publicznej wiadomości, na okres 
21 dni, wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu 
i dzierżawy:

• Kokoszczyn - działka 37;
• Lusowo - działka 625/8;
• Przeźmierowo - część działki 1263/1, 1323/5, 1266/40 i działka 

1259/6;

• Rumianek - część działki 62/5;
• Sady - działka 122/4;
• Sierosław - działka 67/18;
•  Tarnowo Podgórne - część działki 1574/2, 1393/2, 317, 1068/14, 

76/8, 80/29 i działka 336/2
• Tarnowo Podgórne - lokale użytkowe na działce 215 i 221;

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami lub pod nume-
rem telefonu (061) 89-59-289.
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Piątą edycję Powiatowego Turnieju Siatkówki 
plażowej dwuosobowej wygrali w kat. mie-
szanej rodzeństwo Edyta Kucharska i Mariusz 

Kucharski, a w kat. mężczyzn duet – Patryk Tho-
mas i Janusz Jankowski. Na drugim miejscu w kat. 
mieszanej uplasowali się Aleksandra i Bartosz Wit-
kowscy, a w kat. mężczyzn Mariusz Kucharski i Mi-
chał Czekański. W tej samej kategorii trzecie miej-
sce zajęli Marek Wojciechowski i Wojtek Żakowski, 
a czwarte Mikołaj Zimny i Marcin Łukaszewski. Za-
wody, które rozegrano 25 lipca na plaży w Lusowie, 
były finansowane ze środków Powiatu Poznańskie-
go, a jej organizatorem był OSiR i KK Tarnovia Tar-
nowo Podgórne. 

~ Ania Lis

Powiatowa plażówka

Bardzo szybko, bo już 9 
lipca, piłkarze GKS Tar-
novii rozpoczęli przygo-

towania do sezonu 2015/16. Na 
pierwszym treningu stawiło się 25 
zawodników. Oprócz tych, któ-
rzy w poprzednim sezonie broni-
li barw Klubu, było też kilku, któ-
rzy zdecydowali się spróbować 
sił w barwach GKS Tarnovia. Za-
planowanych zostało kilka meczy 
sparingowych, których celem – 
oprócz przygotowania drużyny do 
rozgrywek w IV lidze – jest stwo-
rzenie warunków dla sportowego 
rozwoju zawodników grających 
w zespołach rezerw oraz juniorów. 

Służyły temu mecze kontrolne, 
których do końca lipca zespół ro-
zegrał osiem. Ich bilans to pięć 
zwycięstw i trzy porażki. Spraw-
dzonych zostało 32 zawodników. 

Tarnovia przygotowuje się do sezonu 
2015/16

Z tego grona wyłoniona została kadra zespołu, który zagra w IV li-
dze. Klub pozyskał też kilku nowych zawodników: Adriana Kalisza-
na z 1920 Mosina, Kacpra Lurę z Sparty Szamotuły, Mateusza Ryżka 
z Błękitnych Wronki oraz Adriana Reissa z Akademii Reissa – miesz-
kańca naszej Gminy.

Rozgrywki IV ligi grupy północnej rozpoczęły się 8 sierpnia meczem 
GKS Tarnovia – Iskra Szydłowo. Kolejne spotkania to:

15 sierpnia, godz. 12.00 z GLKS Wysoka w Tarnowie Podgórnym,
22 sierpnia, godz. 16.00 z Kotwicą Kórnik w Kórniku,
29 sierpnia, godz. 16.00 z Mawitem Lwówek w Tarnowie Podgór-

nym,
6 września, godz. 17.00 z Płomieniem Przyprostynia w Przyprostyni,
12 września, godz. 15.00 z Spartą Oborniki w Tarnowie Podgórnym
Serdecznie zapraszamy kibiców!

~ Zbigniew Trawka
Prezes GKS Tarnovia

Na pierwszym 

treningu 

stawiło się 25 

zawodników
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Obóz w Sopocie za nami! 
Pierwsi koszykarze 
z Gminy Tarnowo Pod-

górne, którzy w klubie Tarno-
via Basket rozpoczynają ko-
szykarskie szkolenie, w dniach 
8-17 lipca przebywali na obozie 
sportowym na polskim wybrze-
żu. Współorganizatorami obozu 
i opiekunami byli trener senior-
skiej drużyny Tarnovii Basket 
Maciej Dudzik oraz zawodnik, 
a także trener formujących się 
grup młodzieżowych Karol Ko-
walewski. Gościnnie pomagała 
im trenerka Katarzyna Czuk, któ-
ra na co dzień pracuje w MUKS 
Poznań. 

Połączone grono zawodników 
z naszej Gminy oraz klubu UKS 
Śrem w ciągu 10 dni miało okazję 
zwiedzić m.in. Skwer Kościusz-
ki w Gdyni, zgłębiając tajniki 
najsławniejszego polskiego nisz-
czyciela ORP Błyskawica oraz 
Muzeum Marynarki Wojennej. 
Kolejnymi atrakcjami była wizy-
ta w aquaparku oraz obowiązko-
we zwiedzanie sopockiego molo 
i popularnego Monciaka. 

Najważniejszym punktem 
obozu był jednak rozwój spor-
towy. Młodzież trenowała dwa 
razy dziennie. Treningi na sali 

Początek koszykarskiej przygody

bardzo często poprzedzone były 
zajęciami w terenie, które odby-
wały się w parku krajobrazowym 
„Zajęcze Wzgórze”, albo na nad-
morskiej plaży. Były to najlep-
sze warunki do podnoszenia wy-
dolności i budowania formy na 
przyszły sezon. Każdy z uczest-
ników obozu wrócił bogatszy 
o wiedzę i umiejętności, które 
będą uzupełniane w trakcie re-
gularnych treningów, prowadzo-
nych od września w Tarnowie 
Podgórnym i Baranowie. Obóz 
w Sopocie pokazał, że duże chę-

ci, świetna atmosfera i kontakt 
z trenerami są podstawą do orga-
nizacji takich wyjazdów. Na dal-
szy plan schodzą wygodne hote-
le i klimatyzowane autokary. 

