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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, ug@tarnowo-podgorne.pl

Filia w Przeźmierowie 
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75C 
tel. 61 2275 873, fp@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
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!
Tegoroczne upalne lato pożegnaliśmy razem na dożynkach i 

festynach – II Gminnymi Dożynkami w Lusowie, a także impre-
zami w wielu gminnych miejscowościach. Relację z tych wyda-
rzeń zamieszczamy na łamach „Sąsiadki-Czytaj”. 

Wszystkie dzieci wróciły do szkół i przedszkoli. Szczególnie 
raźnie szli uczniowie z Lusówka, na których czekała rozbudowa-
na podstawówka, a także przedszkolaki w Sadach, gdzie wy-
budowano placówkę „Bajkowy Świat”. Uczniowie Akademii 
Pitagorasa z Baranowa z powodu opóźnienia prac budowalnych 
rozpoczęli rok szkolny tydzień później, ale tym chętniej pozna-
wali nowych kolegów z klasy.

Uwaga: w tym numerze gazety przedstawiamy założenia 
Gminnego Programu Budowy Mieszkań – osoby zainteresowane 
proszę o przyjście na spotkanie informacyjne. 

Zapraszam do lektury! ~ Agnieszka Rzeźnik 
 Redaktor naczelna

Od września do listopada Muzeum Powstańców Wielkopol-
skich w Lusowie organizuje cykl trzech wykładów poświęco-
nych gen. Józefowi Dowborowi Muśnickiemu. Spotkania od-

bywać się będą w drugie niedziele miesiąca, a pierwsze zaplanowano 
na 13 września o godz. 12.00. W jej trakcie Dyrektor Muzeum dr Mi-
chał Krzyżaniak wygłosi prelekcję „Józef Dowbor Muśnicki – młodość 
i pierwsze lata służby”.

Kolejne spotkania zorganizowane będą 11 października i 8 listopada. 
O ich tematach będziemy informować na bieżąco. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
~Michał Kempiński

Jesień z Generałem

Przypominamy o terminach bezpłatnego znakowania rowerów na 
Komisariacie Policji w Tarnowie Podgórnym:

- 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. 
Rower przeznaczony do znakowania musi być odpowiednio wyposa-

żony w co najmniej jedno światło tylne świecące ciągłym lub migające 
światłem, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym 
dźwięku, co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte świecące 
ciągłym lub migające światłem oraz co najmniej jeden skutecznie dzia-
łający hamulec. 

 Rejestracji może dokonać osoba pełnoletnia posiadająca przy sobie 
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. ~ ARz

Apel do rodziców. Proszę uczulić dzieci na niebezpieczeństwa, jakie 
grożą podczas zabawy na stogach. Nie wolno wchodzić na stogi, skakać 
z nich, ani próbować się w nich chować! Rolnicy sygnalizują również, 
że młodzież spotyka się w pobliżu stogów, nierzadko paląc papierosy, 
a wtedy o tragedię nietrudno. ~ARz

Oznakuj swój rower

Stogi nie są do zabawy!
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 pytania do wójta

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

Jak przyspieszyć termin budowy  
gminnej drogi? 
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Od czego zależał wybór dróg 
do budowy na osiedlu Morskim 

do 2020 roku. Czy petycja 
w tej sprawie podpisana przez 

mieszkańców coś by dała?

Obecnie finalizujemy procedurę opracowania Planu Rozwoju Lokalnego na lata 
2016-2020. Ten dokument zawiera zadania inwestycyjne do realizacji w każdej 
miejscowości. Wnioski do Planu składali mieszkańcy i przedstawiciele wsi od po-

czątku tego roku. 
W czerwcu projekt Planu został opublikowany w „Sąsiadce-Czytaj” oraz na stronie in-

ternetowej Gminy. Przez miesiąc mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do tego dokumen-
tu (z Osiedla Morskiego wpłynęły dwie). Po akceptacji przez Zespół Konsultacyjny pro-
jekt Planu Rozwoju Lokalnego przewiduje na Osiedlu Morskim budowę ul. Przystaniowej 
w 2016 roku z udziałem finansowym mieszkańców i właścicieli niezabudowanych dzia-
łek. Natomiast na 2017 rok planowana jest budowa ulicy Morskiej, finansowana w całości 
z budżetu Gminy. Dalsze inwestowanie w budowę ulic na Osiedlu Morskim i kolejność 
ich realizacji będzie uzależniona od intensywności zabudowy i znaczenia strategicznego. 

Przypominam, że zawsze istnieje możliwość realizacji gminnej ulicy poza harmono-
gramem wyznaczonym przez Plan Rozwoju Lokalnego. Warunkiem jest wniesienie przez 
mieszkańców wkładu własnego w wysokości 20 % kosztów inwestycji. W takim trybie zo-
stała już wybudowana m.in. ul. Parkowa w Chybach i ul. Leśna w Sierosławiu, a wstępne 
porozumienie zostało zawarte z mieszkańcami ul. Przystaniowej w Lusówku. 

Jeżeli zatem chcą Państwo skorzystać z tej możliwości, to proszę zebrać takie deklara-
cje od właścicieli zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości, leżących przy danej 
drodze. Gmina policzy koszty inwestycji, a następnie mieszkańcy powinni wnieść swój 
20-procentowy udział finansowy. Rozpoczęcie prac nastąpi w możliwie jak najszybszym 
do realizacji terminie.

Cały czas prowadzimy rozmowy z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu 
w sprawie integracji naszych komunikacji. Obecnie dyskutujemy na temat kon-
kretnych zapisów listu intencyjnego. Najważniejsze rozmowy toczą się wokół spo-

sobu wzajemnych rozliczeń i wysokości dofinansowania komunikacji przez naszą Gminę. 
Ostateczne porozumienie obejmie również kwestie funkcjonowania karty PEKA i Biletu 
Metropolitalnego. 

Jako termin zintegrowania komunikacji przyjęto dzień 1 września 2016 roku.

Kiedy przewidywane jest 
zawarcie porozumienia 

międzygminnego umożliwiającego 
zakup biletów PEKA ze zniżką dla 

rodzin wielodzietnych?
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 aktualności 

Baranowo

 Na ukończeniu opracowywanie projektu 
przebudowy ul Wspólnej/Przemysława

 Zakończono budowę placu zabaw na ul. 
Platynowej

 Zlecono uzupełnienie placu zabaw przy 
ul. Ametystowej

Ceradz Kościelny

 Trwa opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na termomodernizację szkoły 
podstawowej

Chyby

 Trwa opracowanie projektu chodnika ul. 
Szkolnej

 Podpisano umowę na budowę molo

Góra

 Ogłoszono ponowny przetarg na realiza-
cję ul. Krętej

Jankowice

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

 Trwa aktualizacja projektu ścieżki rowe-
rowej łączącej Lusówko z Jankowicami

Kokoszczyn 

 Trwa opracowanie projektu chodnika 
przy ul. Lipowej

Lusowo

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

 Zakończono budowę budynku gospodar-
czego przy szkole podstawowej

Lusówko

 Zakończono rozbudowę szkoły podsta-
wowej 

 Ogłoszono ponowny przetarg na budo-
wę, przebudowę i rozbudowę Pałacu

 Trwa aktualizacja projektu ścieżki rowe-
rowej łączącej Lusówko z Jankowicami 

 Zakończono przebudowę ul. Otowskiej

Przeźmierowo

 Na ukończeniu opracowywanie projektu 
przebudowy ul. Kościelnej i Jarzębinowej

 Trwa realizacja płyty Rynku

 Trwa remont kotłowni w budynku szkoły 
podstawowej

 Złożono oferty na modernizację Parku 
im. St. Kanikowskiego
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

ŚWIĘTO LATAWCA
19 września 2015 r.

Rada Sołecka Przeźmierowa oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej 
w Przeźmierowie mają zaszczyt zaprosić na PIKNIK RODZIN-
NY – Pożegnanie Lata – ŚWIĘTO LATAWCA

W tym roku spotykamy się pod hasłem 
 „RODZINO – TRZYMAJ FORMĘ”
Jak co roku festyn rozpoczniemy od przemarszu o godzinie 11.00 

sprzed szkoły do Parku St. Kanikowskiego. 
Podczas festynu odbędzie się konkurs na najpiękniejszy oraz najwy-

żej szybujący latawiec. W programie wiele ciekawych konkurencji.
Organizatorów wspierają: Gmina Tarnowo Podgórne, GOK Sezam 

i OSiR.

Góra biesiadowała rodzinnie. 29 sierpnia w Górze odbyła się Bie-
siada Dożynkowa. Nie brakowało pyszności przygotowanych przez 
mieszkanki. Było to bardzo miłe spotkanie na zakończenie lata. 
 ~ARz  

Wydział Finansowy 
uprzejmie przypomina

15 września 2015 r. mijają terminy płatności:
- III raty podatku od nieruchomości,
- III raty podatku rolnego,
- II raty podatku od posiadania środków transportowych .
Niezapłacenie podatku lokalnego w ustawowym terminie jest zale-

głością podatkową i podlega egzekucji wraz z należnymi odsetkami. 
Stawka odsetek od zaległości podatkowych w stosunku rocznym wy-
nosi od 9 października 2014 r. – 8,00 % kwoty zaległości w skali roku.

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

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego (łącz-
nego zobowiązania pieniężnego) dokonywać można również u sołtysa 
danej miejscowości. Natomiast Punkt Kasowy Banku Śląskiego Od-
dział w Tarnowie Podgórnym w Urzędzie Gminy czynny jest w ponie-
działki w godz. 11.00 – 16.00, od wtorku do czwartku w godz. 11.00 – 
15.00, a w piątki w godz. 11.00 – 14.00. 

 ~A.W.
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 aktualności

Jednym z zadań wyznaczo-
nych przez Wójta Tadeusza 
Czajkę na obecną kadencję 

jest opracowanie założeń i reali-
zacja Gminnego Programu Bu-
dowy Mieszkań. Ma on umoż-
liwić nabycie mieszkania tym 
osobom, które zdaniem instytu-

cji finansowych nie mają wystar-
czającej zdolności kredytowej. 
W pierwszym etapie planuje się 
wybudowanie 18 mieszkań (o po-
wierzchni 49 – 63 m2) w dwóch 
budynkach. 

Gmina zamierza uruchomić 
Program poprzez spółkę TP-
-KOM. System oparty jest o na-
stępujące założenia:
•	 kredyt na budowę zaciąga 

spółka, a nie mieszkańcy, 
•	 Gmina przekaże spółce dział-

kę budowlaną,

Rusza Gminny Program Budowy Mieszkań

Gminny Program Budowy Mieszkań

spotkanie informacyjne

30 września, o godz. 18.00

Budynek GKS Tarnovia, ul. 23 Października 34

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

•	 spółka buduje budynek 
mieszkalny z lokalami, które 
przyszli właściciele wykupują w 
systemie ratalnym spłacanym do 
spółki (stopniowe dochodzenie do 
własności),
•	 od momentu podpisania umo-

wy przedwstępnej na wykup loka-
lu przyszły właściciel zobowiąza-
ny jest do wpłat stałych, równych, 
miesięcznych rat na poczet ceny 
lokalu; oprócz tego płaci czynsz 
mieszkaniowy w wysokości rze-
czywistych kosztów utrzymania 
budynku;
•	 po spłacie mieszkania nastąpi 

przeniesienie prawa własności ak-
tem notarialnym,
•	 sposób przydziału mieszkań 

określi regulamin,
•	 pierwszeństwo w przydziela-

niu lokali będą miały osoby wy-

chowujące dzieci i najemcy loka-
li komunalnych (pod warunkiem 
zwrotu zajmowanego lokalu),
•	 analizę możliwości płatni-

czych osób chętnych do udziału w 
Programie będzie dokonywać ko-
misja na podstawie dokumentów 
o zatrudnieniu i zarobkach.

Mieszkania będą przyznawane 
wyłącznie stałym mieszkańcom 
Gminy Tarnowo Podgórne.

W przypadku dużego zaintere-
sowania Program będzie konty- 
nuowany w następnych latach.

 ~ ARz

Wizualizacja - 
proponowana 
lokalizacja: ul. 
25 Stycznia 
(za blokami)

Gmina  

wybuduje  

18 mieszkań
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Sady

 Trwa opracowanie projektu ul. Rolnej

Sierosław

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

Swadzim

 Trwa opracowanie projektu mieszkań 
socjalnych wraz z zagospodarowaniem 
terenu

Tarnowo Podgórne

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

 Rozpoczęto przebudowę ul. 25 Stycznia

 Trwa budowa budynku administracyjne-
go

 Otwarto oferty w przetargu na wykona-
nie projektu i budowę instalacji fotowol-
taicznej dla szkoły podstawowej

Wysogotowo

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

 Zakończono budowę chodnika na ul. 
Skórzewskiej 

Pozostałe

 Trwają prace remontowe w komunal-
nych budynkach mieszkalnych 

Z ogromną radością zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy 
Tarnowo Podgórne 14 listopada o godzinie 16.00 na uroczyste 
poświęcenie kaplicy i Domu Parafialnego parafii pw. Św. Rity 

w Lusówku, połączone z wmurowaniem kamienia węgielnego z Miej-
sca Ukrzyżowania Zbawiciela – Golgoty, których dokona Metropolita 
Poznański abp Stanisław Gądecki.

Od stycznia 2014 r., kiedy powstała parafia pw. Św. Rity w Lusówku, 
wspólnota spotyka się na nabożeństwach i Eucharystii w tymczasowej 
kaplicy. W sierpniu 2014 r. rozpoczęliśmy budowę kaplicy i domu pa-
rafialnego. Dziś, po roku, kiedy Państwo trzymają w rękach to wydanie 
„Sąsiadki”, my kończymy prace wewnątrz nowego budynku i rozpo-
czynamy przeprowadzkę.

Wiemy, że wielu mieszkańców śledzi na bieżąco postępy budowy 
i bardzo nam kibicuje; w listopadzie będzie można naocznie przekonać 
się, czego dokonaliśmy. W miejscu, w którym abp Gądecki dwa lata 
temu (16 listopada 2013 r.) poświęcił krzyż i teren pod budowę, powsta-
ła nie tylko kaplica – miejsce obecności Boga wśród nas, ale również 
przestrzeń do jednoczenia całej naszej wspólnoty. W budynku, oprócz 
ogrzewanej podłogowo kaplicy, znajdą się także biuro parafialne, zakry-
stia i pomieszczenia mieszkalne oraz oratorium, w którym dzieci i doro-
śli będą mogli uczestniczyć w wielu ciekawych spotkaniach i zajęciach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania!
Ks. prob. Adam Przewoźny  

i parafianie Parafii pw. Św. Rity w Lusówku

Parafia św. Rity – u siebie

Bezpłatna sterylizacja 
psów i kotów

27 września przy schronisku 
w Przyborówku (za Kaźmierzem)
Zapisy i szczegóły: Piotr Nowak,  

tel. 606 34 08 79

52 litry w jeden dzień

Aż 133 osoby przyszły w ostatnią sierpniową sobotę do Szkoły 
Podstawowej w Tarnowie Podgórnym, by wziąć udział w 61. 
Akcji Honorowego Krwiodawstwa organizowanej przez Sto-

warzyszenie Dar Serc pod patronatem Wójta Tadeusza Czajki. Po bada-
niach lekarskich krew oddało 115, w tym 12 po raz pierwszy. 

Tego dnia zebrano 52 litry krwi, co daje 3 806 litrów na naszym kon-
cie w poznańskim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa. 

– Dziękuję za tak szeroki odzew – mówi Wojciech Janczewski, Wice-
przewodniczący Rady Gminy i prezes Stowarzyszenia Dar Serc – Już 
dziś zapraszam na czwartą w tym roku akcję, która odbędzie się 21 li-
stopada. 

~ ARz
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2 września oficjalnie ruszyła 
Filia Urzędu Gminy Tarno-
wo Podgórne w Przeźmiero-

wie. W uroczystości udział wzięli 
m.in. Wójt Tadeusz Czajka, radni 
z Przewodniczącym Rady Gminy 
Grzegorzem Leonhardem, II Za-
stępca Wójta Piotr Kaczmarek, 
Sekretarz Oskar Cierpiszewski, 
sołtys Przeźmierowa Katarzy-
na Preyer oraz właściciele Pasa-
żu. Po symbolicznym przecięciu 
wstęgi pomieszczenie poświęcił 
proboszcz przeźmierowskiej pa-
rafii Tomasz Szukalski. 

Filia została zlokalizowana 
w Pasażu Handlowym przy ul. 
Rynkowej 75C,  w bezpośrednim 
sąsiedztwie budowanego Ryn-
ku.  Można już załatwiać spra-
wy związane z dowodami osobi-
stymi, gminną Kartą Mieszkańca 
oraz potwierdzaniem profilu za-
ufanego. To także punkt przyjmo-
wania wniosków w zakresie re-
alizowanych przez Urząd Gminy 
usług oraz źródło wszelkich urzę-
dowych informacji. 

– Utworzenie Filii Urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne w Prze-
źmierowie to element naszej po-

Parafialne dożynki w Tarno-
wie Podgórnym, połączo-
ne z 108. rocznicą powsta-

nia Kółka Rolniczego w Tarnowie 
Podgórnym, odbyły się 15 sierp-
nia. Po mszy św. odprawionej 
jako podziękowanie za tegorocz-
ne zbiory zebrani przeszli pod ta-
blicę pamiątkową przy kościele. 
Tu gości powitał prezes Kółka 
Stanisław Leitgeber, który przy-
pomniał słowa Juliusza Krazie-
wicza, założyciela i patrona or-
ganizacji rolniczych: „Kto kocha 
swą Ojczyznę, cnoty, obyczaje, 
niechaj strzeże tej ziemi, niech ją 
w skiby kraje”. Wśród zebranych 
byli Wójt Tadeusz Czajka oraz 
Prezes Wojewódzkiego Związku 
Kółek i Organizacji Rolniczych 
Ryszard Napierała. Część oficjal-

Zapraszamy do Filii w Przeźmierowie

lityki otwartości na potrzeby 
klientów – powiedział Wójt Tade-
usz Czajka. – By poprawić dostęp 
do usług budujemy także budy-
nek administracyjny w Tarnowie 
Podgórnym, do którego przenie-
sione zostaną Gminna Jednost-
ka Oświatowa i Ośrodek Pomocy 
Społecznej. W dalszej kolejno-
ści większa przestrzeń zostanie 

udostępniona dla Wydziału Ko-
munikacji Starostwa Powiato-
wego. Planujemy także utworzyć 
Tarnowskie Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości. 

Godziny otwarcia Filii są ta-
kie same jak godziny otwarcia 
Urzędu w Tarnowie Podgórnym, 
tzn. w poniedziałek 8.30 – 18.00, 
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, 
a w piątek 7.30 – 14.00. Koordy-
natorem Filii jest Elżbieta Neu-
mann. Do dyspozycji Klientów 
jest również inspektor Cezary 
Spiż. 

O tym, że Filia jest potrzebna 
świadczy fakt, że pierwsi Klien-
ci przyszli krótko po zakończeniu 
części oficjalnej. Pierwsze spra-
wy dotyczyły złożenia wniosków 
o Kartę Mieszkańca i wydanie no-
wych dowodów osobistych.   

~ARz 
 

Urząd Gminy Tarnowo 
Podgórne Filia w Przeźmierowie 
ul. Rynkowa 75C 
62-081 Przeźmierowo 
tel. 61 2275 873
fp@tarnowo-podgorne.pl 

Tarnowscy rolnicy dziękują za zbiory

ną zakończyło złożenie kwiatów pod tablicą i wspólne odśpiewanie 
„Roty”.  ~ARz 

Od 2 września 
Filia działa 
w Pasażu

Zebranych przywitał Stanisław Leitgeber (pierwszy z lewej)
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Zespół Konsultacyjny za-
kończył analizowanie 
i opiniowanie uwag zgło-

szonych przez mieszkańców do 
Planu Rozwoju Lokalnego 2016-
2020. Dokument został przeka-
zany Wójtowi, który 25 sierpnia 
podczas sesji Rady Gminy przed-
stawił założenia projektu i prze-

Lp. Treść pytania
Liczba głosów na „Tak”

w Gminie w Polsce

1 Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomanda-
towych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej?

77,95 % 78,75 %

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

19,21 %
17,37 %

3 Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej 
rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów 
prawa podatkowego na korzyść podatnika?

96,83 % 94,51 %

Frekwencja 9,88 % 7,80%

Projekt PRL przekazany Radzie

Wyniki referendum

Zgodnie z Postanowieniem 
Prezydenta RP 6 czerwca 
odbyło się ogólnokrajowe 

referendum. Oficjalne wyniki, za-
równo w skali kraju, jak i szcze-
gółowe, dostępne są na stronie 
internetowej Państwowej Ko-
misji Wyborczej: www.referen-
dum2015.pkw.gov.pl

Ze względu na niewystarczają-
co wysoką frekwencję wynik re-
ferendum nie jest wiążący (w gło-
sowaniu udział wzięła mniej niż 
połowa uprawnionych).  ~ARz

Uczniowie – na Termy!

Wraz z początkiem roku 
szkolnego rozpoczęła 
się nauka i doskonale-

nie pływania na Tarnowskich Ter-
mach. 

Najpierw 3 września Termy za-
prosiły nauczycieli, którzy będą 
opiekowali się dziećmi, na spo-
tkanie poświęcone organizacji 
nauki pływania i zasadom bez-
pieczeństwa obowiązujących na 
Termach. 

Natomiast zajęcia dla dzieci ru-
szyły 7 września. Uczniowie klas 
III – VI szkół podstawowych bio-
rą w nich udział w ramach go-
dzin dydaktycznych, natomiast 
gimnazjaliści – w ramach zajęć 
dodatkowych (SKS-ów). Dzieci 
mają zagwarantowany dojazd pod 
opieką nauczycieli. W pomoc bar-
dzo aktywnie włączyli się rów-
nież rodzice. 

kazał dokument Radzie. Obecnie jest on analizowany przez komisje sta-
łe Rady i będzie poddany pod głosowanie najprawdopodobniej podczas 
październikowej sesji.

Dziękuję wszystkim członkom za zaangażowanie w działania Ze-
społu, za uwagi, spostrzeżenia i opinie. Mam nadzieję, że dzięki naszej 
wspólnej pracy przygotowany projekt Planu Rozwoju Lokalnego 2016-
2020 odpowiada potrzebom mieszkańców. 

~Ewa Noszczyńska-Szkurat
I Zastępca Wójta

Koszty nauki pływania oraz dojazdu w całości pokrywane są z bu-
dżetu Gminy. Szacujemy, że w tym roku szkolnym z zajęć skorzysta ok. 
1 300 dzieci. 

~ ARz
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II Dożynki Gminy Tarno-
wo Podgórne za nami. 
To był szczególny dzień. 

Najpierw wprowadzenie sztanda-
rów organizacji rolniczych do lu-
sowskiej świątyni. Poświęcenie  
w wejściu do kościoła chleba do-
żynkowego i wieńców żniwnych 
przygotowanych przez wszystkie 
sołectwa. Piękna msza dziękczyn-
na za udane zbiory i dobre plony 
koncelebrowana przez probosz-
czów z Lusowa ks. Dariusza Ma-
dejczyka i Lusówka ks. Adama 
Przewoźnego. 

Następnie barwny korowód 
prowadzony przez Zespół Pie-
śni i Tańca „Lusowiacy” udał się 
na plac „U Księdza za Płotem” 
Tam na gości czekały stoły przy-
brane przez dwie sołeckie wsie 
– Lusowo i Sady. Wśród gości 
byli Posłowie na Sejm RP: Wal-
dy Dzikowski i Tadeusz Dziu-
ba, a także Wicestarosta Powiatu 
Poznańskiego Tomasz Łubiński, 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Piotr Burdajewicz wraz z radny-
mi powiatowymi, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Tarnowo Podgór-
ne Grzegorz Leonhard z radnymi 
Gminy oraz wójtowie: Rokietni-
cy Bartosz Derech i Kaźmierza 
– Zenon Gałka. Po obrzędzie do-
żynkowym w wykonaniu zespo-

łu ”Lusowiacy” nastąpiło prze-
kazanie chleba dożynkowego 
przez Starostów Dożynek Dorotę 
Szmiel i Antoniego Andrzejcza-
ka na ręce  Gospodarzy Dożynek: 
Proboszcza Adama Przewoźne-
go i Wójta Tadeusza Czajki. Wójt 
podziękował też wszystkim rolni-
kom za ich ciężką pracę na roli, 

Razem z dożynkowymi wieńcami

za zaangażowanie, za oddanie 
serca ziemi ojców. Podkreślił, że 
w naszej Gminie coraz mniej jest 
rolników – tym cenniejsze jest 
kontynuowanie zwyczajów do-
żynkowych. Podziękował wszyst-
kim sołectwom za trud przygoto-
wania wieńców i stoisk sołeckich. 

