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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 Gminy i Filii:
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 Urzędzie Gminy 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 61 841 48 60
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!
Na przełomie marca i kwietnia ankieterzy pytali nas o ocenę 

warunków życia w naszej Gminie. Teraz na łamach prezentuje-
my pierwsze wyniki. Dziękujemy jednocześnie wszystkim, którzy 
wzięli udział w badaniu.

Zapraszamy na podsumowanie projektu „Teatr w każdej wio-
sce” – 23 i 24 kwietnia zaprezentują się grupy teatralne, które 
przygotowują swoje przedstawienia pod hasłem „Zwykłe i nie-
zwykłe”.

Pamiętajmy o wywieszeniu biało-czerwonych flag z okazji 
Świąt 1 – 3 Maja. Serdecznie pozdrawiam

 ~ Agnieszka Rzeźnik 
 Redaktor naczelna

Do końca maja w Gabinecie Stomatologicznym Magic Dental 
Studio w Przeźmierowie prowadzone są bezpłatne konsultacje 
implantologiczne dla osób zainteresowanych tą zaawansowaną 

techniką odbudowy utraconych zębów. Konsultacji udziela mistrz im-
plantologii lek. dent. Beata Lipko-Leśniewska. W celu umówienia się 
na wizytę konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu. Dodatkowe 
informacje uzyskają Państwo pod nr tel. 61 652 38 26. Gabinet Magic 
Dental Studio mieści się w Przeźmierowie, przy ul. Rynkowej 75c w Pa-
sażu Handlowym vis a vis kościoła. www.MagicDentalStudio.pl

Bezpłatna konsultacja 
implantologiczna

Nabór do szkół i przedszkoli

Zakończył się nabór do przedszkoli. Do placówek przyjęto 1 047 
dzieci. Dzięki temu, że większość rodziców posłało swoje sze-
ścioletnie dzieci do szkół, nie zabrakło miejsc w przedszkolach 

dla trzylatków.
W szkołach rekrutacja trwa. Do szkół powróciły oddziały przedszkol-

ne. Dzięki takiej lokalizacji dzieci będą mogły zapoznać się z zasadami 
funkcjonowania szkoły, co w kolejnym roku pozwoli zniwelować stres 
związany rozpoczęciem edukacji w klasie pierwszej. Aby zapewnić 
dzieciom jak najlepsze warunki do nauki, zabawy i odpoczynku, szkoły 
przygotują odpowiednio klasy. Znajdą się w nich – oprócz odpowied-
nich do wzrostu dzieci ławek – kąciki do zabawy wyposażone w gry 
i książeczki. Zajęcia dla dzieci będą się odbywać z wykorzystaniem ta-
blic multimedialnych.

Oddziały przedszkolne będą pracowały od 6.30 do 16.30, również 
podczas ferii i przerw świątecznych. Każdym oddziałem przedszkol-
nym na zmianę zajmować się będzie dwóch opiekunów. Poza pięcio-
godzinną podstawą programową dzieci skorzystają z nauki angielskie-
go, rytmiki oraz zajęć plastycznych. Dla chętnych dzieci zorganizowane 
zostaną zajęcia religii. Jeżeli zajdzie potrzeba, dzieci będą mogły sko-
rzystać z opieki logopedy, psychologa i terapeuty. Do dyspozycji przy 
każdej szkole są place zabaw. Jeśli rodzice wyrażą zgodę, dzieci będą 
mogły uczyć się pływać w Tarnowskich Termach. 

W szkole jest możliwość zjedzenia obiadu – i to jest jedyna rzecz, za 
którą trzeba będzie zapłacić. Cały pobyt w oddziałach przedszkolnych 
w szkołach jest bowiem bezpłatny! Ponadto w odpowiedzi na postulaty 
rodziców świetlice szkolne czynne będą od 6.30 do 17.00

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat – I Zastępca Wójta
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 pytania do wójta

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

Czy można pić wodę z naszych kranów?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Czy mieszkania, które buduje 
Gmina w Swadzimiu, będą 

przeznaczone dla mieszkańców 
Gminy, czy budowane są pod 

kątem osiedlenia uchodźców?  

Budujemy mieszkania wyłącznie dla mieszkańców Gminy i dla tych z co najmniej 
kilkuletnim stażem. Poza Swadzimem w tym roku zamierzamy rozpocząć budo-
wę mieszkań także w Tarnowie Podgórnym oraz Sierosławiu. Natomiast przyjęcie 

osób z zewnątrz jest uwarunkowane – jak wielokrotnie podkreślałem – zabezpieczeniem 
lokali mieszkalnych przez nasz rząd. 

Jakie kroki podejmuje 
Gmina, aby usunąć z naszych 
dróg samochody, które szpecą 

i zatruwają środowisko wyciekami 
płynów eksploatacyjnych?

W przypadku pojazdów pozostawionych na drogach, których stan wskazuje na to, 
że nie są używane lub pozostawione na drodze bez tablic rejestracyjnych, Straż 
Gminna w Tarnowie Podgórnym podejmuje czynności wyjaśniające w celu 

zmobilizowania właściciela pojazdu do usunięcia ich z drogi. Czynności te są podejmo-
wane w oparciu o ustawę Prawo o ruchu drogowym.  W większości działania Straży są 
skuteczne. 

Warto pamiętać, że przepisy prawa o ruchu drogowym obowiązują tylko na drogach pu-
blicznych, strefach zamieszkania lub strefach ruchu. 

Natomiast w przypadku zanieczyszczania dróg przez płyny eksploatacyjne z aut, strażni-
cy mogą prowadzić sprawę w związku z ujawnionym wykroczeniem.

W mediach trwa kampania 
popularyzująca picie wody 

wprost z wodociągów. Mówi się, 
że w wielu polskich miastach 

taka woda jest zdrowsza od 
tej kupowanej w plastikowych 

butelkach. Czy i my możemy bez 
obaw spożywać wodę wprost 

z kranów?

Jak zapewnia Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM woda dostarczana miesz-
kańcom naszej Gminy z trzech ujęć podziemnych w Kiączynie, Wysogotowie i Lu-
sowie jest zdatna do spożycia. To znajduje swoje potwierdzenie w wynikach badań 

wody, wykonywanych zarówno przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Poznaniu jak i przez akredytowane laboratoria w ramach monitoringu kontrolno-prze-
glądowego dotyczącego jakości wody. 

Dostarczana przez TP-KOM woda odpowiada wszystkich parametrom bakteriologicz-
nym i fizykochemicznym wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 
listopada 2015 (Dz. U. z 2015 poz. 1989) i Dyrektywy UE z dnia 3 listopada 1998 roku 
98/83/EC. 

Wodę można zatem spożywać „prosto z kranu”. Musimy jednak pamiętać, że spółka 
odpowiada za jakość wody do wodomierza głównego na posesji. Za jakość wody w insta-
lacji wewnętrznej budynku odpowiada właściciel. Jeżeli na takiej instalacji nie występują 
miejsca, gdzie może dojść do skażenia wody, to odbiorca – jeżeli odpowiadają mu walory 
smakowe – może bez obaw spożywać wodę. 
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości
Baranowo

 Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę świe-
tlicy

Batorowo

 Przygotowanie do przetargu na przebudowę 
ul. Widok (od wykonanego asfaltu do grani-
cy ze Swadzimem)

Ceradz Kościelny

 Przygotowanie do przetargu na wykonanie 
nawierzchni jezdni ul. Kalwowskiej

 Przygotowanie do przetargu na wykonanie 
chodnika ul. Za Ogrodami

Chyby

 Trwa budowa molo

 Na ukończeniu opracowanie projektu chod-
nika ul. Szkolnej

Góra

 W opracowaniu projekt przebudowy ul. 
Szkolnej

Jankowice

 Otwarto oferty w przetargu na budowę 
ścieżki rowerowej łączącej Lusówko z Jan-
kowicami

 Przygotowanie do opracowania dokumen-
tacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej 
łączącej Tarnowo Podgórne z Jankowicami.

 Trwają roboty polegające na rewitalizacji Ze-
społu Pałacowo-Parkowego 

 Ogłoszono przetarg na budowę oficyny przy 
Pałacu w Jankowicach

Kokoszczyn 

 Otrzymaliśmy pozwolenie na rozbudowę 
świetlicy

 Przygotowanie do opracowania dokumenta-
cji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej łą-
czącej Kokoszczyn z Tarnowem Podgórnym

Lusowo

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

 Uzyskano pozwolenie na rozbudowę szkoły 
podstawowej

 Przygotowanie do opracowania dokumenta-
cji na budowę chodnika przy ul. Ogrodowej

Lusówko

 Trwa przebudowa Pałacu

 Trwa przygotowanie do przetargu na prze-
budowę ul. przystaniowej

 Otwarto oferty w przetargu na budowę 
ścieżki rowerowej łączącej Lusówko z Jan-
kowicami

Przeźmierowo

 Trwa realizacja płyty Rynku

Pamiętajmy o wywieszeniu biało-czerwonych flag!

1 maja 
10.00   Bieg Unijny w Przeźmierowie (informacja 

wewnątrz numeru)

2 maja Dzień Flagi RP
3 maja Święto Konstytucji 3 Maja
11.00    msza św. w intencji Ojczyzny w kościele  

pw. Serca Pana Jezusa w Tarnowie 
Podgórnym. Po mszy przemarsz za 
Młodzieżową Orkiestrą Dętą i złożenie 
kwiatów pod pomnikiem w Parku  
im. Wojkiewicza

15.00 – 18.00   Strzelanie Trzeciomajowe – na strzelnicę 
przy ul. Zachodniej w Tarnowie Podgórnym 
zaprasza Kurkowe Bractwo Strzeleckie

16.00 – 21.00  Otwarcie Płyty Rynku w Przeźmierowie

  Program:
  16.00   otwarcie imprezy: symboliczne przecięcie 

wstęgi i koncert Orkiestry Da Capo

  17.45   występ Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca 
Ludowego „Modraki” w programie Śląsk

  19.30   gwiazda wieczoru: Kabaret RAK 
(informacje o kabarecie na str. 26)

  Prowadzenie: Jacek Wietrzykowski

  Wydarzenia towarzyszące:
  - śpiewanie pieśni patriotycznych, 
  -  strzelanie na wiwat (strzelnica wiatrówkowa, 

paintball, strzelanie z łuku),
  - stoiska kulinarne i plastyczne,
  - dmuchańce dla dzieci.

Gminne obchody 
1 – 3 Maja 

Osoby, które złożyły wnioski o Kartę Mieszkańca, prosimy 
o odebranie Kart – niektóre Karty czekają na odbiór już kilka 
miesięcy (rekordzista – ponad rok!). Natomiast jeżeli otrzymali 

Państwo prośbę o uzupełnienie wniosku (np. o dostarczenie zdjęć), pro-
simy o jej zrealizowanie – bez kompletnego wniosku wydanie Karty nie 
jest możliwe. 

~ HSŁ

Odbierz Kartę Mieszkańca
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W Gminie Tarnowo Pod-
górne przyjmowanie 
wniosków w ramach 

Programu Rodzina  500+ odbywa 
się bez kolejek. Przez pierwszy 
tydzień funkcjonowania Progra-
mu ponad 340 wniosków złożono 
w Urzędzie Gminy w Tarnowie 
Podgórnym, blisko 200 w Filii 
Urzędu w Przeźmierowie, a po-
nad 330 wpłynęło drogą elektro-
niczną. 

Przez pierwszy tydzień kwiet-
nia w punktach przyjęć dyżurowa-
li pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Pomagali w przypad-
kach jakiekolwiek wątpliwości 
przy wypełnianiu wniosków, od-
powiadali na pytania, udzielali in-
formacji. W Tarnowie Podgórnym 
Ośrodek Pomocy Społecznych 
nie przyjmuje wniosków (zajmu-
je się natomiast ich weryfikacją 
i wydawaniem decyzji). Doku-
menty można składać: 

Mieszkańców Przeźmierowa i okolic pro-
simy o wyrozumiałość, cierpliwość i po-
błażliwość dla pasjonatów sportów moto-

rowych. W dniach 5-7 maja po raz pierwszy w tym 
sezonie na Torze Poznań – Automobilklub Wielko-
polski ścigać będą się zawodnicy sportu samocho-
dowego. 

Mając na uwadze święto, którym jest dla Państwa 
dzieci uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, nie 
przeprowadzimy wyścigów w niedzielę.

Ponadto na jedynym w Polsce profesjonalnym To-
rze planujemy przeprowadzić w tym roku wyścigi:

- motocyklowe: 21-22 maja, 14-17 czerwca, 6-7 
oraz 20-21 sierpnia,

500+ bez kolejek

- w Biurze Obsługi Klienta 
w Urzędzie Gminy przy ul. Po-
znańskiej 115 w Tarnowie Pod-
górnym, 

- w Filii Urzędu w Przeźmie-
rowie (Pasaż) przy ul. Rynkowej 
75C w Przeźmierowie. 

Wnioski przyjmowane są w go-
dzinach pracy, tzn.:

- poniedziałek  8.30 - 18.00, 
- wtorek - czwartek 7.30 - 15.30, 
- piątek  7.30 - 14.00.

Cały czas działa lokalna infoli-
nia w OPS dedykowana Progra-
mowi – nr tel. 61 896 69 56. 

Polecamy także inne możliwo-
ści składania wniosków: przesła-
nia ich drogą pocztową lub elek-
tronicznie. Informacje na temat 
Programu Rodzina 500+ oraz 
formularz wniosku do pobrania 
(wraz z ewentualnymi Oświad-
czeniami) są dostępne na naszej 
stronie internetowej w zakładce: 
Dla mieszkańców/Program 500+. 

~ ARz

Automobilklub informuje
- samochodowe: 5-7 maja, 2-4 

oraz 22-25 września.
Możliwość startu zawodników 

amatorów pozwala zwiększyć 
bezpieczeństwo na drogach i uli-
cach – w tym również Przeźmiero-
wa i okolic. Wzorem lat ubiegłych 
również tym razem kontrolować 
będziemy emitowany poziom ha-
łasu, by eliminować pojazdy prze-
kraczające dopuszczalne normy. 
Zadbamy także o ciszę w godzi-
nach rannych i wieczornych.

Z harmonogramem i progra-
mem imprez zapoznać się moż-
na na naszej stronie internetowej 
www.aw.poznan.pl 

Wszystkich sympatyków sportów 
zapraszamy na „Tor Poznań” (wstęp 
bezpłatny). Prosimy o łagodne 
i przyjazne spojrzenie na sportowe 
zmagania na Torze Poznań. Jeste-
śmy coraz bliżej codziennego kom-
fortu wzajemnego bytowania.

~ Piotr Monkiewicz
Dyrektor Biura Zarządu

Automobilklub Wielkopolski

Zgodnie z opublikowaną przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa listą rankingo-
wą Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 dla woje-
wództwa wielkopolskiego, projekt Gminy Tarnowo 
Podgórne pn: „Budowa drogi polegająca na rozbu-
dowie pasa drogowego ul. Wierzbowej w Wysogoto-
wie” znalazł się na 18 miejscu.

Na realizację programu, który ma na celu udzie-
lanie samorządom dotacji celowych z budżetu pań-

Wierzbowa na liście rankingowej
stwa na dofinansowanie zadań 
własnych w zakresie budowy, 
przebudowy lub remontu dróg 
gminnych, w latach 2016-2019 
przewidziano dla województwa 
wielkopolskiego kwotę ponad  
32 mln zł, co oznacza, że do do-
finansowania zakwalifikowanych 
zostało 21 projektów znajdują-
cych się na liście rankingowej. 

Ogółem złożone zostały 42 wnio-
ski o dofinansowanie.

Projekt Gminy Tarnowo Pod-
górne uzyskał dofinansowanie 
w wysokości 2 639 401,48 zł. 
Całkowity koszt projektu zo-
stał przewidziany na poziomie  
5 278 802,97 zł.

~ Justyna Krynicka 
Fundusze Unijne
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 Trwa przebudowa ul. Kościelnej i Jarzębinowej

 Na ukończeniu opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę ul. Orzechowej 
wraz z parkingiem

 Trwa opracowanie dokumentacji projekto-
wej na przebudowę ul. Leśnej

 Trwa opracowanie dokumentacji projekto-
wej na przebudowę ul. Wysogotowskiej

 Oczekujemy na pozwolenie na budowę Par-
ku im. St. Kanikowskiego 

 Przygotowanie do opracowania dokumen-
tacji na przebudowę ul. Jagodowej.

 Trwa opracowanie dokumentacji projekto-
wej na modernizację schodów wejściowych 
do szkoły podstawowej

Sady

 Trwa przygotowanie do przetargu na prze-
budowę ul. Rolnej

 Trwa opracowanie dokumentacji na przebu-
dowę ul. Za Motelem

Swadzim

 Trwa budowa budynku z mieszkaniami so-
cjalnymi

Sierosław

 Na ukończeniu opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę ul. Pokrzyw-
nickiej

 Trwa procedura przetargowa na opraco-
wanie dokumentacji projektowej budowy 
mieszkań komunalnych

 Przygotowanie do przetargu na przebudowę 
ul. Granitowej

Tarnowo Podgórne

 Na ukończeniu opracowywanie projektu 
przebudowy ulic: Kalinowa, Wrzosowa, Ger-
berowa, Modrakowa 

 Trwa opracowanie dokumentacji projekto-
wej budowy wschodniej obwodnicy Tarno-
wa Podgórnego 

 Trwa przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej dla budowy mieszkań komunalnych 
przy ul. Krętej

 Podpisano umowę na opracowanie doku-
mentacji projektowej na budowę budynku 
wielorodzinnego przy ul. 25 Stycznia w ra-
mach Ginnego Programu Budowy Mieszkań

 W przygotowaniu dokumentacja przetargo-
wa na wykonanie izolacji pionowej przeciw-
wilgociowej budynku gimnazjum i liceum

 Trwa opracowanie dokumentacji projekto-
wej na modernizację schodów wejściowych 
do szkoły podstawowej

Wysogotowo

 Ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy 
Wierzbowej

 Trwa opracowanie dokumentacji na zago-
spodarowanie terenu przy świetlicy

Pozostałe
 Wysłano zapytanie ofertowe na opracowa-

nie dokumentacji projektowej na budowę 
placów zabaw

 Trwają prace remontowe w komunalnych 
budynkach mieszkalnych 

W czeluściach naszych 
szaf, schowków, ga-
raży czają się rzeczy, 

które „zawsze mogą się przy-
dać”. Przekładamy je z miejsca 
na miejsce, dokładamy nowe, 
potykamy się o nie… a i tak po 
nie już nigdy nie sięgniemy. 
W moim domu takich rzeczy 
oczywiście również nie braku-
je, stąd pojawił się pomysł zor-
ganizowania wyprzedaży gara-
żowej. Ideą zaraziłam sąsiadów, 
którzy szybko podłapali pomysł 
i już teraz wiemy, że jest nas całe 
osiedle „zbieraczy”. W sobotę, 7 
maja, postanowiliśmy wystawić 
z domu rzeczy nam już zbędne, 
które kupione w bardzo atrakcyj-
nych cenach mogą jeszcze dłużej 
posłużyć nowym właścicielom. 

Co będzie można znaleźć na 
naszych przydomowych sto-
iskach? Artykuły dla dzieci, ro-
werki, wózki, ubrania, naczynia 
kuchenne, artykuły sportowe, 
AGD, jednym słowem – wszyst-
ko! 

Poza możliwością przewietrze-
nia szaf i schowków wyprzedaż 
garażową traktuję jako doskonałą 
lekcję ekonomii dla moich dzieci. 
Odkąd mój kilkuletni syn oświad-
czył, że sprzeda swój używany sa-
mochodzik i za to kupi sobie ze-
staw nowych klocków – nie mogę 
się doczekać, aż przekona się jak 
działają prawa rynku w naszym 
mikrowydaniu i ile faktycznie 
warty jest nowy zestaw klocków. 

Co więcej – zachęcamy 
wszystkich „wystawców”, aby 
część przychodu uzyskanego ze 
sprzedaży przeznaczyli na lokal-
ny cel charytatywny. 

Zatem gdzie i kiedy? Rejon 
Osiedla Kolorowego w Barano-
wie – od ul. Białej po Karmino-
wą, Błękitną i Purpurową, 7 maja 
(sobota) w godzinach 10.00-
16.00. 

Informacje i szczegóły – tel. 
723 753 723. 

Zapraszam! 

~ Barbara Chalińska

Wyprzedaż garażowa  
na Kolorowym

Od 1 kwietnia nowym Pre-
zesem Zarządu spółki TP-
-KOM został Waldemar 

Nowak. Absolwent Politechni-
ki Poznańskiej, z Gminą Tarnowo 
Podgórne zawodowo związany od 
18 lat. Najpierw w latach 1998 – 
2006 był dyrektorem oddziału ING 
Banku Śląskiego, a od 2004 do 
marca 2016 roku – Przewodniczą-

cym Rady Nadzorczej TP-KOM. 
Wśród najważniejszych zaintereso-
wań wymienia biegi, narciarstwo, 
siatkarstwo i badminton oraz wy-
cieczki krajoznawcze, zwłaszcza 
rodzinne wyprawy rowerowe. 

Dotychczasowy Prezes Edward 
Sobański zrezygnował ze stano-
wiska ze względów zdrowotnych. 

 ~ ARz

Zmiana w TP-KOM

Ponad 50 osób przyszło na 
dyżur pracowników Urzę-
du Skarbowego Poznań Je-

życe, który odbył się 21 marca w 
naszym Urzędzie Gminy. Można 

było wyjaśnić wątpliwości zwią-
zane z rozliczeniem podatkowym 
oraz złożyć PIT przez Internet. 
Kolejny dyżur – już za rok!

~ ARz

Skarbowy był w UG

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy w Filii Urzędu Gminy  
w Przeźmierowie: 

9 maja 2016 r. (poniedziałek) w godz. 15.00-17.00
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 termy

Tarnowskie Termy już 
wkrótce wzbogacą swoją 
ofertę o profesjonalny klub 

fitness. Będzie on usytuowany na 
najniższej kondygnacji obiektu. 
Stąd oryginalna nazwa: Piwnica 
pod Termami. Nowy klub będzie 
największym i najnowocześniej-
szym tego typu obiektem w Gmi-
nie. 

Powierzchnia Piwnicy pod Ter-
mami to około tysiąc metrów 
kwadratowych. Znajdą się na niej 
cztery sale: siłownia, dwie sale 
fitness oraz sala mentalna. Sala 
siłowni podzielona z kolei bę-
dzie na cztery strefy tematyczne: 
cardio (do treningu aerobowego 
– bieżnie, rowery), wolnych cię-
żarów (sztangi, hantle – wzmoc-
nienie ciała, budowa masy mię-
śniowej), maszyn (ćwiczenie 
wybranych partii mięśniowych na 
specjalistycznych urządzeniach) 
oraz treningu funkcjonalnego 
z wykorzystaniem m.in. piłek, 
worków bokserskich i lin.

W dwóch salach fitness odby-
wać się będą regularne zajęcia 
i ćwiczenia. W grafiku na pewno 

Tarnowskie Termy  
– poszukują do pracy:

•  PRACOWNIK OBSŁUGI STREFY SAUN
•  PRACOWNIK GOSPODARCZY
•  PRACOWNIK OBSŁUGI BIURA ZARZĄDU – SEKRETARIAT
•  PRACOWNIK PORZADKOWY – SPRZĄTACZKA
•  PRACOWNIK OBSŁUGI KLIENTA – KASJER
Szczegóły: http://tarnowskie-termy.nowybip.pl/rekrutacja

Piwnica pod Termami – nowy klub fitness

znajdzie się na przykład: spalanie tkanki tłuszczowej, zumba, ćwiczenia 
na płaski brzuch, step czy power pump (trening ze sztangami). Przewi-
dziano także różnorodne zajęcia na rowerach stacjonarnych.

W strefie mentalnej będzie można z kolei wziąć udział w zajęciach 
typu joga, stretching, sztuki walki, a nawet lekcje baletu dla dzieci czy 
zajęcia taneczne. Wszystkie treningi odbywać się będą pod okiem wy-
kwalifikowanych trenerów.

 – Piwnica pod Termami będzie alternatywą oraz jednocześnie uzupeł-
nieniem naszej oferty basenowo-saunowej. Będzie też miejscem spotkań 
i osobistych wyzwań. Chcemy się rozwijać razem z naszymi klientami. 
Tworzymy klub tak, by sprostał on najwyższym wymaganiom – podsu-
mowuje Anita Stellmaszyk, prezes Tarnowskich Term.

Pomieszczenia klubu już są gotowe, a sprzęt i kadrę trenerską obec-
nie kompletujemy. Chcielibyśmy ruszyć jeszcze przed wakacjami. Datę 
planowanego otwarcia i rozpoczęcia przedsprzedaży karnetów podamy 
w następnym wydaniu Sąsiadki~Czytaj.  ~TT
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budżet

Nadwyżka budżetowa to wolne środki wynikające 
z oszczędności i wyższych niż wskaźnikowo  plano-
wanych dochodów minionego roku. Jej wysokość za 

2015 rok jest rekordowa: ponad 18 mln 369 tys. zł. Wprawdzie 
zakładaliśmy przy tworzeniu budżetu, że część zadań inwe-
stycyjnych, zapisanych w Planie Rozwoju Lokalnego na 2016 
rok, zostanie zrealizowana z tej nadwyżki, to jednak ta wiel-
kość przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Dlatego wspól-
nie z Radą Gminy podjęliśmy decyzję o rezygnacji z zaciąga-
nia kredytu, który zgodnie z Planem Rozwoju Lokalnego był 

przewidziany na ten rok w kwocie 9 mln 380 tysięcy złotych. 
Jedynym zatem tegorocznym zaplanowanym w budżecie zo-
bowiązaniem pozostanie pożyczka w ramach Programu Le-
mur w wysokości 1 mln 239 tys. zł (Program zakłada uzyska-
nie umorzenia wartości 40 % kredytu). 

Po tych zmianach tegoroczny budżet po stronie wydatków 
przekroczy 180 mln zł, a wartości planowanych zadań inwe-
stycyjnych wyniesie 52 mln 733 tys. zł. Poniżej przedstawia-
my rozdysponowanie nadwyżki budżetowej. 

