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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!
Przed nami największe święto biegowe w naszej Gminie 

– Bieg Lwa! 22 maja w Tarnowie Podgórnym spotykają się 
nie tylko biegacze (w każdym wieku, również ci najmłodsi), 
ale również ich rodziny, znajomi, kibice – dla wszystkich 
przygotowano ciekawą strefę EXPO. Startującym życzymy 
złamania życiówek i satysfakcji, a kibicom – świetnych po-
mysłów na ciekawy doping!

A podczas rodzinnych spacerów warto zajrzeć na Rynek 
w Przeźmierowie i obejrzeć znajdujące się tam ciekawe 
rzeźby.

Zapraszam do lektury (w numerze również kolejna porcja 
wyników badań opinii publicznych)! 

 ~ Agnieszka Rzeźnik 
 Redaktor naczelna

16 maja 2016 r. mija termin 
płatności:

- II raty podatku od nierucho-
mości,

- II raty podatku rolnego.
Niezapłacenie podatku lokalnego 

w ustawowym terminie jest zale-
głością podatkową i podlega egze-
kucji wraz z należnymi odsetkami. 
Stawka odsetek od zaległości po-
datkowych w stosunku rocznym 
wynosi 8,00 % kwoty zaległości 
w skali roku. W przypadku otrzy-
mania upomnienia do zapłaty pozo-
staje, poza zaległością podatkową, 
kwota odsetek od zaległości podat-

kowych oraz koszty upomnienia 
wynoszące 11,60 zł. 

W  budynku Urzędu Gminy 
przy ul. Poznańskiej 115 czyn-
ny jest codziennie Punkt Kasowy 
Banku Śląskiego Oddział w Tar-
nowie Podgórnym. Punkt ten 
czynny jest w godzinach: pon. 
11.00-16.00, wt.-czw.  11.00-
15.00, w pt. 11.00-14.00. Wpłat 
z tytułu podatku od nieruchomo-
ści oraz podatku rolnego (łącz-
nego zobowiązania pieniężnego) 
dokonywać można również u soł-
tysa danej miejscowości.

~ AW

Wydział Finansowy 
przypomina

Zapraszamy na kolejną, 64. Akcję honorowego krwiodawstwa or-
ganizowaną przez Stowarzyszenie „Dar Serc”: 21. maja (sobota) 
w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym (małej sali gim-

nastycznej) w godz. 8.00 – 16.00. Podczas akcji będzie można również 
zapisać się do bazy dawców szpiku. 

Jednocześnie informujemy, że w godz. 10.00 – 16.00 krwiobus stanie 
podczas Festynu Antoniańskiego w Przeźmierowie. 

Natomiast jubileuszowa, 65. akcja odbędzie się 27 sierpnia. – Bardzo 
liczę na to, że podczas tej zbiórki krwi przekroczymy granice 4 tysięcy 
litrów zebranych podczas naszych akcji – mówi Wojciech Janczewski, 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Prezes Stowarzyszenia Dar Serc. – 
Zapraszam wszystkich do oddawania tego cennego leku. 

~ARz

Akcje 
krwiodawstwa
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 pytania do wójta

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

Jak będzie wyglądała ul. Kościelna?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

W związku z zakończeniem 
przebudowy ulicy Kościelnej 

w Przeźmierowie mam pytanie: 
czy jest to ostateczny wygląd tej 

ulicy? Moim zdaniem obecny 
kształt nie wypełnia jeszcze 

wszystkich postulatów zgłaszanych 
przez mieszkańców. 

Projekt przebudowy ulicy Kościelnej był szeroko konsultowany, między innymi 
ze środowiskiem Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie, Sołtysem i Radą So-
łecką, a w ostatnim czasie na etapie realizacji również z Księdzem Proboszczem 

i Radą Parafialną. W swej opinii do projektu Rada Sołecka Przeźmierowa pokreśliła, iż 
„nadrzędnym przesłaniem jest próba spowolnienia i wyprowadzenia ruchu (samocho-
dów) z ulicy Kościelnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym 
do szkoły”. Z tą myślą zrealizowano zatem szerokie chodniki, szeroką ścieżkę rowerową 
(kosztem szerokości jezdni). Dodatkowo na jezdni zamontowano liczne spowalniacze, 
uniemożliwiające rozwijanie wyższej prędkości.

W najbliższej przyszłości w oparciu o uwagi, zgłoszone przez mieszkańców oraz 
wskazane przez Komisję Odbiorczą, dokonanych zostanie szereg kroków, poprawiają-
cych funkcjonalność, estetykę i bezpieczeństwo ulicy Kościelnej. Ponadto: 

- dzięki przychylności Księdza Proboszcza zostanie utwardzony teren, będący własno-
ścią Parafii, a wizualnie leżący w pasie ulicy (przy ogrodzeniu Plebanii),

- wprowadzona zostanie mała architektura (ławki, donice z kwiatami itp.),
- zgodnie z założeniami zostanie wymienione oświetlenie – zastosujemy nowoczesne 

oprawy z ledowymi źródłami światła o większej mocy tak, aby zwiększyć poczucie bez-
pieczeństwa, w szczególności uczniów szkoły podstawowej.

Chciałbym podkreślić, że przygotowując tę inwestycję bardzo dużo czasu poświęcili-
śmy na konsultacje z mieszkańcami ul. Kościelnej, by wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom.  
Dziś dziękuję im za wyrozumiałość dla uciążliwości, jakie niosły prace związane z prze-
budową. Dziękuję również za wszelkie uwagi, a także za współpracę, która umożliwiła 
zastosowanie najkorzystniejszych rozwiązań. Wierzę, że ostateczny kształt i charakter 
tej ulicy będzie dla wszystkich źródłem satysfakcji i dumy. 
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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

 Otwarto oferty w przetargu na wykonanie 
nawierzchni jezdni ul. Kalwowskiej

 Otwarto oferty w przetargu na wykonanie 
chodnika ul. Za Ogrodami

Chyby

 Zakończono budowę molo

 Na ukończeniu opracowanie projektu chod-
nika ul. Szkolnej

Góra

 W opracowanie projekt przebudowy ul. 
Szkolnej

Jankowice

 Przekazano plac budowy ścieżki rowerowej 
łączącej Lusówko z Jankowicami

 Trwa opracowanie dokumentacji na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Tarnowo 
Podgórne z Jankowicami.

 Trwają roboty polegające na rewitalizacji Ze-
społu Pałacowo-Parkowego 

 Trwa sprawdzanie ofert na budowę oficyny 
przy Pałacu w Jankowicach

Kokoszczyn 

 Otrzymaliśmy pozwolenie na rozbudowę 
świetlicy

 Przygotowanie do opracowania dokumen-
tacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej 
łączącej Kokoszczyn z Tarnowem Podgór-
nym 

Lusowo

 Zakończono przebudowę ul. Jutrzenki

 Trwa opracowywanie projektu kolejne-
go etapu budowy ścieżki rowerowej w ul. 
Wierzbowej (Lusowo – Tarnowo Podgórne)

 Ogłoszono przetarg na rozbudowę szkoły 
podstawowej

 Przygotowanie do opracowania dokumen-
tacji na budowę chodnika przy ul. Ogrodo-
wej

 Trwa opracowywanie dokumentacji projek-
towej na chodnik przy ul. Zakrzewskiej

Lusówko

 Trwa przebudowa Pałacu

 Otwarto oferty w przetargu na przebudowę 
ul. Przystaniowej

 Przekazano plac budowy ścieżki rowerowej 
łączącej Lusówko z Jankowicami

Przeźmierowo

 Zakończono realizację płyty Rynku

 Trwa odbiór ul. Kościelnej i Jarzębinowej

 Na ukończeniu opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę ul. Orzechowej

Serdeczne zapraszamy do współpracy mieszkańców, którzy chcą 
zostać animatorami na zasadach wolontariatu w ramach projek-
tu GRAMy w Tarnowie Podgórnym (czerwiec – wrzesień 2016).

Projekt GRAMy został zapoczątkowany w styczniu 2016 i polega na 
cyklicznych spotkaniach z grami towarzyskimi i planszowymi. Na spo-
tkania przybywa grono osób, które powiększa się i zmienia swój skład. 
Rolą animatora będzie pomoc przy prowadzeniu tych spotkań.

Do współpracy zapraszamy młodzież i osoby dorosłe. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt mailowy: fundacjafreetime@gmail.com

Grasz na planszy? – 
zostań wolontariuszem

Kolejna edycja Rajdu z Lwem odbędzie się 2 lipca (w sobo-
tę) w ramach Dni Gminy Tarnowo Podgórne. Zapisy ruszą 1 
czerwca, a pierwszeństwo będą miały drużyny z Gminy Tarno-

wo Podgórne (co najmniej jedna osoba – kierowca lub pilot – musi być 
mieszkańcami Gminy). Po 15 czerwca zapisać może się każdy – decy-
duje kolejność zgłoszeń.

Aktualne informacje znajdują się na profilu na Facebooku: Rajdy 
w Pobiedziskach.

~ ARz

Rajd z Lwem – zapisz się
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DNI

PRZEŹMIEROWA 2016
4-5 czerwca

FIESTA WŁOSKA

program:
4 czerwca 2016 r. (SOBOTA) – Park im. St. Kanikowskiego w Przeźmierowie

16:00 – 16:30 – Przedszkole Leśne Skrzaty

16:30 – 17:00 – Przedszkole Kaczuszka

17:00 – 18:30 – Finał Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne

17:00 – 17:30 – chór szkolny SP Przeźmierowo

17:30 – 18:00 – finaliści gminnego „Mam Talent”

18:00 – 18:30 – Modraki

18:30 – 19:00 – Coffee Band

19:00 – 19:30 – Kapela Podwórkowa Przeźmierowo

19:30 – 20:00 – Orkiestra Da Capo

20:00 – 20:30 – Vanessa Jaskólska (perkusistka)

20:30 – GWIAZDA WIECZORU

5 czerwca 2016 r. (NIEDZIELA) – Boisko ORLIK 2012 i Centrum Kultury 

w Przeźmierowie - ul. Ogrodowa 

12:30 – 15:00 – Dzień Dziecka 

Rada Sołecka 

Przeźmierowo

atrakcje dodatkowe:

handel i rzemiosło artystyczne 

dmuchańce 

stoisko Fiata i 

samochodów zabytkowych
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 Trwa opracowanie dokumentacji projekto-
wej na przebudowę ul. Leśnej

 Trwa opracowanie dokumentacji projekto-
wej na przebudowę ul. Wysogotowskiej

 Otrzymaliśmy pozwolenie na modernizację 
Parku im. St. Kanikowskiego 

 Trwa opracowanie dokumentacji na przebu-
dowę ul. Jagodowej.

 Trwa przygotowanie do przetargu na mo-
dernizację schodów wejściowych do szkoły 
podstawowej

Sady

 Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Rol-
nej

 Trwa opracowanie dokumentacji na przebu-
dowę ul. Za Motelem

 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej 
na budowę chodnika przy ul. Poprzecznej

Swadzim

 Trwa budowa budynku z mieszkaniami so-
cjalnymi

 Trwają uzgodnienia dla przebudowy węzła 
drogowego na drodze krajowej nr 92

Sierosław

 Otwarto oferty w przetargu na przebudowę 
ul. Pokrzywnickiej

 Podpisano umowę na opracowanie doku-
mentacji projektowej budowy budynków 
komunalnych w Sierosławiu

 Otwarto oferty w 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 budynku komunalnego przy ul. 
Krętej.

 Trwa opracowywanie dokumentacji projek-
towej na budowę budynku wielorodzinnego 
przy ul. 25 Stycznia

 Trwa opracowywanie dokumentacji prze-
targowej na wykonanie izolacji pionowej 
przeciwwilgociowej budynku gimnazjum i 
liceum

 Trwa przygotowanie przetargu na moderni-
zację schodów wejściowych do szkoły pod-
stawowej

 Trwa opracowanie dokumentacji na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Tarnowo 
Podgórne z Jankowicami.

 Trwa opracowywanie projektu kolejne-
go etapu budowy ścieżki rowerowej w ul. 
Wierzbowej (ścieżka Lusowo – Tarnowo 
Podgórne)

 Trwa opracowanie dokumentacji projekto-
wej ścieżki pieszo-rowerowej ul. Cichej

Wysogotowo

 Wybrano wykonawcę przebudowy ulicy 
Wierzbowej

 Wybrano wykonawcę zagospodarowania 
zielenią w otoczeniu świetlicy

Pozostałe

 Opracowano dokumentację projektową na 
budowę placów zabaw na terenie Gminy

 Trwają prace remontowe w komunalnych 
budynkach mieszkalnych 

Wymiana  
wodomierzy

W maju, zgodnie z wy-
mogami zawarty-
mi w ustawie Prawo 

o Miarach (Dz.U. z 2004 r. nr 
243, poz. 2441), Tarnowska Go-
spodarka Komunalna TP-KOM 
rozpoczyna akcję wymiany wo-
domierzy w budynkach i loka-
lach mieszkalnych na terenie 
naszej Gminy. Proces wymiany 
prowadzić będą wyłącznie pra-
cownicy przedsiębiorstwa. Każ-
dy pracownik TP-KOM posiada 
legitymację pracowniczą oraz 
stosowne upoważnienie do prze-

prowadzenia kontroli wymiany 
oraz montażu. 

W maju wymiana wodomierzy 
prowadzona będzie w Tarnowie 
Podgórnym. O kolejnych terminach 
oraz miejscowości objętych dzia-
łaniami w tym zakresie będziemy 
informować na bieżąco na stronie 
internetowej spółki www.tp-kom.
pl, a także na stronie internetowej 
Gminy www.tarnowo-podgorne.pl 

W przypadku jakichkolwiek 
pytań lub wątpliwości prosimy 
o kontakt pod nr tel. 61 8 146 430  
wew. 433. ~ TP-KOM

Przebadani przez 
McDonalda

Blisko 180 dzieci przebadała Fundacja Ronalda McDonalda w ra-
mach programu profilaktycznego „NIE nowotworom u dzieci” 
– edycja 2016. Ambulans stał 14 kwietnia w Tarnowie Podgór-

nym i 15 kwietnia w Przeźmierowie.  Bezpłatne badania USG były de-
dykowane najmłodszym (w wieku 9 miesięcy – 6 lat). Po zakończeniu 
rodzice otrzymywali szczegółowy wynik badania, a w razie konieczno-
ści – poradę lekarską wraz ze wskazaniem specjalistów. 

Na szczęście w czasie badań nie wykryto jednoznacznych zmian no-
wotworowych, wymagających natychmiastowej interwencji medycz-
nej. Zdiagnozowano natomiast aż 48 nieprawidłowości w budowie na-
rządów, m.in. węzłów chłonnych, jąder, nerek i śledziony.

Badania zostały sfinansowane w całości z budżetu naszej Gminy, 
dlatego były wykonywane wyłącznie posiadaczom Karty Mieszkańca 
Gminy Tarnowo Podgórne.

~ ARz
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Pięćdziesiąt lat temu, 17 kwietnia 1966 roku, 
przypadł mi zaszczyt uczestnictwa w liturgii 
mszy św. milenijnej przed Katedrą Poznań-

ską. Dziś jestem jedynym żyjącym członkiem Asysty 
Milenijnej – dlatego otrzymałem osobiste zaprosze-
nie do celebrowania Mszy św. z kardynałami i bisku-
pami w katedrze 15 kwietnia 2016 roku. Życie składa 

W naszej Gminie również uczciliśmy 1050 
rocznicę chrztu Polski. Obchody rozpo-
częły się w sobotę, 9 kwietnia, sesją po-

pularno-naukową, podczas której wykład na temat 
początków państwa polskiego wygłosiła prof. zw. dr 
hab. Hanna Kóčka-Krenz. Podczas spotkania pozna-
liśmy też laureatów gminnych konkursów plastycz-
nego i literackiego. Szkolni i przedszkolni laureaci 
otrzymali nagrody i dyplomy, a wystawę pokonkur-
sową można było oglądać w Rotundzie 

Na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Przeźmie-
rowie Towarzystwo Żywej Archeologii zorganizo-
wało cykl całodniowych warsztatów poświęcony 
prezentacji dawnych rzemiosł i codziennego życia 
naszych przodków, garncarstwa, filcowania i kuli-
narnych. 

12 kwietnia w hali OSiR Tarnowo Podgórne wy-
stąpił Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Ma-
zowsze (zaskoczeniem dla widzów był z pewnością 
saport w wykonaniu naszego zespołu folklorystycz-
nego Modraki, które otrzymały zaproszenie do wy-
stępu podczas obchodów swojego 15-lecia). 

Kulminacja obchodów miała miejsce w weekend, 
16 i 17 kwietnia. Towarzystwo i Fundacja przy 
wsparciu Gminy Tarnowo Podgórne zorganizowa-
ły w Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym Fe-
stiwal Historyczny „Wioska Żywej Archeologii”: tu 
odbywały się pokazy średniowiecznych technik ku-
linarnych, filcowania, wyrobu kolczug, tarcz drew-
nianych, farbowania tkanin środkami roślinnymi, 
kowalstwa. Obejrzeliśmy pokaz walk średniowiecz-
nych wojów w wykonaniu Bractwa Wojowników 
Kruki. Potem do zabawy zapraszali kuglarze z grupy 
Grow Up! A wszystko okraszone było opowieściami 
o historii Wielkopolski oraz dziejów Słowian. W so-
botni wieczór odbył się pokaz tańca z ogniem 

W niedzielę, 17 kwietnia, o 12.00 w kościele 
w Tarnowie Podgórnym została odprawiona msza 
w intencji Ojczyzny. Uroczysty charakter podkre-
ślała obecność pocztów sztandarowych. Za mu-
zyczną oprawę odpowiadał chór Samorządowej 
Szkoły Muzycznej. Po mszy nastąpił przemarsz 
uczestników, który prowadzonych przez Młodzie-
żową Orkiestrę Dętą Gminy Tarnowo Podgórne 
oraz średniowiecznych wojów przeszli do Wioski 
Żywej Historii w Parku 700-lecia.

Świętowaliśmy 1050 rocznicę

Równolegle w sali widowisko-
wej GOK Sezam przy ul. Ogro-
dowej 14 dzieci tworzyły pamiąt-
kowy banknot z wizerunkami 
Mieszka I i Dobrawy

W ramach gminnych obchodów 
zaplanowano jeszcze koncerty 
w ramach cyklu „1050 lat muzyki 
w Polsce”:

- 23 kwietnia, godz. 18.00 „Re-
nesans na głosy i smyczki”, w ko-
ściele w Lusowie,

- 10 września, godz. 18.00 
„Klasyka Mistrzów”, w Centrum 
Kultury w Przeźmierowie. 

Ponadto na uczestników Samo-
chodowego Rodzinnego Rajdu 
z Lwem, 2 lipca, w ramach Dni 
Gminy czekać będą  konkurencje 
będą związane z rocznicą 1050. 

~ ARz

Moje 1050 się z epizodów, na pewno ten zakwalifikowałbym do triumfu kościoła 
w dziękczynieniu za 1050 lat chrześcijaństwa.

Z tej okazji z własnej inicjatywy wydałem wspomnienia „Byłem mile-
nijnym lektorem” – opatrzone pięknymi zdjęciami z liturgii z 1966 r. Co 
za wzruszenie, aż dech mi zapiera, kiedy patrzę na te fotografie. 

Otrzymałem także wiele podziękowań od naszych poznańskich bisku-
pów, kapłanów, od swoich kolegów i koleżanek z liceum. Najwięcej ra-
dości i dumy przeżywałem, gdy otrzymałem podziękowania z Kancelarii 
Prezydenta RP i Pani Premier. ~ Ks. kanonik Zdzisław Potrawiak  
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Gminne uroczystości Świę-
ta Konstytucji rozpoczęła 
msza św. w intencji Oj-

czyzny, która została odprawiona 
w kościele w Tarnowie Podgór-
nym. Kazanie wygłosił prezbiter 
Adam Prozorowski, proboszcz 
tarnowskiej parafii. Uroczysty 
charakter mszy podkreślała obec-
ność licznych pocztów sztandaro-
wych i śpiew Koła Śpiewu im. F. 
Nowowiejskiego. 

Po mszy uczestnicy przemasze-
rowali za Młodzieżową Orkiestrą 
Dętą Gminy Tarnowo Podgórne 
pod pomnik w Parku im. Wojkie-
wicza. Kwiaty pod pomnikiem 
złożyły delegacje gminnych pla-
cówek oświatowych, organizacji, 
grup i stowarzyszeń oraz miesz-
kańcy. Tę część obchodów zakoń-
czył wystrzał z armaty Kurkowe-
go Bractwa Strzeleckiego. 

Po południu na strzelnicę za-
praszało Kurkowe Bractwo Strze-
leckie. Oprócz strzelania trze-
ciomajowego odbyło się także 
strzelanie zielonoświątkowe – 
Królem został brat Dariusz No-
waczyński. 

W Przeźmierowie mieszkańcy 
spotkali się na uroczystym otwar-
ciu nowego Rynku, połączonym 
z biesiadą śląską. Symbolicznego 
przecięcia wstęgi dokonali: Wójt 
Tadeusz Czajka, Przewodniczący 
Rady Gminy Grzegorz Leonhard, 
Sołtys Przeźmierowa Katarzy-
na Preyer, projektant Płyty Beata 
Ramlau oraz proboszcz przeźmie-
rowskiej parafii Tomasz Szukal-
ski. W tym samym momencie 
członkowie Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych 
Okręgu Poznań wypuścili gołę-
bie. Na zakończenie części ofi-
cjalnej Rynek został poświęcony 
przez proboszcza Tomasza Szu-
kalskiego. 

Biesiada śląska rozpoczęła się 
od śpiewania pieśni patriotycz-
nych wspólnie z Orkiestrą Da 
Capo. Na gości czekały straga-
ny oraz atrakcje dla dzieci. Moż-
na było sprawdzić celność oka na 
strzelnicach: wiatrówkowej, paint 
ball i z łuku. Najwytrwalszym wi-

Świętowaliśmy 3 maja

dzom nie przeszkodził nawet padający deszcz – stojąc pod parasolami obejrzeli występ 
Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „MODRAKI”. Organizatorem otwarcia 
Rynku i biesiady byli: Sołtys i Rada Sołecka Przeźmierowa, Gminny Ośrodek Kultury Se-
zam i Gmina Tarnowo Podgórne. Koszt budowy Rynku to 2 mln zł – został w całości po-
kryty przez Gminę Tarnowo Podgórne.  

ARz (fot. K.Szulc, H.Stasińska-Łapszewicz, DZiTL Modraki)
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...dookoła świata  
 i w głąb Ziemi

Spacerując po Rynku w Przeźmierowie, dzięki ustawionym tam 
elementom małej architektury, można odbyć podróż dookoła 
świata albo w głąb Ziemi. Warto wiedzieć, że ustawiona model 

kuli ziemskiej wraz z wykutymi kontynentami powstała z jednej bryły 
kamiennej. I jest to jedna z największych tego typu rzeźb w Europie!

W pobliżu można obejrzeć przekrój Ziemi i pokazane symbolicznie 
jądro naszej planety. Dla podkreślenia przekroju kula „jądra” została 
wykonana z kamienia w kolorze czerwonym.

Można również spojrzeć pod nogi i spróbować odczytać czas na zega-
rze słonecznym. Przy sprawdzaniu dokładnej godziny warto pamiętać, 
że takie zegary pokazują miejscowy prawdziwy czas słoneczny (miej-
scowy — bo w określonym punkcie Ziemi; prawdziwy — bo pokazy-
wany „na żywo” przez samo Słońce). Uwaga – na zegarkach mamy 
obecnie czas letni, przesunięty do przodu o godzinę, stąd wrażenie, że 
zegar słoneczny spóźnia się o mniej więcej 60 minut.
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tp-kom

Wraz z rozpoczęciem sezonu ogrodowego 
TP-KOM przypomina kilka podstawo-
wych zasad dotyczących odbioru  odpa-

dów biodegradowalnych.
Podstawą odbioru w/w odpadów jest złożona de-

klaracja do Związku Międzygminnego SELEKT 
z wyborem opcji SELEKTYWNY, zgłoszenie tele-
fonicznie lub osobiście do TP-KOM potrzeby odbio-
ru odpadów BIO oraz pobranie specjalnych worków 
na odpady zielone i liście.

Możliwy jest również odbiór odpadów w specjal-
nych pojemnikach na BIO, które można nabyć we 
własnym zakresie, albo uzyskać w użytkowanie od 
TP-KOM w miarę ich dostępności. Pojemnik musi 

Kompost Tarnowski

TP-KOM, decyzją nr G-542/15 Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2015 
roku, uzyskał certyfikację oraz zgodę na 

wprowadzenie do obrotu organicznego środka po-
prawiającego właściwości gleby pod nazwą „Kom-
post Tarnowski” produkowanego na kompostowni 
w Rumianku.