Kolejnym ważnym i podnio-
słym momentem było dzielenie 
chleba dożynkowego i łamanie 
się nim ze zgromadzonymi na Pla-
cu ludźmi. Ksiądz Proboszcz po-
święcił wszystkie pięknie ustrojo-
ne stoiska sołeckie. Przy każdym 
z nich rozchodziły się niesamo-
wite zapachy potraw i ciast. A że 
wszystko było pyszne, to błyska-
wicznie znikało wśród licznie 
przybyłych na dożynki gości.

Dożynkom towarzyszył – już 
po raz 16. – Powiatowy Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych. 
W jego trakcie na scenie rozstrzy-
gnięty został konkurs na najpięk-
niejszy wieniec i stoisko dożyn-
kowe. W tym roku zatriumfowało 
stoisko Lusówka i wieniec z Sa-
dów. 

Wielkie podziękowania dla 
wszystkich, dzięki którym był to 
niezwykły dzień w naszej Gmi-
nie. Zwłaszcza sołtysom, radom 
sołeckim i mieszkańcom poszcze-
gólnych wsi, którzy przygotowali 
wieńce i stoiska. 

Na kolejne Dożynki Gminy Tar-
nowo Podgórne zapraszam za rok! 

~Ewa Noszczyńska-Szkurat
I Zastępca Wójta

Najładniejszy wieniec 
  – Sady
Najlepsze stoisko  
  – Lusówko



10       / sąsiadka~czytaj / wrzesień 2015

tarnowskie termy

Uprawianie sportu jest do-
skonałym sposobem za-
równo na poprawę zdro-

wia i kształtowanie pięknej figury, 
jak i na spędzanie wolnego czasu. 
Regularne „zażywanie ruchu” 
przede wszystkim pozytywnie 
oddziałuje na nasz nastrój oraz 
na polepszenie funkcjonowania 
umysłu. Co ważne, podczas ćwi-
czeń wydziela się wysoki poziom 
serotoniny odpowiedzialnej za 
poczucie szczęścia. Zmniejsza 
ona ryzyko zachorowania na de-
presję i inne zaburzenia nastroju.

W ostatnim czasie bardzo popu-
larne stało się pływanie. Kiedyś 
niedoceniane, dziś ma wielu zwo-
lenników. Temu trendowi sprzyja 
także powstanie wielu pięknych 
obiektów – takich jak Tarnowskie 
Termy.

Kto pływa, ten wie, że ten wła-
śnie sport ma bardzo pozytywny 
wpływ na nasze zdrowie. Pływa-
nie uprawiane w regularnych od-
stępach czasu poprawia ogólny 
stan organizmu, w tym: wspoma-
ga układ oddechowy, zmniejsza 
ryzyko wystąpienia udaru mózgu, 
zawału serca i cukrzycy, a tak-
że usprawnia przemianę materii. 
Sport ten jest idealny dla osób 
mających problemy z postawą 
– kształtuje mięśnie kręgosłupa 
– oraz dla wszystkich mających 
problemy z nadwagą. Także dla 
sportowców uprawiających inne 
dyscypliny, pływanie jest bardzo 
ważne, ponieważ przyspiesza re-
generację po wysiłku oraz rozcią-
ga i relaksuje mięśnie To jednak 
tylko jedne z wielu zalet tej dys-
cypliny. Warto podkreślić, że pły-
wanie przede wszystkim daje 
dużą satysfakcję i jest przezna-
czone dla wszystkich bez wzglę-
du na wiek i poziom aktywno-
ści fizycznej, ponieważ pływać 
mogą także osoby, które dopiero 
zaczynają trenować. 

Jeśli często mamy problemy 
ze zdrowiem – jesteśmy podatni 
na przeziębienia – pływanie jest 
najlepszym sposobem na uodpor-
nienie się i zahartowanie ciała. 

Pływaj w Termach dla zdrowia!

Gdy ruszamy się w wodzie, krew 
w naszym organizmie krąży szyb-
ciej, a wszystkie komórki nerwo-
we są dzięki temu dobrze dotle-
niane. 

Aby jednak czerpać z pływa-
nia prawdziwą przyjemność, na-
leży dobrze nauczyć się tej umie-
jętności. Dlatego priorytetowym 
zadaniem, które postawiła sobie 
Spółka było utworzenie Akademii 
Pływania, profesjonalnej szkółki 
oferującej zajęcia na najwyższym 
poziomie. Razem z Gminą roz-
poczęliśmy realizację programu 

powszechnej nauki pływania 
dla uczniów gminnych szkół. Za 
scenariusze zajęć i ich prowadze-
nie odpowiadają absolwenci i wy-
kładowcy Akademii Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu oraz mi-
strzyni olimpijska Otylia Jędrzej-
czak. 

Naukę pływania można rozpo-
cząć w każdym wieku, sport ten 
przeznaczony jest zarówno dla 
osób starszych jak i dla małych 
dzieci. Niestety, nauka pływania 
dla niemowląt jest ciągle w naszym 
kraju mało popularna, a wielu ro-
dziców po prostu obawia się, że 
wizyty na basenie mogłyby wyrzą-
dzić szkodę ich dziecku. Pływanie 
niemowląt niesie z sobą jednak 
wiele zalet: stymuluje rozwój ru-
chowy, wspomaga koordynację 
ruchową, poprawia odporność, 
a co najważniejsze jest dla dziec-
ka niezapomnianą przygodą oraz 
zabawą. Kiedy już zdecydujemy, 
że chcemy, aby nasze dziecko pły-
wało, wystarczy przyjść ze swoją 
pociechą do Akademii Pływania na 
Tarnowskich Termach.

Zapisy na zajęcia Akademii 
Pływania: damian@tarnowskie-
-termy.pl

~ Michał Pniewski
Tarnowskie Termy
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Uczniowie rozpoczęli na-
ukę. W naszej Gminie 
szczególne powody do 

radości miały dzieci z Lusówka, 
które zastały szkołę rozbudowa-
ną o nowe skrzydło. Jak pisaliśmy 
w poprzednim numerze gazety 
w szkole dostępne są nowe sale 
lekcyjne, sala do ćwiczeń korek-
cyjnych, szatnie i świetlica oraz 
pełne zaplecze sanitarne i tech-
niczne, a także gabinet pedagoga 
i pielęgniarki.  

Natomiast 7 września (opóźnie-
nie wynikało z przedłużenia prac 
budowlanych) zainaugurowano 
rok szkolny w Szkole Podstawo-
wej Akademia Pitagorasa w Bara-
nowie. Przed szkołą zgromadzili 
się uczniowie, którym towarzy-
szyli rodzice, czasem dziadkowie 
i młodsze rodzeństwo. Uroczy-
stość prowadziła Dyrektor Szko-
ły Joanna Cebernik, która powita-
ła uczniów, rodziców oraz gości: 
Wójta Tadeusza Czajkę, radnych 
Gminy, sołtysa Baranowa Mie-
czysława Paczkowskiego oraz 
księdza Andrzeja Strugarka. Po-
dziękowała także rodzicom dla 
zaufanie i współpracę przy reali-
zacji idei stworzenia szkoły w dzi-
siejszej formule. Wójt pogratulo-
wał Dyrektor Szkoły wytrwałości 
i konsekwencji w realizowaniu 

Zadzwonił pierwszy dzwonek!

tak innowacyjnego zamierzenia, a uczniom życzył wielu sukcesów 
w nauce. Po oficjalnym przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu dzieci 
zasiadły w nowych ławkach, otrzymały podręczniki, poznawały wycho-
wawczynie, kolegów i koleżanki. 

W Akademii Pitagorasa uczyć się będzie 125 dzieci w siedmiu kla-
sach: trzech pierwszych, dwóch drugich (w tym jednej integracyjnej), 
trzeciej i czwartej. ~ ARz

Gmina Tarnowo Podgór-
ne, we współpracy z Cen-
trum Handlowym Au-

chan, zaprosiła do wspólnego 
czytania „Lalki” Bolesława Pru-
sa. W sobotę, 5 września, włączy-
liśmy się do ogólnopolskiej akcji 
„Narodowe Czytanie”.  

Uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego w Tarnowie Podgór-
nym, prowadzeni przez Grażynę 
Smolibocką, zachęcali klientów 
Auchan Swadzim do wspólne-
go głośnego czytania wybranych 
fragmentów „Lalki” Bolesława 
Prusa. Podczas dwugodzinnej ak-
cji wybrane fragmenty przeczyta-
ło blisko 50 osób. 

„Lalka” wspólnie przeczytana

W nagrodę uczestnicy akcji otrzymali pamiątkowe dyplomy i gadżety 
gminne.  ~ARz 

Rozpoczęcie 
roku w Akade-
mii Pitagorasa
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26 września 
Kokoszczyn od 9.00 do 9.15 – przy świetlicy wiejskiej
Góra od 9.25 do 9.40 – przy świetlicy wiejskiej
Tarnowo Podgórne 
od 9.50 do 10.05 – Zielony Gród ul. Sasankowa
od 10.10 do 10.25 – teren przy targowisku na naprzeciwko 
pawilonu handlowego
od 10.30 do 10.45 – ul. Rokietnicka przy bazie TP-Bus
od 10.50 do 11.05 – ul. Owocowa parking przy blokach
Rumianek od 11.15 do 11.30 – ul. Szkolna teren przy dawnej 
świetlicy wiejskiej
Ceradz Kościelny 
od 11.40 do 11.55 – przy świetlicy wiejskiej
od 12.00 do 12.15 – ul. Kalwowska przy ul. Za Ogrodami
Jankowice 
od 12.25 do 12.40 – przy świetlicy wiejskiej
od 12.45 do 13.00 – Edmundowo ul. Edmundowska przy ul. 
Leśnej
Lusówko 
od 13.10 do 13.45 – teren przy blokach ulica Dopiewska 
Lusowo 
od 13.55 do 14.10 – parking przy kościele
od 14.15 do 14.30 – ul. Wierzbowa przy ul. Skośnej
od 14.35 do 14.50 – ul. Nowa przy domu sołtysa
od 14.55 do 15.10 – Przylesie, ul. Przylesie 

3 października 
Baranowo 
od 9.00 do 9.15 – ul. Budowlanych parking naprzeciw Rewiru 
Policji
od 9.20 do 9.35 – os. Rubinowe ul. Ametystowa
od 9.40 do 9.55 – ul. Przemysława przy sklepach
od 10.00 do 10.15 – ul. Pogodna przy kościele

od 10.20 do 10.35 – ul. Szamotulska wjazd na teren Akademii 
Rolniczej
Chyby 
od 10.45 do 11.00 – przy świetlicy wiejskiej
od 11.05 do 11.20 – Zielone Osiedle wjazd ul. Różana
od 11.25 do 11.40 – ul. Szkolna przy ul. Ogrodowa 

10 października
Sierosław 
od 9.00 do 9.15 – przy domu sołtysa ul. Kasztanowa
od 9.20 do 9.35 – parking ul. Bukowska przy ul. Leśnej
Wysogotowo 
od 9.45 do 10.00 – przy świetlicy wiejskiej
od 10.05 do 10.20 – ul. Wierzbowa przy ul. Zbożowej
Przeźmierowo 
od 10.30 do 10.45 – ul. Rynkowa przy ul. Lotniczej
od 10.50 do 11.05 – ul. Wysogotowska przy ul. Kościelnej
od 11.10 do 11.25 – skrzyżowanie ul. Rynkowej i Kościelnej, 
teren za Pasażem
od 11.30 do 12.05 – parking ul. Dolina / ul. Leśna
Batorowo 
od 12.15 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej
Sady 
od 12.40 do 12.55 – przy świetlicy wiejskiej
od 13.00 do 13.15 – ul. Kobylnicka przy ul. Kwiatowej
od 13.20 do 13.35 – ul. Szkolna przy ul. Jagodowej
Swadzim  
od 13.45 do 14.00 – przy świetlicy wiejskiej

Zachęcamy wszystkich do korzystania z mobilnej zbiórki 
i pozbycia się w sposób wygodny i zgodny z prawem odpadów 
problemowych.

 ~Marek Ratajczak
Inspektor ds. ochrony środowiska 

Nieodpłatna zbiórka odpadów problemowych
Mobilny PSZOK

Zgodnie z poniżej przedsta-
wionym harmonogramem 
pojawi się Mobilny Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK). Spe-
cjalny samochód, który w wyzna-
czoną sobotę odbierze od miesz-
kańców nieodpłatnie odpady 
problemowe wytworzone w go-
spodarstwach domowych. 

UWAGA !!! 
Każda osoba przekazująca odpady do mobilnego PSZOK-u  ma obowiązek przekazać je „do rąk własnych” przybyłemu ope-

ratorowi w wyznaczonym miejscu i o wyznaczonej godzinie. Zabrania się pozostawiania w miejscach zbiórki przywiezionych 
wcześniej odpadów problemowych czyli niebezpiecznych, ze względu na  możliwe niebezpieczeństwo oddziaływania na zdro-
wie ludzi oraz środowisko. Miejsca zbiórki zostaną objęte monitoringiem.
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aktualności

Mieszkańcy Sadów rów-
nież pożegnali lato na 
rodzinnym festynie. 

Nie brakowało atrakcji dla du-
żych i małych. Strażacy z OSP 
przygotowali pokaz umiejętno-
ści, były przejażdżki gazikiem 
po Sadach, wystawa starych 
traktorów (Ursusów), a także 
dmuchańce i  spacery na kucyku. 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
przygotowało strzelnicę wiatrów-
kową. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się wystawa starych sa-
mochodów, przygotowana z ini-
cjatywy jednego z mieszkańców 

Sady pełne atrakcji

– członka Automobilklubu Wiel-
kopolskiego. 

Wszyscy mogli posilić się 
przygotowanymi przez miesz-
kanki Sadów wypiekami, chle-
bem ze smalcem, ogórkami i in-
nymi smakowitościami. Duży 
tort ufundował właściciel firmy 
Glutenex Andrzej Kawa. 

Podczas festynu przygrywał 
lokalny zespół Blue Wave Band 
Jacka Janickiego, a wieczorem 
do tańca DJ Darek z Kokoszczy-
na. Zabawa zakończyła się bar-
dzo późno w nocy, co dowodzi, 
że festyn należał do bardzo uda-
nych!

~ARz

W ostatnią niedzie-
lę sierpnia w Parku 
700-lecia w Tarno-

wie Podgórnym odbyła się dru-
ga edycja zawodów deskorolko-
wych California Dream. Kolejny 

California Dream 2

raz w skate parku gościliśmy najlepszych wielkopol-
skich deskorolkarzy.  

Po efektownej i zaciętej rywalizacji I miejsce zajął 
Krystian Klimek, II – Kacper Jakóbczyk, a III – Piotr 
Ebert. Natomiast najlepszym na mini rampie okazał 
się Albert Azjan. 

Dodatkową atrakcją było graffiti malowane przez 
TUSE, jednego z czołowych polskich graficiarzy.

~ARz

Wystawa sta-
rych samocho-
dów

Trójka najlepszych deskorolkarzy

Krystian Klimek w akcji...
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 wspomnienie

Wrzesień to od zarania czas, w którym za-
czyna się szkoła. Będąc owładniętym po-
równaniami dawnych czasów z dzisiej-

szymi podjąłem próbę powrotu do okresu, kiedy sam 
zaczynałem edukację w szkole podstawowej. Działo 
się to w Przeźmierowie roku pańskiego…nie pamię-
tam nawet, ale ta myszką trącąca fraza jest tu uży-
ta z rozmysłem i podkreślać ma, że bardzo, bardzo 
dawno było to! Więc idę do szkoły po raz pierwszy. 
Nie, nie na ulicę Kościelną, gdzie mieści się ona te-
raz, a na Leśną w miejsce, w którym stoi jeden z naj-
starszych budynków w Przeźmierowie. To obecne 
przedszkole, a jeszcze dawniej Dom Księgarza, czy-
li wybudowane ze składek przedwojennych bukini-
stów na poły sanatoryjne miejsce wakacyjnego wy-
poczynku tej grupy zawodowej. 

Miejsce, o którego historii napisać można całkiem 
spory elaborat. Położone nad romantycznie wijącą 
się tam wtedy rozlaną i tworzącą stawy Przeźmierką 
w bukowym lasku z ławeczkami i parkowymi alej-
kami, doskonale nadawało się po wojnie na szkołę. 
Zanim nią zostało było siedzibą Gromadzkiej Rady 
Narodowej, czyli czegoś w rodzaju namiastki samo-
rządowej administracji. W piwnicach tego budynku 
o pięknej architekturze w stylu klasycznego art-de-
co, z charakterystycznym okrąglakiem i okazałym 
tarasem, mieściła się też pierwsza i jedyna centrala 
telefoniczna w Przeźmierowie. Jeśli już mowa o mo-
numentalnym balkonie, to był on rodzajem sceny, na 
której przed i po wojnie odbywały się występy ar-
tystyczne co bardziej uzdolnionych Przeźmierowian. 
Budynek ten ma też swój mroczny wojenny epizod. 
W tym miejscu w latach 40-tych funkcjonował szpi-
tal rehabilitacyjny dla żołnierzy Wehrmachtu. Ale 
wracając do polskiej szkoły ćwierć wieku później: 
kilka klas, ziemne boisko z koślawymi bramkami, 
taka sama bieżnia ze skocznią w miejscu dzisiejsze-
go placu zabaw i garaży – to całe zaplecze szkoły. 
Nikt wtedy nawet chyba nie wiedział jak wygląda 
sala gimnastyczna! No to idę do tej szkoły. Wytę-
sknionej! Ubrany w mundurek ze świecącej czarnej 
podszewki z białym wielkim przypinanym kołnie-
rzykiem w krótkich spodniach ze skórzanym kwa-
dratowym tornistrem. Ten ostatni wysłużony i wytar-
ty. Po bracie, a jakże! Używane są również książki 
i drewniany piórnik z wyposażeniem, a także – peł-
niące rolę dzisiejszego kalkulatora – klasyczne li-
czydło! Pamiętam, że nowy był jedynie elementarz 
Falskiego, ołówki i stalówki do drewnianego pióra, 
tzw. obsadki. Wszyscy wtedy tak mieli. Rzeczywi-
stość nas otaczająca nic lepsza nie była. Biedna, sza-
ra i siermiężna. Ale nie myślało się wtedy o tym. To, 
co zostało mi z tamtych lat do dziś, to sympatia i nie-
zwykły szacunek do ówczesnych nauczycieli. Każdy 
z nich był dla nas niekwestionowanym autorytetem. 
Wszechstronnie wykształceni: ci starsi w przedwo-

Moja kochana szkoła! 
jennych solidnych szkołach, ci 
młodsi niemal w całości pocho-
dzący z inteligenckich rodzin mie-
li szczęście trafić jeszcze na kadrę 
wyedukowaną w II Rzeczpospo-
litej. Wszyscy potrafili rozbudzić 
w nas zapał do nauki. I choć sto-
sunki panujące wtedy między na-
uczycielami a uczniami trudno 
według dzisiejszej optyki nazwać 
partnerskimi, to taki model spraw-
dzał się w tamtych realiach i wy-
rośliśmy na przyzwoitych ludzi. 

Po przyjściu do szkoły w pierw-
szym dniu okazało się, że więk-
szość moich lekcji odbywać się 
będzie jednak w położonym nie-
mal naprzeciwko i równie malow-
niczym co opisywany powyżej 
budynku profesorowej Głogow-
skiej. Niewielka salka, piec kaflo-
wy, zdewastowane ławki, każda 
od „innej matki” – to opis nie-
przystający do piękna tego budyn-
ku. Również jak poprzedniego, 
jednego z najstarszych i do dziś 
najefektowniejszych w Przeźmie-
rowie! Lekcje odbywały się tam 
równolegle w jednym czasie dla 
kilku klas. Pamiętam kaligrafowa-
nie, kałamarze, atrament i wchła-
niającą go bibułę. Chyba w szóstej 
albo siódmej klasie nastąpiła moja 
(nasza) przeprowadzka do nowo 
wybudowanej szkoły na ul. Ko-
ścielnej. Mimo okazywanej w tym 
tekście bardziej lub mniej udolnie 
sympatii do szkoły na ul. Leśnej, 
to przeprowadzka do nowego 
obiektu była rewolucyjną zmianą. 

Od razu pokochaliśmy naszą 
nową szkołę! Zanim nastąpiła 
przeprowadzka, zarówno ucznio-
wie jak i ich rodzice bezintere-
sownie pracowali po to, by nowa 
szkoła mogła zacząć funkcjono-
wać, co jeszcze wzmocniło nasze 
więzy z nią! Ach, jak upajaliśmy 
się jej przestronnością, pracow-
niami tematycznymi, a szcze-
gólnie salą gimnastyczną! Mnie 
mimo osiągnięć sportowych na 
koszykarskiej niwie szczególnie 
podobała się nowa biblioteka. No 
i świetlica, i stołówka wydają-
ca obiady. Dla wielu dzieci, któ-

re cierpiały wtedy biedę, była to 
jedyna okazja, by móc najeść się 
do syta ! Wydawało się nam, że 
„złapaliśmy Pana Boga za nogi ‘’. 
I z perspektywy lat widać, że nie 
były to wrażenia przesadzone, bo 
szkoła podstawowa w Przeźmie-
rowie nieco tylko rozbudowana 
funkcjonuje do dziś i mam pew-
ność, że budzi wyłącznie pozy-
tywne emocje.

~ Grzegorz Leonhard
Autor jest Przewodniczącym 

Rady Gminy

Szanowni Państwo
Właśnie mijają dwa lata od kie-

dy właściwie przypadkiem zaczą-
łem pisać wspomnienia na temat 
historii mego ukochanego Prze-
źmierowa. Teksty te w większości 
spotkały się z życzliwym przyję-
ciem wielu czytelników naszego 
pisma. Doświadczyłem niezwykle 
przyjemnych dowodów takiego 
stanu rzeczy! Wszystkim, którzy 
czytali artykuły z tej serii, chciał-
bym przekazać wyrazy najwyższej 
wdzięczności. Mam nadzieję, że 
przynajmniej u niektórych z Pań-
stwa udało mi się wywołać nastrój 
zadumy i poczucie przyjemności 
powrotu do czasów minionych. 
Przepraszam za nadmierny nie-
kiedy subiektywizm i sentymenta-
lizm. 

Jednocześnie chciałbym za-
chęcić tych z Państwa, którzy 
chcieliby podzielić się swoimi 
wspomnieniami na temat naszej 
miejscowości do aktywnej współ-
pracy. Ze swej strony oferuję 
wszelką niezbędną pomoc z ewen-
tualną redakcją tekstu włącznie. 
Proszę wszystkich, którzy chcieli-
by opowiedzieć o Przeźmierowie 
swojej młodości, o kontakt mailo-
wy przewodniczacyrg@tarnowo-
-podgorne.pl lub telefoniczny pod 
numerem: 602 744 518.

~ Grzegorz Leonhard
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 bezpieczeństwo

Z notatnika Gminnego Strażnika

Koniec wakacji, a tym samym zbliżający się 
koniec lata to okres wielu festynów i imprez 
organizowanych prawie w każdej miejsco-

wości. Pod sierpnia podczas jednej z nich strażnicy 
gminni wspólnie z przedstawicielką Komisariatu Po-
licji w Tarnowie Podgórnym uczestniczyli w akcji 
zorganizowanej przez Powiat Poznański „Poznań-
ski rower – bezpieczny rower”. Program prewencyj-
ny polega na oznakowaniu roweru i zarejestrowa-
niu jego poprzez nadanie indywidualnego numeru. 
Na ramę zostaje naklejona nalepka potwierdzająca 
umieszczenie roweru w Policyjnym Rejestrze Ozna-
kowanych Rowerów. Po oznakowaniu roweru każ-
dy otrzymał potwierdzenie przystąpienia do Progra-
mu – plastikową kartę formatu dowodu osobistego. 
Jednak wiadomo, że samo oznakowanie nie zwalnia 
właściciela roweru z obowiązku właściwego zabez-
pieczania swojego mienia. Zostawiając rower np. 
przed sklepem czy domem trzeba go zabezpieczyć, 
chociażby używając zapięcia rowerowego.