~ Tadeusz Czajka – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Rekordowa nadwyżka

Nowe zadania, których realizacja jest możliwa dzięki środkom z nadwyżki budżetowej

zadania zwiększenie

1 budowa oficyny przy pałacu w Jankowicach (z przeznaczeniem na cele Samorządowej Szkoły Mu-
zycznej)

1.000.000

2 termomodernizacja budynku komunalnego w Lusowie ul. Poznańska 3 (projekt termomodernizacji 
wraz z projektem remontu dachu)

50.000

3 budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Batorowie (propozycja Sołectwa w Batorowie) 15.000

4 budowa (montaż) kontenera wystawowego dla wozu strażackiego w Górze (propozycja Sołectwa 
w Górze - umieszczenie zabytkowego wozu strażackiego)

70.000

5 modernizacja schodów zewnętrznych - SP Przeźmierowo (modernizacja schodów głównych do 
szkoły (ew. podjazd dla osób niepełnosprawnych))

100.000

6 budowa szkoły podstawowej w Baranowie (w roku 2016 projekt, realizacja w kolejnych dwóch 
latach)

200.000

7 rewitalizacja parku w Jankowicach (rozbudowa alejek spacerowych, montaż urządzeń rekreacyj-
nych, uporządkowanie zieleni - w roku 2016 projekt, realizacja w kolejnych dwóch latach)

150.000

8 budowa skateparku wraz z ekranem akustycznym w Przeźmierowie (II etap budowy - dokończenie 
budowy realizowanej w roku 2012 oraz wykonanie ekranu akustycznego)

300.000

9 przebudowa ul. Wspólnej i ul. Przemysława w Baranowie (kosztorys na łączną kwotę - wymiana 
kanalizacji deszczowej, nowa nawierzchnia i chodnik  wraz z odcinkiem ścieżki rowerowej)

1.000.000

10 przebudowa ul. Widok w Batorowie (wykonanie nawierzchni odcinek ok.600 mb od ul.St.Batorego 
do granicy ze Swadzimiem)

500.000

11 przebudowa ul. Kalwowskiej i ul. Za Ogrodami w Ceradzu Kościelnym 1.020.000

12 przebudowa ul. Lipowej w Chybach (wykonanie nawierzchni asfaltowej ok.600 mb + tłuczeń 
ok.200 mb)

600.000

13 budowa/przebudowa ul. Przystaniowej w Lusówku (wykonanie nawierzchni z kostki wraz z ele-
mentami kanalizacji deszczowej (wpusty), możliwy udział finansowy mieszkańców)

550.000

14 przebudowa rurociągu w Rumianku (przebudowa kanału melioracyjnego w celu odwodnienia pól) 50.000

15 budowa/przebudowa dróg w Tarnowie Podgórnym - ul. Kalinowa, ul. Wrzosowa, ul. Gerberowa i 
ul. Modrakowa (dokumentacja na łączną kwotę dla wszystkich ulic na wykonanie nawierzchni z 
kostki (pieszojezdnia) wraz z kanalizacją deszczową)

2.000.000

16 budowa sygnalizacji świetlnej - ul. Otowska w Lusówku (projekt sygnalizacji świetlnej przy przej-
ściu dla pieszych przy szkole podstawowej)

20.000

17 przebudowa pasa drogowego ul. Poprzecznej w Sadach - budowa chodnika (wykonanie chodnika 
do przystanku przy Bońkowskim)

100.000

18 przebudowa pasa drogowego ul. Morelowej w Przeźmierowie (wykonanie nawierzchni - połącze-
nie do ul.Wiosny Ludów)

100.000

19 budowa wiat przystankowych na terenie gminy (budowa nowych wiat przystankowych i wymiana 
wg potrzeb zgłaszanych przez Sołectwa i TPBUS)

80.000
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budżet

Zadania, których zakres został powiększony dzięki środkom z nadwyżki budżetowej

zadania zwiększenie

20 dotacja celowa na utwardzenie alejek cmentarza parafialnego w Przeźmierowie 100.000

21 budowa dojścia i dojazdu z parkingu do plaży w Lusowie 45.000

22 rozbudowa monitoringu na terenie gminy (rozbudowa systemu gminnego monitoringu: Tarnowo 
Podg ul.Szkolna/Wąska, Lusowo Plac gen,J.D.Musnickiego i Przeźmierowo modernizacja przy bo-
isku ORLIK i OSiR (nowa kamera)) 

80.000

23 partycypacja w kosztach programu dla SP kl.I-III - projekt „Umiem pływać” (program Minister-
stwa Sportu i Turystyki dla szkół podstawowych w roku 2016)

43.400

zadania zwiększenie

1 rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Jankowicach 1.000.000

2 przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na świetlicę i szkołę w Lusówku 200.000

3 budowa budynków komunalnych w Sierosławiu 800.000

4 budowa budynku komunalnego w Tarnowie Podg przy ul. Krętej 200.000

5 budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy 300.000

6 przebudowa wejść i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w TP 150.000

7 budowa/przebudowa placów zabaw na terenie gminy (place zabaw w Jankowicach ul. Leśna, w 
Sadach ul. Lipowa, w Baranowie przy Osiedlu Rubinowym i w Tarnowie Podgórnym Park 700-le-
cia)

170.000

8 remont boiska przy ul. Nowej w Tarnowie Podgórnym 120.000

9 remont muru przy placu zabaw w Ceradzu Kościelnym (propozycja Sołectwa Ceradza Kościelne-
go)

50.000

10 bieżące remonty w budynkach komunalnych 300.000

11 budowa/przebudowa dróg na terenie gminy (ul. Rolna w Sadach wykonanie nawierzchni asfalto-
wej) 

600.000

12 przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Jankowice - Tarnowo Podgórne (budowa ścieżki 
rowerowej dł.ok. 1 km od ul. Poznańskiej do ul. Admiralskiej i od ul. Admiralskiej do ul. Przemysło-
wej)

300.000

13 budowa zastawki na rzece Samie w Jankowicach 250.000

14 przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Lusowo - Zakrzewo (budowa ścieżki rowerowej 
odcinek od ul. Nowej do ul. Przylesie ok.1100 mb)

250.000

15 budowa/przebudowa dróg w Przeźmierowie - ul. Leśna, ul. Jagodowa i ul. Orzechowa 1.650.000

16 budowa/przebudowa dróg w Sierosławiu - ul. Pokrzywnicka i ul. Granitowa 150.000

17 przebudowa ul. Wierzbowej w Wysogotowie (zwiększenie potrzebne na realizację odcinka  
od ul. Długiej do ul. Skórzewskiej)

500.000

18 przebudowa pasa drogowego ul. Cichej w Tarnowie Podgórnym - budowa chodnika 150.000

19 przebudowa pasa drogowego ul. Szkolnej w Chybach - budowa chodnika 300.000

20 przebudowa ul. Kościelnej i ul. Jarzębinowej w Przeźmierowie 150.000

21 budowa nawierzchni rynku w Przeźmierowie (kwota potrzebna na wykonanie małej architektury 
(rzeźby))

100.000

22 budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lusowo - Tarnowo Podgórne 900.000

23 przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Lusówko - Jankowice (budowa ścieżki rowerowej) 600.000

24 remonty (ul. Palmowa Chyby - odcinkowa wymiana nawierzchni), ul. Szkolna Sady (nakładka as-
faltowa dokończenie odcinka do starej szkoły), parking przy Ośrodku Zdrowia Tarnowo Podgórne 
(nakładka asfaltowa i wymiana krawężników)

380.000
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 sprawozdanie

XXIV już sesja Rady Gminy 
odbyła się 22 marca 2016 r. Po-
rządek obrad stanowiący jedno-
cześnie katalog zadań jakie posta-
wiłem przed radnymi obejmował 
18 projektów uchwał. Najważ-
niejszy z nich dotyczył zmiany 
uchwały o budżecie Gminy na 
2016 r. Najistotniejsza i najdłu-
żej oczekiwana zmiana dotyczy-
ła rozdysponowania kwoty wol-
nych środków, jakie powstały po 
zamknięciu stanów kont i spo-
rządzeniu bilansu z wykonania 
budżetu w 2015 r. Wygenerowa-
ne środki za zeszły rok osiągnęły 
rekordową i dotąd niespotykaną 
wielkość ponad 26,5 mln zł. Po-
nad 8 mln zł z tej sumy zostało 
przeznaczone na spłatę lwiej czę-
ści planowanej kwoty kredytu na 
ten rok, a reszta (ponad 18 mln 

zł) rozdysponowana na potrzeby 
budżetu na 2016 r. Niemal 85% 
tych środków trafiło na doposa-
żenie planu inwestycji gminnych 
na 2016 r. Spodziewając się wy-
stąpienia sporej nadwyżki wiele 

Z prac 
Rady Gminy

Sesja z 22 marca

z tytułów inwestycyjnych, jakie 
znalazły się w uchwale budże-
towej na 2016 r. zostało bowiem 
niedoszacowanych. Wójt przed-
stawił listę konkretnych wydat-
ków z tej puli. Tym samym wy-
datki na gminne inwestycje na 
ten rok wzrosły do niebotycznej 
kwoty prawie 53 mln zł. Rada 
Gminy podjęła próbę oceny za-
istniałej sytuacji. Stwierdzono, że 
wolne środki powstały na skutek 
oszczędności w wydatkach (i to 
tych, które szczególnie predy-
stynowane są do „cięcia”, a mia-
nowicie bieżących) oraz poprzez 
znacznie większe niż planowano 
wykonanie dochodów budżeto-
wych w 2015 r. Rada jednogło-
śnie zaaprobowała przedstawioną 
przez Wójta propozycję wydat-
kowania środków z powyższego 
tytułu. Szczegóły dotyczące kon-
kretnych zadań i kwot są do zna-
lezienia wewnątrz numeru. 

Spośród projektów uchwał 
z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego Rada przyjęła trzy 
zmiany miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego: 

1) w Tarnowie Podgórnym 
w rejonie ulicy Działkowej (re-
zerwacja przeznaczenia terenu 
pod przyszłą kładkę przez drogę 
krajową nr 92),

2) w Tarnowie Podgórnym 
w rejonie ulicy Wierzbowej i dro-
gi krajowej nr 92 

3) w Lusówku dla terenów za-
budowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. 

Ponadto Rada Gminy uchwali-
ła miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenów 
w Sadach w rejonie ul. Lusowskiej 
(działki 156/7, 156/9 i 156/51). 
Ostatni z projektów o charakterze 
przestrzennym dotyczył przystą-
pienia do opracowania miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Wysogotowie 
w rejonie ulic: Bukowskiej, Ba-
torowskiej, Wierzbowej i Długiej. 
Problemów ładu przestrzennego 
tym razem Jankowic dotyczyła 
prezentacja koncepcji zagospoda-
rowania centrum tej miejscowości 
przedstawiona przez prof. dr hab. 
Sławomira Rosolskiego, działa-
jącego w imieniu spółki Konkret 

SA. Na wspomniany obszar, bę-
dący terenem po byłym folwarku, 
już w 2008 r. wywołano uchwa-
łę o przystąpieniu do sporządze-
nia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Od 
tamtego czasu trwa poszukiwa-
nie kompromisu pomiędzy ocze-
kiwaniami Gminy oraz społecz-
ności Jankowic a rozwiązaniami 
preferowanymi przez inwesto-
ra. Kością niezgody od początku 
rozmów jest kwestia skali i inten-
sywności zabudowy, wysokości 
(także a może przede wszystkim 
dominanty) oraz dostosowania 
do stylu i formy sąsiedniej zabu-
dowy mieszkaniowej. Koncepcja 
zagospodarowania przestrzenne-
go przedstawiona na recenzowa-
nej sesji uzyskała w generaliach 
akceptację radnych. Powróci pod 
dyskusję Rady raz jeszcze po ko-
lejnej korekcie. 

Kolejny z ważniejszych pro-
jektów dotyczył drobnych zmian 
w przyjętym na poprzedniej sesji 
Planie Gospodarki Niskoemisyj-
nej. Jest bardzo istotny ze wzglę-
du na możliwości jakie stwarza 
przy aplikacji o dofinansowanie 
na cele związane np. z termomo-
dernizacją. Dyskusję wywołał też 
kolejny z ważnych tematów sesji 
– Program opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na te-
renie Gminy w 2016 r. Pozostałe 
projekty przyjętych uchwał miały 
mniejszy niż opisany ciężar ga-
tunkowy. 

Jak zwykle zaraz po przyjęciu 
protokołu z opisywanego posie-
dzenia będzie można zapoznać się 
ze szczegółowymi wystąpienia-
mi, stanowiskiem radnych i wy-
nikami głosowań. Kolejna se-
sja Rady Gminy odbędzie się 26 
kwietnia o godz. 16. Wszystkich 
zainteresowanych serdecznie na 
nią zapraszam!

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Rada przyjęła 

trzy zmiany 

miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego
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 rolnictwo

Susza panująca w 2015 roku dała asumpt do no-
wego spojrzenia na wartości Klimatycznego Bi-
lansu Wodnego (KBW). Dotyczy to zwłaszcza 

upraw kukurydzy na ziarno i na kiszonkę czy buraków 
cukrowych i rzepaku uprawianych na glebach katego-
rii I (gleby bardzo lekkie, bardzo podatne na suszę).

Rząd pod naciskiem izb rolniczych zdecydował się 
na projekt nowego rozporządzenia, które ma zmienić 
wartości KBW dla poszczególnych gatunków roślin 
uprawnych i gleb zastępując przepisy obowiązujące 
od 2007 roku. Do uzgodnień społecznych i między-
resortowych przesłano właśnie projekt takiego roz-
porządzenia.

W projekcie zaproponowano również skrócenie 
okresu raportowania do 31 sierpnia dla roślin strącz-
kowych.

Wartości KBW dla poszczególnych gatunków 
i grup roślin uprawnych oraz gleb są jednakowe dla 
wszystkich województw. O wystąpieniu suszy decy-
duje cały kompleks warunków meteorologicznych 
i glebowych. Warunki meteorologiczne powodujące 
suszę są określane za pomocą KBW, który określa 
się jako różnicę pomiędzy opadem atmosferycznym 
mierzonym na stacjach meteorologicznych a ewapo-
transpiracją potencjalną. Ewapotranspiracja poten-

Nowe pojęcie „susza” i wnioski z PROW
cjalna jest to wskaźnik klimatycz-
ny mówiący o tym, jak szybko 
mogłoby zachodzić parowanie, 
gdyby dostępność wody była wy-
starczająca.

Obecnie opady atmosferyczne 
dla całego kraju są wyznaczane 
za pomocą specjalistycznego pro-
gramu komputerowego, na pod-
stawie którego dokonuje się in-
terpolacji danych, pozyskiwanych 
z 354 stacji i posterunków mete-
orologicznych. Wartość ewapo-
transpiracji potencjalnej oblicza 
się wykorzystując wzór Penmana. 
Susza rolnicza występuje, gdy ob-
liczone wartości KBW dla gminy 
są niższe od wartości krytycznych 
KBW przedstawionych w projek-
cie rozporządzenia. Przekrocze-
nie wartości krytycznych KBW 
oznacza 20% obniżenie plonów 
w skali gminy w stosunku do plo-
nów uzyskanych przy średnich 
wieloletnich warunkach pogodo-

wych. W okresach, dla których 
nie podano wartości krytycznych 
KBW, nie zdarzają się i nie są no-
towane obniżki plonów o 20% 
lub większe w skali gminy z po-
wodu suszy, co oznaczono w ob-
jaśnieniach pod załącznikiem do 
projektu rozporządzenia jako brak 
obniżenia plonów z powodu su-
szy w analizowanym okresie.

W dniach od 31 marca do 29 
kwietnia 2016 r. można składać 
wnioski o przyznanie wsparcia 
na modernizację gospodarstw rol-
nych w obszarach a,b, c,d oraz 
o premię dla młodych rolników.

Wnioski na modernizację skła-
da się do Wielkopolskiego Od-
działu Regionalnego ARiMR 
w Poznaniu ul. Strzeszyńska 36, 
natomiast wnioski o premię dla 
młodych rolników do kierowni-
ka biura powiatowego ARiMR ul. 
Strzeszyńska 29.

Opracował Wiesław Biały

„Kto kocha swą Ojczyznę, cnoty, oby-
czaje, niechaj strzeże tej ziemi, niech 
ją w skiby kraje” – tak mówił Juliusz 

Kraziewicz, założyciel i patron kółek rolniczych 
na Pomorzu. 10 kwietnia odbyło się sprawozdaw-
czo-wyborcze zebranie Kółka Rolniczego, któremu 
przewodniczył Przemysław Pomian. Po wygłosze-
niu sprawozdania przez prezesa Kółka Stanisława 
Leitgebera uczestnicy zatwierdzili w głosowaniu 
sprawozdanie finansowe za 2015 rok, jednogłośnie 
udzielając absolutorium zarządowi. Potem przystą-
piono do wyboru składu komisji wyborczo-skruta-
cyjnej. Zgłoszone kandydatury Józefa Kubiaka, Te-
resy Kierzek i Kazimiery Grygier zaakceptowano 
jednogłośnie, a przewodniczącym komisji wybrano 
Józefa Kubiaka. Następnie zostały przedstawione za-
sady wyboru członków Zarządu i Komisji rewizyjnej 
– przyjęto wniosek o przeprowadzeniu wyborów w 
sposób jawny. 

Do zarządu wybrano: na prezesa Stanisława Leit-
gebera, na skarbnika – Józefa Ignysia i na sekretarza 
– Małgorzatę Kożuchowską. Przewodniczącym Ko-
misji rewizyjnej został Leon Żebrowski, a członka-
mi: Wiesław Woszak i Wiesław Kubiak. 

W czasie wolnych wniosków członek zarządu 
WZKiOR Antoni Andrzejczak przedstawił informację 
Wojewódzkiego Związku o stanie ośrodka w Dyma-

Zebranie tarnowskiego Kółka Rolniczego 

czewie i o braku zainteresowania 
tym ośrodkiem. 

Leszek Gawelski, członek 
spółdzielni producentów trzody 
chlewnej, przedstawił działalność 
spółdzielni oraz omówił wpływ 
spadku cen na nieopłacalność 
chowu świń.

Kółko Rolnicze w Tarnowie 
Podgórnym będzie w tym roku 
obchodzić 109. rocznicę powsta-
nia. Na zebraniu dyskutowano 
także o historii Kółka. 

~ Stanisław Leitgeber
Prezes Kółka Rolniczego
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wspomnienie

Miało być o lesie. Naszym lesie, bo przecież 
nasz ci on. Od zawsze przeźmierowski, 
mimo że w granicach administracyjnych 

Swadzimia położony. Zabierałem się do wspomnień 
o nim już od bardzo dawna. Las ów zajmuje pocze-
sne miejsce w pamięci ludzi STĄD. Od zawsze był 
dla nas czymś więcej niż jedynie samym terenem 
zielonym! Raczej magiczną krainą z licznymi tajem-
nicami. Nic więc dziwnego, że temat lasu wymagał 
przynależnego mu pietyzmu w opisie! I kiedy już 
„się odleżał”, a ja wreszcie poczułem przypływ weny 
i ułożyłem w swojej głowie sentymentalną opowieść 
o dziecięcych wędrówkach po leśnych ostępach, 
zdarzyło się coś, co kazało mi na ten temat spojrzeć 
z nieco innej, o niebo ciekawszej perspektywy. Ma-
ciej Narożny, prezenter i ikona poznańskiego radia 
Eska, znany wszystkim Przeźmierowianom choć-
by z brawurowego prowadzenia Festynu Antoniań-
skiego, w życzliwej rozmowie skierował mą uwagę 
na temat tyle mało znanych co zgoła sensacyjnych 
losów naszego lasu podczas II Wojny Światowej. 
Mój interlokutor poradził, bym o problematyce tej 
porozmawiał ze znanym mi doskonale Mieczysła-
wem Gromackim, wiekowym już mieszkańcem ul. 
Łanowej, którego rozległa wiedza pochodzi z racji 
uczestnictwa w tamtych wydarzeniach. Rzeczywi-
ście pana Gromackiego w czasie mego dzieciństwa 
często w naszym lesie spotykaliśmy. Dla mnie ten 
z urodzenia Swadzimianin, a później mieszkaniec 
Przeźmierowa, jawił się dotąd bardziej jako opiekun 
i strażnik leśnej substancji niż depozytariusz wojen-
nych jej tajemnic. 

Udałem się zatem na umówioną wizytę, nie mając 
przesadnie wielkich oczekiwań. Oniemiałem jednak 
nie spodziewawszy się rewelacji tak wielkiego no-
men omen kalibru! Ale po kolei. Trochę ogólnego tła 
historycznego na początek. Niemcy zaraz po krwa-
wych nalotach, 2 września 1939 r. przejęli lotnisko na 
Ławicy. Hitlerowscy stratedzy już wtedy mieli goto-
wy zarys planu ataku na Związek Radziecki. Lotni-
sko Ławica z racji swego położenia miało odgrywać 
w tym wojennym scenariuszu niebagatelną rolę. Jed-
nocześnie 3 września Anglia i Francja wypowiedzia-
ły Niemcom wojnę (na papierze niestety, ale wtedy 
jeszcze nikt o tym nie wiedział!). Niemcy, przygoto-
wując się do ataku na ZSRR, postanowili wykorzy-
stać strategiczne położenie Ławicy do celów tranzytu 
Luftwaffe na przyszły front wschodni. Musieli zgro-
madzić amunicję do bombowców na ten cel i zapew-
nić możliwości jej umieszczenia w samolotach. Jed-
nocześnie – jak się później okazało bezpodstawnie 
– panicznie obawiali się alianckich nalotów (do któ-
rych w końcu doszło dopiero w 9 kwietnia i 27 maja 
1944 r). No i gdzie tu coś o naszym lesie? Cierpli-
wości zaraz będzie! Najeźdźcy postanowili w prze-
źmierowskim zagajniku, jedynym w okolicy lotniska, 
dającym możliwość naturalnego maskowania, zorga-

Tajemnice przeźmierowskiego lasu – część I
nizować ogromny magazyn bomb 
lotniczych. Taki arsenał jako 
oczywisty cel ataku z powietrza 
musiał zostać przemyślnie ukry-
ty. Teren wybrano nieprzypadko-
wo, gdyż lotnisko wojskowe Ła-
wica od zachodu sięgało wtedy 
niemal linii ul. Rynkowej (nieist-
niejącej jeszcze w znacznej części 
wtedy!). O lotniskowych instala-
cjach, a zwłaszcza ogromnych be-
tonowych cokołach w rejonie ulic 
Składowej i obecnego Pasażu, sta-
nowiących podstawy dla baterii 
przeciwlotniczych, a zwłaszcza 
dla wielkich reflektorów, mają-
cych przeczesywać nocne niebo, 
pisałem już wcześniej w tym cy-

klu. Przedsięwzięcie inżynieryjne, 
o którym mowa, polegało na wy-
konaniu utwardzonego połączenia 
pomiędzy lotniskiem a naszym la-
sem. Prawie trzykilometrowa dro-
ga około dwumetrowej szerokości 
z betonową podbudową, pokry-
ta asfaltem, wykonywana przez 
sprowadzonych z Niemiec robot-
ników połączyła niemal w linii 
prostej koniec starego pasa lotni-
ska z wejściem do lasu mniej wię-
cej w okolicy dzisiejszego miejsca 
na ognisko położonego przy ul. 
Wysogotowskiej. Drogą tą mia-
ły poruszać się bombowce i we 
wspomnianym miejscu zostawać 
uzbrojone. Przez las na linii pół-
noc południe, szeroką aleją kil-
kunastometrowej szerokości bie-
gły ułożone na gołej ziemi szyny 
kolejki wąskotorowej do przewo-
zu bomb. Same ponad półtorame-
trowej długości bomby lotnicze, 
nazywane przez p. Gromackiego 
szafami, bo zawierały w sobie kil-
kadziesiąt mniejszych pocisków 

różnego przeznaczenia, składo-
wane były wśród drzew w kilku-
metrowych pryzmach przykry-
tych eternitem i siatką maskującą. 
Niezwykle trudno było wykryć 
je z powietrza. Zapewne w le-
sie ułożono ok. 20 stert wielkich 
bomb. W lesie było jeszcze stano-
wisko ciężkich karabinów maszy-
nowych w miejscu dawnej górki 
saneczkowej na styku ulic Leśnej 
i Wysogotowskiej oraz instalacje 
radiostacji ostrzegającej, oficjal-
nie nazywanej „Punktem meldun-
kowym Przeźmierowo” w lasku 
brzozowym, mniej więcej w miej-
scu skrzyżowania tej ostatniej uli-
cy z ulicą Kościelną. Po drugiej 
stronie wąskiej drogi Warszawa – 
Berlin, niemal dokładnie w miej-
scu, gdzie dziś znajduje się hala 
produkcyjna firmy Adam’s, sta-
cjonowały dwie baterie tzw. Fla-
ków, czyli 2 razy po sześć (lub 
po osiem?) najnowocześniejszych 
dział przeciwlotniczych kalibru 
88 mm z obsługą w drewnianych 
barakach dla osłony owego le-
śnego arsenału. Jeszcze jesienią 
1939 r. Niemcy wytypowali kilka 
miejsc dogodnych do ukrycia sa-
mych bombowców na wspomnia-
nej trasie z lotniska do lasu. W la-
sku naprzeciw cmentarza, gdzie 
dziś przystanek TPBUS, zauwa-
żyć można fragment usypanego 
wału ziemnego. Powstał on, by 
zamaskować miejsce pobytu bom-
bowca. W tej kryjówce stacjono-
wał najprawdopodobniej Heinkel 
HE 111 lub któryś z dużych Jun-
kersów. W taki sam sposób ukryto 
całą eskadrę 5 bombowców (jesz-
cze 2 we wspomnianym lasku bli-
żej dzisiejszej firmy Rotmar oraz 
w okolicach zalesionych wtedy ul. 
Modrzewiowej koło poczty i Ma-
gazynowej nieopodal budynku go-
łębiarzy).

 cdn.
W następnym odcinku: Hitle-

rowska mistyfikacja: wojenne 
lotnisko na granicy Sadów i Ko-
bylnik oraz bomby z naszego lasu 
spadają na Berlin! 

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Tu był 
magazyn 
bomb 
lotniczych
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bezpieczeństwo

Z notatnika gminnego strażnika

Opuszczone budynki
Okres wiosenny i zbliżają-

ce się lato to czas więk-
szej aktywności dzieci 

i młodzieży na świeżym powie-
trzu. Na przykładzie dwóch miej-
scowości, Przeźmierowa i Sadów, 
chcę apelować do rodziców oraz 
opiekunów, by zwracali uwagę, 
gdzie ich pociechy wypoczywa-
ją czy bawią się. W obu przypad-
kach za miejsce zabawy wybiera-
ją opuszczone budynki. 

Jak niebezpieczna może się 
okazać zabawa w takich miej-
scach nie trzeba przekonywać. Co 
zaskakujące często odbywa się to 
za zgodą rodziców. Jednak nale-
ży pamiętać, iż w większości są 
to nieruchomości, stwarzające za-
grożenie dla zdrowia, a nawet ży-
cia ludzkiego. Z jakichś powodów 
są one opuszczone lub zaniedbane 
przez właścicieli. Przekazaliśmy 
problem niezabezpieczonych bu-
dynków do Nadzoru Budowlane-
go, ale to od dorosłych często za-
leży czy interesujemy się w jakich 

Do straży od jakiegoś cza-
su napływały interwencje 
oburzonych rodziców, 

zaniepokojonych bezpieczeń-
stwem ich dzieci w drodze do 
szkoły. Wiele dzieci uczęszcza-
jących do placówek szkolnych 
na terenie naszej Gminy przy-
chodzi bądź przyprowadzanych 
jest przez rodziców czy opieku-
nów pieszo. Niektóre, te starsze, 
uczęszczają do szkoły same. Na-
tomiast według przekazywanych 
informacji wiele osób, przywo-
żących swoje dzieci do szkół sa-
mochodami, robi to nie zważa-
jąc na innych uczestników ruchu 
drogowego. Dzieci wypuszcza-
ne są z aut w miejscach niebez-
piecznych z dala od przejść dla 
pieszych. Pojazdy zatrzymują 
się w zatokach autobusowych, 
rodzice wzajemnie się blokują, 
parkują auta nie respektując przy 
tym znaków zakazu, tłumacząc, 

że „przecież zatrzymują się tam 
tylko na chwilę”. 

Strażnicy często patrolują re-
jony szkół w godzinach rannych. 
Wtedy, jak wynika z relacji osób 
zgłaszających problem, panu-
je względny spokój i porządek. 
Ale o tym, że nasza obecność 
pod szkołą zmusza do prawi-
dłowych zachowań, a jednocze-
śnie bardzo irytuje niektórych 
rodziców, przekonali się w pe-
wien marcowy poranek strażni-
cy, którzy pojawili się pod szkołą 
w Tarnowie Podgórnym. Drwiny 
i komentarze zdarzają się niemal 
codziennie. Jednak niemałe zdzi-
wienie strażników wywołała jed-
na z matek, która przechodząc 
obok patrolu wskazywała swemu 
dziecku na strażników z jedno-
czesnym niemiłym, sarkastycz-
nym komentarzem tylko dlatego, 
że musiała pójść z dzieckiem na 
przejście dla pieszych. 

Odpowiedzialność jest jedną 
z cech, którą chcielibyśmy prze-
kazać naszym dzieciom. Tę ce-
chę należy kształtować w dziecku 
od najmłodszych lat. Pierwszym 
i najważniejszym środowiskiem 
wychowawczym jest rodzina – 
tu uczymy wzorców zachowania. 
Dzieci przez obserwację rodzi-
ców i ich reakcji na różne sytuacje 
przejmują od nich stosunek do 
otaczającego świata. Bycie rodzi-
cem wiąże się zatem z odpowie-
dzialnością za bezpieczeństwo na-
szych dzieci. Oby była to istotna 
kwestia dla jak największej grupy 
rodziców. 

~ Magdalena Kula 
Straż Gminna

miejscach bawią się najmłodsi. 
Na terenie każdej z miejscowości 
znajduje się plac zabaw czy inne 
miejsce wypoczynku, w którym 
dzieci mogą odpoczywać. 

Z naszej strony, strażników 
gminnych, jak również ze strony 

tarnowskiej Policji pozostaje 
kontrolowanie takich miejsc, by 
ustrzec się niebezpiecznego zda-
rzenia.

~ Artur Szeląg
Komendant SG
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 sprawozdania

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 23 marca

POselskie wieści
Szanowni Czytelnicy,

Ostatnie tygodnie pra-
cy w Sejmie dostarczają 
nam coraz więcej zdzi-

wień i niepokojów. Jako osoba 
odpowiedzialna za proces legisla-
cyjny w klubie parlamentarnym 
Platformy Obywatelskiej ze zdu-
mieniem śledzę kolejne projekty 
aktów prawnych, wśród których 
na szczególną uwagę zasługuje 
procedowana tzw. „ustawa o zie-
mi”.