Kompost Tarnowski może być stosowany na 
gruntach ornych pod rośliny uprawy polowej (zbo-
ża, kukurydza, rzepak, rośliny energetyczne itp.). 
Szczególnie polecany jest do stosowania na gle-
bach lekkich o małej zawartości substancji organicz-
nej i niskiej zawartości fosforu oraz do rekultywacji 
zdegradowanych gruntów rolniczych. Można go sto-
sować w warzywnictwie, sadownictwie i szkółkar-
stwie dla drzew i krzewów. Może być składnikiem 
podłoża do wytwarzania sadzonek lub uprawy roślin 
ozdobnych wazonowych, jak również do uprawy ro-
ślin rabatowych, trawników oraz jako komponent dla 
produkcji podłoży przeznczonych do uprawy pojem-
nikowej (rośliny doniczkowe i balkonowo tarasowe).

Kompost Tarnowski posiada wszelkie certyfikaty 
oraz pozwolenia do zastosowania w przedstawionym 
zakresie. Oferowany środek posiada pozytywne opinie:

•  Instytutu Ogrodnictwa – Zakładu Upraw i Nawo-
żenia Roślin Ogrodniczych,

• Instytutu Ogrodnictwa – w Skierniewicach,
• Instytutu Medycyny Wsi,
• Instytutu Ochrony Środowiska,
•  Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa – Zakładu 

Żywienia Roślin i Nawożenia,
• Państwowego Instytutu Weterynaryjnego.
Obecnie Spółka prowadzi sprzedaż Kompost Tar-

nowski w ilościach hurtowych (tonach) w cenie 
50,50 zł za tonę. Instrukcja stosowania dostępna 
w siedzibie spółki lub na stronie internetowej www.
tp-kom.pl. Zapraszamy do zakupów! ~ TP-KOM

Spółka TP-KOM w porozu-
mieniu z Gminą Tarnowo 
Podgórne uruchamia od po-

łowy maja Program wspierania 
budowy przyłączy kanalizacyj-
nych na terenie Gminy Tarno-
wo Podgórne. 

Program adresowany jest do 
mieszkańców naszej Gminy, 
którzy zadeklarują przystąpienie 
do realizacji inwestycji w zakre-
sie budowy przyłącza grawita-
cyjnego do systemu kanaliza-
cji zbiorczej odprowadzającego 
ścieki do oczyszczalni ścieków 
dla nieruchomości zamieszka-
łej i użytkowanej oraz posiada-
ją tytuł prawny do nieruchomo-
ści, do której wykonane zostanie 
przyłącze kanalizacyjne.

Warunkiem przystąpienia do 
programu jest posiadanie pro-
jektu przyłącza kanalizacyjne-
go do nieruchomości zamiesz-
kałej i użytkowanej, przez osobę 
posiadającą tytuł do wskazanej 
nieruchomości lub dokonanie 
zakupu takiego projektu od TP-

-KOM (cena projektu wynosi 
467 zł brutto).

 Wsparcie ze strony Tarnow-
skiej Gospodarki Komunalnej 
TP-KOM obejmuje:

•  uzyskanie warunków przyłą-
czenia,

•  uzyskanie wymaganych de-
cyzji i uzgodnień,

•  budowę podłączenia łącznie 
z odtworzeniem nawierzchni 
w pasie drogowym oraz nie-
zbędnym zagęszczeniem te-
renu nieruchomości, do któ-
rej wykonano przyłącze, 

•  odbiór techniczny oraz in-
wentaryzację geodezyjną,

•  rozłożenie płatności za wy-
konaną inwestycję na nie-
oprocentowane raty.

Szczegółowe informacje do-
tyczące uczestnictwa w Progra-
mie można uzyskać pod nr tel. 
61 8 146 430  wew. 433, bądź 
na naszej stronie internetowej 
www.tp-kom.pl.

~ TP-KOM

BIO odpady  
w sezonie 2016

być zgłoszony do TP-KOM i opi-
sany ,,Odpady Zielone i Liście”

W związku ze specjalną struk-
turą worków biodegradowalnych, 
prosimy nie przechowywać ich 
w warunkach wilgotnych, a odpa-
dy umieszczać nie dłużej niż kil-
ka dni przed odbiorem, ponieważ 
mogą one ulec rozpadowi.

Worki oraz pojemniki prosimy 
wystawiać rano przed posesję do 
godz. 7.30.

Uwaga nie należy wystawiać 
odpadów biodegradowalnych 
w workach na odpady segrego-
wane (plastik, szkło, makulatu-
ra) oraz innych foliowych. W ta-
kich przypadkach odpady BIO nie 
będą odbierane.

Odbiór odpadów biodegrado-
walnych trwa od kwietnia do li-
stopada i jest dostępny w har-
monogramie na stronie: www.
tp-kom.pl.

W przypadku większej ilości 
odpadów BIO istnieje możliwość 
samodzielnego dostarczania od-
padów do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w Rumianku przy ul. 
Szkolnej. PSZOK czynny w po-
niedziałek, środę i piątek w go-
dzinach od 15.00 do 19.00. Re-
gulamin korzystania z PSZOK 
dostępny na miejscu oraz na stro-
nie internetowej Związku: www.
selekt.czempin.pl

~ TP-KOM

Program wspierania 
budowy przyłączy 
kanalizacyjnych TA
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Z okazji Dnia Strażaka Wójt Tadeusz Czaj-
ka spotkał się z komendantami Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Tarnowa Podgórnego, Lu-

sowa i Ceradza Kościelnego. W imieniu mieszkań-
ców i przedsiębiorców naszej Gminy podziękował za 
ofiarną i bezinteresowną służbę oraz za stałą goto-
wość do niesienia pomocy. Złożył również życzenia 
dalszej satysfakcji z pełnionej służby.

~ ARz

W podziękowaniu za służbę

Rząd rozpoczął pracę nad ułatwianiem sprze-
daży detalicznej żywności wyprodukowanej 
przez rolników. I tak 5 kwietnia opubliko-

wano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi w sprawie szczegółowych warunków uzna-
nia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej 
(Dz. U. poz. 451); wejdzie ono w życie z dniem 1 
czerwca 2016 r.

Rozporządzenie reguluje kwestie szczegółowych 
warunków, pozwalających na uznanie działalno-
ści za działalność marginalną, lokalną i ograniczo-
ną, w tym zakres i obszar produkcji oraz wielkość 
dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do za-
kładów prowadzących handel detaliczny z przezna-
czeniem dla konsumenta końcowego, a także wyma-
gania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione 
przez prowadzeniu takiej działalności.

Rozporządzenie to wprowadza szereg ułatwień 
dla podmiotów prowadzących działalność marginal-
ną, lokalną i ograniczoną w stosunku do wymagań 
obecnie obowiązujących w tym zakresie, np. poprzez 
rozszerzenie katalogu produktów pochodzenia zwie-
rzęcego, które mogą być produkowane w ramach tej 
działalności (o produkty jajeczne, produkty na bazie 
siary i gotowe posiłki/potrawy z udziałem produk-
tów pochodzenia zwierzęcego), zwiększenie limitu 
dostaw dla niektórych rodzajów produktów pocho-
dzenia zwierzęcego, zwiększenie obszaru, na któ-
rym może być prowadzona działalność marginalna, 
lokalna i ograniczona, zniesienie, pod pewnymi wa-
runkami, ograniczenia dotyczącego obszaru sprze-
daży w przypadku gdy podmiot w celu wypromo-

Sprzedaż detaliczna żywności 
wyprodukowanej przez rolników

wania produkowanej przez siebie 
żywności oferuje ją do sprzedaży 
konsumentom końcowym pod-
czas wystaw, festynów, targów 
oraz kiermaszy organizowanych 
w celu promocji tej żywności, 
zniesienie wymogu dotyczącego 
ograniczenia sumy wielkości do-
staw wszystkich rodzajów pro-
duktów do najwyższego limitu 
przewidzianego dla jednego ro-
dzaju produktów produkowanych 
w zakładzie oraz umożliwienie 
wykorzystywania do produkcji 
żywności w zakładach prowadzą-
cych taką działalność produktów 
pochodzenia zwierzęcego, które 
zostały wyprodukowane w zakła-
dzie prowadzącym sprzedaż bez-
pośrednią, w przypadku gdy obie 
te działalności prowadzone są 
przez ten sam podmiot.

Rząd rozpoczął również etap 
publicznych konsultacji projek-
tu ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w celu ułatwienia sprzedaży 
detalicznej żywności wyproduko-
wanej w gospodarstwie rolnym.

Podstawowym celem przygo-
towywanej ustawy jest stworze-
nie polskim rolnikom lepszych 
możliwości rozwoju produkcji 

Na Torze Poznań

Podajemy aktualne terminy wyścigów, jakie 
w tym roku planujemy przeprowadzić na jedy-
nym w Polsce profesjonalnym Torze:

- motocyklowe: 21-22 maja oraz 6-7 i 20-21 sierpnia

- samochodowe: 3-5 czerwca oraz 2-4 i 23-25 września.
Z harmonogramem i programem imprez można się także zapoznać na 

stronie internetowej www.aw.poznan.pl 
Wszystkich sympatyków sportów zapraszamy na „Tor Poznań” – 

wstęp bezpłatny. 
Piotr Monkiewicz

Dyrektor Biura Zarządu Automobilklub Wielkopolski

i sprzedaży konsumentom końco-
wym żywności wyprodukowanej 
w całości lub w części z ich wła-
snej uprawy, chowu lub hodowli 
– bez udziału pośredników. 

Prowadzeniem sprzedaży kon-
sumentom końcowym żywności 
w gospodarstwach rolnych zain-
teresowana jest bardzo duża gru-
pa rolników w Polsce. Kierowali 
oni liczne apele w sprawie wpro-
wadzenia ułatwień przy prowa-
dzeniu takiej działalności, zarów-
no do resortu rolnictwa, posłów na 
sejm RP, jak i rządu. Proponowana 
ustawa wychodzi naprzeciw po-
stulatom rolników w tym zakresie 
poprzez zapewnienie im równych 
szans i możliwości w zakresie 
sprzedaży żywności konsumentom 
końcowym z rolnikami z innych 
państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej. Ponadto polscy konsu-
menci coraz częściej są zaintereso-
wani możliwością zakupu świeżej 
żywności, produkowanej w danym 
rejonie przez lokalnych rolników, 
gdzie nie ma długich łańcuchów 
dostaw i pośredników a zapewnio-
ne są bliskie relacje producentów 
i konsumentów. 

Projekt ustawy znajduje się na 
stronie Rządowego Centrum Le-
gislacji http://legislacja.rcl.gov.pl, 
a konsultacje publiczne potrwają 
do 18 maja.

Opracował: ~ Wiesław Biały
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 sprawozdanie

XXV (a więc w pewnym 
sensie jubileuszowa) se-
sja Rady Gminy VII 

kadencji odbyła się 26 kwiet-
nia 2016 r. Oprócz 21 projektów 
uchwał, dotyczących stanowienia 
prawa lokalnego, na sesji tej od-
była się debata na przekrojowy 
temat dotyczący kultury w Gmi-
nie Tarnowo Podgórne. Debata 
rozpoczęła się od prezentacji im-
ponującej oferty kulturalnej, jaka 
dostępna jest dla mieszkańców 
naszej Gminy. W dalszej kolejno-
ści Wójt przedstawił wyniki ba-
dań opinii publicznej, z których 
jednoznacznie wynikało, że nasi 
mieszkańcy są niezwykle zado-
woleni z przedstawionych w pre-
zentacji działań kulturalnych. 
Poziom zadowolenia samorzą-
dowej wspólnoty z działań w tej 

sferze był bodaj najwyższy ze 
wszystkich aspektów życia o ja-
kie pytano w ocenach. W dysku-
sji Radnych również pobrzmie-
wało uznanie z faktu, że ogromne 
środki, jakie przeznaczane są na 

Z prac 
Rady Gminy

Sesja z 26 kwietnia

kulturę z budżetu Gminy, są tak 
efektywnie spożytkowane. W ro-
boczej części debaty nie obyło 
się bez stawiania ważnych pytań 
na temat modelu funkcjonowania 
kultury gminnej w przyszłości. 
Wystąpienia Radnych charakte-
ryzowały się troską, by osiągnię-
ty stan doskonałości mógł zostać 
w przyszłości utrzymany.

Omawianie projektów uchwał 
zaczęliśmy od spraw związa-
nych z budżetem Gminy na 2016 
r. Koniecznym stało się dostoso-
wanie planu dochodów i wydat-
ków do faktycznego przebiegu 
zjawisk finansowych. Zapropo-
nowane zmiany miały charak-
ter drobnej nowelizacji i zyskały 
pełną akceptację Rady. Kolejne 
dwa projekty uchwał miały już 
epokowe wręcz znaczenie dla 
dalszego funkcjonowania samo-
rządu. W związku z przewidzia-
ną w ustawie koniecznością zli-
kwidowania Gminnej Jednostki 
Oświatowej do końca 2016 r. 
zaistniała potrzeba poszukiwa-
nia nowych rozwiązań w zakre-
sie obsługi administracyjnej pla-
cówek oświatowych. Potrzeba 
zmian funkcjonalnych powstała 
również na skutek konieczności 
wprowadzenia zmian w struk-
turze Urzędu Gminy w związku 
z oddaniem nowego budynku. 
Rada na wniosek Wójta podjęła 
decyzję o utworzeniu wspólnej 
obsługi administracyjnej, finan-
sowej i organizacyjnej niektórych 
gminnych jednostek. Powstaną 
tzw. Centra Usług Wspólnych, 
które świadczyć będą poszcze-
gólnym jednostkom rozmaite 
usługi (np. obsługa finansowa, 
księgowa, prawna, informatycz-
na itp.). Radni długo dyskuto-
wali, chcąc określić ewentualne 
korzyści zaproponowanego roz-
wiązania. Spośród tych ostatnich 
podkreślano zwłaszcza sprawę 
standaryzacji usług, zastępowal-
ności pracowników i poprawę ja-
kości obsługi. Radni nie dostrze-
gli – w krótkim okresie czasu 
– oszczędności w sferze finanso-
wej zastosowania zaproponowa-
nego rozwiązania.

Spośród projektów uchwał 
związanych z ładem przestrzen-

nym Rada podjęła decyzję 
o zmianach 2 miejscowych pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego: terenów działalności 
gospodarczej w Sadach w rejonie 
ul. Rolnej dz. nr 158/61, 158/62 
i w Wysogotowie w rejonie ulic 
Bukowskiej i Batorowskiej. 
Rada dokonała też rozstrzygnię-
cia uwag wniesionych do pro-
jektu a nieuwzględnionych przez 
Wójta do miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
w Lusówku część Centrum A. Na 
skutek przyjęcia istotnych zmian 
w projekcie przedmiotowego 
planu Rada zdecydowała o pono-
wieniu procedury planistycznej 
w niezbędnym zakresie. Dokona-
no również dwóch zmian w pod-
jętych już wcześniej uchwałach, 
dotyczących przystąpień do opra-
cowania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Dotyczy to terenów poło-
żonych w Tarnowie Podgórnym 
w rejonie ulic 25 Stycznia i Fa-
brycznej oraz w Sadach w rejonie 
ul. Technicznej. Rada ponownie 
podjęła też poprawioną uchwa-
łę w sprawie ustalenia wysoko-
ści ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków OSP w Gminie Tarno-
wo Podgórne. Pozostałe projek-
ty uchwał dotyczyły zagadnień 
z zakresu gospodarki nierucho-
mościami. W maju Radę Gmi-
ny czeka wiele pracy związanej 
z wydaniem z profesjonalnej opi-
nii w sprawie wykonania budżetu 
Gminy za 2015 r. Opinia owa jest 
niezbędna dla oceny działalności 
organu wykonawczego dokony-
wanej w celu wypełnienia pro-
cedury absolutoryjnej. Kolejna 
sesja Rady Gminy odbędzie się 
17 maja. Wszystkich zaintereso-
wanych serdecznie na nią zapra-
szam.

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Na sesji 

dyskutowano  

o ofercie 

kulturalnej 

Gminy
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 termy

Za nami pierwszy rok funkcjonowania Aqu-
aparku Tarnowskich Term. Jaki był ten czas? 
Wyjątkowy! Aquapark nie tylko cieszył się 

ogromną popularnością wśród mieszkańców regio-
nu, ale też zorganizował kilkanaście udanych imprez, 
w tym Sylwestra i Dzień Kobiet, a także rozszerzył 
swoją ofertę o salon urody La Gabrielle. Już wkrót-
ce Tarnowskie Termy otworzą jeden z najnowocze-
śniejszych klubów fitness w powiecie poznańskim – 
Piwnice pod Termami.

Sukcesem spółki Tarnowskie Termy są rów-
nież zajęcia z nauki pływania, aqua aerobiku  
i oswajania z wodą najmłodszych, wszystkie pro-
wadzone w ramach Akademii Pływania, która przy-
ciąga gości z całego województwa. Dużą atrakcją 
Aquaparku stanowią sauny. Trzy razy w tygodniu 
kilkadziesiąt osób korzysta z rytuałów saunowych 
prowadzonych pod okiem saunamistrzów.

W minionych miesiącach organizowaliśmy impre-
zy komercyjne, takie jak wspomniany Sylwester Ka-
raibski czy Dzień Kobiet, obfitujący atrakcjami dla 
pań. Odbywały się u nas także zawody, np. Pierwsze 
Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 
oraz maratony pływackie, takie jak popularna  Oty-
liada. Rekordy bijemy także pod względem frekwen-
cyjnym:  W ciągu jednego dnia – 31 stycznia br. – 
odwiedziło nas aż 2 715 osób.

Dziękujemy, że jesteście z nami! Dziękujemy za 
wszystkie uwagi i pomysły, które otrzymujemy za po-
średnictwem poczty elektronicznej czy Facebooka. 
Tarnowskie Termy czekają Was każdego dnia!

Tarnowskie Termy świętują Pierwsze Urodziny!

Urodzinowe atrakcje
28 maja
10.00 – 15.00 „Szukanie Skarbów” – zabawa na plaży z nagrodami
12.00 – 13.30 Tai-Chi – relaks przy tężni z Klubem Fitness Piwnica 

Pod Termami 
19.00 – 21.00 Seanse Saunowe – na wesoło 
29 maja
FUNATHLON – zawody i animacje sportowe na wesoło: Bieg, Pły-

wanie i Skakanie (do wygrania atrakcyjne nagrody). Zapisy na zawody 
od 8 maja w Tarnowskich Termach. Pakiet startowy 49 zł osoba – doro-
sła, 39 zł dziecko od 3 roku życia (w cenie bilet całodzienny i czepek).  
Informacji udziela Jagoda (jagoda@tarnowskie-termy.pl)

9.00 – 11.00 Rodzinne Seanse Saunowe
30 maja
Dzień Otwartych Saun – od 16.00 sauny będą dostępne w cenie biletu 

na basen. Co godzinę seanse saunowe. 
1 czerwca
Termalny Dzień Dziecka – Dzieci do lat 16 bawią się u nas cały dzień 

za 10 zł!
13.00 – 17.00 w cenie biletu Dmuchany Plac Zabaw na plaży! 
4 czerwca
19.00 – 24.00 Taneczne Termy – muzyka grana na żywo przez DJ
19.00 – 23.00 Seanse Saunowe – Plażowe Klimaty 
Otwarcie Klubu Fitness – zapraszamy!  ~ TT
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wspomnienie

Tajemnice przeźmierowskiego lasu – część II

Jak już wspomniałem w pierwszej części mo-
ich wynurzeń na temat przeźmierowskiego lasu 
bardzo zależy mi na wiernym oddaniu cieka-

wej historii tego obdarzonego sympatią okolicz-
nych mieszkańców spłachetka słabej ziemi poro-
śniętej drzewami. Zwłaszcza tej historii, która sięga 
mrocznych wydarzeń czasów II Wojny Światowej. 
Jak powszechnie wiadomo los naszego lasu trwale 
związany był (i jest do tej pory!) z lotniskiem „Ła-
wica” i jego dramatycznymi dziejami. Jak wynika 
z poprzedniego artykułu przygotowania Niemców 
do wojny ze Związkiem Radzieckim w tym drobnym 
fragmencie związanym z poznańskim lotniskiem 
a przez nie i z naszym lasem zapięte były na ostatni 
guzik. Z nie do końca znanych przyczyn cały mister-
ny plan wykorzystania lotniska „Ławica” do bom-
bardowania celów w Związku Sowieckim spalił jed-
nak na panewce. Być może wojna na tamtym froncie 
przebiegała szybciej i łatwiej niż przewidywał to 
„Plan Barbarossa” i przynajmniej do czasu Bitwy na 
Łuku Kurskim Luftwaffe nie miała zbyt wielu okazji 
do siania spustoszenia? Z kolei później wojna prze-
niosła się na bardzo odległe tereny, które ze względu 
na możliwości ówczesnych bombowców wyklucza-
ły użycie naszego lotniska do skutecznych nalotów. 
A po Bitwie pod Stalingradem nic już nie było takie 
jak przedtem…

Dużo pisałem o obawach Niemców, dotyczących 
ewentualności alianckich nalotów, o stanowiskach do 
ukrywania bombowców, o połączeniu drogowym lasu 
i lotniska, o maskowaniu składowisk bomb. W mię-
dzyczasie niemal wszystkie szczegółowe informacje 
na wymienione tematy, w wyniku wspomnień star-
szych czytelników, uległy uściśleniu i uzupełnieniu. 
Okazało się, że Niemcy w lasku opodal cmentarza 
przygotowali aż kilkanaście potencjalnych kryjówek 
dla bombowców a więc zdecydowanie więcej niż po-
dałem. Droga stworzona dla poruszania się samolo-
tów budowana była przez specjalnie sprowadzonych 
do tego celu z Niemiec członków Hitlerjugend. Jej 
przebieg pokrywał się z linią ulicy Sosnowej i Wy-
ścigowej wchodząc kawałek w Wysogotowską. Przy 
końcu pierwszej z wymienionych ulic, na terenie 
obecnego Toru Poznań wybudowano połączenie z ul. 
Bukowską. Droga była wykonana z betonowych płyt 
wylewanych na solidnej podbudowie. Fundamen-
ty wielu starych domów w Przeźmierowie zawiera-
ją całkiem pokaźne elementy tego traktu. Magazyny 
bomb były mniejsze niż opisałem, bo udawać miały 
1 m3 składowanego drewna. Było ich za to kilkana-
ście razy więcej niż poprzednio podałem. Przy nie-
utwardzonym dziś jeszcze leśnym odcinku ul. Wyso-
gotowskiej mniej więcej co trzy metry stała pryzma 
takich bomb. Z lądu ten śmiercionośny magazyn nie 
był jakoś nadzwyczajnie chroniony. Pilnował go ok. 
30-osobowy oddział wojska (mówiono o nim Zug, 

czyli na 100% był to pluton Wehrmachtu złożony najprawdopodobniej 
z 3 drużyn!). Agresor nie obawiał się przypadków dywersji. Jak poda-
je „Historia Gminy Tarnowo Podgórne” Przeźmierowo było wtedy za-
mieszkałe przez nie więcej niż 35 rodzin, nie było tu zorganizowanego 
ruchu oporu, a na przełomie 1940/41 roku, bo o tym okresie mowa, 
Niemcy mieli już rozbudowany aparat przemocy i terroru. Trudno to 
sobie obecnym mieszkańcom wyobrazić, ale las z opisaną wybuchową 
„zawartością” był chroniony też w sposób naturalny poprzez mokradła, 
jakie rozciągały się od południowej części ul. Wysogotowskiej aż po tzw. 
Folwark. Sam jeszcze pamiętam ten obszar przed melioracją. Kwartał 
wyznaczony ulicami: Folwarczną, Wysogotowską, Lotniczą i Kościel-
ną (a w okolicach lasu nawet Wiosny Ludów!) znajdował się stale pod 
wodą. Wszystkie stawy znajdujące się obecnie w Przeźmierowie są po-
zostałością tego ogromnego akwenu! W tekście tym przewija się nie-
ustannie kwestia obawy Niemców przed angielskim lotnictwem. Strach 
przed zbombardowaniem przez RAF instalacji „Ławicy” podsunął na-
zistom – obiektywnie przyznać trzeba – sprytny pomysł mistyfikacji, 
polegającej na wybudowaniu naturalnej wielkości makiety imitującej 
nasze lotnisko. Zaczęto realizować ten pomysł już w 1940 r. Z począt-
ku na ten cel wybrano pola swadzimskie. Do dziś między polami tymi 
a skrajem lasu od zachodniej strony zobaczyć można niezasypany ro-
wek, wykopany dla umieszczenia w nim kabla energetycznego, który 
zasilać miał prawdziwe oświetlenie fałszywego pasa. Już w trakcie re-
alizacji tego przedsięwzięcia zapewne na skutek zbytniej bliskości owej 
lokalizacji z prawdziwym pasem startowym postanowiono przenieść tę 
budowę w bardziej oddalone miejsce. Niemcy stworzyli fałszywe lotni-
sko na terenie po północnej stronie drogi krajowej nr 92 między Swa-
dzimiem, Sadami, Chybami i Wielkim. Dokładniej chodzi o odcinek od 
rowu odnogi Przeźmierki do charakterystycznej kępy leśnej pozostałej 
po całkiem okazałym lesie, który w niewyjaśnionych okolicznościach 
w ostatnich latach zmarniał doszczętnie i nie ma go już prawie(?). Ma-
kieta fałszywego lotniska składała się z uformowanego gruntu w kształ-
cie pasa startowego, z działającego nocą oświetlenia, z wraków samo-
lotów doprowadzonych do ułudnej postaci uzbrojonych bombowców. 
Ta rozświetlona, szarlatańska imitacja miała zdezorientować aliantów 
i odwieść ich uwagę od właściwego, spowitego w ciemnościach lotni-
ska „Ławica”. Niemcy stali się jednak ofiarami własnej solidności. Gdy 
w lutym 1945 r. wkroczyli na nasz teren Sowieci od razu zaadoptowa-
li fałszywy pas startowy do całkiem prawdziwych startów i lądowań. 
Sowieckie bombowce nie miały zbyt wygórowanych wymagań doty-
czących jakości drogi kołowania. Do bombardowań niemieckich miast 
w tym Berlina startowały i wracały z opisanego lotniska niemal zawsze 
32 sowieckie bombowce. Inne maszyny wykorzystywały prawdziwe 
lotnisko „Ławica”. Do uzbrajania samolotów wykorzystywano te same 
niemieckie bomby lotnicze przeznaczone do bombardowania ZSRR 
składowane w przeźmierowskim lesie! Swoisty więc paradoks, chichot 
historii lub przejaw sprawiedliwości dziejowej nawet! Opowieść o tym 
pochodzi od naocznego świadka p. Władysława Michalaka, mieszkańca 
wtedy Sadów teraz Przeźmierowa, któremu niniejszym dziękuję za po-
święcony mi czas. Dziś już nie ma śladu po fałszywym lotnisku. Słabo 
funkcjonuje w świadomości mieszkańców. Zlokalizowanie go w terenie 
i dotarcie doń nie było rzeczą łatwą! Za to wojennych śladów w lesie 
ciągle nie brakuje. O nich w następnym odcinku…

cdn

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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bezpieczeństwo

W kwietniu 2016 roku strażnicy Straży 
Gminnej w Tarnowie Podgórnym podję-
li 298 interwencji. Najwięcej – 95 razy – 

podejmowano je  sprawie nieprawidłowości związa-
nych z wykroczeniami w komunikacji. Najczęściej 
podejmowano działania:

- wykroczenia drogowe 95
- akty prawa miejscowego 43
- dotyczące zwierząt 33
- konwoje na potrzeby Gminy 20
- ustawa o wychowaniu w trzeźwości 18
- ustawa o odpadach 11
Najczęstsze zgłoszenia i interwencje podejmowa-

liśmy w:
- Przeźmierowie 81
- Tarnowie  Podgórnym 48
- Baranowie 29
- Lusowie 27

Z notatnika gminnego strażnika
- Sadach 23
- Wysogotowie 18
- Ceradzu Kościelnym 16
- Lusówku 10
- Batorowie 9
- Chybach 7
Wychodząc naprzeciw pojawiającemu się co roku problemowi straż-

nicy gminni  w ramach działań prewencyjnych informują mieszkańców 
oraz odwiedzają działkowców, przekazując informację o niepotrzebnym 
rozpalaniu ognisk jako metody utylizacji odpadów zielonych i wskazu-
ją inne sposoby: kompostowanie czy oddawanie do punktu zbiórki. Pa-
miętajmy, że podczas spalania do atmosfery wydostają się trujące sub-
stancje chemiczne. Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz 
cały organizm. Chociaż skutki takiego negatywnego oddziaływania nie 
muszą być widoczne natychmiast, to mają znaczący wpływ na nasze 
zdrowie. 