Podczas upałów strażnicy sprawdzali interwencje 
dotyczące zwierząt: czy psy pozostawione na po-
dwórku mają dostęp do miski z wodą i czy posiadają 
budę z zadaszeniem. W tym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

W jednej z miejscowości mieszkańcy zauważyli na 
ogrodzie dużego węża (przypomnę że zimą tego roku 
strażnicy znaleźli zamarzniętego węża wyrzuconego 
w Tarnowie Podgórnym). Strażnicy sprawdzili wska-
zane miejsce, jednak nie stwierdzili gada. Na miejsce 
przyjechała też Straż dla Zwierząt, która dokładnie 
sprawdziła wskazany teren, również bez skutku. Za-
stanowić się można skąd egzotyczny gad znalazł się 
w tym rejonie – najprawdopodobniej został wyrzu-
cony z domu przez nieodpowiedzialnego człowieka, 
który zapewne trzymał zwierzę bez zezwolenia.

Strażnicy gminni odnaleźli kolejny poszukiwany pojazd, tym ra-
zem na terenie Sierosława. Jak już wielokrotnie pisałem dla służb ta-
kich jak Straż Gminna czy Policja niezmiernie ważnym elementem jest 
współpraca z mieszkańcami. Często to mieszkańcy zauważają rzeczy 
w najbliższym otoczeniu miejsca zamieszkania. Informacja przekazana 
służbom przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego. Jeżeli nie chcą Państwo bezpośrednio kontaktować 
się ze służbami, można swoimi spostrzeżeniami podzielić się, np. z soł-
tysem.

Uprawnienia straży gminnych do używania fotoradarów są tematem 
kontrowersyjnym. Zgodnie z uchwaloną ustawą od 1 stycznia 2016 r. 
straże stracą uprawnienia do korzystania z tych urządzeń. Ale można 
zadać następujące pytanie: kto będzie teraz dyscyplinował kierowców 
przekraczających prędkość na drogach gminnych i powiatowych? Po-
dam tylko, że od czerwca 2015 na terenie Gminy ujawniono kilku kie-
rowców, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h od dozwolonej. 
Rekordzista jechał motocyklem ul. Poznańską w Tarnowie Podgórnym 
182 km/h (przy ograniczeniu do 40 km/h) !

~Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Straż Gminna wspólnie z tarnowską Policją uczestniczy w akcji „Po-
znański rower – bezpieczny rower”.

Przejście dla pieszych w Wysogotowie na ul. 
Skórzewskiej (przy salonie samochodowym) 
jest jednym z pięciu zgłoszonych przez Po-

wiat Poznański w konkursie Fundacji PZU „aktywne 
przejścia dla pieszych”.  

Nagrodą jest wyposażenie wskazanego przejścia 
w elementy poprawiające bezpieczeństwo, w tym 
m.in. aktywny system dla pieszych SeeMe, aktywne 
punkty odblaskowe, maty antypoślizgowe. 

Głosowanie internetowe odbywa się poprzez 
stronę www.stopwariatom.pl i potrwa do28 wrze-
śnia, do godz. 12.00. Odbywa się w czterech ty-
godniowych etapach: w każdym zostanie wyło-
nionych pięć zwycięskich lokalizacji, w tym jedna 
z największą liczbą głosów internautów (pozostałe 
cztery w każdym etapie wyłania Komisja konkur-
sowa). 

W Wysogotowie może być bezpieczniej
Aby oddać głos należy przejść 

do zakładki Aktywne Przejścia na 
www.stopwariatom.pl. W formu-
larzu należy wpisać lokalizację 
przejścia (Wysogotowo), następ-
nie kliknąć w serduszko, które na 
znajdującej się obok mapie wska-
zuje dane przejście. 

Na konkretną  lokalizację moż-
na oddać dowolną liczbę głosów. 
Liczba oddanych głosów na po-
czątku każdego etapu jest zero-
wana. 

Zachęcamy do głosowania - 
wszystkim nam zależy na bezpie-
czeństwie! 

~ARz (info ZDP)
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porady

Różnice między naturalnymi i syntetycznymi suplementami diety

Wyszczególnienie Naturalne suplementy diety Syntetyczne suplementy diety

Postać organiczna 
czy nieorganiczna

Mają postać organiczną, są produkowane wyłącznie 
z naturalnych składników: owoców, warzyw, ziół bez 
użycia żadnych sztucznych dodatków.

Obce dla organizmu, nieorganiczne, najczęściej krystaliczne 
substancje, otrzymywane w laboratorium.

Wchłanialność/
przyswajalność

Bardzo łatwo przyswajalne przez organizm, gdyż znaj-
dują się w nich pozyskane z owoców i warzyw biofla-
wonoidy, które wspomagają czasem wręcz umożliwiają 
przyswajanie witamin i minerałów. Wchłanialność ok. 
95%.

Syntetyczne witaminy i minerały są trudno przyswajane 
przez organizm (wchłanialność 8-11%), a niektóre z nich nie 
są w ogóle przyswajane (szczególnie w zaburzeniach meta-
bolizmu).

Tolerancja w orga-
nizmie

Nie występują żadne dolegliwości, gdyż są one bardzo 
dobrze tolerowane przez organizm.

Różne formy nietolerancji organizmu, a w szczególności 
mdłości, osłabienie, swędzenie.

Wpływ na zdrowie 
człowieka

Dostarczają składników odżywczych, które wpływają 
na zmniejszenie ryzyka zachorowań. Naturalne flawo-
noidy wykazują m.in. silne działanie przeciwalergicz-
ne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzy-
biczne, przeciwnowotworowe.

Niewłaściwe dawki mogą upośledzać procesy wchłaniania 
składników odżywczych z pokarmów, a także przeciążać 
niektóre organy wewnętrzne (nerki, wątrobę).

Ryzyko przedaw-
kowania

Bakterie jelitowe rozkładają i wyprowadzają zbędną 
ich ilość z organizmu. Praktycznie nie jest możliwe 
przedawkowanie witamin naturalnych.

Z racji niskiej bioprzystępności sztucznych preparatów wi-
taminowych ryzyko przedawkowania jest niewielkie. Możli-
we staje się wystąpienie nieprawidłowości w funkcjonowa-
niu organizmu, wynikające z nadmiernej suplementacji.

Obecność natural-
nych związków 
fitochemicznych

W każdym z naturalnych suplementów diety występuje 
kilka tysięcy związków, które korzystnie oddziaływają 
na organizm.

Wyizolowano i zaoferowano do sprzedaży główne związki 
fitochemiczne w postaci sztucznych suplementów np. kwas 
elagowy, sulforafan. Nie można bowiem zredukować broku-
łu wyłącznie do sulforafanu ani uznać, że korzystne oddzia-
ływanie malin to jedynie zasługa kwasu elagowego.

Właściwości de-
toksykujące

Flawonoidy mają właściwości detoksykujące. Wiążą 
i usuwają z organizmu wiele zbędnych substancji.

Dużo słabsze właściwości detoksykujące z racji słabszej ich 
przyswajalności przez organizm człowieka.

Cena

Na wyprodukowanie jednego opakowania naturalnego 
suplementu diety zużywa się od kilkunastu do kilku-
dziesięciu kg owoców i warzyw, z czystych ekologicz-
nych upraw, co sprawia, że naturalne suplementy nie 
należą do najtańszych. W dłuższej perspektywie zaży-
wanie naturalnych suplementów diety jest niezwykle 
opłacalne, gdyż oszczędzamy sobie cierpienia i kosz-
tów związanych z leczeniem chorób bezpośrednio lub 
pośrednio wynikłych z niedoborów pokarmowych.

Wyprodukowanie w laboratorium syntetycznych odpowied-
ników różnych naturalnych witamin i minerałów w drodze 
reakcji chemicznych jest bardzo tanie, dlatego sztuczne su-
plementy diety też są bardzo tanie. Są one bardzo opłacalne 
dla naszej kieszeni w krótkiej perspektywie, ale nie dla na-
szego zdrowia i portfela w dłuższej perspektywie. 

Przy współczesnym trybie życia bez spożywania naturalnych suplementów diety z bioflawonoidami nie jesteśmy w stanie do-
starczyć nawet 25% odpowiedniej dla zachowania zdrowia ilości przeciwutleniaczy. Zatem uzupełnienie codziennego pożywie-
nia naturalnymi suplementami diety jest bardzo potrzebne, a wręcz konieczne.W następnym artykule o antyoksydantach, prebio-
tykach oraz niektórych warzywach i owocach i ich prozdrowotnych cechach. Opracował: Wiesław Biały

Naturalne czy syntetyczne suplementy diety?

Suplementy diety to produkty uzupełniające co-
dzienne, zazwyczaj deficytowe pożywienie 
w substancje odżywcze: minerały, witaminy, 

flawonoidy i inne ważne dla zdrowia związki. Do-
starczają tych składników w skoncentrowanej for-
mie.

Może powstać pytanie – po co nam suplemen-
ty diety? Matka natura zadbała o to, by człowiek 
mógł dostarczać swojemu organizmowi wszystkie 
potrzebne substancje odżywcze wraz z codziennym 
pożywieniem. Tymczasem zatrucie wody, powietrza, 
gleb oraz zwierząt hodowlanych przyczyniło się do 
wzrostu chorób cywilizacyjnych – chorób układu 
krążenia, nowotworowych, reumatycznych i neu-
rodegeneracyjnych. Organizm człowieka jest za-
projektowany tak by jadł zdrową, nieprzetworzoną 
żywność z ekologicznych źródeł, w tym około 0,3 

kg owoców i 0,7 kg warzyw dziennie. Zapotrzebowanie człowieka XXI 
wieku na przeciwutleniacze będzie pięciokrotnie większe w porówna-
niu z czasami sprzed rewolucji przemysłowej, a takiej ilości (około 5 kg 
warzyw i owoców dziennie) nie jest w stanie strawić przewód pokarmo-
wy człowieka.

Zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, wzmożone promieniowa-
nie UV, wszechobecny stres, wysoko przetworzona żywność pozbawio-
na naturalnych enzymów trawiennych, o obniżonej zawartości witamin, 
za to bogata w barwniki, aromaty i chemiczne konserwanty wprowadza-
ją do organizmu człowieka ogromne ilości wolnych rodników – związ-
ków, które uszkadzają komórki, tkanki i całe narządy oraz stanowią 
główną przyczynę chorób cywilizacyjnych.

Zapotrzebowanie na witaminy, minerały i bioflawonoidy o działa-
niu przeciwutleniającym (neutralizującym wolne rodniki) jest znacznie 
większe niż w przypadku człowieka żyjącego przed 200 laty, natomiast 
zawartość tych substancji odżywczych we współczesnej żywności jest 
znacznie niższa w porównaniu do pożywienia sprzed 200 lat.
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aktualności

Żegnaj lato na rok … mię-
dzy innymi takimi słowami 
w ostatnią sobotę wakacji 

żegnano lato i wakacje w Parku 
700-lecia w Tarnowie Podgór-
nym.

Tradycyjnie od kilku lat impre-
zę zorganizował Sołtys i Rada So-
łecka Tarnowa Podgórnego przy 
pomocy Gminy Tarnowo Pod-
górne, Gminnego Ośrodka Kul-
tury „Sezam”, Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego oraz sponsorów tj. 
Lidl, Komplet Polska, Leczni-
ca dla Zwierząt „Avi Vet Servi-
ce, Detergent – Leitgeber i Duda 
Spółka Jawna, Marek Wasiak, Val 
di Sole oraz Strauss Cafe Poland. 
Dzięki wyżej wspomnianym or-
ganizatorom i sponsorom uczest-
nicy festynu mieli możliwość 
skorzystania ze znakomitej zaba-
wy posiłkując się kawą, herbatą, 
ciastami, napojami, lodami, watą 
cukrową, kiełbaską z grilla, ogór-
kami, chlebem ze smalcem itp.

Festyn skierowany był dla ca-
łych rodzin, a wśród licznych 
atrakcji były m.in. gry i zabawy 
dla dzieci zorganizowane i pro-
wadzone przez WUEF Club, 
występy dziecięcych zespołów 
wokalno-tanecznych tj. Fama 
z Rokietnicy, Grupa Młodzieżowa 
z Kwilcza, Szkoła Tańca OSiR-
-JAST. Dzieci ponadto miały 
możliwość skorzystania z nadmu-
chiwanego zamku oraz skoków 
na bungee. Festynowi towarzy-
szyła impreza na Strzelnicy zor-
ganizowana przez Kurkowe Brac-
two Strzeleckie. Wieczorem aż 
do późnych godzin nocnych grał 
lokalny zespół muzyczny Bugaj 
Band Plus, który „porwał” zebra-
nych do wspólnej zabawy. 

Sołtys oraz Rada Sołecka Tar-
nowa Podgórnego składa ogrom-
ne podziękowania wszystkim 
zaangażowanym w organizację 
tegorocznego festynu i do zoba-
czenia za rok! 

Więcej na stronie internetowej 
www.solectwotarnowopodg.pl

 ~ BW

Festyn Rodzinny „Pożegnanie Lata”
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 25 lat samorządu

Sylwetka Czwarta  
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska

Ostatnie spotkanie w ramach cyklu przybliżania 
postaci przedstawicieli samorządu terytorial-
nego odbyliśmy z Marzeną Wodzińską.  Pani 

Wicemarszałek udzieliła nam wywiadu w nowej siedzi-
bie Urzędu Marszałkowskiego. Jej gabinet mieści się na 
9 piętrze, z którego rozpościera się przepiękna panora-
ma Poznania.

Kto jest Marszałkiem Województwa Wielkopol-
skiego?

Marek Woźniak, który pełni tę funkcję już ponad 
dwie kadencje. Zarząd Województwa składa się z pię-
ciu osób: marszałka, dwóch wicemarszałków i dwóch 
członków zarządu. Wszyscy członkowie zarządu zbie-
rają się na z góry ustalonych co do terminu i miejsca 
zebraniach zarządu, na których omawiane są bieżące 
sprawy. Wspieramy się przy podejmowaniu decyzji, 
aby wyniki pracy urzędu były najbardziej efektywne. 
Wszyscy członkowie zarządu mają również takie same 
obowiązki, przy czym Marszałek  jest dodatkowo od-
powiedzialny za współpracę międzynarodową oraz 
sprawy kadrowe i organizacyjne Urzędu Marszałkow-
skiego.

Za co jest Pani odpowiedzialna i na czym polega 
Pani funkcja?

Każdy z marszałków ma podległe sobie departa-
menty w Urzędzie Marszałkowskim. Jest ich dwadzie-
ścia i obejmują wszystkie gałęzie gospodarki. Depar-
tament, który mi podlega, to Departament Środowiska, 
w tym Parki Krajobrazowe Województwa Wielkopol-
skiego, Departament Edukacji i Nauki oraz Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecznej. W regionie istnieją 
również placówki, które nie podlegają bezpośrednio 
marszałkom, ale dyrektorom departamentów. Przykła-
dem mogą być ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz 
Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Dlaczego chciała Pani pracować w Urzędzie Mar-
szałkowskim ?

Przez dwadzieścia pięć lat byłam związana z ban-
kowością, z czego przez dziesięć lat pełniłam funkcję 
dyrektora banku. Wtedy pojawiła się propozycja roz-
poczęcia działalności na polu publicznym. Zostałam 
wybrana radną sejmiku, a następnie zaproponowano 
mi funkcję Członka Zarządu Województwa. Wyrazi-
łam zgodę, a zgromadzenie radnych większością gło-
sów przyjęło moją kandydaturę. Decyzja była sponta-
niczna, ale w pełni świadoma – dzięki tej funkcji mam 
większy wpływ na rozwój przedsiębiorstw i instytucji 
publicznych, organizacji pozarządowych w tym stowa-
rzyszeń i fundacji. 

Postrzegam też swoją rolę w aspekcie edukacyjnym. 
Nie wszyscy mieszkańcy, zwłaszcza małych miej-
scowości naszego województwa mają umiejętności 

pozyskiwania i właściwego korzystania z szansy, jaką dają dotacje unijne. 
Moja rola zatem polega również na uświadamianiu społeczeństwa o moż-
liwościach i szansach.

Dla mnie praca w Urzędzie Marszałkowskim stanowiła płaszczyznę 
rozwoju i źródło zdobywania nowych umiejętności i kompetencji. Nie 
można bowiem zakończyć edukacji po zdobyciu dyplomu uczelni. Żyje-
my w XXI wieku, wieku niezwykle dynamicznym, wymagającym ciągłe-
go rozwoju. Nie można więc poprzestać na wcześniejszych osiągnięciach. 

Co w Pani opinii wyróżnia nas na tle innych województw?
Kompetencje, pracowitość, przedsiębiorczość, gospodarność. To cechy 

Wielkopolan, które nas wyróżniają na tle kraju. Ale wyniki egzaminów 
maturalnych pokazują, że w obszarach twardej wiedzy wypadamy zde-
cydowanie słabiej. Jednocześnie jako dorośli ludzie wchodzący na rynek 
pracy kompetencjami miękkimi dystansujemy pozostałe społeczeństwo. 
Szybciej znajdujemy pracę, lepiej się adaptujemy do środowiska zawo-
dowego i osiągamy lepsze wyniki. Zastanawiałam się z czego wynika ta 
rozbieżność i na czym polega rola wielkopolskich nauczycieli, która przy-
nosi owoce dopiero na polu zawodowym. Być może z wysoko postawio-
nej poprzeczki, szerszego spojrzenia na omawiane zagadnienia. Trudno 
stwierdzić. 

Mówiąc o wielkopolskich atutach nie można zapomnieć o Międzynaro-
dowych Targach Poznańskich, które dynamicznie się rozwijają, o specy-
ficznej kuchni czyli pyrach z gzikiem, o dwunastu parkach krajobrazo-
wych i drużynie piłki nożnej Lech Poznań, która została mistrzem Polski.

Czy ma Pani jakąś pasję, której poświęca Pani swój wolny czas?
Staram się wchodzić jak najczęściej do swojego ogródka. Posiadam 

drzewa i krzewy owocowe, którym nadałam żeńskie imiona. Jest więc 
wśród nich Zdzisława i Krzysztofa. Dbam o nie, znam się na chorobach, 
które je dotykają, przycinam na wiosnę i rozmawiam z nimi. 

Bardzo lubię sport i podróże. Podróżuję, żeby poznać inne kultury i spo-
łeczności w innych krajach i dowiadywać się jak sobie radzą z problema-
mi gospodarczymi, jak tam wygląda sytuacja kobiet i ich pozycja społecz-
na.

Dziękujemy bardzo i życzymy wielu sukcesów na najbliższe lata
Wywiad przeprowadziła Dominika Łoszczyńska,  

Barbara Bociąg oraz Kacper Filipek
Pełen wywiad dostępny na stronie www.fundacjatrifolium.org.pl
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 stowarzyszenie

Lato było upalne, wyczerpujące i piękne jed-
nocześnie. Dla słuchaczy UTW zakończyło 
się urokliwą wycieczką do Bawarii. Ale to już 

było, a co przed nami? Nowy rok akademicki zbliża 
się wielkimi krokami i niesie wiele ciekawych rze-
czy.

2 października 
Inauguracja i obchody 5-lecia istnie-

nia naszego stowarzyszenia. 
Uroczystość zaplanowana jest na godzinę 16.00 

w Centrum Kultury Przeźmierowo przy ul. Ogrodo-
wej. Wykład „Seniorzy sobie” wygłosi prof. dr hab. 
Stanisław Dylak, a część artystyczną zapewni Zespół 
Pieśni i Tańca „Lusowiacy”. Zapraszamy słuchaczy 
i sympatyków UTW. W nowym roku akademickim, 

Wtorek, 25 sierpnia, ponury, deszczowy po-
ranek, a mimo to grupa 53 osób – słucha-
czy Uniwersytetu III Wieku ruszyła w stro-

nę Niemiec. Po kilku godzinach jazdy rozpoczęliśmy 
zwiedzanie Monachium w towarzystwie kompetent-
nego przewodnika (i słońca!) – widzieliśmy m.in. ko-
ściół św. Piotra, ratusz, plac targowy Viktualienmarkt, 
wiele cennych zabytków, romantyczne uliczki peł-
ne kawiarenek i sklepików. Potem, po upływie kilku 
dłuższych chwil jazdy mogliśmy już podziwiać pięk-
ne krajobrazy pasma górskiego Alp po stronie Austrii. 
Zmęczeni, pełni wrażeń dotarliśmy do hotelu położo-
nego w sercu Tyrolu. Dnia następnego powróciliśmy 
do malowniczej Bawarii w okolice miejscowości Fus-
sen, gdzie na wzniesieniu ukazał się nam widok jed-
nego z zamków Ludwika II Bawarskiego – cud archi-
tektoniczny wpisany na listę UNESCO. Oglądaliśmy 
również z zewnątrz zamek Hohenschwangay, gdzie 
Ludwik II spędził swoje dzieciństwo. Podziwialiśmy 
nadto widoki i charakterystyczną zabudowę miejsco-
wości Garmisch-Partenkirchen oraz skocznię narciar-
ską – tu co roku odbywa się Turniej Czterech Skoczni. 
Uwieńczeniem dobrze spędzonego dnia był wieczor-
ny koncert miejscowej orkiestry. 

Obudzeni promieniami słońca trzeciego dnia poko-
naliśmy autokarem krętą i stromą wysokogórską tra-
sę alpejską, startując z wysokości około 805 m n.p.m. 
aż do Edelweisspitze – 2 572 m n.p.m. Dotarliśmy do 
punktu widokowego, z którego roztaczał się niezapo-
mniany widok na najwyższy szczyt Alp austriackich 
Grossglocker – 3 798 m n.p.m. oraz lodowiec Paste-
ria. Kolejny dzień wycieczki to gondole kolejki wy-
sokogórskiej, którymi dotarliśmy na lodowiec Stubai 
(3200 m n.p.m). Doskonała pogoda pozwoliła nam 
nie tylko na opalanie się, ale również na obrzucanie 
się śnieżkami w środku lata. Uwieńczeniem wyciecz-

Propozycje UTW w Tarnowie Podgórnym
wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom, zamierzamy poszerzyć 
naszą ofertę o naukę języka ro-
syjskiego, tańca klasycznego i to-
warzyskiego. Proponujemy rów-
nież sekcję „zdrowy kręgosłup”, 
doskonalenie pływania na Tar-
nowskich Termach i kontynuację 
zajęć dotychczasowych.

Zarząd jak zwykle pełni dyżury. 
Jesteśmy do dyspozycji w każdy 
wtorek w godzinach 10.00 – 12.00 
w biurze przy ul. Poznańskiej 96 
w Tarnowie Podgórnym.

Zapraszamy na wykłady, któ-
re będą wygłaszane o godzinie 

17.00 w środy, dwa razy w miesią-
cu w Liceum Ogólnokształcącym 
w Tarnowie Podgórnym. Tema-
tykę i dokładne terminy podamy 
w kolejnej „Sąsiadce-Czytaj”.

Już dzisiaj przyjmujemy zapisy 
na grzybobranie. Wyjazd 7 paź-
dziernika (środa) – wysyp grzy-
bów zapewniony, pogoda zała-
twiona.

Szczegółowych informacji od-
nośnie powyższych zagadnień 
można zasięgnąć w biurze osobi-
ście lub telefonicznie pod numera-
mi 618 959 294 i 500 620 983.

~ Maria Zgoła

Wycieczka Bawaria Tyrol 

ki był spacer po Insbruku i podziwianie m.in. słynnego złotego dachu na 
jednej z wielu uroczych kamieniczek. Oczywiście widzieliśmy też słynną 
skocznię narciarską i odwiedziliśmy sklep firmowy z wyrobami Swaro-
vskiego, gdzie większość pań nabyła biżuterię. 

Rankiem, 29 sierpnia, zapanowała nostalgia, gdyż nadszedł dzień po-
żegnania Tyrolu. Czekała nas jednak jeszcze jedna niespodzianka. Za-
trzymaliśmy się w pięknym zabytkowym Dreźnie, podziwiając wiele 
zabytków m.in. pałac królewski i przyległe mu tereny oraz budynki (na 
niektórych umieszczone są symbole I Rzeczpospolitej – korona Króle-
stwa Polskiego i godło). 