Zapraszamy wszystkich chęt-
nych, młodzież ze szkół podsta-
wowych i gimnazjów z Gminy 
Tarnowo Podgórne i okolic do 
wspólnej koszykarskiej przygody 
z Tarnovią Basket. Więcej na fa-
cebook.com/tarnoviabasket

~ Szymon Drobina

Szkoła piłkarska Victo-
ria Wysogotowo już dzia-
ła. Starania Rady Sołeckiej 

i Sołtysa w kwestii budowy szat-
ni i zaplecza sanitarnego przy te-
renie rekreacyjnym w Wysogo-
towie zakończyły się sukcesem. 
Rada Gminy wyraziła zgodę na 
wieloletnią dzierżawę działki, 
na której przedsiębiorca, trener 
piłki nożnej, zainwestuje i wy-
buduje piękne boiska piłkarskie 
wraz z zapleczem sanitarnym. 
W ten oto sposób dzieci i mło-
dzież z całej Gminy mogą roz-
wijać swoje umiejętności piłkar-
skie, a mieszkańcy Wysogotowa 
podczas imprez sołeckich będą 
mogli korzystać z obiektów. Je-

Victoria w Wysogotowie

stem przekonana, że wspólnie zorganizujemy niejedną imprezę. Trene-
rowi i zawodnikom Victorii Wysogotowo życzymy samych sukcesów. 
Wszystkich chętnych do realizacji marzeń piłkarskich odsyłam na stro-
nę klubu www.victoria-wysogotowo.pl 

~ Sołtys Wysogotowa Elżbieta Szymkowiak i Rada Sołecka.

Młodzi koszyka-
rze trenowali na 
obozie sporto-
wym.

Wizualizacja 
boiska  
w Wysogotowie
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Mokra, orzeźwiająca, smakowa, gazowana 
… WODA. Napój uniwersalny, symbol 
życia. 

Na sklepowych półkach z etykietek na butel-
kach kuszą nas błękitne  wodospady i górskie źró-
dła, uśmiechnięte buzie dzieciaczków i szczęśliwych 
mam. A tymczasem niewielu z nas zastanawia się, 
jaka wodę wybrać. Zaledwie 14% kupujących czy-
ta informacje na etykietach, szczególnie te o składzie 
wody. Jeszcze mniej osób wie, że w świetle obowiązu-
jących unijnych przepisów producent może nalać do 
butelki jakiejkolwiek wody (czasem gorszej niż przy-
słowiowa „kranówa”), opisać ją jako mineralną i pa-
miętać jedynie, by była z podziemnego źródła. Jaką 
więc wodę wybrać?

Na pewno nie czystą destylowaną. Wypicie 5 litrów 
takiej wody grozi nam śmiercią, bowiem chłonie ona 
składniki mineralne i, nie mając ich skąd pobrać, wy-
płukuje je z naszego organizmu.

W sprzedaży możemy znaleźć w butelkach miedzy 
innymi: wodę źródlaną, wodę mineralną, leczniczą, 
stołową, wody smakowe. Czym różnią się one mie-
dzy sobą?

Okazuje się, że wody źródlane są najmniej zminera-
lizowane. Wśród dostępnych w najbliższych sklepach 
„najbogatsza” znaleziona przeze mnie woda miała za-
ledwie 500 mg minerałów na litr. Znalazłam również 
taką, która posiadała zaledwie 191 mg na litr, za to jej 
cena wynosiła 16 zł za litr! Owszem, elegancka szkla-
na butelka, dizajnerski kształt, śliczna etykieta … i to 
ubogie wnętrze. Za to smak wód źródlanych jest lek-
ko słodki lub neutralny. Nadają się do codziennego 
spożycia oraz do przygotowywania napojów i potraw 
(kawy, herbaty, zupy).

A mineralna? Mitem jest, że każda woda w butel-
ce to mineralna. Do 2011 roku każda woda mineralna 
musiała zawierać minimum 1000 mg minerałów na 1 
litr wody. Przepisy unijne zniosły tę zasadę i dzisiaj 
napis „mineralna” może znajdować się na wodach z 
dużo mniejszą zawartością składników. Dlatego warto 
czytać etykiety i najlepiej wybierać wody średniozmi-
neralizowane (ok. 1500 mg/l) lub wysokozminerali-
zowane (ponad 1500 mg/l). I ważne: minerały w wo-
dach znajdują się w formie zjonizowanej, a więc lepiej 
przyswajalnej przez organizm niż np. w suplementach 
typu musujące wapno czy magnez.

Wody stołowe są otrzymywane w wyniku zmiesza-
nia naturalnej wody źródlanej lub przefiltrowanej wo-
dociągowej z różnymi składnikami mineralnymi lub z 
wodą mineralną. Dobrze gaszą pragnienie i także na-
dają się do przygotowywania napojów i potraw.

Z wodami leczniczymi należy postępować bardzo 
rozsądnie. Pochodzą ze specjalnych źródeł leczni-
czych. Zawierają nie mniej niż 1000 mg składników 
mineralnych w litrze (niektóre nawet koło 25 000) 
oraz co najmniej jeden składnik leczniczy w odpo-

wiednim stężeniu, takim, które 
znacząco wpływa na funkcjono-
wanie organizmu. Stąd różna woda 
wspomaga leczenie konkretnego 
schorzenia, na przykład miażdży-
cy, cukrzycy, metabolizm, chroni 
układ pokarmowy, wydalniczy itp. 
Kiedyś wody lecznicze sprzeda-
wane były tylko w aptekach, dzi-
siaj możemy znaleźć je na sklepo-
wych półkach.