~ Artur Szeląg
Komendant SG

Wypadki w rolnictwie z udziałem dzieci

Rolnictwo jest sektorem nietypowym, ponie-
waż miejsce pracy często jest równocześnie 
domem rodzinnym. Oznacza to, że dzie-

ci są narażone na zagrożenia stwarzane przez ob-
szary robocze w nim występujące. Niebezpieczeń-
stwo zwiększa się, gdy osoby odwiedzające rodzinę 
na wsi przyjeżdżają z dziećmi, wkraczając jedno-
cześnie w miejsce pracy w gospodarstwie rolnym. 
Dzieci często pociąga zabawa w obrębie takich 
miejsc w gospodarstwach rolnych, w których znajdu-
ją się zwierzęta, ciągniki lub gdzie pracują maszyny. 
Wynajdują kryjówki w pobliżu miejsc składowania 
substancji chemicznych lub innych niebezpiecznych 
przedmiotów lub też wspinają się tam, skąd mogą 
spaść. Szczególnie niebezpieczne mogą być osadni-
ki szlamowe i szopy na siano, w których dzieci na-
rażone są na ryzyko upadku, uwięźnięcia pomiędzy 
ułożonymi w stosy belami siana lub na przygniece-
nie spadającymi belami. Rolnicy niejednokrotnie nie 
zdają sobie sprawy z tego, że nawet niewinna zabawa  
dziecka na terytorium gospodarstwa rolnego odbywa 

się w miejscu wykonywania nie-
bezpiecznej pracy. 

Tak też było w przypadku ma-
łoletniego Maciusia. W sierpniu 
2001 r. półtoraroczny Maciuś ba-
wił się z mamą na terenie gospo-
darstwa rolnego. Jego dziadek, 
Pan Grzegorz, woził siano ciągni-
kiem. Ponieważ dzień był upal-
ny, mężczyzna zostawił na chwilę 
włączony pojazd na posesji i po-
szedł do domu napić się wody. 
Chłopiec nieoczekiwanie wyrwał 
się z rąk mamy, podbiegł do cią-
gnika i włożył rączkę w mecha-
nizm maszyny. Na skutek wypad-
ku konieczna była amputacja ręki. 
Kiedy po 13 latach (!) od zdarze-
nia sprawę przejęli doradcy od-
szkodowawczy, to w przeciągu 
roku wywalczyli od towarzystwa 

ubezpieczeniowego odszkodowa-
nie w wysokości ponad 400 tys. 
zł. Tym samym choć w części zo-
stała zrekompensowana krzywda 
chłopca.

Zrozumiała jest chęć rolników 
do angażowania swoich dzieci 
w prace wykonywane w gospo-
darstwie. Wprowadzenie dzie-
ci w młodym wieku w czynności 
gospodarskie może pomóc w uzy-
skiwaniu przez nie wielu różnych 
umiejętności. Często jednak rol-
nicy nie uświadamiają sobie tego, 
że dzieci, bardziej niż dorośli, na-
rażone są na zagrożenia w gospo-
darstwie.

~ Magdalena Herbuś
Doradca Odszkodowawczy

www.votum-sa.pl

Cytując artykuł ze strony Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl): „… przedawnienie roszczeń osoby małoletniej 
o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej  niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią 
pełnoletności (art. 4421 § 4 k.c.)”. Dzięki temu zapisowi można było pomóc Maćkowi w uzyskaniu odszkodowania 

i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Warto dodać, że możemy dochodzić stosownych środków również po wypadkach ko-
munikacyjnych  i w pracy. 

~ Wiesław Biały
Tel. 501 343 433

Czy to możliwe, aby po 13 latach można było wrócić jeszcze  
do tej sprawy? Czy ta sprawa się nie przedawniła?
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 badanie opinii

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. 
Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie? 

Ponad cztery piąte (81,9%) mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne czuje się bezpiecznie. 

Ocena funkcjonowania Straży Gminnej 

W okresie ostatnich dwóch lat  nastąpił wzrost pozytywnych opinii o 12,5 punktów procentowych o funkcjonowaniu 
Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym  oraz spadek negatywnych opinii o 12,6 punktów procentowych. 

13,7%	

68,2%	

11,0%	
6,2%	0,9%	Zdecydowanie	tak	

Raczej	tak	

Nie	mam	zdania		

Raczej	nie	

Zdecydowanie	nie	

Badanie	2014	rok	(39%)	

Badanie	2016	rok	(51,5%)	

4,2%	

41,3%	

36,6%	

14,0%	
3,9%	

7,9%	

43,6%	38,2%	

8,3%	 2,0%	
Bardzo	dobrze	

Dobrze	

Trudno	powiedzieć	

Źle	

Bardzo	źle	

Badanie	2012	rok	(48,7%)	

3,7%	
35,3%	

38,1%	

16,6%	
6,3%	

Prezentujemy kolejną porcję wyników badań opinii publicznych. Tym razem pokazujemy nasze zdanie na temat bezpie-
czeństwa w naszej Gminie. Badania zostały przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia 2016 roku przez Pracownię 
Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku z Jarocina na reprezentatywnej próbie 903 dorosłych mieszkań-

ców Gminy.
~ ARz

Tym razem bezpieczeństwo
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 badanie opinii
Ocena funkcjonowania Policji  

W okresie ostatnich dwóch lat  nastąpił wzrost pozytywnych opinii o 12,5 punktów procentowych o funkcjonowaniu 
Policji w Gminie Tarnowo Podgórne oraz spadek negatywnych opinii o 11,6 punktów procentowych. 

Poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole 

Ponad połowa (51,4%) ankietowanych wysoko ocenia poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole. Analiza 
danych wskazuje, że o 0,7 punkty procentowe w stosunku do wyników badania z 2015 roku zmniejszyła się liczba 
respondentów, która nisko oceniała stan bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole. Zmniejszyła się również o 6,4 
punktów procentowych grupa respondentów, która nie ma zdania w tej sprawie. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w Gminie Tarnowo Podgórne, marzec, kwiecień 2016 r.

Badanie	2014	rok	(45,7%)	

Badanie	2016	rok	(58,2%)	

4,4%	
45,7%	

38,5%	

8,8%	
2,6%	

7,6%	

50,6%	
34,8%	

6,0%	 1,0%	Bardzo	dobrze	

Dobrze	

Trudno	powiedzieć	

Źle	

Bardzo	źle	

Badanie	2012	rok	(50,1%)	

3,9%	

41,8%	

35,7%	

15,0%	
3,6%	

7,5%	

43,9%	
44,6%	

3,9%	 0,1%	

Zdecydowanie	wysoko	

Raczej	wysoko	

Nie	mam	zdania	

Raczej	nisko	

Zdecydowanie	nisko	

2,1%	

42,2%	

51,0%	

4,0%	 0,7%	

7,5%	

43,9%	
44,6%	

3,9%	 0,1%	

Zdecydowanie	wysoko	

Raczej	wysoko	

Nie	mam	zdania	

Raczej	nisko	

Zdecydowanie	nisko	

2,1%	

42,2%	

51,0%	

4,0%	 0,7%	

7,5%	

43,9%	
44,6%	

3,9%	 0,1%	

Zdecydowanie	wysoko	

Raczej	wysoko	

Nie	mam	zdania	

Raczej	nisko	

Zdecydowanie	nisko	

2,1%	

42,2%	

51,0%	

4,0%	 0,7%	

Badanie 2016 rok

Badanie 2015 rok
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 sprawozdania

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 27 kwietnia

POselskie wieści
Drodzy Czytelnicy,

W poprzednim wyda-
niu „Sąsiadki-czytaj” 
obszerną część tek-

stu poświęciłem założeniom tzw. 
ustawy o ziemi, która m. in. wpro-
wadza nowe, restrykcyjne zasady 
obrotu gruntami rolnymi. Nie-
stety mimo wielu prób wykaza-
nia szkodliwości nowych przepi-
sów (liczne poprawki do ustawy 
składali nawet senatorowie PiS, 
żeby po krótkiej przerwie głoso-
wać przeciwko nim), prezydent 
Andrzej Duda podpisał ustawę 
w pierwotnym jej kształcie. Nie 
jest to dobra wiadomość dla rol-
ników – nowe przepisy uderzają 
w prawo własności i prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

Zbadanie zgodności z prawem unijnym ustawy o ziemi zapowiedzia-
ła już Komisja Europejska. Prawdopodobne jest wszczęcie wobec Pol-
ski procedury o naruszenie prawa UE, a sprawa może mieć swój finał 
w Trybunale UE, co skutkowałoby karami finansowymi. 

Poniekąd zrozumiałe są intencje ustawodawcy, czyli zapobieganie 
patologii w obrocie ziemią poprzez podstawianie tzw. „słupów”, nato-
miast rozwiązania w niej zastosowane są mocno dyskusyjne. 

To kolejna ustawa, która jest niekorzystna dla sporej grupy obywateli. 
Nie dziwi więc rosnący opór społeczny wobec poczynań władzy. Widać 
to było doskonale 7 maja, podczas największej po 89 roku antyrządowej 
demonstracji w Polsce. Bo władza jest po to, aby służyć obywatelom, 
a nie działać przeciwko nim, dzielić ich i stygmatyzować.

~ 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

W dniu 25 kwietnia w Starostwie Powiato-
wym odbyło się posiedzenie Rady Spo-
łecznej d/s Osób Niepełnosprawnych, 

w którym udział wzięli Członek Zarządu Powiatu 
Zbigniew Jeżewski, kier. Wydziału Zdrowia Teresa 
Gromadzińska, dyr. Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie Elżbieta Bijaczewska oraz pełnomoc-
nik d/s Osób Niepełnosprawnych przy Staroście 
Elżbieta Tonder.

Wiodącym tematem spotkania była ewaluacja Po-
wiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych 2014-2020. Szczegółowej anali-
zy dokonała kier. Działu Osób Niepełnosprawnych 
Elżbieta Mazur. Powiatowy Program pełni rolę 
zbioru ścieżek, które mają doprowadzić do jak naj-
skuteczniejszego procesu włączania osób niepeł-
nosprawnych w główny nurt rzeczywistości spo-
łecznej. Na sesji Rady Powiatu 27 kwietnia radni 
wysłuchali sprawozdania z działalności Powiato-
wego Centrum Rodzinie za rok 2015. W danym 
roku sprawozdawczym PCPR otrzymało z PFRON 
środki w wysokości 5 000 597 zł, z czego: 

- dofinansowanie kosztów działalności WTZ 
3 329 100 zł,

- pozostałe zadania z zakresu 
rehabilitacji 1 671 497 zł.

Decyzją Rady z 23 wrze-
śnia 2015 r. zwiększono o 180 
tys. z budżetu powiatu wielkość 
środków na zadania z zakresu 
rehabilitacji społecznej (środ-
ki te w całości przeznaczono 
na dofinansowanie zaopatrze-
nia w przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze przyznawa-
ne osobom niepełnosprawnym 
na podstawie odrębnych przepi-
sów). 

W obecnym roku przydział 
środków PFRON dla powiatu po-
znańskiego to 5 858 846 zł, z tego 
4 222 944 zł przyznane zostało 
na zobowiązania dotyczące kosz-
tów działania WTZ-ów w Kona-
rzewie, Swarzędzu, Owińskach, 
Drzązgowie, Baranowie, Muro-
wanej Goślinie, Pobiedziskach 
i Luboniu – dla 264 uczestników 
(kwota na jednego uczestnika 
w WTZ rocznie wynosi 15 996 
zł). Podobnie jak zeszłego roku 
na wniosek Rady o 200 tys. zo-
stanie zwiększona pula środków, 
która w całości przeznaczona bę-
dzie na dofinansowanie zaopa-
trzenia w środki ortopedyczne 
i środki pomocowe.

Uwaga: 17 maja odbędzie się 
Konwent Regionalny Osób Nie-
pełnosprawnych w Poznaniu na 
Wydziale Prawa i Administra-
cji UAM al. Niepodległości 53 
w Sali 4.8. Temat przewodni: 
(Nie)równy dostęp osób z nie-
pełnosprawnościami do kultury, 
rekreacji i sportu. Udział regio-
nalnym konwencie jest bezpłat-
ny.  Regionalne konwenty są 
wydarzeniami towarzyszącymi 
przygotowaniom ogólnopolskie-
go Kongresu Osób z Niepełno-
sprawnościami, który odbędzie 
się w Warszawie 20 września i 
ma służyć dyskusji na temat jako-
ści działań związanych z wdra-
żaniem postanowień ONZ o Pra-
wach Osób Niepełnosprawnych 
w Polsce, a co za tym idzie uru-
chomienia ogólnopolskiej debaty 
na temat nowego systemu wspar-
cia osób z niepełnosprawnościa-
mi. Zgłoszenia przyjmuje Sylwia 
Chojan s.chojan.@elektrownia-
inspiracji.pl.

~ Krystyna Semba
Wiceprzewodnicząca Rady d/s 
Osób Niepełnosprawnych przy 

Staroście Powiatu Poznańskiego
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 wspomnienie

W 2016 roku odbędą się obchody 20-lecie 
nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej 
w Lusowie. Warto z tej okazji napisać kil-

ka wspomnień.
 Z inicjatywą budowy Szkoły Podstawowej w Lu-

sowie, na zebraniu przedwyborczym w kwietniu 1990 
r. wystąpili Anna i Józef Grajkowie. 27 maja 1990 r. 
z Lusowa do Rady Gminy Tarnowo Podgórne zostali 
wybrani Józef Grajek i Roman Okupniak. Na pierw-
szej sesji 5 czerwca Józefa Grajka wybrano przewod-
niczącym nowej Rady Gminy. W rozmowach, miesz-
kańcy Lusowa uznali, że wzrosła szansa budowy 
szkoły.

Pojawiło się zasadnicze pytanie: gdzie ją wybu-
dować? Rozważano różne możliwości. W dyskusję 
włączyła się Danuta Kurkiwiewicz, pracująca w Za-
kładach Mięsnych w Poznaniu, do których należała 
tuczarnia świń w Lusowie. Oznajmiła nam, że jej dy-
rekcja zamierza sprzedać tereny w Lusowie osobom 
prywatnym, by w ten sposób mieć pieniądze na spła-
cenie zaległego podatku.

Wystosowałem pismo do Dyrekcji Zakładów Mię-
snych w Poznaniu, prosząc w imieniu społeczeństwa 
Lusowa o przekazanie tych gruntów na budowę szko-
ły w Lusowie. Nasza prośba spotkała się ze zrozumie-
niem i poparciem dyrektora Stanisława Jańca. W na-
stępstwie tego zorganizowałem w Urzędzie Gminy 
spotkanie dyrektora z wójtem Waldy Dzikowskim, 
na którym ustalono, że Zakłady Mięsne w Poznaniu 
przekażą Gminie Tarnowo Podgórne nieodpłatnie 2,6 
ha gruntów z zabudowaniami po byłej tuczarni świń 
w Lusowie przy ulicy Nowej 6,  w zamian wójt umo-
rzył Zakładom Mięsnym zaległe podatki.

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/16/90 w dniu 23 sierp-
nia 1990 r dokonano komunalizacji tych gruntów. Po-
tem na sesji Rady Gminy w dniu 26 września 1990 r. 
Uchwałą Nr VII/21/90 przejęte grunty przeznaczyli-
śmy na cele oświatowe. 

17 grudnia 1990 r. na zebraniu wiejskim w Lusowie 
zaproponowałem powołanie Społecznego Komitetu 
Budowy Szkoły Podstawowej w Lusowie, który zo-
stał urzędowo zatwierdzony w 7 stycznia1991 r. przez 
Wójta Waldy Dzikowskiego. W tym samym dniu 
Wójt zatwierdził powstanie Lusowskiego Zespołu Ta-
necznego, który organizował w gminie uroczystości 
świat narodowych i państwowych, wiejskich i gmin-
nych dożynek oraz zabaw i festynów, gromadząc fun-
dusze na budowę szkoły. 

Mając urzędową podstawę założyliśmy konto 
w Spółdzielczym Banku w Tarnowie Podgórnym. Na 
konto nr 1993-271-03 pierwszej wpłaty dokonali:

· 1 000 000 zł wójt Waldy Dzikowski,
· 500 000 zł ksiądz proboszcz Ignacy Karge,
· 500 000 zł Anna i Józef Grajkowie.
Kolejne pieniądze wpływały z dobrowolnego opo-

datkowania się mieszkańców Lusowa i innej działal-
ności.

Przez cały 1991 r. trwały roz-
mowy wójta i przewodniczącego 
Rady Gminy z Kuratorium Oświa-
ty w Poznaniu o zatwierdzeniu bu-
dowy szkoły w Lusowie. W lutym 
następnego roku Kuratorium wyra-
ziło zgodę i przeznaczyło 100 000 
zł na opracowanie dokumentacji 
technicznej oraz ogłosiło przetarg 
na jej wykonanie. Przetarg w wy-
sokości 49 000 zł wygrała Leoka-
dia Kaczmarek z Przeźmierowa. 
Koszty badania gruntu pod budo-
wę pokrył Społeczny Komitet. 

W 1993 r. Rada Gminy przezna-
czyła 300 mln zł na rozbiórkę za-
budowań po byłej tuczarni, a Ku-
ratorium przeznaczyło 650 000 zł 
na rozpoczęcie budowy.

Zaraz w lutym zwołałem zebra-
nie wiejskie w lusowskiej świe-
tlicy. Zaproponowałem, abyśmy 
w czynie społecznym dokonali 
rozbiórki zabudowań, a te 300 mi-
lionów przeznaczyli na budowę 
szkoły. Owa propozycja została 
przyjęta jednogłośnie. 1 i 4 lipca 
1993 r. oraz w dniach 12 i 13 maja 
1994 r. 11 rolników z Lusowa wy-
wiozło 568 przyczep traktoro-
wych gruzu na wysypisko śmieci, 
a firma Hanny Dziekoń wywiozła 
6 samochodów gruzu. Dodatko-
wo rolnicy wywieźli 15 przyczep 
z rozbiórki zabudowań gospodar-
czych, krzewów i drzew owoco-
wych. Ci sami rolnicy dla wyrów-
nania poziomu boiska szkolnego 
przywieźli 92 przyczepy czarnej 
ziemi. Mirosław Gabryelski z Ba-
torowa oddał nam do dyspozycji 
spychacz na gąsienicach do obala-
nia murów i kruszenia gruzu. Ko-
mitet pokrył koszt ładowarki gruzu 
wynajętej z Lusówka. Tak wielkie 
zaangażowanie społeczeństwa Lu-
sowa ułatwiło mi starania o ko-
lejne fundusze na budowę szkoły 
w Kuratorium. 

Przetarg na budowę szkoły wy-
grała firma Marka Różewskiego 
z Tarnowa Podgórnego. Budowę 
szkoły rozpoczęto we wrześniu 
1993 r. 

30 kwietnia 1994 r. odbyła się 
uroczystość wmurowania kamie-
nia węgielnego i poświęcenia 

budowy. Po oficjalnych uroczy-
stościach gości i mieszkańców 
Lusowa zaproszono do lusow-
skiej świetlicy na część artystycz-
na przygotowaną przez Lusowski 
Zespół Tańca pod kierownictwem 
nauczycielki Anny Grajek.

Budowa zakończyła się w sierp-
niu 1996 r. Uroczyste otwarcie 
i poświęcenie Szkoły Podstawowej 
w Lusowie odbyło się 2 września 
1996 r. W uroczystościach uczest-
niczyli: Wojewoda Wielkopolski 
dr Włodzimierz Łęcki, Arcybiskup 
dr Juliusz Paetz, Kurator Oświa-
ty Grażyna Ziółkowska, Kierow-
nik Rejonu Powiat Poznań Marek 
Pudliszak, delegacje z zaprzyjaź-
nionych gmin zagranicznych Norg 
z Holandii i Fronreute z Niemiec, 
Radni Gminy Tarnowo Podgór-
ne, mieszkańcy Lusowa i okolic. 
Uroczystość otworzył Wójt Wal-
dy Dzikowski, którą dalej prowa-
dziła Eleonora Kucharska, nauczy-
cielka lusowskiego przedszkola. 
Tego dnia Wójt i mjr Grzegorz 
Misiak, oficer 17 WBZimGBJDM 
z Międzyrzecza uroczyście otwarli 
Muzeum Powstańców Wielkopol-
skich w sali szkolnej, zorganizo-
wanej przez Annę Grajek. 

Wkład finansowy i prac miesz-
kańców Lusowa w budowę lu-
sowskiej szkoły:

·  od ofiarodawców indywidual-
nych 9.577,50 zł,

· z festynów i zabaw 11.164,48 zł,
· z odsetek w banku 5.542,88 zł,
·  dochody ze świetlicy wiej-

skiej 3.034,20 zł,
· sprzedaży folderów 220,00 zł,
· sprzedaż cegiełek 975,00 zł,
·  wartość prac wykonanych 

45.000,00 zł.
Razem: 75.514,06 zł.
Pragnę jeszcze raz serdecznie 

podziękować wójtowi Waldy Dzi-
kowskiemu, mieszkańcom Luso-
wa i tym, którzy w jakikolwiek 
inny sposób wspierali budowę 
Szkoły Podstawowej w Lusowie. 
Dzisiaj rozbudowana szkoła jest 
piękną wizytówką wsi Lusowa 
i Gminy Tarnowo Podgórne.