Zgodnie z założeniami ustawy, 
która co do zasady miała przeciw-
działać wykupowi ziemi przez za-
granicznych inwestorów, grunty 
będą mogli zakupić tylko rolnicy 
indywidualni – w innych przy-
padkach kupujący będzie musiał 
spełnić restrykcyjne warunki: po-
siadać kwalifikacje rolnicze, oso-
biście prowadzić gospodarstwo 

i mieszkać w gminie, w której kupuje grunt przez co najmniej pięć lat. 
Szacuje się, że wyklucza to z obrotu ziemią 90% Polaków. Oburzające, 
że dotyczy to m. in. dzieci rolników, które np. uczą się w mieście. 

Ponadto na 5 lat wstrzymana ma zostać możliwość sprzedawania 
gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Agencja będzie mogła 
dzierżawić ziemię, przy niejasnej do końca roli urzędników. 

Wskazuje się, że efektem powyższych zmian będzie m. in. znacząca 
obniżka wartości gruntu czy chociażby kontrowersje w kwestiach dzie-
dziczenia.

Jeśli dodać do tego spore opóźnienia w wypłatach unijnych dopłat dla  
rolników a także niezrozumiałą politykę kadrową, czego przykładem są 
przypadkowe nominacje do agencji rolniczych i spółek skarbu państwa, 
których symbolem jest dziś pogrążona w chaosie stadnina koni w Jano-
wie, to nie trudno dojść do wniosku, że to bardzo ciężki okres dla pol-
skiego rolnictwa. 

~ Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP

Biuro Poselskie Waldy Dzikowskiego 
ul. Zwierzyniecka 13, 60-813 Poznań 

tel. 61 842 72 23, 61 842 72 38

Tematy związane ze spor-
tem zdominowały XV sesję 
Rady Powiatu w Poznaniu, 

która odbyła się 23 marca w Sali 
Sesyjnej Starostwa. Jej punktem 
kulminacyjnym było wręczanie 
Nagród Sportowych Starosty Po-
znańskiego dla najlepszych za-
wodników i trenerów 2015 roku, 
działających na terenie powiatu. 

Miniony rok był zdecydowa-
nie najlepszy dla kolarzy UKS 
Jedynka Kórnik, którzy wygrali 
rywalizację we wszystkich kate-
goriach wiekowych. W katego-
rii „junior młodszy” zwyciężyła 
Karolina Przybylak, „junior star-
szy” - Weronika Humelt, a „mło-
dzieżowiec” – Patryk Rajkowski. 
Zasłużoną nagrodę za zwycięstwo 
w kategorii „trener” odebrał także 
Robert Taciak, który od wielu lat 
skutecznie prowadzi do sukcesów 
młodych kolarzy z Kórnika. 

Rok 2015 był także znakomity 
dla kolarzy Klubu Tarnovia - Tar-
nowo Podgórne. Drugą nagrodę 
w kategorii „junior starszy” z rąk 
Starosty odebrała Julita Jagodziń-
ska, a trzecią w kategorii „junior 
młodszy” Krystian Ruta. Konse-

kwencją sukcesów kolarzy Tarno-
vii była druga nagroda dla ich tre-
nera Piotra Brońskiego. Starosta 
nagrodził także młodego badmin-
tonistę z Baranowa – Mateusza 
Świerczyńskiego, który otrzymał 
trzecią nagrodę w kategorii „mło-
dzieżowiec”. Wszystkim wyróż-
nionym sportowcom i trenerom 
serdecznie gratulujemy.

Więcej szczegółów dotyczą-
cych nagród dla młodych spor-
towców powiatu poznańskiego 
oraz prac Rady Powiatu znajdą 
Państwo na stronie internetowej 
www.powiat.poznan.pl. Zapra-
szam do lektury.

~ Piotr Burdajewicz 
Przewodniczący Rady  

Powiatu Poznańskiego

Znakomity rok dla 

kolarzy Tarnovii
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10 marca 2016 r., w 80. roku życia i 56. roku 
kapłaństwa, zmarł śp. ksiądz kanonik 
Henryk Rękoś. 

Przez 18 lat, do 19 grudnia 2003 roku, ksiądz Hen-
ryk Rękoś był proboszczem w Tarnowie Podgórnym. 
W tym czasie, jak wynika z ksiąg parafialnych, po-
błogosławił około 500 małżeństw, ochrzcił ponad 
1000 dzieci i prawie 1000 Tarnowian odprowadził 
na miejsce wiecznego spoczynku. Dokonał wielu re-
montów w kościele Serca Pana Jezusa – ogrzewa-
nie podłogowe i nową posadzkę, piękne witraże, 
drogę krzyżową, nowe ławki, ołtarze, oświetlenie, 
nagłośnienie, zegar na wieży kościelnej i wiele in-
nych. Przywrócił do użyteczności kościół parafialny 
Wszystkich Świętych, który do tej pory był zamknię-
ty i służył jako skład materiałów budowlanych. To 
dzięki ówczesnym zabezpieczeniom i renowacji 
wnętrza kościoła udało się zapobiec jego niszczeniu 
i po ostatniej kompleksowej renowacji możemy cie-
szyć się jego pięknem i szczycić się posiadaniem tej 
klasy zabytku. 

Uporządkowany również został teren wokół obu 
kościołów, wyremontowana została plebania, po-
większono cmentarz parafialny. Te i wiele innych do-
konań księdza Rękosia służy parafii do dzisiaj i jest 
namacalnym śladem jego obecności wśród nas. 

Od początku transformacji ustrojowej ksiądz Hen-
ryk Rękoś uczestniczył w działaniach samorządu 
gminy, organizował religijne uroczystości patrio-
tyczne. Przez 12 lat organizował w naszej parafii let-
nie wczasorekolekcje dla osób niepełnosprawnych. 
Od początku istnienia Bractwa Kurkowego ksiądz 
Henryk był jego kapelanem i bratem kurkowym. 

Zmarłego niedawno wielkiego humanistę, wiel-
biciela i tłumacza literatury polskiej na język nie-
miecki, Karla Dedeciusa, nazywano budowniczym 
mostów. Mostów wzajemnego porozumienia się, po-
zbycia dawnych uprzedzeń, szukania prawdy, sza-
cunku, dla drugiego człowieka, dążenia do zgody 
i pojednania między narodem polskim i niemieckim. 
Takim budowniczym był również ksiądz kanonik 
Henryk Rękoś. 

To ksiądz Henryk pozytywnie odpowiedział na 
propozycję przedstawicieli parafii z Ravensburga na-
wiązania kontaktów młodzieży niemieckiej z mło-
dzieżą z Tarnowa Podgórnego. I tak latem 1987 roku 
doszło do pierwszego spotkania obu grup młodzieży 
w Tarnowie Podgórnym, którym towarzyszyło mot-

Wspomnienie o ks. Henryku Rękosiu

to: „Wspólnota modlitewna mię-
dzy narodami nie zna granic, po-
działów, uprzedzeń, stereotypów 
i złych doświadczeń historii”. 

Dzięki determinacji księdza 
Rękosia, wspieranego przez ro-
dziców młodzieży, nadano temu 
ruchowi ramy organizacyjne. Po-
wołano Społeczny Komitet do 
spraw wspólnoty polsko-niemiec-
kiej „Pojednanie”, który w 2000 
roku przekształcił się w Stowa-
rzyszenie „Pojednanie Tarnowo 
Podgórne-Blitzenreute”. Na bazie 
tych kontaktów został podpisany 
w 1995 roku akt partnerstwa mię-
dzy gminami Tarnowo Podgórne-
-Fronreute. Sygnatariuszami tego 
aktu ze strony polskiej byli: ów-
czesny Wójt, a obecnie poseł na 
Sejm RP Waldy Dzikowski oraz 
ksiądz Henryk Rękoś. Coroczne 
polsko-niemieckie spotkania, od-
bywające się naprzemiennie raz 
w Polsce, raz w Niemczech trwa-

ją nieprzerwanie już dwadzieścia 
dziewięć lat. Uczestniczył w nich 
zawsze ksiądz Henryk. Był na-
szym przywódcą duchowym, na 
którego wsparcie, życzliwość 
i mądrość mogliśmy zawsze li-
czyć, nawet wtedy, kiedy praco-
wał już poza naszą parafią. Dopie-
ro postępująca w ostatnich latach 
choroba wyłączyła go z czynnego 
działania w Stowarzyszeniu. 

Księże Henryku, obiecujemy 
kontynuować rozpoczęte przez 
Ciebie dzieło, dziękujemy, że 
byłeś z nami, żegnamy Cię nasz 
Przyjacielu.

Ksiądz kanonik Henryk Rękoś 
spoczął na cmentarzu w swojej 
rodzinnej miejscowości Brenno 
w powiecie leszczyńskim. 

~ Renata Brońska
Prezes Stowarzyszenia „Pojednanie 

Tarnowo Podgórne-Blitzenreute”

Budowniczy mostów 

ponad granicami...
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Na pełnych obrotach

Wielu z nas, studen-
tów UTW, to emery-
ci, którzy wbrew po-

wszechnej opinii nie narzekają 
na nadmiar wolnego czasu, wręcz 
przeciwnie. 

W marcu  uczestniczyliśmy 
w kolejnej wycieczce do Pozna-
nia. Tym razem zwiedziliśmy Ka-
tedrę i Ostrów Tumski.

W najbliższym czasie naszych 
studentów i wszystkich, których 
zainteresuje proponowana tema-
tyka, zapraszamy na ciekawe wy-
kłady.

30 kwietnia: mgr Anna Szulc 
– Skok barbarzyńcy, który poczuł 
Boga, czyli Julian Tuwim, mistrz 
słowa.

11 maja: Ks. prof. dr hab. Ja-
nusz Nawrot – Cykl „Religie 
świata” – Judaizm według Biblii. 
Okres sędziów i królewski.

Proponujemy rozpoczynać 
przygotowania do sportowej 
spartakiady, która odbędzie się 
w ostatnią sobotę maja – trening 
czyni mistrza. Konkurencje po-
dobne jak w roku ubiegłym. Wię-
cej informacji w biurze UTW 
i u kierownictwa klubów seniora. 
Spodziewamy się licznego udzia-
łu i dobrej rywalizacji.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć 
o przysługujących ci prawach 

w życiu codziennym, przyjdź na 
spotkanie z pracownikami kance-
larii odszkodowawczej. Będzie-
my mówić na przykładach o:

- zadośćuczynieniu za doznaną 
krzywdę,

- odszkodowaniu za uszczerbek 
na zdrowiu,

- dowiemy się o czym nie infor-
mują nas Towarzystwa Ubezpie-
czeniowe

Poczujemy się bezpieczniej 
i pewniej dzięki wiedzy, którą 
zdobędziemy. Spotkanie odbędzie 
się 28 kwietnia w siedzibie Klu-
bu Seniora w Tarnowie Podgór-
nym, ma charakter otwarty, mogą 
w nim wziąć udział nie tylko 
członkowie UTW. Początek o go-
dzinie 18.00. Zapraszamy!  

Pamiętajmy o sobotach z kijka-
mi! ~ Maria Zgoła

Kącik seniora

Rowerem na wiosnę

Sołtys i Rada  Sołecka Tarnowa Podgórnego zapraszają na „Ro-
dzinny Rajd Rowerowy – PRZYWITANIE WIOSNY”, który od-
będzie się 14 maja. Zbiórka na parkingu przy księgarni o godz. 

14.00. Koszt uczestnictwa 5 zł (ubezpieczenie). Zapraszamy!
TP

Na Rowery

Sołtys i Rada Sołecka Przeźmierowa zapraszają 24. kwietnia na 
Drugi Przeźmierowski Rajd Rowerowy. Regulamin rajdu dostęp-
ny na stronie tarnowo24.pl oraz u sołtysa. Rejestracja uczestni-

ków do 22 marca u sołtys Katarzyny Preyer: tel. 508 355 505 lub ma-
ilem: puhalkat@gmail.com.

~ Sołtys

22 i 23 kwietnia w pawilonie 15 na Między-
narodowych Targach Poznańskich odbę-
dzie się VII edycja targów VIVA SENIO-

RZY! (które dotychczas odbywały się pod nazwą 
„Aktywni 50+”). 

Najważniejszymi hasłami przyświecającymi tej 
imprezie są: aktywność, zdrowie i profilaktyka.  
Dla zwiedzających to możliwość nie tylko wspól-
nej zabawy, ale również możliwość porozmawiania 
z organizatorami zajęć edukacyjnych, kierowanych 
do seniorów oraz poznanie możliwości aktyw-
nego spędzania wolnego czasu na emeryturze. 
Będą warsztaty rękodzieła (m.in. pokazy różnych 
technik dekoracyjnych i zdobniczych) oraz prezen-
tacje aktywności sportowo-rekreacyjnych (m.in. 
nordic walking, fitness, ćwiczenia z szarfami, za-
jęcia taneczne). 

Uwaga: zapisy na część warsztatów odbywają 
się od 18 kwietnia telefonicznie pod nr 61 847 21 
11, a na pozostałe na godzinę przed rozpoczęciem 
konkretnego spotkania. Prosimy o zapoznanie się 
z informacjami na www.vivaseniorzy.pl (tam też są 
dostępne informacje o godzinach otwarcia targów 
i cenach biletów).

VIVA SENIORZY!

Spartakiada 
Seniorów

28 maja na terenie Ośrodka Sportu i Re-
kreacji przy ul. Nowej w Tarnowie 
Podgórnym odbędzie się IV Spotkanie 

Sportowo-Integracyjne Seniorów Gminy Tarnowo 
Podgórne (Spartakiada Seniorów) pod patronatem 
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.

Dotychczas swoje reprezentacje zgłosiły Kluby 
Seniora z Tarnowa Podgórnego, Przeźmierowa, Lu-
sowa, Sadów i Lusówka oraz Uniwersytet Trzecie-
go Wieku. Jeżeli pozostałe Kluby chciałyby zgłosić 
swój udział, to prosimy o kontakt z UTW w biurze 
podczas dyżurów (w GOK SEZAM ul. Poznańska 
96, Tarnowo Podgórne w każdy wtorek, w godz. 
10.00-12.00) lub telefonicznie 500 620 983. Zapra-
szamy do startu również grupy nieformalne – wy-
starczy zgłosić swój udział. Konkurencje nie wy-
magają większego sportowego wysiłku, natomiast 
okazji do wesołej rywalizacji nie zabraknie. 

Więcej informacji na temat Spartakiady w następ-
nym numerze „Sąsiadki-Czytaj”. 

~ ARz
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Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Tarnowie Podgórnym zawiadamia swoich 
członków, że 3 maja na zbiorniku Rydzyny 

Małe zostaną rozegrane zawody wędkarskie o Pu-
char śp. Gerarda Raszewskiego – byłego prezesa koła 
Tarnowa Podgórnego. Zbiórka zawodników o 7.00. 
Obowiązuje opłata na wody PZW Okręgu Poznań.

3 kwietnia została przeprowadzona akcja sprząta-
nia brzegów Jez. Lusowskiego. Jak co roku zebra-

Wiadomości wędkarskie
no kilkadziesiąt worków śmieci, 
pozostawionych przez wędka-
rzy i turystów. Wszystkie zostały 
zgromadzone w jednym miejscu, 
umożliwiającym dojazd śmieciar-
ki TP-KOM. Wszystkim uczestni-
kom sprzątania Zarząd Koła skła-
da podziękowania.

Uwaga: Siedziba Koła: ul. 
Sportowa 1 (w budynku Ośrod-
ka Zdrowia, zejście do części 
piwnicznej, zgodnie z oznakowa-
niem). Sekretariat czynny w każ-
dy wtorek w godz. 18.00 – 20.00. 
tel. informacyjny 508 507 980 lub 
517 586 261.

~ Marek Perz – Prezes Koła

6 kwietnia w Liceum Ogól-
nokształcącym w Tarno-
wie Podgórnym odbyło się 

rozstrzygnięcie konkursu „Mój 
pomysł na biznes”, którego or-
ganizatorem jest Tarnowskie Sto-
warzyszenie Przedsiębiorców.

Na początku lutego 15 zespo-
łów zakwalifikowanych do fina-
łu uczestniczyło w zwiedzaniu 
zakładów pracy z terenu naszej 
Gminy: Salonu KIA Delik, Schat-
tdecor oraz Tarnowskich Term. 
Uczestnicy poznali tam różne for-
my prowadzenia działalności go-
spodarczej oraz techniki i narzę-
dzia marketingowe, które później 
wykorzystali podczas tworzenia 
swoich projektów.

Zadaniem uczestników kon-
kursu było przygotowanie, a na-
stępnie zaprezentowanie przed 
komisją swojego pomysłu na biz-
nes, wykorzystując różne środki, 
m.in. prezentacje multimedial-
ne, plakaty, foldery itp. Komisja, 

Oni mają pomysł na biznes

składająca się z siedmiu osób nie 
miała łatwego zadania. W skład 
komisji wchodzili: Danuta Paw-
lik z Schattdecor, Agnieszka 
Rzeźnik z Urzędu Gminy, Michał 
Pniewski z Tarnowskich Term 
oraz członkowie TSP: Anna Re-
iter, Szymon Horowski, Wojciech 
Nowicki i Krzysztof Szumski. 
Wszystkie pomysły okazały się 
bardzo interesujące i oryginalne, 
a prace zostały przygotowane na 
bardzo wysokim poziomie. We 
wszystkich uczestnikach konkur-
su oceniający zauważyli bardzo 
duży potencjał twórczy. 

W finale konkursu „Mój pomysł 
na biznes” I miejsce zajęły Magda-
lena Zachura i Natalia Ptak z kla-
sy IIIe z Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów w Baranowie. II miej-
sce zajęły Michalina Łysiak i Ma-
ria Musielak z IIIa z Gimnazjum 
im. Polskich Noblistów w Bara-
nowie. Trzecie miejsce wywalczy-
li sobie Dawid Kapturczak i Mi-

chał Nowak z klasy Ib z Liceum 
Ogólnokształcącego w Tarnowie 
Podgórnym. Opiekunkami zdo-
bywczyń pierwszego miejsca są 
Renata Maciejewska i Małgorzata 
Jednac-Antkowiak Nagrody wrę-
czyli Tadeusz Czajka Wójt Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, który wraz 
z Tarnowskim Stowarzyszeniem 
Przedsiębiorców został współ-
fundatorem nagród oraz Krzysz-
tof Szumski i Szymon Horowski 
w imieniu TSP. Pragniemy podzię-
kować uczestnikom, nauczycielom 
– zwłaszcza Tatianie Tatarskiej  
z Gimnazjum w Tarnowie Podgór-
nym i Beacie Skrzypińskiej z Li-
ceum Ogólnokształcącego w Tar-
nowie Podgórnym, dyrekcjom 
szkół, zakładom pracy, Urzędowi 
Gminy i TPBUS-owi za zaangażo-
wanie i udział w konkursie. 

Już teraz zapraszamy do udzia-
łu w kolejnej, XIII edycji w przy-
szłym roku!

~ Dagmara Skwierczyńska
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Kwarcowy róż odmładza, podkreśla opale-
niznę i dodaje uroku. Jak stworzyć świetną 
stylizację z wykorzystaniem tego trendu?

Obecnej wiosny pastele zdecydowanie biorą górę. 
Te barwy pojawiły się w kolekcjach większości świa-
towych marek odzieżowych. Oprócz kremowych, 
beżowych czy wyblakłych zielonych odcieni, może-
my postawić także na pudrowy róż. Jest dziewczęcy, 
elegancki, z lekką nutką nonszalancji. Różowe styli-
zacje mogą nie tylko odmłodzić, ale także podkreślić 
opaleniznę. 

Kolor ten może zdominować zarówno całą styli-
zację, jak i pojawić tylko w detalach czy dodatkach. 
Wszystko zależy od naszej pomysłowości i otwarto-
ści na modowe eksperymenty.

Z czym więc najlepiej łączyć ten kolor?
Kwarcowy róż – jaki to kolor?
Kwarcowy róż to jeden z pastelowych odcieni, 

który w naturze możemy odnaleźć np.: w kamie-
niach półszlachetnych. Kolor ten jest uważany za 
bezapelacyjny hit wiosennego sezonu 2016.

3 sposoby na wykorzystanie kwarcowego różu 
w stylizacji:

Po pierwsze: dwudziestolatki mogą dowolnie sza-
leć z różem, wykorzystując ten kolor jako podstawo-
wą barwę w stylizacji. Różowy odcień może mieć 
zarówno sukienka, jak i dodatki.

Po drugie: róż możemy także wykorzystać 
w detalach. Jest to świetna opcja dla kobiet, które 
cenią sobie klasykę i stawiają na zachowawcze 

Kwarcowy róż i już!

ubranie. Możemy postawić na przykład na pudrowe rajstopy i w tej 
samej barwie stworzyć delikatny make up.

Po trzecie: dodatki w kolorze kwarcowego różu. Do ciemnej styli-
zacji idealnie sprawdzą się różowe akcesoria (np. torebka, obuwie czy 
biżuteria). Ten kolor nie tylko rozświetli całość, ale także doda eleganc-
kiej stylizacji dziewczęcych motywów.

Jakie kolory łączymy z kwarcowym różem?
Kwarcowy róż idealnie sprawdza się w połączeniu z innymi paste-

lowymi odcieniami. W grę wchodzi beż, kremowe kolory, a także biel, 
szarości, srebrzyste motywy. Pudrowy róż to typowo wiosenny kolor, 
który idealnie łączy się z jasnymi stylizacjami.

Kwarcowy róż to niezaprzeczalny hit wiosny 2016. W stylizacjach 
może pojawić się zarówno jako podstawowa barwa (dla młodych ko-
biet), jak i kolor detali czy dodatków. Idealnie łączy się z innymi paste-
lowymi kolorami, a także bielą czy szarościami, błękitami.  Ja już poko-
chałam ten kolor i znalazł on miejsce w mojej szafie, a Ty?

Maja Wachowska make up & styling
www.majawachowska.pl, 509 86 84 86

W dniu 12 marca na strzelnicy brackiej w Tarno-
wie Podgórnym bractwo zorganizowało spotkanie 
z okazji Dnia Kobiet. Jest to szczególna okazja do 
złożenia serdecznych życzeń naszym paniom. Niech 
więc Bogu będą dzięki za wszystkie kobiece walory 
i wdzięki, które w Was Piękne Kobietki fantastycznie 
rozkwitają i wzorzec doskonałej kobiety wytycza-
ją… – tymi słowami, kwiatami oraz drobnym upo-
minkiem zostały powitane panie, które przybyły na 
strzelnicę. Tradycyjnie główną atrakcją były zawo-
dy strzeleckie. Przybyli do nas członkowie bractw: 
Grodu Przemysława, Poznańskiego, Poznań 1253, 
Pniew, Mieszkowa, Sierakowa, Szamotuł, Kościana, 
Swarzędza i Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Niepeł-
nosprawnych z Połajewa. Przy wspólnym biesiado-
waniu czas umilał śpiewem brat Marek Czajka. Ry-
walizowaliśmy w sześciu konkurencjach. Wśród pań 
najlepszą okazała się Joanna Zimna. Tarczę okolicz-
nościową wystrzelał brat Zdzisław Kaczmarek Swa-
rzędz. Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Ta-
deusza Czajki zdobył brat Krzysztof Cieślik. W tym 
dniu nasze bractwo upamiętniło również „Żołnierzy 
Wyklętych” – brat Marek Szajkowski ufundował tar-

Kurkowe wieści 

czę pamięci, z której strzałowe w 
kwocie 500zł przekazaliśmy Sto-
warzyszeniu Rodzin Dzieci Nie-
pełnosprawnych w Połajewie. 
Tarczę Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych zdobył brat Marian Herman 
z Sierakowa.

24 marca nasza drużyna mło-
dzieżowa w składzie Marcin Ka-
miński, Mikołaj Mazantowicz, 
Mateusz Helka, Dawid Kaptur-
czak i Maciej Kozłowski, brała 

udział w IX mistrzostwach Lesz-
czyńskiego Okręgowego Związ-
ku Strzelectwa. Informujemy, że 
strzelnica jest otwarta w każdy 
wtorek i czwartek w godz. 16.00-
20.00. 

Zapraszamy! 
Szczegółowych informa-

cji udziela brat Leszek Jerzak pod 
numerem tel. 880 584 242. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Prezes Stanisłąw Bączyk
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Kot i żaba
I znowu mam problem co by tu napisać, więc będę 

pisał, co mi ślina na język przyniesie.
Bruno to mastif angielski, Brutus to mastif ne-

apolitański, Paco to bernardyn, Belmondo to bas-
set, Luka to spaniel, a Freddie to buldog angielski. 
I mógłbym jeszcze parę wymienić, ale napiszę po 
prostu co je łączy: duża kałuża na podłodze gabinetu. 
Jednak to nie taka kałuża, jaka pozostaje po Mak-
siu, który po wizycie u mnie zawsze sika na framu-
gę drzwi, prawdopodobnie mówiąc mi w ten sposób, 
co o mnie myśli. Ale taka bez podtekstów. Cieknie 
im bowiem z tych pysków jak z kranu. I nie jeste-
śmy w stanie nic z tym zrobić, poza cierpliwym ich 
wycieraniem, bo większość molosów a także spanieli 
tak już ma, że ich długie i luźne fafle nie pozwalają 
na kontrolowanie wypływającej z pyska śliny. Wła-
ściciele wycierają te wiecznie mokre „pysie”, a ja 
mopem zmywam podłogę.

Dla właścicieli Bruna, Brutusa czy Freddiego ka-
łuże na podłodze i plamy na ścianach są codzienno-
ścią i nie przywiązują oni już do tego wagi. Ale inni 
wpadają w panikę, kiedy ich zwykle czysty i suchy 
zwierzak nagle zaczyna się ślinić.

Riki, półroczny szczeniak, zaczął się ślinić bar-
dziej niż zwykle, co zaniepokoiło jego panią. Oka-
zało się jednak, że nie ma powodów do obaw, ponie-
waż wymianie zębów, między czwartym a ósmym 
miesiącem życia, może towarzyszyć ślinotok. To taki 
urok okresu dojrzewania.

Kilkuletni jorczek Elvis od pewnego czasu miał 
mokry pyszczek i przestał jeść suchą karmę, a jadł 
jedynie mokre smakołyki i to tylko z ręki. Elvis śli-
nił się i przestał jeść z powodu kamienia nazębne-

go, który pokrył jego zęby tak, że 
nie było ich widać. Wraz z kamie-
niem stracił ich kilka, ale wrócił 
mu apetyt i pyszczek ma znowu 
suchy.

Feliks zaczął się ślinić po świą-
tecznych, kulinarnych szaleń-
stwach. Ucztowali Państwo, to 
ucztował i on. Jednak jemu utkwił 
w dziąśle kawałek ości, która spo-
wodowała podrażnienie i ślino-
tok. Potrzebna była narkoza, aby 
to odkryć i usunąć.

Borys ślini się w trakcie podró-
ży, Fido podczas wizyty u wete-
rynarza, Azorowi utknęła kość 
między górnymi trzonowcami, 
a Dandi został użądlony przez 
pszczołę. Buba natomiast polo-
wała na żaby i już więcej chyba 
tego nie zrobi.

Buruś, Tofik, Maniek i Koka to 
z kolei ofiary budowy, remontu, 
sprzątania i innych takich, gdzie 
stosuje się środki chemiczne. Ni-
gdy nie wierzę, gdy właściciel 
przekonuje mnie, że odizolował 
kota czy psa np. w trakcie remon-
tu. Później okazuje się, że kot na-
pił się rozpuszczalnika, a pies zli-
zał farbę z pędzla.

Te wszystkie ślinotokowe przy-
padki na szczęście często na tym 

się kończą, ale ślinotok może być 
też pierwszym objawem ogólnej 
choroby lub zatrucia, a tu często 
nie ma już żartów i problem może 
okazać się poważniejszy. Tak było 
w przypadku Fifi, która wyszła na 
krótki spacer, po którym od razu 
trafiła do gabinetu. Ślinotok oka-
zał się pierwszym objawem, po 
którym nastąpiła lawina. Rozwi-
nęła się niewydolność nerek i wą-
troby, a Fifi ledwo przeżyła, Jej  
leczenie trwało chyba miesiąc. 
Okazało się, że Fifi spacerowała 
po trawie niedawno spryskanej 
środkami chwastobójczymi.

Każdy zatem przypadek, gdy 
sierść wokół pyszczka jest bar-
dziej niż zwykle mokra trzeba 
sprawdzić, mimo że wydaje nam 
się, że nic takiego nie mogło się 
wydarzyć

Ostatnio też moja córunia ma 
pyszczek nadmiernie mokry i śli-
na cieknie jej po brodzie, więc 
spodziewam się kolejnej serii nie-
przespanych nocy. Cierpi dziew-
czyna, bo zęby jej rosną, a ja cier-
pię razem z nią, bo przecież spać 
lubię.