Zgodnie z naszym prawem 
wody smakowe nie powinny być 
nazywane wodami, a napojami. 
Do wody butelkowej nie wolno 
bowiem dodawać niczego oprócz 
minerałów. A tymczasem w wo-
dach smakowych mamy, oprócz 
wody, znaczne ilości cukrów, re-
gulatorów kwasowości, środków 
konserwujących, środków smako-
wych, aromatów. I tylko owoców 
brakuje. Poza tym butelka takiego 
napoju to aż 285 kcal, podczas gdy 
woda czysta to 0 kcal! I jest stosun-
kowo droga. Tymczasem można 
taką wodę przygotować samemu. 
Wystarczy do wody mineralnej do-
rzucić kilka truskawek czy malin, 
plasterek cytryny, odrobinę cukru 
trzcinowego, listki melisy, mięty. I 
gotowe! Tanio. Zdrowo.

Najlepiej więc dzieciom po-
dawać wody źródlane, dorosłym 
średnio- lub wysokozminerali-
zowane, kobietom w ciąży te ze 
zwiększoną ilością jodu, „sercow-
com” – niskosodowe. A lecznicze 
– tylko pod kontrolą lekarzy.

Wiemy już, jakie mamy wody. 
Teraz pytanie: ile tej wody spoży-
wać? Do około trzeciego roku ży-
cia to rodzice muszą kontrolować 
ilość wypijanych płynów. Potem 
dzieci zaczynają już same sięgać po 
picie. Dobrze, by wówczas trafiały 
na wody mineralne lub źródlane. 
Natomiast dorośli powinni spoży-
wać dziennie około 2 litrów. Tyle 
bowiem jest jej usuwanej z organi-
zmu w ciągu doby: około litr przez 
nerki, pół litra z płuc z oddechami i 
po szklance przez jelita i z potem. 

A jak to jest z tą gazowaną i nie-
gazowaną? Otóż nie ma różnicy. 
Wbrew powszechnym opiniom 

Akademia Zdrowego Jedzenia …

DOBRA WODA ZDROWIA DODA
woda gazowana jest niewskazana 
tylko dla osób z choroba wrzodo-
wą, refluksem i dla małych dzieci 
(powoduje kolki). Poza tym woda 
gazowana ma dłuższy termin przy-
datności do spożycia. 

Bo wody butelkowe posiadają 
termin przydatności. I tak wody 
niegazowane można przechowy-
wać do 3 miesięcy, a gazowane 
do 12 miesięcy. Po otwarciu wody 
niegazowane należy spożyć w cią-
gu 3-4 godzin lub, przechowując 
w lodówce, do 24 godzin. Nato-
miast gazowane spożywamy do 
24 godzin lub 48 h (trzymane w 
lodówce). Wszystko to jest zwią-
zane z faktem, że woda mineralna 
jest dobrą pożywka dla bakterii. W 
wodzie niegazowanej rozwijają się 
one dużo szybciej, dwutlenek wę-
gla jest bowiem naturalnym „od-
każaczem” stąd ten dłuższy termin 
przydatności wody gazowanej. 

W Hiszpanii, Portugalii, Holan-
dii i wielu innych państwach – nie 
tylko europejskich – popularne jest 
picie zwykłej kranówki. A jak to 
jest u nas, w Polsce? Otóż okazu-
je się, że niejednokrotnie jest ona 
o wiele bogatsza w minerały od 
wody mineralnej, ma bardzo dobre 
parametry bakteriologiczne, pH i 
w ogóle jest bardzo dobra. Prze-
ważnie pochodzi ze źródeł głębi-
nowych, a zanim trafi do naszych 
domów jest filtrowana przez gru-
be pokłady piasku (naturalny filtr), 
przechodzi ozonowanie, chloro-
wanie, napowietrzanie. Skąd więc 
ta niechęć? Panuje przekonanie, 
że woda „twarda” to woda szko-
dliwa. Ale to właśnie minerały 
(przede wszystkim wapń i ma-
gnez) powodują tę twardość. Je-
żeli więc jesteśmy pewni, że nasze 
rury wodociągowe są w dobrym 
stanie, możemy bez obaw gasić 
pragnienie zwykłą kranówką. Bez 
przegotowania, które powoduje, że 
cenne minerały zamiast trafiać do 
naszego organizmu osadzają się na 
ściankach czajnika. 

Pamiętajmy, bez wody nie ma 
życia. Pijmy ją jednak „z głową”. 
Życzę smacznego.

~ Iwona Dostatnia
doradca żywieniowy  

i edukator w cukrzycy
(iwona.porady@gmail.com)
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Urodził się w 9 stycznia 1924 roku w Tarnowie Podgórnym w rodzinie niemieckiej 
- Alfreda Turcka i Elisy z domu Mittelstaedt, jako najstarszy z ośmiorga dzieci (7 synów 
i córka). Jego dziadek - Ernst Turck przybył do Tarnowa Podgórnego w 1895 roku 
z miejscowości Halver, w ramach pruskiego osadnictwa. Rodzina zamieszkała w Marianowie 
i prowadziła 24-hektarowe gospodarstwo. Po dziadku, gospodarstwo przejął ojciec Hansa – Alfred Turck. Dzieci 
urodziły się już wolnej Polsce, w której Turck'owie optowali za Polską przyjmując polskie obywatelstwo, zachowując 
niemiecką narodowość. 

W Tarnowie Podgórnym Hans uczył się w niemieckiej szkole podstawowej (ulokowanej obok niemieckiego, 
ewangelickiego kościoła) po niej uczęszczał do niemieckiego gimnazjum im Friedricha Schiller'a w Poznaniu (dzisiejsze 
Liceum Ogólnokształcące nr VI), które ukończył tzw. maturą wojenną. Podczas II wojny światowej, jak wszyscy 
Niemcy, był w wojsku niemieckim. W styczniu 1945 roku rodzina opuściła Tarnowo Podgórne i wróciła do miejsca 
urodzenia dziadka Ernsta – do Halver. 

