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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!
Czas festynów, imprez plenerowych, wydarzeń sportowych 

w pełni – część z nich relacjonujemy na  łamach, na kolejne za-
praszamy. Wśród nich najważniejsze są Dni naszej Gminy połą-
czone z koncertem Lata z Radiem (1-2 lipca) – proszę sprawdzić 
jakie gwiazdy zawitają do nas w tym roku.

Wewnątrz numeru przedstawiamy także kolejny wariant prze-
biegu linii 400kV, zaproponowaną przez Polskie Sieci Elektro-
energetyczne – to siódma już propozycja kompromisowego roz-
wiązania. 

W lipcu po raz kolejny przyjedzie do nas grupa dzieci z Ka-
mieńca Podolskiego na Ukrainie. Jeśli chcą Państwo pomóc 
w uprzyjemnieniu ich pobytu – prosimy o kontakt. Dzieci spędzą 
jeden tydzień w naszej Gminie, a drugi – w Bardzie. A o tym, co 
można zobaczyć u naszych dolnośląskich partnerów i dlaczego 
warto do Barda pojechać można przeczytać na naszych łamach.

Zapraszam do lektury
 ~ Agnieszka Rzeźnik 

 Redaktor naczelna

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy w Filii Urzędu  
w Przeźmierowie – 11 lipca w godz. 15.00-17.00

Kasa TP-KOM

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. informu-
je, że od 1 lipca 2016 roku kasa zakładu będzie czynna w każdą 
środę od godz. 7.30 do godz. 14.00.

 ~ TP-KOM

Miejscówka na plażówkę 

Sołtys Tarnowa Podgórnego zaprasza wszystkich chętnych do ko-
rzystania z boiska do siatkówki plażowej i do grillowiska znaj-
dującego się przy ul. Ogrodowej w Tarnowie Podgórnym (za 

Biblioteką). Zainteresowanych prosimy o kontakt z sołtysem Piotrem 
Owczarzem tel. 603 601 933. ~ ARz

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów 
SELEKT”, w związku ze zmianą przepisów, ustalił opłatę ry-
czałtową za odbiór odpadów komunalnych od  domków letnisko-

wych lub innych  nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowe. 

Ryczałtowe stawki wynoszą: 120 zł rocznie, jeżeli odpady są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny oraz 170 zł, jeżeli odpady są zbierane 
i odbierane w sposób nieselektywny.

Opłatę ryczałtową uiszcza się z góry za rok, w terminie do końca 
czerwca każdego roku. Więcej informacji na stronach Selektu www.
selekt.czempin.pl w zakładce Aktualności

~ Piotr Kaczmarek, II Zastępca Wójta

Zmiana opłat za odpady  
z działek letniskowych
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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

Gdzie powstanie szkoła w Baranowie?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Panie Wójcie, w Planie Rozwoju 
Lokalnego zapisano budowę 

szkoły podstawowej w Baranowie. 
Wiem, że rozpatrywane są różne 

lokalizacje. Czy już wiadomo, 
gdzie ostatecznie powstanie 

szkoła?

Dotychczas rozmowy na temat lokalizacji szkoły podstawowej w Baranowie prowa-
dziliśmy z poznańskim Uniwersytetem Przyrodniczym. Nasze założenia dla inwe-
stycji są następujące: powierzchnia terenu przeznaczonego na potrzeby szkoły to 

19 810 m2, powierzchnia zabudowy – 3 591 m2. Chcemy, by była to placówka prowadząca 
18 oddziałów dla 450 uczniów. Szkoła ma posiadać salę gimnastyczną wraz z zapleczem, 
plac zabaw, boisko wielofunkcyjne. Zaplanowano także utworzenie pasa zieleni izolacyj-
nej od strony ulicy Szamotulskiej. Jestem przekonany, że teren, o którym rozmawiamy z 
Uniwersytetem Przyrodniczym, jest w stanie zaspokoić nasze potrzeby w tym zakresie.

W ostatnim czasie również Agrobex zaproponował koncepcję lokalizacji szkoły podsta-
wowej, częściowo na swojej działce. Powierzchnia całkowita terenu pod szkołę to 14 145 
m2 (z czego połowa należy do Agrobexu), a przewidywana powierzchnia zabudowy 2 410 
m2. Wg tej koncepcji szkoła ma mieć 18 oddziałów w tym wydzielone nauczanie począt-
kowe, salę gimnastyczną, bezpośrednie połączenie z terenami sportowymi oraz parking.  

Przyszła lokalizacja szkoły w Baranowie była jednym z tematów poruszanych na spo-
tkaniu z mieszkańcami Baranowa i Chyb, które odbyło się 8 czerwca w auli Gimnazjum 
w Baranowie. Wspólnie z mieszkańcami analizowaliśmy obie lokalizacje. Ostatecznie wa-
riant budowy szkoły na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego został uznany za spełniają-
cy oczekiwania mieszkańców. Senat tej uczelni już wyraził zgodę na zbycie terenu pod 
budowę szkoły. Chciałbym, aby w nowej placówce uczniowie mogli powitać rok szkolny 
2018/2019.
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości
Baranowo

 Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę świe-
tlicy

 Otrzymaliśmy zezwolenie wykonania przy-
łącza wody do nawadniania boiska na Os. 
Rubinowym

Batorowo

 Przygotowanie do przetargu na przebudowę 
ul. Widok 

Ceradz Kościelny

 Trwa budowa nawierzchni jezdni ul. Kalwow-
skiej

 Trwa budowa chodnika ul. Za Ogrodami

Chyby

 Oddano do użytku molo

 Trwa procedura wyboru wykonawcy chodni-
ka ul. Szkolnej

 Trwa opracowanie projektu nowej na-
wierzchni ul. Lipowej

Góra

 Opracowano projekt przebudowy ul. Szkolnej

Jankowice

 Trwa budowa ścieżki rowerowej łączącej Lu-
sówko z Jankowicami

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

 Trwają roboty polegające na rewitalizacji Ze-
społu Pałacowo-Parkowego 

Wybrano wykonawcę budowy 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 Podgórnym 

Lusowo

 Trwa opracowywanie projektu kolejnego eta-
pu budowy ścieżki rowerowej w ul. Wierzbo-
wej (Lusowo – Tarnowo Podgórne)

 Trwa procedura wyboru wykonawcy rozbu-
dowy szkoły podstawowej

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

Lusówko

 Trwa przebudowa Pałacu

 Trwa przygotowanie do przetargu na budowę 
ul. Przystaniowej

 Trwa budowa ścieżki rowerowej łączącej Lu-
sówko z Jankowicami

Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka i Wójt Rokietnicy 
Bartosz Derech podpisali list intencyjny w sprawie utworze-
nia linii autobusowej, łączącej główne miejscowości gmin. 

Celem tej współpracy jest ułatwienie mieszkańcom korzystania 
z obiektów oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych. Dla 
mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne takie rozwiązanie umożliwi 
dostęp do osobowego transportu kolejowego. 

~ ARz 

Autobusem do Rokietnicy

Podczas sesji w dniu 7 czerwca Rada Gminy obradowała nad 
udzieleniem Wójtowi absolutorium. 

Głosowanie poprzedziło zapoznanie się radnych ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym Gminy, 
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rady 
Gminy (w tym Komisji Rewizyjnej) oraz informacji o stanie mienia. 
Następnie Wójt Tadeusz Czajka przedstawił dane o pracy poszcze-
gólnych Wydziałów Urzędu Gminy, jednostek i spółek komunalnych 
w 2015 roku. 

Po wysłuchaniu powyższych opinii Rada Gminy udzieliła jednogło-
śnie absolutorium. 

Wójt podziękował radnym za wyrażenie tak pozytywnej oceny. 
Szczególne podziękowania za czuwanie nad budżetem Gminy złożył na 
ręce Skarbnik Gminy Justyny Witkowiak. 

~ ARz

Absolutorium jednogłośnie
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 aktualności

W tym roku Dni Prze-
źmierowa wypełnio-
ne były włoskimi ak-

centami. W sobotę, 4 czerwca,  
w Parku im. St. Kanikowskiego 
przy akompaniamencie włoskich 
melodii wystąpiły m.in. przed-
szkolaki z Przedszkola „Leśne 
Skrzaty” i „Kaczuszka”. Utwory 
rodem z Italii wykonał również Ja-
cek Wietrzykowski (w tym jeden 
z Sołtys Przeźmierowa Katarzyną 
Preyer!). 