Paszczak (paszkosum@wp.pl)

Długie godziny za biur-
kiem i brak ruchu to naj-
prostszy sposób na za-

fundowanie sobie problemów ze 
stawami. Zwyrodnienie to nie 
tylko choroba seniorów. Coraz 
częściej dotyka bardzo młodych 
ludzi. Co zrobić, by ból kręgosłu-
pa i stawów nie stał się udręką, 
odbierając Ci radość i chęć ży-
cia? 

Przyjdź w sobotę 23 kwietnia 
w godz.10.00-12.00 do świetlicy 
w Przeźmierowie, przy ulicy Ma-
gazynowej 25, (w tzw. „Gołębni-
ku”), gdzie odbędzie się spotkanie 
z fizjoterapeutką Karoliną Majka 
z gabinetu Karo-Med w Tarnowie 
Podgórnym i poznaj m.in.:

Pogadanki – Wymienianki z fizjoterapeutą
- 12 prostych ćwiczeń, które 

usprawnią stawy i pozwolą się 
cieszyć dobrym zdrowiem przez 
długie lata,

- wady postawy u dzieci i ich 
wczesne wykrywanie,

- jak rozpoznać i radzić sobie 
z rwą kulszową,

- o czym świadczą bóle stawów 
u nastolatka,

- jak wybrać właściwe buty do 
chodzenia i biegania,

- co o nas mówią nasze stopy,
- właściwą technikę chodzenia 

z kijkami do nordic walking.
Jak zwykle można przynieść rze-

czy, dodatki i ozdoby, których już 
nie potrzebujemy i wymienić się 
z kimś, komu one się spodobają.

Ciuszki, które nie znajdą no-
wych właścicieli, zostaną przeka-
zane potrzebującym z Gminy.

Nadamy im nowe życie, przy 
okazji pomagając drugiemu czło-
wiekowi. 

Koszt 10 zł. Liczba miejsc 
ograniczona!

Kawa, herbata, domowe ciasto 
i dobry nastrój gwarantowane.

Załóż coś wygodnego, będzie 
się działo!

Serdecznie zapraszam 
Maja Stępień tel. 608 064 244

Projekt oceniony przez przed-
stawicieli Rady Gminy podczas 
Targów Inicjatyw Społecznych 
jako godny uwagi.
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Od 21 lat, w kwietniu, obchodzony jest 
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 
Święto książki w Bibliotekach jest właści-

wie codziennie, ale to dobrze, że ustanowiono taki 
światowy dzień. Zwraca on uwagę na słowo druko-
wane, tak skąpo reklamowane w dzisiejszych cza-
sach, a media – chociaż w tym dniu – zwracają więk-
szą uwagę na książki. 

Drzwi naszych Biblioteki otwierają się bardzo czę-
sto, a więc szeroki wybór literatury, zachęca do kon-
taktu ze słowem pisanym i nie tylko, także z nową 
formą literatury – audiobookami. Niezmiennie od 
lat zachęcamy do zdobycia się na odwagę, odwie-
dzenia i zapisania się do Bibliotek. To nowoczesne 
placówki: przełamują stereotypowe wyobrażenie 
o nich i proponują wiele ciekawych projektów, po-
kazujących, że są to miejsca atrakcyjne, gdzie nikt 
się nie nudzi, gdzie można uzyskać rzetelną infor-
mację, pomoc uczącym i poszerzającym wiedzę. Po-
kazujących także, że książka to wartość dodana dla 
wszystkich, nie tylko w okresie nauki, ale atrakcyjna 

w każdym okresie życia propozycja zagospodarowania wolnego czasu 
i możliwość poszerzania zainteresowań. 

Kwietniowe Święto Książki wywodzi się z Katalonii. Pomysłodawcą 
w 1926 roku był wydawca Vincent Clavel Anders. Oficjalnie obchodzo-
ne jest od 1995 roku.

Międzynarodowa organizacja UNESCO przyjęła datę 23 kwietnia 
jako symboliczną dla całej literatury światowej. W tym dniu przypa-
da rocznica śmierci Miguela Cervantesa i Williama Szekspira, autorów, 
bez których nie można wyobrazić sobie literatury światowej. 23 kwiet-
nia to dobra okazja do obdarowania kogoś bliskiego książką. Można też, 
za przykładem mieszkańców Katalonii, obdarować bliskich nie tylko 
książką, ale różami lub innymi ulubionymi kwiatami. Polecamy, bo to 
dobra propozycja i z długą tradycją. Światową stolicą książki jest w tym 
roku Wrocław. O ten tytuł ubiegały się takie państwa jak Brazylia, Hisz-
pania i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wygrał Wrocław. 

W stałym cyklu Biblioteki KSIĄŻKI Z RÓŻNYCH PÓŁEK - 
w kwietniowym informatorze kulturalnym prezentujemy książki z dzia-
łu HISTORIA POLSKI. To oczywiście zrozumiałe, bo przecież rok 
2016, to 1050-lecie Chrztu Polski, a więc dla zainteresowanych szero-
ka, wyczerpująca wiedza dostępna w naszych placówkach:

Jerzy Dowiat „CHRZEST POLSKI”, 
Jerzy Strzelczyk „MIESZKO I”,
Paweł Jasienica „POLSKA PIASTÓW”, 
Henryk Samsonowicz „NIEZNANE DZIEJE POLSKI. W Europie 

czy na jej skraju?”,
Wojciech Kucharski, Dariusz Misiejuk „HISTORIA POLSKI W DATACH”,
Sławomir Koper „PIASTOWIE – Wędrówki po Polsce pierwszej dynastii”, 
Kamil Janicki „ŻELAZNE DAMY. Kobiety, które zbudowały Polskę”,
Paweł Jasienica „TRZEJ KRONIKARZE”, 
Tomasz Jurek, Edmund Kizik „HISTORIA POLSKI DO 1572”.
To tylko kilka propozycji z bogatego księgozbioru Biblioteki. Zapra-

szamy do Biblioteki w Tarnowie Podgórnym i Filii w Baranowie, Luso-
wie i Przeźmierowie. ~ I.B.

Na terenie gospodarstwa 
rolnego należącego do 
Adama, trwały prace go-

spodarskie. 15 sierpnia 2008 r. 
siedemnastoletni Jan pomagał 
w gospodarstwie swojego dziad-
ka Adama. Obsługiwał podajnik 
łańcuchowy, który transportował 
słomę do stodoły. Urządzenie, na 
którym pracował Jan, było prze-
rabiane przez właściciela, Adama. 
Dokonał on przeróbek zabezpie-
czeń podajnika łańcuchowego, po-
zbawiając go tym samym ochrony 
przeciwpożarowej. Tak wadliwy 
podajnik został udostępniony do 
używania i w trakcie jego pracy 
nastąpiło zwarcie, wskutek czego 
Jan został śmiertelnie porażony 

Porażenie prądem prądem. Właściciel gospodarstwa 
był odpowiedzialny za wypadek 
Jana, bowiem dopuścił do użytku 
tak nieodpowiednio przerobiony 
podajnik. Najbliższa rodzina Jana 
dochodziła roszczeń  w związ-
ku z utratą najbliższego członka 
rodziny. Uprawnieni otrzymali 
obecnie odszkodowanie w wyso-
kości 130 000 zł.

Pomagając osobom poszkodo-
wanym często spotykam się z py-
taniem „a skąd będą te pieniądze, 
przecież ja nigdzie nie byłem do-
datkowo ubezpieczony”. Zadają 
je uczestnicy wypadków samo-
chodowych, osoby poszkodowa-
ne w gospodarstwach rolnych i te, 
które miały wypadek w pracy. Jak 
możemy najprościej wyjaśnić to 
zagadnienie?

W opisanej powyżej sytuacji 
Adam był objęty ochroną ubez-
pieczeniową w ramach obowiąz-
kowego ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej rolników 
z tytułu posiadania gospodarstwa 
rolnego. I w ramach tej polisy 
można było dochodzić roszczeń 
od zakładu ubezpieczeń na rzecz 
uprawnionych. W przypadku wy-
padków komunikacyjnych – z OC 
pojazdu, w wypadkach związa-
nych z pracą – z dobrowolnego 
OC zakładu pracy.

W każdym przypadku warto za-
tem zadzwonić i dowiedzieć się 
jakie są możliwości naprawienia 
wyrządzonej nam krzywdy.

Ewelina Cichanowicz   
www.votum-sa.pl 

Wiesław Biały, tel. 501 343 433
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 gok Afisz

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

Bilety i zaproszenia dostępne od poniedziałku do piątku:
- 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   

XIV Finał projektu Teatr w Każdej Wiosce
sobota-niedziela, 23-24 kwietnia, godz. 10
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

„Film”- premiera spektaklu Teatru Tańca Sortownia
piątek, 29 kwietnia godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia.

Jazzowa Scena Sezamu: Ścierański New Quartet
sobota, 30 kwietnia godz. 18
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł

Lusowskie Spotkania Muzyczne - koncert 101
w programie: Elżbieta Karolak (organy) i zespół Tutti e Solo
niedziela, 1 maja, godz. 13, Kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

Ireneusz Krosny w programie „Mowa ciała”
sobota, 7 maja godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 39 zł

Mama, Tata, Teatr i Ja: spektakl „Szałaputki”
niedziela, 8 maja godz. 12.30
Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia

Jazzowa Scena Sezamu: Jarek Sierant i przyjaciele
piątek, 13 maja godz. 19
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Obowiązują bezpłatne zaproszenia

Jubileusz Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Da Capo
sobota, 14 maja godz. 18
Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Obowiązują bezpłatne zaproszenia

Występ Zespołu Pieśni i Tańca Poligrodzianie
niedziela, 15 maja godz. 17
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

V Przegląd Wokalistów „Rozśpiewana Gmina”
niedziela, 8 maja godz. 10 (I cz.) i 12 (II cz.)
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.
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Już od czternastu lat za sprawą GOK „SEZAM” 
większości miejscowości naszej Gminy odbywa-
ją się zajęcia teatralne dla dzieci. Tegoroczny finał 

projektu Teatr w Każdej Wiosce nosi tytuł „Zwykłe 
i niezwykłe”. I takie właśnie historie przedstawią pod-
czas swoich premier zespoły z 10 miejscowości.

„Zwykłe, czyli to, co naśladowcze, realistyczne, co-
dzienne, może nawet pospolite i banalne. Niezwykłe 
– to, co fantastyczne, baśniowe, osobliwe, a także ab-
surdalne i groteskowe. Czy te różne sposoby widzenia 
świata, postrzegania pozycji człowieka w świecie mogą 
wchodzić ze sobą w dialog? A może każda z tych kate-
gorii jest wartością samą w sobie! Zwyczajne może za-
dziwić, skłonić do refleksji. Banalne, za sprawą sztuki, 
stanie się niezwykłe. Nad tymi niełatwymi sprawami 
zastanawiają się projektowi teatromaniacy” – tak opi-
sują tegoroczne spektakle koordynatorki projektu: Jo-
lanta Tepper i Grażyna Smolibocka.

Od lat, GOK „SEZAM” organizuje rozmaite 
zajęcia teatralne. Dość wspomnieć, że oprócz 
dziesięciu grup dziecięcych skupionych wo-

kół projektu „Teatr w każdej wiosce”, prowadzi trzy 
grupy młodzieżowe (Zamiast, Novi i Rama), które 
odnoszą sukcesy na teatralnych festiwalach i zespół 
Senioritki. Na przestrzeni lat w naszej Gminie wyro-
sło wielu znakomitych aktorów. Wszystkich, którzy 
swoje pierwsze kroki stawiali w grupach teatralnych 
z Gminy Tarnowo Podgórne zapraszamy do czynne-
go udziału w niecodziennym wydarzeniu.

Mowa o profesjonalnym spektaklu, którego produk-
cji podjął się GOK „SEZAM”. Premiera przedstawie-

Setka aktorów, dziesięć premier
W sobotę, 23 kwietnia, od godz. 10 zaprezentują się zespoły z Ba-

torowa, Lusówka, Rumianka, Kokoszczyna i z Sadów. Dzień później 
o tej samej porze rozpoczną się prezentacje grup z Przeźmierowa, Lu-
sowa, Ceradza Kościelnego, Sierosławia i Tarnowa Podgórnego. Warto 
spędzić dwa weekendowe poranki w Centrum Kultury Przeźmierowo 
i na własne oczy przekonać się jak efektowne spektakle potrafią przy-
gotować dzieci z naszej Gminy. Do dyspozycji będą mieć profesjonalną 
scenę, oświetlenie i nagłośnienie, przedstawieniom towarzyszyć będzie 
specjalnie skomponowana muzyka oraz efektowne kostiumy i sceno-
grafia. Zapraszamy na 10 premier, w których weźmie udział ponad setka 
młodych aktorów. Wstęp wolny!

PROGRAM
23.04 (sobota) godz. 10
Grupa Teatralna z Batorowa:
„Mrówki na wakacjach”, scenariusz i reżyseria: Michał Kokorzycki
Grupa Teatralna z Lusówka:
„Robodisco”, scenariusz i reżyseria: Katarzyna Ksenicz
Grupa Teatralna z Rumianka:
„Gnomy. Antybaśń”, scenariusz: Izabela Degórska, reżyseria: Julia 

Talaga
Grupa Teatralna z Kokoszczyna:
„Samotna podróż?”, scenariusz i reżyseria: Maciej Woźniak
Grupa Teatralna z Sadów:
„Czarownica z ulicy Musztardowej”, scenariusz Pierre Grupari, reży-

seria: Igoł Fijałkowski
24.04 (niedziela) godz. 10
Grupa Teatralna z Przeźmierowa:
„No coś ty”, scenariusz: A. Wróbel-Wojtyszko i A. Wojtyszko, reży-

seria: Katarzyna Grajewska
Grupa Teatralna z Lusowa:
„Inne kaczątko”, scenariusz Iwona Kusiak, Cezary Żołyński, reżyse-

ria Agnieszka Wróblewska
Grupa Teatralna z Ceradza Kościelnego
„Wszystkie smoki o tym wiedzą”, scenariusz Izabela Degórska, reży-

seria: Anna Kasperek
Grupa Teatralna z Sierosławia:
„Metamorfozy!”, scenariusz i reżyseria: Izabela Buksa
Grupa Teatralna z Tarnowa Podgórnego
„Bambuko, czyli skandal w Krainie Gier”, scenariusz M. Wojtyszko, 

reżyseria: Anna Dzięcioł ~ Jarek Krawczyk

„Damy i Huzary” będą wydarzeniem?
nia „Damy i Huzary” na podstawie 
komedii Aleksandra Fredry odbę-
dzie się w październiku, z okazji 
rozpoczęcia kolejnego sezonu ar-
tystycznego. Przedstawienie wy-
reżyseruje Bogdan Żyłkowski. 
Wzbogaci je przygotowywana 
przez profesjonalistów scenogra-
fia, kostiumy i muzyka. Próby od-
bywać się będą od maja do wrze-
śnia, z miesięczną przerwą.

Serdecznie zapraszamy zarówno 
weteranów projektu „Teatr w każ-

dej wiosce”, jak i wszystkie osoby, 
które uczestniczyły w działaniach 
innych grup, na miłe spotkanie po 
latach, a zarazem casting do wspo-
mnianego przedstawienia. Odbę-
dzie się on 26 kwietnia (wtorek) 
o godz. 18 w Centrum Kultury 
Przeźmierowo.

Szczegółowych informacji 
udziela Jolanta Tepper pod nr tel. 
517 286 058.

~ Jarek Krawczyk
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Tylko do 25 kwietnia mogą zgłaszać się chętni 
do występu w przeglądzie wokalnym „Roz-
śpiewana Gmina”. Mogą to być zarówno 

przedstawiciele szkół i przedszkoli, jak i wokaliści 
zgłoszeni indywidualnie. Tegoroczne występy oce-
niać będzie Halina Benedyk, a impreza odbędzie się 
w niedzielę, 8 maja.

Podobnie jak w ubiegłych latach, oprócz solistów, 
do występu dopuszczone będą także zespoły liczące 
do 6 osób. Instytucje edukacyjne mogą reprezentować 
maksymalnie 3 osoby lub zespoły w każdej grupie 
wiekowej (przedszkola, szkoły podstawowe i zerów-
ki; gimnazja, licea i dorośli).

Znany nie tylko w Wielkopolsce Zespół Pie-
śni i Tańca Politechniki Poznańskiej „Poli-
grodzianie” przygotował specjalny program 

z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. Przedstawi go tak-
że w Centrum Kultury Przeźmierowo – w niedzielę, 
15 maja o godz. 17.

Zespół „Poligrodzianie”  podczas swojej 40-letniej 
działalności odwiedził 58 krajów świata, dwukrotnie 
koncertował dla Papieża Jana Pawła II, zapraszany był 
przez Prezydentów i Ministrów wielu krajów, w tym 
Malty, Izraela, Malezji, Chin, Korei Płd., Irlandii czy 
Meksyku, koncertował dla Burmistrza Nowego Jor-
ku i Króla regionu Kota Kanibalu. Prezentował pol-
ską kulturę więźniom w USA, na mongolskim stepie, 
w górach Nepalu, Chile i Meksyku, niejednokrotnie 
będąc nie tylko pierwszymi polskimi artystami, ale 
pierwszymi Polakami na tych ziemiach. Zespół nagrał 
audycje dla krajowych telewizji w Szwecji, Włoszech, 
Kanadzie, Meksyku, Chinach i Serbii. „Poligrodzia-
nie” zdobyli szereg nagród w kraju i zagranicą, w tym 
tylko w 2012 roku I nagrodę jury w Malezji i I na-
grodę na Olimpiadzie Teatralnej w Indiach w kate-
gorii Folk. Odznaczeni zostali przez Ministra Kultu-
ry „Ambasadorem Kultury Polskiej”, uhonorowani 
dyplomem za zasługi przez Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego oraz jako pierwsza i jedyna jednost-
ka organizacyjna Uczelni medalem „Zasłużony dla 
Politechniki Poznańskiej”. Za swoje zasługi otrzy-
mali w 2013 roku nagrodę okolicznościową Ministra 

Poligrodzianie z okazji Chrztu Polski

Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Koncert jubileuszowy 40-lecia 
istnienia Zespołu, który odbył się 
w hali produkcyjnej H. Cegielski – 
Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. 
z o.o. dnia 5 października 2013 r. 
otrzymał nagrodę „The Best Cre-
ative and Artistic Folk Art Perfor-
mance in Europe 2013”, przyzna-
waną przez European Folk Culture 
Organisation. Od 2014 r. Zespół 
stał się „Ambasadorem Wielkopol-
skiej Kultury”.

Koncert z okazji rocznicy Chrztu 
Polski nosi tytuł „Śladami znanych 

Polaków – od Mieszka I do Jana 
Pawła II”. Ukazuje wpływ chrze-
ścijaństwa na historię Polski oraz 
głęboki patriotyzm Narodu wyra-
żony tańcem, śpiewem i muzyką. 
W programie opartym o ludowe, 
dworskie i narodowe tradycje, wi-
doczna jest ogromna rola wiary, 
w której Polacy widzieli oparcie 
w czasie wojen oraz czerpali na-
dzieję podczas powstań. 

Na koncert zapraszamy w nie-
dzielę, 15 maja o godz. 17. Wstęp 
wolny.

~ Jarek Krawczyk

„Rozśpiewana Gmina” – ostatnie dni na zgłoszenia
Wystarczy wypełnić formularz 

zgłoszeniowy dostępny na stronie 
www.goksezam.pl/rozspiewana.
doc  i dostarczyć wraz z nim płytę 
CD z podkładem w formacie audio 
do 25 kwietnia.  GOK „SEZAM” 
zastrzega sobie możliwość odrzu-
cenia nagrań słabej jakości. Naj-
bardziej ambitni mogą wystąpić z 
akompaniatorem lub akompanio-
wać sobie samodzielnie, do czego 
zresztą gorąco zachęcamy!

Choć to przegląd, a nie konkurs, 
występy oceniać będzie jury pod 
przewodnictwem Haliny Benedyk. 
Jest ona wokalistką popową, któ-
ra zaistniała na scenie jeszcze jako 
nastolatka, w latach 80. W 1984 
zaśpiewała w duecie z Włochem 
Marco Antonellim utwór „Fron-
tiera”, który zdobył 3 miejsce na 
festiwalu w Sopocie.  Kolejne lata 
pracy artystki także zostały do-
cenione – w ’87 roku jej przebój 
‘Mamy po 20 lat’ na Festiwalu w 

Opolu został wyróżniony Nagro-
dą Publiczności i dostał tytuł Pio-
senki Roku w Pierwszym Progra-
mie Polskiego Radia. Rok później 
otrzymała ona w Sopocie nagrodę 
FIDOF (dla najlepiej zapowiada-
jącego się talentu). W latach 90. 
rozpoczęła działalność artystyczną 
dla dzieci. Często prowadzi warsz-
taty wokalne i pracuje jako juror 
na konkursach piosenkarskich. W 
2014 roku Halina Benedyk została 
nagrodzona zaszczytnym tytułem 
Gwiazdy Dobroczynności w kate-
gorii Wolontariusz.

Prezentacje sceniczne odbędą 
się w niedzielę, 8 maja w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgór-
nym. Od godz. 10 występować 
będą przedszkolaki. Od południa 
– uczniowie szkół i dorośli, którzy 
będą mieli szansę na warsztaty wo-
kalne z Haliną Benedyk. Zaprasza-
my już dziś!

~ Jarek Krawczyk
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Tancerze umiejętnie potrafią 
w swych spektaklach po-
ruszać trudne tematy, jak 

i bawić do łez. Jaki charakter ma 
ich najnowsza produkcja? Prze-
konają się wszyscy, którzy wybio-
rą się na premierę spektaklu zaty-
tułowanego „Film”.

Najnowsze przedsięwzięcie 
podopiecznych Piotra Bańkow-
skiego jest próbą połączenia X 
Muzy i sceny. Projekt jest inte-
gracją różnych środków wyrazu 
artystycznego. Widzowie będą 
świadkami interakcji między rze-
czywistością ekranu i sceny. – 
Przy realizacji spektaklu korzy-
staliśmy z wielu dziedzin sztuki. 
Mamy tu elementy tańca, filmu, 
grafiki komputerowej i animacji 
filmowej. Staraliśmy się bardziej 
bawić formą, niż treścią. Oczy-
wiście, są też zawarte rozmaite 
historyjki i epizody łączące się 
w pewną całość. Jaką? To już mu-
sicie zobaczyć sami – przekonują 
twórcy „Filmu”.

Spektakl wyreżyserował Piotr 
Bańkowski, nad choreografią 
pracował wraz z Anną Hańczew-
ską i Dawidem Mularczykiem. 
Muzykę napisał, współpracują-

Pierwsze spotkanie w cyklu „Mama, Tata, Teatr 
i Ja” okazało się strzałem w dziesiątkę. Licz-
nie zgromadzona publiczność, złożona z dzie-

ci i ich opiekunów, miała okazję oglądać spektakl 
„Łza Ziemi” teatru Frajda. W nowym cyklu GOK 
„SEZAM” tym razem zobaczymy przedstawienie 
„Szałaputki” przygotowane przez teatr TeatrRyle.

Szałaputki to opowieść o dwóch niesfornych kur-
czakach, które wychowują się na podwórku pod 
bacznym okiem Mamy Kwoki. Ich ciekawość świata 
sprawia, że mama dwoi się i troi, by uchronić dzie-
ci przed wszelkim niebezpieczeństwem, a zwłaszcza 
przed podstępnym Lisem. Niestety pewnego dnia Li-

Drugi spektakl dla dzieci i rodziców

sowi udaje się wykraść jedno z kurcząt. Na pomoc bratu wyrusza jego, 
która prosi o wsparcie małą, płochliwą Myszkę. 

Czy Myszka pokona swój strach? Czy zdoła uwolnić braciszka? 
O tym dowiecie się, oglądając najnowsze przedstawienie teatru Marioli 
i Marcina Ryl-Krystianowskich. To barwne i pełne humoru przedsta-
wienie z morałem dla najmłodszych widzów będzie można zobaczyć 
w niedzielę, 8 maja o godz. 12.30 w Centrum Kultury Przeźmie-
rowo. Bezpłatne zaproszenia dostępne są w kasach GOK „SEZAM” 
w miejscu imprezy (w godz. 9-12 i 17-20), biurze w Tarnowie Pod-
górnym (w godz. 9-15) i w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym 
(w godz. 15-20). Zapraszamy!

~ Jarek Krawczyk

„Film”, czyli premiera Teatru Tańca Sortownia

cy z Sortownią od lat, Michał ‘NPoT’ Słowiński. Za realizację anima-
cyjno-graficzną i animacje 2D odpowiadają Alicja Piotrowska i Anna 
Hańczewska (Studio Fromsquare). Za kamerą stanął Tomasz Chruściel, 
a opiekę taneczną sprawował Dawid Mularczyk.

Wielbicieli niewątpliwego talentu tancerzy z Sortowni nie trzeba za-
chęcać do udziału w premierze nowego spektaklu. Niezdecydowanym 
przypomnieć można, że zespół działający w GOK „SEZAM” ma na 
koncie wiele udanych spektakli: „Schody-Tryptyk”, „Wieczna wiosna 
oldschool’owca, czyli Po-lock-owoać”, „Antyrama”, „E-go”, „Anty-
Baśń” i „Dylanie na ekranie”.

Na premierę „Filmu” zapraszamy w piątek, 29 kwietnia o godz. 
18 do Centrum Kultury Przeźmierowo. Bezpłatne zaproszenia do-
stępne są w miejscu imprezy (w godz. 9-12 i 17-20), w siedzibie GOK 
„SEZAM” (w godz. 9-15) i Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym 
(w godz. 15-20).

~ Jarek Krawczyk
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Znakomita aktorka i wokalistka, Stanisława 
Celińska, wystąpi w Centrum Kultury Prze-
źmierowo. Towarzyszyć jej będzie zespół pod 

kierownictwem Macieja Muraszko. Od piątku, 15 
kwietnia, można kupować bilety na to wydarzenie.

Stanisława Celińska, znakomita aktorka, związana 
głównie z warszawskimi teatrami (choć występująca 
także w Poznaniu) i ze szklanym ekranem (zagrała 
w kilkuset filmach!), w ostatnich latach dała się po-
znać jako charyzmatyczna wokalistka.

Wprawdzie już w 1969 roku wygrała festiwal 
w Opolu piosenką „Ptakom podobni”, ale przez 
całe lata skupiała się głównie na karierze aktorskiej. 
W 2012 roku wydała album „Nowa Warszawa” na-
grany z pianistą Bartkiem Wąsikiem i Royal String 
Quartet. W maju 2015 ukazał się jej wielki muzycz-
ny przebój – album „Atramentowa”, który pokrył 
się platyną i dotarł do pierwszego miejsca najlepiej 
sprzedających się płyt. Zawiera on stonowaną muzy-
kę do słów takich poetów jak Jonasz Kofta i Wojciech 
Młynarski. Uwagę zwracają też duety z artystami ko-
jarzonymi ze sceną rockową – Katarzyną Nosowską 
i Muńkiem Staszczykiem. Jesienią ubiegłego roku na 
rynku pojawił się natomiast album „Atramentowa – 

Zapowiadany na 2 kwietnia 
występ Ireneusza Krosne-
go musiał zostać przełożo-

ny z powodów zdrowotnych. Ten 
znakomity mim go jednak nie od-
wołał, a przełożył. Nowy termin 
to 7 maja o godz. 18 w Centrum 
Kultury w Przeźmierowo.

Bilety zakupione na kwietnio-
wy termin zachowały ważność. 
Osoby, którym nowa data nie od-
powiada mogą je zwracać w miej-
scu zakupu. Bilety na majowy ter-
min są już w sprzedaży – można 
je kupować w Centrum Kultury 
Przeźmierowo (w godz. 9-12 i 17-
20), siedzibie GOK „SEZAM” 
(w godz. 9-15) i Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym (w godz. 
15-20). Sprzedaż online prowadzi 
serwis Biletomat.pl.

Przypomnijmy, że ten wielo-
krotnie nagradzany artysta zapre-
zentuje w Przeźmierowie swój 
najnowszy program zatytułowa-
ny „Mowa ciała”. Składa się on 
z dwóch zupełnie odmiennych 
części. Oprócz, jak zwykle świet-
nej zabawy, którą zagwarantu-

Bilety na Celińską już w sprzedaży!

suplement”, który także dotarł na 
najwyższe miejsce list sprzedaży.