Hans i jego rodzeństwo dobrze wspominają dzieciństwo i młodość w Tarnowie Podgórnym, gdzie w polskim 
żywiole bawili się, uczyli, porozumiewali po polsku i zawarli sąsiedzkie przyjaźnie z polskimi rówieśnikami. 
Ta przyjaźń pozostała na zawsze. Jak wspominali obecni, najstarsi polscy mieszkańcy Tarnowa Podgórnego, sąsiedzkie 
relacje pomiędzy Niemcami i Polakami były dobre, wolne od uprzedzeń i pogardy. W tragicznych latach wojny, kiedy 
była taka potrzeba, polscy Tarnowianie otrzymywali pomoc, a często i ochronę od swoich niemieckich sąsiadów. Stąd po 
latach, kiedy Hans wracał do Polski, w swoje rodzinne strony, spotykał się w Tarnowie z odwzajemnianą sympatią 
i gościnnością.

Hans Turck w roku 1950 ukończył w Niemczech studia inżynierskie ze specjalnością elektrotechnika. Jest 
wynalazcą i autorem czujników zbliżeniowych, które wraz z ich oprzyrządowaniem stały się nieodzownym elementem 
linii technologicznych oraz wielu technicznych rozwiązań w przemyśle i komunikacji. Wspólnie z bratem Wernerem, 
założyli w 1965 roku firmę pod nazwą Hans Turck GmbH oraz później kolejną firmę - badawczą i wdrożeniową Werner 
Turck GmbH. Firma Turck jest dzisiaj, na skalę światową wiodącym producentem czujników zbliżeniowych. Zatrudnia 
ponad 3500 pracowników w fabrykach w Niemczech: w Mulheim an der Ruhr, Halver i Beierfeld, w USA w Minneapolis 
oraz w Chinach, w Meksyku i w Szwajcarii. Po przejściu na emeryturę bracia przekazali prowadzenie firmy swoim 
synom.

Wielkim hobby Hansa było zbieranie materiałów archiwalnych dotyczących swojego miejsca urodzenia – Tarnowa 
Podgórnego oraz genealogia rodziny Turck. W tych wieloletnich poszukiwaniach nawiedzał archiwa nie tylko w Polsce 
ale i daleko poza jej granicami. Wiele dokumentów i starych fotografii z jego zbiorów zostało wykorzystane w publikacji 
historii Tarnowa Podgórnego wydanego obecnie staraniem władz Gminy. Dużym dziełem jego życia, w które włożył całe 
serce, była odbudowa niemieckiego cmentarz ewangelickiego w Tarnowie Podgórnym. Na bazie tamtych prac, 
dokumentów i sporządzonych wykazów powstało wydane drukiem opracowanie „Park Pamięci Stary Cmentarz 
Ewangelicki w Tarnowie Podgórnym” w wersji niemieckiej i polskiej. W trakcie rodzenia się tej idei – odbudowy 
cmentarza i przywrócenia grobom należnego szacunku - stworzył Stowarzyszenie Niemców urodzonych w Tarnowie 
Podgórnym. W jego szeregach znalazło się 211 rodzin, byłych mieszkańców i ich potomków, rozsianych dzisiaj po całym 
świecie. Byli oni uczestnikami uroczystości ekumenicznej, która po ponad 50 latach otwierała na nowo tę nekropolię 
przekształconą teraz w Park Pamięci. Utrzymywał z nimi stały kontakt. Przewodniczył temu Stowarzyszeniu do 
ubiegłego roku. Wydał biografie dwóch tarnowskich, niemieckich rodzin : Hugo Fenglera i Heinricha Reineke.

W poszukiwaniach genealogicznych swojego rodu dotarł do protoplasty z poprzednich stuleci i opisał następujące 
po nim pokolenia.

Po odbudowie cmentarza w 1997 roku, był w Tarnowie Podgórnym częstym gościem, organizując również 
przyjazdy swojej licznej rodziny i znajomych. Wracał tutaj z coraz większym sentymentem. Był gościem w wielu 
domach swoich tarnowskich przyjaciół, pamiętał zawsze o świętach Bożego Narodzenia.

Poprzez otwartość i towarzyski charakter, dając zawsze czas i poświęcając uwagę swoim rozmówcom, łatwo 
zjednywał sobie ludzi i budził sympatię.

Pozostanie w naszej pamięci jako wyjątkowy syn tej Ziemi.  

Kazimierz Szulc

Dnia 10 lipca 2015 roku w Mulheim an der Ruhr 

zmarł w wieku 91 lat 

Johannes (Hans) Turck
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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: 10.08.2015 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: Tarnowskie Termy, fot.  ARz.

USŁUGI
BRUKARSKIE

727 694 197
PROFESJONALIZM 100%

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

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl
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62-081 Baranowo
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2a. 2b.

3b.3a.

DAM PRACĘ
• Instalatora sanitarnego, spawacza 
zatrudnię 601-782-689
• Krawcowe zatrudnię. Praca stała 
Przeźmierowo tel. 61-8142-745
• Zatrudnimy MAGAZYNIERA z  pra-
wem jazdy kat B (Praca od września 
2015) zadania: przygotowywanie pa-
czek do wysyłki, przyjmowanie towaru 
inne prace magazynowe. Miejsce pra-
cy: Przeźmierowo. Wymiar czasu pracy:  
pełen etat (umowa o pracę). Osoby za-
interesowane proszone są o przesłanie 
aplikacji mailem na adres biuro@hed-
pes.pl
• Krawcowe zatrudnię. Bardzo dobre 
warunki. 501 07 12 16
• Zatrudnię panie do sprzątania biur 
w  Przeźmierowie 3 razy w  tygodniu 
w  godz. od 16.00- 21.00.Praca od 
września, umowa zlecenia. Wymagane 
doświadczenie i sumienność. Tel. 603-
635-878 
• Pilne! Zatrudnię fryzjera(kę), Prze-
źmierowo, tel. 607 448 642