Ponadto na scenie festynowej 
pojawili się finaliści Gminnego 
Przeglądu Talentów oraz perku-
sistka Vanessa Jaskólska. Dużą 
widownię zgromadzili oczywiście 
tancerze z Dziecięcego Zespołu 
Pieśni i Tańca Ludowego Modraki 
oraz muzycy Orkiestry Da Capo. 

Równolegle przebiegała rywali-
zacja z Turnieju Sołectw. Zaciętą 
rywalizację wygrało ostatecznie  
Baranowo przed Tarnowem Pod-
górnym i Lusowem (relacja z Tur-
nieju na stronach sportowych tego 
numeru). W Parku Kanikowskie-
go można również było postrzelać 
na strzelnicy wiatrówkowej Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego 
oraz na strzelnicy pneumatycznej. 
Była wystawa starych samocho-
dów, dmuchańce dla dzieci oraz 
typowo festynowe stoiska.  

Na zakończenie wystąpili Hali-
na Benedyk i Roberto Zucaro, któ-
rzy zaprosili publiczność do tańca 
w rytm – a jakże! – włoskich prze-
bojów.

Drugi dzień dedykowany był 
dzieciom. W ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Dziecka 
w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo oraz na boisku Orlik przygoto-
wano wiele niespodzianek: spek-
takle teatru KROKODYL oraz 
Grupy Sortownia, a także zaję-
cia artystyczne oraz gry i zabawy 
sportowe m.in. skoki przez linkę, 
grę w gumę, pajaca i turniej gry 
w kapsle. 

Organizatorami Dni Przeźmie-
rowa byli: Sołtys i Rada Sołecka 
Przeźmierowa, OSiR, GOK Se-
zam i Gmina Tarnowo Podgórne. 

~ ARz

Włoska Fiesta w Przeźmierowie
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Przeźmierowo

 Zakończono przebudowę ul. Kościelnej i Ja-
rzębinowej

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

 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę ul. Leśnej

 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę ul. Wysogotowskiej

 Otrzymaliśmy pozwolenie na modernizację 
Parku im. St. Kanikowskiego 

 Zakończono opracowanie dokumentacji na 
przebudowę ul. Jagodowej.

 Trwa procedura przetargowa na moderniza-
cję schodów wejściowych do szkoły podsta-
wowej

Sady

 Podpisano umowę na przebudowę ul. Rolnej

 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

 Trwa przebudowa ul. Pokrzywnickiej

 Trwa opracowywanie dokumentacji projek-
towej budowy budynków komunalnych w 
Sierosławiu

 Trwa przebudowa ul. Granitowej

Tarnowo Podgórne

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

 Trwa opracowanie dokumentacji projekto-
wej budowy wschodniej obwodnicy Tarnowa 
Podgórnego 

 Trwa przebudowa budynku Ośrodka Zdro-
wia

 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej 
dla budynku komunalnego przy ul. Krętej.

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

Wybrano wykonawcę izolacji pionowej 
przeciwwilgociowej budynku gimnazjum i 
liceum

 Trwa procedura przetargowa na moderniza-
cję schodów wejściowych do szkoły podsta-
wowej

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

REE
has³o: poziomblizej

Bezpłatny internet

Na Rynku w Przeźmierowie można korzystać z bezpłatnego in-
ternetu – hasło: poziomblizej.

– Finalizujemy rozmowy z INEĄ na temat dalszych miejsc 
z dostępem do bezpłatnego internetu. Strefą free wi-fi chcemy objąć 
Park 700-lecia w Tarnowie Podgórnym i plażę w Lusowie – mówi Se-
kretarz Gminy Oskar Cierpiszewski. 

Najprawdopodobniej z bezpłatnego internetu w tych dwóch miej-
scach będzie można skorzystać już w wakacje. ~ ARz

Harmonogram Wymiany Wodomierzy

W związku z koniecznością wymiany wodomierzy, zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Prawie o Miarach (Dz. U. z 
2004 nr 243 poz. 2441) i Rozporządzeniu Ministra Gospo-

darki z dnia 7.01.2008 r., upoważnieni pracownicy Tarnowskiej Gospo-
darki Komunalnej dokonują bezpłatnie wymiany wodomierzy – obec-
nie akcja przebiega na terenie Tarnowa Podgórnego wg następującego 
harmonogramu.
miesiąc ulice
Czerwiec Cicha, Modrakowa, Kalinowa, Wrzosowa, Sadowa, 27 

Grudnia, 23 Października (od nr 102 do ul. Szkolnej), 
Szkolna, Sportowa, Zielona 

Lipiec Spółdzielcza, 23 Października (od Szkolnej do Rokiet-
nickiej), Rokietnicka, Wąska, Jasna, Kręta, Przeczni-
ca, Łąkowa, Łanowa

Sierpień Rolna, Zbożowa, Krótka, Czereśniowa, Działkowa, 
Marianowska, Wesoła Kolorowa, Drukarska, Poznań-
ska – strona północna

 W przypadku nieobecności Państwa w domu, pozostawiona zostanie 
w skrzynce pocztowej informacja z prośbą o kontakt w sprawie uzgod-
nienia dogodnego dla Państwa terminu wymiany.  Z góry dziękujemy za 
współpracę. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosi-
my o kontakt pod numerem telefonu 61 8 146 430 wew. 433 .

~ TP-KOM

BIO odpady w sezonie 2016

Wraz z rozpoczęciem sezonu ogrodowego „TP-KOM” uprzej-
mie informuje, że Spółka kolejny raz przygotowała dla 
mieszkańców Gminy pojemniki 240 l na bioodpady, które 

mogą być zastosowane jako alternatywa dla stosowanych powszechnie 
worków na bioodpady. Wskazane pojemniki można bezpłatnie wydzier-
żawić od TP-KOM na podstawie stosownej umowy. Wszystkich zain-
teresowanych mieszkańców zapraszamy do siedziby Spółki przy ulicy 
Zachodniej 4 w Tarnowie Podgórnym. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 61 8 146 430  wew. 434 .

~ TP-KOM
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11 maja w Tarnowie Pod-
górnym odbyła się III 
ogólnopolska konfe-

rencja Odkodowany Biznes Od-
kodowany Samorząd. Organiza-
torami wydarzenia byli Gmina 
Tarnowo Podgórne i Tarnowskie 
Stowarzyszenie Przedsiębiorców, 
natomiast partnerem medialnym 
było Pismo Samorządu Teryto-
rialnego Wspólnota. W Hotelu 
500 spotkało się ponad 80 samo-
rządowców i przedsiębiorców 
z całej Polski.

Na początku uczestnicy wysłu-
chali wykładu ekonomisty prof. 
Mirosława Gronickiego, ministra 
finansów w rządzie Marka Belki. 
Profesor podsumował rozwój go-
spodarczy naszego kraju na prze-
strzeni ostatniego ćwierćwiecza, 
omówił wpływ podejmowanych 
ostatnio decyzji w obszarze poli-
tyki fiskalnej i monetarnej na sy-
tuację ekonomiczną Polski oraz 
przedstawił swoje prognozy eko-
nomiczne na najbliższe lata. 

Następnie uczestnicy przy-
słuchiwali się dwóm debatom. 
Pierwsza poświęcona była nowo-
czesnemu przywództwu, a prowa-
dził ją Krzysztof Kotapski z MPS 
KT&CG. W dyskusji udział wzię-
li: Dyrektor Centrum Logistycz-
nego AMAZON Robert Stobiń-
ski, proboszcz parafii w Lusowie 
ks. dr Dariusz Madejczyk, Pre-
zes Zarządu NOTI Ryszard Bal-
cerkiewicz, Prezydent Pozna-
nia w latach 1998-2014 Ryszard 
Grobelny oraz dr Stanisław Zy-
borowicz z Wydziału Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa UAM. 
Każdy z dyskutantów pokazywał 
najważniejsze w jego opinii cechy 
dobrego przywódcy – okazało się, 
że są cechy takie jak zaufanie do 
współpracowników i umiejętność 
strategicznego myślenia są uni-
wersalne zarówno dla liderów 
samorządowych jak i dla szefów 
biznesu. 

Druga debata została poświę-
cona zagadnieniom budowania 
marki. Artur Gnat z Domu Marki 
Max von Jastrov zaprosił do dys-

Biznes i samorząd na jednej konferencji

kusji Burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego, 
Prezydenta Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej 
Macieja J. Cybulskiego, Prezesa Zarządu Balma Mi-
chała Balcerkiewicza oraz Członka Zarządu INEA 
Jarosława Pijanowskiego. Wspólnie poszukiwano 
odpowiedzi na pytanie czy i jaki wpływ na wizeru-
nek samorządu ma obecność przedsiębiorstw oraz ja-
kie cechy są ważne dla inwestorów przy analizowa-
niu ofert inwestycyjnych. 