To właśnie repertuar z dwóch 
ostatnich płyt będzie dominował 
podczas koncertu w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo. Bilety na wy-
stęp, który odbędzie się 21 maja 
o godz. 18, dostępne są w cenie 
59 zł w miejscu imprezy (od po-

niedziałku do piątku w godz. 9-12 
i 17-20), a także w Tarnowie Pod-
górnym – w siedzibie GOK „SE-
ZAM” (w godz. 9-15) i Domu 
Kultury (w godz. 15-20). Sprze-
daż online prowadzi serwis Bile-
tomat.pl.

~ Jarek Krawczyk

Krosny jednak w maju uwagi sama na siebie, daje widzo-
wi poczucie łatwości pracy mima 
na scenie. Krosny nie stosuje ma-
kijażu, w szczególności nie stosu-
je pobielania twarzy. Występuje 
zawsze w czarnym, neutralnym 
kostiumie.

Od lat zapełnia najbardziej pre-
stiżowe sale koncertowe w Pol-
sce, często występuje w telewizji. 
Doceniany jest także poza grani-
cami kraju. Grał na międzyna-
rodowych festiwalach komedii 
i pantomimy m.in.: „Internatio-
nal Mime Festival” w Chunchon 
w Korei Południowej, „Lachmes-
se” w Niemczech, International 
Mime Festival „Kaukliar” w Bra-
tysławie, „Body/language Festi-
wal” w Sztokholmie, „Fringe” 
w Wielkiej Brytanii, „Festival du 
Rire” w Montreux w Szwajcarii, 
„Meet in Beijing” Arts Festiwal 
w Chinach, „Ingenio Comedy Fe-
stival” na Wyspach Kanaryjskich, 
„Stockholm Comedy Festival” 
w Szwecji i wielu innych. Jest 
jednym z trzech artystów z Pol-
ski, którzy otrzymali prestiżo-
wą nagrodę teatralną od krytyki 
w Chicago – „The Critic’s Cho-
ice”. 

ją scenki pantomimiczne, w programie znajdzie się 
także pokaz tajników pracy mima.

Ireneusz Krosny tworzy autorskie, pantomimicz-
ne, spektakle komediowe. Siła jego sztuki pocho-
dzi z dwóch źródeł. Po pierwsze jest to kreatywność, 
własne oryginalne poczucie humoru. Drugim źró-
dłem jest oryginalny, własny styl. Krosny wypraco-
wał oryginalną technikę poruszania się mima w grze 
komediowej. Jest ona przeźroczysta jak dykcja u ak-
tora - czyni każdy ruch zrozumiałym, ale nie zwraca 



26       / sąsiadka~czytaj / kwiecień 2016

 gok

Lusowskie Spotkania Mu-
zyczne na początku paź-
dziernika obchodziły zna-

komity jubileusz. To właśnie po 
raz setny muzyka klasyczna za-
brzmiała w kościele pw. św. Jaku-
ba Apostoła i św. Jadwigi Śląskiej 
w Lusowie. Koncert otwierający 
nowy sezon zapowiada się bar-
dzo ekscytująco. Wystąpią ci sami 
wykonawcy, którzy inaugurowali 
cały cykl: Elżbieta Karolak i ze-
spół Tutti e Solo.

Na organach zagra Elżbieta 
Karolak, znakomita organistka 
i profesor Akademii Muzycznej 
im. Ignacego Jana Paderewskie-
go w Poznaniu. Koncertowała 
na większości ważnych festiwali 
w kraju i za granicą (m. in. w Da-
nii, Szwecji, Niemczech, Holan-
dii, Belgii, Szwajcarii, Francji, 
Hiszpanii, Rosji, na Litwie, Ło-
twie i w Stanach Zjednoczonych. 
W swoim bogatym repertuarze 
posiada utwory od renesanso-
wych po współczesne.

Sto pierwszy jak pierwszy
Jest współorganizatorką Far-

nych Koncertów Organowych 
i Kameralnych i Międzynarodo-
wych Konkursów Organowych 
im. Feliksa Nowowiejskiego. Pro-
wadzi audycje radiowe poświęco-
ne muzyce organowej w Radio 
Emaus.

Podczas koncertu zagra tak-
że Poznański Zespół Kameral-
ny Tutti e Solo. Wykonuje on 
muzykę baroku i klasycyzmu 
na współczesnych instrumen-
tach smyczkowych i klawesy-
nie. Na skrzypcach gra Mariusz 
Derewecki i Ewelina Pachucka-
-Mazurek, na wiolonczeli Leszek 
Ziółko, a na klawesynie Barbara 
Mucha. Z grupą stale współpra-
cują poznańscy muzycy, a także 
aktorzy: Jerzy Zelnik, Krzysztof 
Kolberger, Olgierd Łukaszewicz, 
Piotr Machalica. Zespół koncerto-
wał też z solistami o międzynaro-
dowej renomie. W tym gronie są 
choćby Philippe Bernodld, Joanna 

Kozłowska, Jadwiga Kotnowska 
i Iwona Hossa.

Tutti e Solo ma w swoim do-
robku liczne koncerty w kraju i za 
granicą (Niemcy, Francja, Szwe-
cja). Zespół brał udział w wie-
lu festiwalach, nagrał też płytę 
„Klejnoty polskiego baroku” dla 
amerykańskiej wytwórni Dorian 
Discovery. Współpracował z ra-
diem i telewizją, także niemiecką.

Ciekawe, czy podczas koncer-
tu będą w lusowskim kościele 
także słuchacze, którzy pamięta-
ją pierwsze, inauguracyjne spo-
tkanie w tym szacownym cyklu. 
Z pewnością warto przyjść i po-
słuchać kameralistyki i muzyki 
organowej na najwyższym pozio-
mie. Koncert odbędzie się w nie-
dzielę, 1 maja o godz. 13 w ko-
ściele w Lusowie. Wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk

Krzysztof Respondek 
i Krzysztof Hanke, czy-
li kabaret Rak wystąpią 

podczas Biesiady na Rynku, która 
odbędzie się 3 maja w Przeźmie-
rowie. Występ będzie kulminacyj-
nym momentem imprezy zorgani-
zowanej z okazji otwarcia płyty 
rynku w Przeźmierowie i Święta 
Konstytucji 3 maja.

Kabaret „Rak” w Przeźmierowie
Kabaret Rak powstał w Rudzie Śląskiej na początku lat ’80. Założy-

li go Ryszard Siwek, Andrzej Stefaniuk i Krzysztof Hanke, a jego na-
zwa wzięła się od pierwszych liter imion jego założycieli. W obecnym 
składzie występuje od 1999 roku. W programie oprócz licznych skeczy 
i monologów ma satyryczne piosenki pisane przez członków zespołu 
i Grzegorza Poloczka. Artyści wielokrotnie występowali w programach 
telewizyjnych, mają na koncie także sporo kabaretowych nagród.

Więcej szczegółowych informacji już wkrótce na stronie www.gok-
sezam.pl.

~ Jarek Krawczyk
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Jazzowa Scena Sezamu nie zwalnia tempa. Ostat-
niego dnia kwietnia usłyszymy koncert Ścierań-
ski New Quartet, czyli zespół którego liderem jest 

znakomity basista, Krzysztof Ścierański. Ciekawie za-
powiada się także koncert „Jarek Sierant i Przyjacie-
le”, na którym posłuchać będzie można kompozycje 
Katarzyny Stroińskiej-Sierant i Krzesimira Dębskiego.

Charakterystyczny styl basisty Krzysztofa Ścierań-
skiego słyszeliśmy w Tarnowie Podgórnym ostatnio 
5 lat temu, gdy grał z zespołem Laboratorium. Tym 
razem zawita do nas z własnym kwartetem, po któ-
rym można spodziewać się jazzu z elementami Fusion 
i elektroniki.

Uznawany jest za jednego z najlepszych polskich 
basistów jazzowych, choć w swych muzycznych po-
szukiwaniach nigdy nie ograniczał się do jazzu. Wśród 
licznych zespołów, w których występował, są m. in. 
wspomniane Laboratorium i String Connection. Na-
grał 8 płyt solowych i wiele albumów z czołowymi 
wykonawcami, takimi jak Marek Grechuta, Zbigniew 
Namysłowski, John Porter, Maryla Rodowicz, czy 
Grzegorz Ciechowski.

„Od lat interesuję się rytmem i sposobami jego re-
alizacji. Na przykład ten sam rytm, w tym samym 
tempie zagrany przez Afrykanów jest inny niż zagra-
ny przez Brazylijczyka (...) W moich kompozycjach 
wykorzystuję walory rytmów afrykańskich lub po-
łudniowoafrykańskich, łącząc je z tradycyjną, nawet 
mogę powiedzieć, klasyczną harmonią” - pisze o sobie 
K. Ścierański.

Bilety na koncert, który odbędzie się w sobotę  
30 kwietnia o godz. 18 w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym kosztują 20 zł. Dostępne są w miejscu im-
prezy (w godz. 15-20), w siedzibie GOK „SEZAM” 
(w godz. 9-15) oraz w Centrum Kultury Przeźmierowo 
(w godz. 9-12 i 17-20). Sprzedaż online prowadzi ser-
wis Biletomat.pl.

Podwójna dawka jazzu

Kupując bilet warto odebrać bez-
płatną wejściówkę na drugi z jaz-
zowych koncertów: Jarek Sierant 
i Przyjaciele. To formacja złożona 
z poznańskich muzyków średniego 
i młodego pokolenia, którzy  spo-
tykają się, by wspólnie kreować 
jazzowe opowieści. Bogaty świat 
wyobraźni, pasja improwizacji i mi-
strzostwo warsztatu gwarantują spo-
rą dawkę dobrej muzyki. Liderem 
i pomysłodawcą projektu jest  Jarek 
Sierant – skrzypek, który kontynu-
uje tradycję poznańskiej wiolinisty-
ki jazzowej, zainicjowaną przed laty 
przez Krzesimira Dębskiego – stąd 
w repertuarze koncertu znajdą się 
znane utwory tego wybitnego kom-
pozytora i instrumentalisty. Także 
skład zespołu nieprzypadkowo na-
wiązuje do słynnej poznańskiej for-
macji String Connection. Z pewno-
ścią na uwagę zasługuje fakt, iż na 
jednej scenie, we wspólnej grze spo-
tka się małżeństwo – bowiem to-
warzysząca Jarkowi na fortepianie 

Kasia Stroińska – Sierant (obecnie 
kierująca Katedrą Jazzu poznańskiej 
Akademii Muzycznej) to jego żona. 
Spod jej pióra wyszła także większa 
część utworów, skomponowanych 
specjalnie na majowy koncert. Cie-
szy też to, iż oboje muzycy są miesz-
kańcami Gminy Tarnowo Podgórne!

W skład zespołu wchodzą zna-
komici muzycy: Jarek Wachowiak 
grający na saksofonach, gitarzysta 
basowy Bartek Kucz i perkusista 
- tegoroczny laureat Międzynaro-
dowego Festiwalu Bielska Zadym-
ka Jazzowa - Maciej Burzyński. 
Koncert odbędzie się on w piątek,  
13 maja o godz. 19 w Domu Kul-
tury w Tarnowie Podgórnym. Na 
ten koncert obowiązują bezpłatne 
zaproszenia dostępne w naszych 
punktach sprzedaży. Myślę, że 
liczba powodów, dla których warto 
się na niego wybrać jest absolutnie 
wystarczająca! 

~ Jarek Krawczyk

Nie umilkły jeszcze echa Europejskiego Spotka-
nia Orkiestr, a już miłośnicy orkiestr dętych 
będą mieć kolejne święto. W sobotę, 14 maja 

o godz. 18 w hali OSiR w Tarnowie Podgórnym wystą-
pią Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Pod-
górne i Orkiestra Dęta „Da Capo”. Okazją ku temu bę-
dzie jubileusz 15-lecia istnienia pierwszej z nich. 

Orkiestry wspólnie świętują jubileusz
Koncert rozpocznie występ or-

kiestry „Da Capo” pod kierow-
nictwem Krzysztofa Zaremby. 
W jednym z utworów towarzy-
szyć jej będą także Mażoretki 
z GOK „SEZAM”, które po zej-
ściu orkiestry ze sceny zaprezen-
tują także własny program do 
muzyki mechanicznej. Następnie 
zagra prowadzona przez Paw-
ła Joksa Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Tarnowo Podgórne. 
Także w tej części swój krótki 
występ będą miały Mażoretki.

Najbardziej ekscytująco zapo-
wiada się natomiast końcówka 
koncertu. Cztery utwory zagrają 

połączone orkiestry. W czasie jed-
nego dyrygować będzie specjalnie 
zaproszony gość – niespodzian-
ka. W finale usłyszymy natomiast 
obie orkiestry i chór Samorządo-
wej Szkoły Muzycznej w Tarno-
wie Podgórnym.

Miłośnicy muzyki w sobotę,  
14 maja o godz. 18 koniecznie mu-
szą zjawić się w tarnowskiej hali 
OSiR. Bezpłatne zaproszenia na 
to wydarzenie dostępne są w sie-
dzibie GOK „SEZAM” (w godz. 
9-15), w Domu Kultury w Tarno-
wie Podgórnym (w godz. 15-20) 
i w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo (w godz. 9-12 i 17-20).  ~gok
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Przedszkole Bajkowy Świat w Sadach

Bez glutenu

 edukacja

16 marca w naszym 
Przedszkolu odbyły 
się warsztaty, w któ-

rych rodzice wspólnie z dziećmi 
przygotowywali wielkanocne pal-
my, pisanki oraz inne dekoracje 
i stroiki świąteczne. Takie sym-
patyczne spotkania zawsze po-
magają zintegrować się i poznać 
rodzicom. Pozwalają na wspólne 
spędzenie czasu, którego wszyst-
kim tak brakuje, a przy oka-
zji stworzenie czegoś pięknego 
i szczególne wartościowego, bo 
zrobionego własnymi rękami. Po-
zwala także kultywować i zacho-
wać nasze polskie tradycje zwią-
zane w obchodami Wielkiej Nocy. 
Cieszymy się, że rodzice naszych 

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Rodzinne warsztaty z „Jajem”

podopiecznych tak chętnie w spotkaniu uczestniczyli i wykazali się 
nadspodziewaną kreatywnością. Dziękujemy również paniom wolonta-
riuszkom, które poświeciły swój czas w trakcie kiermaszu i okazały się, 
jak to się u nas mówi: „prawdziwymi przekupkami”. 

~ Renata Włodarczak

Widząc potrzebę naszych czasów Przed-
szkole Bajkowy Świat w Sadach przystą-
piło do programu MENU BEZ GLUTE-

NU, by rodzice dzieci na diecie bezglutenowej mieli 
stuprocentową pewność, że w naszym przedszkolu 
przestrzegane są wszystkie zasady tej diety. Codzien-
ny jadłospis przedszkolaków dostosowany jest do in-
dywidualnych wymagań dietetycznych. Obecnie do 
przedszkola uczęszczają dzieci uczulone m.in. na 
gluten, mleko, cukier, ziemniaki, soję, cytrusy, a tak-
że chore na celiakię. Każdy przedszkolak otrzymuje 
posiłek na talerzu opisanym swoim imieniem, więc 
nie ma mowy o pomyłce. W menu naszego przed-
szkola są m. in. naleśniki bezglutenowe, bezglute-
nowe placki ziemniaczane, bezglutenowy makaron 

z sosem bolońskim i mięsem, do-
mowe ciasto bezglutenowe, ki-
siele bezglutenowe na soku owo-
cowym, budynie bezglutenowe, 
kasze jaglane i pieczywo z ama-
rantusa. Dzieci bezglutenowe 
otrzymują w przedszkolu wszyst-
kie posiłki zbilansowane odpo-
wiednio do swojej diety. 

Drugim i ważnym sukcesem na-
szego przedszkola jest uzyskanie 
Certyfikatu Placówki Respektu-
jącej Potrzeby Sensoryczne Dzie-
ci. Od września w przedszkolu 
powstanie specjalna sala senso-
ryczna wyposażona w pomoce 
sensoryczne i pomoce montesso-
riańskie.

~ PSady 

WZP.6721.18.2013    
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług 
w rejonie ulicy Wypoczynkowej w Baranowie – część północna

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 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) za-
wiadamiam ponownym o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług 
w rejonie ulicy Wypoczynkowej w Baranowie – część północna wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27.04.2016 
do dnia 27.05.2016 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, 
pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 16.05.2016 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnymo godz.15:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15.06.2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.
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Na przełomie marca i kwietnia ankieterzy 
z Pracowni Badań Opinii Publicznej Spo-
łeczności Lokalnej i Rynku z Jarocina prze-

prowadzali wywiady kwestionariuszowe na terenie 
naszej Gminy. 

W sposób losowy wybrano 903 osoby dorosłe – 
mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne – na pod-
stawie zbioru PESEL według trzech cech: miejsca 

Badania opinii 2016
zamieszkania, płci i wieku. Próba została dobrana tak, aby jej cechy 
charakterystyczne odpowiadały cechom całej naszej społeczności. Pró-
ba i populacja są strukturalnie, maksymalnie do siebie podobne.

Począwszy od tego numeru „Sąsiadki-Czytaj” publikować będziemy 
najważniejsze wyniki badań. Chcemy pokazać jak oceniają Państwo 
komfort życia w naszej Gminie oraz jakie kierunki rozwoju Gminy są 
dla Państwa najważniejsze. Zapraszamy do lektury.

~ ARz

Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania w opinii mieszkańców 

Porównanie rozkładu populacji dorosłych mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne  
z próbą według miejsca zamieszkania

Lp. Miejsce zamieszkania Liczba dorosłych  
mieszkańców *

Liczba reprezentantów  
w badanej próbie

1 Baranowo 1 967 96

2 Batorowo 298 16

3 Ceradz Kościelny 428 22

4 Chyby 697 29

5 Góra 273 28

6 Jankowice 417 17

7 Kokoszczyn 161 19

8 Lusowo 1 161 57

9 Lusówko, Otowo 1 171 63

10 Przeźmierowo 5 106 240

11 Rumianek 311 15

12 Sady 906 42

13 Sierosław 564 23

14 Swadzim 335 19

15 Tarnowo Podgórne 3 960 191

16 Wysogotowo 423 26

39,7%

49,8%

3,9% 5,2% 1,4%

Badanie 2009 rok - 89,5% Badanie 2014 rok - 90,2%

34,5%

55,7%

3,7%
4,7% 1,4%34,9%

55,2%

3,4% 6,2% 0,3%

Badanie 2012 rok - 90,1%

26,2%

65,3%

4,5% 3,4% 0,6%

Badanie 2016 rok - 91,5%

39,7%

49,8%

3,9% 5,2% 1,4%

Badanie 2009 rok - 89,5% Badanie 2014 rok - 90,2%

34,5%

55,7%

3,7%
4,7% 1,4%34,9%

55,2%

3,4% 6,2% 0,3%

Badanie 2012 rok - 90,1%

26,2%

65,3%

4,5% 3,4% 0,6%

Badanie 2016 rok - 91,5%

Obserwacja wyników badań w latach wskazuje, 
że w opinii mieszkańców Gminy Tarnowo Pod-
górne wytworzyła się wysoka stała tendencja 
zadowolenia z miejsca zamieszkania. 

* wg danych na 2015 rok
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Opinie pozytywne mieszkańców o jakości życia w 2016 roku

Kanalizacja sanitarna

Zieleń

Czystość i estetyka gminy

Dostęp do kultury i rozrywki

Jakość wody

Bezpieczeństwo mieszkańców

Stan środowiska naturalnego

Dostęp do sportu i rekreacji

Kanalizacja deszczowa

Służba zdrowia (porzychodnie, lekarze rodzinni,…

Stan ulic i chodników

Szkoły podstawowe

Dostęp do przedszkoli

Gimnazja

Opieka społeczna

87,1

84,7

82,8

81,5

79,1

78,8

78,4

78,2

78

77,4

75,4

61,4

56,8

50,7

43,1

Ocena sytuacji ekonomicznej mieszkańców w 2014, 2015 i 2016 roku
Jak ocenia Pan/Pani swoją sytuację finansową?

5,7%

36,1%47,5%

9,5%
1,2%

Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Przeciętnie, ani dobrze, ani źle
Raczej źle
Bardzo źle

4,3%

40,8%

46,3%

6,5% 2,1%

Badanie 2015 rokBadanie 2014 rok

12,4%

37,9%

6,1% 0,1%
Badanie 2016 rok

W badanym okresie w opinii mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne systematycznie poprawia się ich sytuacja 
ekonomiczna. W 2016 roku prawie trzy piąte (55,9%) ankietowanych dobrze oceniło swoją sytuację finansową. Na-
tomiast rok wcześniej 45,1% respondentów oraz w 2014 roku 41,8% dobrze oceniło swoją sytuację ekonomiczną. 
Zmniejsza się liczba ankietowanych, którzy źle oceniali swoją sytuację ekonomiczną: w 2014 roku 10,7%, w 2015 
roku 8,7%, w 2016 roku 6,1% oraz konsekwentnie maleje liczba respondentów, którzy swoją sytuację finansową oce-
niają   przeciętnie, ani dobrze, ani źle.

Mieszkańcy Gminy najlepiej ocenili: stan kanalizacji sanitarnej (87,1%), zieleń (84,7%), czystość i estetykę gminy 
(82,8%) oraz dostęp do kultury i rozrywki (81,5%).
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Środowiskowe uciążliwości życia mieszkańców 
Które z tych czynników uważa Pan/Pani za najbardziej uciążliwe w swojej miejscowości?

Ankietowani uznali, że naj-
bardziej uciążliwe są dla nich: 
dym z domowych kotłowni 
węglowych (39,2%), dzikie 
wysypiska odpadów (38%), 
uciążliwości zapachowe 
(37,4%) oraz  hałas z Lotniska 
Ławica (37,5%).

Uciążliwe czynniki życia mieszkańców   W %

 1 Dym z domowych kotłowni węglowych 39,2

 2 Dzikie wysypiska odpadów 38

 3 Uciążliwość zapachowa 37,4

 4 Hałas z lotniska Ławica 37,5

 5 Hałas samochodowy 32,1

 6 Hałas  z Toru Poznań 27,2

 7 Zanieczyszczenia powietrza 22,4

 8 Hałas przemysłowy 15,2

9 Linie energetyczne wysokiego napięcia 13,6

Ranking inicjatyw społecznych do budżetu obywatelskiego
Jakie inicjatywy społeczne powinny być finansowane w ramach budżetu obywatelskiego? 

W opinii mieszkańców w budżecie obywatelskim powinny znaleźć się przede wszystkim „projekty służące integra-
cji młodzieży”. Uzyskały one zdecydowanie największą (89%) akceptację. Tylko 2,8 punktów mniej uzyskała grupa 
inicjatyw pod nazwą „zajęcia aktywizujące seniorów” oraz „imprezy sportowo-rekreacyjne” (mniej od lidera zaled-
wie o 3,6 punktu procentowego).

Lp. Grupy inicjatyw społecznych do budżetu obywatelskiego  Akceptacja  Nie mam 
zdania 

Brak akcep-
tacji

1 Projekty służące integracji młodzieży 89 9,9 1,1

2 Zajęcia aktywizujące seniorów 86,2 12 1,8

3 Imprezy sportowo – rekreacyjne 85,4 12,5 2,1

4 Warsztaty dla mikroprzedsiębiorców 63,3 28,8 7,9

5 Konferencje tematyczne 58,9 32,5 8,6

Deklaracja korzystania z Aquaparku „Tarnowskie Termy”

W 2015 roku zadano respondentom pytanie: Czy będzie Pan/Pani korzystać z Aquaparku „Tarnowskie Termy”? 
(75,6%). Natomiast w 2016 roku zapytano o korzystanie z Aquaparku. W ten sposób zweryfikowano deklaratywność, 
która   okazała się większa o 7,4 punkty procentowe od korzystających z Aquaparku w 2016 roku (68,2%).

Badanie w 2016 roku

68,2%

31,8%

Badanie w 2015 roku

75,6%
14,6%

9,8%

Tak
Nie
Nie mam zdania
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Stopień akceptacji dla zadań rewitalizacyjnych Zespołu Pałacowo-Parkowego  
w Jankowicach.

W styczniu bieżącego roku rozpoczęła się rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Jankowicach. 
Jaki stopień akceptacji udzieli Pan/Pani dla jego przeznaczenia?

Mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne udzieli bardzo wysokiego poparcia dla  rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Par-
kowego w Jankowicach w tym 92,2% dla Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Należy odnotować  bardzo 
mały stopień braku akceptacji zadań rewitalizacyjnych mieszczący się w granicy przyjętego błędu statystycznego (od 
1,1 do 2,8 punktu procentowego). 

Lp. Zadanie  
rewitalizacyjne Przeznaczenie Akceptacja  Nie mam 

zdania 
Brak  

akceptacji

1
Samorządowa Szkoła 
Muzyczna I stopnia

Funkcja dydaktyczna 92,2 6,4 1,4

2
Centrum Aktywizacji 
Senioralnej 

2.1. Wypoczynek, rekreacja, kontemplacja 
(trasy spacerowe, szachy terenowe,  alta-
na wypoczynkowa, pole piknikowe, kon-
certy plenerowe,  krykiet /boule, ścieżka 
zdrowia ze stacjami)

91,7 7,2 1,1

2.2. Projekty w dziedzinie kultury 
(zajęcia plastyczne, warsztaty sceniczne, 
plenery rzeźbiarsko - malarskie, warsztaty 
rękodzieła, wystawy) 

78 19,3 2,8

Ocena funkcjonowania Aquaparku „Tarnowskie Termy”

Prawie cztery piąte (78,6%) respondentów, którzy korzystają z Aquaparku pozytywnie ocenia funkcjonowanie Aqu-
aparku „Tarnowskie Termy”. Z kolei negatywnie funkcjonowanie Aquaparku oceniło tylko 2,1% respondentów ko-
rzystających z „Tarnowskich Term” oraz nie miało zdania w tej sprawie 19,3% respondentów.
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Przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka” w Tarnowie Podgórnym

Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

SZKOŁA DZIEDZICTWA. PROJEKT 966

 edukacja

Nadeszła wiosna, a wraz z nią słoneczne dni 
i nowe pomysły. W Przedszkolu „Chatka Ku-
busia Puchatka” w Tarnowie Podgórnym 18 

marca wyłoniono zwycięzcę konkursu  „Marzanno, 
Marzanno, ty zimowa panno”. Był on skierowany do 
wszystkich dzieci z przedszkoli na terenie Gminy Tar-
nowo Podgórne i miał na celu przybliżenie dzieciom  
ludowych zwyczajów. Nad przebiegiem konkursu 
czuwała komisja, w której skład wchodziła Sylwia 
Lewandowska, jako pomysłodawca i organizator kon-
kursu oraz dyrekcja przedszkola. Najpiękniejsze prace 
były eksponowane w ogrodzie „Chatki Kubusia Pu-
chatka” w Tarnowie Podgórnym i wspaniale go ozda-
biały. Pierwsze miejsce zajęła grupa dzieci prowadzo-
na przez Natalię Łęszczak w przedszkolu „Bajkowy 
Świat”. Przyznano również dwa wyróżnienia, a zwy-
cięskie Marzanny wzięły udział w pochodzie z okazji 
Pierwszego Dnia Wiosny, podczas którego dzieci śpie-
wały piosenki i grały na instrumentach perkusyjnych. 
Skutecznie przegoniły tym zimę… Autorzy zwycię-
skich prac otrzymali nagrody i dyplomy przekazane 
osobiście przez dyrekcję. Za wszystkie złożone prace 
dziękujemy i gratulujemy pomysłowości. Zapraszamy 
do kolejnej edycji za rok.   

~ Sylwia Lewandowska

W ramach przygotowań do obchodów 
1050-lecia chrztu Polski nasza szko-
ła wzięła udział w projekcie SZKOŁA 

DZIEDZICTWA. PROJEKT 966 organizowanym 
przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pozna-
niu oraz Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. 

Nad projektem pracowało 8 uczniów z oddziałów 
III -VI: Antonina Kośmider, Marianna Pałęza, Grze-
gorz Terebecki, Mikołaj Degórski, Szymon Łukasze-
wicz, Paweł Terebecki, Wojciech Nawrocki i Domi-
nika Szwedek.  Nasi podopieczni przygotowując się 
obejrzeli filmy edukacyjne „Początki państwa pol-
skiego” (wyd. Nowa Era) oraz „Trzy … dwa … je-
den … TRAKT”. Zapoznali się też informacjami z 
różnych źródeł m. in. książek i publikacji w Inter-
necie.

Uczestnicy projektu postanowili stworzyć grę edu-
kacyjną, dotyczącą początków państwa polskiego, 
Mieszka I oraz chrztu Polski, którą nazwali „Droga 
do chrześcijaństwa”. Po zakończeniu pracy zapre-
zentowali ją swoim kolegom ze szkoły, którzy z chę-
cią w nią zagrali.