~Józef Grajek

Jak powstała nowa szkoła w Lusowie
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 stowarzyszenia

ROKTAR na sportowoKącik seniora

Zespół sportowy Stowa-
rzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin 

ROKTAR w ramach systematycz-
nych treningów triathlonu rozpo-
czął sezon rowerowy. Zawodnicy 
wraz z opiekunami spotkali się w 
Lusowie w jedną z kwietniowych 
sobót i objechali jezioro Lusow-
skie ładnie wytyczoną i utwardzo-
ną ścieżką rowerową. Była okazja 
do sportowych zmagań, spraw-
dzenia swoich umiejętności, ale 
też do ruchu na świeżym powie-
trzu i podziwiania piękna „rodzin-
nych stron”. Tego dnia mijała dru-
ga rocznica prowadzenia zespołu 
sportowego przez trenera Grze-
gorza Krzemińskiego. Dzięki 
systematycznym treningom sport 

stał się dla naszych zawodników 
nieodłącznym elementem reha-
bilitacji fizycznej i społecznej. 
Widać coraz lepszą sprawność, 
pozyskiwane i utrwalane liczne 
nowe umiejętności, rosnącą chęć 
uprawiania sportu, niecierpliwe 
oczekiwanie na kolejny trening 
oraz radość z postępów i osiąga-
nych sportowych sukcesów. Ze-
spół Roktaru przygotowuje się do 
udziału w Biegu Lwa, który odbę-
dzie się w maju oraz w Triathlonie 
Lwa w czerwcu.

Zapraszamy osoby niepełno-
sprawne do naszego sportowego 
zespołu. 

~ Grażyna Nowicka,  
tel. 508 610 256

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Stowa-
rzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR 
za lata 2012-2016 odbyło się 11 maja. Podczas spotkania zo-

stało przedstawione sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działal-
ności Stowarzyszenia za rok 2015. Zebrani członkowie jednogłośnie 
udzielili absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za dotychcza-
sową czteroletnią społeczną pracę. W trakcie zebrania zostały przepro-
wadzone wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję. 
Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie: Małgorzata Wil-
ga-Siemkowicz –  Prezes Zarządu, Wanda Koralewska – Wiceprezes, 
Maria Mruk – Skarbnik, Sylwia Tomczak – Sekretarz, Andrzej Kawa, 
Elżbieta Kram i Grażyna Nowicka – członkowie Zarządu. Natomiast 
Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się  w składzie: Wanda Muczyń-
ska-Pytlak – Przewodnicząca, Ewa Szymańska – Wiceprzewodnicząca, 
Danuta Borowczyk – Sekretarz. 

Serdecznie dziękujemy ustępującemu Zarządowi za dotychczasową 
społeczną pracę na rzecz Stowarzyszenia. 

Informujemy, że planujemy zwiększyć liczbę uczestników Warsztatu 
w powstającej placówce w Tarnowie Podgórnym. Zainteresowane oso-
by prosimy o kontakt tel. 500 420 323 lub bezpośrednio w siedzibie 
WTZ, w Baranowie w godzinach od 8.00 do 15.00.  ~ Elżbieta Kram

Zmiany w Zarządzie

Akademia Seniora 
– Zdrowe Serce

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie 
„Akademia Seniora – Zdrowe Serce” finan-
sowanym ze środków Powiatu Poznańskiego. 

Cykl składać się będzie z 4 warsztatów, zrealizowa-
nych w czasie 2 dni szkoleniowych:

Pierwszy dzień (2 czerwca, 10.00 – 13.30):
-  warsztat edukacyjny z lekarzem kardiolo-

giem – czynniki ryzyka zachorowania, higiena 
życia codziennego, profilaktyka, możliwości le-
czenia (1,5h).

-  warsztat praktyczny z psychologiem – sposo-
by radzenia sobie ze stresem, podstawy trenin-
gu relaksacyjnego (1,5h). + BADANIE KRWI 
I EKG

Drugi dzień  (7 czerwca , 12.00 – 15.30):
-  warsztat edukacyjny z dietetykiem – jak 

kształtować zdrowe nawyki żywieniowe, dieta 
w chorobach układu krążenia (1,5h).

-  warsztat praktyczny z fizjoterapeutą – prak-
tyczne ćwiczenia z zakresu rehabilitacji kardio-
logicznej (1,5h). + BADANIE BMI I BIA

U wszystkich 30 uczestników przeprowadzone 
zostaną badania w kierunku wczesnej identyfikacji 
osób z podwyższonym ryzykiem występowania cho-
rób układu krążenia: określenie BMI, pomiar ciśnie-
nia, badanie EKG z opisem lekarza kardiologa, ana-
liza składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej 
BIA, cholesterol, glukoza, trójglicerydy.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY. Udział 
mogą wziąć osoby które ukończyły 60 rok życia i są 
zameldowane na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. 
Przy zapisach liczyć będzie się kolejność zgłoszeń.

Informacje i zapisy: Anna Gryska, prezes Klubu 
Seniora, tel. 723 103 075

MIEJSCE SZKOLENIA: Stowarzyszenie Klub 
Seniora, Ośrodek Zdrowia w Tarnowie Podgórnym, 
ul. Sportowa 1

Realizator zadania: Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Do-
mowe”

Bezpłatne  
warsztaty  
dla seniorów
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Wiadomości 
wędkarskie

Kolejny rok akademicki 
zbliża się ku końcowi. Je-
denastego maja odbył się 

ostatni wykład, z cyklu „Religie 
świata”: Judaizm wg Biblii. Okres 
sędziów i królewski. Wygłosił go 
ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot.

W minionym okresie uczestni-
czyliśmy w obchodach 1050 rocz-
nicy Chrztu Polski, między inny-
mi podziwiając występ zespołu 
„Mazowsze”. Uczciliśmy też 
Święto Konstytucji 3 Maja.  

Przed nami końcowe zajęcia 
w sekcjach, zaplanowane wcze-
śniej wycieczki, czerwcowe wal-

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Tarnowie Podgórnym zawiadamia swoich 
członków, że 22 maja zostaną rozegrane za-

wody wędkarskie spinningowe na Jeziorze Lusow-
skim. Zbiórka zawodników na parkingu wiśniowym 
w Lusówku o 7.00. Zawody są zaliczane do konkur-
su Grand Prix Spinning 2016.

22 maja zawody wędkarskie dla młodzieży szkol-
nej – uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. W zawo-
dach mogą wziąć udział wszyscy (zrzeszeni i nie-
zrzeszeni) – warunkiem jest posiadanie sprzętu węd-
karskiego. Zbiórka uczestników o 10.00 na stawie 
w Ceradzu Kościelnym. Dla młodzieży przygotowa-
no liczne upominki, słodycze, dla najlepszych – pu-
chary i medale. Na zakończenie – grill.

Serdecznie zapraszamy!
3 maja na zalewie Rydzyny Małe zostały roze-

grane zawody o Puchar Honorowego Prezesa Koła 
śp. Gerarda Raszewskiego. Zwycięzcą został Piotr 
Lima, drugi był Rafał Sikorski, a trzeci – Rafał Bra-
chaczek. Wśród juniorów najlepszy był Bartosz Sur-
ma, drugie miejsce zajął Oskar Pazgrat, a trzecie – 
Kinga Bączyk. Wszystkim gratulujemy!

~ Marek Perz
Prezes Koła

Kończymy szósty rok akademicki
ne zebranie sprawozdawcze, 
spotkania sportowe i przerwa se-
mestralna aż do października.

Na to majowe wydarzenie cze-
kamy cały rok: czwarta już sparta-
kiada sportowo–integracyjna dla 
nas, nieco wcześniej urodzonych. 
Najpierw, 21 maja, nasi reprezen-
tanci wezmą udział w spartakia-
dzie w Sierakowie. 

Jednak ważniejszy dla nas jest 
28 maja. W tym dniu odbędzie się 
IV Spotkanie Sportowo-Integra-
cyjne Seniorów Gminy Tarnowo 
Podgórne pod honorowym patro-
natem Wójta Tadeusza Czajki. Na 
boisku OSiR w Tarnowie Podgór-
nym przy ul. Nowej 15 spotyka-
my się z kadrą seniorów z klubów 
z Przeźmierowa, Lusowa, Sadów, 
Tarnowa Podgórnego i po raz 
pierwszy w tym roku z Lusówka. 

W programie oprócz sporto-
wych konkurencji, odpowiednich 
dla naszego wieku, proponuje-

my występ Zespołu Tańca Nowo-
czesnego OSiR „Jast”, wspólne 
popisy wokalne przy akompa-
niamencie akordeonów oraz re-
generacyjny posiłek. Zaczynamy 
o godz. 14.00. Współzawodnic-
two w dyscyplinach sportowych 
podobnych do roku poprzednie-
go. Możemy już ćwiczyć rzut lot-
kami i beretem do celu, toczenie 
felgi,  strzelanie z wiatrówki itp. 
Szczegółowe informacje u sze-
fów kół seniora lub w biurze pod-
czas wtorkowych dyżurów. (godz. 
10.00 – 12.00)

Uroczyste otwarcie spartakia-
dy o godzinie 14.00. Zapraszamy 
również kluby, które jeszcze nie 
uczestniczyły w takim spotkaniu 
(warto wyjść z domów, choćby 
dla zdrowia) oraz osoby niezrze-
szone. Kibice mile widziani. 

~ Maria Zgoła

28 maja Spartakiada 
Seniorów w Tarnowie 
Podgórnym

Członkowie Klubu Seniora w Rumianku wraz z przyjaciółmi 
zwiedzali w dniach 15-20 kwietnia Zakopane i okolice. Pogo-
da była piękna, widoki z ośnieżonymi szczytami w blasku słoń-

ca zapierały dech w piersiach. Spływ Dunajcem, zamarznięte Morskie 
Oko, kwitnące krokusy i sasanki w Dolinie Kościeliskiej oraz niedź-
wiedź na Kasprowym Wierchu – to dopiero atrakcje! Do tego wieczory 
spędzone wspólnie w saki kominkowej przy śpiewach, muzyce i góral-
skim jadle. ~ K. Papych

Rumianek  
i zakopiańskie krokusy
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W dniu 3 maja nasze bractwo uczestniczyło 
w obchodach rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Po mszy świętej i uro-

czystym apelu pod obeliskiem w Parku Wojkiewicza 
siostry, bracia oraz sympatycy udali się na strzelnicę.  
Świętowanie rozpoczęliśmy odśpiewaniem pieśni 
,,Wiwat Maj, Trzeci Maj, dla Polaków błogi raj…”  
pod przewodnictwem brata Marka Czajki.

Trudno sobie wyobrazić spotkanie bez rywaliza-
cji strzeleckiej. Rywalizowaliśmy w sześciu konku-
rencjach. Wśród pań najlepszą okazała się Justyna 
Szabelska. Tarczę okolicznościową wystrzelał brat 
Waldemar Kubiak. Puchar Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne Tadeusza Czajki zdobył brat Grzegorz Ja-

Wiadomości brackie

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym 
serdecznie zaprasza na  XX - lecie Bractwa Tarnowskiego

28 maja 2016 roku
10.30  zbiórka pocztów sztandarowych i uczestników przed kościołem  

– Tarnowo Podgórne ul. Poznańska, 
11.00 uroczysta msza św. 
12.00 przemarsz uczestników pod pomnik w Parku im. Wojkiewicza (złożenie kwiatów) 
12.30  przemarsz ulicami Tarnowa Podgórnego (Poznańską, Nową, Zachodnią) do siedziby bractwa  

– strzelnica, ul. Zachodnia 3
13.00  rozpoczęcie uroczystości jubileuszowych – strzelnica bracka 
   (w części oficjalnej m.in. wystąpienia Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, Wójta Tadeusza 

Czajki, Prezesa KBS Tarnowo Podgórne, dekoracje odznaczeniami)
14.00 rozpoczęcie zawodów strzeleckich.
  - Tarcza Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki
  - Tarcza Jubileuszowa XX-lecia    
  - Tarcza Pistoletowa
  - Tarcza ZW NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego
  - Tarcza Bracka – zapadki
  - Strzelanie do Kura  
18.00 Zakończenie strzelań 
18.30 Rozdanie nagród
19.00 Biesiada Jubileuszowa

Dla zwycięzców przewidziane ciekawe nagrody. Organizatorzy zapewniają broń i amunicję. Dozwolone jest strzelanie z 
własnej broni. Regulamin konkurencji strzelań do wglądu na terenie strzelnicy w dniu zawodów.  

skuła z Sierakowa. Najważniejszym strzelaniem tego dnia było strze-
lanie o tytuł króla zielonoświątkowego. Mam zaszczyt ogłosić wszem 
i wobec, iż po przeprowadzeniu regulaminem przewidzianych ćwiczeń 
zaszczytny tytuł Króla Zielonoświątkowego A.D. 2016 zdobył brat Da-
riusz Nowaczyński, pierwszym rycerzem została siostra Renata Macie-
jewska, zaś drugim brat Krzysztof Cieślik. Koronacja odbędzie się 28 
maja podczas jubileuszu 20-lecia.

W dniach 9-10 kwietnia w Pleszewie odbył się Zjazd Delegatów 
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich. KBS Tarnowo Podgór-
ne reprezentowali siostra Halina Dutkiewicz i brat Leszek Jerzak.

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

Z brackim pozdrowieniem 
~ Prezes Stanisław Bączyk
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Nadchodzi lato, a wraz z nim nowa pozytyw-
na energia. Jest to dobry czas na zmiany. Za-
równo w swoim życiu jak i wyglądzie. Nie 

zawsze jesteśmy na nie gotowe. Jednak czasem wy-
starczy mała podpowiedź lub kilka wskazówek jak 
zadbać o siebie, aby dodać nam pewności siebie 
i uczynić nasze życie lepszym. Z wielką przyjemno-
ścią zapraszam zatem  21 maja w godz 10.00 - 12.00 
do świetlicy w Przeźmierowie, przy ul. Magazyno-
wej 25, (w tzw. „Gołębniku’’), na spotkanie z mgr. 
chemii kosmetycznej i licencjonowanym kosmetolo-
giem Agnieszką Stachowiak, właścicielką Gabinetu 
Kosmetologii Profesjonalnej „Twoje Zacisze’’ w Ba-
ranowie.

Przyjdź a dowiesz się:
- jaki masz rodzaj skóry i jak o nią dbać (użyje-

my komputerowego analizera skóry, który pozwala 
w krótkim czasie określić poziom nawilżenia, na-
tłuszczenia, złuszczania czy też głębokości zmarsz-
czek),

Pogadanki-Wymienianki z kosmetologiem
  - co zrobić, aby wyglądać bosko w kostiumie kąpielowym,
  - jak możemy oszukać metrykę i odmłodzić swoją twarz i ciało,
  - jak błyskawicznie poprawić jędrność i owal twarzy,
  - jak sobie poradzić z trądzikiem różowatym,
  - poznasz najskuteczniejsze sposoby na pryszcze,
  - i jak się pozbyć cellulitu. 
Bonus specjalny – Twój mężczyzna w gabinecie kosmetycznym.

Jak zwykle można przynieść rzeczy, dodatki i ozdoby, których już nie 
potrzebujemy i wymienić się z kimś, komu one się spodobają. Ciuszki, 
które nie znajdą nowych właścicieli, zostaną przekazane  potrzebują-
cym z Gminy. Nadamy im nowe życie, przy okazji pomagając drugiemu 
człowiekowi.

Koszt 10 zł. Liczba miejsc ograniczona! Kawa, herbata, domowe cia-
sto gwarantowane. Serdecznie zapraszam.

~ Maja Stępień  
tel.608 064 244

Projekt oceniony przez przedstawicieli Rady Gminy podczas Targów 
Inicjatyw Społecznych jako godny uwagi.

W tym roku akademic-
kim, poza zajęciami 
edukacyjnymi wpro-

wadziliśmy nowy co miesięcz-
ny cykl spotkań pt. „Piękni i za-
dbani w każdym wieku”. Zajęcia 
prowadzi Maja Stępień – chemik, 
wizażystka, stylistka i kreator wi-
zerunku. Jedno ze spotkań odby-
ło się na Termach Tarnowskich, 
gdzie czekała nas niespodzianka.

Z Mają na Termach

Najpierw było miłe przywitanie przez Panią Ga-
brielę, właścicielkę gabinetu kosmetycznego „La 
Gabrielle”, która opowiedziała nam z jakich zabie-
gów regenerujących i upiększających można sko-
rzystać. Zaskoczenie było pełne, kiedy miłe i sym-
patyczne kosmetyczki zaproponowały wszystkim 
uczestnikom spotkania masaż regenerujący ust, 
z czego ochoczo skorzystaliśmy. Kilka osób poddało 
się różnym zabiegom wykonywanym w tym gabine-
cie:  zabiegowi pielęgnacji dłoni, mezoterapii bezi-
głowej. Jednej naszej koleżance wykonano makijaż, 
a innej manicure hybrydowy.

Pani Maja udzieliła wskazówek, dotyczących re-
generacji skóry po zimie. Przekonała nas, że zabie-
gi kosmetyczne na wiosnę są wspaniałym sposobem 
nie tylko na poprawienie naszego wyglądu, ale i sa-
mopoczucia. Podała przykłady domowych sposo-
bów kuracji kosmetycznych, które możemy wyko-
nać sami.

Pani Mai, Pani Gabrieli i kosmetyczkom za miłe 
przyjęcie dziękują zadowoleni słuchacze UTW. 

~ Maria Machowina
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W dniu 30 kwietnia hodowcy gołębi poczto-
wych rozpoczęli zawody sportowe w ra-
mach mistrzostw sekcji, oddziału okręgu, 

regionu i Mistrzostw Polski. 
Gołębie dorosłe (roczne i starsze) rywalizować 

będą w piętnastu lotach na dystansach od 160 do 750 
km. W sumie do pokonania w całym sezonie mają 
przeciętnie 6500 km. Rywalizacja odbywa się w kil-
ku kategoriach określanych przez dystans jaki ptaki 
mają do pokonania.

- kat. A: 100 – 400 km,
- kat. B: 300 – 600 km,
- kat. C: ponad 500 km,
- kat. maraton: ponad 700 km.
Członkowie sekcji 1 Przeźmierowo Oddziału Po-

znań wysłali na pierwszy lot z miejscowości Seelow 
(Niemcy) 742 gołębie.

Gołębie sportowe, w zależności od warunków at-
mosferycznych, lecą ze średnią prędkością 80 km/
godz.  W sprzyjających okolicznościach mogą osią-
gnąć szybkość ponad 120 km/godz. 

~ Janusz Zarzyński

Chyba nie ma na świecie 
kobiety, która nie mia-
łaby w swojej szafie 

przynajmniej jednej pary jean-
sów. Uwielbiamy je nosić za-
równo w postaci nieco luźniej-
szych boyfriendów, obcisłych 
i seksownych rurek czy wresz-
cie bardzo ostatnio modnych 
dzwonów. 

Jeansy damskie to jedne z naj-
popularniejszych i najmodniej-
szych modeli damskich spodni. 
Praktycznie od zawsze goszczą 
w szafach wielu kobiet. Więc co 
tu dużo mówić – uwielbiamy je 
za ich prostotę i uniwersalność. 
Jeansy świetnie pasują do każ-
dego typu sylwetki. Trzeba tyl-
ko dobrać odpowiedni fason, by 
zawsze dobrze wyglądać. 

Modne rurki, czy spodnie 
z prostymi nogawkami to abso-
lutny hit kilku ostatnich sezo-
nów. 

Jeżeli zależy Ci na wygodzie, 
wybieraj jeansy z domieszką 
stretchu lub elastanu. Również 
do pracy bez problemu możesz 

wybrać jeansy. Pamiętaj jednak, 
by wybierać kolory stonowane, 
ciemne, bez przetarć. Dobierz 
do nich elegancką bluzkę oraz 
żakiet bądź kardigan. Zaprzy-
jaźnij się z jeansem, a z pewno-
ścią nie będziesz miała proble-
mu z codziennymi stylizacjami. 

Najmodniejsze są obecnie je-
ansy dzwony, świetnie pasują 
do nich buty na koturnach lub 
szpilki. Dzwony doskonale rów-
noważą sylwetkę typu gruszka, 
sprawdzają się też przy niskim 
wzroście, głownie dzięki bu-
tom. Polecam każdej kobie-
cie, gdyż jeans możemy łączyć 
praktycznie ze wszystkim, co 
mamy w naszej szafie.

Maja Wachowska  
make up & styling

www.majawachowska.pl 

Gołębie wystartowały

JEANS – nie wychodzi z mody
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Dwadzieścia dwa miesiące

Tytus i Lilula spędzili dziewięć miesięcy 
w brzuchu mamy zanim oznajmili krzykiem 
swoją obecność na świecie. Tytus krzyczał, 

ale po urodzeniu Lilki jego krzyk wydawał się przy-
jemnym mruczeniem. On nigdy nie wyszedł poza 
granicę dźwięku, którą od razu przekroczyła Lilcia. 
Wiedzą coś na ten temat nasi sąsiedzi, którzy gratu-
lowali nam narodzin dziecka nie wiedząc, że już od 
dwóch lat mieszka obok nich inny maluszek.

Malina, pamiętna krowa mojej babci, urodziła 
się też po około dziewięciu miesiącach spędzonych 
w brzuchu. Ciąża u owcy trwa około pięciu miesięcy, 
a u świnki, co zawsze najłatwiej mi było zapamiętać, 
trzy miesiące, trzy tygodnie i trzy dni.

Najdłużej nosi swoje „maleństwa” słonica. Zanim 
urodziła się Kachna albo Biały Ząbek ich mama Ba-
nia nosiła je aż dwadzieścia dwa miesiące. Może dla-
tego Tobiasz Bimbalski nie pamięta imion swoich 
dzieci. Bo imiona już były, ale za długo musiał cze-
kać na ich narodziny.

Nie tylko słonie, ale i owce, świnie, krowy czy też 
„kury, kaczki, drób”, mimo że mieszkamy na wsi, są 
dla nas egzotyką. Nas interesują głównie suki i kot-
ki, bo są nas coraz bliżej i traktujemy je jak domow-
ników.

Długość ciąży Misi, Kici, Zuzi czy wreszcie Lizy 
wynosi sześćdziesiąt trzy dni. To jest średnia, ale wa-
hania mogą być znaczne w zależności od tego jaką 
tabelkę otworzymy. Precyzyjni do końca nie może-
my być, bo tak naprawdę, nie wiemy dokładnie kiedy 
doszło do zapłodnienia. Ale czegoś się trzeba trzy-
mać.

I w czym jest problem?
No właśnie chyba problemu nie ma, chociaż 

wszystko, jak zwykle, zależy od punktu widzenia. Od 
strony gabinetu wyglądać może to tak, że „wszystko 
źle”, bo trafiają tutaj przede wszystkim przypadki 
problemowe, które wymagają pomocy. Ale z drugiej 
strony częstotliwość występowania Partus Gravis, 
czyli ciężkiego porodu (lubię to określenie, bo wiem 

jak jest po łacinie bez zaglądania do książki) u suk i kotek nie jest wyso-
ka. Większość z nich radzi sobie sama bez naszej pomocy.

I właśnie to czy pomagać, w jakim stopniu i jak pomagać jest naszym 
największym problemem. Czasami najlepszą pomocą jest wstrzymanie 
się od pomocy, czyli zapewnienie rodzącej „świętego spokoju”. Każdy 
przypadek jest jednak inny i zależy na przykład od wzajemnej relacji 
właściciela i rodzącej.

Kilka dni temu zadzwoniła zaniepokojona właścicielka Lizy. Zanie-
pokojona, ponieważ Lizę pokrył jej towarzysz, który jest od niej zde-
cydowanie większy, a Lizunia jest delikatna i drobniutka, więc pewnie 
będzie miała problemy z porodem i potrzebna będzie „cesarka”. Znany 
był termin krycia, więc stwierdziliśmy, że mamy jeszcze czas i spotka-
my się za tydzień, tym bardziej, że był „długi weekend” a on rządzi się 
swoimi prawami i lepiej jest nie rodzić.

Po tygodniu do gabinetu przyszła rzeczywiście drobniutka Lizunia 
i zdecydowanie od niej większy ojciec dzieci, które nosiła w swoim na-
pęczniałym brzuchu. Wyglądała zdrowo. Zajrzeliśmy do środka odkry-
wając pięć płodów, które się tam ugniatały nawzajem. Pomierzyliśmy, 
pomyśleliśmy i podjęliśmy decyzję, że damy Lizie szansę, aby urodziła 
sama. Temperatura zaczęła jej już spadać, co oznaczało, że termin się 
zbliża.

Ustaliliśmy kiedy właściciele mają bić na alarm niezależnie od pory 
dnia i nocy i Liza wróciła do domu.

Trzy dni od tej wizyty, kiedy już sam chciałem dzwonić ciekawy co 
słychać otrzymałem wiadomość, że w nocy Liza urodziła pięć zdro-
wych szczeniąt. Poradziła sobie sama. Zuch dziewczyna.

Obyło się bez „cesarki”. I bardzo dobrze, bo ta „cesarka”, choć nie-
winnie się może nazywa, ale jest jednak poważnym zabiegiem, którego 
dobrze jest uniknąć, jeśli tylko się uda.

Liza jest przykładem tego, że większość rzeczy, których się w życiu 
boimy, nam się nie przydarza. Przed porodem warto jednak sprawdzić 
stan ciężarnej i zdecydować, czy pomagać, czy też nie pomagać, bo 
choć rzadko, ale jednak zdarzają się też wskazania do planowanych „ce-
sarek”.