Po południu odbyły się warsztaty, na których 
w praktyce można było pogłębić wiedzę w zakresie 
przywództwa i budowania wartości marki. 

~ ARz
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Już 30 czerwca na terenie Toru Poznań rozpocz-
nie się jedna z największych imprez motoryza-
cyjnych w Polsce. Gran Turismo Polonia zago-

ści w Poznaniu już po raz 12., skupiając najszybsze 
i najbardziej wyjątkowe samochody Europy. Jednak 
to nie wszystko. 

Organizatorzy, wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców, chcą stworzyć nową markę 
Gran Turismo Polonia jako imprezy przeznaczonej 
nie tylko dla fanów motoryzacji, ale wszystkich osób 
chcących w pełni wykorzystać pierwsze dni wakacji. 
Trwający trzy dni piknik to jedno z głównych założeń 
organizatorów. Będzie to wydarzenie skierowane do 
każdego, bez względu na wiek, płeć czy zaintereso-
wania, dlatego przewidywane są atrakcje o zróżnico-
wanym charakterze, m.in. „Las jakby nie było jutra”, 
czyli park zabaw dla dzieci z animatorami zabaw, 
Arena Bohaterów, na której pojawią się policjanci, 
strażacy, ratownicy i żołnierze promujący bezpie-
czeństwo na drogach i zdrowy styl życia oraz strefa 
relaksu. Nie zabraknie zróżnicowanej strefy gastro-
nomicznej z kulinarnymi niespodziankami. Jedną z 
atrakcji będzie przygotowany z myślą o Gminie na-
miot gier z symulatorem wyścigów, dzięki któremu 
gracze będą mogli ścigać się po wirtualnym Torze 

Gran Turismo na Torze

Poznań. W ramach biletu (20 zł / 1 
dzień, 40 zł / 3 dni) wszystkie wy-
mienione atrakcje będą bezpłatne.  
Kilkudniowy event skierowany 
do tysięcy osób zainteresowa-
nych aktywnym wypoczynkiem 
to nie tylko znakomita idea, ale 
także możliwość współtworze-

nia nowego Gran Turismo Polo-
nia przez każdego z uczestników. 
Śmiało możemy zatem stwier-
dzić, że motto Jak gdyby nie było 
jutra nabiera nowego znaczenia. 
Do zobaczenia na Torze Poznań!

~ na

20 maja symbolicznym przecięciem wstęgi wypoczywającym 
na plaży w Chybach na Jeziorze Kierskim przekazano molo. 
Inwestycja została sfinansowana z budżetu Gminy Tarnowo 

Podgórne – jej koszt to ok. 1 mln zł. Molo szybko stało się ulubionym 
celem spacerów – warto tam zajrzeć!

~ ARz 

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

 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej 
ścieżki pieszo-rowerowej ul. Cichej

 Podpisano umowę na wykonanie zagospoda-
rowania terenu wokół biblioteki.

 Ogłoszono wyniki przetargu na termomo-
dernizację budynku komunalnego przy ul. 
Krętej 2

 Trwa wykonanie projektu instalacji gazowej i 
c.o. w bud. komunalnym przy ul. Poznańskiej 
88

 Zakończono realizację bud. administracyjne-
go Urzędu Gminy

 Trwa remont boiska do koszykówki na ul. 
Nowej

Wysogotowo

 Przekazano plac budowy na przebudowę uli-
cy Wierzbowej

Wykonano zagospodarowanie zielenią placu 
przy świetlicy

Wybrano wykonawcę remontu boiska

Pozostałe

 Opracowano dokumentację projektową na 
budowę placów zabaw na terenie Gminy

 Trwają prace remontowe w komunalnych 
budynkach mieszkalnych 
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Ochotnicza Straż Pożarna w Ceradzu Ko-
ścielnym świętowała 80-lecie swojego ist-
nienia. 7 maja uroczystości rozpoczęły się 

w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Bisku-
pa i Męczennika od mszy św. sprawowanej w in-
tencji strażaków. Potem poczty sztandarowe i de-
legacje jednostek OSP z naszej gminy oraz gmin 
Kaźmierz i Duszniki wraz z zaproszonymi gośćmi 
i mieszkańcami Ceradza Kościelnego przemaszero-
wali na pobliskie stawiska. Tu, po odegraniu hymnu 
państwowego, prowadzący uroczystość wiceprezes 
zarządu OSP Dawid Napierała przedstawił historię 
jednostki w Ceradzu Kościelnym, a następnie popro-
sił gminnego komendanta OSP o wręczenie medali 
za Zasługi dla Pożarnictwa, które otrzymali: dh Ro-
bert Kufel i dh Przemysław Baranowski. Wręczo-
no także trzy odznaczenia „Wzorowy Strażak” dla 
Dawida Czepczyńskiego, Daniela Kulawiaka i Syl-
westra Łąckiego) oraz 30 odznak „Za wysługę lat” 
(otrzymali je: śp. Władysław Wojtkowiak – za 70 lat 
w OSP, Bernard Blumka – za 65 lat, śp. Marian Fech-
ner – 55, Zbigniew Szwedek – 55, Marian Nowak 
– 50, Stanisław Osajda – 50, Stanisław Napierała – 
45, Wojciech Czepczyński – 40, Czesław Szymań-
ski – 40, Adam Baranowski – 35, Teofil Kopeć – 30, 
Janusz Szymański – 30, Przemysław Baranowski – 
15,  Robert Kufel – 15, Adrian Paul – 15, Marcin 
Baranowski – 15, Dawid Czepczyński – 5, Sylwester 
Łącki – 5, Daniel Kulawiak – 5, Błażej Czepczyń-
ski – 5).

Głos zabrał również Wójt Tadeusz Czajka, któ-
ry wyraził wielkie uznanie za ofiarność, poświęce-
nie oraz działanie na rzecz integracji mieszkańców. 
Podziękował druhnom i druhom, którzy obecnie 
i w przeszłości przyczynili się do powstania i roz-
woju jednostki, a ich rodzinom za wyrozumiałość 
i wsparcie. Podkreślił zmieniającą się na przestrzeni 
tych 80 lat rolę straży pożarnej w środowisku wiej-
skim oraz zaakcentował dokonującą się widoczną 
zmianę pokoleniową w szeregach ochotników, gdzie 
zaszczytne i odpowiedzialne funkcje często przeka-
zywane były i są z ojca na syna.

80 lat OSP w Ceradzu Kościelnym

Życząc dalszego skutecznego 
działania na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców nie tylko Ceradza 
Kościelnego, ale wszystkich po-
trzebujących tej pomocy oraz dal-
szego efektywnego rozwoju jed-
nostki Wójt przekazał OSP sprzęt 
specjalistyczny – drabinę telesko-
pową, która doposażyła zakupio-
ny niedawno pojazd bojowy.

Uroczystości towarzyszył wy-
stęp gorąco oklaskiwanej Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 
Tarnowo Podgórne.

~ Andrzej Goszczyński
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W KRAINIE ŚWIĘTEGO ANTONIEGO!
PARAFIALNY FESTYN ANTONIAŃSKI 

19 czerwca 2016 – PLAC PRZY KOŚCIELE

P R O G R A M   F E S T Y N U
KRAINA MUZYCZNA /scena główna/

 
Prowadzący: DJ Maciej Narożny

13:20  -  UROCZYSTE OTWARCIE  FESTYNU Z UDZIAŁEM MAŻORETEK Z TARNOWA 
PODGÓRNEGO

13:50  - PRZEDSZKOLE „LEŚNE SKRZATY” – występ wokalny
14:05  - PRZEDSZKOLE „POD MUCHOMORKIEM” – występ wokalny
14:20  - PRZEDSZKOLE „KACZUSZKA” – występ wokalny
14:35  - FINAŁ „TAKI MAŁY TAKI DUŻY”  – występ połączonych przedszkoli 
14:45  - „STAJENKA JAGODY”  I  „HAJDASZ” –  popisy wokalne i taneczne
15:45  - „CZASY PIASTÓW” – korowód dzieci i wybór najlepszych kostiumów 
16:15  - TURNIEJ O BĘBEN KS. PROBOSZCZA - występ zaproszonych Scholii
17:15  - AUKCJA LUDZI DOBREJ WOLI – cel: odnowienie salki katechetycznej
18:00 - MECZ PIŁKI NOŻNEJ – Wschód vs Zachód Przeźmierowa
18:45  - „PREZENT” – pantomina w wykonaniu naszej młodzieży 
19:00  - „MODRAKI” –  finał z losowaniem nagrody głównej
 