Podsumowanie nastąpiło podczas Targów Eduka-
cyjnych w Poznaniu 19 marca na Gali etapu wiel-
kopolskiego. Organizatorzy zaprosili wszystkie 43 

szkoły, które wzięły udział w projekcie. Naszą reprezentowały Marian-
na i Antonina, które wysłuchały m.in. wykładu Artura Dębskiego „Pięk-
ne, dumne i mądre – rzecz o kobietach w kręgu Piastów” oraz obejrzały 
prezentacje wyróżnionych szkół. W imieniu szkolnych kolegów i ko-
leżanek odebrały też pamiątkową statuetkę, dyplom, książki oraz grę.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom biorącym udział w projek-
cie.

~ Magdalena Matwiej
opiekun koła historycznego 
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Szkoła Podstawowa w Lusowie

Kochani Rodzice i Absolwenci!

Szkoła Podstawowa w Lusowie

W Lusowie nie kryjemy się ze swoimi talentami!

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Wygrana w ogólnopolskiej kampanii społecznej

 edukacja

Rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów XX-lecia naszej Szkoły. Finał odbędzie się w piątek, 24 czerwca 2016 roku, 
o godz.17. Zachęcamy wszystkich do przejrzenia domowych albumów, przypomnienia sobie miłych i ciekawych chwil 
związanych ze szkołą w Lusowie. Bardzo liczymy na archiwalne zdjęcia, opinie, anegdoty związane z naszą dwudziesto-

letnią działalnością. Wszelkie materiały prosimy przesyłać na adres 20lat@splusowo.pl
Zapraszamy do śledzenia naszej strony na Facebooku – Szkoła Podstawowa im gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie oraz 

do odwiedzenia nas w czasie festynu ,,Mama, Tata i Ja”, który odbędzie się w sobotę 4 czerwca, będąc okazją do pierwszych 
spotkań w gronie absolwentów  Szkoły.

~Aleksandra Kolendo - Dyrektor Szkoły 

Każdy coś potrafi, każdy posiada pasję i umie-
jętności, którymi może zaimponować in-
nym. Dzień Talentów ustanowiony został 

właśnie po to, by młodzi ludzie mogli pochwalić się 
własnymi zainteresowaniami.

18 marca uczniowie naszej szkoły prezentowali 
przed kolegami i koleżankami swoje talenty i pasje. 
Ich różnorodność mogła przywrócić o zawrót gło-
wy: akrobatyczne tańce, żonglerka, „szybkie kub-
ki”, pokazy sportowe, aktorskie, muzyczne. Zgroma-
dzona w sali gimnastycznej publiczność podziwiała 
również pasjonatkę języka francuskiego, duet śpie-
wający pieśń ludową, a także miłośnika zdalnie ste-
rowanych aut. Jury pod przewodnictwem Dyrektor 
Aleksandry Kolendo, które oceniało uczestników, 
miało naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. 

Naszą szkołę podczas Gminnego Dnia Talentów 
reprezentować będą: 

- „wielka mała artystka” Alicja Przybylska, 
- „zwinna tancerka” Karolina Żuchowska, 
- „mistrzowie szybkości” Stanisław Możdżeń i 

Wojciech Zalisz, 

- „niezwykły duet wokalny” Dominika Hultajska i Jagoda Wodniczak, 
- „zręczna drużyna” Mikołaj Bera, Mariusz Danielewski oraz Piotr 

Zgoła, 
- „kolorowy zespół” w składzie: Matylda Rybacka, Weronika Siwa, 

Nina Kwiatkowska, Alicja Wesołowska, Mateusz Stachowski, Antoni 
Woźniak, Piotr Gerke oraz Kacper Ratajczak.

Prawdziwymi zwycięzcami są jednak wszyscy, którzy odważyli się 
zaprezentować swoje uzdolnienia przed publicznością! 

~ Michał Kokorzycki

Nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopol-
skiej kampanii społecznej „Zerwij z chory-
mi słowami. Przestaw się na zdrowe my-

ślenie”. Jej celem było uświadomienie uczniom, że 
„etykietowanie” innych,  obraźliwe słowa, lekcewa-
żenie, brak szacunku okazywany starszym, chorym, 
ubogim czy po prostu innym, jest krzywdzeniem 
tych osób. 

Zwieńczeniem kampanii był konkurs na hasło, do-
tyczące empatii i zmiany myślenia. Miło nam poin-
formować, że w kategorii klas IV-VI, klasa VIb na-
szej szkoły – podopieczni Joanny Komórek – została 
laureatem konkursu i zajęła I miejsce za hasło wspie-
rające kampanię: „Słowa ranią, słowa leczą – inny 
człowiek nie jest rzeczą!”. Sukces jest tym większy, 

że w konkursie wzięło udział ponad 2 000 uczniów. Zwycięska klasa 
w nagrodę otrzymała kolorową drukarkę i tablet, a uczniowie wiele mi-
łych niespodzianek. Radość dzieci była ogromna!

Szkolny koordynator akcji  ~ Ewa Góralczyk



kwiecień 2016 \ sąsiadka~czytaj \      35

 edukacja
Szkoła Podstawowa w Lusówku

Trzecioklasiści ćwiczą czytanie

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Lekcja pokazowa u Dzieciaków Tableciaków

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Maks Matematyczny

Od września uczniowie klas trzecich uczęsz-
czają na dodatkowe zajęcia w ramach inno-
wacji pedagogicznej „Czytam i rozumiem”. 

Pomysł ich zorganizowania powstał na podstawie 
bieżących obserwacji oraz wyników testów trzecio-
klasistów i sprawdzianu szóstoklasistów. Od wielu 
lat zauważa się u dzieci trudności w czytaniu ze zro-

zumieniem. Jak ważna to umiejęt-
ność, nie trzeba nikogo przekony-
wać. Niezbędna jest ona nie tylko 
na lekcjach języka polskiego, ale 
i matematyki, historii, przyrody 
oraz w codziennym życiu.

Podczas zajęć uczniowie pracu-
ją z różnymi tekstami: poetycki-
mi, informacyjnymi, użytkowymi. 
Analizują „krok po kroku” infor-
macje podane wprost, ale również 
i te, które wynikają z kontekstu. 
Uczą dostrzegać drobną różni-
cę, niuans słowny, który czasem 
ma wielkie znaczenie. Poznają 
związki frazeologiczne, poszerza-
ją zasób słów poprzez poszuki-
wanie wyrazów bliskoznacznych, 

tworzenie map mentalnych. Wie-
le zadań wykonują w grupach, co 
dodatkowo kształtuje umiejętność 
współpracy, negocjacji, docho-
dzenia wspólnie do wniosków, 
przedstawiania i uzasadniania 
swego zdania.

Efekty podjętych działań są już 
widoczne. Uczniowie uzysku-
ją zdecydowanie lepsze wyniki 
w zadaniach, dotyczących czyta-
nia ze zrozumieniem podczas co-
miesięcznych testów kontrolnych 
badających przyrost wiedzy. Ta-
kie wymierne efekty bardzo cie-
szą, bo dowodzą, że warto jest 
podejmować nowe wyzwania pe-
dagogiczne, by wspierać dzieci 
w ich rozwoju.

Autorka innowacji – Aneta Je-
zierska, wychowawca klasy IIIA

9 marca odbyła się II edycja 
Internetowego Konkursu 
MAKS MATEMATYCZ-

NY. Organizowany w ramach 
programu edukacyjnego Łowi-
my Talenty stanowi formę wspar-
cia szkół w zakresie odkrywania 
i rozwijania uzdolnień dzieci i 
młodzieży. Patronat nad progra-
mem sprawuje Politechnika Wro-
cławska.

16 marca Dzieciaki Tableciaki z klasy IIa go-
ściły na zajęciach I Zastępcę Wójta Ewę 
Noszczyńską-Szkurat i dyrektor Gminnej 

Jednostki Oświatowej Bogusławę Świerkiel oraz dy-
rekcję naszej szkoły: Renatę Duszczyk i Lidię Ady-
dan.

Uczniowie – pod batutą swojej wychowawczyni – 
zaprezentowali edukacyjne możliwości wykorzysta-
nia tabletów podczas lekcji. W ten sposób poczynili 
kolejny krok na drodze do uzyskania tytułu „Mistrza 
tabliczki mnożenia”. 

Podczas zabawy dzieci doskonaliły umiejętność 
mnożenia. Posługiwały się aplikacją do odczytywa-
nia kodów QR, w których ukryte były adresy do za-
dań opracowanych przez wychowawcę na platformie 
learngapps.org. Na zajęciach pojawiły się również 

tradycyjne środki dydaktyczne, jak kartka i długopis, ale oczywiście w 
towarzystwie bardzo często używanej aplikacji „Dice” – interaktyw-
nych kostek.

~ Beata Dziamska-Gabryś

Konkurs MAKS wykorzystuje technologie informatyczne. W jego 
trakcie rozwiązuje się – w formie internetowych gier matematycznych 
– zadania optymalizacyjne. Poza kategorią dla uczniów pojawiła się w 
tym roku kategoria dla nauczycieli.

Na wyniki naszych młodych matematyków musimy poczekać do 23 
marca, ale znane są już wyniki opiekunów. Miło nam poinformować, że 
miejsce w ścisłej czołówce (na 150 startujących) zajęła nasza nauczy-
cielka matematyki Romana Kostecka. Wygrała tym samym darmowy 
udział dla 10 uczniów w przyszłorocznej edycji konkursu MAKS MA-
TEMATYCZNY.

~ Romana Kostecka
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Gimnazjum w Baranowie

Tradycja…ważna rzecz!

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Kiermasz Wielkanocny
Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Świetlik

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

UNICEF

Rada Rodziców bardzo ser-
decznie dziękuje wszyst-
kim osobom, które wspar-

ły w organizację Kiermaszu 
Wielkanocnego, w przygotowa-
niu wszystkich materiałów, pako-
waniu oraz podczas trwania całej 
imprezy.  16 marca zebrano kwo-
tę: 3.368,23 zł .

W tym roku szkolnym 
już po raz drugi SPTP 
przyłączyła się do ak-

cji organizowanej przez fundację 
UNICEF „MALI uczniowie idą do 
szkoły”. Nauczyciele zorganizo-
wali zajęcia edukacyjne, podczas 
których uczniowie zrozumieli, na 
czym polegają problemy miesz-
kańców krajów rozwijających się, 
a także dowiedzieli się jak moż-
na im zaradzić. Po zapoznaniu się 
z sytuacją rówieśników w Mali, 
uczniowie zaangażowali się w po-

8 marca uczniowie z klas 1-3 po raz pierwszy wzięli udział w IX 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „ŚWIE-
TLIK”. Konkurs zorganizowany został przez Fundację Akademia 

Młodych Odkrywców z Krakowa i miał na celu rozpowszechnianie nauk 
przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świe-
cie, dostępnego dla każdego. Tegoroczna edycja cieszyła się dużym za-
interesowaniem, zarówno wśród uczniów, nauczycieli jak i rodziców. 
Konkurs przebiegł w bardzo miłej atmosferze, a wszyscy uczniowie 
byli bardzo skupieni nad rozwiązywaniem testu. Koordynatorem kon-
kursu w naszej szkole była Barbara Drab. Po zakończonym konkursie 
każdy uczestnik otrzymał symboliczny prezent w postaci „elastyczne-
go” ołówka. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 9 maja.

Oprac. B. Drab, D. Koralewska

moc dzieciom z tego kraju po-
przez przygotowanie swoich wła-
snych książeczek lub przekazanie 
tych już nieużywanych. Wszystkie 
wspaniałe i kolorowe prace przy-
niesione przez uczniów zostały 
zaprezentowane 16 marca pod-
czas specjalnie zorganizowane-
go Dnia Książki dla Afryki. Ksią-
żeczki można było zabrać ze sobą 
do domu w zamian za darowiznę. 
Dzięki wsparciu i pomocy nauczy-
cieli, rodziców oraz uczniów udało 
się zebrać 618 zł, która w całości 
została przekazana poprzez funda-
cję UNICEF dla potrzebujących 
dzieci w MALI. Wszystkim ser-
decznie dziękujemy!

Tradycja, w dobie globaliza-
cji, w której przyszło nam 
żyć, odgrywa szczególną 

rolę. Pozwala nam, współczesnym, 
zachować lokalną tożsamość, nie 
być nijakim. Mając świadomość 
jak ważne jest jej pielęgnowanie, 
w Gimnazjum im. Polskich No-
blistów w Baranowie w dniach 
3-7 marca zorganizowano Tydzień 
Tradycji Wielkopolskiej.

W tegorocznym cyklu mogli-
śmy podziwiać wystawę zatytu-
łowaną „Symbole Wielkopolski”. 
Uczniowie wykonali prace pla-
styczne, przedstawiające urokli-
we zakątki naszego regionu oraz 
jego symbole (Bamberki i Ko-

ziołki). Zmierzyliśmy się również 
ze znajomością gwary wielko-
polskiej. Młodzież wzięła udział 
w konkursie, udowadniając, że 
nie są im obce takie słowa jak wę-
borek czy ryczka. Tworzyliśmy 
także rebusy i krzyżówki, doty-
czące Wielkopolski, a na podsu-
mowanie obchodów dosłownie 
smakowaliśmy tradycji, zajadając 
się smakołykami z „Gospody pod 
Koziołkami”. 

Tym samym tradycja oprócz 
pełnienia ważnej roli, jaką jest 
kształtowanie tożsamości, stała 
się dla nas doskonałym pretek-
stem do zabawy.

~ GB
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Gimnazjum w Baranowie

Lekcja samorządności

 edukacja

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
informuje, że w dniu 8 kwietnia 2016 
r. wywiesił w siedzibie  Urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
115, do publicznej wiadomości, na 
okres 21 dni, wykazy nieruchomości 
gminnych przeznaczonych do najmu 
i dzierżawy:

Tarnowo Podgórne - część działki 
1259/8 i część działki 1393/2;  

Szczegółowe informacje o przed-
miocie dzierżawy i najmu można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami– pok. nr 6, tel.(061) 
89-59-289.

Dowodów otwartości włodarzy naszej Gmi-
ny na potrzeby jej młodych mieszkańców 
ci uważniejsi spośród nas doświadczają na 

co dzień. Z kolei funkcjonowanie samorządu więk-
szość z nas poznaje na lekcjach wiedzy o społeczeń-
stwie. Dlatego spotkanie gimnazjalistów reprezen-

tujących Samorząd Uczniowski 
Gimnazjum im. Polskich No-
blistów w Baranowie z Wójtem 
Tadeuszem Czajką, do jakiego 
doszło 26 lutego w Urzędzie 
Gminy w Tarnowie Podgórnym, 
to doskonała okazja do tego, aby 
wiedzę zdobytą w szkole móc 
przełożyć na praktykę. 

Przygotowani do rozmowy, 
wzbogaceni skromnym jeszcze 
doświadczeniem z własnej pracy 
w samorządzie szkolnym i wo-
lontariacie, podjęliśmy z Wój-
tem wiele tematów, dotyczących 
spraw Gminy. Potraktowani jako 
jej pełnoprawni mieszkańcy, 
przedstawialiśmy swoje zdanie 
związane nie tylko ze sprawami 

młodzieży, ale również z komuni-
kacją gminną, inwestycjami, bu-
dową dróg, finansowaniem inicja-
tyw społeczności lokalnych. 

Wizyta w urzędzie była tak-
że okazją do spotkania z Dorotą 
Błoch, która co roku koordynuje 
pracę wolontariuszy WOŚP z na-
szego gimnazjum.

Dzieląc się wrażeniami z tej 
niezwykłej lekcji z naszymi ko-
legami i nauczycielami, możemy 
poświadczyć, że idea urzędu bli-
skiego sprawom każdego miesz-
kańca znajduje potwierdzenie 
w pracy Urzędu Gminy w Tarno-
wie Podgórnym. 

~ GB

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Święto liczby PI

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Warsztaty matematyczne

Organizowanie święta Dnia Liczby Pi przeszło 
już chyba do tradycji Liceum Ogólnokształ-
cącego w Tarnowie Podgórnym. Niezawod-

na w koordynacji przygotowań po raz kolejny oka-
zała się wychowawczyni klasy 3A Anna Gorońska. 
Trzeci miesiąc, czternasty dzień – został uczczony.

Klasy wybrały przedstawicieli, którzy mieli się 
zmagać między sobą w przygotowanych specjal-
nie na tę okazję zadaniach. Konkurencje były róż-
ne, zarówno w kwestii zasad jak i poziomu trudności. 
Wszystko oceniało jury, w którym zasiedli prodzie-
kan ds. studenckich Wydziału Matematyki i Infor-
matyki UAM w Poznaniu dr Roman Czarnowski, 
dyrektor szkoły Paweł Smolibocki oraz profesor Mi-
rosława Przyłudzka-Moryl. Jedną z nieodłącznych 
konkurencji tego dnia jest „Matematyka w obiek-
tywie”. W tym roku uczniom naszej szkoły najbar-
dziej do gustu przypadła fotografia wykonana przez 
Dominkę Limę z klasy IIB, choć moim zdaniem 

wszystkie zdjęcia były interesu-
jące. Połączenie matematyki z co-
dziennością i okiem artysty mu-
siało dać ciekawy efekt! Decyzja, 
na którą pracę oddać głos, zajęła 
mi dużo czasu.

Kalambury to ulubiona gra wie-
lu uczniów, więc nie mogło jej 
zabraknąć. W szkole zazwyczaj 
wiążą się z językiem obcym, ale 
nie tym razem. Choć dla niektó-
rych matematyka jest językiem 
obcym, to nie dla nas! Nie zabra-
kło oczywiście kilku zabawnych 
zagadek, bo w końcu matematyka 
to świetna zabawa.

Jednak najtrudniejszą konku-
rencją, moim zdaniem, był test 
pamięci. Zadanie polegało na 

tym, żeby uczeń zapamiętał jak 
największą liczbę kolejnych cyfr 
rozwinięcia dziesiętnego liczby 
pi. Rekordu 1954 zapamiętanych 
cyfr nie pobito, ale i tak widzowie 
byli pod wrażeniem.

Przyjacielską rywalizację wy-
grała klasa IIIA oraz IIB. Wiado-
mo jednak, że nie o zwycięstwo 
chodziło. Najważniejszy był hołd 
dla pieszczoszki matematyków 
i fizyków – liczby Pi i dobra zaba-
wa. Jedno i drugie udało nam się 
osiągnąć. ~ Wiktoria Radlik 3a

21 marca uczniowie klas 
maturalnych wyru-
szyli do Sierakowa na 

pierwsze w historii naszego liceum warsztaty ma-
tematyczne dla wszystkich klas maturalnych. Przez 
dwa dni pilnie przygotowywaliśmy się do najtrud-
niejszego egzaminu maturalnego. Liczyliśmy arku-
sze, powtarzaliśmy wzory oraz poznawaliśmy wy-
trwałość naszych nauczycielek, które niekiedy jedno 
zadanie musiały tłumaczyć wiele razy. Nie zabrakło 
jednak dobrej zabawy i integracji, tak niezbędnej po 
trzech latach wspólnej nauki. Humory dopisywały 
wszystkim, a matematyka nigdy wcześniej nie wy-
dawała się nam tak przyjemna. 

~ Marta Mirska kl.IIIC
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 ogłoszenia
WZP. 6721.4.2016

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, 
w rejonie ulic: Bukowskiej, Batorowskiej, Wierzbowej i 
Długiej.

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 udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XXIV/353/2016 
z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do opracowa-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w Wysogotowie, w rejonie ulic: Bukowskiej, Batorow-
skiej, Wierzbowej i Długiej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumen-
tacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - 
pokój 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu 
oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnio-
ski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Pod-
górne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w termi-
nie do dnia 18 maja 2016 r.

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

WZP.6721.10.2013
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
działalności gospodarczej 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 ze 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 2016 
r. poz. 353) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów działalności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, 
w rejonie drogi krajowej nr 92 i ulicy Wierzbowej wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 27 kwietnia 2016 r. do 
27 maja 2016 r. w godzinach pracy urzędu, pokój 13. Dyskusja pu-
bliczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego odbędzie się w dniu 9 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym o godz.15.00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 
czerwca 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.1.2013                                    
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - cześć centrum A

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 
r. poz. 199 ze 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 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o ponownym wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Lusówku - część centrum A wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko w dniach od 28 kwietnia 2016 r. do 31 maja 2016 r., 
ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego odbędzie się 9 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tar-
nowie Podgórnym  o godzinie 16:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać 
się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarno-
wo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy 
i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 
2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarno-
wo Podgórne.

WZP.6720.2.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Tarnowo Podgórne - dla terenów położonych w Swadzimiu 
i Baranowie oraz w Kokoszczynie, Górze i Rumianku

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu 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, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo 
Podgórne - dla terenów położonych w Swadzimiu i Baranowie oraz  
w Kokoszczynie, Górze i Rumianku wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 4 maja 2016 r. do 25 maja 2016 r. w godzinach 
pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. 
zmiany Studium, odbędzie się w dniu 23 maja 2016 r. w siedzibie Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 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, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w wykładanych dokumentach, może wnosić 
uwagi do projektu zmiany Studium oraz prognozy oddziaływania na śro-
dowisko. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 
czerwca 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.
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Pełni optymizmu po zimowych meczach kon-
trolnych wróciliśmy na boiska IV ligi wielko-
polskiej grupy północnej. Pierwsze spotkanie 

w ramach 17. kolejki rozegraliśmy na wyjeździe, po-
dejmując zespół GLKS Wysoka. Mecz był bardzo 
emocjonujący, m.in. przestrzelony karny Tarnovii, 
wykorzystany karny Wysokiej, czerwona kartka dla 
przeciwników, a ponadto słupki i poprzeczki. Pomi-
mo totalnej dominacji nie potrafiliśmy zamienić oka-
zji na bramki i wiosnę rozpoczęliśmy od porażki 0:1 
z dużo niżej notowanym rywalem. 

Pomimo kiepskiego startu utrzymaliśmy 8. miej-
sce w tabeli, na którym spędziliśmy przerwę zimo-
wą. 

W kolejnym meczu wystąpiliśmy w roli gospoda-
rza, podejmując Kotwicę Kórnik. Było to niezwykle 
ciekawe wydarzenie. Nasz zespół po raz pierwszy 
wystąpił przed własną publicznością w nowych stro-
jach z nowym herbem, zagrali nowi zawodnicy (m.in. 
Marcin Kikut i Marcin Mazurek), w przerwie spotka-
nia kibice biorący udział w loterii wygrali gadżety 
klubowe, a poczęstunek i napoje dostarczył Tarnow-
ski Łącznik. Ponad 300 osób obecnych na spot kani 
u z dużym zainteresowaniem śledziło mecz, które-
go wynik bardzo szybko otworzył Robert Bochiń-

Trwa dobra passa GKS Tarnovii 
ski. Następnie na 2:0 podwyższył 
Marcin Kikut, jednak zespół go-
ści zdołał strzelić bramkę kontak-
tową przed przerwą. 

Po zmianie stron Kotwica wy-
równała stan meczu, ale ostatnie 
słowo należało do Adriana Kali-
szana, który pod koniec spotkania 
ustalił wynik na 3:2. Dzięki temu 
zwycięstwu awansowaliśmy na 
7. lokatę, wyprzedzając właśnie 
Kotwicę Kórnik. Tydzień póź-
niej wyjazd do Lwówka przyniósł 
skromne zwycięstwo 2:0 (bram-
ki: Dylewski i Kikut) i 2 kwietnia 
wróciliśmy do Tarnowa, aby roze-
grać mecz z Płomieniem Przypro-
stynią. W pierwszej połowie do 
siatki przeciwników trafili obroń-
cy, Adrian Kaliszan i Mateusz 
Niemczyk, natomiast druga odsło-
na przyniosła cztery kolejne gole. 
Najpierw Zbigniew Zakrzewski 
na 3:0, następnie Robert Bochiń-
ski na 4:0 i niespodzianka. Goście 

z Przyprostyni zdobyli bramkę, 
która okazała się być trafieniem 
honorowym. Mecz zamknął Ka-
mil Bzdziel trafieniem na 5:1. 
Trzy wygrane z rzędu pozwoliły 
nam utrzymać się na 7. pozycji 
i zbliżyć do 6. Sparty Oborniki na 
zaledwie jeden punkt. 

Serdecznie zapraszamy na me-
cze GKS Tarnovii w Tarnowie 
Podgórnym, które zostaną roze-
grane kolejno: 

-  30 kwietnia z Wartą Między-
chód, 

- 7 maja z Gromem Plewiska, 
-  14 maja z 1922 Lechią Ko-

strzyn 
-  28 maja z Zjednoczonymi 

Trzemeszno. 

Więcej informacji o drużynie 
i każdym meczu zespołu znaj-
dziecie na Facebooku (GKS Tar-
novia). 

~ Jakub Brodewicz 

Z okazji jubileuszu 150-le-
cia firma Nestlé organizuje 
konkurs, w którym do wy-

grania będzie 16 siłowni tereno-
wych. Z naszej Gminy zgłoszone 
zostały 4 propozycje:

- Chyby,
- Baranowo,
- Góra,
- Wysogotowo. 

Głosujemy na siłownie!

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogo-

towie w rejonie ulic Wierzbowej, Grzybowej i Szparagowej - dla dz. 58/24, 58/29, 59/5, 59/28
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 paździer-

nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko  zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Wysogotowie w rejonie ulic Wierzbowej, Grzybowej i Szparagowej - dla dz. 58/24, 58/29, 59/5, 59/28 wraz z prognozą od-
działywania na środowisko w dniach od 25.04.2016 r. do 17.05.2016 r., w godzinach pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 12.05.2016 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 14:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.14 oraz składać uwagi do wyżej wymie-
nionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.06.2016 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Głosowanie internetowe potrwa 
do 6 lipca (codziennie można od-
dawać jeden głos). Aby zagłoso-
wać należy wejść na stronę www.
nestleporusza.pl/glosowanie 
a następnie wyszukać wybraną 
lokalizację, na przykład wpisując 
odpowiedni kod pocztowy: Chy-
by, Baranowo i Wysogotowo: 62-
081 oraz Góra: 62-080. Głosować 
można codziennie – zatem głosuj-
my, bo szkoda każdego dnia. 

~ ARz (info 4frame) 
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Wielkimi krokami zbliżają się końcowe 
rozstrzygnięcia w koszykarskiej 3 Lidze 
Mężczyzn. Zawodnicy Tarnovii Basket, 

mimo braku wygranych w meczach rewanżowych 
rundy strefowej, awansowali do Turnieju Półfina-
łowego, który rozegrany zostanie w dniach 15-17 
kwietnia w Chełmnie.

Mecze strefowe rozegrane w Tarnowie Podgórnym 
12 i 13 marca pozostawiły spory niedosyt zarówno 
wśród trenerów, zawodników Tarnovii, jak i kibiców. 
Pierwszy z dwóch weekendowych spotkań Tarnovia 
rozegra z Bombardierem Szczecin. Świetny początek 
w wykonaniu gospodarzy zwiastował powtórkę ze 
Szczecina, gdzie Tarnovia wygrała 16 punktami. Go-

Tarnovia Basket szykuje się na Półfinał
ście tym razem byli jednak lepiej 
przygotowani do meczu i już w 2 
kwarcie wrócili do gry, wyrównu-
jąc stan meczu. Końcówka meczu 
była bardzo zacięta, a o wyniki 
zaważyły błędy Tarnovii w ataku 
i to Bombardier okazał się lep-
szy 63:69. Wyniki innych spotkań 
ułożyły się jednak po myśli Tar-
novii i już w sobotę, dzięki wcze-
śniejszym zwycięstwom, druży-
na uzyskała awans do Półfinału 3 
Ligi. Mimo tego emocji nie zabra-
kło kolejnego dnia. O wszystko 
walczyła bowiem drużyna Gryfa 
Goleniów, która do awansu po-
trzebowała zwycięstwa. Kibice 
w Tarnowie Podgórnym obejrzeli 
mecz bardzo podobny w przebie-
gu do starcia Tarnovia – Bombar-
dier. Początek meczu dla Tarno-
vii, ale rywale walczyli do końca 
i znów o kilka punktów lepsi go-
ście. Gryf wygrał 59:63 i również 
awansował do Półfinału 3 Ligi. 
Dwie nieznaczne porażki zdopin-
gowały Tarnovię Basket do jesz-

cze cięższej pracy przed Półfi-
nałem. Rywalami Tarnovii będą 
MChKK Chełmno, AZS PWSTE 
Jarosław oraz AZS PŚ Galeria 
Echo Kielce. Tej ostatniej druży-
nie nasi koszykarze będą zatem 
mogli zrewanżować się za po-
rażkę z ubiegłego sezonu. Wtedy 
obie drużyny również zmierzy-
ły się w Turnieju Półfinałowym. 
Dodatkowo drużyna z Kielc pro-
wadzona jest przez Stanisława 
Dudzika, prywatnie ojca trenera 
Tarnovii Basket Macieja Dudzi-
ka. Do Finału 3 Ligi, który tak jak 
Półfinał, odbędzie się w formie 
4-zespołowego turnieju i rywa-
lizacji „każdy z każdym”, awan-
sują dwie najlepsze drużyny. Czy 
Tarnovia wykona trzeci z czte-
rech kroków w drodze do 2 Ligi 
dowiemy się 17 kwietnia. Bieżą-
ce informacje o przygotowaniach 
drużyny i wynikach Półfinału na 
facebook.com/tarnoviabasket.