Na koniec mój szacunek dziewczyny za porody. Widziałem dwa i ni-
gdy tego nie zapomnę. Myślę, że chłopaki by sobie z tym nie poradziły.

 
P.S. Ale gwoździe to my powinniśmy wbijać, a nie Wy.

~ Paszczak – paszkosum@wp.pl
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MAJ  

– święto BIBLIOTEK

Tradycyjnie już po raz XIII 
obchodzone są DNI BI-
BLIOTEKARZA, BI-

BLIOTEK i … KSIAŻKI. Bi-
blioteki, bibliotekarz, książka – to 
wyrazy nierozerwalnie związane 
ze sobą. Biblioteki od lat zachę-
cają do odwiedzania tych placó-
wek, które dzisiaj są atrakcyjny-
mi, kolorowymi, nowoczesnymi 
placówkami z ogromem literatury 

dla wszystkich i na wszystkie in-
teresujące tematy.

Zachęcamy do zdobycia się na 
odwagę i zajrzenia chociaż czasa-
mi do tych miejsc pełnych litera-
tury polskiej i światowej i… zapi-
sania się do BIBLIOTEKI. Może 
zainspirują nas nasi sąsiedzi Cze-
si. Tam czyta książki prawie 80 
% społeczeństwa. To bardzo cie-
kawe, a przecież mamy tak blisko 
do nich.

Chcemy odczarować stereo-
typowe myślenie i wyobrażenie 
o tych placówkach i pokazać, że 
Biblioteki to placówki kulturalne 
o bardzo szerokiej działalności. 
Stwarzamy możliwości, dbając 
o bardzo szeroki zakres literatury 
na wszystkie interesujące tematy. 
Pokazujemy, tak jak tegoroczny 
plakat, że BIBLIOTEKA INSPI-
RUJE, ale także motywuje, zachę-
ca do kontaktu z książką, poprzez 
różne formy swojej działalności. 
70 tys. woluminów czeka na od-
ważnych, którzy nie boją się kon-
taktu ze słowem pisanym. Książka 
inspiruje, poszerza zainteresowa-
nia literackie i kulturowe. To waż-
ne, aby książka zajmowała należ-
ne jej miejsce w każdym okresie 
życia człowieka.

Ci, którzy nie chcą czytać, 
mogą posłuchać książek w in-
terpretacji znanych aktorów 
jak Piotr Fronczewski, Edward 
Lubaszenko, Anna Dereszow-
ska, Maja Ostaszewska, Ma-

rian Opania, Agata Kulesza, 
Krzysztof Gosztyła, Leszek Te-
leszyński i wielu, wielu innych. 
Tradycyjnie w maju dużo cieka-
wych wydarzeń: spotkanie dla 
dzieci szkolnych z popularna au-
torką i ilustratorką, laureatką 
wielu nagród i wyróżnień Elizą 
Piotrowską, a także ciekawe i in-
spirujące spotkanie z podróżni-
kiem Andrzejem Pasławskim oraz 
multimedialna podróż po jednym 
z mniej znanych krajów europej-
skich – wydarzenia te są przygo-
towane dla młodzieży szkolnej. 
Dla najmłodszych tradycyjnie 
spotkanie z teatrem – czyli eduka-
cja i zabawa w jednym.

Polecamy duży wybór nowości. 
Brak stałego kontaktu z książką 
wyklucza. Książka to niezmien-
nie atrakcyjne medium, które po-
budza do myślenia. Zapraszamy.

Biblioteka Publiczna Tarnowo 
Podgórne, ul. Ogrodowa 2A. 

Filia w Baranowie ul Wypo-
czynkowa 93, 

Filia w Lusowie, ul Ogrodowa 
3c, 

Filia w Przeźmierowie ul Ogro-
dowa 13A.

~ I.B.

Muzyka Baroku w Lusowie

Poznańska Orkiestra Baro-
kowa pod kierownictwem 
Hanny Malickiej i solistka 

Anna Budzyńska (sopran) wystą-
pią podczas 102. Koncerty z cyklu 
Lusowskie Spotkania Muzyczne. 

Dyrygentka Hanna Malicka jest 
absolwentką Akademii Muzycz-
nej w Poznaniu w klasie dyry-
gentury chóralnej prof. Krystyny 
Domańskiej – Maćkowiak oraz w 
klasie dyrygentury symfonicznej i 
operowej prof. Renarda Czajkow-
skiego. W latach 1998-2000 była 

dyrygentem w Teatrze Muzycz-
nym w Poznaniu. Od 1998 roku 
jest wykładowcą macierzystej 
uczelni. Prócz orkiestry baroko-
wej prowadzi Żeński Chór Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu „Sonantes”.

Na spotkanie z muzyką instru-
mentalną i wokalno-instrumen-
talną baroku zapraszamy do ko-
ścioła w Lusowie w niedzielę, 5 
czerwca o godz. 13. Wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk

Zapraszamy na wystawę malarstwa uczniów 
Magdaleny Święcickiej „Złoto i Błękit” 
(2015-2016). Będzie można obejrzeć prace 

Zuzanny Habczyk, Ryszarda Postaremczaka, Hanny 
Majewskiej, Adrianny Majewskiej oraz Asantaz.  

Wernisaż wystawy, na której obejrzeć będzie moż-
na dzieła powstałe w grupie artystycznej łączącej 
utalentowane osoby,  mieszkające w Gminie Tar-
nowo Podgórne oraz gości, odbędzie się podczas 
otwarcia Letniej Restauracji w Pałacu Jaśminowym 
w Lusowie 26 maja 2016 r. o godz.14.00 

Wstęp wolny!
~ M. Święcicka

Złoto i błękit
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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   

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

15-lecie tradycji Młodzieżowej Orkiestry Dętej
sobota, 14 maja, godz. 18
hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Obowiązują bezpłatne zaproszenia

Występ zespołu Poligrodzianie z okazji
1050-lecia Chrztu Polski
niedziela, 15 maja, godz. 17
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Stanisława Celińska z zespołem 
pod kier. M. Muraszko - koncert „Atramentowa”
sobota, 21 maja godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 59 zł

GOK „SEZAM” i SSM zapraszają na koncert
japońskiej pianistki Miyako Arishima
poniedziałek, 30 maja godz. 19
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł

Lusowskie Spotkania Muzyczne - koncert 102:
Orkiestra Barokowa pod dyr. Hanny Malickiej
niedziela, 5 czerwca godz. 13
Kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

„Nosorożec” - premiera Grupy Teatralnej Zamiast
sobota, 11 czerwca godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia

Popołudnie premier teatralnych 
- premiery grup NOVI, TeatRama, Przy Okazji
niedziela, 19 czerwca godz. 17
Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia
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„Atramentowa” zawita do Przeźmierowa

Stanisława Celińska jest nie 
tylko znakomitą aktorką. 
Śpiewać zaczynała pod ko-

niec lat ’60. (nagroda „Debiut” 
w Opolu), ale to ostatnie płyty 
„Atramentowa” i „Atramentowa 
– suplement” stały się wielkimi 
przebojami fonograficznymi, zdo-
bywając odpowiednio Platynową 
i Złotą Płytę.

Albumy te są wynikiem współ-
pracy z kompozytorem, aran-
żerem i perkusistą Maciejem 

Muraszko. Latynoskie rytmy, 
jazzujące, stonowane brzmienia 
i znakomite teksty Jonasza Ko-
fty, Wojciecha Młynarskiego, 
Muńka Staszczyka, czy Katarzy-
ny Nosowskiej i oczywiście cha-
rakterystyczny głos S. Celińskiej. 
To połączenie przypadło do gu-
stu publiczności i jest najlepszym 
dowodem na to, że także ambit-
ny repertuar może zdobyć wielką 
popularność. W sobotę, 21 maja 
utwory z tej płyty zabrzmią na 
żywo w Centrum Kultury Prze-
źmierowo. Szykuje się spore wy-
darzenie!

Stanisława Celińska ukończy-
ła Państwową Wyższą Szkołę 
Teatralną w Warszawie w 1969 
roku. W trakcie swojej burzli-
wej kariery występowała w war-
szawskich teatrach: Współcze-
snym, Nowym, Dramatycznym, 
Studio i Kwadrat, a także w Te-
atrze Nowym w Poznaniu. Poza 
działalnością teatralną aktorka 
nie stroniła nigdy od szklanego 
ekranu. Wystąpiła w kilkuset fil-
mach (!), w tym w „Krajobra-

zie po bitwie”, „Nie ma róży bez 
ognia”, „Nocach i dniach”, „Pan-
nach z Wilka”, „Spisie Cudzołoż-
nic”, „Pieniądze to nie wszystko”, 
„Katyń”, serialach „Alternaty-
wy 4”, „Ektradycja” i „Samo ży-
cie”. Ta niepełna lista obrazuj, jak 
wszechstronną artystką jest S. Ce-
lińska. Kolejne, muzyczne wcie-
lenie, znane z „Atramentowej”, 
ale i wcześniejszych płyt (m. in. 
„Nowa Warszawa” z Royal String 
Quartet) tylko potwierdza niewąt-
pliwy talent i wrażliwość artystki.

Z niecierpliwością czekam na 
sobotę, 21 maja. Początek koncer-
tu w Centrum Kultury Przeźmie-
rowo o godz. 18. Bilety w cenie 59 
zł można kupować od poniedział-
ku do piątku w miejscu imprezy 
(w godz. 9-12 i 17-20), w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym 
(w godz. 15-20) i w siedzibie 
GOK „SEZAM” (w godz. 9-15). 
Sprzedaż biletów online prowadzi 
serwis Biletomat.pl. 

~ Jarek Krawczyk
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Z Konkursu Chopinowskiego  
do Centrum Kultury

Uczestniczka 2 etapu ubie-
głorocznego Konkursu 
Chopinowskiego, japoń-

ska pianistka Miyako Arishima 
wystąpi na zaproszenie GOK 
„SEZAM” i Samorządowej Szko-
ły Muzycznej w Centrum Kultury 
w Przeźmierowie.

Urodzona w 1992 roku w Ku-
mamoto Miyako Arishima ukoń-
czyła w 2010 roku szkołę mu-
zyczną w Tōhō Gakuen. W marcu 
bieżącego roku na Akademii Mu-
zycznej im. Feliksa Nowowiej-
skiego otrzymała dyplom z wy-
różnieniem w klasie Katarzyny 
Popowej-Zydroń i Agaty No-
wakowskiej-Gumieli. Jest lau-
reatką wielu konkursów w Azji, 
a w 2011 roku była finalistką 
Ogólnopolskiego Konkursu Pia-
nistycznego im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie. Rok później 
uhonorowano ją wyróżnieniem 
na Ogólnopolskim Festiwalu Pia-
nistycznym „Chopinowskie In-
terpretacje Młodych” w Koninie, 

Uwaga! Premiery!

Aż cztery premiery teatrów młodzieżowych 
działających w naszej gminie zobaczyć bę-
dzie można w czerwcu w Centrum Kultury 

Przeźmierowo. Swoje nowe spektakle pokażą dzia-
łające w GOK „SEZAM” grupy „Zamiast”, „Novi” 
i „TeatRama” oraz grupa „Przy Okazji” z LO w Tar-
nowie Podgórnym.

Po niekonwencjonalnej inscenizacji „Kordiana” 
prowadzona przez Grażynę Smolibocką Grupa Te-
atralna „Zamiast” postanowiła zabrać się za teatr ab-
surdu. Przygotowuje właśnie sztukę Eugena Ionesco 
pt. „Nosorożec”. Dzieło zaliczane do klasyki teatru 
absurdu swą premierę miało w paryskim  Théâtre de 
France w 1960 roku. W tym samym roku sztukę za-
prezentowano także w Polsce – w Teatrze Wybrzeże 
w Sopocie. Jak ponad 50 lat po premierze tekst zinter-
pretują studenci z naszej gminy? Przekonają się wszy-
scy, którzy wybiorą się do Centrum Kultury w Prze-
źmierowie w sobotę 11 czerwca. Początek spektaklu 
o godz. 18, obowiązują bezpłatne zaproszenia.

Kolejne święto teatru młodzieżowego nadejdzie 
już osiem dni później. Na deskach Centrum Kultury 
wystąpią trzy grupy teatralne i każda z nich przedsta-

a w roku 2013 otrzymała Krishi-
ma Music Festival Award na 35. 
Międzynarodowym Festiwalu 
Muzycznym w Kirishimie (Japo-
nia) oraz V nagrodę w Konkur-
sie Chopinowskim w Darmstadt 
(Niemcy). W ubiegłorocznym 
Konkursie Chopinowskim odnio-
sła sukces przechodząc do drugie-

go etapu i zyskując sporą rzeszę 
sympatyków.

Występowała z recitalami w Ja-
ponii, Polsce i w Niemczech, kon-
certowała z orkiestrami symfo-
nicznymi Kiusiu i Kumamoto, 
Orkiestrą Filharmonii w Sendai 
i Krakowską Orkiestrą Kameral-
ną. W ubiegłorocznym Między-
narodowym Konkursie Piani-
stycznym im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie przeszła do dru-
giego etapu, co przysporzyło jej 
wielu wiernych sympatyków do-
ceniających kunszt artystyczny 
i jedyny w swoim rodzaju prze-
kaz, który niesie muzyka fortepia-
nowa w jej mistrzowskim wyko-
naniu.

Koncert Japonki odbędzie się 
w poniedziałek, 30 maja o godz. 
19 w Centrum Kultury Przeźmie-
rowo. Bilety w cenie 10 zł do-
stępne będą od 9 maja w miejscu 
imprezy (w godz. 9-12 i 17-20), 
w siedzibie GOK „SEZAM” 
(w godz. 9-15) oraz w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym 
(w godz. 15-20). Sprzedaż inter-
netową prowadzi serwis Bileto-
mat.pl.

~ Jarek Krawczyk

wi własną premierę. Prowadzona 
w GOK „SEZAM” przez Artu-
ra Romańskiego Grupa Teatral-
na „Novi” przedstawi spektakl 
„Marchewka”. Grupa „TeatRa-
ma” zaprezentuje sztukę „Sam, 
czyli przygotowanie do życia 
w rodzinie”. Natomiast

licealiści z LO w Tarnowie 
Podgórnym pod kierownictwem 
Grażyny Smolibockiej zaprezen-
tują spektakl „Kubuś, czyli ule-
głość”. Na doroczne „Popołudnie 
Premier Teatralnych” zapraszamy 
w niedzielę, 19 czerwca o godz. 

17 do Centrum Kultury Przeźmie-
rowo. Obowiązują bezpłatne za-
proszenia.

Wejściówki na wszystkie spek-
takle można odbierać od 25 maja 
w siedzibie GOK „SEZAM” 
(w godz. 9-15), Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym (w godz. 
15-20) i w Centrum Kultury Prze-
źmierowo (w godz. 9-12 i 17-20). 
Na podstawie dotychczasowych 
dokonań działających w naszej 
gminie teatrów, z czystym sumie-
niem polecam.

~ Jarek Krawczyk
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Dnia 5 maja w czwartek wzięliśmy udział 
w II Ogólnopolskim Maratonie Przedszko-
laków: „Sprintem do maratonu”. Tak, jak 

każdy zawodowy sportowiec przygotowania do ma-
ratonu rozpoczęliśmy już dużo wcześniej, intensyw-
niej ćwicząc podczas gimnastyki porannej i biegając 
na naszym placu zabaw. W środę dzień przed ma-
ratonem wraz z naszymi ciociami przygotowaliśmy 
smaczne i zdrowe ciasteczka proteinowe z ziarnami 
zbóż, miodem i bakaliami, które po biegu były zna-
komitą przekąską. 

W czwartek rano wszyscy przyszliśmy do przed-
szkola w strojach sportowych, ciocie również, i po 
śniadaniu wyruszyliśmy spacerem nad Jezioro Lu-
sowskie, gdzie czekała na nas już ciocia Marta i Mar-
cin Cholewiński ultramaratończyk, który poprowa-
dził nasz bieg. Po przybyciu nad jezioro każdy z nas 
otrzymał prawdziwy numer startowy i udaliśmy 
się na linię startu, gdzie Pan Marcin przeprowadził 
z nami rozgrzewkę, tłumacząc jej znaczenie dla na-
szego zdrowia i bezpieczeństwa. Kiedy byliśmy już 
gotowi na umówiony znak wystartowaliśmy. W bie-
gu każdy dawał z siebie wszystko, starsi rywalizowa-

Przedszkole Chatki Kubusia Puchatka w Lusowie

Przedszkolaki na maratonie

li o miejsce, a młodsi cieszyli się z ukończenia biegu. Na mecie czekali 
na nas nasi rodzice, którzy wszystkim wręczali medale, tak więc każdy 
był wygranym, przebiegliśmy dystans 4 700 metrów. Po takim wysił-
ku z chęcią zjedliśmy nasze zdrowe ciasteczka, które popiliśmy napo-
jem izotonicznym, również przez nas przygotowanym, i inne smakołyki 
przyniesione przez rodziców i ciocie, aby mieć siły na zabawę na placu 
zabaw. Na koniec Pan Marcin osobiście pogratulował każdemu z nas 
i uroczyście wręczył dyplom. Dzień był trochę męczący ale na pewno 
długo będziemy wspominać nasz pierwszy maraton i spotkanie z Panem 
Marcinem.

Jest szansa na to, aby w Lusówku w ramach kon-
kursu „Podwórko Nivea” powstał plac zabaw. 
Potrzeba do tego dużej determinacji i konse-

kwencji nas wszystkich, ponieważ place zabaw po-
wstaną w tych lokalizacjach, które zdobędą najwię-
cej głosów internautów. 

Głosowanie odbywa się w dwóch turach: pierw-
sza potrwa do 1 czerwca, a druga od 2. do 30 czerw-

ca. W każdej turze wybranych zostanie po 20 zwycięskich lokalizacji 
i tam powstaną place zabaw. W trakcie trwania akcji można oddać jeden 
głos dziennie przez stronę lub aplikację mobilną. Każdego dnia można 
wspierać inne miejsca (tylko po co, skoro my mamy Lusówko!). Szcze-
góły akcji, w tym zasady głosowania znajdują się  na www.nivea.pl 
w zakładce podwórko Nivea.

Głosujmy i nie dajmy się wyprzedzić! 
~ ARz

Zagłosuj na Lusówko!



maj 2016 \ sąsiadka~czytaj \      31

 

Przedszkole Czarodziejski Zamek w Przeźmierowie

Biegający Czarodziejski Zamek

 edukacja
Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Zwierzęta małe i duże

W kwietniu nasze przedszkolaki odwie-
dziły po raz kolejny bibliotekę w Bara-
nowie. Tym razem dzieci zapoznały się 

z pozycjami książkowymi, w których można znaleźć 
wiele ciekawych informacji na temat „Zwierząt ma-
łych i dużych”. Spotkanie było trzecim z cyklu lek-
cji bibliotecznych, które zorganizowano w tym roku 
szkolnym, aby zainteresować dzieci magicznym 
światem książek. Panie przygotowały dla przedszko-
laków tablice demonstracyjne, zorganizowały quiz 
na temat zwierząt oraz zaprezentowały wspaniałe 
naturalne eksponaty. Dzieci słuchały ciekawostek 
z zadziwieniem. Po powrocie do przedszkola jesz-
cze długo o tym opowiadały. Dziękujemy naszym 
Paniom z biblioteki, które z pasją potrafią opowia-
dać o cudach ukrytych w książkach i zawsze pięknie 
prowadziły zajęcia.

~ Renata Włodarczak

Rok szkolny w Przedszkolu 
Publicznym Czarodziejski 
Zamek 2015/2016 spędzi-

liśmy na sportowo. Biegaliśmy je-
sienią, zimą i wiosną. Każdy prze-
biegnięty metr to kolejny krok po 
zdrowie. Aktywność fizyczna, 
którą wprowadzamy w naszym 
Przedszkolu, wpływa na zmia-
nę i poprawę nawyków zdrowot-
nych, podnosi samoocenę dziecka, 
pewność siebie, uczy wytrwałości 
w dążeniu do celu a także integru-
je naszą społeczność przedszkol-
ną. Można powiedzieć, że ten rok 
przebiegliśmy. Wystartowaliśmy 
jesienią zaczynając od „Biegu Je-
siennego” i „Jesiennej Sztafety” 
(rywalizacja miedzyprzedszkolna). 
Zimę rozpoczęliśmy „Biegiem Mi-
kołajów”, a zakończyliśmy „Bie-
giem Karnawałowym”, na którym 
dzieci przebrane były w swoje ulu-
bione postacie bajkowe. Wiosną 
natomiast nasi mali sportowcy ki-
cali, a raczej biegali w „Biegu Za-
jączka”, podczas którego odbyła 
się dodatkowa konkurencja – bieg 
na orientację z rodzicami. 

Już wkrótce, z okazji Dnia 
Dziecka i Dnia Sportu odbędzie 
się „Magic Run”. Podczas zawo-

dów dzieci przebiegną dystans 150 metrów. Po głów-
nej konkurencji odbędzie się bieg z przeszkodami, 
rzut piłką lekarską i bieg w parach z rodzicami. Na 
naszych zawodach każdy zawodnik otrzymuje medal 
biegowy, numer startowy i pakiet odżywczy ze zdro-
wym poczęstunkiem. 

Każdy może biegać, ale same zawody to za mało, 
dlatego w Czarodziejskim Zamku Anna Zagórna  
prowadzi zajęcia sportowe, podczas których dzie-
ci biegają i ćwiczą wszystkie partie mięśni. Zajęcia 
„Cross Kids” to połączenie treningu funkcjonalnego 
z zabawami ruchowymi. Nasze dzieci uczestniczą 
także w zajęciach tanecznych „Zumba Dance”, które 
rozwijają ekspresję ruchową. 

Biegacz to nie ten, kto szybko biega. To ten, który 
nie ustaje w walce. 

Walczmy więc o szczęście nasze i naszych dzieci.
~ Czarodziejski Zamek
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Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Działamy proekologicznie

 edukacja

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Ceradzu Kościelnym każde-
go roku włączają się w obchody Dnia Zie-

mi. W ramach akcji uczestnicy koła przyrodniczego 
brali udział w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztu-
ki. W Ogrodzie Botanicznym oglądali unikatowe ga-
tunki roślin, uczestniczyli w wykładzie o gatunkach 
roślin wyróżniających się olbrzymimi rozmiarami, 
niespotykanymi w strefie umiarkowanej. 22 kwiet-
nia w szkole uczniowie nadawali drugie życie od-
padom, wykonując z nich najróżniejsze rzeźby – ro-
boty, zwierzęta, pojazdy. Każdy uczeń pisał list dla 
Ziemi dotyczący gospodarki niskoemisyjnej i dzia-
łań mogących zmniejszyć ilość dwutlenku węgla 
w atmosferze. Promując zachowania proekologiczne 
posadziliśmy obok szkoły drzewko, a także posprzą-
taliśmy najbliższą okolicę.

~ Marta Gawelska

We wtorek, 19 kwietnia z okazji Świę-
ta Książki gościliśmy w naszej szko-
le przedstawicieli Amazona. Podczas 

spotkania z przedstawicielami uczniów klas, go-
ście wręczyli dzieciom pamiątkową koszulkę, 
a następnie  wspólnie rozpakowywali paczki ze 
stu (!)  książkami, które Amazon podarował na-
szej szkolnej bibliotece. A to jeszcze nie wszyst-
ko. W sali 105A wcześniej, Amazon zamontował  
10  czytników Kindle dla książek w formie elektro-
nicznej. We  wtorek zaś przekazał szkole, na dobry 
początek 50 e-booków w języku angielskim. W ten 
sposób zostali usatysfakcjonowani nie tylko wielbi-
ciele tradycyjnych książek, ale także miłośnicy no-
woczesnych technologii. Pracownicy Amazona za-
znajomili uczniów z działaniem nowych urządzeń 
i pomogli przejrzeć zawarte tam e-booki. Wśród  
których był również gamebook – gra książkowa 
stworzona przez uczniów naszej szkoły. Uroczystość 
uświetniła swoją obecnością  I Zastępca Wójta Ewa 
Noszczyńska-Szkurat i Dyrektor Gminnej Jednostki 
Oświatowej Bogusława Świerkiel. Honory gospoda-
rza pełniła Dyrektor Szkoły Aleksandra Kolendo, na 
ręce której zostało złożone zaproszenie do zwiedza-
nia przez uczniów i nauczycieli firmy Amazon. To  
miłe wydarzenie zakończyło się spotkaniem wszyst-
kich uczestników przy sokach, herbacie, ciastecz-
kach i rozmowach o przeczytanych książkach. Jak 
dobrze mieć takiego  dobrego sąsiada jak Amazon. 
Dziękujemy!