Podsumowaniem wyprawy może być jedynie stwierdzenie, że lepiej 
być nie mogło: zarówno program wycieczki, jak i sposób jej realizacji 
był perfekcyjny, choć trochę męczący z uwagi na liczbę odwiedzanych 
miejsc i odległości między nimi a miejscem noclegów. Słowa ogromnego 
podziękowania należą się osobie, która zajęła się organizacją wycieczki: 
Marii Machowinie oraz prezes stowarzyszenia Irenie Szewczyk. Wspo-
mnieć również należy o innych uczestnikach, a właściwie uczestniczkach 
wycieczki, które były duszami towarzystwa dostarczając od rana do wie-
czora moc pozytywnych emocji pełnych śmiechu i zabawy. Z niecierpli-
wością będziemy oczekiwać na kolejny wyjazd do innego urokliwego 
zakątka Europy.  ~Alicja Wośkowiak Łukomska 
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 sprawozdanie

Mówienie o wakacjach 
w pracach Rady Gmi-
ny to wyjątkowo ryzy-

kowne przedsięwzięcie. Pisałem 
już że w lipcu, który z założenia 
przewidziany był jako luźniejszy, 
koniecznym stało się zwołanie aż 
dwóch sesji Rady Gminy. W dru-
gim wakacyjnym miesiącu skoń-
czyło się na jednej, która odbyła 
się 25 sierpnia. Agenda sesji prze-

widywała uchwalenie 16 projek-
tów uchwał. Jak zawsze oprócz 
tego niezwykle bogaty był rów-
nież program uzupełniający, który 
nie był związany z podejmowa-
niem uchwał. 

Rozpoczęliśmy jak zazwyczaj 
od modyfikacji Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2015-20 
i powiązanego z tym planu budże-
tu Gminy na 2015 r. Budżet jest 
planem i nieustannie dostosowu-
je się go do rzeczywistości. Takie 
dostosowanie o zakresie w więk-
szej nieco niż zwykle skali mia-
ło właśnie miejsce na omawianej 
sesji. Wynikało to raczej z przesu-
nięć niż zmian w ilości środków 
finansowych. 

Kolejne sześć projektów do-
tyczyło spraw z zakresu z zago-
spodarowania przestrzennego. 

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 25 sierpnia

Rozpoczęliśmy od rozpatrywa-
nia uwag do miejscowego planu 
dla terenów położonych w Jan-
kowicach przy ul. Leśnej, Po-
lnej i Ogrodowej. Rada m.in. 
niewielką większością głosów 
przyjęła odmienne od Wójta sta-
nowisko odnośnie kształtowa-
nia się linii zabudowy na tere-
nie bezpośrednio sąsiadującym 
z Obszarem Chronionego Krajo-
brazu. W ten sposób umożliwiła 
znaczne przybliżenie zabudowy 
do wspomnianej strefy, której 
zachowanie w stanie nienaru-
szonym było dotychczas priory-
tetem. Ta i inne dokonane zmia-
ny okazały się na tyle istotne, 
że niezbędnym okazało się po-
nowienie procedury i powtórne 
wyłożenie planu. 

W dalszej kolejności Rada 
przyjęła zmianę miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego w Lusowie przy placu gen. 
Dowbora Muśnickiego. Zmiana 
ta umożliwi powstanie pomni-
ka Generała w wymienionym 
miejscu. Rada uchwaliła ponadto 
drobną zmianę, dotyczącą planu 
miejscowego w Lusówku w rejo-
nie ulic Tarnowskiej, Perkozowej, 
Trzcinowej i Grabowej. Trzy ko-
lejne projekty dotyczyły przystą-
pień opracowania zmian w pla-
nach: w Wysogotowie (w rejonie 
ulic Bukowskiej i Batorowskiej), 
w Lusówku (Osiedle Morskie 
centrum) oraz w Rumianku (rejon 
ulic Nowej, Parkowej i Szkolnej). 
Jak zwykle w porządku obrad zna-
lazło się kilka projektów z zakre-
su gospodarki nieruchomościami. 
Dzierżawy i umowy najmu to te-
maty, z jakimi przyszło się Radzie 
zmierzyć w tym punkcie. W za-
kresie dotyczącym spraw społecz-
nych Rada uchwaliła modyfikację 
Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych na 2015 r. 

Sprawy związane z oświa-
tą znalazły się w dwóch projek-
tach dotyczących: 1) określenia 
czasu bezpłatnego pobytu dziec-
ka w przedszkolu oraz opłat za 
świadczenia udzielane przez 
przedszkola dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Tarno-
wo Podgórne, 2) trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla szkół i pla-
cówek oświatowych niepublicz-
nych i publicznych prowadzonych 
przez inne niż Gmina organy oraz 
trybu i zakresu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości wykorzy-
stania udzielonej dotacji. Ważnym 
punktem porządku obrad była pre-
zentacja przez Wójta projektu Pla-
nu Rozwoju Lokalnego na lata 
2016-20. Skomplikowana i skru-
pulatna procedura powstawania 
tego planu zmierza już ku końco-
wi. Plan ów będzie teraz przed-
miotem prac komisji stałych Rady. 
Przewiduję, że projekt ten zosta-
nie poddany ostatecznej ocenie 
Rady na sesji w październiku. Na-
stępnie Rada przyjęła informację-
-sprawozdanie o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
oraz wykonaniu budżetu Gminy za 
I półrocze 2015 r. Analizie podda-
no też plan wydatków niewygasa-
jących, który obowiązywał do 30 
czerwca 2015 r. Jeszcze tylko in-
terpelacje, sprawozdanie z prac 
Wójta w okresie międzysesyjnym 
i po pięciu i pół godzinach obrad 
mogłem wygłosić oczekiwaną 
przez wszystkich formułę „zamy-
kam obrady XV Sesji Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne”. Kolejna sesja 
odbędzie się 22 września. Wszyst-
kich zainteresowanych serdecznie 
zapraszam!

~ Grzegorz Leonhard 
Przewodniczący Rady Gminy

Wójt przedstawił 

projekt Planu 

Rozwoju Lokalnego 

2016-2020
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Wiadomości brackie

W dniach 28-30 sierpnia nasze bractwo 
uczestniczyło w niemieckim mieście Pe-
ine koło Hanoweru w XVIII Europej-

skich Spotkaniach Strzelców Historycznych. 
Spotkanie rozpoczęło się na rynku miasta przed 

Ratuszem wciągnięciem flag uczestników na masz-
ty – polską wciągnięto jako pierwszą. Związki strze-
leckie i bractwa rywalizowały o najwyższe honory 
w różnych zawodach strzeleckich – najważniejszą 
była rywalizacja o tytuł Europejskiego Króla Strzel-
ców Historycznych. Do Peine udaliśmy się w licz-
nej reprezentacji. O tytuł króla strzelali tylko królo-
wie bractw i okręgów. Nasze bractwo reprezentowali 
siostra Halina Dutkiewicz i brat Krzysztof Cieślik. 
W turnieju zwyciężył Josef Lohninger z Austrii, 
który został Europejskim Królem. Natomiast o ty-
tuł Króla Młodzieżowego, bractwa mogły zgłosić 
dowolną liczbę strzelców. KBS Tarnowo Podgór-
ne reprezentowali Mariusz Walas, Mikołaj Mazan-
towicz i Sebastian Musielski. Młodzi strzelcy wal-
czyli z reprezentantami z Austrii, Belgi, Chorwacji, 
Czech, Francji, Holandii, Niemiec, Szwecji, Słowa-
cji, Ukrainy i Polski. Tytuł wywalczył Drik Mikołaj-
czak z Niemiec, mający polskie korzenie (jego dzia-
dek pochodził z Polski). 

Do Peine zjechało ok. 15 000 strzelców, a Polskę 
reprezentowało 51 bractw. Podczas imprezy wie-
le emocji wzbudziła również rywalizacja z broni 
pneumatycznej, gdzie główną nagrodą był samo-
chód osobowy marki Peugeot 108. Niestety mimo 
naszych starań samochód pozostał w Niemczech. 
W niedzielę, w ostatnim dniu imprezy odbyła się 
trwająca ponad sześć godzin parada uczestników, 
którzy maszerowali ulicami miasta w wysokiej 
gali ze sztandarami, flagami, proporcami, przy 
akompaniamencie orkiestr. Było bardzo kolorowo 
i uroczyście. Mieszkańcy okolicznych kamienic 
częstowali nas napojami. 

Za trzy lata Spotkanie Strzel-
ców Historycznych odbędzie się 
w Holandii w pięknym Leudal – 
dostaliśmy zaproszenie od braci 
z zielonego serca Holenderskiej 
Limburgii. 

Natomiast 29 sierpnia współ-
organizowaliśmy festyny so-
łeckie w Tarnowie Podgórnym 
i Sadach, wystawiając strzelnicę 

wiatrówkową. Dla najlepszych 
ufundowaliśmy nagrody. 

Przypominamy, że strzelni-
ca jest otwarta w każdy wtorek 
i czwartek w godz. 16.00 – 20.00. 
Szczegółowych informacji udzie-
la brat Leszek Jerzak pod nr tel. 
880 584 242.

Z brackim pozdrowieniem  
Stanisław Bączyk

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskie-
go w Tarnowie Podgórnym zaprasza członów 
koła do wzięcia udziału z sprzątaniu brzegów 

Jeziora Lusowskiego. Zbiórka 20 września 2015 
roku o 10.00 przy barze Wodnik w Lusowie.  

4 października zostaną rozegrane zawody spinnin-
gowe na rzece Warcie w miejscowości Tuchola koło 
Sierakowa. Zbiórka zawodników po godzinie 7.00.

16 sierpnia zostały rozegrane zawody wędkarskie 
na Jeziorze Lusowskim o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne Grzegorza Leon-
harda oraz Puchar Posła na Sejm RP Waldy Dzikow-
skiego. Oto wyniki: 

Seniorzy
I miejsce: Sikorski Marek 7 090 pkt.
II miejsce: Sikorski Rafał 5 665 pkt.

Wiadomości wędkarskie
III  miejsce: Lima Piotr 4 685 

pkt.
Juniorzy:
I miejsce: Bączyk Kinga
II miejsce: Pazgart Oskar

Puchar Posła Waldy Dzikow-
skiego za największą rybę otrzy-
mał Grzegorz Zamler. Wręczono 
również upominki rzeczowe za-
wodnikom, którzy zajęli wysokie 
pozycje na liście punktowej. Za-
wody zakończono wspólnym gril-
lowaniem.

29 sierpnia członkowie koła 
brali udział w zawodach wędkar-

skich Bardo – Tarnowo Podgórne. 
Zawody miały charakter towarzy-
ski i wszyscy byli zwycięzcami. 
Dla koła Bardo Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne ufundował Pu-
char za współpracę  i partnerstwo 
między oba kołami. Wśród za-
wodników był również Burmistrz 
Bardo, który brał czynny udział 
w zawodach, a zarazem był spon-
sorem tych zawodów.

Prezes Koła
~Marek Perz
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POselskie wieści

Po lipcowej przerwie urlopo-
wej Rada Powiatu Poznań-
skiego w sierpniu wzno-

wiła swoją pracę. 26 sierpnia 
odbyła się kolejna IX sesja. Za-
rząd przygotował na nią projek-
ty 25 uchwał. Wpłynęła też jedna 
skarga, rozpatrzona negatywnie. 
Po raz kolejny dokonano kilka 
koniecznych zmian w budżecie 
Powiatu i Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. Zatwierdzono pre-
liminarz wydatków na wykona-
nie prac konserwatorskich przy 4 
powiatowych zabytkach. Dotacje 
otrzymał Dwór w Tulcach oraz 

parafie: Rzymskokatolicka p.w. 
Św. Marcina i Św. Piotra w Ko-
narzewie, Św. Andrzeja Apostoła 
w Komornikach oraz Św. Michała 
Archanioła w Uzarzewie. 

Rada przyjęła zwiększenie do-
tacji na rzecz Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych w Powiecie oraz 
siedem uchwał dotyczących in-
westycji drogowych realizowa-
nych we współpracy z gminami 
Dopiewo, Kostrzyn, Kleszczewo 
i Rokietnica. 

Przyjęto także 14 uchwał, w któ-
rych Powiat Poznański przekazał 

siedemnastu Ochotniczym Stra-
żom Pożarnym z gmin powiatu 
agregaty prądotwórcze. Z Gminy 
Tarnowo Podgórne taki agregat 
otrzyma OSP w Lusowie. Jest 
to inicjatywa Starosty Poznań-
skiego, który po ostatnich nawał-
nicach, jakie przeszły nad Wiel-
kopolską, postanowił doposażyć 
strażaków ochotników w sprzęt, 
pomagający ratować ludzkie ży-
cie i dobytek.

~Piotr Burdajewicz
Przewodniczący Rady  

Powiatu Poznańskiego

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 26 sierpnia

W dniu 28 sierpnia Sali 
Kolumnowej Kance-
larii Prezesa Rady Mi-

nistrów odbyła się konferencja 
„Od solidarności do samorządno-
ści”, zorganizowana z okazji 25 
uchwalenia ustawy o samorządzie 
terytorialnym. Jest to jeden z naj-
ważniejszych aktów prawnych, 
dzięki któremu stworzono funda-
menty demokratycznego systemu 
w wolnej Polski. Dzięki samorzą-
dowi uwolniono energię Polaków, 
którzy sami mogli decydować 
o kształcie i rozwoju ich lokal-
nych społeczności.

Doceniając osoby, które 
w szczególny sposób zaangażowa-
ne były w rozwój polskiej samo-
rządności, Minister Administracji 
i Cyfryzacji Andrzej Halicki po raz 
pierwszy nadał honorową odznakę 
za zasługi dla samorządu teryto-
rialnego. Wyróżnienie to nadawa-
ne jest za szczególne osiągnięcia 
w pracy w samorządzie, za udział 

w pracach legislacyjnych, związa-
nych z wprowadzaniem i reformo-
waniem samorządu terytorialnego 
w administracji polskiej i organi-
zacjach międzynarodowych, czy 
też za pracę naukową, badawczą  
i dydaktyczną dotyczącą samorzą-
du.

Uhonorowani odznaką zostały 
takie wybitne postacie jak prof. 
Michał Kulesza, prof. Jerzy Re-
gulski czy marszałek Bogdan Bo-
rusewicz. W tym zacnym gronie 
nie zabrakło też wielkopolskiego 
akcentu, gdyż w uznaniu pracy 
na rzecz Tarnowa Podgórne-
go oraz za działalność w par-
lamencie w zakresie legislacji 
dotyczącej zagadnień samorzą-
dowych, odznakę otrzymał Po-
seł Waldy Dzikowski.

Biuro Poselskie 
Waldy Dzikowskiego 
ul. Zwierzyniecka 13 

60-813 Poznań 
tel. 61 842 72 23 

61 842 72 38

Nagroda dla Posła



 wrzesień 2015 \ sąsiadka~czytaj \      23

 stowarzyszenie

... z potrzeby serca ...

W niedzielę, 6 września, 
w Przeźmierowie od-
był się piąty już fe-

styn „Otoczmy Troską Dzieci” 
zorganizowany przez Fundację 
„Otoczmy Troską Życie”. Pogoda 
nie dopisała, ale wyjście awaryj-
ne – wielka hala sportowa OSiR – 
uratowała zaplanowany program 
imprezy. Tegoroczny festyn z ra-
cji setnej rocznicy urodzin poety 
i księdza Jana Twardowskiego od-
był się pod hasłem „Spieszmy się 
kochać ludzi tak szybko odcho-
dzą”. 

Występy młodych artystów roz-
poczęły festyn. Dziecięcy Zespół 
Pieśni i Tańca „Modraki” zapre-
zentował suitę taneczną z regionu 
Rzeszowa oraz kilka pieśni. Po-
tem członkowie zespołu zaprosi-
li do wspólnych tańców. Do polo-
neza ruszył Wójt Tadeusz Czajka, 
proboszcz parafii w Przeźmiero-
wie ks. Tomasz Szukalski, prezes 
Fundacji Barbara Nowak, opie-
kunowie grup, młodzież i dzieci 
(co niektórzy tańczyli go pew-
nie ostatni raz na studniówce). 
Dziękujemy kierownik zespo-
łu Agnieszce Dolacie i jej pod-
opiecznym za wspaniały pokaz. 

Pełny dziecięcej radości i eks-
presji był występ małych dzieci 
z chóru Vivace z Zespołu Szkół 
z Pamiątkowa kierowany przez 
Urszulę Grzędę. A młodzież ze 
Szkoły Specjalnej nr 109 przy 
Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kie-
krzu przedstawiła montaż poetyc-
ko–muzyczny oparty na utworach 
poety ks. Jana Twardowskiego. 
Wybór poezji, podkład muzyczny, 
inscenizacja, a przede wszystkim 
wykonanie zachwyciły obecnych. 
Potem odbył się konkurs z wiado-
mości na temat życia i twórczo-
ści ks. Jana Twardowskiego, pro-
wadzony przez Barbarę Nowak, 
który uświadomił nam jak cenne 
jest życie i piękno natury. Nie za-
brakło też konkursów na temat 
rodzinnej ekonomii prowadzony 
przez Sylwię Małej-Śliwińską.

 Równolegle do występów 
młodych artystów na sali odby-
wały się konkurencje sprawno-

Uczestnicy dopisali, choć pogoda niestety nie!

ściowe dla dzieci przedszkol-
nych i nauczania początkowego. 
Najstarsi musieli się również 
wykazać znajomością znaków 
drogowych i umiejętnościami 
udzielania pierwszej pomocy. Po 
zaliczeniu wszystkich konkuren-
cji dzieci otrzymały torby z książ-
kami m.in. ks. Jana Twardowskie-
go, upominkami i słodyczami.

Dużą popularnością cieszyły 
się rodzinne konkursy sportowe. 
W hali sportowej odbył się kon-
kurs piłkarski strzelania do bram-
ki rodzic – dziecko. Na zewnątrz, 
pomimo deszczu, członkowie 
Bractwa Kurkowego z Tarno-
wa Podgórnego ustawili strzel-
nicę. Konkurs strzelecki cieszył 
się bardzo dużym powodzeniem. 
Dziękujemy organizatorom za de-
terminację! 

 Wszyscy zainteresowani za-
jęciami plastycznymi mogli wziąć 
udział w kursie decoupage i kon-
kursie plastycznym, który odbył 
się pod hasłem „Kochajmy ludzi”. 
Prace były bardzo zróżnicowane, 
zachwycały kolorystyką i pomy-
słowością w formach przekazu. 
Kurs decoupage okazał się strza-
łem w dziesiątkę – wzięło w nim 
udział 50 dzieci.

Jak co roku można było sko-
rzystać z konsultacji lekarza or-
topedy, dietetyka i logopedy. 
Kontynuowaliśmy również akcję 
„Jedzmy polskie jabłka”. Każdy 
z uczestników festynu mógł zjeść 
jabłko w trakcie zabaw, a wycho-
dząc zabrać do domu. Jabłek nie 
zabrakło!

Dorośli mogli degustować 
kawę z firmy Strauss Cafe Poland 
i razem z dziećmi smakować sło-
dycze z firmy Millano, rozdawane 
przez maskotkę czekoladek Hib-
bib.

Realizacja festynu było możli-
wa dzięki pracy licznych wolon-
tariuszy. Zaktywizowanie mło-
dzieży uważamy za duży sukces. 
Szczególne podziękowania należą 
się harcerzom z Hufca 7 ze szcze-
pu Gustaw i Błękitna Czternastka, 
którzy wsparli nas pomocą w orga-
nizacji stoisk, dmuchaniu balonów, 
rozdawaniu jabłek, prowadzeniu 
konkursów oraz pokazu udzielania 
pierwszej pomocy. Jak co roku ca-
łość imprezy wspaniale prowadzi-
ła Anna Laudańska, prezes Funda-
cji „Przyszłość Dziecka”.

Festyn był współfinansowany 
przez Gminę Tarnowo Podgórne 
w ramach zadania publicznego: 
Festyn „Otoczmy Troską Dzieci”. 

Zarząd Fundacji  
„Otoczmy Troską Życie”

Barbara Nowak  
i Violetta Ciesielska

Dziękujemy wszystkim, którzy pomaga-
li w organizacji festynu oraz sponsorom: 
Nowa France, Millano, Strauss Caffe, 
Lorenz Snak -World, DerForm, Osram, 
Żłobek „Tęcza”, Wydawnictwo Św. 
Wojciech, Wydawnictwo Zysk i s-ka, Her-
litz, maklers.pl
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Wakacje za nami, czas podjąć nowe wy-
zwania i wyznaczyć sobie nowe pasjonu-
jące cele. Często nie wiemy jak to zrobić, 

zwlekamy z podjęciem decyzji, przekładamy na póź-
niej, w końcu rezygnujemy, czyli we give up. Do-
tyczy to nie tylko nauki języków obcych. Dlaczego 
tak się dzieje? Czego nam brakuje? Najczęściej brak 
nam właśnie solidnej motywacji. 

Co pomaga nam zbudować dobrą motywację? 
1. Wizualizacja i odczuwanie efektów naszego 

działania. 
Adam Małysz i inni znani sportowcy w wyobraźni 

widzą siebie na podium, obraz po obrazie wizualizu-
jąc czynności prowadzące do sukcesu, a zatem np. 
siebie w trakcie oddawania pięknego długiego skoku 
i bijących brawo kibiców. 

Get motivated! Dwa sprawdzone sposoby 
na silną motywację

Żyjemy w czasach, kiedy 
wykształcenie wyższe jest 
koniecznością, a znajo-

mość języka obcego, albo nawet 
dwóch wręcz obowiązkowa. Na 
rynku ofert można znaleźć już 
nie tylko kursy angielskiego czy 
też niemieckiego, ale i włoskiego, 
norweskiego, a nawet chińskiego.

Coraz więcej osób podejmuje 
wyzwanie jakim jest nauka tego 
egzotycznego języka, jednak po-
zostaje zadać sobie pytanie: czy 
chińskiego można się nauczyć?

Okazuje się, że można i jest to 
zadanie prostsze niż w przypadku 

2. Ustalanie priorytetów – na czym skupić uwagę, by osiągnąć najlep-
sze efekty? 

Chodzi o umiejętność takiej organizacji własnego czasu, aby w da-
nym dniu znaleźć np. pół godziny i obejrzeć film przyrodniczy w języ-
ku, którego właśnie się uczysz albo zrobić inny mały krok, który przy-
bliży cię do upragnionego celu. 

Nasz BEZPŁATNY autorski test pomoże ci sprawdzić, jak silna jest 
twoja motywacja do nauki języków obcych. Bo tylko dzięki motywacji 
znajdziesz w sobie ten drive (zapał),  który pozwoli przekuć twoje ma-
rzenia w realne osiągnięcia i sukcesy. Osiągając kolejne targets (cele) 
czujemy, że możemy więcej, przez co nasza motywacja rośnie pozwala-
jąc nam osiągnąć wyższy poziom. A poziom w naszej Gminie, jak wszy-
scy doskonale wiedzą, to sprawa priorytetowa!

Na test umówisz się telefonicznie pod numerem 61 8146 761; 
696 397 030 lub mailowo: info@lingwest.com. 

mgr Robert Weiss, www.lingwest.com 

Język chiński nie taki straszny
nauki np. języka polskiego. Język 
chiński w przeciwieństwie do na-
szej rodzimej polszczyzny nie po-
siada rodzajów rzeczownika, czy 
też przypadków czasownika. Dla-
tego też pod względem grama-
tycznym jest niesłychanie prosty. 
Trudność nauki języka chińskiego 
polega w jego tonalności, tzn. iż 
jedną sylabę możemy wymówić na 
cztery różne sposoby odpowiednio 
manipulując głosem, wymawiając 
w ten sposób cztery różne wyrazy. 
Następnym dość trudnym elemen-
tem jest pisanie znaków chińskich. 
Jako iż język ten nie posiada alfa-

betu, jeden znak oznacza jeden wy-
raz, tworzony jednak z logicznych 
znaczeniowo elementów. Gdy tyl-
ko poznamy podstawowe elementy 
wchodzące w skład „krzaczków” 
chińskich, możemy bez problemu 
odgadnąć znaczenia wielu zna-
ków. 

W myśl przysłowia „dla chcą-
cego nic trudnego” nie ma rzeczy 
niemożliwych, a dzięki odrobinie 
zapału i staranności można się na-
uczyć chińskiego.

~Agnieszka Dobrochowska-Xing
Szkoła J.Chińskiego Zhonghua

We wrześniu i paździer-
niku stowarzyszenie 
Roktar serdecznie za-

prasza osoby niepełnosprawne 
– mieszkańców gmin Rokietnica 
i Tarnowo Podgórne – na zajęcia 
popołudniowe. Spotkania w for-
mie warsztatowej obejmują kilka 
dziedzin: czynności obsługi go-
spodarstwa domowego, rehabili-
tację fizyczną, różne techniki pla-
styczne i plecionkarstwo. Zajęcia 

Zajęcia popołudniowe w Roktarze
prowadzą wykwalifikowani tera-
peuci – pracownicy WTZ Roktar. 
Ramowy program będzie dostoso-
wany i aktualizowany do możli-
wości i potrzeb uczestników.