~ Szymon Drobina

Koszykarski obóz
Klub Tarnovia Basket zaprasza dzieci i młodzież ze szkół pod-

stawowych i gimnazjów do udziału w letnim obozie koszykar-
skim. Odbędzie się on w dniach 1-11 sierpnia w Sopocie. Klub 

zapewnia zakwaterowanie, ubezpieczenie, wyżywienie, treningi koszy-
karskie i ogólnorozwojowe na nowoczesnych obiektach, a także wiele 
dodatkowych atrakcji (zwiedzanie Trójmiasta, aquapark, ognisko, spa-
ringi). Miejsce pobytu zlokalizowane jest około 300 metrów od nad-
morskiej plaży. Opiekunami na obozie będą trenerzy Tarnovii Basket. 
Planowane są treningi w dwóch lub trzech grupach wiekowych. Obóz 
dla wszystkich chętnych i zainteresowanych trenowaniem koszykówki 
i aktywnym spędzeniem wakacji. Łączny szacowany koszt – ok. 1100 
zł. Więcej informacji i zapisy – Maciej Dudzik tel. 535 403 005.

Koszykówka  
w Baranowie dla 
najmłodszych

Akademia Koszyków-
ki wraz Tarnovią Basket 
zapraszają na treningi 

ogólnorozwojowe z elementa-
mi koszykówki dla dzieci z klas 
1-3 szkoły podstawowej. Zajęcia 
odbywają się w hali Gimnazjum 
w Baranowie w poniedziałki 
o godz. 18.30 i piątki o godzi-
nie 16.30. Łączą zabawę i roz-
wój fizyczny poprzez sport i ko-
szykówkę. Prowadzone są przez 
trenerów posiadających doświad-
czenie w pracy z dziećmi. Wię-
cej informacji i zapisy – Paulina 
Babij tel. 605 222 613. Tarnovia 
Basket prowadzi również trenin-
gi dla grup/klas 1-3 i 4-6 w Tar-
nowie Podgórnym (zapisy - tel. 
535 403 005), a Akademia Koszy-
kówki dla klas 1-3 w Przeźmiero-
wie (kontakt wyżej).

7 maja 2016, Hala OSiR w Przeźmierowie,  
ul. Kościelna 46/48 

Zapisy do 13.45 w sali gimnastycznej (początek 
Turnieju: 14.00). Klasyfikacja: drużynowa, indy-
widualna (dla najlepszych puchary i nagrody)
Organizatorem Turnieju jest Wielkopolska Liga 
Kopa Sportowego z siedzibą w Borku Wielko-
polskim. Patronat Honorowy nad Turniejem objął 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka. 
Informacje i zapisy pod nr tel. 575 628 594 (Jerzy Piaskowski)

Turniej Kopa Sportowego
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Marzec to miesiąc, w którym odbywają się 
Mistrzostwa Polski Województw Dru-
żyn Mieszanych we wszystkich katego-

riach wiekowych. Co to za impreza? Każde woje-
wództwo wystawia najlepszych badmintonistów, 
którzy w każdym meczu mają do rozegrania grę po-
jedynczą kobiet i mężczyzn, grę podwójną kobiet 
i mężczyzn oraz grę mieszaną. Województwo Wiel-
kopolskie powołało do swojej reprezentacji junio-
rów młodszych: Aleksandrę Ptak i Radosława Wró-
bla (KB Vol-trick Kępno) oraz Aleksandrę Felską, 
Adriana Jaśkowiaka i Bartosza Frontczaka (UKS 
Baranowo). Opiekę trenerską sprawowali trener KB 
Vol-trick Kępno Mirosław Marek oraz trenerka UKS 
Orkan Przeźmierowo, Magdalena Okupniak.

Tegoroczne mistrzostwa rozgrywane były syste-
mem pucharowym. Wielkopolska pierwszy mecz ro-
zegrała z reprezentacją województwa dolnośląskie-
go. Mecz rozpoczął Adrian Jaśkowiak, który wygrał 
w trzech setach z Łukaszem Cimoszem. Następnie 
na kort weszła Aleksandra Felska, która również 
w trzech setach wygrała z Karoliną Szubert. Trzeci 
mecz to debel Adriana Jaśkowiaka i Radka Wróbla. 
Chłopcy pewnie wygrali z parą Maciej Chojnacki / 
Piotr Gajda. 

Wygrana dała zawodnikom awans do półfinału, 
w którym nasi zawodnicy spotkali się z zawodnika-
mi drugiej reprezentacji z województwa mazowiec-
kiego. Ponownie pierwszy rozegrał singla Adrian. 
Tym razem bez problemu pokonał rywala w dwóch 
setach. Trudniejszy mecz miała przed sobą Aleksan-
dra Felska, która zmierzyła się z Olgą Mikszą. Jed-
nak potrzebne były tylko dwa sety, by wyłonić zwy-
cięzcę. Mecz zakończył się wygraną wielkopolanki 
23:21, 21:19. Kolejny pojedynek, debel mężczyzn 
również zakończył się sukcesem wielkopolan 21:12, 
21:8. 

Najlepsi w Polsce!

W finale rywalem wielkopol-
skich badmintonistów była I re-
prezentacja województwa ma-
zowieckiego. Tym razem Adrian 
potrzebował trzech setów, by wy-
grać z faworyzowanym Adamem 
Szolcem (21:10, 14:21, 21:17). 
Również Ola Felska potrzebo-
wała trzech setów, żeby pokonać 
Dorotę Matysiak (21:16, 18:21, 
21:19). Kropkę nad i postawił de-
bel chłopaków, który w dwóch 
setach pokonał parę Franciszek 
Ebert / Michał Matysiak (21:14, 
21:19). Warto podkreślić, że złota 
ekipa nie straciła żadnego meczu 
w turnieju. Zwycięstwo drużyna 
zadedykowała nieobecnemu Bar-
toszowi Frontczakowi, który na 
krótko przed mistrzostwami na-
bawił się kontuzji, która wyelimi-
nowała go z udziału w sportowej 
imprezie. 

Również na podium stanęła 
juniorska reprezentacja Wielko-
polski, w składzie: Aleksandra 
Ptak (KB Vol-trick Kępno), Ma-

teusz Kędziora (PTS Puszczy-
kowo) oraz Magdalena Świer-
czyńska, Damian Jaśkowiak 
i Adrian Jaśkowiak (UKS Bara-
nowo). Mistrzostwa Polski Wo-
jewództw Drużyn Mieszanych 
Juniorów rozegrane zostały sys-
temem grupowo-pucharowym. 
W grupie nasi zawodnicy poko-
nali reprezentacje z województwa 
łódzkiego i opolskiego. Niestety 
ulegli 3:2 pierwszej reprezentacji 
województwa śląskiego. Drugie 
miejsce w grupie pozwoliło wal-
czyć o brązowy medal z drugą 
reprezentacją województwa ślą-
skiego. W tym meczu górą byli 
wielkopolanie, wygrywając 3:1.

Zeszłoroczny wynik został pod-
trzymany. W zeszłym roku re-
prezentacja juniorów młodszych 
zdobyła srebrny medal, a juniorzy 
brązowy. Jeszcze raz gorąco gra-
tulujemy zawodnikom, trenerom 
i przede wszystkim rodzicom.

~ Oliwia Zimniewska

Kolejne szóste Młodzieżowe Mistrzostwa 
Gminy Tarnowo Podgórne w kręglach kla-
sycznych odbyły się 19 marca w kręgielni 

Vector w Tarnowie Podgórnym. Wzięli w nich udział 
zawodniczki i zawodnicy dwóch lokalnych klubów 
kręglarskich: Alfa Vector i OSiR Vector Tarnowo 
Podgórne.

Rywalizowano w pięciu kategoriach: dzieci, mło-
dziczki i młodzicy oraz juniorki młodsze i juniorzy 
młodsi. Wśród dzieci pierwsze miejsce zajął Michał 
Bonk. Druga była Marika Ryś, a trzecia Sandra Ryś. 
Miejsce tuż za podium zajęła Małgorzata Kubiak.

W kategorii młodzicy zwyciężył Jakub Cwojdziń-
ski. Drugie miejsce zajął Krzysztof Bartkowiak, 
a trzecie Marcin Byliński. Miejsca 4-6 zajęli kolejno: 
Artur Dziamski, Patryk Dworczyk i Mikołaj Kubiak. 
Wśród młodziczek zwyciężyła Maja Wąsala. Druga 

VI MISTRZOSTWA

była Iwona Dziamska, a trzecia Marta Stachowiak. Na 4. miejscu upla-
sowała się Zuzanna Kucz. W kolejnej kategorii pierwsze miejsce zaję-
ła Jagoda Dziamska, a drugie Sandra Mrowiec. Wśród juniorów młod-
szych wygrał Patryk Mrowiec. Drugie miejsce zajął Łukasz Kasprzak, 
trzecie Tomasz Byliński, czwarte Mateusz Gromadecki, a piąte Jędrzej 
Dmowski. Technikiem Mistrzostw został Patryk Mrowiec. ~ Ania Lis
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Bieg Unijny zbliża się wiel-
kimi krokami. Już 1 maja 
biegacze ruszą 10-kilome-

trową trasą wiodącą ulicami Prze-
źmierowa. Biuro zawodów będzie 
czynne w godz. od 7.30 do 9.30. 
O rozgrzewkę przed biegiem zadba 
WUEF Club. W jego trakcie i po za-
kończeniu kibice i uczestnicy będą 
mogli skorzystać z usług Centrum 
Terapii Manualnej. Poza pamiątko-
wymi medalami każdy uczestnik 
Biegu otrzyma vouchery teatral-
ne, których fundatorem jest Teatr 
Nowy w Poznaniu. Zwycięzcy po-

ZAPRASZAMY NA BIEG UNIJNY
szczególnych kategorii dostaną na-
grody finansowe, statuetki i bukie-
ty przygotowane przez pracownię 
Kwiatowe Inspiracje Magdaleny 
Jerzyńskiej z Przeźmierowa. 

Organizatorzy zapraszają na tra-
sę Biegu kibiców, mieszkańców 
Przeźmierowa i okolic, aby z ca-
łych sił dopingowali uczestników 
Biegu. Przypominają także, że 
w godz. od 10.00 do 13.00 nastą-
pią utrudnienia w ruchu na ulicach: 
Kościelna, Kwiatowa, Krańcowa, 
Wysogotowska, Brzozowa, Aka-
cjowa, Wiosny Ludów, Ogrodowa, 

KROK DO 
BASKETU

W trzecim turniej „Pierwszego kroku do ba-
sketu” po raz kolejny najlepiej zaprezen-
towała się drużyna SP z Lusowa, która 

wyrasta na lidera tegorocznych zmagań. Podopiecz-
ni trenera Borysa Monastyrskiego wygrali obydwa 
mecze, a w ich szeregach kolejny raz brylował Mi-
chał Kubala, który zdobył 38 pkt. Turniej rozegrano 
19 marca w hali OSiR w Baranowie, a jego wyniki 
przedstawiają się następująco:

SP Lusowo vs SP Pniewy – 30:25 
SP Przeźmierowo vs ABJS – 18:33
ABJS vs SP Pniewy – 22:23
SP Przeźmierowo vs SP Lusowo – 14:38

Klasyfikacja ogólna po 3. turniejach:
1. SP Pniewy 
2. SP Lusowo 
3. SP Tarnowo Podgórne 
4. SP Przeźmierowo 
5. Akademia Basket Junior Skórzewo
 ~ Ania Lis

Klub Kolarski Tarnovia Tarnowo Podgórne zajął ósme miejsce 
w Systemie Sportu Młodzieżowego w 2015 roku wśród klubów 
z gmin liczących od 20 do 50 tys. mieszkańców 

Gala podsumowująca ubiegłoroczny SSM odbyła się 23 marca w sie-
dzibie Centrum Olimpijskiego PKOl w Warszawie. Nagrodę w imieniu 
Klubu z rąk Ministra Sportu i Turystyki odebrał Prezes Grzegorz Wa-
sielewski.

~ Ania Lis

W najlepszej ósemce

Leśna, Dolina i Łanowa. Organiza-
torzy proszą o wyrozumiałość oraz 
nieparkowanie i nieprzemieszcza-
nie się pojazdami mechanicznymi 
po trasie Biegu Unijnego w tych 
godzinach.

Mapkę z zaznaczonymi ulica-
mi, na których nastąpią tymczaso-
we utrudnienia w ruchu kołowym 
w dniu Biegu Unijnego można 
znaleźć na tylnej okładce tego wy-
dania gazetki.   

Organizatorami Biegu są: OSIR 
Tarnowo Podgórne, UKS Orkan 
Przeźmierowo i UKS Sprint dzię-
ki wsparciu finansowemu Gminy 
Tarnowo Podgórne.

~ Ania Lis
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Bieg Lwa to wydarzenie dla całych rodzin, 
grup przyjaciół czy sąsiadów. Dosłownie dla 
wszystkich, dużych i małych. Nazwa sugeru-

je imprezę biegową, ale w rzeczywistości jest to cały 
dzień atrakcji dla każdego. 

EXPO LWA
Na terenie Gminy mamy kilkaset firm i wiele 

z nich mocno akcentuje swą obecność w życiu lo-
kalnym. Zgodnie z zasadą społecznej odpowiedzial-
ności biznesu ponad 40 dużych i małych przedsię-
biorstw stworzy swoje strefy na terenie EXPO Lwa 
zlokalizowanym na stadionie GKS Tarnovia. Tema-
tyka stref jest różnorodna dzięki czemu każdy, bez 
wyjątku znajdzie coś dla siebie. 

Dzieci poznają sztukę produkcji czekolady za-
kończoną konkursem Akademii Mondelez. Po pla-
cu będą biegały księżniczki i rycerze, a miłośnicy 
przyrody będą sadzić kwiaty w Zielonej Strefie Le-
roy Merlin, które potem zabiorą do domu. Schattde-
cor przygotował Strefę Fun, a Good Food zaprosi na 
przygodę na fali – z pewnością łatwo nie będzie. Wa-
kacyjny Świat zorganizuje egzotyczną plażę. Wielka 
frajda czeka dzieciaki w Strefie Lwiątek G.En.Gaz 
Energia. Tam na własnej skórze poczują ekspery-
menty fizyczne i chemiczne. Będzie ogień, wybuchy 
i eksperymenty. Gmina oraz Roktar zachęcą dzieci 
do kreatywności. 

Całe rodziny będą mogły wspaniale spędzić czas 
w Strefie Rodzinnej Lidla i Strefie Przygody Kim-
ball. Natomiast na aktywnych czeka wielka Strefa 
Sportu z atrakcjami przygotowanymi przez WUEF 
Club, Decathlon, Olandię, Tarnovia Basket i Akade-
mię Reissa. 

Dla zmęczonych będzie przygotowana Strefa 
Chillout Noti/Balma i strefa gastronomiczna Starej 
Wozowni. Będziemy też promować zdrowy styl ży-
cia. Strefa Zdrowia i Odnowy Otimedica oraz zdro-
wych stóp Podologia Help zapraszają. 

Z biznesem spotkamy się w strefie BZ WBK. 
Nie może też zabraknąć techniki i technologii dla 

każdego. Zabawy z prądem w strefie Nowa France, 
z wysokością będzie można się zmierzyć w strefie 

BIEG LWA – zabawa dla całych rodzin

Gizo, nowe technologie zagosz-
czą u Amazona, a symulatory 
i szybkie auta w Strefie Techniki 
Exactus. Poznamy też najnowsze 
dziecko KIA - crossover Sporta-
ge nowej generacji w strefie KIA 
Delik i najstarsze auta w strefie 
Pałacu Mierzęcin. Grupę techni-
ki uzupełniają jeszcze Primako-
lor z niespodzianką i hit z ubie-
głego roku – strefa Grupy Lak 
z lakiernią. Znów będzie można 
przyprowadzić rower (musi być 
rozebrany) lub inny przedmiot 
i profesjonalnie polakierować go 
wybranym kolorem. 

Na koniec deser w najlepszym 
wydaniu. Gwiazda Top Chef 
Dawid Łagowski będzie brylo-
wał w Strefie Pałacu Mierzęcin, 
a w Strefie Fantazji Zeelandia 
przygotujemy samodzielnie go-
fry i lody. Wszystkie strefy można 
zobaczyć na stronie www.biegl-
wa.pl w zakładce „towarzyszące”

MEZO NIEKONWENCJO-
NALNIE

Każdy zna Mezo i każdy wie, 
że potrafi stworzyć niezapomnia-
ną atmosferę podczas koncertu. 
Zabawa, interakcja z widownią 
i dynamika to wszystko cechuje 
jego występy na żywo. Ale to, co 
przygotował na Bieg Lwa będzie 
sporym zaskoczeniem. Oczywi-
ście nie zdradzimy szczegółów, 
ale możemy obiecać, że będzie 
ciekawie. Uchylimy tylko rąbka 
tajemnicy: Mezo wystąpi z 9-oso-
bowym zespołem. Już to gwaran-
tuje ucztę muzyczną. To jednak 
dopiero początek…

Koncert Mezo, podobnie jak 
pozostałe atrakcje Biegu Lwa, jest 
bezpłatny. Wystarczy przyjść. 

DOPINGUJ BIEGACZY 
Będzie koncert, będzie EXPO 

Lwa, ale będzie też półmaraton na 
najwyższym poziomie, ponieważ 
do Tarnowa Podgórnego, jak co 
roku, przyjadą najlepsi zawodni-
cy z Polski i z zagranicy. Wysokie 
nagrody i znani w całej Polsce ki-
bice przyciągają gwiazdy. Z nimi 
zmierzą się rzesze amatorów, 
a wszystko na bardzo widowisko-
wej i szybkiej trasie. To trzeba zo-
baczyć. 

Z kolei wcześniej zobaczymy 
prawdziwe emocje i radość. Bieg 
Lwiątek, a zaraz po nim Sztafe-
ta Pokoleń z G.En.Gaz Energia 
to rywalizacja, której towarzyszą 
doping płynący z pełnych trybun, 
a docierający do sąsiednich gmin.

Cyklistów zapraszamy na Ma-
raton Outdoor Cycling z WUEF 
Club. Będzie można przyglą-
dać się walce biegaczy z siodeł-
ka roweru tracąc zbędne kalorie 
i świetnie się przy tym bawiąc. 

REZERWUJ TERMIN
Już dziś zarezerwuj sobie nie-

dzielę 22 maja. Zabierz rodzinę, 
znajomych i sąsiadów i bądź z nami 
na jednej z najlepszych tego typu 
imprez w kraju. To właśnie Bieg 
Lwa w Tarnowie Podgórnym. 

Organizatorami Biegu Lwa są 
OSiR Tarnowo Podgórne i Stowa-
rzyszenie Bieg Lwa przy finanso-
wym wsparciu Gminy Tarnowo 
Podgórne.

~ Justyna Grzywaczewska
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Kolejny już turniej TARNO-
VIA CUP 2016 w szpa-
dzie dziewcząt i chłop-

ców, organizowany przez UKS 
ATLAS we współpracy z Gmi-
ną Tarnowo Podgórne odbył się 9 
kwietnia w Tarnowie Podgórnym. 
Do rywalizacji przystąpiło 70 za-
wodników z 9 klubów z całej Pol-
ski – od Wadowic przez Warszawę 
do Szczecina. Walki toczyły się 
w trzech kategoriach: młodzików, 
dzieci i zuchów, osobno dziewczę-
ta i chłopcy. Otwarcia zawodów 
dokonała I Zastępca Wójta Ewa 
Noszczyńska-Szkurat. 

Zawodnicy UKS ATLAS bar-
dzo dobrze  radzili sobie podczas 
walk w eliminacjach grupowych 
i później w eliminacjach bezpo-
średnich. Czworo z nich przegra-
ło pojedynki o wejście do finału 
i musiało zadowolić się  trzecim 
miejscem. Były to Nikola Jaku-
bowicz w kategorii młodzik, Zo-
fia Kunysz w kategorii dzieci 
i Hanna Depta oraz Kaja Patole-
ta w kategorii zuchów. Pozostali 
szpadziści naszego klubu zajęli 
w swoich kategoriach następują-

Szermierka – wyniki turnieju Tarnovia Cup 2016

ce miejsca: Woźniak Jędrzej – 7, 
Piszczek Katarzyna – 10, Gabrie-
la Ciborowska – 11, Hanna Hałas 
– 13, Adam Patoleta – 9, Michał 
Kapłon – 10. Puchary, medale 
i drobne upominki otrzymali za-
wodnicy, którzy zajęli miejsca 
w pierwszej trójce, a ponadto cała 
finałowa ósemka w każdej kate-
gorii otrzymała dyplomy i koszul-
ki z logo turnieju i sponsora firmy 
Instalcompact Sp. z o.o. z Tarno-
wa Podgórnego. Zawody trwały 
7 godzin, toteż dla uczestników 
przygotowano gorący posiłek 
oraz drożdżówki,  zimne i ciepłe 
napoje. Pragnę podziękować Dy-

rektor Marii Stachowiak za udo-
stępnienie sali sportowej w Szko-
le Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Tarnowie Podgórnym. Podzię-
kowania składam również firmie 
Nicol-sport za nagrody dla zwy-
cięzców. Szczególnie dziękuję 
wszystkim rodzicom i zawodni-
kom, którzy włączyli się w przy-
gotowanie i przeprowadzenie tur-
nieju, bez ich pomocy nie byłoby 
tak udanej imprezy.

Przed zawodnikami UKS 
ATLAS kolejne starty, życzę więc 
zdrowia i połamania szpad.

~ Paweł Kapłon
Prezes UKS ATLAS 

W pierwszą sobotę kwietnia szermie-
rze UKS ATLAS wystartowali w mię-
dzynarodowym turnieju szermierczym 

w Świdnicy. W zawodach wzięło udział ponad 170 
zawodników z Polski, Niemiec i kilku innych kra-
jów. Doskonały wynik w kategorii zuchów wywal-
czyły najmłodsze zawodniczki naszego klubu, Kaja 
Patoleta zajęła 2. miejsce, Gabrysia Ciborowska – 3., 
a Hania Depta – 6. Nasze szpadzistki najpierw bar-
dzo dobrze walczyły w eliminacjach grupowych, 
a później z jeszcze lepszym efektem w eliminacjach 
bezpośrednich, gdzie zawodniczka przegrana odpa-

Doskonałe wyniki najmłodszych szermierzy

da z dalszych walk. Traf chciał, że 
o wejście do medalowej czwór-
ki Kaja musiała walczyć z Ha-
nią, a w walce półfinałowej Kaja 
z Gabrysią tak, że same się na-
wzajem eliminowały. 

Starsi zawodnicy walczyli 
z bardzo dobrymi przeciwnikami 
i w swoich kategoriach wieko-
wych zajęli następujące miejsca: 

Joanna Mikołajczak – 10, Nikola 
Jakubowicz – 14, Michał Kapłon 
– 19, Adam Patoleta – 21, Zofia 
Kunysz – 22.

Życzę wszystkim kolejnych 
udanych startów

~ Paweł Kapłon
Dołącz do naszych muszkiete-

rów – informacje o zapisach tel. 
602 637 951.

Dekoracja zuchów druga od lewej Kaja, trzecia Gabrysia, szósta Hania

Zawodnicy UKS ATLAS startujący w zawodach w 
Świdnicy.
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Naszej Koleżance 

Celinie Targowskiej 

wyrazy głębokiego współczucia  
i słowa wsparcia z powodu śmierci 

córki Grażyny 

składają koleżanki i koledzy  
z Klubu Seniora Tarnowo Podgórne

Pani
Oldze Konys z Rodziną

składamy szczere wyrazy 
współczucia

z powodu śmierci Ojca

Jarosława Górala
oraz Teściowej Grażyny 

Konys

Dyrekcja, Nauczyciele, 
Pracownicy i Uczniowie  

Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II  

w Tarnowie Podgórnym

„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje...”
Z wielkim smutkiem i ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Heleny Szymkowiak
 Drogiej Koleżanki, wieloletniej Nauczycielki, Osoby wspaniałej i skromnej.

Na ręce Córki – Reginy Piszcz – składamy szczere wyrazy współczucia.
Dyrekcja i Pracownicy Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Przeźmierowie

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w pogrzebie mojego brata

śp. Tadeusza  Grzesiaka

serdeczne podziękowanie
składa siostra Barbara z rodziną

Panu Bronisławowi Borkowskiemu 
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci żony

Śp. Jadwigi Borkowskiej

składają Koleżanki i Koledzy  
z Klubu Seniora Sady

Z grona przyjaciół „seniorów” 
odeszła nagle nasza serdeczna  

i pogodna Koleżanka

śp. Helena Głuszak
Mężowi Stefanowi i rodzinie 

serdeczne wyrazy współczucia 
składają

Koleżanki i Koledzy
z kółka gimnastycznego  

„seniorów” z Przeźmierowa

Tomkowi, Julce i Olkowi 
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci 
Żony i Mamy 

śp. Edyty Czurko
składają 

Przyjaciele z os. Rubinowego 

PODZIĘKOWANIA 

Panu Wójtowi, członkom Stowarzyszenia Pojednanie oraz wszystkim życzliwym mi osobom serdecznie dziękuję za życze-
nia z okazji 80-lecia urodzin.

Danuta Dobrzeniecka

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

NAUKA
JAZDY

PRZEèMIEROWO
66 44 99 032
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Stabilna praca. Większe możliwości.