~ Anna Pawlik- Schypritt
Nauczyciel języka angielskiego, opiekun sali 105A

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Kindloteka w  szkole w Lusowie



maj 2016 \ sąsiadka~czytaj \      33

 

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Podróże w czasie i przestrzeni – czyli chiński 
tydzień w przeźmierowskiej świetlicy

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Parada z Mieszkiem i Dobrawą

 edukacja

W naszej Szkole obchody 1050 roczni-
cy chrztu księcia Mieszka rozpoczęli-
śmy lekcjami historii, które odbywały 

się z wykorzystaniem prezentacji, quizów, multi-
medialnych puzzli, układanek z klocków LEGO 
i krzyżówek. Podczas zajęć w klasach młodszych 
powstawały ilustracje do legend o Lechu, Cze-
chu i Rusie, Piaście Kołodzieju oraz o Popielu. 
Starsi uczniowie próbowali swoich sił w układa-
niu wierszy. Były warsztaty piśmiennictwa śre-
dniowiecznego oraz przedstawienia teatrzyku 
kukiełkowego pod tytułem „Skarby księżniczki 
Dobrawy”, zaprezentowanego przez członków 
koła historycznego. Wszystkie efekty naszych 
działań, również stroje średniowieczne, które po-
wstały w warsztacie krawieckim - nasz pokój na-
uczycielski, można obejrzeć na parterze szkoły 
i stronie internetowej.

Kulminacyjnym punktem obchodów była para-
da z Dobrawą i Mieszkiem ulicami Lusowa. Wszy-

scy przebrani w średniowiecz-
ne stroje, z nazwami plemion 
słowiańskich na transparentach 
i instrumentami muzycznymi 
przeszliśmy na plac przy koście-
le w Lusowie. Tam, uczniowie 
klasy 6b odegrali scenkę histo-
ryczną, w której Mieszko w to-
warzystwie Dobrawy i wojów 
przyjął chrzest z rąk biskupa Jor-
dana. Czwartoklasistki zaśpiewa-
ły przejmującą balladę o Popielu 
i tragicznych wydarzeniach, któ-
re rozegrały się w Mysiej Wieży. 
Spotkanie zakończyliśmy tań-
cem integracyjnym. Z początka-
mi państwa polskiego tematycz-
nie wiązały się konkursy gminne, 
w których z sukcesem wzięli 
udział uczniowie naszej szkoły. 

Gminny Konkurs Literacki 
I miejsce: Karolina Gajdzińska 
kl.4b 

Gminny Konkurs Plastyczny 
I miejsce: Zofia Mielcarek kl. 3a 

Komiks: II miejsce Sara Gać-
-Mytych kl. 2b

Rzeźba, instalacja, makieta: III 
miejsce Mateusz Jerzak kl. 3c

Gminny Konkurs Historyczny 
Rywalizacja drużynowa: IV miej-
sce 

Konkurs na najlepszy strój śre-
dniowieczny: I miejsce Weronika 
Zgoła kl. 4a

Cieszy nas również fakt, że pra-
ca plastyczna naszej uczennicy 
Zosi Mielcarek ozdobiła okładkę 
kwietniowego wydania gazetki 
„Sąsiadka Czytaj!”. Zwycięzcom 
i wyróżnionym gratulujemy!

~ A.Smólczyk, H. Taciak,  
K. Witaszek

nauczyciele historii

Po przekroczeniu progu świetlicy Szkoły 
Podstawowej w Przeźmierowie można było 
przenieść się za granicę Państwa Środka. 

Tak swój kraj nazywają Chińczycy. Sale zdobiły 
lampiony, w przeważającej części wykonane przez 
uczniów z kolorowego papieru, bibułki i frędzli. 
Odwiedzając wystawę przedmiotów pochodzą-
cych z Chin dzieci dotykały porcelany, obrazów 
malowanych na jedwabiu, tradycyjnych strojów, 
zawieszek z węzłem szczęścia, figurek smoków 
oraz żywego bambusa.

Na zajęciach plastycznych młode elegantki wy-
konywały wachlarze z papieru, koronki i drew-
nianych patyczków, które chętnie pożyczali ich 
koledzy (w Chinach mężczyźni też korzystają z 
dobrodziejstwa „ręcznej klimatyzacji”).

Każdy uczeń stał się właścicielem chińskiego 
kapelusza, a niektórzy wąsów i brody. W takim 
rynsztunku wyruszyliśmy do zmagań z trudnym 
językiem chińskim. Naszym przewodnikiem była 
najbardziej znana Chinka - Mulan. Z nią udaliśmy 
się na Święto Latawców, składaliśmy rozbite wazy 
z Dynastii Ming oraz poznaliśmy zasadę odczyty-
wania chińskich znaków – wszystkie zadania mia-
ły formę łamigłówek. Dzieci nauczyły się na pa-
mięć dwóch chińskich słów: ni hao (dzień dobry) 
oraz xie xie (dziękuję).

Zgodnie z zasadą: coś dla du-
cha, coś dla ciała przeszliśmy do 
kulinarnej uczty. Odbył się kurs 
jedzenia pałeczkami popcornu i 
degustacja chińskich ciasteczek. 
Mistrzem posługiwania się pa-
łeczkami został Dawid, pocho-
dzący z Wietnamu. Ciasteczka 
zamiast wróżb zawierały chiń-
skie przysłowia. 

Uczniowie próbowali swoich 
sił w trudnej sztuce chińskiej 
kaligrafii oraz malowaniu na je-
dwabiu.

Kolejnego dnia odbyło się 
spotkanie z gościem, który spę-
dził kilka miesięcy w Chinach. 
Pani Dominika zaprezentowała 
zdjęcia współczesnych Chin (w 
tym Tybetu) i ich mieszkańców. 
Opowiedziała o ciekawostkach 
związanych z codziennym ży-
ciem: warunkami mieszkanio-
wymi, komunikacją, jedzeniem, 
dziecięcymi zabawkami.

Towarzyszyła nam lektura 
książki Łukasza Wierzbickiego 
pt.: „Machiną przez Chiny”.

Zabawy ruchowe również zdo-
minował temat Chin. Przygo-
towaliśmy dla uczniów planszę 
z gra „Chińczyk” o wymiarach 
25m². Po planszy skakały żywe 
pionki w kolorowych czapecz-
kach. Wśród gier stolikowych 
dominowały makao i tangram.

Celem zajęć było zapoznanie 
dzieci z odległą kulturą i pod-
kreślenie tego, jak wiele jej za-
wdzięczamy. Od tej pory wyna-
lazki, takie jak: zegar, latawiec, 
taczka, jedwab, porcelana, stat-
ki dalekomorskie oraz kompas 
będą się im kojarzyć z hasłem 
„made in China”.

Spotkania z innymi kultura-
mi odbywają się w świetlicy 
cyklicznie i wzbudzają w dzie-
ciach wiele pozytywnych emo-
cji.

~ Katarzyna Stejakowska
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  edukacja
Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Sukces w Gminnym Konkursie Historycznym

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Wielkanoc po europejsku

W ramach innowacji pedagogicznej „Świetlicowi poliglo-
ci” uczniowie Szkoły Podstawowej w Lusówku poszerzyli 
swoją znajomość świątecznych słówek po angielsku. Pozna-

li wielkanocne historyjki wykorzystując pomoce elektroniczne, m.in. 
czytniki e-booków, ale przede wszystkim poznali tradycje świąteczne 
kultywowane w całej Europie. 

Już trzeci raz wzięliśmy udział, tym razem jako organizatorzy, w pro-
jekcie etwinnigowym „Easter Cards Exchange”.  Wymieniliśmy ręcznie 
robione kartki i napisane po angielsku informacje o świętach z dwudzie-
stoma szkołami z całej Europy. Wielkanoc na Malcie, w Anglii, Cze-

chach, Rumunii, 
we Włoszech czy 
na Ukrainie nie 
ma przed nami już 
żadnych tajemnic. 
A piękne kartki 
zdobią naszą ga-
zetkę. 

~ A. Murawska

8 kwietnia 2016 w Szkole Podstawowej im. A. 
Fiedlera w Przeźmierowie odbył się Gminny 
Konkurs Historyczny, którego tematyka zwią-

zana była z 1050 rocznicą chrztu Polski i dotyczy-
ła zagadnień związanych z początkami państwa pol-
skiego. Już po raz szósty uczniowie z naszej gminy 
zmagali się z różnorodnymi zadaniami historyczny-
mi. W konkursie wzięło udział 6 szkół, które repre-
zentowały trzyosobowe drużyny z klas czwartych, 
piątych i szóstych.

Konkurs składał się z trzech etapów. W pierw-
szym etapie uczniowie pracowali zespołowo rozwią-
zując test. Rozgrywka była bardzo emocjonująca, o 
czym świadczy fakt, że trzy szkoły uzyskały najwyż-
szy wynik – maksymalną ilość punktów. Po drugim 
etapie, kiedy uczniowie pracowali indywidualnie z 
tekstami źródłowymi klasyfikacja szkół zaczęła się 
różnić. Jednak dopiero trzeci etap, polegający na 
udzielaniu ustnych odpowiedzi na wylosowane py-
tania, pozwolił jednoznacznie ustalić zwycięzcę oraz 
pozostałe miejsca. 

Do samego końca rywalizacja była bardzo za-
cięta, ostatecznie ze znaczną przewagą punkto-
wą wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej im. 
Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie w składzie 
Monika Kuczyńska, Sara Piosik i Paulina Woźniak. 

Wiele emocji wzbudziła rywalizacja pomiędzy 
drużynami walczącymi o zajęcie drugiego, trzecie-
go i czwartego miejsca. Tutaj różnice punktowe były 
naprawdę niewielkie. Ostatecznie drugie miejsce za-

jęła Szkoła Podstawowa z Tarnowa Podgórnego, trzecie: Szkoła z Lu-
sówka, czwarte:  Szkoła z Lusowa, piąte: Szkoła z Baranowa, a szóste: 
Szkoła z Ceradza Kościelnego. 

W przerwie pomiędzy poszczególnymi etapami zmagań konkurso-
wych na uczniów czekała prezentacja średniowiecznego uzbrojenia 
oraz strojów, połączona z pasjonującą prelekcją, przybliżającą te odle-
głe czasy, którą wygłosił Jacek Kubiak – członek bractwa rycerskiego i 
jednocześnie nauczyciel naszej szkoły.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i plu-
szowego lwa – maskotkę naszej Gminy. Wręczenia nagród dokonała 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie 
Renata Duszczyk oraz organizator tegorocznej edycji Gminnego Kon-
kursu Historycznego Piotr Leśniewski. Nad konkursem patronat objęła 
Bogusława Świerkiel – dyrektor Gminnej Jednostki Oświatowej w Tar-
nowie Podgórnym.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
~ Piotr Leśniewski
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  edukacja
Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Czym skorupka za młodu nasiąknie

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Dzień Ziemi

Tegoroczne obchody 
Dnia  Ziemi upłynęły pod 
hasłem ,,Szanuję Ziemię, 

jestem młodym ekologiem”.
Wszystkie nasze działania 

zmierzały do spotkania z podróż-
nikiem Dominikiem Szmajdą, 

W myśl tego przysłowia w tarnowskiej pod-
stawówce realizowane są liczne działa-
nia z zakresu szeroko pojętej profilaktyki, 

których celem jest uświadomienie uczniom zagrożeń 
płynących z zachowań niepożądanych oraz zapobie-
ganie niekorzystnym dla rozwoju młodego człowie-
ka zjawiskom. Organizowane są zajęcia warsztatowe 
prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego 
– rozpoczęty cykl spotkań pt. Karuzela emocji w kla-
sach I-VI cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci i nauczycieli. Podczas zajęć uczniowie dowia-
dują się, czym są radość, smutek, strach, złość, za-
zdrość i wstyd, a przeżywanie emocji może być miłe 
bądź niemiłe. Rozmawiamy na temat prawa każde-
go człowieka do przeżywania emocji i wyrażania ich 

w sposób bezpieczny dla siebie i innych. Wskazujemy na związek przy-
czynowo-skutkowy pomiędzy tym, co przeżywamy, a tym jak zachowu-
je się nasze ciało. Konkurs plastyczny: Emocje i uczucia - moje i twoje 
dał uczniom możliwość nazwania i zobrazowania codziennych sytuacji, 
w których przeżywane są najważniejsze emocje.

Gościliśmy w naszych murach funkcjonariuszy tarnowskiej Policji, 
którzy przeprowadzili rozmowy z uczniami oraz przygotowali spotka-
nie informacyjne dla rodziców uczniów klas piątych na temat niepo-
żądanych zachowań (z ukierunkowaniem na cyberprzemoc) i odpowie-
dzialności karnej. Zorganizowane przy tej okazji konkursy pokazały, 
że zagadnienia profilaktyczne nie są obce naszym uczniom, a nawet są 
przez nich bardzo lubiane. A jeżeli coś lubimy, to łatwiej i szybciej tym 
nasiąkamy.

~ Oprac. D. Koralewska, A. Dzięcioł, K. Zatoka, K. Gorzelana

Również społeczność szkolna Akademii Pita-
gorasa obchodziła uroczyście 1050 Rocznicę 
Chrztu Polski. 15 kwietnia obchody rozpo-

częły się o 11.00 wspólnym biegiem na 1050 m, po 
którym każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy 
medal. Uczniowie klasy trzeciej i czwartej przygo-
towali przedstawienie „Tam gdzie Warta – czyli le-
genda o powstaniu Poznania” z akompaniamentem 
skrzypiec oraz wystąpieniem szkolnych raperów.

Drugoklasiści przygotowali przedstawienie „Jak 
to wszystko się zaczęło – czyli o powstaniu państwa 

który w  ciekawy sposób opowiedział nam najpierw o podróży Kazi-
mierza Nowaka do Afryki a potem o swej podróży tym samym tropem 
– o spotkanych tam ludziach, zwierzętach, krajobrazach które mijał, 
o trudach podróży, ale też o wielkiej satysfakcji jaką dała mu ta przygo-
da. Klasy IV-VI przygotowały plakaty ekologiczne, które miały przy-
pomnieć jak ważne są starania o naszą planetę, jakie problemy ekolo-
giczne ją nękają i jak powinniśmy im przeciwdziałać. Sprawdziliśmy 
również swoją wiedzę ekologiczną rozwiązując testy ekologiczne. 

Miejmy nadzieję, że nasi uczniowie pobudzeni do refleksji wydarze-
niami tych dni w myśl tegorocznego hasła szanując Ziemię, zechcą być 
młodymi ekologami. ~ SP TP

Szkoła Podstawowa Akademia Pitagorasa

Obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski 

polskiego w pigułce”. Przedstawienia bogate w stroje i scenografię zo-
stały nagrodzone licznymi brawami.

W zamierzchłe czasy pomogła nam przenieść się Wielkopolska Grupa 
Rycerska, która przygotowała liczne atrakcje dla wszystkich. Zaintere-
sowaniem dzieci cieszyło się przede wszystkim strzelanie z łuku oraz 
średniowieczny pojedynek na miecze. Wszyscy zebrani mieli ponadto 
okazję przyjrzeć się bliżej średniowiecznemu rękodziełu.

Przedstawienie obejrzała cała społeczność szkolna oraz zaprosze-
ni rodzice i goście. Wszystkim bardzo podobała się barwna opowieść 
o chrześcijaństwie oraz początkach państwa polskiego.

~ Akademia Pitagorasa, fot. D. Cieplicka
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Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Indywidualne Biegi Przełajowe

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Wymiana z Holandią

 edukacja
Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Kolejne osiągnięcia

Z prawdziwą przyjemnością informujemy 
o wynikach Ogólnopolskiego Konkursu 
WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW. 

Sukces odniosła drużyna w składzie: Kamila 
Gdowska, Alicja Obstalecka i Martyna Zakrzewska 
– uczennice z klasy 2 i 3. W półfinale konkursu zaję-

Kolejnymi sukcesami naszych wychowanków 
zakończyły się Mistrzostwa Powiatu w In-
dywidualnych Biegach Przełajowych, które 

odbyły się 26 kwietnia na poznańskiej Malcie.
W kategorii chłopców (roczniki 2001-2002) na 

dystansie 2000 m brązowy medal zdobył Wiktor  
Uznański  (klasa 2e) z czasem 6:56 i tym samym 
uzyskał awans do FINAŁÓW  WOJEWÓDZKICH! 
Kolejni nasi  reprezentanci w tej kategorii zostali 
sklasyfikowani na miejscach:

15. Krystian Szymański  (2f) – 7:33
18. Mateusz Andrzejewski  (2f) – 7:35
66. Konrad Kulczyński  (2f) – 8:54
78. Jakub Boruta  (1b) – 9:57
W kategorii chłopców (roczniki 2000) na dystan-

sie 2000 m złoty medal zdobył Adam Grobelny (3e) 
z czasem 6:35! Awans uzyskał również Piotr Mazgaj 
(3e), który zajął 6 miejsce z wynikiem 7:02. Pozosta-
li nasi uczniowie zajęli miejsca:

31. Filip Kabaciński  (3e) – 7:55
35. Kamil Baranowski  (3e) – 7:59
W kategorii dziewcząt (roczniki 2001-2002) na 

dystansie 1500 m nasze uczennice zostały sklasyfi-
kowane na miejscach:

17. Zofia Rusche  (1b) – 6:40
19. Aleksandra  Kukotko  (2b) – 6:41

ły CZWARTE MIEJSCE W POL-
SCE, uzyskując 97 punktów na 
100 możliwych do zdobycia i po-
konując ponad 200 drużyn z tere-
nu całej Polski. Gratulujemy!

Razem z dziewięcioma dru-
żynami z innych szkół w Polsce 
będą uczestniczyć w turnieju fi-
nałowym Ogólnopolskiego Kon-
kursu WILELKA LIGA CZY-

TELNIKÓW w kategorii klas 
1-3. Niezwykły sukces osiągnął 
Marcin Dudziak z kl. 6 – w Mię-
dzynarodowym Konkursie Pan-
gea uzyskał bardzo wysoki wy-
nik i zakwalifikował się do finału. 
Gratulujemy! Jesteśmy dumni 
z Marcina i trzymamy kciuki za 
udany finał!

~ SP TP

20. Wiktoria Fijałkowska  (2f) – 6:43
37. Joanna Gabryelska  (1a) – 7:05
44. Weronika Walewicz  (1e) – 7:17
46. Nicole Potocka  (1d) – 7:20
52. Maria Albrecht  (1b) – 7:26
58. Martyna Janas  (1a) – 7:44
W kategorii dziewcząt (roczniki 2000) na dystansie 1500 m brązowy 

medal zdobyła Paulina Grzęda (3a) – 6:36. 4 miejsce i również awans 
uzyskała Marta Ciosek (3d) z czasem 6:47. Na 31 miejscu została skla-
syfikowana Paulina Rutkowska  (3a) z wynikiem 7:49.

Gratulujemy wszystkim naszym wychowankom i trzymamy kciuki za 
tych, którzy awansowali do Finałów Wojewódzkich, które odbędą się 1 
czerwca w Żerkowie. ~ Paweł Machyna i Marek Łodyga

W kwietniu nasi uczniowie byli gospoda-
rzami wymiany ze szkołą holenderską 
Carolus Clusius College. To kolejna wi-

zyta  w ramach naszego projektu eTwinning: „Ho-
sting  me, hosting you…”. Do współpracy zaprosili-
śmy także pobliskie gimnazjum w Kaźmierzu, gdyż 
do Polski przyjechały dwie klasy holenderskie.

Głównym tematem programu  w Polsce było rę-
kodzieło. Nie zabrakło też zajęć rekreacyjno-spor-
towych i zwiedzania. Naszych gości zabraliśmy do 
Mniszek, Olandii i Poznania. Ostatnie chwile ucznio-
wie spędzili przy ognisku w gospodarstwie agrotury-
stycznym.

Spotkanie uczniów trzech szkół przebiegło w radosnej atmosferze. 
Uczniowie zaprzyjaźnili się, co można było zauważyć w czasie pełnego 
emocji pożegnania.  Przed młodzieżą  wyjazd do  Holandii, gdzie tema-
tem warsztatów będzie gospodarowanie zasobami wodnymi. Program 
obejmuje także  zajęcia w lokalnych miasteczkach i wypad do Amster-
damu.  W drogę uczniowie ruszają już w maju. ~ Elżbieta Kubiak
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W piątek, 29 kwietnia o godzinie 12.00, 
w sali GOK w Tarnowie Podgórnym 
odbyła się uroczystość, podczas której 

w obecności zaproszonych gości, rodziców uczniów 
oraz całej społeczności szkolnej wręczono świa-
dectwa ukończenia szkoły 54 Abiturientom z LO. 
W szczególny sposób wyróżniono i podziękowano 
najlepszym uczniom, których zaangażowanie w ży-
cie szkoły było wyraźnie zauważalne. Dyplomy oraz 
nagrody książkowe otrzymali nie tylko za bardzo do-
bre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, ale tak-
że za pracę w szkolnym klubie wolontariatu, kole te-
atralnym i samorządzie uczniowskim. 

Jako pierwszy swe słowa skierował do młodzieży 
dyrektor Liceum, podkreślając rolę i znaczenie wy-

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Per aspera ad astra - Pożegnanie Abiturientów 

kształcenia we współczesnym tak szybko rozwijają-
cym się świecie. Przypominając założenia antycznej 
szkoły stoików zachęcał młodzież do zachowania 
umiaru i rozsądku we wszelkich działaniach. 

Chwila wzruszenia ogarnęła wszystkich w mo-
mencie wystąpień wychowawców poszczególnych 
klas maturalnych, którzy wręczając świadectwa swo-
im wychowankom przypominali najciekawsze, naj-
weselsze i najbardziej osobliwe chwile z życia klasy. 

Na zakończenie uroczystości wyświetlony zo-
stał film przygotowany przez uczniów klas drugich, 
w którym w humorystyczny sposób młodsi koledzy 
pożegnali abiturientów. Salwy śmiechu wywołał film 
nakręcony przez maturzystów będący parodią po-
szczególnych lekcji. 

Trzy lata nauki w liceum ogólnokształcącym do-
biegło końca a teraz trzymamy wszyscy mocno kciu-
ki, bo przed naszymi uczniami „start w dorosłość” 
i najtrudniejszy egzamin – MATURA.  ~ LO

WZP.6721.12.2011
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ba-
ranowie, w rejonie ulicy Szamotulskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednoli-
ty: 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 środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Baranowie, w rejonie ulicy Szamotulskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 30 maja 2016 r. do 27 czerwca 2016 r. w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 13 czerwca 2016 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15.00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2016 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Sierosławiu ul. Prosta, stanowiącej 
własność Gminy Tarnowo Podgórne

obręb Numer działki Pow. działki Księga wieczysta Cena wywoławcza Wysokość wadium Minimalna wysokość postąpienia

Sierosław 36/2 9458 m2 PO1P/00073995/7 428.353,00 zł* 42.835,30 zł 4.284,00 zł

przeznaczenie 
nieruchomości

zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Sierosławiu – rejon ul. Prostej - cześć A, zatwierdzonym uchwałą 
Rady Gminy Nr XIX/273/2015 z dnia 8 grudnia 2015r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 21.12.2015r. poz. 8663, działka nr 36/2 znajduje 
się na terenie oznaczonym symbolem RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

opis nierucho-
mości

działka 36/2 posiada kształt prostokąta, działka znajduje się przy drodze o nawierzchni asfaltowej – ul. Prostej, działka jest niezagospo-
darowana porośnięta roślinnością trawiastą, mocno zadrzewiona i zakrzaczona, na działce znajdują się budynki mieszkaniowe i gospo-
darczo-inwentarskie. Budynki są zdewastowane i zdekapitalizowane, znajdują się w bardzo złym stanie technicznym, uniemożliwiającym 
ich eksploatację w przeszłości. 

Informacje 
dodatkowe

Gmina nabyła w/wym. nieruchomość na podstawie spadku w myśl art. 1023§2 kc (z dobrodziejstwem inwentarza), wpisy w działach III i 
IV KW zostaną wykreślone po zakończeniu postępowania egzekucyjnego

* zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.)

PIERWSZY  PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 20 czerwca 2016r.  o godz. 10oo – (poniedziałek) w sali nr 100 (I piętro) Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115.

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

W przetargu na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać podmioty, jeżeli wniosą wadium w  pieniądzu w wyżej określonej wysokości, 
nie później niż do dnia 15 czerwca 2016r. (środa), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań 
nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441.

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

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

• termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2015r. poz. 1774 ze zm.) upłynął w dniu 28 kwietnia 2015r. 

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

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
podaje do publicznej wiadomości, że 
dnia 12 maja 2016r. ogłoszony został 
wykaz nieruchomości Gminy Tarno-
wo Podgórne przeznaczonej do sprze-
daży położonej w Baranowie działka 
14/18 o pow. 47 m2 w trybie bezprze-
targowym, na rzecz właściciela dzia-
łek nr 13/14, 14/13.

Wykaz tabelaryczny podlega po-
daniu do publicznej wiadomości 
przez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń Urzędu Gminy, na okres 21 dni, 
na stronie internetowej Urzędu: bip.
tarnowo-podgorne.pl/. Informacji 
szczegółowych udziela Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami, Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne, tel. 61-
89-59-261.

WZP.6721.12.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusówku – „Osiedle Morskie Centrum”.