PRZYGOTOWALIŚMY DLA WAS NASTĘPUJĄCE KRAINY:

- KRAINA SMALCU BABUNI /pyszności naszej babci/ - KRAINA NAUKI DECOUPAGE /piękno techniki Decoupage/
- KRAINA GROCHÓWKI OJCA ANTONIEGO /musicie spróbować/ - KRAINA PCHLEGO TARGU /poszukujemy nowych właścicieli!/
- KRAINA KAWY I CIASTA /coś dla smakoszy domowych wypieków/  - KRAINA PAMIĄTKOWEJ FESTYNOWEJ  FOTOGRAFII
- KRAINA GOFRÓW I LODÓW /odrobina słodkości dla każdego/ - KRAINA ZABAW  DZIECIĘCYCH /tu są Wasze dzieci J/
- KRAINA WYDAWNICTWA „ZYSK” /coś dla miłośników książek/ - KRAINA TWOJEGO SZCZĘŚCIA /tu losy na loterię fantową/
- KRAINA KSIĄŻKI Z DRUGIEJ RĘKI /tu są bibliofile i kolekcjonerzy/ -  KRAINA WIELKIEJ NIEPEWNOŚCI /a tu sprawdzicie co wygraliście/
- KRAINA MIEDZIANEGO KOCIOŁKA /tu się najecie do syta/ -  KRAINA  SPECJAŁÓW DLA  DZIECI /wata i popcorn dla wnucz-

ka i dziadka/
- KRAINA PAPIERNICZA /artykuły dla dzieci i nie tylko/ -  KRAINA KOBIECEJ ELEGANCJI /Mężu - dużą sakiewkę z domu 

zabierz(!) /
-  KRAINA DOMOWEGO KOKTAJLU I LEMONIADY /same pyszno-

ści/
- KRAINA NAUKI /spotkanie z astronomią i innymi gwiazdami/

- KRAINA LALKI O PIĘKNYM IMIENIU „TILDA” /lalka z klasą/ - KRAINA PIECZONEGO DOMOWEGO CHLEBA /pychota/
-  KRAINA LNIANEJ TOREBKI I  LETNIEGO SZALIKA  /moda i 

urlop/
- KRAINA PRZYTULANKI /maskotki które chcą być jeszcze kochane/

- KRAINA PUNKTU MEDYCZNEGO /zbadaj się, aby żyć dłużej/ -  KRAINA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA /daj siebie potrze-
bującym/

Dla dzieci ogromny plac zabaw z dmuchańcami i zjeżdżalnią,  
konkursy z licznymi nagrodami oraz opieka animatorek!!!

Będzie nam milo gościć Państwa  na Naszym Festynie 19 czerwca o godzinie 13:20 
Organizatorzy J
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dni gminy

DNI GMINY 
TARNOWO PODGÓRNE 

Z A P R A S Z A M Y

1 lipca (pi¹tek)
16:00 Miêdzynarodowa konferencja 
 „Dok¹d zmierzasz Europo ? Dok¹d zmierzamy?” 
z udzia³em delegacji z gmin partnerskich 
HOTEL 500 Tarnowo Podgórne (wstêp wolny)
  

16:00  Pocz¹tek imprezy

16:20  ARKA NOEGO 
           KONCERT DLA NAJM£ODSZYCH

17:30  DAWID KWIATKOWSKI
           – KONCERT

18:40   £¹czenie ze studiem 
            w WARSZAWIE

18:45   KONKURS SCENICZNY

19:25   DE MONO – KONCERT

20:40   KONKURS SCENICZNY

21:25   EWA FARNA – KONCERT

22:40   Pokaz sztucznych ogni

22:45   SYGNA£ LATA Z RADIEM, 
            ZAKOÑCZENIE IMPREZY

2 lipca (sobota)
9:00 zbiórka, 10:00 start    
III SAMOCHODOWY 
TURYSTYCZNY RAJD RODZINNY
„Rajd z Lwem” 
(szczegó³y  www.rajdyzlwem.pl)  

stadion
sobota, 2 lipca  od 16:00

ARKA NOEGO 
Dawid Kwiatkowski 

DE MONO
Ewa Farna
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Podczas spotkań informa-
cyjnych pojawił się kolej-
ny – już siódmy – wariant 

przebiegu linii.  Jest on próbą 
kompromisu. 

W wariancie VII linia do na-
szej Gminy z Gminy Dopiewo 
wchodzi w Batorowie i przebie-
ga śladem istniejącej linii 220 
kV. Problem jest w Rokietnicy, 
gdzie przebieg dotychczasowej li-
nii 220kV obudowano na tyle, że 
gdyby poprowadzić linię w tym 
samym miejscu, to trzeba byłoby 
wyburzyć blisko 20 domów. Stąd 
propozycja zmiany przebiegu linii 
2 x 400 kV w jej ostatniej na tere-
nie naszej Gminy części. 

Oczywiście pojawia się pytanie 
na ile mieszkańcy naszej Gminy 
wezmą na siebie skutki zmiany 
przebiegu tej linii. – Wymaga to 
rozmów, bo wszyscy pytają, dla-
czego mają być karani za niewy-
pełnianie przez sąsiadów zapisów 
m.in. Planu Województwa Wiel-
kopolskiego sprzed 15 lat – mówi 
Wójt Tadeusz Czajka. – Sądzę 
jednak, że wariant, który został 
zaproponowany, daje szansę na 
uzyskanie porozumienia. Będzie 
to bardzo trudne, bo zawsze to do-
tyka mniejszej lub większej liczby 
mieszkańców.  

PSE pokazało siódmy wariant

Przypomnijmy, że w naszej 
Gminie od 1990 roku zapisy w 
dokumentach planistycznych za-
bezpieczały korytarz istniejącej 
już linii 200 kV na potrzeby roz-
budowy linii elektroenergetycz-
nej. Taki przebieg jest również 
zapisany w Planie Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Stąd duże 
zaskoczenie, wręcz szok, gdy 
pojawiły się nowe propozycje 
Polskich Sieci Elektroenergetycz-
nych. Preferowany wówczas wa-

riant VI był dla nas zupełnie nie 
do przyjęcia – brutalnie ingero-
wał w strefę mieszkaniową oraz 
obszar chronionego krajobrazu. 
Ostry protest mieszkańców, koor-
dynowany przez Stowarzyszenie 
Ekologiczna Wielkopolska, zmu-
sił PSE do poszukiwania innych, 
kompromisowych rozwiązań. Ich 
efektem jest omawiany obecnie 
wariant VII.

~ ARz

Podczas wizyty w Kamieńcu 
Podolskim (Ukraina) I Za-
stępca Wójta Gminy Tar-

nowo Podgórne Ewa Noszczyń-
ska-Szkurat oraz Mer Kamieńca 
Podolskiego Michał Simaszkie-
wicz podpisali list intencyjny 
w sprawie współpracy. W doku-
mencie określono, że najważniej-
szymi obszarami współpracy będą 
edukacja, kultura i sport. Obie 
strony zobowiązały się także do 
nawiązywania i rozwijania więzi 
pomiędzy lokalnymi instytucjami, 
stowarzyszeniami i osobami pry-
watnymi (warto przypomnieć, że 
już w 2012 r. w Kamieńcu podczas 
Święta Miasta wystąpił nasz Ze-
spół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”). 

List z Kamieńcem Podolskim
Najważniejszym dotychczas 

wyrazem współpracy pomiędzy 
gminami jest organizacja waka-
cyjnego dwutygodniowego wy-
poczynku w naszej Gminie dla 
dzieci z Kamieńca Podolskiego. 
Po raz trzeci, tym razem w dniach 
11-24 lipca, grupa ok. 50 dzieci 
wraz z opiekunami będzie wypo-
czywać na terenie naszej Gminy 
oraz w Bardzie (również naszej 
partnerskiej gminie) – są to dzie-
ci pochodzące z rodzin, w których 
ojcowie uczestniczą w działa-
niach na wschodniej granicy ukra-
ińskiej. Koszty pobytu grupy po-
krywa w tym roku w całości nasza 
Gmina. Trzeba jednak wyraźnie 
podkreślić, że dzięki pomocy ze 

strony naszych przedsiębiorców 
i osób indywidualnych mogliśmy 
dotychczas nie tylko zagwaranto-
wać ciekawy program pobytu, ale 
także przekazać przyjeżdżającym 
dzieciom pomoc rzeczową (w la-
tach ubiegłych były to m.in. ple-
caki szkolne z pełnym wyposaże-
niem, dresy). Mamy nadzieję, że 
również w tym roku dzieci wyja-
dą zadowolone i uśmiechnięte!