• Zatrudnię KUCHARZA lub KUCHAR-
KĘ, Hotel Glamour, Rynkowa 92, re-
stauracja@instytut-glamour.pl. Tel. 
721 294 202
• Zatrudnię do prac murarskich. Tel. 
603-635-878.
• Zatrudnię POMOC KUCHENNĄ, Ho-
tel Glamour, Rynkowa 92, restaura-
cja@instytut-glamour.pl. Tel. 721 294 
202
• Potrzebne osoby do zbioru śliwek. 
Ostatni tydzień sierpnia do końca 
września. Okolice Tarnowa Podgórne-
go. tel. 733-400-313, 537-919-541
• Zatrudnię opiekunkę dla rocznej có-
reczki na 7-8 godzin dziennie, od wrze-
śnia w Sadach. Warunki wynagrodze-
nia do uzgodnienia. Zainteresowane 
osoby proszę o kontakt pod nr tel. 662 
157 322
• Szukam opiekunki do rocznego dziec-
ka. Praca trzy razy w tygodniu. Szukam 
doświadczonej, miłej i  ciepłej osoby, 
z  prawem jazdy kat. B. Kontakt: 797 
786 665
• Szukam opiekunki z doświadczeniem 
dla dwuletniego dziecka w Przezmiero-

wie. Praca od września. Proszę o kon-
takt pod tel. 662 124 095.
• Zatrudnimy ekspedientki na dział 
mięso wędliny oraz na stanowisko ka-
sjer sprzedawca w  Delikatesach 34 
w Rokietnicy (k/Poznania), praca dwu-
zmianowa, mile widziane doświadcze-
nie w branży wędliniarskiej oraz spo-
żywczej. Kontakt: Sebastian Zysnarski, 
tel. 602 349 518, mail. s.zysnarski@
wp.pl
• Poszukuję emeryta lub rencisty na 
1/2 etatu do prac gospodarczych. Tel. 
603-138-368.
• Zatrudnię opiekunkę dla rocznej có-
reczki na 7-8 godzin dziennie, od wrze-
śnia w Sadach. Warunki wynagrodzenia 
do uzgodnienia. Zainteresowane osoby 
proszę o  kontakt pod nr tel. 662 157 
322.
• Drukarnia w  Wysogotowie zatrudni 
do przyuczenia w  zawodzie introliga-
tor. Tel 601069019
• Oferuję pracę dla Fryzjera/ki na pełen 
etat, nasz salon mieści sie w Cerekwi-
cy istnieje od 5 lat wciąż pozyskujemy 
nowych klientów i w pełni się rozwija-

my. Praca przebiega w  przyjaznej at-
mosferze, dobre warunki pracy. Zain-
teresowane osoby proszę o kontakt tel 
503392380. Salon Fryzjersko-Kosme-
tyczny Latika Lidia Jerzyńska
• 
SZUKAM PRACY

• Płyta nida, stelaż krzyżowy, szpa-
chlowanie, malowanie, szybko i profe-
sjonalnie. tel. 667 069 745
• Dyspozycyjna, solidna posprząta 
dom, mieszkanie - Tarnowo Podgórne 
i okolice. tel. 605-673-711
• Zaopiekuję się starszą osobą (może 
być leżąca), mam doświadczenie tel. 
530 109 670
• Wszelkie prace ogrodowe, cięcie tra-
wy, malowanie płotów, sprzątanie ga-
raży. tel. 515-336-526
• Szukam pracy na BUSA. Sprzątanie 
terenów. 782 785 462

Kasjer - Sprzedawca
Kontakt: 665-941-451

www.marketdino.pl

OFERTA
PRACY

zatrudni
pracownika do regeneracji

głowic silnikowych
ze znajomością obsługi obrabiarek
numerycznych lub do przyuczenia 

oraz mechaników 
do składania silników.

Praca stała. 20 zł brutto na godzinę 
tel. 61 8-143-555 w godz 7- 15,30 

oraz 609-099-660.

Szlifiernia Cylindrów
i Wałów Korbowych

Wysogotowo

SKUP AUT
731 767 531

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)

Certyfi kat nr 49

PRACA!

Ekspedientka
dział mięso-wędliny

oraz kasjer sprzedawca
Zatrudnimy ekspedientki

na dział mięso wędliny
oraz na stanowisko kasjer sprzedawca

w Delikatesach 34 w Rokietnicy (k/Poznania),
praca dwuzmianowa, mile widziane doświadczenie

w branży wędliniarskiej oraz spożywczej. 

Sebastian Zysnarski
tel. 602 349 518, mail. s.zysnarski@wp.pl
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NORAUTO należy do międzynarodowej sieci handlowej o profilu motoryzacyjnym, założonej 
40 lat temu we Francji i obecnej w 12 krajach świata. NORAUTO Polska, utworzone w 1998 
roku, liczy obecnie ponad 400 pracowników zatrudnionych w 19 centrach samochodowych 
zajmujących się sprzedażą pełnej gamy produktów do wszystkich marek samochodów oraz 
realizacją większości usług związanych z przeglądem bądź naprawą pojazdów.

Centrum Norauto w Poznaniu-Swadzimiu
poszukuje kandydatów na stanowisko:

MECHANIK SAMOCHODOWY 
 (umowa o pracę na pełen etat)

nr ref. TM/703
Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za wykonywanie usług z zakresu 
mechaniki i elektryki pojazdowej zgodnie ze standardami firmy. Zapraszamy do 
współpracy osoby z doświadczeniem w dziedzinie mechaniki samochodowej, 
zaangażowane w wykonywaną pracę, odpowiedzialne i pełne energii.
Oczekiwania:
• Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne samochodowe;
• Doświadczenie w wykonywaniu usług z zakresu mechaniki samochodowej;
• Dyspozycyjność (praca zmianowa oraz weekendowa);
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie;
• Świetną atmosferę w pracy;
•  Atrakcyjny pakiet socjalny (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, pakiet 
sportowy);

• Możliwość rozwoju zawodowego;
• Indywidualny plan szkoleń.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: praca@norauto.pl 
lub bezpośrednio do naszego Centrum:

CENTRUM NORAUTO SWADZIM
ul. Św. Antoniego 4

62-080 Poznań-Tarnowo Podgórne
Telefon: (061) 663-83-00

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę 
Norauto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jubilerska 10 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacyjnego, zgodnie  z przepisami ustawy  z  29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 
926 z poź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Grupa Muszkieterów w Polsce liczy 260 przedsiębiorców,  
którzy są właścicielami 222 supermarketów spożywczych  
Intermarche oraz 113 supermarketów „dom i ogród”  
Bricomarche. Obydwie sieci są największymi pod względem 
obrotów sieciami supermarketów działającymi na rynku 
artykułów spożywczych oraz asortymentu dom i ogród.