Spotkania odbywają się w sie-
dzibie Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Baranowie przy ul. 
Wspólnej 5 w poniedziałki i śro-
dy w godzinach 16.00 – 18.00. 
Pierwsze zajęcia po letniej prze-
rwie odbyły się 2 września. 

Zajęcia są finansowane z budże-
tu Gminy Tarnowo Podgórne, dla 
uczestników są zatem bezpłatne. 
Więcej informacji można uzyskać 
na stronie www.roktar.com.pl oraz 
pod nr tel. 61 8510 805 w dni po-
wszednie w godz. 7.00 – 16.00.

Serdecznie zapraszam

~Zbigniew Polaczyk
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W październiku rusza II edycja warsztatów 
pod patronatem honorowym I Zastępcy 
Wójta Ewy Noszczyńskiej-Szkurat.

Dlaczego dla kobiet? Bo według badań naukow-
ców kobiety w życiu codziennym podlegają średnio 
czterokrotnie większej dawce stresu niż mężczyźni. 
Bo każda kobieta ma w sobie obszary nieodkrytych 
umiętności, pewności siebie, poczucia atrakcyjno-
ści i inne sfery, które po drobnych często zmianach 
przynoszą widoczny efekt w postaci większego za-
dowolenia z siebie samej i z życia w ogóle. Bo praca 
w grupie daje ogromną dawkę radości, energii, wza-
jemnej inspiracji i wsparcia oraz znacząco przyspie-
sza proces osobistej zmiany na lepsze. 

Jeśli chcesz:
•  zacząć wykorzystywać moc autentyczności 

w kontaktach zawodowych i prywatnych, 
•  polepszyć swoją komunikację z innymi ludźmi 

(i ze sobą samą!),
• rozwinąć pewność siebie,

Rozwój osobisty człowieka 
można porównać do (ta-
jemniczego) ogrodu. 

Jedni przeczuwają, na co ich 
stać i podejmują nowe wyzwa-
nia – stawiają sobie ciekawe cele, 
czytają, biorą udział w szkole-
niach, słuchają i oglądają inspi-
rujących trenerów (nawet za dar-
mo, na YouTube itp.), nie boją 
się przyznawać, że zdarza im się 
popełnić błąd. A gdy już go po-
pełnią, nie jest to dla nich koniec 
świata, tylko zwyczajne doświad-
czenie życiowe. 

Ich ogród jest bujny, ma intere-
sujący kształt i przyciąga wzrok 
soczystą zielenią. Takie osoby 
często robią pierwszy krok do 
zmian z dużymi obawami, ale ja-

Rozwojowa grupa dla kobiet
•  przestać przejmować się tym, 

co myślą i mówią o tobie inni, 
•  zbudować lub  rozwinąć do-

brą relację z własnym ciałem,
przyjdź i sprawdź, czy ta meto-

da jest dla ciebie. 
Pierwszy BEZPŁATNY warsz-

tat pt. „Pewność siebie i potrzeba 
autentyczności” trwa 2 godz. i od-
będzie się we wtorek, 13 paździer-
nika,  o 18.30, w udostępnionej 
nam sali Strzelnicy w Tarnowie 
Podgórnym, ul. Zachodnia 3. 

Ten warsztat pozwoli uczest-
niczkom zapoznać się z autor-
ską metodą komunikacji 50 na 
50, Zen Coachingiem opartym na 
mindfulness (praktyce uważności) 
oraz pracy z ciałem (Focusing) 

i elementach NVC - Porozumie-
niu bez Przemocy. 

Od listopada 2015 do czerw-
ca 2016 odbędzie się jeszcze 
8 warsztatów tematycznych 1 
raz w każdym miesiącu. Każ-
dy warsztat trwa 3 godziny, w tym 
krótka przerwa. 

Bezpłatny warsztat powtórzony 
zostanie również w Luboniu w so-
botę, 17  października o 11.00 
w LOSiR. 

Zapisy i informacje drogą ma-
ilową: kasiaweiss53@gmail.com 
lub info@lingwest.com 

Jest jeszcze kilka wolnych 
miejsc. Pytania: tel. 690 286 076.

~mgr Katarzyna Weiss,  
www.lingwest.com 

Ja już to wiem... i co z tego?
sność, którą zyskują w trakcie, pozwala im podjąć dobrą decyzję o tym, 
co robić dalej. 

Inni dużo planują, przez jakiś czas są pełni energii i podejmują nawet 
pewne kroki, ale po paru dniach, tygodniach lub miesiącach dochodzą 
do wniosku, że nie warto, „bo i tak się nie uda”, „bo mi nic nigdy nie 
wychodzi”, „bo babcia/mąż/ciocia uważa że to głupi pomysł”, „bo je-
stem za stara/-y” itp. 

Takim osobom osiągnięcie celu często utrudniają stare  przekonania, 
które wynieśli z dzieciństwa czy szkoły. Sytuacja będzie się powtarzać, 
dopóki nie podejmą decyzji o zastąpieniu tych przekonań nowymi i bar-
dziej wspierającymi. 

Ich ogród tylko na początku wygląda atrakcyjnie, ale z biegem czasu 
tu i ówdzie pojwia się uschnięta trawa, niektórym roślinom brak przyci-
nania, a inne z kolei są za bardzo wybujałe. Brak tu równowagi i spójno-
ści, i zapewne nawet sam właściciel nie czuje się w nim dobrze. 

Są także osoby, które na propozycję rozwoju osobistego reagują za-
wsze tak samo: „Ja to już wiem”. Zapominają jednak, że od samej wie-
dzy żadna zmiana w ich życiu nie nastąpi. Wiedzieć coś to tylko dobra 
podstawa. Ale jeśli nie podejmie się konkretnych działań na bazie tej 
wiedzy, trudno oczekiwać jakichkolwiek zmian na lepsze.

Właściciele tego ogrodu „wiedzą”, że o ogród trzeba dbać, podlewać 
czy nawozić. Siedzą sobie w swoim zaniedbanym ogrodzie na wyma-
gającej naprawy ławeczce i mimo że „wiedzą”, zostawiają ogród siłom 
przyrody.  A potem narzekają, że nic w ich życiu się nie układa, że mają 
za mało czasu, że jest za dużo deszczu,  i za mało słońca albo odwrotnie. 

Kiedyś pewien uczeń zapytał mistrza: Mistrzu, jak długo muszę ocze-
kiwać na zmianę? 

Mistrz odpowiedział: Jeśli tylko oczekujesz, to długo. 

 ©mgr Katarzyna Weiss, www.lingwest.com
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W tym sezonie królu-
ją przede wszystkim 
kolory. Od mrocznej 

czerni, przez zmysłowy granat, 
uwodzicielską czerwień, aż po 
przypominający lato piasek pu-
styni. 

Czerń jest obecna w kolek-
cji niemal każdego projektanta! 
W nowym sezonie nie boimy się 
też total looku z czernią w roli 
głównej. Czerń nosimy od stóp do 
głów, wykorzystując zróżnicowa-
ne faktury tkanin.

Czerwień króluje i jest bardzo 
soczysta! Na ulicach pojawi się 
czerwień w każdym możliwym 
odcieniu. Od pomidorowego gra-
dientu, przez soczystą wiśnię, 
szkarłat, aż po ceglaną marsalę.

Niebieski, kobaltowy, cha-
browy, to coś dla chłodnych ty-
pów urody. Kolor równie modny, 
jak czerwień. Pięknie współgra 
z czernią i bielą.

Khaki to kolor iście uniwersal-
ny. Nosimy go zarówno latem, 
jak i jesienią. Świetnie uzupełnia 
trend militarny.

Piasek pustyni, osobiście mój 
ulubiony trend tego sezonu, cie-
pły odcień piasku będzie nam tej 
jesieni przypominał o lecie.

Kolorowa kobieca jesień zima 2015/16

Kroje w tym sezonie niezwykle kobiece, podkreślające kształty, które 
na pierwszy plan eksponują talię, jak i bardziej męskie zmysłowe gar-
nitury. Kolekcje projektantów są pełne sprzeczności. Od monochroma-
tycznych modeli, aż po ozdobione w psychodeliczne wzory.

Drogie Panie podkreślajmy talię, przepasajmy się pasami, paskami 
i paseczkami. To pięknie buduje kobiecą sylwetkę.

Modne lata 60-te i 70-te, charakterystyczne dla tego okresu psycho-
deliczne wzory, bogate naszyjniki i apaszki. Polecam dla wszystkich 
odważnych Pań, które nie boją się bawić modą.

Dobrze skrojone garnitury i marynarki będą w cenie nie tylko w mo-
dzie męskiej. Kobiety co raz śmielej zapożyczają do swoich szaf ele-
menty męskiej garderoby. Jesienią również ubierajmy się po męsku. 
Wcale nie oznacza to niechlujnie i bezkształtnie! Wręcz przeciwnie. 
Dobrze skrojony garnitur zestawiony z prostymi szpilkami wygląda 
bardzo szykownie.

Z pewnością każda z nas znajdzie coś dla siebie i chętnie przeorgani-
zuje swoją szafę w tym sezonie!

~Maja Wachowska – wizaż i stylizacja
www.majawachowska.pl

To nie pytanie, to odpo-
wiedź. A nawet nie odpo-
wiedź lecz przekonanie, 

że posiadanie zaświadczenia roz-
wiąże sprawę. O czym rzecz? O 
szkoleniach bhp.  Niestety dość 
powszechnie panuje pogląd, że 
można tę kwestię lekceważyć. Tak 
najczęściej sądzą ci pracodawcy, 
którzy albo sami nigdy porząd-
nego szkolenia nie przechodzili, 
albo było ono tak dawno, że już 
go nie pamiętają. „Szybkie” szko-
lenie lub „umówmy się” szko-
lenie, nie chronią pracodawcy. 
Cała sfera bhp jest dla firmy i jej 
właściciela lub menadżera, polisą 
ubezpieczeniową. Wypadek po-

Po co to komu?
trafi firmę zamknąć, ale nie o tym 
teraz. Nie można ubezpieczyć się 
od zaniedbań, ale można tak pro-
wadzić sprawy, żeby zaniedbań 
nie było. Czy trudno ulec wypad-
kowi? Wystarczy się potknąć lub 
poślizgnąć i nieszczęśliwie upaść. 
Nadzieja, że wszyscy pracowni-
cy zechcą świadczyć nieprawdę o 
szkoleniach, to marna polisa. Jeże-
li szkolenia nie było, lub było eks-
presowe, to ryzyko pracodawcy 
związane z prowadzeniem firmy 
znacząco rośnie. Ponadto, zostaje 
on uwikłany w odpowiedzialność 
karną, z tytułu uzyskania korzyści 
materialnej w sytuacji, gdy jego 
pracownicy zamiast szkolić się 

pracowali, a zaświadczenia jed-
nak powstały. Art. 271 § 3 KK sta-
nowi, że jeżeli sprawca dopuszcza 
się czynu poświadczenia niepraw-
dy w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej lub osobistej, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8. Odpowiedzial-
ność dotyczy nie tylko wystaw-
cy zaświadczenia. Trudno będzie 
udowodnić, że kupujący nie wie-
dział co kupuje. I po co to komu? 

~Władysław Krzak, MBA
Prezes Zarządu 4HS sp. z o.o., 

www.4hs.pl
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No i stało się. Od kilku już 
lat ciągle wszyscy powta-
rzali, że należy ze szkol-

nych sklepików i stołówek wy-
cofać jedzenie śmieciowe i inne 
niezdrowe. Przymiarki do regula-
cji prawnych trwały kilka lat. Już 
w listopadzie zeszłego roku Pre-
zydent zatwierdził projekt usta-
wy o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia, w kwietniu tego roku 
ukazało się obwieszczenie Mar-
szałka Sejmu Rzeczypospolitej, 
a w tym miesiącu – dokładnie od 
1 września – weszła w życie Usta-
wa o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia.

Mówi ona o wymaganiach 
zdrowotnych żywności, zasa-
dach higieny żywności i materia-
łów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością, regułach sprzeda-
ży i reklamy. Ale przede wszyst-
kim określa wymagania w zakre-
sie żywienia dzieci i młodzieży 
w ramach żywienia zbiorowego. 
Mówi o dodatkach, aromatach, 
konserwantach, określa ich mak-
symalne i minimalne zawartości, 
dacie przydatności do spożycia. 
I wielu, wielu innych rzeczach.

Akademia zdrowego jedzenia 

Good bye „śmieciowe jedzenie”
Celem Ustawy jest przede 

wszystkim ograniczenie dostępu 
dzieci do produktów żywnościo-
wych niewskazanych dla nich, 
zawierających znaczne ilości 
składników szkodliwych dla ich 
rozwoju. W opracowywaniu listy 
produktów „wskazanych i zaka-
zanych” uwzględniono normy ży-
wieniowe naszych latorośli oraz 
wartości odżywcze i zdrowotne 
produktów.

Jak wskazują ogólnopolskie 
badania, w tym badania poznań-
skich naukowców na wielkopol-
skich dzieciach i młodzieży, pol-
skie dzieci przodują w rankingu 
otyłych. Wyniki podają, że 29 
proc. 11-latków w naszym kraju 
ma problem z nadwagą. A wśród 
13-latków i 15-latków co czwarte 
dziecko jest otyłe. Okazuje się, że 
w ciągu 20 lat liczba nastolatków 
ważących o wiele za dużo wzro-
sła aż trzykrotnie. Jednym z głów-
nych tego powodów są złe nawyki 
żywieniowe. Dlatego Minister-
stwo Zdrowia zdecydowało się 
na radykalny krok i wydało nakaz 
wycofania ze szkolnych sklepi-
ków niezdrowego jedzenia.

Co można teraz kupić w szko-
le? Jeżeli chodzi o napoje to tylko 
herbatę, napary owocowe i kawę 
zbożową, wodę, soki i przeciery, 
koktajle. Nie będzie już żadnych 
„energetyzujących dopalaczy”, 
coli, zupek w płynie itp. Oczy-
wiście owoce i warzywa. Z pro-
duktów zbożowych można bę-
dzie kupić produkty śniadaniowe 
bez dodatku cukru i słodzików, 
o niskiej zawartości lub obniżo-
nej zawartości soli. Z grupy mle-
ko i zamienniki dostępne będzie 
mleko bez dodatku cukru i sło-
dzików, napoje zastępujące mle-
ko (sojowe, ryżowe, owsiane, ku-
kurydziane, gryczane, orzechowe 
lub migdałowe) bez dodatku cu-
kru i słodzików, o niskiej lub o ob-
niżonej zawartości soli. Wśród 
produktów mlecznych dozwolo-
ny będzie jogurt, kefir, maślanka, 
mleko zsiadłe, mleko acidofilne, 

serwatka, ser twarogowy, serek 
homogenizowany o określonej 
zawartości cukru i tłuszczu, bez 
dodatku słodzików. A kanapki 
koniecznie z pieczywa razowe-
go, pełnoziarnistego lub bezglu-
tenowego. I tylko z dozwolonymi 
dodatkami, takimi jak: przetwory 
mięsne (do 10 g tłuszczu w 100 g), 
przetwory z ryb, jaja, ser (bez to-
pionego), wyroby z nasion roślin 
strączkowych, orzechy i nasiona, 
olej, masło, margaryna, zioła lub 
przyprawy niezawierające soli, 
warzywa, owoce. I w żadnym wy-
padku z sosami, np. majonezem. 
A sałatki tylko na bazie warzyw 
i owoców. W wypadku złamania 
przepisów przewidziano sankcje.

Ustawę popierają lekarze pedia-
trzy, którzy wyraźnie zauważa-
ją pogarszający się stan naszych 
dzieci. – Niestety, mam na co 
dzień do czynienia z dziećmi bar-
dzo otyłymi, niektórzy 12-latko-
wie, uczniowie piątej klasy szkoły 
podstawowej ważą nawet 100 kg 
– mówi dr Józefa Górecka. 

– Wprowadzenie rozporządze-
nia jest bardzo dobrym rozwią-
zaniem – uważa profesor Piotr 
Fichna, kierownik Kliniki Diabe-
tologii i Otyłości Wieku Rozwojo-
wego Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu. – Liczmy, że zawsze 
można je poprawiać i dostosowy-
wać do zaleceń lekarskich czy ży-
wieniowych. 

Mamy więc już apele i działania 
lekarzy, mamy edukację żywie-
niową i prozdrowotną w szkołach, 
mamy ustawę, mamy coraz więcej 
świadomych rodziców. Może uda 
się więc w porę zatrzymać szalo-
ne tempo rozwoju nadwagi u na-
szych dzieci i związanych z nią 
poważnymi schorzeniami, jak np. 
cukrzyca, nadciśnienie, zwyrod-
nienia kręgosłupa, zaburzenia me-
taboliczne i wiele innych…

~ Iwona Dostatnia
doradca żywieniowy  

i edukator w cukrzycy
iwona.porady@gmail.com

Od 1 września 
zdrowiej w szkolnych 
stołówkach  
i świetlicach
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INFORMATOR KULTURALNY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Biblioteka – miejsce atrak-
cyjne dla wszystkich. Za-
praszamy po urlopach, 

wakacjach na krótki fotograficzny 
spacer po Bibliotece Publicznej 
w Tarnowie Podgórnym. Szcze-
gólnie zachęcamy tych, którzy 
jeszcze nie zdążyli nas odwie-
dzić i zapisać się do BIBLIOTE-
KI, a przede wszystkim dzieci 
i młodzież przed okresem nauki, 
bo właśnie zaczyna się czas, który 
– czy chcemy czy nie – nie powi-
nien być czasem bez książki.

Zapraszamy także studentów, 
bo zbliża się ulubiony czas posze-
rzania wiedzy i kontaktu z książ-
ką, a czas bez książki to czas 
zmarnowany. Wszystkich innych, 
lubiących czytać, zapraszamy do 

naszych placówek. Wiedza zgromadzona na półkach, 
a także literatura lekka, łatwa, przyjemna i zapew-
niająca rozrywkę, jest w zasięgu ręki. Duży wybór 
książek, które warto i trzeba przeczytać. „Książka, to 
jeden z tych wynalazków, dla których nie znaleziono 
lepszych pod względem ergonomicznym odpowied-
ników” (Umberto Eco).

Dział dla dzieci i młodzieży. 
Kącik prasowy dla nastolatków.
Nowa forma literatury czyli AUDIOBOOKI.
Trochę edukacji, trochę zabawy.
Dział dla dorosłych – duży wybór nowości 
Literatura popularnonaukowa
Modne kryminały i thrillery
Literatura krajów skandynawskich
Literatura obcojęzyczna 
Prasa – tygodniki, miesięczniki, gazeta codzienna.
Katalog on-line na naszej stroni umożliwia zapo-

znanie się z całym bogatym, różnorodnym księgo-
zbiorem dla wszystkich.  ~ I.B.

„Tego chciałam”, 
„Trudno mi się przy-
znać”, „Nigdy wię-

cej nie tańcz ze mną”, „Bawię się 
świetnie” – to tylko niektóre prze-
boje Ani Dąbrowskiej. Jest ona 
jedną z ciekawszych artystek pol-
skiej sceny muzycznej. Od kilku-
nastu lat swoją twórczością udo-
wadnia, że muzyka pop może być 
jednocześnie ambitna i ciekawa. 
Przekonać się o tym będzie moż-
na także w Przeźmierowie.

Ania Dąbrowska popularna stała 
się dzięki pierwszej edycji progra-
mu „Idol”, w którym dotarła do fi-
nału. Bez wątpienia należy do eli-
tarnej grupy gwiazd tego programu, 
które zdołały wypracować własny, 
charakterystyczny styl i zbudo-
wały sobie silną pozycję na rynku 
muzycznym. Płyty wydaje rzad-
ko (ostatnia z nich, zatytułowana 
„Bawię się świetnie” ukazała się 
w 2012 roku), każda z nich zdoby-
wa jednak uznanie krytyków i słu-
chaczy. Obok albumów z autorski-
mi utworami na koncie ma płytę 
„Ania Movie” ze słynnymi moty-

Pop na wysokim poziomie wami filmowymi. Wśród wielu na-
gród, jakie trafiły do wokalistki jest 
8 Fryderyków (w tym Wokalistka 
Roku, Album Roku Pop i Piosenka 
Roku), Eska Music Awards, MTV 
Europe Music Awards, Paszport 
Polityki i wiele innych.

U podstaw sukcesu Ani Dą-
browskiej stoi charakterystyczny, 
spokojny i przepełniony emocja-
mi głos wokalistki i osobiste, tra-
fiające do wielu teksty. Nie bez 
znaczenia jest też wieloletnia 
współpraca z producentem Bog-
danem Kondrackim (współtwórcą 
sukcesów Moniki Brodki, Dawida 
Podsiadło, czy Tomka Makowiec-
kiego) oraz świetnym zespołem 
towarzyszącym jej na koncertach.

Po koncercie, który odbędzie 
się w Centrum Kultury w sobo-
tę 19 września o godz. 19, może-
my spodziewać się więc nie tylko 
wielu przebojów, ale i dopraco-
wanego brzmienia. Bilety w cenie 
40 zł można kupować w miejscu 
imprezy (w godz. 9-12 i 17-20), 
a także w Tarnowie Podgórnym 
– w siedzibie GOK „SEZAM” 
(w godz. 9-15) i Domu Kultury 
(w godz. 15-20). Polecam!

~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
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) w godz. 9-12 i 17-20 
- online w serwisie Biletomat.pl oraz na stronie www.goksezam.pl   

Informacja telefoniczna: 61 895 92 28

Wystawa pt. „Jan Paweł II 
- portrety Karoliny Szyman-Piórkowskiej”
16-30 września - Galeria w Rotundzie w Tarnowie Podgórnym
i Centrum Kultury w Przeźmierowie. Wstęp wolny.

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

Kabarety Hrabi i Jurki
we wspólnym programie „Aktorem w płot”
sobota, 26 września, godz. 18 oraz 20.45.
Centrum Kultury w Przeźmierowie. Bilety: 60 zł.

Wystawa pt. „Jan Paweł II 
- portrety Karoliny Szyman-Piórkowskiej”

Europejskie Spotkanie Orkiestr
- koncert galowy
sobota, 3 września, godz. 18.30
Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

100. koncert Lusowskich Spotkań Muzycznych:
Orkiestra dęta z Solingen (Niemcy)
niedziela, 4 września, godz. 13
Kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

Spektakl komediowy „Seks dla opornych”
wyk. Maria Pakulnis, Mirosław Kropielnicki
sobota, 10 października, godz. 17
Centrum Kultury w Przeźmierowie. Bilety: 35 zł.

Jazzowa Scena Sezamu:
Maciej Markiewicz Trio (koncert + wystawa)
sobota 24 października, godz. 18
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł.
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Przez dwa tygodnie w Tarno-
wie Podgórnym i w Prze-
źmierowie będzie można 

oglądać prace Karoliny Szyman-
-Piórkowskiej. Wszystkie obrazy 
składające się na wystawę są por-
tretami św. Jana Pawła II.

„Pokochałam Go od pierwsze-
go wejrzenia. Niestety, nigdy nie 
miałam okazji namalować Go, 
gdy żył. Zastanawiałam się, czy 
uda mi się odzwierciedlić w obra-
zach Jego wspaniałe, rozliczne za-
lety - dobroć, mądrość, szlachet-
ność, życzliwość” - tak o swoim 
cyklu obrazów mówi ich autorka.

Jest ona malarką i kopistką. 
W latach ’70 jej wystawa pre-
zentowana była w Muzeum Za-
chodnio-Kaszubskim w Bytowie. 

Europejskie Spotkanie Or-
kiestr powraca do Tarnowa 
Podgórnego! Nasza gmi-

na będzie gospodarzem piątej już 
edycji imprezy. Spotkają się u nas 
orkiestry dęte w Niemiec, Włoch, 
Litwy i Polski, a 3 października 
wystąpią na otwartym dla wszyst-
kich mieszkańców Koncercie Ga-
lowym w hali OSiR w Tarnowie 
Podgórnym.

Tradycje imprezy sięgają roku 
2000. Wówczas w niemieckiej 
miejscowości Rohrdorf odbyło się 
pierwsze Europejskie Spotkanie 
Orkiestr. Sześć lat później, trzecia 
edycja imprezy trafiła do Tarnowa 
Podgórnego, gdzie zagrały Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta Gminy 
Tarnowo Podgórne oraz orkiestry 
z Rohrdorfu i włoskiego Rosate.