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 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 353) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w Lusówku – „Osiedle 
Morskie Centrum” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 maja 2016 r. do 28 
czerwca 2016 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się 
w dniu 6 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnymo godz.15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionu-
je 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 strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w sie-
dzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej pro-
gnozy i postępowania w jej sprawie. 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2016 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA  

PRZETARG USTNY OGRANICZONY - na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Przeźmierowie

Obręb Nr działki Powierzchnia nieruchomości Księgą wieczysta Cena wywoławcza Wysokość wadium

Przeźmierowo 1259/8 66 m2 PO1P/00099481/9 11.000,00 zł* 550,00 zł

*zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 33 oraz 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT (Dz. U.z 2004r.Nr 54 poz. 535 ze zm.) 
• działka nr 1259/8 niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, mocno zadrzewiona, posiada kształt prostokąta. Z uwagi na po-

wierzchnie, położenie, brak dostępu do drogi publicznej  działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Może ona jedy-
nie poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych tj. działek nr 1242, 1243.

• dla działki nr 1259/8 położonej w Przeźmierowie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgod-
nie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XII/134/2011 
z dnia 21 czerwca 2011r. (z późn. zm.) w/wym. działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem M.4 – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o dużej intensywności (funkcja dominująca).

• Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe.
• Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 

i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami ) upłynął w dniu 
24 marca 2016r. 

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich z powodu braku możliwości zagospodarowania działki 1259/8 jako od-
rębnej nieruchomości. W przetargu ograniczonym mogą brać udział właściciele nieruchomości sąsiednich –  działek nr: 1242, 1243.  

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie się dnia 17 czerwca 2016r. (piątek) o godz. 900, w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie 
Podgórnym ul. Poznańska 115.

• Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w ter-
minie do dnia 13 czerwca 2016r. 

• Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w  w/wym.  wysokości na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: 
ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441 w terminie do dnia 13 czerwca 2016 r.  

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien wskazy-
wać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i kto jest uprawniony do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nie-
ruchomość, której wpłata dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone 
niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od; odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia prze-
targu wynikiem negatywnym. 

Na dzień przed przetargiem tj. w dniu 16 czerwca 2016r. zostanie wywieszona lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. 
Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku:
• małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełno-

mocnictwem drugiego małżonka,  zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, 
• pełnomocnika konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. 
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 

z 2015r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami ) oraz § 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

Mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie internetowej: www.podgik.poznan.pl/, teksty planów dostępne są na stronie in-
ternetowej: www.tarnowo-podgorne.pl/. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 61-89-59-261.

Od 22 do 24 kwietnia w krę-
gielni Vector w Tarnowie 
Podgórnym odbywały się 

Makroregionalne Mistrzostwa 
Młodzików. W piątek i sobotę ro-
zegrano eliminacje indywidualne 
oraz starty finałowe w konkuren-
cji par i tandem mieszany. Bardzo 
dobrze zaprezentowali się mło-
dzi kręglarze OSiR-u gdzie zdo-
byli dwa złote medale. W kon-
kurencji par złoty medal zdobyły 
Maja Wąsala i Marta Stachowiak, 
szóste miejsce zdobyły Zuzanna 
Kucz i Iwona Dziamska. 

Drugi złoty medal zdobyliśmy 
w konkurencji tandem mixt. Zdo-

DWA ZŁOTE MEDALE cy Iwona Dziamska i Artur Dziamski. Tuż za podium 
w konkurencji par młodzików czwarte miejsce zajęli 
Krzysztof Bartkowiak – Marcin Byliński.

W niedzielę w konkurencji młodziczka czwarte 
miejsce zajęła Maja Wąsala, a w młodzikach piąte 
Krzysztof Bartkowiak.   Trener  ~ Marek Torka 

byli go Maja Wąsala i Krzysz-
tof Bartkowiak, czwarte miejsce 
w tej konkurencji zdobyli bliźnia-
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Magdalena Świerczyńska podwójną złotą 
medalistką Indywidualnych Mistrzostw 
Polski Juniorów oraz Mateusz Świer-

czyński złoty i srebrny medalista Indywidualnych 
Mistrzostw Polski Młodzieżowców, które były roz-
grywane w Białymstoku w terminie 15-17 kwietnia 
2016 r.

Magdalena w parze z Pawłem Śmiłowskim (UKS 
Hubal Białystok) zdeklasowała konkurencję. W dro-
dze po złoto nie przegrali żadnego seta, co więcej 
dopiero w finałowym pojedynku pozwolili przeciw-

Podwójne podium na indywidualnych 
mistrzostwach polski w badmintonie

nikom zdobyć trochę więcej punktów. W finale bez żadnych problemów 
pokonali Mateusza Danielaka i Karolinę Władzińską (KKS Ruch Piotr-
ków Trybunalski) 21:6, 21:17. W grze podwójnej kobiet Magdzie towa-
rzyszyła Zuzanna Glijer (MKS Orlicz Suchedniów). Dziewczyny pew-
nie pokonały pary Marta Bukowska / Martyna Gostomczyk (UKS OSiR 
Badminton Sławno) oraz Anetę Niklas (UKS Dwójka Bytów) / Oliwię 
Sochę (KS Chojnik Jelenia Góra). O złoto stoczyły trzysetowy bój z 
parą Magdalena Machnik (UKS Orbitek Straszęcin) / Kornelia Marczak 
(UKS Plesbad Pszczyna), który zakończył się wynikiem 19:21, 21:13, 
21:13 oraz triumfem Magdy Świerczyńskiej i Zuzi Glijer. 

Mateusz Świerczyński swoją drogę do finału rozpoczął od bezproble-
mowej wygranej z Pawłem Siępiakiem (UKS KSBad Kraków), następ-
nie stoczył ciężki 3-setowy bój z Marcinem Nowakiem (UKS Smecz 
Bogatynia), by ćwierćfinał i półfinał wygrać bez większych problemów. 
W finale Mateusz spotkał się z Piotrem Wasilukiem (LUKS Badminton 
Choroszcz), który odegrał się za zeszłoroczną przegraną i pokonał Ma-
teusza 21:18, 24:22. Z kolei w grze podwójnej udało się obronić zeszło-
roczny tytuł mistrzowski. Mateusz z Miłoszem Bochatem (MLKS Solec 
Kujawski) w drodze po złoto nie stracili nawet seta. W finale bez więk-
szych problemów pokonali Macieja Dąbrowskiego i Dominika Ziętka 
21:15, 21:13. 

Niestety inaczej potoczyły się losy innej pary w walce o medale. W 
ćwierćfinale Bartek Szukała (UKS Orkan Przeźmierowo) i Aleksan-
dra Paprzycka przegrali po trzysetowym boju z parą Maciej Dąbrowski 
(UKS Hubal Białystok) / Kinga Haracz (LKS Technik Głubczyce).

Sezon wyścigów kolarskich rozkręcił się na do-
bre. W kwietniu zawodnicy KK Tarnovia wy-
startowali w 31 wyścigu kolarskim Szlakiem 

Bursztynowym Hellena Tour, drugiej serii torowe-
go Pucharu Polski i szosowym Pucharze Polski – 13 
Memoriale Szymona Wołocha, a na początku maja 
w 19 Ogólnopolskim Kryterium Ulicznym o Pu-
char Karkonoszy i 33 Karpackim Wyścigu Kurierów. 
Pierwsze z ww. zawodów odbywały się od 8 do 10 
kwietnia. W tym czasie blisko 140 kolarzy z Polski i 

Kolarski przegląd 
miesiąca

zagranicy przejechało 469 km. W klasyfikacji drużynowej po czterech 
etapach Tarnovia zajęła 10 miejsce. Druga seria torowego PP odbyła 
się w Pruszkowie w terminie 15-17 kwietnia. W jego trakcie doskonale 
zaprezentowała się Julita Jagodzińska, która zwyciężyła w konkuren-
cji sprinty indywidualne oraz zajęła drugie miejsce w keirinie w kat. 
kobiety open. Wśród juniorów w konkurencji sprinty indywidualne i 
keirin trzecie miejsce zajął Krystian Ruta. W omnium mężczyzn w kla-
syfikacji generalnej na drugim miejscu rywalizację ukończył  Tobiasz 
Pawlak, a na trzecim Wojciech Sykała. W grupie B omnium juniorów 
zwyciężył Jakub Sitarz przed Marcelem Musielakiem. Podczas Pucha-
ru Polski – XIII Memoriał Szymona Wołocha, który odbył się w ostat-
ni weekend kwietnia w Grudziądzu dobrze zaprezentowali się juniorzy 
młodsi, wśród których najlepsze wyniki osiągnął Jakub Śmieszek. W 
jeździe indywidualnej na czas na dystansie 10 km zajął drugie miejsce, 
a w wyścigu ze startu wspólnego trzecie. 

30 kwietnia Juniorzy wystartowali XIX Ogólnopolskim Kryterium 
Ulicznym o Puchar Karkonoszy z okazji „Wiosny Cieplickiej”. Wyścig 
okazał się bardzo udany. Pierwsze miejsce zajął Michał Maciejewski, 
drugie Norbert Śmieszek, a trzecie Marcel Musielak. Następnego dnia 
w XII Czasówce Sudeckiej najlepiej pojechał Marcel Musielak, który 
zajął trzecie miejsc, a Jakub Sitarz piąte. Młodzieżowcy majówkę spę-
dzili na jednym z największych wyścigów kolarskich w Europie dla za-
wodników do lat 23 – Karpackim Wyścigu Kurierów. Na starcie stanęło 
150 zawodników, w tym 25 z Polski. Na wymagających czterech eta-
pach w ciężkim terenie do mety dojeżdżała najczęściej pierwsza grupa 
licząca pięćdziesięciu kolarzy. Na pierwszym etapie 11 miejsce zajął 
Tobiasz Pawlak, a Wojtek Sykał 15. Na ostatnim czwartym etapie Syka-
ła był 9, a Patryk Krzywda 11. W klasyfikacji generalnej Sykała zajął 38 
miejsce, Krzywda 41, a Tobiasz Pawlak 61 miejsce. ~ Ania Lis
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Pełnym sukcesem naszych zawodników zakoń-
czył się rozegrany w weekend w Tarnowie Pod-
górnym Turniej Finałowy 3 Ligi Koszyków-

ki Mężczyzn. Tarnovia Basket wygrała rywalizację 
i awansowała do 2 Ligi!

Tarnovia rozpoczęła turniej od meczu z inną wiel-
kopolską drużyną – KKS Drogbruk Kalisz. Emocji 
nie brakowało, bowiem po nieudanej pierwszej poło-
wie, w 3 kwarcie Tarnovia zniwelowała 17 punktów 
przewagi kaliszan, a na początku 4 kwarty wyszła na-
wet na jednopunktowe prowadzenie. Gospodarzom 
nie udało się jednak „dopełnić dzieła” w 4 kwarcie. 
KKS odzyskał kilkupunktową przewagę i dowiózł ją 
do ostatniego gwizdka wygrywając 69:64. Taki wynik 
powodował, że Tarnovia nie miała już marginesu błę-
du i musiała wygrać kolejny, sobotni mecz. Przeciwni-
kiem był Hutnik Warszawa, który poprzedniego dnia 
przegrał z UKS Calipers Kielce. 

Pojedynek z warszawianami nie zaczął się najlepiej 
dla tarnowian, bowiem po 5 minut Hutnik prowadził 
10:2. Tarnovia szybko jednak poprawiła mankamenty 
w swojej grze i przejęła kontrolę nad meczem wygry-
wając ostatecznie 71:63. Tego samego dnia Calipers 
Kielce wygrali z KKS Kalisz 70:54.

Przed ostatnim dniem turnieju wszystkie druży-
ny miały szanse na awans. Najpierw rozegrano po-
jedynek Hutnika z KKS Kalisz. Losy meczu toczy-
ły się do ostatnich sekund, a w nich skuteczniejsi  
w rzutach osobistych byli kaliszanie wygrywając 
75:74. Tym samym Tarnovia Basket, aby awanso-
wać potrzebowała zwycięstwa nad Calipers Kielce. 
I nie pozostawiała złudzeń, że zasługuje na awans do 
2 Ligi. Mecz od pierwszej do ostatniej minuty prze-
bieg pod dyktando gospodarzy, którzy wygrali 70:52. 
Po ostatnim gwizdku sędziów wystrzeliły szampany, 
a zawodnicy rozpoczęli wraz z kibicami fetowanie 
sukcesu.

Oprócz Tarnovii drugą drużyną, która awanso-
wała do 2 Ligi została ekipa UKS Calipers Kielce. 
O wszystkim zadecydowały różnice punktów rzuco-

Tarnovia Basket w drugiej Lidze
nych i straconych, bowiem Tarnovia, Calipers i KKS zakończyły Turniej 
z bilansem 2-1.

Turniej zakończył się dla Tarnovii Basket sukcesem nie tylko sporto-
wym, ale i organizacyjnym. Każdego dnia podczas meczów gospodarzy 
hala w Tarnowie Podgórnym była wypełniona kibicami, którzy głośnym 
dopingiem wspierali miejscowych koszykarzy. Także pozostałe mecze 
oglądało sporo kibiców, co pokazuje, że w Tarnowie Podgórnym jest za-
interesowanie sportem drużynowym na wysokim poziomie. Tym samym 
presja na młodym tarnowskim zespole (średnia wieku 22 lata), prowadzo-
nym przez równie młodego (26 lat) trenera Macieja Dudzika była spora, 
ale w decydujących momentach cały zespół Tarnovii Basket stanął na wy-
sokości zadania.

Patronami Turnieju Finałowego 3 Ligi byli: Gmina Tarnowo Podgórne, 
Verhoeven Idealogistic, Galeria Interdomus, Hotel 500 Tarnowo Podgórne 
i Tarnowskie Termy. Patronat Medialny sprawował Nasz Głos Poznański 
i Sąsiadka - Czytaj

Komentarza po Finale udzielił nam Paweł Eichert, Prezes Tarnovii Ba-
sket: – Rok temu, gdy zakończyliśmy sezon na etapie Półfinału 3 Ligi uzna-
liśmy, że koszykówce w Tarnowie Podgórnym potrzebne jest nowe oblicze. 
Nie miała to być jednak tylko powierzchowna zmiana, ale postawienie na 
stopniowy rozwój sportowy i organizacyjny i wyjście do kibiców. Powstał 
klub Tarnovia Basket, który przejął drużynę seniorską od GKS Tarnovia 
i przede wszystkim wznowił po kilku latach szkolenie dzieci i młodzieży. 
Aby klub szedł w dobrym kierunku potrzebny był jednak nowy impuls i ta-
kim właśnie jest awans do 2 Ligi. Nasze mecze przez cały sezon cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem. Myślę, że prawie każdy mieszkaniec Gminy 
Tarnowo Podgórne usłyszał o nas przez ostatni rok. Robiliśmy też wiele, 
aby dotrzeć do przedsiębiorców działających na obszarze Gminy. I mimo 
że na razie nieliczni nas wsparli to pracujemy i działamy dalej. Koszyków-
ka to piękny sport dla każdego, a kibice oglądający mecz na żywo są bli-
sko rywalizacji jak nigdzie indziej. Dlatego wierzymy, że ta grupa młodych 
ludzi, którzy realizują swoją pasję łącząc naukę czy pracę z koszykówką 
zostanie jeszcze bardziej doceniona. Dziękujemy Patronom, którzy wspie-
rali nas w sezonie 2015/16 i kibicom. Bez tych dwóch czynników o awans 
byłoby trudno. Z mojej strony oczywiście też gratulacje dla zawodników 
i trenerów Macieja Dudzika i Andrzeja Penconka oraz podziękowania dla 
moich kolegów z zarządu Sławka Bartkowskiego i Szymona Drobiny za 
wkład w ten sukces.

Skład Tarnovii Basket w sezonie 2015/16: Damian Antczak, Rafał Bart-
kowski (kapitan), Marcin Eichert, Jędrzej Fornalik, Bartłomiej Gubernat, 
Kamil Jakubowski, Piotr Janowski, Roman Jańczyk, Mateusz Kurach, Ja-
cek Łukomski, Rafał Milczyński, Adam Niepoń, Konrad Rzeczkowski, 
Miłosz Sroczyński.

Trener: Maciej Dudzik
Trener przygotowania fizycznego: Andrzej Penconek
Finał 3 Ligi w Tarnowie Podgórnym – wyniki:
Piątek (6 maja)
Hutnik Warszawa - UKS Calipers Kielce 57:64
Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne - KKS Drogbruk Kalisz 64:69
Sobota (7 maja)
UKS Calipers Kielce – KKS Drogbruk Kalisz 70:56
Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne – Hutnik Warszawa 71:63
Niedziela (8 maja)
KKS Drogbruk Kalisz – Hutnik Warszawa 75:74
UKS Calipers Kielce – Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 52:70
MVP Turnieju: Adam Niepoń

~ Szymon Drobina
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bieg lwa

Od pięciu lat, w maju, Tarnowo Podgórne go-
ści biegaczy z całej Polski. Przyjeżdżają do 
nas zawodowcy i startujący amatorsko pasjo-

naci biegania, by sprawdzić się na dystansie półma-
ratońskim. Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się 
już 22 maja. W programie atrakcje nie tylko dla bie-
gaczy, ale również dla mieszkańców gminy.  

Szybka trasa = wielkie emocje
Trasa półmaratonu od pierwszej edycji rozpoczy-

na się w okolicy Stadionu Tarnovii, przy ulicy 23 
Października. Następnie zawodnicy pobiegną ulica-
mi Szkolną, Pocztową, Różaną, Owocową, Kruczą, 
wrócą na Pocztową, wbiegną w 25 Stycznia, znów 
w Poznańską, Krętą, ponownie znajdą się na 23 Paź-
dziernika, skręcą w prawo w Szkolną, a następnie 
w lewo w Sportową, Cichą, 27 Grudnia dotrą z po-
wrotem do 23 Października. Takich pętli będą mu-
sieli pokonać trzy. Meta zawodów będzie zlokalizo-
wana na bieżni Stadionu Tarnovii. W ramach Biegu 
Lwa rozegrana zostanie także konkurencja dla osób 
z mniejszym doświadczeniem – Pogoń za Lwem na 
dystansie 7 km (jedna pętla biegu półmaratońskiego). 
Start biegu zaplanowany jest na godzinę 14.00. Na 
obu dystansach wystartuje blisko 1 500 zawodników.

Półmaraton w Tarnowie Podgórnym przyciąga czo-
łowych polskich zawodników i szybkich biegaczy z 
zagranicy. Rekordy trasy należą do zwycięzców edy-
cji 2015: Dominiki Nowakowskiej – 1:14:00 oraz 
Kenijczyka Kimaiyo Maiyo – 1:03:52. W tym roku 
udział w Biegu Lwa zapowiedzieli m.in. Agnieszka 
Gortel-Maciuk, czterokrotna mistrzyni Polski w pół-
maratonie, mistrzyni kraju w maratonie z 2013 roku, 
z rekordem życiowym na dystansie 21km 97,5m - 
1:12:52 oraz Marcin Chabowski, wielokrotny mistrz 
Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, czło-
nek kadry narodowej, posiadający piąty wynik w 
półmaratonie w historii kraju – 1:02:26 oraz Emil 
Dobrowolski – wielokrotny medalista mistrzostw 
Polski, aktualny wicemistrz kraju w biegu na 5km, z 
życiówką w półmaratonie 1:04:17.

W ramach półmaratonu zostanie rozegrana dodat-
kowa rywalizacja. Nagrodzone zostaną trzy kobiety 
i trzech mężczyzn, którzy najszybciej pokonają fini-
szowe 100 metrów w ramach Setki LESONAL. Kon-
kurs oznacza walkę do samej mety, a zatem piękne 
widowisko dla kibiców!

Biegi Lwiątek, Sztafeta Pokoleń, Sztafeta Szkol-
na i Maraton Outdoor Cycling

Bieg Lwa to nie tylko dwa dystanse rozgrywane na 
trasie prowadzącej ulicami miasta, ale także zawo-
dy na Stadionie Tarnovii: Biegi Lwiątek dla najmłod-
szych (na dystansach od 100 do 2000m) i rodzinna 
Sztafeta Pokoleń (3x400m) oraz Maraton Outdoor 
Cycling, który odbędzie się przy WUEF CLUB-ie. 
Rejestracja do Biegu Lwiątek zakończyła się w tym 
roku w rekordowym czasie – trwała zaledwie kilka 

Bieg Lwa już 22 maja!

minut! Nadal jest jeszcze szansa, by zapisać się na wspomnianą sztafetę 
i maraton rowerowy. Zapisy trwają na stronie www.bieglwa.pl. 

Jak co roku, również i tym razem nie zabraknie rywalizacji młodzieży 
szkolnej. Z trasą półmaratonu podzieloną na 3,5-kilometrowe odcinki 
będą mierzyć się uczniowie ze szkół w naszej gminie. To dopiero będą 
emocje!

Weź udział w tym biegowym święcie!
Nie biegasz? Nic nie szkodzi! Podczas Biegu Lwa przewidziane są 

także atrakcje dla osób towarzyszących biegaczom i wszystkich chcą-
cych spędzić ten majowy dzień w nietypowy sposób. EXPO Lwa to coś 
zupełnie innego niż expo spotykane na zawodach sportowych. To swe-
go rodzaju wystawa różnych firm z gminy Tarnowo Podgórne. Stworzą 
one własne strefy, w których pokażą swoje profile działalności – czę-
sto w niekonwencjonalny sposób. I tak powstanie ponad 40 stref: Top 
Chcef Pałacu Mierzęcin, Good Food na fali, Schattdecor fun, Noti chil-
lout, Lidl rodzinny, turystyczna Olandia, przygodowy Claas, Exactus z 
adrenaliną, Grupa Lak z lakiernią rowerów (przynieś swój), G.En.Gaz 
lwiątek (będzie ogień i dym), Amazon z książkowymi historiami, Oti-
medica z muzyką i zdrowiem, Zeelandia z fantazją, przygoda z Kimball, 
akademia czekolady Mondelez, biznes z BZ WBK, technika z Gizo, Pri-
makolor, KIA Delik i Nowa Elektro, SPOKO z fundacjami, wakacje z 
Wakacyjnym Światem, zdrowie w Podologia Help, i strefy kreatywne 
UG Tarnowo Podgórne oraz Roktar, kilka stref kulinarnych oraz sporto-
wych WUEF Club (mnóstwo pokazów i zawodów), Akademia Reissa, 
Tarnovia Basket, Decathlon. I to jeszcze nie wszystko!

Wyjątkowy koncert
Koncert podczas biegu? Dokładnie tak! W tegorocznej edycji gwiaz-

dą będzie znany raper Jacek MEZO Mejer, który od kilku sezonów in-
tensywnie biega i startuje w wielu imprezach biegowych. Swoją świetną 
formę Jacek zaprezentuje po raz kolejny 22 maja, kiedy najpierw stanie 
na starcie półmaratonu, a następnie (ok. 15:30 – półtorej godziny po 
wystrzale startera) wbiegając na Stadion Tarnovii rozpocznie koncert! 
Występ jest otwarty, zatem każdy może go zobaczyć. 

Bądź częścią Biegu Lwa! Pomóż w organizacji!
Tarnowscy kibice są znani w całej Polsce. To nie przesada! Pokażmy i 

w tym roku naszą siłę, wspierając biegaczy w ich walce z czasem, zmę-
czeniem, swoimi słabościami. Co można zrobić? Wystawić na chodnik 
stolik, zaprosić rodzinę czy sąsiadów i urządzić piknik. Można zagrze-
wać do walki trąbkami, gwizdkami, czy wykonanymi przez siebie trans-
parentami. Można krzyczeć, przybijać piątki, podawać kubki z wodą. 
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bieg lwa
Jeśli będzie ciepło nie ma lepszego pomysłu jak wy-
stawienie na ulicę zraszacza, aby zawodnicy mogli 
się schłodzić. Można też na stoliku ustawić miskę z 
wodą, żeby przebiegający zawodnik mógł zamoczyć 
czapeczkę. Potrafisz grać na jakimś instrumencie? 
Możesz swoją muzyką wesprzeć zawodników! Każ-
da życzliwa biegaczom osoba będzie 22 maja mile 
widziana! 

Nie tylko kibicując możesz pomóc w organizacji. 
Drugi sposób to stworzenie biegaczom komforto-
wych warunków na trasie – nie parkuj samochodów 
na ulicach, którymi pobiegną i nie próbuj wyjeżdżać 
z domu między godziną 13:00 a 17:00. Jeśli okaże 
się, że to nie możliwe, zaparkuj wcześniej auto na 
jednym z parkingów buforowych pod: OSiR, Urzę-
dem Gminy lub Liceum. Jeśli zobaczysz, że któryś 
z przyjezdnych parkuje w miejscu niedozwolonym, 
skieruj go na parking. Ruch pieszy nie będzie ogra-
niczony. Dołóż swoją cegiełkę do tego ważnego dla 
gminy wydarzenia! 

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Bieg 
Lwa. Wydarzenie jest współfinansowane przez 
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne. 

Szczegółowe informacje o Biegu Lwa na stronie 
www.bieglwa.pl. Wiele ciekawostek pojawia się tak-
że na profilu imprezy na Facebooku. 