~ ARz

Osoby i firmy zainteresowane 
wsparciem pobytu dzieci z Ka-
mieńca Podolskiego prosimy 
o kontakt z I Zastępcą Wójta Ewą 
Noszczyńską-Szkurat, tel. 61 8959 
201.

Tarnowo Podgórne

Poznań

SADY

SWADZIM

KOBYLNIKI

granica Gminy

wariant VII
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Punktualnie o 14.00, 14 
maja uczestnicy Rodzin-
nego Rajdu Rowerowego 

„Na Powitanie Wiosny”, zorga-
nizowanego przez Radę Sołecką 
Tarnowa Podgórnego, wyjechali 
na trasę w kierunku Swadzimia. 
Pogoda dopisywała, słoneczko 
świeciło, spacerowym tempem 
przejechaliśmy prawie 25 km. 
Z Tarnowa Podgórnego trasa bie-
gła przez Sady, Swadzim, Prze-
źmierowo, Wysogotowo, Ba-
torowo i Lusowo. Zakończenie 
nastąpiło w Tarnowie Podgórnym, 
przy ul. Ogrodowej w „Ogród-
ku” u Sołtysa Piotra, który zadbał 
o oprawę gastronomiczną impre-
zy. Z pomocą pań z Rady Sołec-
kiej, które ugościły rowerzystów 
pysznym chlebem ze swojskim 
smalcem i kiszonym ogórkiem, 
każdy uczestnik rajdu mógł zrege-
nerować siły. Była też wspaniała 
kiełbasa z grilla doglądana przez 
wyśmienitego „Szefa Kuchni”. 
Muszę wspomnieć, że w drodze 
spotkały nas małe niespodzian-

Zielone wzgórza nad Soliną i nie tylko miała 
okazję podziwiać 50-osobowa grupa miesz-
kańców Tarnowa Podgórnego w dniach 24-29 

maja. Przygoda z krajobrazem rozpoczęła się od nie-
zapomnianego widoku na Jezioro Solińskie i potężną 
zaporę spiętrzającą wody Sanu. Malowniczo położo-
ne Myczkowce z wodami Sanu i Jeziora Myczko-
wieckiego stworzyły kolejną niepowtarzalną atmos-
ferę do podziwiania przyrody i odpoczynku. Miejsce 
to fascynuje również kulturą, dlatego w tamtejszym 
Centrum Kultury Ekumenicznej znajduje się park 
miniatur ze 140 makietami cerkwi greckokatolic-
kich, prawosławnych oraz kościołów rzymskoka-
tolickich z terenu południowo-wschodniej Polski, 
Słowacji i Ukrainy oraz Ogród Biblijny, w którym 
wyeksponowano 110 gatunków roślin, stanowią-
cych specyficzny zapis teologii biblijnej oraz upo-
rządkowaną katechezę o biblijnej historii zbawienia. 
Podczas kilkudniowej podróży trzema obwodnica-
mi bieszczadzkimi, nie licząc fenomenalnej natury, 
uczestnikom dane było zwiedzić synagogę w Lesku; 
Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polań-
czyku, górę Sobień i ruiny zamku Kmitów w Załużu, 
greckokatolicką cerkiew we wsi Górzanka, moder-

Rowerowe przywitanie wiosny

ki, m.in. mocne podmuchy wiatru 
pomiędzy Batorowem i Lusowem 
oraz mała awaria rowerowa. Ale 
rowerzyści nie poddali się i dotar-
li do celu – najmłodszy uczestnik 
spisał się dzielnie i przejechał całą 
trasę samodzielnie w asyście taty, 
który był dumny ze swojego syna.

Drodzy cykliści! Rada Sołecka 
w Tarnowie Podgórnym dziękuje 

wszystkim za bardzo mile, wspól-
nie spędzony czas! Dziękujemy 
wszystkim, którzy pomogli w or-
ganizacji Rajdu i w czasie jazdy 
dbali o bezpieczny i urozmaicony 
przebieg trasy. 

Do zobaczenia na kolejnym 
Rajdzie! ~MM

Sołtys i Rada Sołecka zaprasza na kolejny Rodzinny Rajd Rowe-
rowy – 26 czerwca. Zbiórka o 14.00 przy pawilonie Mila w Parku 
700-lecia w Tarnowie Podgórnym. Koszt – 5 zł (ubezpieczenie).

Niesamowita przyr(g)oda w Bieszczadach
nistyczny pomnik generała broni 
Karola Świerczewskiego w Ja-
błonkach, Muzeum Bieszczadz-
kiej Kolejki Leśnej w Majdanie, 
miejsce internowania Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego w Klasz-
torze Sióstr Nazaretanek oraz 
greckokatolicką i prawosławną 
cerkiew w Komańczy, Sanktu-
arium Matki Bożej Nowego Życia 
w Zagórzu, gdzie można modlić 

się o łaskę zdrowia i dar poczę-
cia. Nie zabrakło interesującego 
rejsu statkiem po Solinie oraz wy-
prawy w góry na Połoninę Wetliń-
ską. Sołtysowi i Radzie Sołeckiej 
Tarnowa Podgórnego za zorga-
nizowanie wspaniałego wyjazdu 
ogromne podziękowania składają 
– niezwykle zadowoleni uczest-
nicy. 

~ BW
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 sprawozdanie

Maj tradycyjnie już jest 
miesiącem, w którym 
odbywają się dwie sesje 

Rady Gminy: robocza i uroczysta. 
Ta pierwsza odbyła się 17 maja. 
Jej agenda jak na standardy obo-
wiązujące w naszej Gminie nie 
była szczególnie rozbudowana, bo 
obejmowała jedynie 10 projektów 
uchwał. Najważniejsze z nich do-
tyczyły zmian w budżecie Gminy 
na bieżący rok oraz spraw związa-
nych z zagospodarowaniem prze-
strzennym. Uchwalono niewielką 
modyfikację przedmiotowego pla-
nu dochodów i wydatków budże-
towych (przesunięcia). W obrębie 
problematyki ładu przestrzenne-
go dokonano zmiany miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego w Tarnowie Pod-
górnym dla obszarów, wchodzą-
cych w skład części I przedmio-
towego planu oraz dla „Zielonego 
Osiedla” w Chybach część A i B. 
Uchwalono też przystąpienie do 

opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
terenów w Przeźmierowie w re-
jonie ulicy Rynkowej, pomiędzy 
drogą krajową nr 92 a ul. Leśną. 
To jeden z najstarszych planów 
zagospodarowania przestrzenne-
go w Gminie. Jego nieostre i prze-
starzałe zapisy w zgodnej opinii 

Z prac 
Rady Gminy

Sesja z 26 kwietnia

mieszkańców, Wójta i Rady win-
ny być doprecyzowane i dostoso-
wane do obowiązujących obecnie 
w Gminie standardów planistycz-
nych. 

Jedną z najważniejszych uchwał 
podjętych na opisywanej sesji 
była ta dotycząca zawarcia umo-
wy partnerskiej pomiędzy Gmi-
ną Tarnowo Podgórne a Gminą 
Czorsztyn. Wymiana samorzą-
dowych doświadczeń pomiędzy 
naszymi Gminami przebiega 
w najlepsze. Współpraca na wie-
lu płaszczyznach samorządowej 
działalności dynamicznie się roz-
wija. Korzystają z jej dobrodziej-
stwa przede wszystkim dzieci 
i młodzież szkolna, a także miesz-
kańcy poszczególnych sołectw. 
W dalszej części sesji Rada Gmi-
ny po raz kolejny przyjęła mody-
fikację Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej dla Gminy Tarnowo 
Podgórne. Plan ten jest niezbęd-
ny do aplikacji o środki unijne 
w wielu aspektach działalności in-
westycyjnej i remontowej Gminy. 
Rada Gminy podjęła też uchwały 
w sprawie przyjęcia regulaminów 
korzystania z płyty rynku w Prze-
źmierowie oraz mola w Chybach. 
To dwie inwestycje, jakie właśnie 
w maju zostały zakończone i od-
dane do użytku. Rada pochyliła 
się również nad tymi z punktów 
porządku obrad, które nie nosi-
ły charakteru projektów uchwał. 
W tym zakresie omówiła: kwartal-
ną informację na temat wykona-
nia budżetu Gminy, sprawozdanie 
z realizacji Programu Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowy-
mi w roku ubiegłym, sprawozda-
nie z działalności Wójta Gminy 
w okresie pomiędzy dwoma ostat-
nimi sesjami oraz sprawozdanie 
z prac komisji Rady za I kwartał 
tego roku. Jak zwykle gorące na-
stroje zapanowały podczas składa-
niu interpelacji oraz wolnych gło-
sów i wniosków. 