Włosi z Corpo Bandistico di 
Rosate powrócą do naszej gminy 
po 11 latach. Obok nich wystąpi 
Orkiestra Dęta Szkoły Sztuk Pięk-
nych im. Stanisława Moniuszki 
w Solecznikach. Litewski zespół 
poprowadzi Rimantas Rutkau-
skas. Niemcy reprezentować bę-
dzie prowadzona przez Benedyk-
ta Frąckiewicza Symphonisches 
Blasorchester z Solingen. Nie za-
braknie także gospodarzy – Mło-

Portrety Jana Pawła II

W latach ’90 przygotowała ona 
portrety olejne książąt zachodnio-
pomorskich z dynastii Gryfitów, 
które do dziś zdobią jedną z sal 
zamku w Gryfowie. 

Na wystawę zapraszamy od 16 
do 30 września. Część prac poka-

zana zostanie w Centrum Kultury 
w Przeźmierowie (ul. Ogrodowa 
13a), druga – w Galerii w Rotun-
dzie w Tarnowie Podgórnym (ul. 
Ogrodowa 14). Wstęp wolny.

~Jarek Krawczyk

Wielkie, międzynarodowe święto muzyki

dzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 
Tarnowo Podgórne pod dyrekcją 
Pawła Joksa. 

Każda z orkiestr zaprezentuje 
się podczas Galowego Koncer-
tu, na który zapraszamy do hali 
OSiR przy ul. Nowej 15 w Tarno-
wie Podgórnym. Oprócz własnych 
programów, zespoły szykują dla 
słuchaczy niespodziankę – wspól-
ne wykonanie kilku utworów, któ-
re z pewnością zabrzmi bardzo 
efektownie.

Dzień po koncercie galowym 
niemiecki zespół uświetni jubile-
uszowy, setny koncert cyklu Lu-
sowskie Spotkania Muzyczne. 
Występ zespołu z Solingen roz-
pocznie się tradycyjnie o godz. 
13 w kościele w Lusowie. Pozo-

stałe grupy, także zagrają w ko-
ściołach naszej gminy. Orkiestra 
z Solecznik – w Ceradzu Ko-
ścielnym, Włosi – w Przeźmie-
rowie, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Tarnowo Podgór-
ne – w Baranowie, a w Tarnowie 
Podgórnym wystąpi prowadzona 
przez Krzysztofa Zarembę orkie-
stra Da Capo. Szczegółowy plan 
koncertów dostępny będzie na 
plakatach, w październikowym 
numerze „TarNowej Kultury” i na 
stronie www.goksezam.pl.

Koncerty będą nie lada atrakcją 
dla wszystkich miłośników mu-
zyki. Nie można ich przegapić, 
zwłaszcza, że kolejna taka okazja 
może przydarzyć się dopiero za 
kilka lat. ~Jarek Krawczyk
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W sobotę, 26 wrze-
śnia gościć będziemy 
w Przeźmierowie dwa 

znakomite kabarety. Oba wystę-
powały już w naszej gminie i zro-
biły prawdziwa furorę. Nie dzi-
wi zatem, że „Aktorem w płot”, 
wspólny program kabaretów Hra-
bi i Jurki cieszy się u nas olbrzy-
mim zainteresowaniem. Rozeszły 
się już niemal wszystkie bilety na 
spektakl o godz. 18. GOK „SE-
ZAM” zaprasza więc także na 
drugi, dodatkowy pokaz – o godz. 
20.45.

Zarówno Hrabi, jak i Jurki to 
czołowi przedstawiciele tzw. 
„Zielonogórskiego Zagłębia Ka-
baretowego”. Zespoły te łączy nie 
tylko miasto, z którego pochodzą, 
lecz także skłonność do impro-
wizacji i specyficzny, nieco abs-
trakcyjny rodzaj humoru. Żarty 
obu kabaretów przewyższają po-
ziomem większość popularnych 
ostatnio zespołów, a jednocześnie 
śmieszą do łez. 

Członkowie obu kabaretów 
współpracowali wielokrotnie, 
choćby przy okazji filmów wy-

Hrabi i Jurki razem i podwójnie

twórni „A’Yoy”, czy telewizyj-
nego, improwizowanego serialu 
„Spadkobiercy”. Wspólny pro-
gram nie był więc wielkim za-
skoczeniem. - Pomysł złączenia 
sił z innym kabaretem powstawał 
przez lata. Oswajanie się z myślą, 
ciche rozmowy, pytania stawiane 
półgębkiem. Kto? Z kim? Wresz-
cie stało się naturalne, że z kaba-
retem Jurki. Tak, przez jakiś czas 
będzie nas ośmioro, ośmiorgo, 
ośmiorgu, ośmiorgiem. Dwie ko-
biety, czyli dwa blond łby, oraz 
sześciu przeróżnych typów współ-

czesnego mężczyzny, czyli kalej-
doskop mord. O aktorach można 
sporo, ale czy trzeba zaraz do-
brze. I Hrabi, i Jurki, w liczbie 
ośm, biorą takiego aktora za nogi 
i rzucają w płot. Żeby poczuł, że 
żyje. Żeby mu się chciało. Teatr, 
kabaret, filmy, seriale, reklamy, 
filmy porno, teledyski, wreszcie 
życie, wszędzie się gra. Banalne, 
to prawda. Ale jakie prawdziwe! – 
tak o programie piszą członkowie 
kabaretu Hrabi.

Tworzą go znani z legendarne-
go kabaretu Potem Joanna Ko-
łaczkowska i Dariusz Kamys, 
a także Tomasz Majer i Łukasz 
Pietsch. Jurki występują w skła-
dzie: Agnieszka „Marylka” Li-
twin-Sobańska, „Znany” Wojtek 
Kamiński, Przemysław „Sasza” 
Żejmo i Bartłomiej Lewczuk.

Bilety na spektakl w cenie 
60 zł można kupować w Cen-
trum Kultury w Przeźmierowie 
(w godz. 9-12 i 17-20), Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym 
(w godz. 15-20) i siedzibie GOK 
„SEZAM” (w godz. 9-15). Bilety 
dostępne są także przez Internet – 
w Biletomat.pl. 

~Jarek Krawczyk

Od 15 września można kupować bilety na 
pierwszy po wakacjach koncert w cyklu 
„Jazzowa Scena Sezamu”. Tym razem go-

ścić będziemy światowej klasy pianistę – Macieja 
Markiewicza i jego trio. Koncert, połączony z wysta-
wą akwareli tego wszechstronnego artysty, odbędzie 
się w sobotę, 24 października o godz. 18 w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym. Cena biletu to 20 
zł.

Tego samego dnia rozpoczniemy dystrybucję bez-
płatnych zaproszeń na premierę nowego spektaklu 
Teatru Tańca Sortownia. Przedstawienie zatytułowa-
ne „Dylanie na ekranie” odbędzie się w sobotę, 17 
października w Centrum Kultury w Przeźmierowie.

Bilety i zaproszenia dostępne są w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym (w godz. 15-20), w siedzibie 
GOK „SEZAM” (w godz. 9-15) i Centrum Kultury 
w Przeźmierowie (w godz. 9-12 i 17-20). Sprzedaż 
biletów online prowadzi serwis Biletomat.pl.

~Jarek Krawczyk

Bilety na Markiewicza, zaproszenia na Sortownię
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W pierwszą sobotę wrze-
śnia odbyła się w Cen-
trum Kultury Przeźmie-

rowo impreza inna, niż wszystkie 
dotychczasowe: Targi Gminnych 
Inicjatyw Kulturalnych. Tego dnia 
mieszkańcy gminy Tarnowo Pod-
górne mieli okazję zapoznać się 
z ofertą kulturalną kół zaintere-
sowań i zespołów artystycznych 
GOK „SEZAM”. 

Przy ustawionych w sali wi-
dowiskowej stoiskach siedzie-
li przedstawiciele każdego z nich 
i zachęcali do przyłączenia się 
do poszczególnych grup. Moż-
na było zadać pytania dotyczące 

funkcjonowania zespołów i kół 
i poznać osobiście ich członków 
i instruktorów. Wiele stoisk zo-
stało specjalnie udekorowanych. 
Mogliśmy znaleźć na nich zarów-
no opasłe i bardzo ciekawe kro-

Występy, pomysły, spotkania

niki, jak i laptopy ze zdjęciami 
i prezentacjami multimedialnymi. 
Dużym zainteresowaniem cieszy-
ło się stoisko plastyczne, sporo 
osób odwiedzało też stanowiska 
zespołów ludowych. Co jakiś czas 
na scenie pojawiali się młodzi ar-
tyści, którzy dawali niewielkie 
próbki swoich możliwości. Był 
wśród nich Dziecięcy Zespół Pie-
śni i Tańca Ludowego Modraki, 
Mażoretki, Dawid ‘Białas’ Mu-
larczyk z Teatru Tańca Sortownia, 
kwartet muzyczny i przedstawi-
ciele Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej. Specjalne, otwarte kolegium 
redakcyjne TarNowej Kultury 
przeprowadziło także koło dzien-
nikarskie.

Targi nie tylko dawały możli-
wość poznania obecnej oferty, ale 
i rozszerzenia jej o własne pomy-
sły. W tym celu powstało Stoisko 
Naszych Inicjatyw, przy którym 
dyżurowali radni z Komisji Kul-
tury przy Radzie Gminy i przed-
stawiciele GOK „SEZAM”. Radni 
ogłosili konkurs na najciekawszą 
oddolną inicjatywę, z nietuzinko-
wą nagrodą – pomocą w realiza-
cji pomysłu. W sumie do specjal-
nej urny wrzucono 33 spisanych, 
nie tylko kulturalnych propozycji. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastą-
pić ma na początku października.

~Jarek Krawczyk

Wiodące zwyczajne, a wręcz banalne życie 
małżeństwo z wieloletnim stażem zapra-
gnęło ożywić swój związek i obudzić dawną 

namiętność. Alice i Henry wyjeżdżają na weekend do 
luksusowego hotelu. Zabierają ze sobą poradnik „Seks 
dla opornych”. Czy zawarte w nim mądrości na nowo 
rozpalą ich życie intymne? Przekonają się wszyscy, 
którzy wybiorą się na komediowy spektakl do Centrum 
Kultury w Przeźmierowie.

Sztuka Michele Riml w reżyserii Bożeny Borowskiej 
jest pełna trafnych spostrzeżeń o kobiecych i męskich 
pragnieniach. Nie tylko takich, których spełnienie od-
bywa się w łóżku. Dzięki znakomitej grze Marii Pakul-
nis i Mirosława Kropielnickiego widzowie nie tylko 
śmieją się do łez, lecz także zaglądają w głąb siebie.

Stefan Drajewski z Głosu Wielkopolskiego pisał 
o spektaklu: „Seks dla opornych” można by zagrać 

Śmiech i spojrzenie w głąb siebie
jako tanią farsę i publiczność była-
by zadowolona. Ale Pakulnis i Kro-
pielnicki pod czujnym okiem Boże-
ny Borowskiej doskrobali się pod 
pysznie napisanymi dialogami do 
czegoś więcej. Nie rezygnując z ko-
mediowości, starali się odkryć parę 
w zasadzie banalnych prawd, o któ-
rych małżonkowie po jakimś czasie 
zapominają lub może – których nie 
dostrzegają. Czasami trzeba poczy-
tać te absurdalne poradniki i spró-
bować wcielić je w życie, by się 
przekonać, że nie są one nam do ni-
czego potrzebne. Zamiast odgrywać 
absurdalne scenki, wystarczy poroz-
mawiać ze sobą, wsłuchać się w to, 

co mówi partner, by odkryć w nim 
tego kogoś, kogo się 25 lat temu po-
kochało.

Na to niezwykłe przedstawie-
nie zapraszamy 10 października 
o godz. 17 do Centrum Kultury 
w Przeźmierowie. Bilety w cenie 35 
zł można kupować w miejscu im-
prezy (w godz. 9-12 i 17-20) oraz 
w Tarnowie Podgórnym: w siedzi-
bie GOK „SEZAM” (w godz. 9-15) 
i Domu Kultury (w godz. 15-20). 
Sprzedaż biletów online prowadzi 
serwis Biletomat.pl.

 ~Jarek Krawczyk

Zgłoszono 33 nowe 

propozycje działań 

kulturalnych
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Wywiad Grzegorzem Markowskim, wokalistą Zespołu Perfect
Jak wspomina Pan czasy ze swojej szkoły podsta-

wowej?
Najbardziej utkwiło mi w pamięci to, że gdy posze-

dłem do szkoły, do pierwszej klasy, już pierwszego 
dnia dostałem uwagę do dzienniczka: Je i gwiżdże na 
lekcji. Miałem kanapkę, byłem głodny, jadłem, a póź-
niej niestety sobie gwizdałem na lekcji. Nie wiedzia-
łem, że tego nie wolno robić. 

Za szkołą raczej nie przepadałem, uczyłem się słabo. 
W sumie podstawówkę pamiętam jako długie pasmo 
kłopotów z nauką. Natomiast z miłych rzeczy wspo-
minam: grę w piłkę ręczną i harcerstwo – takie bardzo 
aktywne, czynne. Były również ładne dziewczyny… 
I pierwszy raz publicznie wykonałem piosenkę w po-
ciągu jadąc na wycieczkę szkolną. Przyszła nasza 
pani wychowawczyni i przyłapała nas na rozrabianiu 
(miałem chyba wtedy ze 12 lat) i żeby ją przeprosić 
poszedłem do radiowęzła i zaśpiewałem dla niej utwór 
Szczepanika pt.: ,,Kochać, jak to łatwo powiedzieć”. 
Było mnie słychać w całym pociągu. Moje wykonanie 
chyba jej się spodobało, bo darowała nam karę i nie 
wezwała rodziców. Generalnie, proszę się na mnie nie 
wzorować!

Który przedmiot w szkole lubił Pan najbardziej, 
a który najmniej?

Myślę, że jak większość dzieci najmniej lubiłem 
matematykę, dlatego że jej po prostu nie rozumiałem. 
Uczono tego przedmiotu tak dość zwyczajnie, pani 
pisała coś na tablicy, my niewiele z tego rozumieli-
śmy, w związku z czym, jak się czegoś nie rozumie, to 
człowiek zaczyna się bać. A jak się boi, to się trudno 
nauczyć. Łatwo mi przychodziły takie przedmioty jak 
język polski. Lubiłem również zajęcia z muzyki, był 
bardzo fajny pan, który grał na skrzypcach, „poka-
zywał” muzykę. Raczej przepadałem za przedmiota-
mi humanistycznymi, ze ścisłych byłem słaby, „same 
laczki”.

Kim chciał Pan wtedy zostać w przyszłości?
Na pewno chciałem mieć dużo żon, ale w naszym 

kraju nie można mieć więcej niż jedną. A ja zawsze 
tak sobie marzyłem, gdy dowiedziałem się z ogląda-
nych w telewizji ciekawostek z innych krajów, że ktoś 
ma trzy albo pięć żon, to strasznie im zazdrościłem. 

A tak poważnie, to jak każdy mały 
chłopiec, chciałem być strażakiem 
i ratować piękne dziewczyny z pło-
mieni. Albo lotnikiem. Marzyło mi 
się również, by zostać Indianinem 
takim jak Winnetou, czyli facetem, 
który jest sprawiedliwy, jeździ na 
koniu, a wszyscy się go boją!

Czyli rozpoczął Pan swoją wiel-
ką przygodę z muzyką już w szkole 
podstawowej?

W szkole podstawowej dostałem 
swój pierwszy instrument muzycz-
ny. Od babci, która kochała mnie 
bardzo, ale niestety już nie żyje. 
Kupiła mi skrzypce, na których 
próbowałem grać. Potem od rodzi-
ców dostałem pianino, następne 
były organki, harmonijka ustna. 
Uczyłem się grać na tych instru-
mentach sam, jak mi wyszła jakaś 
melodia, to bardzo się cieszyłem. 
A później na imieninach czy in-
nych rodzinnych imprezach pre-
zentowałem swoje umiejętności. 
Nawet w kościele wiedzieli, że lu-
bię dźwięki, a że byłem ministran-
tem, to dostawałem w czasie mszy 
dzwonki do obsługiwania. A ja 
tylko waliłem tymi dzwonkami za 
długo i za głośno, aż ksiądz musiał 
mi zwracać  uwagę. Ale i tak to 
lubiłem!

Skąd nazwa zespołu Perfect? 
czy były inne propozycje?

Tak, były inne propozycje, ale 
założyciel zespołu Zbyszek Hołdys 
uważał, że sam jest doskonały, bo 
słowo perfect po polsku oznacza 
doskonały. „Zespół Doskonały” to 
brzmi głupio, ale po angielsku wy-
gląda trochę lepiej. A on sobie wy-
myślił, że będzie zespół fantastycz-
ny, perfekcyjny i tak się przyjęło. 

Jaki jest Pana ulubiony instru-
ment muzyczny i czy umie Pan na 
nim grać?

Lubię bardzo gitarkę, na której 
gram na swój własny użytek. Kilka 
razy udało mi się wymyślić parę 
melodii, piosenek, które można 
było zaaranżować i dodać do tego 
inne instrumenty, dołożyć perku-
sję, czasami fortepian. W związku 
z czym mogę powiedzieć o sobie, 
że jestem kompozytorem, choć 

oczywiście nie tak zdolnym jak 
Mozart, Bach czy Beethoven. 

Czy spośród wszystkich utworów 
wykonywanych przez Perfect jest 
taki, z którym wiążą się Pańskie 
najlepsze wspomnienia?

„Autobiografia” to jest taka pio-
senka, która dotyka naszej histo-
rii. Pada tam imię i nazwisko Poli 
Raksy –  była najpiękniejszą z ak-
torek polskich lat 60-tych, 70-tych 
(wszyscy chłopcy, młodsi i starsi, 
się w niej kochali). Piec Martenow-
ski to były huty, których dzisiaj 
właściwie już nie ma. A to wszyst-
ko w tym tekście pada. I w zasa-
dzie, można powiedzieć, że jest to 
moja historia z przeszłości. 

Jaką receptę na sukces mógłby 
Pan dać nam, uczniom szkoły pod-
stawowej?

Jeżeli odkrywasz w sobie jakiś 
talent, na przykład podróżniczy, 
i lubisz chodzić po górach, to roz-
wijaj tę pasję. Musisz pracować 
nad swoją wytrzymałością, wzmac-
niać nogi, mieć silną determinację, 
by robić to dobrze. Jeżeli pociąga 
cię malowanie, to musisz wziąć 
papier, sztalugi, ołówek czy wę-
giel i rysować. Starać się ten talent 
ciągle rozwijać, szlifować, uczyć 
się tego już od samego począt-
ku. Jeżeli masz talent muzyczny, 
to muzyka sama nie przychodzi. 
Musisz najpierw określić na czym 
chciałbyś grać. Ktoś ma dobre 
poczucie rytmu, będzie dobrze się 
czuł na instrumentach perkusyj-
nych. Inny będzie miał doskonałe 
wyczucie harmonii, powinien grać 
na instrumencie harmonicznym na 
przykład: pianino czy fortepian. 
Ktoś inny będzie miał ochotę grać 
na gitarze. Ale to wszystko wyma-
ga wielu lat pracy i poświęcenia. 
A potem, jak się odnosi sukces, nie 
zwariować z tego powodu i trak-
tować to jako codzienne zajęcie, 
które daje wielkie spełnienie. Czyli 
idziesz do pracy, którą kochasz! To 
się, niestety, nieczęsto zdarza. 

Dziękuję bardzo za wywiad

Wywiad z Grzegorzem  
Markowskim przeprowadził  

Kacper (Dembon) Dembniak kl. 5a
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Nowy rok szkolny 2015/2016

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Już czas na zabawę i naukę…

Tak niedawno rozstaliśmy się, a znów nadszedł 
czas powrotu. Za nami dwa miesiące beztro-
skich wakacji. Trzeba pożegnać plaże tonące 

w słońcu, błękit nieba, ścieżki górskie, wakacyjnych 
przyjaciół, by z radością rozpocząć nowy rok szkol-
ny 2015/2016.

Szczególnie ciepłe słowa kieruję pod adresem 
uczniów klas pierwszych, którzy będą zdobywać wie-
dzę, doświadczenie, zawierać nowe przyjaźnie, a to 
wszystko za sprawą ludzi, którzy mają na względzie  
dobro uczniów „i dzisiaj, i jutro”.  Obiecujemy, że za-
pewnimy naszym podopiecznym jak najlepszą atmos-
ferę i bezpieczne warunki nauczania.

Nasza szkoła od wielu lat posiada atrakcyjną ofertę 
zajęć dodatkowych. Pragniemy poszerzać zaintereso-
wania uczniów, rozwijać ich talenty, dlatego zaprasza-
my do udziału w kołach przedmiotowych,  językowych, 
sportowych, artystycznych. Nie zabraknie również roz-

Po raz dwudziesty w lusowskiej szkole Dyrek-
tor Aleksandra Kolendo obwieściła rozpo-
częcie roku szkolnego. Najliczniejszą grupę 

stanowiły pierwszaki, które zostały powitane przez 
starszych kolegów i koleżanki tymi słowami: 

Dzień to wspaniały, dzień to wesoły
Wróciły z wakacji dzieci do szkoły…
Nowi Koledzy, Nowe Koleżanki
Witamy Was w lusowskiej szkole, 
Obiecujemy opiekować się Wami
Nie będziecie się nudzić z Nami. 
Nasza świetna szkoła z tego słynie, 
że na realizacjach projektów, czas nam twórczo płynie.
Pierwsi w Gminie w szachy gramy, wiele turniejów wygrywamy. 
ZOO matematyczne ma wiele zwierzaków, 
zapraszamy chętnych pierwszaków. 
Można tu także majsterkować, słuchać bajek i haftować. 
Gry planszowe też lubimy, sukcesów i porażek na nich się uczymy. 
Jedni przyrodę fotografują, inni na kółku plastycznym malują. 
Tańca też się tu uczymy, i do kosza celnie piłkę wrzucimy. 
Potrafimy świetnie liczyć, na wuefie sprawnie ćwiczyć.
Talent muzyczny też posiadamy, na muzyce i chórku go rozwijamy. 
Szkoła nasza jest wyjątkowa, atmosfera w niej zawsze jest odlotowa. 
Od dzisiaj dla Was nie będzie już nowa, przyjąć Was wszystkich jest 

gotowa! ~H. Świąder, M. Czwójdzińska

maitych konkursów, spotkań z cie-
kawymi ludźmi, wycieczek edu-
kacyjnych. Oczywiście zachęcamy 
także do korzystania z bogatego 
księgozbioru szkolnej biblioteki, 
a na tych, którzy muszą dłużej po-
zostać w szkole, czeka świetlica 
„Hałasówka”. Tu można odrobić 
lekcje pod okiem fachowej kadry, 
miło spędzić czas podczas zabawy, 
odpocząć.

Na naszych uczniów czeka od-
nowiona stołówka. Wejście do 
niej zostało zmodernizowane.
Przed nami rok wytężonej pra-
cy. Kierując się łacińską maksy-
mą „per aspera ad astra” („przez 
trudy do gwiazd”), postaramy się 

WZP. 6721.12.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusówku – 
„Osiedle Morskie Centrum”.

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 społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XV/188/2015 

z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej w Lusówku – „Osiedle Morskie Centrum”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w 
siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz składać wnio-
ski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tar-
nowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie 
do dnia 9 października 2015 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko 
/ nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy. 

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

wspólnie pokonać wszelkie trud-
ności, by odnieść sukces.  To, jaki 
będzie ten rok, w największej 
mierze zależy od naszych postaw, 
motywacji do pracy, podejścia do 
obowiązku, którym jest szkoła. 

Nasze wysiłki będą zmierza-
ły do  osiągnięcia jak najwyższych 
wyników w nauce,  zarówno z po-
szczególnych przedmiotów,  jak i na 
sprawdzianie po szkole podstawo-
wej oraz osiągania sukcesów w róż-
norodnych konkursach.Wszystkim 
drogim uczniom życzę radości, su-
mienności, wspaniałych sukcesów, 
rodzicom zadowolenia ze swo-
ich pociech i owocnej współpracy 
ze szkołą, a nauczycielom i innym 
pracownikom szkoły wytrwałości 
i wielu powodów do satysfakcji.