ITM BAZA POZNAŃSKA Sp. z o. o.
zatrudni do Bazy logistycznej w Swadzimiu

osobę na stanowisko:

PRACOWNIK MAGAZYNOWY
GŁÓWNE ZADANIA:

Przygotowanie towaru do wysyłki zgodnie z zamówieniem.

PROFIL KANDYDATA
umiejętności:

uprawnienia na wózek widłowy akumulatorowy,
mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie

dodatkowo:
badania Sanepidu,
odporność na stres,
dobra organizacja pracy,
dokładność i systematyczność,
gotowość do pracy w systemie zmianowym

oferujemy:
ciekawą pracę w międzynarodowej strukturze,
atrakcyjne warunki pracy,
umowa o pracę na pełen etat

W przesłanych dokumentach prosimy o zawarcie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. m.).

Aplikacje zawierające CV, list motywacyjny prosimy przesyłać
na adres e-mail: praca@itmbazapoznanska.pl

PILNIE wynajmę mieszkanie
dom o powierzchni  ok 50-60 m2

(trzy pokoje lub dwa duże)
okolice Przeźmierowa, Smochowic,

Tarnowa, Kiekrza, Rokietnicy)
662 182 487

SPRZEDAM
bezczynszowe mieszkanie

w Tarnowie Podgórnym 84 m2

tel. kont. 692 308 095

Szkoła Piłkarska 
VICTORIA WYSOGOTOWO 

ogłasza nabór dzieci do: 

Grupy dziewcząt w rocznikach
2003 - 2005 2006 - 2008 

Grupy chłopców w rocznikach
od 2003 - 2010

Dwie lokalizacje: Sady i Wysogotowo (docelowo)
Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 735 929 955

szkola@victoria-wysogotowo.pl
www.victoria-wysogotowo.pl

Koszenie trawy
Cięcie drewna, żywopłotu

Wycinka drzew

782-785-462
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CM   Med-Lux www.med-lux.pl

PSYCHOTESTY
DLA MEDYCYNY PRACY
W PRZEŹMIEROWIE
Badania psychologa transportu w poradni
Medycyny Pracy w Med-Lux w Przeźmierowie

Wykonujemy badania:
- kierowców zawodowych
- operatorów wózków widłowych i maszyn w ruchu,
-  kierowców ubiegających się o uprawnienia 

kierowania pojazdami (prawo jazdy)
- inne wymagane przepisami

Posiadamy pracownię wpisaną do Rejestru Marszałka Województwa
jako jednostka uprawniona do badań psychologicznych

CM Med-LUX
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 63, tel. 61 8 163 900
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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

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

tel. 609-028-449

Poszukuję osoby
do nauki gry na gitarze

dla 8-letniej dziewczynki

SPRZEDAM
M3 (56 m2)

Centrum Tarnowa Podgórnego

tel. 605-678-853
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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

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

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ

• Tanio •

• Szybko •

• Solidnie •

tel. 532-377-335

PROFESJONALNE DORADZTWO
FINANSOWE I POMOC

• kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe •
• pożyczki pod zastaw •

• tanie pożyczki unijne dla Firm i Leasing •

telefon kom. 668 254 581

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje 

psychologiczne i seksuologiczne

NAUKA
JAZDY

PRZEèMIEROWO
66 44 99 032

PIANINO
nauka
gry
500 182 536

Sprzedam działkę
w Tarnowie
Podgórnym
20338 m2

w tym 6600 m2 pod
zabudowę (inwestycję)

ul. Rokietnicka 71a

tel. 607359800
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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

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

rok zał. 2005

w Przeźmierowie

ZAPRASZA NA:

OŚRODEK AKREDYTOWANY Educational Testing Service

ANGIELSKI             NIEMIECKI           HISZPAŃSKI           WŁOSKI

w trakcie zajęć wykorzystujemy
tablice interaktywne

renomowanej fi rmy SMART
ATRAKCYJNE  CENY !!!

   • kursy stacjonarne dla każdej grupy wiekowej,
   • konwersacje ONE to ONE,
   • kursy i audyty dla fi rm,
   • kursy z dojazdem do domu,
   •  program autorski "CKJOwa szkoła"

-  pozalekcyjne zajęcia na terenie 
szkół podstawowych oraz zajęcia 
w przedszkolach,

   • egzaminy TOEiC.

INFO I ZAPISY: 691 735 035, E- MAIL: ckjo@op.pl, Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 125

www.ckjo.pl

ZAPRASZA NA:

Katarzyna Czajkowska
mgr anglistyki, trener oraz coach biznesu i coach zmiany

Kursy języka angielskiego dla firm
i klientów indywidualnych

Coaching dla firm i klientów indywidualnych

Warsztaty i szkolenia
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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

Język Angielski 
nauka, korepetycje 

(przygot. do sprawdzianu VI klasy) 

tel. 665-239-982

Oddam 
ziemię

516 066 984

ELEKTRYK
instalacje, naprawa

tel. 607 286 479

Muzyczna oprawa
imprez okolicznościowych

tel. 607 091 479

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

Podnośniki koszowe
Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604
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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

 
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

W środy: 10% rabatu
dla emerytów i rencistów

Specjalistyczna pielęgnacja stóp:
* Pedicure kosmetyczne
* Pedicure medyczne
* Leczenie wrastającego paznokcia
* Rekonstrukcja płytki paznokcia
* Usuwanie modzeli, nagniotków (odcisków)
* Tamponada

W gabinecie wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt,
rygorystycznie przestrzegamy zasad higieny i bezpieczeństwa.