Z kolei uroczysta sesja Rady 
Gminy, zwołana z okazji 26. rocz-
nicy pierwszych w powojennej hi-
storii Polski całkowicie wolnych 
wyborów do samorządu lokal-
nego, odbyła się 25 maja. To już 
ugruntowana tradycja, że w koń-
cu maja spotykają się wszyscy, 

którym idea samorządności jest 
szczególnie bliska. W uroczy-
stej atmosferze uczestnicy snują 
wspomnienia, dotyczące niepew-
nych lat początków demokratycz-
nych przemian ustrojowych wy-
walczonych przez społeczeństwo. 
Oddajemy hołd członkom ko-
mitetów obywatelskich, radnym 
pierwszych kadencji Rady Gmi-
ny, wyrażamy uznanie Wójtom 
i wszystkim tym, którzy podję-
li się na początku przemian, tego 
trudnego i niepewnego zadania 
pracy na rzecz odrodzonego sa-
morządu. Czcimy też wszystkich 
z tego grona, którzy nie doczeka-
li dzisiejszych czasów. Uroczysta 
sesja stała się okazją do okolicz-
nościowych przemówień, w któ-
rych roiło się od przeróżnego 
autoramentu i wagi wspomnień 
z tamtych czasów. Uhonorowano 
także osoby szczególnie zasłużone 
dla pracy w samorządzie. Dyrek-
tor biura Towarzystwa im. Hipoli-
ta Cegielskiego Edmund Dudziń-
ski wręczył Skarbnik Justynie 
Witkowiak oraz wieloletniemu 
Prezesowi Tarnowskiej Gospo-
darki Komunalnej Edwardowi So-
bańskiemu medale Labor Omnia 
Vincit, będące wyrazem najwyż-
szego uznania dla ich działalno-
ści. W dalszej części nie zabrakło 
też deklaracji i wystąpień pro-
gramowych dotyczących działań 
i zamierzeń naszego samorządu 
w najbliższej przyszłości. Całość 
uświetniła swoim występem grupa 
teatralna afiliowana przy Szkole 
Podstawowej w Tarnowie Podgór-
nym. Spektakl Macieja Wojtyszki 
nosił tytuł „Bambuko czyli skan-
dal w Krainie Gier” i wyreżysero-
wany został przez Annę Dzięcioł. 
Grupa ta ze swoim przedstawie-
niem święciła triumfy podczas te-
gorocznej edycji programu „Teatr 
w każdej wiosce”. Kolejna sesja 
Rady Gminy tym razem o robo-
czym charakterze odbędzie się 7 
czerwca. Jej tematem wiodącym 
będzie finalizacja przeprowadza-
nej już od jakiegoś czasu sformali-
zowanej procedury absolutoryjnej 
dla Wójta za wykonanie budżetu 
za 2015 rok.

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Od lewej: Edmund 
Dudziński, Skarb-
nik Gminy Justyna 
Witkowiak, Wójt 
Tadeusz Czajka, 
Edward Sobań-
ski, Poseł Waldy 
Dzikowski
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 termy

Klub Fitness Piwnica Pod Termami  
– wybór mistrzów, Twój wybór!

3 czerwca miało miejsce uroczyste otwarcie Klu-
bu Fitness Piwnica Pod Termami. Tarnowskie 
Termy wzbogaciły swoją ofertę o profesjonalny 

klub fitness, który jest największym i najnowocze-
śniejszym tego typu obiektem w Gminie.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością wielo-
krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Pod-
czas otwarcia instruktorzy Piwnicy Pod Termami 
zaprezentowali przykładowe zajęcia jakie na stale 
zawitają w grafiku klubu. 

Klub jest udekorowany licznymi medalami i dy-
plomami wielokrotnej mistrzyni olimpijskiej, pol-
skiej kajakarki i koordynatorki klubu fitness Anety 
Koniecznej. 

Powierzchnia Piwnicy pod Termami to około ty-
siąc metrów kwadratowych. Znajdą się na niej czte-
ry sale: siłownia, dwie sale fitness oraz sala mental-
na. Sala siłowni podzielona z kolei będzie na cztery 
strefy tematyczne: cardio (do treningu aerobowego 
– bieżnie, rowery), wolnych ciężarów (sztangi, han-

Przerwa technologiczna na Termach
W dniach 17-30 czerwca Tarnowskie Termy (z wyjątkiem Klubu 

Fitness) będą zamknięte z uwagi na obowiązkową przerwę technolo-
giczną. 17 czerwca do końca dnia czynny będzie tylko basen sportowy 
i do nauki pływania – zajęcia szkolne odbywają się normalnie. 

Cały dzień obowiązuje bilet poranny (8 zł/ h normalny, 5 zł/h ulgowy). 
Klub fitness będzie otwarty za wyjątkiem 22 i 23 czerwca.

Po sukcesie zorganizowanych w zeszłym roku 
półkolonii i Letniej Akademii Pływania nie 
mogło zabraknąć również i tego lata zajęć 

skierowanych głównie do najmłodszych! Zapisy już 
trwają! Program półkolonii wygląda naprawdę za-
chęcająco – znalazły się w nim:

- nauka pływania,
-  gry i zabawy na części rekreacyjnej Tarnowskich 

Term,
- wycieczki,
- gry i zabawy na powietrzu,
- dzień FITNESS,
- popołudnie na strzelnicy,
- spotkanie z Mistrzem Sportu.
Pierwszy turnus startuje już 4 lipca – zostały ostat-

nie wolne miejsca!
Szczegółowy plan półkolonii znajdą Państwo na 

stronie: www.tarnowskie-termy.pl/oferta/polkolonie
Uwaga! 4 lipca rusza również Letnia Akademia 

Pływania – zapisy na zajęcia: rezerwacje.tarnow-
skie-termy.pl ~ TT

Tydzień pełen atrakcji przygotowano na Tarnowskich Termach 
w ramach pierwszych urodzin. W dniach 28 maja – 4 czerwca 
dla gości Parku Wodnego przygotowano zabawy na plaży, spe-

cjalne seanse saunowe oraz bogaty program w ramach Termalnego Dnia 
Dziecka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zawody i animacje 
sportowe na wesoło w ramach Funathlonu. Jedną z niespodzianek była 
także możliwość spotkania z gościem specjalnym – Syrenem Arielem.

~ ARz

tle – wzmocnienie ciała, budowa masy mięśniowej), maszyn (ćwiczenie 
wybranych partii mięśniowych na specjalistycznych urządzeniach) oraz 
treningu funkcjonalnego z wykorzystaniem m.in. piłek, worków bok-
serskich i lin.

W dwóch salach fitness odbywać się będą regularne zajęcia i ćwicze-
nia. Grafik dostępny na stronie www.tarnowskie-termy.pl ~ TT 

Pierwsze urodziny 
Tarnowskich Term
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sprawozdanie

POselskie wieści
Szanowni Czytelnicy!

W czerwcu obchodzi-
my dwie szczególne 
dla Polski rocznice. 

Pierwszą z nich jest 4 czerwca. 
W 1989 roku odbyły się pierwsze, 
częściowo wolne, wybory – któ-
re symbolizują w Polsce przemia-
ny ustrojowe i upadek komuni-
zmu. Z przykrością stwierdzam, 
że dziś to wydarzenie jest przez 
część środowisk opiniotwórczych 
w Polsce dezawuowane. Powin-
niśmy być dumni z naszej histo-
rii i wyrażać szacunek dla osób, 
którym zawdzięczamy wolność. 
Wygrana w wyborach Komitetów 
Obywatelskich, które też tworzy-

łem, to wielki oddolny sukces naszego społeczeństwa. Nie zapominaj-
my o tym.