Od kandydatek/kandydatów oczekujemy:
• odpowiedzialności oraz rzetelności
• gotowości do pracy fi zycznej
• zaangażowania w wykonywaną pracę i umiejętności pracy

w zespole

Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie
•  szkolenie przygotowujące do objęcia stanowiska pracy
•  umowę o pracę
•  możliwość rozwoju zawodowego i awansu
•  pracę w dynamicznym zespole
•  bezpłatną, prywatną opiekę medyczną
•  bogaty pakiet socjalny, w tym bony i paczki

Jeśli wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie, prosimy o przesłanie listu motywacyjnego wraz z życiorysem na adres e-mail: rekrutacja.jankowice@lidl.pl
W temacie wiadomości prosimy dopisać „Pracownik Magazynu”

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

Pracownik Magazynu
Miejsce pracy: Jankowice (pow. poznański)

DAM PRACĘ
• Szukam opiekunki (emerytki) do star-
szej osoby po udarze. Przeźmierowo 
506 561 683
• Poszukuję fryzjerki na cały etat. Ofe-
ruję dobre warunki pracy, miłą atmos-
ferę i możliwości rozwoju. Salon prężnie 
działa od 5 lat mieścimy się w Cerekwi-
cy (gmina Rokietnica). Mile widziane 
doświadczenie. Zainteresowane osoby 
proszę o kontakt tel. 503-392-380
• Młoda rodzina z Lusówka zatrud-
ni dyspozycyjną Panią do okazjonalnej 
opieki nad dzieckiem w wieku przed-
szkolnym i szkolnym oraz do ewentu-
alnej pomocy w domu. Telefon kontak-
towy: 601 162 548 
• Panie do pracy w ogrodnictwie przyj-
mę. 691-300-952
• Cukiernia - kawiarnia Kandulski 
mieszcząca się na terenie galerii Au-
chan Swadzim przyjmie osobę na sta-
nowisko sprzedawca. Praca na cały 
etat, umowa o pracę. Proszę przesłać 
CV na e-mail: kasia@kandulski.pl lub 
skontaktować sie tel. 696 098 926.
• Zatrudnię krawcowe, szwaczki, po-
moce krawieckie, praca stała. Prze-
źmierowo  tel. 61 8142 745
• Praca na produkcji – Tarnowo Pod-
górne. Praca w systemie zmianowym. 
• Atrakcyjna praca - Firma sprzątająca 
zatrudni od zaraz osoby z orzeczeniem. 
Praca  na terenie: Tarnowo Podgórne, 

Mrowino i okolice. Kontakt: 500-307-
402
• Szczegółowe informacje pod nr tel.: 
797318414
• Agencja Ochrony zatrudni od zaraz! 
Mile widziane osoby z orzeczeniem. 
Praca w ochronie na terenie: Tarnowo 
Podgórne, Wysogotowo i okolice. Kon-
takt: 531-533-200”
• Firma sprzątająca zatrudni  panie  do 
sprzątania ( biur,. firm, domów) oraz 
panów do mycia okien z okolic Prze-
źmierowa i Tarnowa Podgórnego.Tel. 
603-635-878
• Zatrudnię osoby do serwisu sprząta-
jącego. T. 698698071, 698698078
• Zatrudnię Pana do prac w dużym 
ogrodzie. Praca stała 1/2 etatu (Chyby). 
Dzwonić 18:00-20:00 tel. 605 693 732
• Szukam sympatycznej, sumiennej i 
uczciwej „cioci” dla 2 letniego chłop-
ca i 4 letniej dziewczynki (przedszko-
lak), która także zadba o dom jak o swój 
własny, posprząta, okazjonalnie ugotu-
je lub upiecze pyszne ciasto. Chyby, 
kontakt: 609 44 99 44
• Zatrudnimy osoby do prac przy zakła-
daniu i  pielęgnacji ogrodów. Serdecz-
nie zapraszamy do współpracy miłych 
i  pracowitych ludzi. Kontakt tel 669 
324 437
• Przyjmę do pracy recepcjonistkę na 
cały/pół etatu w Hotelu Orange w 
Przeźmierowie, prosimy przesyłać swo-
je CV na adres: t.piatek@hotelorange.

pl lub składać osobiście w recepcji Ho-
telu Orange Przeźmierowo.
• PW Grokom Sp z o.o. - Pralnia Che-
miczno-Ekologiczna Poznań ul Ta-
trzańska 1/5 (Centrum Handlowe Piotr 
i Paweł) zatrudni pracownika do pralni. 
Telefon  kontaktowy: 502256200
• Przyjmę do pracy na 3/4 etatu , sta-
nowisko kasjer sprzedawca. Praca w 
Smochowicach przy sprzedaży alkoho-
li i napojów. Oferty CV na adres e-mail 
rzimmer@drinks.biz.pl 
• Księgową zatrudnię Baranowo 692-
549-300
• Przyjmę do przyuczenia w zawodzie 
Instalator wod-kan-co. Tel. 603-118-
115
• Przyjmę dyspozycyjną i energiczną 
Panią do pracy przy sprzątaniu domu i 
opiece nad dziećmi. Zakres godzin i dni 
do ustalenia. Praca w Tarnowie Pod-
górnym. tel. 664-922-177
• Przyjmę uczniów w zawodzie mecha-
nik, mechanik samochodowy, elktro-
mechanik na rok szkolny 2016/2017. 
Tel. 605 853 602
• Panią do biura,obsługa klientów tele-
fon,poczta el. branża turystyka -trans-
port, znajomość j.angielski, logistyka.
Praca Baranowo k/Poznania. Zgłosze-
nia proszę przesyłać renata.anna.t@ic-
loud.com lub tel 665701950
• Pracownik do biura rachunkowego po-
trzebny. Mile widziane ukończone tech-
nikum rachunkowości lub ekonomiczne. 

CV proszę przesyłać elektronicznie na 
adres: rekrutacja@filipiak.net.pl
• Panią do sprzątania domu w Barano-
wie przyjmę  608-38-58-39
• Zatrudnię pracowników do prac ogól-
nobudowlanych, również do przyucze-
nia tel. 603 038 988

SZUKAM PRACY
• Mycie okien - tel. 516-091-274
• Prace biurowe i  księgowe polecam. 
511 605 640
• Podejmę pracę w  biurze. Baranowo 
i okolice. 603-847-778
• Ukrainiec - wszystkie kategorie pra-
wa jazdy, mechanik samochodowy 
szuka pracy - 727 827 292
• Zaopiekuję się starszą osobą, prakty-
ka - 726 075 503

Poszukujemy
pracowników

magazynowych
mile widziane uprawnienia

na wózki widłowe

Miejsce pracy: Sady
Kontakt: e-mail: Iwona.Wolna@IBPGroup.com

lub tel. 607 111 498

Mieszkanie 2 pokojowe, osobne 
wyjście szukam do wynajęcia

512 082 826
Przeźmierowo, okolice
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W Kimball Electronics Poland produkujemy wysokiej jakości wyroby elektroniczne  na zlecenie klien-
tów z branży motoryzacyjnej i przemysłowej oraz wyroby i urządzenia medyczne.   

Zatrudniamy blisko 800 pracowników. Jeste-
śmy jedną z dwóch fabryk Kimball Electro-
nics w Europie. Jesteśmy liderem wśród firm 
z sektora EMS (Electronics Manufacturing 
Services)  w Polsce, laureatem Diamentów 
2013 miesięcznika Forbes. Znajdujemy się 
w gronie Gazel Biznesu, czołówce rankin-
gu 100 największych  firm Wielkopolski 
i w pierwszej 500-ce największych firm 
w Polsce. http://www.kegroup.com/scripts/
kegroup/career_keps/index_keps.asp

Operator maszyn na produkcji medycznej
miejsce pracy: Tarnowo Podgórne, powiat poznański 

nr ref: OPMED/03/16

Jeśli posiadasz:
•  Zdolności manualne
•  Jesteś osobą sumienną, dokładną, obowiązkową
•  Potrafisz pracować z dokumentacją stanowiskową
•  Znasz podstawy obsługi komputera
•  Wykształcenie średnie
•  Gotowość do pracy w systemie zmianowym

Oferujemy:
• Przygotowanie do pracy poprzez cykl szkoleń wdrażających
• Pracę w czystej, klimatyzowanej hali
•  Możliwość uzyskania nagród finansowych i rzeczowych za zgła-

szane pomysły usprawnień

•  Nagrody finansowe za polecenia najlepszych pracowników(na 
zasadach określonych w regulaminie)

•  Stabilne warunki zatrudnienia na umowę o pracę w przyjaznym 
zespole

•  Świadczenia socjalne (m.in. dofinansowanie wczasów, bony 
świąteczne, dofinansowanie do opieki medycznej lub do karty 
Mul tiSport)

Osoba, która dołączy do naszej organizacji  
będzie odpowiedzialna za:

• Montaż, testowanie, pakowanie wyrobów
• Kontrolę wzrokową półwyrobów i wyrobów
• Przygotowanie materiału do produkcji
•  Posługiwanie się dokumentacją stanowiskową i uzupełnianie 

dokumentacji zgodnie z procesem

Obecnie nasz zespół chcielibyśmy wesprzeć osobą na stanowisku:

Oto, co o pracy w Kimball Electonics Poland mówią nasi pracownicy:
MARTA, PRODUKCJA MEDYCZNA - (pierwsza z lewej) – pracuję w firmie od kwietnia 2012 r. Bardzo 
cenię sobie stabilne warunki zatrudnienia w Kimballu oraz to, że zawsze mogę liczyć na pomoc 
mojego zespołu. Nigdy nie zostaję sama z problemem. Firma daje mi też możliwość realizacji moich 
pasji poza pracą – we wrześniu 2013 r. reprezentowałam jedną z drużyn Kimballa w biegu charyta-
tywnym Poznań Business Run.

BASIA, PRODUKCJA MEDYCZNA - (pierwsza z prawej) – pracuję w firmie od 2009 r. Czuję się 
doceniona przez firmę dzięki możliwościom rozwoju, jakie mi zaproponowano. Zaczynałam od sta-
nowiska monterskiego, następnie awansowano mnie na operatora, a obecnie zostałam wybrana na 

lidera zespołu. Atmosfera w zespole jest bardzo miła, opowiadam wielu swoim znajomym o pracy tutaj i zachęcam do wysyłania CV. Podporą naszego 
zespołu są także kierownik i mistrzowie, którzy inspirują nas do pracy, są jej napędowym motorem.

ANIA, PRODUKCJA MEDYCZNA - (druga z lewej) – pracuję w Kimballu od marca 2012. Tutaj doceniono oraz dostrzeżono moją pracę. Cenię sobie w niej 
to, że jest bardzo różnorodna – nie ma monotonii, zmieniamy się z koleżankami na stanowiskach i wzajemnie wspieramy. Duże znaczenie ma dla mnie 
również stabilizacja w postaci umowy o pracę oraz świadczeń socjalnych.

MARYSIA, PRODUKCJA MEDYCZNA - (druga z prawej) – pracuję w Kimballu od 2010 r. Kiedy myślę o mojej pracy tutaj pierwsze skojarzenia, jakie mi 
się nasuwają, to duch pracy zespołowej i wzajemna pomoc. Motywują nas życzliwe i przyjazne podejście kierownictwa, stabilizacja w postaci umowy 
o pracę oraz dodatków socjalnych. Nasza praca jest bardzo odpowiedzialna – wytwarzane w firmie produkty są wykorzystywanie w medycynie. Wiemy, 
że to od nas w dużej mierze zależy zdrowie pacjentów. Jest to duża odpowiedzialność, która jednak działa inspirująco i daje poczucie ważności naszej 
pracy.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a dołączeniem do grona pracowników Kimballa zachęcamy do przesłania dokumentów (CV, list motywacyjny) 
do dnia  30 kwietnia 2016 r.,  z zaznaczonym numerem referencyjnym w temacie wiadomości, na adres:

KIMBALL ELECTRONICS POLAND Sp. z o.o.
ul. Poznańska 1c, 62-080 Tarnowo Podgórne lub e-mail: praca@kimballelectronics.com

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  
dla potrzeb obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych  

Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)”.
Promujemy odpowiedzialnie 

podejście do biznesu
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Opieka BHP
601 288 007

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

USŁUGI BRUKARSKIE
I REMONTOWE

TEL. 501-617-969

Przedsiębiorstwo projektowo-budowlane zajmujące się generalnym wykonawstwem
obiektów produkcyjno-magazynowych, biurowych, handlowo-usługowych

oraz realizujące własne projekty deweloperskie
w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego,

o ugruntowanej pozycji na rynku, poszukuje pracowników na stanowiska:

Miejsce pracy:
Tarnowo Podgórne

(stanowiska specjalistów - praca w biurze)
oraz cała Polska

(stanowisko inżyniera - praca na budowie)

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego inżynierskiego budowlanego
• doświadczenia na podobnym stanowisku
• znajomości lokalnego rynku budowlanego

CV ze zdjciem oraz list motywacyjny
prosimy przesłać w ciągu 30 dni od daty publikacji na adres:

JAKON Sp. z o.o.
ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne 

lub kadry@jakon.pl

1) SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW
2) SPECJALISTA DS. OFERT
3) INŻYNIER BUDOWY

Zatrudnimy Panie i Panów od zaraz
do prac produkcyjnych (montaż urządzeń)

Miejsce pracy w Tarnowie Podgórnym
Informacje pod nr: 665 651 917

Grupa Progres c. 5088.

Firma sprzątająca
zatrudni panie do sprzątania biur

w zakładzie pracy w Baranowie
Praca od poniedziałku do piątku w godzinach rannych na 4 godziny

tel. 519 035 111

Stabilna �rma z Tarnowa Podgórnego

zatrudni kobiety
na stanowisko pakowaczki

tel. 603 895 231

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji  
mailem na adres: biuro@hedpes.pl

Zatrudnimy  MAGAZYNIERA z prawem jazdy kat B
(Praca od zaraz)

zadania: przygotowywanie paczek do wysyłki, przyjmowanie 
towaru inne prace magazynowe. 
Miejsce pracy:  Przeźmierowo,
Wymiar czasu pracy:  pełen etat

(umowa o pracę)

Kontakt: biuro@mpr-serwis.pl
lub 798 591 305

Firma szuka
serwisanta z podstawową wiedzą 

z branży ciepłowniczej,
wentylacyjnej, klimatyzacyjnej.

Poszukujemy
pracowników

pakowania
naszych wyrobów

Miejsce pracy: Sady
Kontakt: e-mail: Iwona.Wolna@IBPGroup.com

lub tel. 607 111 498

tel. 603 635 878

M Y C I E
O K I E N

S ol idnie
i  sprawnie
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Autoryzowany Serwis
Urządzeń Grzewczych

Salon sprzedaży
ul. Rosnowska 16

62-052
KOMORNIKI

61 8630 123
509 461 559

SPRZEDAŻ - SERWIS - MONTAŻ

509 461 559

WWW.BASENY.ELESTON.PL

WSZYSTKO DO BASENÓW

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

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

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

(Osiedle Zielony Gród)

JEŚLI NIE WIESZ
CZEGO POTRZEBUJE TWOJE OKNO

SERWIS OKIEN I ROLET

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS, MY WIEMY!
 
 

 
 
 
 
 

PUHP EKROL
HIACYNTA 36
LUSÓWKO

175 458 606  .leT
692 172 361

www.ekrol.pl,  ekrol@onet.pl

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

Tort-Ula
 

 
 

Torty 
artystyczne 
i inne 
słodkości

tel. 501 320 572
madzia788@gazeta.pl
www.tort-ula.pl

Torty 
artystyczne 
i inne 
słodkości

Tort-Ula

biur
rachunkowe

ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE
• Prowadzenie Ksiąg Przychodów
  i Rozchodów
• Ryczałt ewidencjonowany
• ZUS, kadry

Przeźmierowo, ul. Wiosny Ludów 76, tel. 61 814 28 63, 607 288 671, fax 61 652 40 63, e-mail: biuro.ra@wp.pl

PIT’yROZLICZENIA ROCZNE

NOTI Sp. z o.o. to producent mebli tapicerowanych, 
lider rynkowy w zakresie wzornictwa oraz dostarczania 
klientowi zaawansowanych technicznie, kompleksowych 
rozwiązań meblowych. W związku z dynamicznym 
rozwojem poszukuje osoby na stanowisko:

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie,
• Umowę o pracę
• Wynagrodzenie stałe + premia zależna od wyników pracy
• Przyjazne środowisko pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem  
i listu motywacyjnego na adres: dominik.czylkowski@noti.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Krawiec/Krawcowa
(Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne)

Wymagania:
•  doświadczenie na stanowisku krawiec/krawcowa,
•  doświadczenie w szyciu tapicerki meblowej będzie dodatkowym 

atutem,
• zdolności manualne,
• dokładność,
• umiejętność pracy w grupie,
• sumienność i terminowość.

Tapicer
(Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne)

Wymagania:
•  doświadczenie w zawodzie na podobnym stanowisku,
• dokładność, precyzja,
• zaangażowanie i motywacja do pracy.

ZACHODNIE
UŻYWANE MEBLE

I ARTYKUŁY
WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

pon.-śr. 14.00 - 18.00
czw.-sob.  10.00 - 14.00

ul. Wiosenna 43, Baranowo
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ELEKTRYK
instalacje, naprawa

tel. 607 286 479

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

• sprawnie • skutecznie • tel. 694 99 88 21

USŁUGI
BRUKARSKIE

727 694 197
PROFESJONALIZM 100%

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

WIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

Gabinet Weterynaryjny

Napachanie, ul. Poznańska 10 (koło szkoły)
Czynne: pon. - pt. 10.00 - 20.00, sobota 12.00 - 15.00

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

MALOWANIE

604 345 047

20 lat doświadczenia

z k
uponem

20%
ra

batu

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

• DOCIEPLANIE
• ELEWACJE
• NIDA
• KOSTKA
  BRUKOWA
• INNE PRACE
  WYKOŃCZENIOWE

Kobylniki,
ul. Szkolna 8B

600 45 37 27

DOM SPRZEDAM

600 45 37 27

KOBYLNIKI
PARTEROWY 142/800

DOCIEPLENIA • ELEWACJE
BUDYNKÓW

OD 79 zł   

Z MATERIAŁEM

www.ptbud.pl 508-33-22-20

KÄRCHER

509 444 305

pranie tapicerki
samochodowej i meblowej

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

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje 

psychologiczne i seksuologiczne

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

www.paulgarden.com

tel. 691 771 788

OGRODY

projektowanie

realizacja

pielęgnacja

brukarstwo

Wynajmę
nową hale 100m2

w Lusowie

cena do uzgodnienia
tel 609 659 950
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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

HIT!!! Rabat  
na moskitiery!

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

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

• Moskitiery
• Markizy
• Okna PCV

ROLETY
ZEWNĘTRZNE

tel. 61 830-37-38

• Moskitiery
• Markizy
• Okna PCV

G R O C H Ó W K A
z NapachaniaDOLEWKA 

GRATIS!

T.Podg-Rumianek, ul Poznańska 13 - przy skupie palet 24h - pon.-pt.:10:30-18:00 ; Cerekwica - Trasa P-ń_Szamotuły 
tel. 508-6-7-8-9-10

grochowka_z_napachania@wp.pl

Native English speaking classes
with native of Ireland.
Fun, structured lessons.

Minimum standard of English required.
tel. 579-136-752  –  Trevor

AUTO-NAPRAWA
Tomasz Janas

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

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

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,
RUMIANEK, POZNAŃ

DZIAŁKI BUDOWLANE- GÓRA,
CHYBY, ROZALIN, TARNOWO, RUMIANEK,

CERADZ, ROKIETNICA 
ROLNA 2,15 ha JANKOWICE, 

AG  BATOROWO 0,9 ha, TARNOWO 5 ha

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

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

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Skup złomu i makulatury:
gruby, mieszany - cena dnia

GMINNA SPÓŁDZIELNIA 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 

Podnośniki koszowe
Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604

Czynne: pon- pt 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

ul. Poznańska 62a,
Tarnowo Podgórne

tel. 504 485 108

MALARNIA
PROSZKOWA

PIASKOWANIE,
OBRÓBKA CHEMICZNA,
CHROMOWANIE ŻÓŁTE

693 485 558
Obornicka 1B, Bytkowo

REMONT
ZA GROSZE

727 694 197

• ZABUDOWA NIDA - GPIS
• SUFITY PODWIESZANE
• SZPACHLOWANIE - MALOWANIE
• PŁYTKI - KAMIEŃ DEKORACYJNY

ORAZ WIELE INNYCH
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UL. RYNKOWA 56, 62-081 PRZEŹMIEROWO
CZYNNE: PON. - PT. 9.00 - 17.00, SOB. 9.00-14.00

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO SKLEPU W TARNOWIE PODGÓRNYM PRZY UL. ROKIETNICKIEJ 3/2.

ZAPRASZAMY
DO NOWO OTWARTEGO SKLEPU

Z ARTYKUŁAMI ZAGRANICZNYMI.

WIELKIE
PROMOCJE!!!

Firma MPR-Serwis
• SPRZEDAŻ • MONTAŻ •

SERWIS URZĄDZEŃ:
• klimatyzacyjnych •
• wentylacyjnych •
• ciepłowniczych •

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

tel. 798 591 305

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, firm i biur

Przedstawiciel
Serwis ekspresów wszystkich marek

Herbaty naturalne i smakowe
tel. +48 600 260 008    biuro@adamsblend.pl
ul. Rynkowa 111   Przeźmierowo

Z tą reklamą  
dowolna kawa 15% taniej

Poszukuję do wynajęcia 
w Tarnowie Podgórnym,
lub w okolicy, domu lub 

mieszkania z suchym
garażem, z możliwością 

opieki nad starszą osobą,
na okres około 1 roku.

tel. 724 065 888

DREWNO
KOMINKOWE

NISKIE CENY • TRANSPORT GRATIS
PROMOCJA

SOSNA 139,- DĄB 179,-

tel. 691 369 312

ROD IV SIEROSŁAW

SPRZEDAM
691 369 344

Działkę 400/60 z domkiem
nowym, całorocznym

kom. 602 659 208
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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

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

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.

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

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 SALONU!

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

AUTO
KOMPLET
Rok założenia 1990

ELEKTRONIKA-MECHANIKA
¶KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
¶NAPRAWA STEROWNIKÓW-
  KOMPUTERÓW
¶GEOMETRIA KÓŁ
¶WYMIANA OLEJÓW I FILTRÓW
¶NAPRAWA ZAWIESZENIA-HAMULCE
¶NAPRAWA TŁUMIKÓW
¶WULKANIZACJA, WYMIANA OPON

ul. Kościelna 77, 62-081 Przeźmierowo
tel. 61 814 15 27

Czynne
pn.-pt.

9.00-18.00

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

Oddam 
ziemię

516 066 984

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

✆ 667 305 219
DO WYNAJĘCIA

SAMOCHÓD DO ŚLUBU

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§
Wynajmę piętro willi 
50 m2 NIE na cele mieszka-

niowe – Przeźmierowo
tel. 604 61 37 89
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US¸UGI
TAPICERSKIE
• zmiana tapicerek
• modernizacja
  i naprawa mebli
• transport gratis

tel. 508 610 256

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

kom. 505 805 204

• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

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

BEZPIECZNY DOM
POMYŚL O ZABEZPIECZENIU 

SWOJEGO
DOMU NIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

SYSTEMY ALARMOWE
SIECI TELEFONICZNE

KAMERY
PRZEMYSŁOWE

INSTALACJE
NIKOPRĄDOWE

601 73 64 47 Przeźmierowo
wstępne kosztorysy i doradztwo bezpłatne
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Remonty
wykończanie wnętrz

elewacje

Zakład ogólnobudowlany

WER-DOM

tel. 501 484 314

Lusówko
Również dojazd do pacjenta

LOGOPEDA
tel. 502 283 655

OGRODNICTWO
poleca:

Kwiaty
rabatowo-balkonowe,
lobelia, bakopa, pelargonie,
smogliczki,
sanwitalia, turki, szałwie,
begonie, sur�nie,
bratki, żonkile, tulipany

Zapraszamy
OBSADZAMY KORYTKA

Batorowo, ul. Widok 33
www.ogrodnictwo-batorowo.pl

501 413 631
Wynajmę dom, 3 pokoje,

kuchnia, łazienka,
w Lusówku ul. Jankowicka 18

tel. 512 032 199

061 814 27 12 

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

CHIŃSKI  MARKET  WIELOBRANŻOWY

62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 158

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9.00 – 19.00

sobota 9.00 – 17.00, niedziela 10.00 – 15.00

NISKIE CENY! DOBRA JAKOŚĆ!
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!
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Zapewniamy Państwu intymną
i przyjazną atmosferę spotkań.

TERAPIA UZALEŻNIEŃ
I  PSYCHOTERAPIASpecjalista terapii uzależnień i współuzależnień. Psychoterapeuta

z wieloletnią praktyką, odnoszący sukcesy w pracy z pacjentami.

Pracownik ośrodka terapii uzależnień.

Piotr Cholerzyński

Centrum Medyczne MED-LUX

Diagnoza uzależnienia, 
konsultacje

Pomoc w dostaniu się 
do ośrodka

Terapia i porady dla rodzin 
i bliskich osób uzależnionych

Interwencje kryzysowe

Psychoterapia DDA

Terapia uzależnień 
(alkohol, narkotyki, hazard,zakupy, 
seks, komputer/internet, praca, ) 
terapia również dla nastolatków.

Zaburzenia nerwicowe 
(lęki, fobie)

Depresje

Zaburzenia psychosomatyczne

Problemy w relacjach z ludźmi

Terapia par

Kryzysy życiowe i egzystencjalne

Motywowanie do zmiany
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Przeźmierowo 
ul. Rynkowa 63
tel.  61 8 163 900

 KOSZT 110 ZŁ ZA 45 MINUT SPOTKANIA WWW.MED-LUX.PL

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 
Andrzej Rakowski, Janina Słobodzian-Rakowska  – S.C. 

 
Zapraszamy na  cotygodniowe zajęcia: 

 

SZTUKA SPRAWNOŚCI 
 

Każdy ma szansę żyć w zdrowiu, sprawności, szczęściu… 
Aby to osiągnąć, trzeba wiedzieć i umieć. 

Znajdziesz to u nas! 
  

Podczas zajęć wykorzystamy elementy: 
hatha-jogi, metody Pilates  

oraz najnowszych technik z dziedziny  
Terapii Manualnej Holistycznej. 

 

Zapraszamy! 
wtorki, godzina 18:30 

 

z Kartą Mieszkańca 10% zniżki! 
 

www.ctmrakowski.pl 
 

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 
Sierosław, ul. Leśna 1 

62-080 Tarnowo Podgórne 

ul. Wierzbowa 2, Lusowo

 61 814 63 68  lusowskizdroj.pl

         PRZED         PO

Zdrowe odchudzanie
bez efektu jojo
dieta + zabiegi wyszczuplające + ruch

Sprawdź nasze nowe pakiety



kwiecień 2016 \ sąsiadka~czytaj \      57

 reklama
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

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

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

Spirometria na miejscu

Medycyna Estetyczna
dr Małgorzata Kmiecik

Poznań, ul. Kutrzeby 16/114
Wizyty Domowe:

zapisy tel.: 575 437 788
www.mkclinic.pl

SPECJALISTYCZNA
PIEL¢GNACJA

STÓP
Laserowe leczenie grzybicy
ul. Grabowa 30, Lusówko

tel. 780 084 080
www.podologiahelp.pl

Lusowo, ul. Wierzbowa 15
Tel. 691 042 124

www.eurodaistyl.pl

Gabinet
Kosmetyczny
Hanna Nałęcz

Szereg nowoÊci, rewelacyjnie kwitnàcych pnàczy o szerokim
zastosowaniu do obsadzania i kompozycji wiszàcych.

Prowadzimy sprzeda˝ na miejscu.
mo˝liwoÊç obsadzania korytek.

Zygar∏owski, Lusowo, ul. Ogrodowa 16, tel. 61 814 69 67, 601 587 480

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

Zapraszamy na bezpłatny
przegląd stomatologiczny!

tel: 505 454 399
ul. Chojnicka 58, 60-480 Poznań
(naprzeciw kościoła w Kiekrzu)
www.strzyzowski.com

PRACOWNIA TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ
ZBIGNIEW ZAWISTOWSKI

ul. Krótka 14, Przeźmierowo

tel: 606-261-239, 61 625 52 86

PROTEZY
ZĘBOWE

NAPRAWA
I WYKONANIE
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P O Z N A J  N A S Z E  P A S J E

DOMY JEDNORODZINNE — MIESZKANIA Z OGRODEM — BIEGANIE

tel. 61 652 23 35 | sprzedaz@novum-plus.pl | www.rozalinska13.pl | www.osiedle-rozalin.pl

PROJEKTOWANIE ZAKŁADANIE
I PIELĘGNACJA OGRODÓW
MAŁA ARCHITEKTURA, BRUKARSTWO

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

Tel. 502 320 559 

ogrodyogrody

w budynku Dobre Okna
w Tarnowie Podgórnym
przy ulicy Poznańskiej

Wydzierżawię
sklep wędkarski
z wyposażeniem

Wydzierżawię
sklep wędkarski
z wyposażeniem

692 696 477

Płytki • biały montaż • panele
płyta GK • szpachlowanie

malowanie

) 515 196 107

Od 2013 roku Fundacja „Otoczmy Troską Życie” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). 
Wspierając Fundację promują Państwo nasze cele statutowe. Podstawowym celem Fundacji jest  
ochrona fenomenu życia – od poczęcia do naturalnej śmierci oraz stanie w obronie godności i praw 
każdej rodziny. Działalność Fundacji oparta jest na wartościach chrześcijańskich i nauce Ojca Świętego  
Jana Pawła II, który powiedział: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” 
Dotyczy to szczególnie tych, którzy dużo dostali od życia.

Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2015

oraz darowizn na rzecz Fundacji.                         KRS 0000381138
www.troska-zycie.pl                                                  KONTO  97 1020 4027 0000 1402 0896 57 50

FUNDACJA
BARBARY NOWAK

…z potrzeby serca
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  blaty kuchenne, łazienkowe, 

parapety, schody

  granit, marmur, konglomerat

  krótkie terminy realizacji

  NAJWIEKSZE wystawy 

w Wielkopolsce  

- 500 nagrobków na placu

  indywidualne projekty  

na każdy wymiar

  70 kolorów granitu  

do wyboru

  nagrobki już od 1 700 zł

CENTRUM
KAMIENIARSTWA

PROFESJONALNY I BEZPŁATNY POMIAR

TRAWOL

NISKIE 
ATRAKCYJNE  

CENY!!!

PRODUCENT

WWW.TRAWOL.PL
Poznań - Łęczyca 

ul. Cmentarna 2, 62-051 Łęczyca
tel.: 507 025 450, 513 073 260 | kamieniarstwotrawol@wp.pl

Swarzędz 
ul. Sadowa 24/26, 62-020 Swarzędz

tel.: 517 845 811 | swarzedztrawol@wp.pl
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