Narzędzia dezynfekowane i sterylizowane w autoklawie.

ul. Rynkowa 96, Przeźmierowo

STOMATOLOGIA
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Stylowe Zakupy

25-27 września 2015
Stary Browar w Poznaniu

Moda

Uroda

Zakupy ze stylistami

Warsztaty

Konsultacje 
z psychologiem, coachami

Dancecoaching

25-26 września 
od godz. 10.00 do 20.00 
27 września od 10.00 do 16.00
Zrób zakupy z naszymi stylistami

Już dziś zgłoś swój udział na:
stylizacje@starybrowar5050.com*

Tomasz Jacyków (Stylista)
Maria Szaj (dyrektor działu mody „Twojego STYLU”)
Ewa Baraniewska (stylistka „Twojego STYLU”)
Karolina Szlachta (Stylistka)
Adam Banaszkiewicz (Stylista Rage Age)
Patryk Pękul (Stylista w Piazza di Moda)

5000x torba na
zakupy I <3 fashion*

1000x koszulka od projektanta: 
Natasha Pavluchenko, Lidia Kalita, 
Rage Age by Czapul, Bizuu**
**ilość prezentów ograniczona

I fashion

*decyduje kolejność zgłoszeń, w tytule wiadomości 
wpisz projektanta / psychologa / warsztat oraz dzień, 
a w treści maila podaj swoje dane kontaktowe

Porady z dietetykiem 
z Grupy LUX MED  
(Pasaż, Szachownica)

mgr Anna Janiszewska - dietetyk w Grupie LUX MED, 
absolwentka Wydziału Nauk o Żywności i Żywienia 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Zgłoś swój udział na: 
porady@starybrowar5050.com*

Zapisz się na konsultacje 
z psychologiem i coachami:
(Pasaż, Szachownica)

- Wiesława Machalica - psycholog, coach, certyfikowa-
ny terapeuta – praktyk Neurolingwistycznego Programo-
wania (The American Society of NLP Bandler & Associates)
- Agnieszka Maruda-Sperczak - Trenerka Biznesu, 
certyfikowany Coach ICF oraz Master NLP. 
- Katarzyna Stróżyńska - Akredytowany Coach ICF ACC, 
certyfikowany trener organizacji, Master NLP, 
certyfikowany praktyk Metody Points Of You. 

Zgłoś swój udział na:
porady@starybrowar5050.com*

Zapisz się na warsztaty:

Makijażu
Sephora (Pasaż, drewniana podłoga)

Manicure
20 manicure pedicure (Atrium, drewniana podłoga)

Makijaż / Manicure
INGLOT (Pasaż 0, stoisko przed salonem marki)

Porady fryzjerskie
Darek Baranowski, Piotr Bocian, 
Karolina Brukwicka, Magdalena Tokarek  
Styliści i fryzjerzy z Hair Bazaar Studio Darek&Piotr

(stanowisko w Hotelu Blow Up Hall)

Zgłoś swój udział na: 
warsztaty@starybrowar5050.com*

Zapisz się na konsultację i makijaż:

Douglas (Atrium, drewniana podłoga) 

Zgłoś swój udział na: 
porady@starybrowar5050.com*
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ZAKUPY!
Stylowe

Partnerzy wydarzenia:

I fashion

25-27 września 2015
Stary Browar w Poznaniu

Sobota
10.00-12.00 single
12.30-14.30 pary
16.00-18.00 single
18.30-20.30 pary

Niedziela
10.00-12.00 single
12.30-14.30 pary
16.00-18.00 single

LET’S DANCE 

galeria Art Stations, Stary Browar, Poznań
20 czerwca – 18 października 2015 

Kuratorzy Joanna Leśnierowska,Tomasz Plata
i Agnieszka Sosnowska zapraszają na wystawę prezentującą
zmianę w postrzeganiu współczesnego tańca poprzez 
zestawienie teledysków, filmów znalezionych w Internecie 
z klasycznymi spektaklami współczesnej choreografii.

Strefa małego projektanta 
Projektowanie ubranek dla lalek
(Atrium, drewniana podłoga)

Zgłoś udział swojego dziecka na:
warsztaty@starybrowar5050.com*

Dancecoaching z Anną Głogowską 
i Dorotą Piekarczyk  

to bardzo wartościowa forma pracy zarówno dla tych osób, 
które mają dobry kontakt ze swoim ciałem i lubią pracować 
na obu poziomach (werbalnym i cielesnym), jak i dla tych, 
którzy takiej łatwości komunikowania się między obszarem 
cielesnym i mentalnym nie mają – wówczas jest szansa, 
aby taki pomost zbudować.

(Słodownia +3) 
26 i 27 września 

Zgłoś swój udział na:
warsztaty@starybrowar5050.com* 

Prezentacja biżuterii Anny Orskiej 
dla marki VOLVO 
(Pasaż, przy wejściu od Dziedzińca Sztuki)

Specjalnie dla Państwa konsultacje 
ze specjalistą ds. stomatologii estetycznej 

Rafał Radzewski z kliniki Ethica, 
lekarz medycyny/ lekarz stomatolog,
(Pasaż, Szachownica)

Zgłoś swój udział na:
porady@starybrowar5050.com* 

Usługa Concierge z marką VOLVO

Auta do dyspozycji klientów, którzy zrobią 
zakupy w Starym Browarze, piątek i sobota 
w godzinach 10.00-18.00 oraz w niedzielę 
od 10.00-16.00 przed Hotelem Blow Up Hall 5050.