~Renata Duszczyk  
– dyrektor szkoły
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WZP.6721.18.2014
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w Batorowie i Swadzimiu – rejon ulic: Widok, Stefana Batorego i Nad Stawem – 
część B

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodaro-
waniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Batorowie 
i Swadzimiu – rejon ulic: Widok, Stefana Batorego i Nad Stawem – część B wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 5 października 2015 r. do 2 listopada 2015 r. w go-
dzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbę-
dzie się w dniu 19 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym 
o godz.15.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwe-
stionuje 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 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 23 listopada 2015 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.18.2014
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Rumianku, w rejo-
nie ulic: Nowej, Parkowej i Szkolnej - część A (obejmująca dział-
ki nr 31/8, 31/20, 31/21-część)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 mar-
ca 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 udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. 
zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rumianku, 
w rejonie ulic: Nowej, Parkowej i Szkolnej - część A wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 października 2015 
r. do 29 października 2015 r. w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 26 październi-
ka 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  
o godz.15.30.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 
listopada 2015 r.

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

WZP.6721.10.2013
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospo-
darczej w Tarnowie Podgórnym, w rejonie drogi krajowej nr 92 
i ulicy Wierzbowej

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 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 wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenów działalności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, w rejo-
nie drogi krajowej nr 92 i ulicy Wierzbowej wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko w dniach od 5 października 2015 r. do 2 listopada 
2015 r. w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego odbędzie się w dniu 26 października 2015 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.16.00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 li-
stopada 2015 r.

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

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tarnowo Podgór-
ne informuje, że dnia 11 września 
2015r. ogłoszony został wykaz 
nieruchomości Gminy Tarno-
wo Podgórne, przeznaczonej do 
sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym, nieruchomość zabudowana 
położona w Sadach ul. Kobylnic-
ka, działka nr 113/12 o pow. 3163 
m2 .

Wykaz tabelaryczny podlega 
podaniu do publicznej wiadomo-
ści przez wywieszenie na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Gminy, na 
okres 21 dni, na stronie interneto-
wej Urzędu: bip.tarnowo-podgor-
ne.pl/. Informacji szczegółowych 
udziela Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami, Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, tel. 61-89-59-
261.”
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WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnowo Podgórne

Położenie nieruchomości Numer działek Pow. łączna 
działek

Cena wywoławcza (w 
tym 23% VAT)

Wysokość wadium Minimalna wysokość postą-
pienia

Jankowice ul. Wiśniowa 302/2, 302/3 6,5247 ha 6.420.400,00 zł 321.020,00 zł 64.204,00 zł

Nieruchomość gruntowa, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w 
Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW PO1P/00097922/9 położna jest w 
obrębie Jankowice, na ark. mapy 2.

• Działki nr 302/2, 302/3 tworzą jedną nieruchomość o łącznej po-
wierzchni 6,5247 ha. Nieruchomość jest niezabudowana położona przy dro-
dze utwardzonej, znajduje się w odległości 450m do drogi krajowej – 92, 
9km od obwodnicy S11, z której jest zjazd na autostradę Świecko-Warsza-
wa, odległość do Poznania 25km. Teren nieruchomości ma kształt regular-
ny, zbliżony do prostokąta, wymiary szerokość 126 m, długość 523 m, teren 
użytkowany rolniczo. W bliskim zasięgu (ul. Wiśniowa) znajdują się sieci: 
wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna oraz energetyczna (ulica Połu-
dniowa w Rumianku).Teren jest wydzierżawiony pod uprawy rolne.

• Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów aktywizacji gospodarczej w Rumianku – część A, zatwierdzo-
ną uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XI/140/2006 z dnia 2 czerw-
ca 2015r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 12 czerwca 2015r, poz. 3778, 
działki nr 302/2, 302/3 położone są na terenie zabudowy techniczno-produk-
cyjnej lub zabudowy usługowej – symbol 2P/U.

PIERWSZY  PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 4 listopada 2015r.  o 
godz. 10oo – (środa) w sali nr 100 (I piętro) Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym ul. Poznańska 115.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpie-
niem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu 
wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetar-
gu (w przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych ko-
nieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym 

pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne na-
bycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny 
wypis w rejestru (notarialne pełnomocnictwo).

W przetargu na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać podmioty, je-
żeli wniosą wadium w  pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie póź-
niej niż do dnia 30 października 2015r. (piątek), na rachunek bankowy Urzę-
du 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 wska-
zany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jedno-
znacznie, kto wpłacił wadium i kto jest uprawniony jest do wzięcia udziału w 
przetargu na daną nieruchomość. Wadium osoby wygrywającej przetarg zosta-
nie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia 
się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozosta-
łych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż 
przed upływem 3 dni od; odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważ-
nienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  

• termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2015r. 
poz. 782) upłynął w dniu 10 sierpnia 2015r.

• W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od prze-
targu. mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie internetowej: 
www.podgik.poznan.pl/.  Dodatkowe informacje można uzyskać: Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. 
Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261.   

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnowo Podgórne

Położenie nieruchomości Numer działki Pow. działki Cena wywoławcza 
(w tym 23% VAT)

Wysokość wadium Minimalna wyso-
kość postąpienia

Tarnowo Podgórne ul. 23 Października /27 Grudnia 1378/13 2199 m2 415.000,00 zł 62.250,00 zł 4.150,00 zł
• Nieruchomość gruntowa, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Mia-

sto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą PO1P/00106066/7 położna jest w 
obrębie Tarnowo Podgórne, na ark. mapy 4.

• W/wym. działka nr 1378/13 jest niezabudowana, położona w pobliżu 
osiedla domów jednorodzinnych i przedszkola publicznego, od wschodu gra-
nice stanowi rów melioracyjny. W/wym. działka ma kształt zbliżony do trój-
kąta. Ulice 23 Października i 27 Grudnia są utwardzone, w bardzo dobrym 
stanie technicznym, urządzone są ciągi piesze, znajdują się w nich sieci: ener-
getyczne, wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne, telefoniczne.

• Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w miejscowościach Tarnowo Podgórne i Góra – dla terenów w są-
siedztwie ronda im. Lecha Wałęsy, ronda im. Tadeusza Mazowieckiego oraz 
przy ulicach: Owocowej, Nowej, Rokietnickiej i ks. J. Bryzy, zatwierdzoną 
uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXX/ 913 /2014 z dnia 26 sierp-
nia 2014r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 1 października 2014r, poz. 
5034, działka 1378/13 położona jest na terenie zabudowy usługowej – sym-
bol 2U.

DRUGI  PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 5 października 2015r.  o 
godz. 12oo - (poniedziałek) w sali nr 100 (I piętro) Urzędu Gminy w Tarno-
wie Podgórnym ul. Poznańska 115.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpie-
niem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu 
wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetar-
gu (w przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych ko-
nieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne na-

bycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny 
wypis w rejestru (notarialne pełnomocnictwo).

W przetargu na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać podmioty, je-
żeli wniosą wadium w  pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później 
niż do dnia 30 września 2015r. (środa), na rachunek bankowy Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 
000 50265 1441.

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

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestników prze-
targu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni 
od; odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, za-
kończenia przetargu wynikiem negatywnym.  

• termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2015r. 
poz. 782) upłynął w dniu 18 czerwca 2015r.

• Pierwszy przetarg odbył się w dniu 3 sierpnia 2015r. 
• W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od prze-

targu. mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie internetowej: 
www.podgik.poznan.pl/ - Dodatkowe informacje można uzyskać: Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. 
Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261.   
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WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE - OGŁASZA V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowie Podgórnym w rej. ul. 27 Grudnia ul. Cichej oraz w Batorowie ul. Stefana Batorego.
Lp. obręb Nr działki Powierzch-

nia w m2
Księga wieczysta Cena wywoławcza (w 

tym 23%VAT)
Wysokość 
wadium

Postąpienie 
minimalne

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

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

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

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

przeznaczenie nierucho-
mości

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

opis nieruchomości w/wym. działki są niezabudowane, niezagospodarowane

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

przeznaczenie nierucho-
mości

w/wym. działka znajduje się na terenie, dla którego nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla 
działki 119/5 została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr WZP.6730.281.2013 z dnia 18.11.2013r. w zakresie budowy 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego 

opis nieruchomości w/wym. działka jest niezabudowana, niezagospodarowana, częściowo porośnięta drzewami(brzozami), i krzewami, częścio-
wo ogrodzona starą siatką drucianą

Przetarg na sprzedaż w/wym. nieruchomości odbędzie się 5 października 2015r. (poniedziałek) w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie 
Podgórnym ul. Poznańska 115, nieruchomości poł. w Tarnowie Podgórnym o godz. 9oo, nieruchomości poł. w Batorowie o godz. 11oo.

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

W przetargach na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać podmioty, jeżeli wniosą wadium w  pieniądzu w wyżej określonej wysokości, 
nie później niż do dnia 30 września 2015r. (środa), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań 
nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441.

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

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

•  Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015r. poz. 782) upłynął w dniu 8.08.2014r. W uzasadnionych 
przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. 

• Pierwszy przetarg odbył się 13 października 2014r, drugi przetarg odbył się 16 lutego 2015r, trzeci 4 maja 2015r. czwarty 22 czerwca 
2015r.

• Mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie internetowej: www.podgik.poznan.pl/, tekst planów dostępne są na stronie inter-
netowej: www.tarnowo-podgorne.pl/. Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgór-
nym ul. Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261.   

Po raz piąty raz, a drugi w Tarnowie Podgórnym, odbędzie się tur-
niej koszykarski oldbojów:

V Jubileuszowy Turniej Chyżych Dziadków 
o puchary i pod Patronatem Wójta Tadeusza Czajki 

Tarnowo Podgórne, 16-18 października 2015 r.
W Turnieju zagra sześć zespołów męskich: Betomex Koszalin, Old-

boys Działdowo, Stare Pierniki Toruń, Old Basket Zielona Góra, Old-
boys Lublin i Chyże Dziadki. Oprócz tego na parkiecie wystąpią cztery 
zespoły juniorek starszych z Działdowa, Lęborka, Torunia i Poznania!

Mecze odbywać się będą w Hali OSiR przy ul. Nowej 15, w piątek 
w godz. 14.00-19.00, w sobotę w godz. 10.00-19.00 

Szczegółowy plan gier przedstawiony zostanie w październiku. Infor-
macje bieżące na stronie www.chyzedziadki.pl

Zapraszamy ~Chyże Dziadki

Zagrają Chyże Dziadki
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WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnowo Podgórne

Położenie nieruchomości Numer 
działki

Pow. działki Cena wywoławcza (w 
tym 23% VAT)

Wysokość wadium Minimalna wysokość 
postąpienia

Jankowice ul. Edmundowska 137 3156 m2 397.000,00 zł 19.850,00 zł 3.970,00 zł

Nieruchomość gruntowa, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare 
Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW PO1P/00238796/7 
położna jest w obrębie Jankowice, na ark. mapy 2.

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

• Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru Chronionego Krajobrazu, część Jankowice – ob-
szar IIJ1M2, zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
nr V/ 24 /2006 z dnia 28 grudnia 2006r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
z dnia 30 kwietnia 2007r, poz. 1604, działka 137 położona jest na te-
renie zabudowy mieszkaniowej – symbol M4.

PIERWSZY  PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 5 października 
2015r.  o godz. 13oo –

(poniedziałek) w sali nr 100 (I piętro) Urzędu Gminy w Tarnowie 
Podgórnym ul. Poznańska 115.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przy-
stąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetar-
gowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości 
przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania 
czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżon-

ków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), 
osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru 
(notarialne pełnomocnictwo).

W przetargu na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać pod-
mioty, jeżeli wniosą wadium w  pieniądzu w wyżej określonej wyso-
kości, nie później niż do dnia 30 września 2015r. (środa), na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. 
O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441.

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

• Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium po-
zostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie 
później niż przed upływem 3 dni od; odwołania przetargu, zamknię-
cia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wyni-
kiem negatywnym.  

• termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (tj. Dz.U.2015r. poz. 782) upłynął w dniu 10 sierpnia 2015r. 

• W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od 
przetargu. mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie 
internetowej: www.podgik.poznan.pl/.  Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261. 

Letnia wakacyjna przygoda z tańcem klubu 
OSiR Jast Tarnowo Podgórne dobiegła koń-
ca. Jej finał miał miejsce 29 sierpnia w parku 

700-lecia w Tarnowie Podgórnym podczas festynu 
„Pożegnanie lata 2015”. 

W lipcu i sierpniu tancerze doskonalili swoje 
umiejętności podczas 10-dniowych warsztatów ta-
necznych. Oprócz programowych zajęć tanecznych 
w technikach disco-dance, hip-hop, modern, jazz 
i salsa uczestnicy mogli wziąć udział w licznych za-
jęciach ogólnorozwojowych, akrobatycznych, kon-
kursach, grach terenowych, kąpielach w Jeziorze 
Rybnickim, jeździe na koniu i dyskotekach. Poza 
tym wśród atrakcji znalazł się wyjazd do Parku Wod-
nego Ruda. 

Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem w sze-
regi JAST zapraszam do zapoznania się z ofertą 
i nowym grafikiem zajęć na stronie www.dance.pl. 
Szczegółowe informacje można uzyskać  również 
dzwoniąc pod nr tel. 726 566 726. ~Ania Lis

Wakacyjne warsztaty taneczne
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Anna Lis: Cenniejszy dla 
Ciebie jest brązowy medal 
Mistrzostw Europy czy czwar-
te miejsce na Mistrzostwach 
Świata?

Julita Jagodzińska: Ciężko mi 
jednoznacznie określić co jest dla 
mnie ważniejsze. Brązowy medal 
mistrzostw Europy w sprincie 
jest dla mnie bardzo cenny, po-
nieważ wywalczenie go bardzo 
dużo mnie kosztowało. Więk-
szość pojedynków w sprincie 
była bardzo wyrównana i liczył 
się każdy centymetr. Musiałam 
dać z siebie wszystko i pojechać 
dobrze taktycznie. Bardzo cieszy 
mnie ten medal. 

Wywiad z Julitą Jagodzińską, czwartą 
juniorką świata w kolarstwie torowym

Jeśli chodzi o czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata, to też je-
stem z niego zadowolona. Medal był blisko, więc pozostaje mały nie-
dosyt, ale bycie w światowej czołówce w keirinie i sprincie uważam za 
dobre osiągnięcie. 

Otarłaś się o podium. Czy był jakiś element w Twojej jeździe, 
który byś zmieniła?  

Jeśli teraz mogłabym pojechać ten keirin jeszcze raz, to nie czekała-
bym na moje rywalki, tylko zaatakowała jako pierwsza. Myślę, że to 
byłoby lepsze rozwiązanie i wtedy mogłabym być w granicach drugie-
go lub trzeciego miejsca.  

Z roku na rok „kręcisz” coraz lepsze czasy. Na MŚ już uzyskałaś 
drugi rezultat w historii polskiego kolarstwa juniorek na 200 m ze 
startu lotnego. Jaki czas marzy się Tobie w kolejnym sezonie?

Jestem bardzo zadowolona z tego, że cały czas robię postęp. Na Mi-
strzostwach Świata pojechałam czas 11.659, było to dla mnie bardzo 
pozytywnym zaskoczeniem. Za rok chciałabym jeździć w granicach 
11.3 – 11.4 sek.

Jakie stawiałaś sobie cele na Mistrzostwa Europy, a jakie na Mi-
strzostwa Świata?

Przed mistrzostwami Europy kilka razy ścigaliśmy się na międzyna-
rodowych zawodach w Cottbus, na których obsada była bardzo podob-
na. Na każdych zawodach stawałam na podium w keirinie, zdarzało się 
też, że byłam na podium w sprincie. Te zawody pozwoliły mi poczuć 
się pewniej i poznać rywalki. Jadąc na Mistrzostwa Europy celowa-
łam w medal w keirinie, a w sprincie na miejsce w pierwszej piątce. 
Niespodziewanie jednak zdobyłam medal w sprintach, które nigdy nie 
były moją koronną konkurencją. Natomiast 4 miejsce w keirinie na 
Mistrzostwach Europy było dla mnie małym rozczarowaniem. Po nich 
kolejnym celem były starty na Mistrzostwach Świata. W sprincie celo-
wałam w miejsca od 5 do 8. W keirinie chciałam być w finale A. Nie 
stawiałam sobie jakiegoś konkretnego celu.

W kolejnym sezonie będziesz startować w kategorii Elita kobiet. 
Czy czujesz się gotowa na rywalizację z dużo bardziej doświadczo-
nymi zawodniczkami?

W Polsce czuje się gotowa na rywalizację w tej kategorii. Już rok 
temu zdobyłam 3 medale Mistrzostw Polski Elity. Jeśli chodzi o po-
ziom w Europie i na Świecie to pierwszy rok w nowej kategorii będzie 
ciężkim okresem. Wiem, że muszę trenować najciężej jak potrafię i nie 
zrażać się porażkami, żeby w przyszłości móc zdobywać medale mi-
strzostw Europy i Świata w kategorii U23 i Elity. Przejście z juniorki 
do kat. U23 i elity jest trochę zderzeniem z zupełnie innym poziomem. 
Trzeba wytrzymać ten najgorszy okres, a później będzie już tylko le-
piej.

Na której zawodniczce się wzorujesz?
Bardzo imponują mi zawodniczki takie jak Victoria Pendleton 

z Wielkiej Brytanii, która jest dziewięciokrotną mistrzynią świata 
w konkurencjach sprinterskich, zdobyła także 3 medale na igrzyskach 
olimpijskich. Często oglądam filmiki jak wygrywała sprinty lub keirin 
i staram się coś podpatrzeć. Kolejną taką zawodniczką jest Anna Me-
ares z Australii, która 11 razy została mistrzynią świata, zdobyła rów-
nież 5 medali igrzysk olimpijskich i ściga się w czołówce światowej.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Anna Lis
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10 października na hali 
OSiR w Tarnowie 
Podgórnym przy ul. 

Nowa 15 w godz.8.00 – 16.00 
odbędą się zawody sportowe pod 
nazwą Tarnowo Podgórne Fight 
Cup w takich formułach walki jak 
K-1 RULES, BOKS oraz Brazy-
lian Jiu Jitsu. Zawody skierowa-
ne są do zawodników amatorów, 
którzy zostaną przydzieleni do 
odpowiednich grup startowych 

Sobota ze Sportami Walki

nazwą Tarnowo Podgórne Fight Night. Podczas Gali odbędzie się w 
sumie 10 pojedynków w formułach MMA, K-1 Rules i Boks, w któ-
rych swoje nieprzeciętne umiejętności zaprezentują najlepsi zawodni-
cy z Województwa Wielkopolskiego na czele z Michałem Pietrzakiem 
(Mistrz Polski w Zapasach, który zawalczy w walce MMA), Kamilem 
Szłapka (Mistrz Polski w Kickboxingu) oraz Filipem Sadowskim (Mul-
timedalistą zawodów w Brazylijskim Jiu Jitsu, który zadebiutuje w po-
jedynku MMA).

Ponadto w ringu zobaczymy również zawodników z Klubów Gmin-
nych takich jak: Sztama Kickboxing Team Rokietnica, Maximus Klub 
Baranowo, Wuef Club Tarnowo Podgórne. Nie zabraknie oczywiście 
przedstawicieli poznańskich klubów: Samolewski Gym Poznań, Ankos 
Zapasy Poznań, Gameness Taem Poznań, Our Team Poznań MMa Devil 
Poznań czy KKS Sporty Walki Poznań. Swoją obecność zaznaczą rów-
nież bokserzy z Szamotów.

Tarnowo Fight Night to nie tylko Walki. To również show, świetna 
muzyka oraz maximum adrenaliny i emocji. Patronat Honorowy nad 
imprezą objął Wójt Tadeusz Czajka. Zapraszamy wszystkich sympaty-
ków sportów walki na wielkie sportowe emocje. Bilety na wieczorną 
galę w cenie od 30 zł dostępne są w następujących punktach:

- recepcja WUEF CLUB, ul. Pocztowa 1 w Tarnowie Podgórnym,
- recepcja Samolewski Gym, os. Przyjaźni pawilon 132c w Poznaniu.

~na

na podstawie wieku i poziomu 
zaawansowania (początkujący, 
średniozaawansowany, zaawan-
sowany), jak i ze względu na ka-
tegorię wagową, w której chcą 
walczyć. 

Dodatkowo w godzinach wie-
czornych (19.30 – 22.00) zorgani-
zujemy Galę Sportów Walki pod 

Już po raz szósty w Tarnowie Podgórnym od-
były się międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
w Strzyżeniu Psów – Masters Grooming Show 

2015. Organizatorem konkursu było Polskie Stowa-
rzyszenie Groomerów, a Mistrzostwa jako jedyne zo-
stały ujęte w kalendarzu European Grooming Asso-
ciation. 22 sierpnia w hali OSiR od rana odbywały 
się konkursy w kategoriach: trymowanie, commer-
cial i model dog, a po południu w kategoriach: pudle, 
spaniele i setery oraz początkujący. Drugi dzień Mi-
strzostw rozpoczął się od rywalizacji w kategoriach: 
inne czyste rasy i Intermediate oraz popołudniowej 
– Oster European Invitational Tournament of Cham-
pions. Poza konkursami uczestnicy mogli wziąć 
udział w seminariach poświęconych m.in. tematyce: 
groomingu wystawowego angielskiego cocker spa-

Mistrzowskie 
strzyżenie

niela, biznesowych aspektów prowadzenia działalności groomerskiej 
w oparciu o książkę „The Dog Grooming Business Course”, specyfi-
ki rasy bichon frise oraz groomingu wystawowego i kosmetyki pudla. 
Tytuł Best In Show Masters Grooming Show Tarnowo Podgórne 2015 
zdobyła Katarzyna Palka – przewodnicząca komisji egzaminacyjnej dla 
zawodu groomer, a Groomerem Roku 2015 została Eliza Tomczak – 
była prezes Polskiego Stowarzyszenia Groomerów. ~Ania Lis
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Tarnovia Basket szykuje się do sezonu

10 sierpnia zawodnicy 
koszykarskiej druży-
ny Tarnovia Basket 

rozpoczęli okres przygotowaw-
czy do rozgrywek III Ligi w se-
zonie 2015/2016. Pierwsze dwa 
tygodnie, pod wodzą trenera An-
drzeja Penconka, który odpowia-
da za przygotowanie motorycz-
ne, zawodnicy przepracowali na 
siłowni oraz stadionie lekkoatle-
tycznym. Wysoka intensywność 
treningów nie okazała się proble-
mem, bo większość zawodników 
bardzo solidnie spędziła przerwę 
między rozgrywkami. Trener Pen-
conek był pod wrażeniem pracy 
jaką wykonali samodzielnie, a na-
stępnie już na wspólnych trenin-
gach.

Obecnie drużyna, trenując już 
głównie czysto koszykarsko, 
przygotowuje się na halach w 
Tarnowie Podgórnym i Barano-
wie do pierwszych meczów spa-
ringowych. Rywalami w czasie 
gier przedsezonowych będą głów-
nie drugoligowe drużyny, m.in. 
MKS Gniezno, AZS Politechnika 
Poznańska i Rawia Rawicz. Tre-
ner Maciej Dudzik będzie dyspo-
nował w nowym sezonie szero-
kim składem, z kilkoma nowymi 
twarzami. Większość z nich to 
młodzi zawodnicy, ale już z do-
świadczeniem w wyższych kla-
sach rozgrywkowych. W drużynie 

pozostali też wszyscy najważniejsi gracze z poprzedniego sezonu. Tre-
ner Dudzik zapowiada, że jego drużyna ma grać szybką koszykówkę na 
dużej intensywności. Trzecioligowy sezon rozpocznie się na przełomie 
września i października. Najgroźniejszymi rywalami w walce o awans 
do turniejów o wejście do II Ligi wydają się być drużyny z Zachodnio-
pomorskiego: Gryf Goleniów i Bombardier Szczecin, a także spadko-
wicz Obra Kościan oraz młoda drużyna Basket Suchy Las. Szykują się 
duże emocje w Tarnowie Podgórnym przez cały sezon. 

O meczach sparingowych, a także starcie rozgrywek III Ligi klub na 
bieżąco informuje na swoim profilu na facebook.com/tarnoviabasket. 
Już teraz można tam znaleźć obszerne relacje zdjęciowe i filmowe z 
przygotowań do sezonu. Nadal poszukiwani są młodzi entuzjaści ko-
szykówki ze szkół podstawowych i gimnazjalnych chętni do regular-
nych treningów koszykarskich. Informacje można uzyskać pod nr tele-
fonu 535 403 005. Wszystkich chętnych zapraszamy do zagrania razem 
z Tarnovią Basket!

~Tarnovia Basket

PODZIĘKOWANIA 

Serdeczne podziękowania dla Rady Sołeckiej wsi Góra za ogromny wkład włożony w organizację Biesiady Dożynkowej, 
która odbyła się 29.08.2015.