Drugą istotną datą, szczególnie dla Poznaniaków i Wielkopolan, jest 
28 czerwca 1956 roku. Niebawem mija 60. rocznica jednego z najważ-
niejszych strajków w powojennej Polsce. Warto pamiętać o ideałach, 
które towarzyszyły tamtym wystąpieniom. W tym miejscu chciałbym 
pogratulować Pani Aleksandrze Banasiak – która w czasie czerwco-
wych wydarzeń pełniła służbę sanitarną – a niedawno otrzymała Euro-
pejską Nagrodę Obywatelską, przyznaną przez Parlament Europejski.

Nasza historia, jak każda inna, nie jest czarno biała. Należy wspo-
minać powyższe wydarzenia, poddawać je krytycznej ocenie i wycią-
gać wnioski na przyszłość. A przede wszystkim oddawać szacunek tym, 
którzy byli bohaterami tamtych czasów i dzięki którym możemy się dziś 
cieszyć z wolnej Polski. Pamięć należy im się bezwzględnie. Z okazji 
60. rocznicy Czerwca zainicjowałem uchwałę Sejmu RP, upamiętniają-
cą poznańskie wydarzenia  1956 roku.

~ Waldy Dzikowski, Poseł na Sejm RP

 
Część ogólna  

(j. polski + matematyka) % J. angielski %
SP Tarnowo Podgórne 70,26 83,90

SP Przeźmierowo 61,89 74,04

SP Ceradz Kościelny 76,75 80,13

SP Lusówko 67,58 72,25

SP Lusowo 70,81 81,33

Gmina 67,31 78,18

Powiat poznański 63,26 75,97

Województwo wielkopolskie 60,80 69,96

Kraj 63,00 71,00

Zdecydowanie powyżej 
średnich powiatu, woje-
wództwa i kraju wypadły 

gminne wyniki testu szóstokla-
sistów. Część ogólną (jęz. polski 
i matematykę) najlepiej napisali 
uczniowie szkoły z Ceradza Ko-
ścielnego (na zdjęciu), natomiast 
z jęz. angielskiego – uczniowie 
ze szkoły z Tarnowa Podgórnego. 
Wyniki uzyskane przez poszcze-
gólne placówki prezentujemy 
w tabeli. Wszystkim szóstoklasi-
stom – serdecznie gratulujemy! 
 ~ ARz

Rewelacyjni szóstoklasiści
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bezpieczeństwo

Z notatnika gminnego strażnika
Bezpieczne wakacje
Czerwiec to zakończenie roku szkolnego. Przed 

nami czas wypoczynku. Nadchodzące wakacje to 
okres, w którym najmłodsi przebywają sami bez 
opieki osób dorosłych a także dużo podróżują. Warto 
przypomnieć kilka zasad, które sprawią, że wakacje 
będą przyjemne, a przede wszystkim bezpieczne.

Podczas wypoczynku na wodą pamiętajmy o tym, 
że zawsze wchodzimy do wody tylko i wyłącznie pod 
opieką dorosłych. Do kąpieli wybierać należy miej-
sca do tego przeznaczone, najlepiej kąpieliska strze-
żone – tam czuwa ratownik! Jeśli na kąpielisku jest 
czerwona flaga, to obowiązuje zakaz kąpieli (morze 
lub jezioro jest danego dnia niebezpieczne, np. tem-
peratura wody jest zbyt niska). Natomiast biała flaga 
zezwala na korzystanie z akwenu wodnego.

Do wody wchodzimy powoli, by nasz organizm 
zdołał przygotować się na zmianę temperatury. Przy  
korzystaniu z  sprzętów wodnych: łódek, kajaków, 
rowerów wodnych itp. należy pamiętać, że każdy 
powinien mieć na sobie tzw. kapok, który w razie 
wpadnięcia do wody pomoże utrzymać się na po-
wierzchni. 

Warto również pamiętać o zasadach zachowania 
w lesie, gdzie często ze względu na gorąco i suszę 
jest zagrożenie pożarowe. Podczas pobytu w lesie 
nie zostawiajmy śmieci, zwłaszcza szklanych bute-
lek. Padające przez szkło promienie słoneczne mogą 
wywołać pożar! Nie rozpalamy ognisk w lesie (moż-
na to robić jedynie w specjalnie wyznaczonych do 
tego miejscach, a i tam po zakończeniu pozostałości 
ogniska trzeba zalać wodą).

Latem często dochodzi do burz – nie chowajmy się 
w ich trakcie pod drzewami, które przyciągają pioru-
ny. Jak najszybciej powinniśmy schować się w bez-

piecznym miejscu np. budynku, samochodzie. Po-
nadto nie należy w otwartym terenie podczas burzy 
używać telefonów komórkowych.

W czasie wakacji warto przypominać najmłod-
szym, że gdy się zgubią np. na plaży albo w cza-
sie imprezy plenerowej, to powinni odszukać ratownika, pracownika 
ochrony czy kogoś dorosłego i poprosić o pomoc. 

Bezpiecznych wakacji!
~Artur Szeląg, Komendant Straży Gminnej

W sobotę, 21 maja, do Szkoły Podstawowej 
w Tarnowie Podgórnym na 64. Akcję Ho-
norowego Krwiodawstwa przyszło ponad 

120 osób. Po badaniach lekarskich ostatecznie krew 
oddało 93 chętnych (w tym 26 kobiet). Grono krwio-
dawców powiększyło się o 12 nowych osób. Nato-
miast dwie osoby zapisały się do bazy dawców szpi-
ku. 

– Tego dnia zebraliśmy 41,85 litrów – potwierdza 
Wojciech Janczewski, Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy i Prezes Stowarzyszenia Dar Serc. – To ozna-
cza, że dotychczas do poznańskiego Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przeka-
zaliśmy już 3 947,75 litra. Po cichu liczę na to, że 
jeszcze w tym roku przekroczymy próg 4 tysięcy li-
trów.

Najbliższą okazją do oddania krwi będzie Festyn 
Antoniański w Przeźmierowie – 19 czerwca w godz. 
10.00 – 15.00 stanie tam krwiobus. Potem zaprasza-

Krwiodawcy dopisali!
my na następną akcję, która odbędzie się na zakończenie wakacji: 27 
sierpnia w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym. Organizato-
rem tych akcji jest Stowarzyszenie Dar Serc.

~ ARz

Przypominamy!
Obowiązek nałożony na właścicieli psów lub osoby wyprowa-
dzające je na spacer w zakresie sprzątania po nich powinien 
stać się podstawowym nawykiem każdej z tych osób. Bardzo 
często obserwujemy natychmiastową reakcję, gdy w pobliżu 
znajduje się umundurowany strażnik – wtedy właściciel lub 
osoba utrzymująca psa doskonale zna swoje obowiązki. Oby 
pamiętali o swoich obowiązkach w każdej sytuacji…

Interwencje Straży Gminnej w maju
Rodzaj interwencji Razem

Bezpieczeństwo i porządek w komunikacji 112

Zwierzę 46

Akty prawa miejscowego 43

Konwój 19

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości 12

Bezpieczeństwo osób i mienia 9

Porządek i spokój publiczny 8

Wykroczenia przeciwko urządzeniem użytku publicznego 8

Ustawa o odpadach 6

Wykroczenia przeciwko mieniu 2

Wykroczenia przeciwko zdrowiu 1

Inne 57
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 wspomnienie

Mimo że z przeróżnego 
charakteru odzewem na 
swoje artykuły jestem 

już oswojony, to jednak reakcja 
na informacje, dotyczące wojen-
nych losów przeźmierowskiego 
lasu, przerosła moje oczekiwania. 
Napłynęło wiele opinii i pytań. 
Przeważało życzliwe zaintereso-
wanie, ale zdarzyło się również 
niedowierzanie, ze stukaniem się 
w czoło włącznie! Był też miły 
telefon od jednego z adiunktów 
Instytutu Historii UAM z prośbą 
o spotkanie. 

Z rozmów z czytelnikami wy-
nikało, że największą trudność 
sprawiało im umiejscowienie opi-
sywanych faktów w terenie. Żeby 
rozwiać ewentualne wątpliwości 

Tajemnice przeźmierowskiego lasu – część III

przedstawiam szczegółową dokumentację fotogra-
ficzną. Na fot. nr 1 panorama naszego lasu z zazna-
czoną przecinką po obu stronach której zmagazy-
nowane były bomby lotnicze. Fot. nr 2 przedstawia 
w obramowaniu obszar lasku, na terenie którego za 
specjalnie uformowanymi wałami ziemnymi ukryte 
były przed oczami aliantów bombowce niemieckie. 
Na fot. nr 3 od lasu wzdłuż ulic Olszynowej i Sosno-
wej aż do pasa startowego Lotniska Ławica zazna-
czono przebieg dawnego betonowego traktu. Fot.nr 
4 sytuuje dokładne miejsce makiety lotniska zbudo-
wanej przez Niemców, wykorzystywanego później 
przez Rosjan do bombardowania Berlina. 