Spotkanie z projektantami

Zaprojektuj  własne wymarzone ubranie bądź 
biżuterię w obecności ulubionego projektanta 
(Atrium, drewniana podłoga)

Piątek: 10:00- 20:00 
Natasha Pavluchenko 
Blanka Jordan i Zuzanna Wachowiak Bizuu 
Hector & Karger 

Anna Orska 16:00-20:00 

Sobota: 10:00-20:00
Lidia Kalita 
Hector & Karger 
Anna Orska

Zgłoś swój udział na: 
warsztaty@starybrowar5050.com*

*decyduje kolejność zgłoszeń, w tytule wiadomości 
wpisz projektanta / psychologa / warsztat oraz dzień, 
a w treści maila podaj swoje dane kontaktowe

Strefy spotkań z projektantami 
zaaranżowała firma Ipnotic

Stylowe Zakupy
25-27 września 2015

Stary Browar w Poznaniu

Moda

Uroda

Zakupy ze stylistami

Warsztaty

Konsultacje 
z psychologiem, coachami

Dancecoaching

25-26 września 
od godz. 10.00 do 20.00 
27 września od 10.00 do 16.00
Zrób zakupy z naszymi stylistami

Już dziś zgłoś swój udział na:
stylizacje@starybrowar5050.com*

Tomasz Jacyków (Stylista)
Maria Szaj (dyrektor działu mody „Twojego STYLU”)
Ewa Baraniewska (stylistka „Twojego STYLU”)
Karolina Szlachta (Stylistka)
Adam Banaszkiewicz (Stylista Rage Age)
Patryk Pękul (Stylista w Piazza di Moda)

5000x torba na
zakupy I <3 fashion*

1000x koszulka od projektanta: 
Natasha Pavluchenko, Lidia Kalita, 
Rage Age by Czapul, Bizuu**
**ilość prezentów ograniczona

I fashion

*decyduje kolejność zgłoszeń, w tytule wiadomości 
wpisz projektanta / psychologa / warsztat oraz dzień, 
a w treści maila podaj swoje dane kontaktowe

Porady z dietetykiem 
z Grupy LUX MED  
(Pasaż, Szachownica)

mgr Anna Janiszewska - dietetyk w Grupie LUX MED, 
absolwentka Wydziału Nauk o Żywności i Żywienia 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Zgłoś swój udział na: 
porady@starybrowar5050.com*

Zapisz się na konsultacje 
z psychologiem i coachami:
(Pasaż, Szachownica)

- Wiesława Machalica - psycholog, coach, certyfikowa-
ny terapeuta – praktyk Neurolingwistycznego Programo-
wania (The American Society of NLP Bandler & Associates)
- Agnieszka Maruda-Sperczak - Trenerka Biznesu, 
certyfikowany Coach ICF oraz Master NLP. 
- Katarzyna Stróżyńska - Akredytowany Coach ICF ACC, 
certyfikowany trener organizacji, Master NLP, 
certyfikowany praktyk Metody Points Of You. 

Zgłoś swój udział na:
porady@starybrowar5050.com*

Zapisz się na warsztaty:

Makijażu
Sephora (Pasaż, drewniana podłoga)

Manicure
20 manicure pedicure (Atrium, drewniana podłoga)

Makijaż / Manicure
INGLOT (Pasaż 0, stoisko przed salonem marki)

Porady fryzjerskie
Darek Baranowski, Piotr Bocian, 
Karolina Brukwicka, Magdalena Tokarek  
Styliści i fryzjerzy z Hair Bazaar Studio Darek&Piotr

(stanowisko w Hotelu Blow Up Hall)

Zgłoś swój udział na: 
warsztaty@starybrowar5050.com*

Zapisz się na konsultację i makijaż:

Douglas (Atrium, drewniana podłoga) 

Zgłoś swój udział na: 
porady@starybrowar5050.com*
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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

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

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

kom. 505 805 204

• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •

KLINKIER
PŁYTKI

OGRODZENIA
ELEWACJE

PŁOTY

884 793 573

FACHOWO • SZYBKO

DREWNO
KOMINKOWE

NISKIE CENY • TRANSPORT GRATIS
PROMOCJA - SOSNA 139 PLN

tel. 691 369 312

Fryzjerstwo
Damsko-Męskie

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

Serdecznie zapraszamy!
NOWY ADRES!

UNILINGUA
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

ANGIELSKI
FRANCUSKI • WŁOSKI

NIEMIECKI • HISZPAŃSKI

Przeźmierowo, ul. Leśna 7
tel. 506 929 653

zajęcia grupowe i indywidualne
przygotowanie do matury i egzaminów.

Zajęcia dla dzieci i dorosłych

bezatomu.pl
Jesteś przeciwnikiem budowy elektrowni jądrowej

nad morzem w Gąskach k/Mielna
i w Polsce wejdź na stronę
www.bezatomu.pl

OCIEPLANIE DACHÓW
KRYCIE PAPĄ
OPIERZENIA
kom. 601 279 885
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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

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

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

MASAŻ GLOWY METODĄ Bars Access®
501 606 804

może to być relaks
może to być początek zmian w Twoim życiu

www.barskamili@blogspot.com
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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

PROJEKTOWANIE ZAKŁADANIE
I PIELĘGNACJA OGRODÓW

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

OGRODY
Tel. 502 320 559 

Mieszkanie do wynajęcia

Baranowo 40m2

609-314-017

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

782 785 462
www.djjordan.com.pl

WESELA 
URODZINY  • JUBILEUSZE • ZABAWY
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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

UWAGA! Na wybrane modele motocykli SUZUKI rabaty od 700 do 2 500 zł!



partnerski
punkt

zaoferuj  zni¿ki
zostañ partnerem

szczegó³y: 

po 20 czerwca 2014
www.tarnowo-podgorne.pl/karta-mieszkanca

karta-mieszkanca@tarnowo-podgorne.pl

www.tarnowo-podgorne.pl/karta-mieszkanca
karta-mieszkanca@tarnowo-podgorne.pl