Miejsce: Centralne miejsce Biegu Lwa – stadion GKS Tarnovia
Start – ul. 23 Października pod stadionem, Meta – stadion GKS Tar-

novia, Expo – boisko Szkoły Podstawowej, Koncert MEZO – stadion 
GKS Tarnovia

Trasa półmaratonu, Pogoni za Lwem, Sztafet Szkolnych:
ul. 23 Października – Szkolna – Pocztowa – Różana – Owocowa – 

Krucza – Pocztowa – 25 Stycznia – Poznańska – Kręta – 23 Październi-
ka – Szkolna – Sportowa – Cicha – 27 Grudnia – 23 Października

Trasa Biegu Lwiątek i Sztafety Pokoleń: stadion GKS Tarnovia
Plan minutowy:
8.30 – otwarcie biura zawodów Biegu Lwiątek i Sztafety Pokoleń;
9.00 –  otwarcie biura zawodów Półmaratonu, Pogoni za Lwem i Szta-

fety Szkolnej;
9.00 – otwarcie EXPO Lwa i stref rodzinnych;
10.00 – rozpoczęcie rywalizacji Biegu Lwiątek - start kat. D1;
10.20 – start kat. D2;
10.40 – start kat. D3
10.45 –  zamknięcie biura zawodów Biegu Lwiątek i Sztafety Poko-

leń;
11.00 – start kat. D4;
11.15 – start kat. D5;
11.45 – start Sztafety Pokoleń;
12.30 – dekoracja zwycięzców kat. D3, D4, D5 oraz Sztafety Pokoleń;
13.00 –  zamknięcie biura zawodów Półmaratonu, Pogoni za Lwem i 

Sztafety Szkolnej;
13.25 – występ Mażoretek; 
13.35 – rozgrzewka z WUEF Club-em;
13.50 – powitanie Biegaczy;
14.00 – start Półmaratonu, Pogoni za Lwem i Sztafety Szkolnej;
14.00 – start Maratonu Outdoor Cycling z WUEF Club-em;
15.30 – początek koncertu;
16.15 –  cz. 1 dekoracji: Półmaraton – OPEN, klasyfikacja Polek i Po-

laków, Pogoń za Lwem – OPEN;
17.00 – koniec limitu czasu Półmaratonu – zamknięcie trasy;
17.15 –  cz. 2 dekoracji: Półmaraton – kategorie wiekowe, Pogoń za 

Lwem – kategoriie wiekowe, Setka Lesonal, Sztafeta Szkolna 
i wszystkie pozostałe klasyfikacje;

18.00 – zakończenie Biegu Lwa.
~ Justyna Grzywaczewska
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252 osoby ukończyły tegoroczny Bieg 
Unijny, który odbył się 1 maja 
w Przeźmierowie. Zwyciężył Bar-

tosz Majorczyk z Grodziskiego Klubu Biegacza, któ-
ry 10-kilometrową trasę pokonał w 33 min. 11 sek. 
Drugi na mecie zameldował się ubiegłoroczny zwy-
cięzca Wiktor Nagirnjak (33.50), a trzeci Przemy-
sław Lasoń (36.53).

Wśród kobiet z czasem 42.46 zwyciężyła Gabriela 
Trzepacz z KB Maraton Turek. Drugie miejsce za-
jęła Katarzyna Kołaczkowska-Szcześniak (43.02) 
reprezentująca sklepbiegacza.pl, a trzecie Patrycja 
Grzeszczyk (45.44) z Świat Biegacza Fehlau Run 
Team. W klasyfikacji sołectw Gminy Tarnowo Pod-
górne pierwsze miejsce zajął Marek Skąpski z Prze-
źmierowa, który uzyskał czas 38.43, drugie Karol 
Walter z Kokoszczyna (40.23), a trzecie Tomasz Ko-
sicki z Lusówka (41.56). Wyniki poszczególnych ka-
tegorii zamieszczone są m.in. na stronie www.cza-
snachip.pl 

OSiR Tarnowo Podgórne, UKS Orkan i UKS 
Sprint Przeźmierowo dziękują: Auchan Swadzim, 
Tarnowskim Termom, Centrum Terapii Manualnej 
z Sierosławia, Teatrowi Nowemu im. T. Łomnic-

Wyniki po 8 konkurencjach

lp. sołectwo KOP
nordic 

walking
bieg 

7,5 km
bieg 4 

km
kręgle zawody pły-

wackie
turbo kozak Bieg Unijny suma

1 Baranowo 10 13 16 13 13 11 10 13 99

2 Batorowo 13 - 10 - - - - 9 32

3 Ceradz Kościelny 14 - - 11 - - 13 7 45

4 Chyby - - - - 9 - - - 9

5 Góra - - 8 - - - - - 8

6 Jankowice - - 9 - - - - - 9

7 Kokoszczyn - - 14 - - - - 15 29

8 Lusowo - - 12 14 12 15 14 12 79

9 Lusówko 11 12 - - 15 13 12 14 77

10 Przeźmierowo 16 14 15 16 10 10 16 16 113

11 Rumianek - - - - 14 - - 10 24

12 Sady 12 16 11 12 11 14 11 11 98

13 Sierosław - - - - - - - -

14 Swadzim - - - - - - - -

15 Wysogotowo 9 - - 15 - 12 - 36

16 Tarnowo Podgórne 15 15 13 - 16 16 15 8 98

Kolejny udany bieg

kiego w Poznaniu, Centrum fitness Wuef Club z Tarnowa Podgórnego, 
marketowi sportowemu Decathlon Swadzim, Bistro Dromader i pra-
cowni Kwiatowe Inspiracje oraz myjni samochodowej z Przeźmierowa, 
Gabinetowi Dietetycznemu Dietetyk Kliniczny mgr Eweliny Klemczak 
za ufundowanie nagród. 

Organizatorzy pragną podziękować również wolontariuszom pracują-
cym w biurze zawodów i przy obsłudze Biegu, Straży Pożarnej i Gmin-
nej z Tarnowa Podgórnego, Policji oraz kibicom, którzy dopingiem 
wspierali biegaczy.

Podziękowania dla serwisu i salonu Nissana Polody za udostępnienie 
samochodów, zespołu Coffee Band z Przeźmierowa oraz Gminy Tarno-
wo  Podgórne, z budżetu której tegoroczny Bieg Unijny był współfinan-
sowany.  ~ Ania Lis

Ranking sołectw

Rozegrane zostały dwie kolejne konkurencje w ramach XII edycji 
Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne. Pierwsza z nich 
odbyła się 16 kwietnia i był nią Turbo kozak. Turniej wygra-

ło Sołectwo Przeźmierowo, drugie miejsce zajęło Tarnowo Podgórne, 
a trzecie Lusowo. Kolejną konkurencją wliczaną do Rankingu był Bieg 
Unijny, który odbył się 1 maja. Wygrał ją Marek Skąpski reprezentu-
jący Sołectwo Przeźmierowo. Na drugim miejscu uplasował się Karol 
Walter z Kokoszczyna, a na trzecim Tomasz Kosicki z Lusówka. Finał 
sołeckich zmagań odbędzie się 4 czerwca podczas Dni Przeźmierowa.

~ Ania Lis
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Okładka: plakat „Bieg Lwa”. 

Zarządowi, koleżankom i kolegom z Gminnej 
Spółdzielni i wszystkim, którzy uczestniczyli 

w pogrzebie mojej mamy 
 

śp. Jadwigi Majdy
 

serdeczne podziękowanie
składa 

Elżbieta Antkowiak

Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich.

Naszemu koledze

Sylwestrowi Gąsiorowi
głębokie i szczere wyrazy współczucia  

z powodu śmierci 

Ojca

składają
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka 

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,  
bo zostawili ślady w naszych sercach”

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili  
z nami smutek i żal, okazali wiele serca i  życzliwości  

oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

śp. Romana Szczechowiaka 

rodzinie, przyjaciołom, ks. proboszczowi Adamowi Prozorowskiemu, 
sąsiadom, znajomym, delegacjom – za okazaną pomoc,  
współczucie, wieńce i kwiaty serdeczne „Bóg zapłać” 

składa 
żona i córki z rodzinami 

Rodzinie i najbliższym wyrazy współczucia  
z powodu śmierci 

Śp. Zygmunta Gałki

Byłego sołtysa SIerosławia

składają Sołtys i Rada Sołecka Sierosławia „Są chwile i ludzie, których się nie zapomina”

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

śp. Zygmunta Gałki
sołtysa wsi Sierosław w latach 1965 – 2015 roku 

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  

z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard  

z Radnymi
Sołtysi

Klinet Sp. z o.o.

zatrudni
OPERATORÓW WÓZKÓW 

WIDŁOWYCH

na obiekt logistyczny
w Tarnowie Podgórnym

Prosimy o kontakt pod nr telefonu:
61 8823740/8823745 w godz. 8-16

e-mail: poznan.konsalnet@gmail.com

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)
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DAM PRACĘ

•  Poszukuję fryzjerki na cały etat. 
Oferuję dobre warunki pracy, miłą 
atmosferę i możliwości rozwoju. Sa-
lon prężnie działa od 5 lat mieścimy 
się w Cerekwicy ( gmina Rokietnica). 
Mile widziane doświadczenie. Zainte-
resowane osoby proszę o kontakt tel. 
503-392-380
• Zatrudnię pracownika na produkcję. 
Umowa o pracę. Praca od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 7:00 do 
15:00. Wysogotowo.
• Zatrudnię krawcowe, szwaczki, po-
moce krawieckie, praca stała. Prze-
źmierowo  tel. 61 8142 745
• Przyjmę recepcjonistkę/kelnera do 
pracy w Hotelu Orange w Przeźmie-
rowie, Prosimy przesyłać swoje CV 
na adres: hotel@hotelorange.pl lub 
składać osobiście w recepcji Hotelu 
Orange Przeźmierowo.
• Zgłoszenia: INSOGLAS Sp. Jawna 
ul. Kamienna 6, 62-081 Wysogoto-
wo; j.wojtalewicz@insoglas.pl; tel: 
61/8162919 
• Atrakcyjna praca - Firma sprząta-
jąca zatrudni od zaraz osoby z orze-
czeniem. Praca  na terenie: Tarnowo 
Podgórne, Mrowino i okolice. Kon-
takt: 785-191-533

• Firma HS Cleaning zatrudni oso-
by do sprzątania hali produkcyjnej w 
Jankowicach. Praca 3-zmianowa, na 
cały etat. Wymagana książeczka sa-
nepidowska. Osoba kontaktowa: Ma-
riusz Gorzelańczyk, tel: 600 097 015.
• Przyjmę osoby do sprzedaży owo-
ców sezonowych na straganach. 
Praca możliwa również w weekendy. 
Szczegółowe informacje 500-166-
094, 660-943-376.
• Zakład fryzjerski w Kaźmierzu za-
trudni fryzjerów. tel. 697-477-379
• Zatrudnimy osoby do prac przy za-
kładaniu i  pielęgnacji ogrodów. Ser-

decznie zapraszamy do współpracy 
miłych i  pracowitych ludzi. Kontakt 
tel 669 324 437
• Instalatora wod kan co zatrudnię 
601-782-689
• Agencja Ochrony zatrudni od zaraz! 
Mile widziane osoby z orzeczeniem. 
Praca w ochronie na terenie: Tarno-
wo Podgórne, Wysogotowo i okolice. 
Kontakt: 517-574-235
• Przyjmę uczniów w zawodzie me-
chanik samochodowy, elktromecha-
nik na rok szkolny 2016/2017. Tel. 
605 853 602
• 

SZUKAM PRACY
• Prace biurowe i księgowe polecam. 
511 605 640
• Podejmę pracę w biurze. Baranowo 
i okolice. 603-847-778
• Niania z wieloletnim doświadcze-
niem zaopiekuje się dzieckiem. tel. 
667-464-874
• Zaopiekuję się osobą chorą lub star-
szą - tel. 785-381-851
• Mycie okien - tel. 516-091-274
• Zaopiekuję się starszą osobą, prak-
tyka - 726 075 503

ZATRUDNIMY  
KELNERÓW I POMOCE 
KUCHENNE 
DO NOWEJ RESTAURACJI 
W HOTELU EDISON
W BARANOWIE.

Zainteresowane osoby  
prosimy o kontakt

t: +48 505 433 959
e: recepcja@hoteledison.com.pl

edison_reklama_180x254.4.indd   1 09.05.2016   10:51

Karlik Spółka Jawna
zatrudni do salonu samochodowego

w Baranowie na stanowisko:

Dozorca
Wymagania: 

- odpowiedzialność za powierzone obowiązki
- umiejętność pracy w zespole

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

Aplikację prosimy wysyłać na adres:
e-mail: pracakarlik@karlik.poznan.pl 
lub Firma Karlik Spółka Jawna, ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę dla Firma Karlik Spół-
ka Jawna przy ul. Kaliskiej 26 w Poznaniu na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych (z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
Jednocześnie informujemy, iż odpowiadamy tylko na wybrane aplika-
cje. Nadesłane aplikacje nie będą podlegały zwrotowi.

Oferujemy:
• własną bazę klientów
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• atrakcyjne warunki pracy
• szkolenia i możliwość rozwoju
•  pracę na wysokiej klasy urządzeniach 

i renomowanych kosmetykach
Od kandydatów oczekujemy:

• wykształcenia kierunkowego
• doświadczenia zawodowego
• gotowości do szkoleń
• umiejętności sprzedażowych

w Rokietnicy
poszukuje kandydatów
na stanowiska:

KOSMETYCZKI/KOSMETOLOGA
oraz FRYZJERKI/FRYZJERA

Kontakt:  www.vesna-salon.pl
e-mail: biuro@vesna-salon.pl
tel. 665141444
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 reklama
W Kimball Electronics Poland produkujemy wysokiej jakości wyroby elektroniczne  na zlecenie 
klientów z branży motoryzacyjnej i przemysłowej oraz wyroby i urządzenia medyczne.   

Zatrudniamy blisko 800 pracowników. 
Jesteśmy jedną z dwóch fabryk Kimball 
Electronics w Europie. Jesteśmy liderem 
wśród firm z sektora EMS (Electronics 
Manufacturing Services)  w Polsce, lau-
reatem Diamentów 2013 miesięcznika 
Forbes. Znajdujemy się w gronie Gazel 
Biznesu, czołówce rankingu 100 naj-
większych  firm Wielkopolski i w pierw-
szej 500-ce największych firm w Polsce. 

PRACOWNIK MAGAZYNU 
miejsce pracy: Tarnowo Podgórne, powiat poznański nr ref: MAG/05/16

Oferujemy pracę na różnych obszarach magazynu:
	 •	 obszar przyjęcia materiałów
	 •	 obszar wydania materiałów na produkcję
	 •	 obszar wysyłki

W zależności od obszaru, zakres obowiązków  
będzie obejmował:
	 •	 obsługę rozładunku dostaw 
	 •	 przyjęcie materiałów do systemu operacyjnego (SAP)

	 •	 	przemieszczanie materiałów w magazynie paletowym 
lub półkowym

	 •	 	przygotowywanie materiałów na zlecenia produkcyj-
ne (pobranie z magazynu, odliczenie właściwej ilości, 
przepakowanie)

	 •	 dostarczanie materiałów na stanowiska produkcyjne 
	 •	 odbieranie wyrobów gotowych z obszaru produkcji
	 •	 pakowanie wyrobów do wysyłki 
	 •	 obsługę załadunku wysyłek

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy, poszukujemy osób na stanowisko:

Poszukujemy kandydatów, którzy posiadają następujące kwalifikacje:
•	 uprawnienia i doświadczenie w obsłudze wózków podnośnikowych wysokiego składowania
•	 mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie w firmie produkcyjnej,
•	 umiejętność obsługi komputera, podstawowa znajomość pakietu MS Office,
•	 umiejętność pracy w SAP będzie dodatkowym atutem,
•	 wykształcenie średnie.

Oferujemy:
•	 umowę o pracę na czas określony w systemie zmianowym i/lub systemie 4-brygadowym 
•	 	atrakcyjne wynagrodzenie na poziomie rynkowym, w tym możliwość uzyskania premii 

regulaminowej po pierwszym przepracowanym miesiącu,
•	 pracę w nowoczesnej międzynarodowej firmie o wysokich standardach pracy
•	 dofinansowanie do karty Multisport bądź prywatnej opieki medycznej,
•	 	możliwość skorzystania z bezpłatnej opieki stomatologicznej w gabinecie znajdującym się na 

terenie zakładu,
•	 posiłki regeneracyjne,
•	 możliwość uzyskania nagród finansowych i rzeczowych za zgłaszane pomysły usprawnień,
•	 	nagrody finansowe za polecenia potencjalnych pracowników w wybranych rekrutacjach (na 

zasadach określonych w regulaminie),
•	 	możliwość angażowania się w inicjatywy społeczne pracowników (m.in. akcje charytatywne 

i sportowe),
•	 możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego, kasy zapomogowo-pożyczkowej,
•	 	w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: bony świąteczne, dofinansowanie 

do wypoczynku (tzw. „wczasy pod gruszą”), pomoc na cele mieszkaniowe, pomoc osobom 
w szczególnie trudnych warunkach rodzinnych i materialnych,

•	 korzystną lokalizację – ok. 20 min od Poznania komunikacją podmiejską.
Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do grona pracowników Kimballa zachęcamy do prze-
słania dokumentów (CV, list motywacyjny) do dnia 15 czerwca 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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MIESZKANIE
do wynajęcia - DĄBRÓWKA

(2 pokoje)

602 238 676

CZYSZCZENIE
WNĘTRZ

SAMOCHODOWYCH

506 855 776
PERFEKCYJNIE

Opieka BHP
601 288 007

KAWALERKI
szukam

PRZEŹMIEROWO - (okolice)

512 082 826

USŁUGI
BRUKARSKIE

727 694 197
PROFESJONALIZM 100%

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

tel. 603 635 878

M Y C I E
O K I E N

S ol idnie
i  sprawnie

POSZUKUJE
PRACOWNIKA

SPRZĄTAJĄCEGO
MIEJSCE PRACY: TARNOWO PODGÓRNE,

UL. KRUCZA 20

Zakres obowiązków:
•  sprzątanie pomieszczeń firmy  (biura, toalety, 

korytarze);
•  utrzymywanie w czystości terenu należącego 

do firmy (chodniki, parking, trawniki).

Wymagania:
• dobra organizacja pracy i samodzielność;
• odpowiedzialność i dyspozycyjność.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres
e-mail: biuro@grupafachowiec.net  

lub telefonicznie: 605 105 920

PRACA
DLA MĘŻCZYZNY

DOBRE ZAROBKI
tel. 781-930-131

Wymagane doświadczenie. 
Bardzo dobre warunki.

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

Firma JASS z Baranowa
zatrudni:

Krawcową
oraz

Pomoc Krawiecką

Jedna z największych fi rm 
w branży ochrony Spółka Konsalnet

zatrudni:
PRACOWNIKÓW OCHRONY

na obiekt logistyczny
w Tarnowie Podgórnym

Prosimy o kontakt w godz. 8-16
pod nr telefonu 61 8823745/8823740

e-mail: poznan.konsalnet@gmail.com

Zatrudnienie na umowę zlecenie
w okresie od czerwca do sierpnia br.

Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerami

61 6501141,  61 6501107

Herlitz Spółka z o.o. w Baranowie,
ul. Szamotulska 2 

zatrudni pracowników
do prostych prac

na produkcji
i przy komisjonowaniu 

Zapraszamy!

KIEROWNIK
BUDOWY

Odbiory mieszkań
od dwewloperów

tel. 604 067 279
inż. Tomasz Hadrych

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA
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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

ZACHODNIE
UŻYWANE MEBLE

I ARTYKUŁY
WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

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

ul. Wiosenna 43, Baranowo

Najserdeczniejsze życzenia dla naszej
Przyjaciółki, Koleżanki

Powiernicy!
 

Szalonej, zwariowanej

Iwonie Hannie Rzepce

z okazji 50-tych urodzin
 

spełnienia marzeń dużo radości i uśmiechu
 życzą

koleżanki i koledzy

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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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

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
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
692 696 477

w budynku Dobre Okna
w Tarnowie Podgórnym

przy ulicy Poznańskiej

Wydzierżawię
sklep wędkarski z wyposażeniem

Wydzierżawię
sklep wędkarski z wyposażeniem

692 696 477

w budynku Dobre Okna
w Tarnowie Podgórnym

przy ulicy Poznańskiej

Producent łóżek
z drewna litego
WYPRZEDAŻ Z MAGAZYNU

-30, -40%

Sady, ul. Ludowa 11
www.helak.poznet.pl

602 628 588

PHARAO, BASIC PLUS,
NEPAL, PRIMO,

OMEGA, LIZBONA

PSYCHOLOG
TRENING

ASERTYWNOŚCI
660 140 488

KWATERY
LUSOWO

504 045 147

Wynajmę mieszkanie
dwupokojowe

w Tarnowie Podgórnym
Kontakt: 723 103 075

REMONT
ZA GROSZE

727 694 197

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

ORAZ WIELE INNYCH
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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

www.handform.pl

62-081 Baranowo

ul.Poznañska 20

www.budmar.pl

CENTRUM KLINKIERU

 I DACHÓWEK

tel./fax 
+48  61 814 23 08

w sprzeda¿y ceg³y klinkierowej
i dachówek ceramicznych
na rynku wielkopolskim

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

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13
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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
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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

ROD IV SIEROSŁAW

SPRZEDAM
691 369 344

Działkę 400/60 z domkiem
nowym, całorocznym

kom. 602 659 208

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

PROJEKTOWANIE ZAKŁADANIE
I PIELĘGNACJA OGRODÓW
MAŁA ARCHITEKTURA, BRUKARSTWO

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

Tel. 502 320 559 

ogrodyogrody

PROMOCJA 
-15%  

na usługi BHP przy podpisaniu  
umowy na pełnienie zadań służby 

BHP w 2016 roku 

Tel. 723 384 768 
marcin@mar-tin.com.pl 
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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

§
USŁUGI

DEKARSKO-BLACHARSKIE
naprawy i remonty

dachów • balkonów • tarasów

666 072 710
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USŁUGI BRUKARSKIE
I REMONTOWE

TEL. 501-617-969

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

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

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

061 814 27 12 

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

DREWNO
KOMINKOWE

NISKIE CENY • TRANSPORT GRATIS
PROMOCJA

SOSNA 139,- DĄB 179,-

tel. 691 369 312

USŁUGI BRUKARSKIE
I REMONTOWE

TEL. 501-617-969

Chyby
sprzedam działkę

2000 m2

tel . 794 700 252
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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

U
ZA

LEŻN
IEN

IA
PS

YC
H

OT
ER

A
PI

A

Przeźmierowo 
ul. Rynkowa 63
tel.  61 8 163 900

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

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488tel. 609 420 541

UKŁADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ

Lusówko
Również dojazd do pacjenta

LOGOPEDA
tel. 502 283 655

TERAPIA NATURALNA
masaże z dojazdem

do kienta

733 009 533
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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

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

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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Rozglądasz się za reklamą?

Zajrzyj do nas!

katalogi,
foldery,
ulotki,
druk cyfrowy,
fotografia produktowa...o

fe
ru

je
:

Studio graficzne

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148
tel. 601 70 55 41, biuro@pwprojekt.pl

Płytki • biały montaż • panele
płyta GK • szpachlowanie

malowanie

) 515 196 107

OFERTA:
Styropian laminowany „Styropapa”

Styropian spadkowy
Kliny styropianowe

Papy termozgrzewalne i tradycyjne
Kleje montażowe

AKCESORIA DACHOWE:
Kominki, kielichy przyścienne, rynny

Blachy powlekane kolor
Blachy ocynkowane

Styropian - (SUPER CENA)

Kleje do styropianu i siatki
Siatka podtynkowa

Kołki do montażu styropiany
TRANSPORT

Kontakt:
TECH-BUD, ul. Tarnowska 45/47, 62-090 Napachanie
tel./fax 61 814 27 68, 604 288 704, 604 288 703, 602 638 779

e-mail: biuro@tech-bud.poznan.pl

POKRYCIA DACHOWE

JEŚLI NIE WIESZ,
CZEGO POTRZEBUJE TWOJE OKNO

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS
MY WIEMY!

SERWIS OKIEN I ROLET

PUHP EKROL

• OKNA PCV, DREWO ALUMINIUM •
• ROLETY ZEWNĘTRZNE •
• ROLETY MATERIAŁOWE •

• ROLETY RZYMSKIE •
• MOSKITIERY •

• SERWIS •
• DZRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE •

• BRAMY GARAŻOWE •
• MARKIZY •

ul. Hiacynta 36 tel. 606 854 571
Lusówko 692 172 361
www.ekrol.pl ekrol@onet.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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Już od 13 maja  
zapraszamy do nowej 
restauracji Lumière 
restaurant&wine  
w HoteLu edison  
w Baranowie.

nowe wnętrza,  
nowe smaki!

Miejsce to wyróżniać będzie bogata 
oferta wysokiej jakości polskiego 
mięsa oraz szeroki wybór wina, 
idealnie dobranego do serwowanych 
potraw. Prawdziwym rarytasem 
i gratką dla smakoszy będzie 
sezonowana wołowina. Cały proces 
jej dojrzewania przeprowadzany jest 
w specjalnych szafach, widocznych 
dla naszych gości. Przygotowany  
z tego mięsa grillowany stek na 
pewno zasługuje na uwagę.

Hotel edison  
Baranowo, 62-081 Przeźmierowo
T: +48 517 064 415
www.restauracja-lumiere.pl
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