Dziękuję pani świetlicowej, opiekunowi terenu zielonego oraz wszystkim paniom, które podjęły się trudu przygotowania 
przepysznych domowych wypieków i smacznych dań w naszej kuchni. Wielkie wyrazy wdzięczności dla wszystkich sponsorów, 
którzy wspomogli naszą Biesiadę: F.H.U Skrzat Jarosław Szymkowiak, Joanna Zimna, Hortnas Rutkowski Zbigniew, PPHU 
Mamut Maciej Dolata, OJK Michałówka Michał Przybecki, PHU Auto Części Robert Robak, MEMORY Marcin Pierzchawka, 
ASG Stanisław i Grzegorz Adamski, BRM Małgorzata Bukalska oraz Delikatesy Małgorzata Czarna.

 Z wyrazami wdzięczności 
 Sołtys Tomasz Jezierny 

Miszkańcy Sadów serdecznie dziękująPani Sołtys, Radzie Sołeckiej oraz osobom, które pomagają przy zorganizowaniu 
tak wspaniałego Festynu Rodzinnego dla dzieci, młodzieży i strszych.

 Mieszkańcy Sadów
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 ...i na koniec

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w uroczystościach pogrzebowych  

naszego męża i taty

ŚP. Mieczysława Przybeckiego
pragniemy serdecznie podziękować .
Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy  

do lekarzy za troskliwą opiekę. Pragniemy podziękować 
kapłanom za ostatnią posługę kapłańską,  

wdzięczni jesteśmy za słowa otuchy i modlitwę.
Serdecznie dziękujemy delegacjom, rodzinie, przyjaciołom  

i kolegom za okazane współczucie i wsparcie.
Serdeczne Bóg zapłać za zamówione Msze św., ofiarowane 

Komunie św., modlitwy i kwiaty.
Bardzo dziękujemy zakładowi pogrzebowemu „OAZA”.

    Wdzięczna żona z dziećmi

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

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

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

Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7800 egz.; Numer zamknięto: 08.09.2015 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: II Gminne Dożynki, fot. H. Stasińska-Łapszewicz

DAM PRACĘ
• Poszukuję miłej, cierpliwej Pani do po-
mocy przy odrabianiu lekcji z dzieckiem 
(4 klasa SP), najlepiej z Przeźmierowa. Od 
poniedziałku do piątku, 1-2 h dziennie. 
Cena do uzgodnienia. Proszę o kontakt 
pod nr tel. 504-480-392.
• Do sprzątania na noce w Tarnowie Pod-
górnym! Tel. w godz. 8-16, pon-pt 698-
698-071 lub 698-698-551
• Sklep Mila Tarnowo Podgórne poszu-
kuje do pracy na stanowisku KASJER - 
SPRZEDAWCA. tel. 571-404-142
• Zatrudnię opiekunkę do 20-miesięcznej 
dziewczynki – praca od października w 
Baranowie na osiedlu przy ul. Białej. Kon-
takt: 691 361 189
• Sprzątanie, 511 187 126
• Potrzebna osoba do sprzątania i ew. 
robienia zakupów 1-2 razy w tyg Tarno-
wo Podgórne, proszę dzwonić wieczorem 
509-749-163
• Instalatora sanitarnego zatrudnię 601-
782-689

• Pilne! Zatrudnię pracownika myjni sa-
mochodowej. Góra ul. Długa 1. tel. 780-
184-870, www.myjwulk-gora.pl
• HerbaBios  zatrudni pracownika przy 
produkcji preparatów ziołowych. Praca 
na umowę zlecenie w godzinach 7.00-
15.00. Preferencje: -wykształcenie za-
wodowe spożywcze, rolnicze lub che-
miczne, - doświadczenie przy produkcji. 
Predyspozycje: - umiejętności manualne, 
- sprawność fizyczna. Wymagania: osoba 
niepaląca. Proszę przestać CV na email: 
herbabios.adamska@op.pl lub na adres 
HerbaBios Laboratorium ul. Wierzbowa 
8 62-080 Tarnowo Podgórne. Kontakt: 
600 431 003
• Biuro Rachunkowe zatrudni absolwen-
tów szkół ekonomicznych. Kobylniki, 790 
203 056
• Poszukuję opiekunki do rocznej córki. 
Praca 5 godz. dziennie w godzinach 9-14 
w Chybach. Wynagrodzenie do uzgodnie-
nia. Telefon kontaktowy 502 232 785
• Krawcowe zatrudnię. Praca stała Prze-
źmierowo tel. 61-8142-745

• Poszukujemy studentki ze znajomością 
języka anielskiego do pracy na recepcji-
-praca ok 6 dni w miesiącu. CV proszę 
składać mailowo na adres spa@instytut-
-glamour.pl
• Drukarnia w Wysogotowie zatrudni do 
przyuczenia w zawodzie introligator, tel. 
601 069 019
• Poszukujemy pana do prac gospodar-
czych 2 razy w  tygodniu. CV prosimy 
składać w  Hotelu Glamour ul.Rynkowa 
92 lub mailowo spa@instytut-glamour.pl
• Poszukuję miłej, cieplej, oddanej oso-
by do opieki nad 1,5 roczną dziewczyn-
ką. Wymagany dojazd do naszego domu. 
Kontakt: 509 648 313
• Poszukujemy pani jako pomoc kuchen-
ną. CV prosimy składać w Hotelu Glamo-
ur ul.Rynkowa 92 lub mailowo spa@in-
stytut-glamour.pl

SZUKAM PRACY
• Posprzątam biura oraz domy i miesz-
kania po imprezach. tel. kont. 504-319-
329

• Dyspozycyjna, odpowiedzialna pani 
posprząta dom, mieszkanie itp. tel. 517-
586-317
• Posprzątam małe biuro. tel. 514-639-
612
• Prasowanie koszul, pościeli i innej gar-
deroby u siebie w domu. Przy ustalonej  
kwocie minimalnej z dowozem do domu  
510-262-762
• Posprzątam dom, mieszkanie Lusowo i 
okolice 791-262-451
• Zaopiekuję się starszą osobą (może być 
leżąca), mam doświadczenie tel. 530 109 
670
• Wykwalifikowana i doświadczo-
na opiekunka z referencjami zajmie się 
dzieckiem, dziećmi. tel. 665-142-937
• Szukam pracy na BUSA. Sprzątanie te-
renów, koszenie trawy. 782 785 462
• Prasowanie koszul, pościeli i innej gar-
deroby. 510-262-762
• Posprzątam solidnie dom, mieszkanie. 
Lusowo i okolice. 791 262 451
• Posprzątam biura, mieszkanie po im-
prezie. 504 319 329

Koledze Michałowi Przybeckiemu szczere wyrazy 
współczucia z powodu śmierci Ojca  

śp. Mieczysława Przybeckiego  
składają  

Przyjaciele ze Stowarzyszenia „Pojednanie”

Pani Bogusi, Mariuszowi i Michałowi Dolatom
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża i Ojca

Śp. Jana Dolaty
w imieniu mieszkańców Wysogotowa i własnym składa 

sołtys Elżbieta Szymkowiak

Kto znał – wspomni, kto kochał – nie zapomni

Składam serdeczne podziękowanie mojej rodzinie, przyjaciołom, 
znajomym, koleżankom z pracy -  pielęgniarkom „Systema” 

s.c., pracownikom Ośrodka Zdrowia SALUBER, pacjentom oraz 
wszystkim którzy w tak bolesnych dla mnie chwilach okazali 

mi wielkie serce, życzliwość, wyrozumiałość i wsparcie, a także 
odczuwają ze mną smutek i ból po śmierci mojego Męża

Śp. Romana Budziaka
Z wdzięcznością  

Irena Budziak

 W momencie śmierci bliskiego  
 uderza człowieka świadomość  
 niczym nie dającej się zapełnić pustki  
     Józef Tischner

Radnemu Gminy Tarnowo Podgórne, naszemu Przyjacielowi

Michałowi Przybeckiemu
oraz najbliższej Rodzinie

      wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Ojca 

śp. Mieczysława Przybeckiego
składają

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka z pracownikami Urzędu
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard z Radnymi 

Sołtysi
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tel. 607 432 019

NZOZ
w Tarnowie Podgórnym

zatrudni pielęgniarkę

m.chmiel@trenkwalder.com.pl
telefon kontaktowy: 693 366 199

PRACOWNIK
CIASTECZKOWEJ

PRODUKCJI
TARNOWO PODGÓRNE
• wymagana książeczka sanepidu,
• umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie 
  (14,50 brutto)

Karlik Spółka Jawna
zatrudni do salonu samochodowego

w Baranowie na stanowisko:

Sprzątaczka
Wymagania 

- odpowiedzialność za powierzone obowiązki
- wysoka kultura osobista
- umiejętność pracy w zespole
-  mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności

Oferujemy:
- umowę o pracę
-  zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 
(61) 873 79 90 od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8:00 do 16:00

Karlik Spółka Jawna
zatrudni do salonu samochodowego

w Baranowie na stanowisko:

Pracownik gospodarczy
Wymagania: 

- odpowiedzialność za powierzone obowiązki
- prawo jazdy kat. B
- umiejętność wykonania drobnych  napraw

Oferujemy:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 
(61) 873 79 90 od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8:00 do 16:00

Karlik Spółka Jawna
zatrudni do salonu samochodowego

w Baranowie na stanowisko:

Dozorca

Wymagania: 
- odpowiedzialność za powierzone obowiązki
- umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 
(61) 873 79 90 od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8:00 do 16:00

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

Ponadto do stałej współpracy:
• montażystów • stolarzy • malarzy • elektryków •

Inter-Mark Group to doświadczony zespół ludzi z pasją, którzy od ponad 18 
lat zajmują się projektowaniem i budową stoisk targowych w Polsce i Europie.

Kontakt na adres: biuro@intermark.com.pl
Kokoszczyn, Lipowa 12, 62-080 Tarnowo Podgórne, www.intermark.com.pl

 Ekipy świadczącej usługi: 
• stolarskie • malarskie • montażu, demontażu • elektryczne •

W związku z rozwojem firmy i poszukujemy do współpracy

Wymagania:
-  doświadczenie przy przygotowaniu oraz montażu 

stoisk targowych
- doświadczenie w stolarce meblowej
- znajomość rysunku technicznego
- dyspozycyjność

Co oferujemy:
- atrakcyjne warunki współpracy
- pracę w międzynarodowym środowisku
- udział w realizacji ambitnych projektów

Opieka BHP
601 288 007

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

Firma Nyila zajmująca się
produkcją detali z tworzyw sztucznych

zatrudni pracowników na stanowisko

pakowacz/operator wtryskarki

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

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

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!

Oddam 
ziemię

516 066 984

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

OCIEPLANIE DACHÓW
KRYCIE PAPĄ
OPIERZENIA
kom. 601 279 885

PROJEKTY
ARCHITEKTONICZNE
609 293 536

HISZPAŃSKI
725 261 948

NIEMIECKI
korepetycje
507 946 733

DREWNO
KOMINKOWE

NISKIE CENY • TRANSPORT GRATIS
PROMOCJA - SOSNA 139 PLN

tel. 691 369 312 Dla potrzebującej pani:
okap, stół, regał.
Kontakt: Biuro Ogłoszeń

604 372 440
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praca~reklamaStabilna praca. Większe możliwości.

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

•	 zdolności	organizacyjnych	oraz	samodzielności		
w	działaniu

•	 miłego	głosu	i	wysokiej	kultury	osobistej
•	 opanowania,	cierpliwości,	asertywności
•	 gotowości	do	wykonywania	pracy	min.		soboty		
w	miesiącu	oraz	w	godzinach	popołudniowych

•	 pobliskiego	miejsca	zamieszkania

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

Oferujemy:
•	 pracę w wymiarze ½ lub ¾ etatu
•	 atrakcyjne	wynagrodzenie
•	 pewne	i	stabilne	miejsce	pracy
•	 pracę	w	dynamicznym	zespole
•	 dużą	samodzielność	w	działaniu
•	 prywatną,	bezpłatną	opiekę	medyczną

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

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

Miejsce pracy: Jankowice k. Poznania

Jesteśmy	nowoczesną,	dynamicznie	rozwijającą	się	firmą.	Wyznaczamy	trendy	na	
rynku	i	planujemy	intensywny	rozwój.	Obecnie	poszukujemy	kandydatek/kandydatów	
na	stanowisko:

Pracownik Sekcji Obsługi Klienta
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ul. Szamotulska 35, 62-081 Baranowo, tel. +48 509 956 440

Kancelaria Finansowo - Rachunkowa PERFECTA
PERFEKCYJNA KSIĘGOWOŚĆ

Windykacja

Księgi handlowe

Księgowość uproszczona

Kadry - płace

Intrastat

AUTO COMPOL S.A. 
ul. Kazimierza Wielkiego 1, 61-863 Poznań, tel: 61 858 11 70, 73
ul. Dąbrowskiego 449, 60-451 Poznań, tel: 61 625 29 41, 45
ul. Rivoliego 2b, 62-030 Luboń, tel: 61 8102 130, 8130 817 www.autocompol.pl

Serwis 4+
Rozwiązanie dla samochodów Renault  
po 4. roku użytkowania

Serwis 4+
o 20% taniej

+ prezent

07.09 – 07.10.2015

Promocja obowiązuje od 07.09 do 07.10.2015 lub do wyczerpania zapasów. SERWIS 4 + to długookresowy program skierowany  
do właścicieli samochodów Renault po 4. roku użytkowania oferujący obsługę samochodu w cenie o co najmniej 20% niższej od cen  
katalogowych. Szczegółowe informacje można uzyskać u wybranych Autoryzowanych Partnerów Renault biorących udział w akcji. www.serwis.renault.pl

Forever Young
Odkryj z nami drugą młodość 
Twojego Renault

SKUP AUT
731 767 531

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

1/2 bliźniaka
nowy 329.000 zł

SPRZEDAM DOM
Krzyszkowo k/Rokietnicy

604 593 589
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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

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

bezczynszowe mieszkanie
w Tarnowie Podgórnym - 84 m2

SPRZEDAM

tel. kont. 692 308 095

KOSZTORYSOWANIEofertowe, powykonawcze
robór hydraulicznych: wodociągowych,

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

olejfabian@gmail.com508 118 985

Ogrody � PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE
PROJEKT GRATIS

przy naszym wykonastwie!
� Pielęgnacja

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

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

tel. 502 320 559

AUTO-NAPRAWA
Tomasz Janas

mechanika • elektryka
diagnostyka • klimatyzacja • auto zastępcze
Ogrodowa 9, Sady 502-749-435
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CENTRUM REHABILITACJI MED-LUX
www.med-lux.pl

REJESTRACJA TELEFONICZNA LUB OSOBIŚCIE:
61 8 163 -900, 61 8 163 901

KONSULTACJA MGR FIZJOTERAPII

Jesienne rabaty
5 zabieg 50% ceny, 10 zabieg gratis

KRIOTERAPIA MIEJSCOWA
ELEKTROTERAPIA

ULTRADZWIĘKI
MAGNETOTERAPIA

LASER
MASAŻE / LECZNICZY, RELAKSACYJNY, 

GŁĘBOKI, DRENAŻ LIMFATYCZNY
KINESIOTAPING

ĆWICZENIA W UGUL’U
WYCIĄGI

ĆWICZENIA RĘKI
INDYWIDUALNE ĆWICZENIA Z PACJENTEM

TECHNIKI MANUALNE
INDYWIDUALNY PROGRAM LECZENIA

NOWY ADRES MED-LUX - RYNKOWA 76
PEŁEN ZAKRES FIZJOTERAPII I REHABILITACJI
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Tort - Ula

tel. 501 320 572
madzia788@gazeta.pl

www.tort-ula.pl

Torty
artysty� ne

i inne
słodkości

Tort - Ula
Torty

artysty� ne
i inne

słodkości

CHEMIA, MATEMATYKA
KOREPETYCJE Gimnazjum, liceum.

Przygotuję do matury / gimnazjalnego.
Pomoc przy bieżącym materiale.

Możliwy dojazd do ucznia.
Tel. 510 322 269

ELEKTRYK
instalacje, naprawa

tel. 607 286 479
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INSPIRACJE
Pracownia Doradztwa Zawodowego i Coachingu Kariery

Zaprasza na:
• Diagnozę talentów i potencjału zawodowego on-line 

i w sesjach bezpośrednich
• Wsparcie w procesie zmiany zawodowej

• Seminaria i warsztaty

Aleksandra Dziewiałtowska-Gintowt
Doradca zawodowy i Coach  Kariery

(specjalizacja: samoświadomość, kariera, meta rekrutacja)

www.dziewialtowska.pl  tel. 505 203 985

Eco Beauty
Studio Ochrony Zdrowia i Urody

Daria Stróżyk
Poznań, os.Bajkowe, ul. Rumcajsa 2A/9 Info i zapisy: 502 730 966

Polecamy zabiegi masażu!
• wspomagające odchudzanie 60-100 zł (40-70 min)
• lecznicze kręgosłupa 50 zł (30 min)
• limfatyczne,antycellulitowe nóg 50 zł (40 min)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
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

CM   Med-Lux www.med-lux.pl

CM Med-LUX Przeżmierowo, ul. Rynkowa 63, tel. 61 8 163 900
 rejestracja telefonicznie lub osobiście:

SPECJALSTA HEMATOLOG W PRZYCHODNI MED-LUX
 dr med Monika Joks specjalista hematolog

DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB KRWI
• niedokrwistosci • zaburzenia krwinek białych •
• choroby płytek krwi • zaburzenia krzepnięcia •

DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH
TKANIKI LIMFATYCZNEJ I SZPIKU

 • chłoniaki • białaczki • szpiczaki •

OCENA LECZENIA HEMATOLOGICZNEGO
LECZENIE POWIKŁAŃ PO CHEMIOTERAPII
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Biustonosze – obwód pod biustem 
od 60 cm do 105 cm,
miseczka od A do M

Dobierzemy prawidłowy
rozmiar biustonosza

MARKI: Panache, Freya, Marlies Dekker,
Ewa Bien, Dalia, Alles, Kris Line,  

Agio, Gossard, Lemax
W OFERCIE: rajstopy, pończochy, 
piżamy, bielizna wyszczuplająca,

oraz Obsessive
ul. Malwowa 162, Skórzewo  

tel. 501 594 489

Salon Brafittingu zaprasza! 
Sklep ul. Rynkowa 88 Przeźmierowo

tel. 698-626-598
obok Glamour, naprzeciw Med Lux

NATURA JEST LEKIEM
NA WSZYSTKIE CHOROBY

                    Hipokrates

W NASZEJ OFERCIE:
• NATURALNE KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE I LECZNICZE
• SUPLEMENTY DIETY
• OLEJE NATURALNE
• PRODUKTY WSPOMAGAJĄCE PROCESY LECZENIA
• NATURALNE FARBY DO WŁOSÓW
• LITERATURA

OFERUJEMY FACHOWE DORADZTWO

PRODUKTY
BEZGLUTENOWE

ul. Szarotkowa 60, Poznań

otwarte: Pon-Pt 800-1800, Sob 900-1300

Z A P R A S Z A M YZadzwoń 603-118-115, email: jacekgrajek60@wp.pl

U S Ł U G I
WOD-KAN-CO-GAZ

Firma z 25-letnim doświadczeniem
zrealizuje każdą inwestycje - remont.

Po lecamy: pompy ciepła, solary, 
piece gazowe, kominki z płaszczem wodnym, 
kotły stałopalne, przyłącza wodne, 
przyłącza kanalizacyjne, 
przyłącza gazowe.

Konsultacje, doradztwo oraz wyceny GRATIS.

EKO-GORA.PL  62-080 Góra ul. Długa 1
hubert.szymkowiak@gmail.com 
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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
SPRZEDAJEMY MATERIAŁ SIEWNY

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

PROFESJONALNE DORADZTWO
FINANSOWE I POMOC

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

• tanie pożyczki unijne dla Firm i Leasing •

telefon kom. 668 254 581

NAUKA
JAZDY

PRZEèMIEROWO
66 44 99 032

PIANINO
nauka
gry
500 182 536

• kursy dla firm, Business English
• kursy dla doros∏ych, m∏odzie˝y i dzieci

ul. ks.Niklewicza 1/2, Tarnowo Centrum
tel. 603 093 436, 61 22 45 112, www.english-first.pl

• przygotowanie do matury i egzaminów
• konwersacje
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PSYCHOLOG

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje 

psychologiczne i seksuologiczne

061 814 27 12 

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

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

rok zał. 2005

w Przeźmierowie

ZAPRASZA NA:

OŚRODEK AKREDYTOWANY Educational Testing Service

ANGIELSKI  NIEMIECKI  HISZPAŃSKI  WŁOSKI

 • 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,
 • tłumaczenia.

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

www.ckjo.pl

Z okazji 10 lecia Szkoły
pragniemy podziękować

wszystkim, którzy uczestniczyli 
i nadal uczestniczą w Naszej 

językowej przygodzie.
Dziękujemy za zaufanie,

możliwość rozwoju i sukcesy,
jakie osiągacie w CKJO !

Pracujemy na tablicach interaktywnych SMART.
Współpracujemy z platformą e- learningową SEVENATIVE!

Korepetycje
z matematyki

Kontakt: 798 432691

JĘZYK ANGIELSKI
Doświadczony nauczyciel,
egzaminator gimnazjalny  

i maturalny.
przygotowanie do egzaminu 

gimnazjalnego i maturalnego, 
nauka dzieci i dorosłych, lek-

cje w zakładzie pracy.
tel: 691 14 14 09

SPRZEDAM NOWY DOM W RUMIANKU
W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ

GOTOWY DO WPROWADZENIA
TWOJE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI

tel. 609 330 249

FIZYKA
MATEMATYKA

korepetycje
692 404 477

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
• awarie • motaż • serwis •

608 45 36 13
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DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

USŁUGI BRUKARSKIE
I REMONTOWO-BUDOWLANE

KOMPLEKSOWO
tel. 501 617 969

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

 

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

Muzyczna oprawa
imprez okolicznościowych

tel. 607 091 479

BURGER
DIWALKO

DIWALKO BURGER poleca
pyszne burgery na miejscu i na wynos.

Menu dostępne na www.facebook.com/DiwalkoBurger

Zamów telefonicznie i odbierz w osobiście

662‐554‐300
DIWALKO BURGER

ul. Rynkowa 87 Przeźmierowo

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

Częściowe: tworzywo różowe, przeźroczyste - przeciw alergiczne, klamrowe, bezklamrowe

Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa

Protezy na miękkim podłożu: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk, 
polepszają przyssanie

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77, tel. 61 848 88 37
tel. 518 268 039 (po 16 00)

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

DOCIEPLANIE
I ELEWACJE

• TANIO • SZYBKO •
• SOLIDNIE •

508 33 20 20

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
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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 108,65 m2 na działce 496 m2

tylko 398 000 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

STOMATOLOGIA
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Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

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

tel. 508 610 256

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 •

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

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
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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

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

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

Relaksacyjny masaż głowy
metodą BARS ACCESS®

501 606 804
pomaga przy stresie, bezsenności i wielu innych. 

Więcej na www.barskamili@blogspot.com

PEDIATRA - PULMONOLOG

Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

- codziennie (również sb. i nd.)

LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

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

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

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

biuro@e-agar.pl

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

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

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

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

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

biuro@e-agar.pl

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

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

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

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

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

biuro@e-agar.pl

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

agarbaranowo@e-agar.pl

1a. 1b.

2a. 2b.

3b.3a.

Palarnia Kawy - adam’s blend
Ekspresy - Serwis

Kawy świeżo palone - naturalne i smakowe
Arabiki 100%, robusty i mieszanki autorskie

Dla wszystkich lubiących dobrą kawę.
Oferta też dla kawiarni, fi rm i biur.

Przedstawiciel
Serwis wszystkich marek.

Herbaty naturalne i smakowe.
tel. +48 600 260 008, biuro@adamsblend.pl
ul. Rynkowa 111, Przeźmierowo
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Trenuj
przez miesiąc
za darmo!
W swojej okolicy, na innowacyjnych maszynach.

📞📞✉ (+48) 883 66 44 22� 36minutwestpoint.com klub@36minutwestpoint.com

Zapisy poprzez formularz na stronie internetowej, mailowo
lub telefonicznie.

36minut
Private Health Club



wrzesień 2015 \ sąsiadka~czytaj \      59

 reklama

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

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

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

AUTO WACHEAUTO WACHEAUTO WACHEAUTO WACHEAUTO WACHEAUTO WACHE
AUTORYZOWANY DEALER

SERWIS
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