Fotografie przy użyciu drona:  
Adam Wysocki

➀

➁

➂

➃

Kiekrz
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 stowarzyszenie

Wiadomości brackie

W dniu 28 maja Kurkowe Bractwo Strze-
leckie świętowało 20 rocznicę powsta-
nia. Stowarzyszenie powstało 21 kwietnia 

1996 r. z inicjatywy brata Marka Czajki przy popar-
ciu ówczesnego Wójta Waldy Dzikowskiego. Rok 
później zostaliśmy członkami Okręgu Szamotulskie-
go i Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich 
RP. Pierwszym dużym wydarzeniem było poświę-
cenie sztandaru w 1998 r. Działalność sióstr i braci 
polega głównie na kultywowaniu tradycji, szerzeniu 
postaw patriotycznych, organizacji świąt państwo-
wych i kościelnych. Popularyzujemy hasło „Ćwicz 
oko i dłonie w ojczyzny obronie”, organizując kil-
kanaście zawodów strzeleckich w roku. Najważniej-
sze zawody to rywalizacja o godność Króla Zielono-
świątkowego, Króla Żniwnego i Przechodni Puchar 
Prezesa Zjednoczenia KBS RP, a także zawody dla 
mieszkańców gminy w plenerze. W strukturach sto-
warzyszenia działają sekcje młodzieżowe i senior-
skie Polskiego Związku Strzelectwa. Dzięki temu 
możemy poszczycić się dziewięciokrotnym zdoby-
ciem przez członków bractwa godności Króla Zie-
lonoświątkowego Okręgu Szamotulskiego. Również 
nasi młodzi strzelcy osiągają sukcesy. Trzykrotnie 
już zdobyli tytuł Młodzieżowego Króla Zjednoczenia 
KBS RP. Coroczna organizacja Balu Królewskiego, 
wycieczki, grzybobrania to forma spędzania wolne-
go czasu wspólnie z mieszkańcami Gminy Tarnowa 
Podgórnego i sympatykami bractwa z okolicy. Po-
stawa członków stowarzyszenia, wytrwała i konse-
kwentna praca, zaangażowanie w życie Gminy zosta-
ły docenione przez władze samorządowe. W wyniku 
tej współpracy w 2006 r. powstała nowoczesna strzel-
nica z trzema osiami strzeleckimi 25 m, 50 m, i 100 
m wraz z salą kominkową i salą biesiadną. 22 sierp-
nia 2006 r. Rada Gminy nadała odznaczenie Kurko-
wemu Bractwu Strzeleckiemu „Zasłużony dla Gminy 
Tarnowo Podgórne”. Wśród licznych wydarzeń, jakie 
miały miejsce w naszej historii, warto wspomnieć, że 
już dwukrotnie byliśmy organizatorem Zjazdów De-
legatów Zjednoczenia KBS RP: w 2008 i 2014 r. 

Obecnie Bractwo liczy 38 członków, najstarszy jest 
brat Zbigniew Dłużewski, uczestnik walk pod Mon-
te Casino. Mimo zaawansowanego wieku (ur. w 1924 
r.) aktywnie uczestniczy w zawodach strzeleckich. 
Członkowie honorowi to Poseł na Sejm RP Waldy 
Dzikowski, Wójt Tadeusz Czajka, Ks. Adam Prozo-
rowski, Ks. Adam Przewoźny.

27 maja odbyło się zebranie Zarządu Zjednoczenia 
KBS RP wspólnie z Radą Okręgu Szamotulskiego 
i Zarządem KBS Tarnowo Podgórne. Rozmawiali-
śmy o problemach i zadaniach ruchu brackiego, była 
też okazja przedstawić władzom krajowym nasze 
osiągnięcia i modelową współpracę z władzami na-
szej gminy. W spotkaniu gościnnie uczestniczył Wójt 
Tadeusz Czajka. 

Główne obchody rocznicowe w dniu 28 maja roz-
poczęły się mszą św. o godz. 11.00. Po zakończo-

nym nabożeństwie u stóp ołtarza 
odbyła się koronacja Króla Zie-
lonoświątkowego brata Dariu-
sza Nowaczyńskiego oraz ryce-
rzy siostry Renaty Maciejewskiej 
i brata Krzysztofa Cieślika. Na-
stępnie barwny korowód sióstr 
i braci kurkowych wraz z gość-
mi udał się pod obelisk w Parku 
Wojkiewicza, gdzie złożyliśmy 
kwiaty i odśpiewaliśmy „Rotę”, 
oddając hołd poległym w walce 
o wolność i niepodległość Polski. 
Na strzelnicę bracką ulicami Tar-
nowa orszak poprowadziła Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta Gminy 
Tarnowo Podgórne. Zgromadzeni 
odśpiewali Mazurka Dąbrowskie-
go i wysłuchali okolicznościo-
wych przemówień Posła Waldy 
Dzikowskiego, Wójta Tadeusza 
Czajki, prezesa Zjednoczenia 
KBS RP Adama Gołembowskiego 
i prezesa KBS Tarnowo Podgórne 
Stanisława Bączyka. W uznaniu 
szczególnych zasług położonych 
w ciągu długoletniej działalności 
na rzecz bractwa ,,Orderem Za-
służony do Bractwa” klasy złotej 
zostali odznaczeni: Poseł Waldy 
Dzikowski, Wójt Tadeusz Czaj-
ka oraz klasy srebrnej – Bernard 
Broński, dyrektor OSIR. Kilku-
nastu członków bractwa zostało 
odznaczonych orderami Zjedno-
czenia KBS RP i naszego stowa-
rzyszenia.

W obchodach rocznicy 20-lecia 
uczestniczyły bractwa: Gdynia, 
Grzebienisko, Wronki, Szamotuły, 
Wrocław, Piła, Swarzędz, Miesz-
ków, Żory, Poznań, Gród Przemy-
sława, Zabrze, Sieraków, Margo-
nin, Dolsk, Nysa, Śmigiel, Bytom, 

Budzyń, Szamocin, Gołańcz, Ja-
rocin, Schwedt, Żerków, Opale-
nica, Puszczykowsko-Mosińskie, 
Poznań 1253, Czarnków. Dzięku-
jemy: Młodzieżowej Orkiestrze 
Dętej Gminy Tanowo Podgórne, 
radnym Marianowi Walczakowi, 
Władysławie Gorońskiej i Micha-
łowi Dolacie, przewodniczące-
mu Rady Sołeckiej Tarnowa Pod-
górnego Jackowi Pietrucha, Kołu 
Śpiewu im. F. Nowowiejskie-
go, Kółku Rolniczemu z Tarno-
wa Podgórnego, przewodniczącej 
Klubu Seniora z Tarnowa Podgór-
nego Annie Grysce, sekretarzowi 
Wielkopolskiej Rady Wojewódz-
kiej SLD Lucjanowi Dutkiewi-
czowi, prezesowi stowarzyszenia 
„Rodzina Policyjna 1939” An-
drzejowi Borowskiemu oraz pre-
zes stowarzyszenia „Rodzice 
Dzieci Niepełnosprawnych” z Po-
łajewa Teresie Plesiak za uświet-
nienie swoją obecnością naszego 
20-lecia. 

Panu Kazimierzowi Szulcowi 
dziękuję za piękne zdjęcia. Księ-
żom kapelanom Adamowi Prozo-
rowskiemu, Adamowi Przewoź-
nemu oraz Adamowi Borysikowi 
dziękuję za odprawienie najświęt-
szej ofiary. Szczególne podzięko-
wania kierujemy do Wójta Tade-
usza Czajki i jego zastępców: Ewy 
Noszczyńskiej-Szkurat oraz Piotra 
Kaczmarka za udział i pomoc przy 
organizacji jubileuszu. W imieniu 
sióstr i braci kurkowych składam 
wszystkim uczestnikom serdeczne 
podziękowania.

Z brackim pozdrowieniem 
Stanisław Bączyk Prezes
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Kącik seniora

Spartakiada 
Seniorów

Koło Emerytów i Rencistów z Lusowa wzię-
ło udział w IV Spartakiadzie Seniorów Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, która odbyła się 

28 maja. Już sam wyjazd autobusem, zbierającym 
uczestników z wielu miejscowości jest atrakcyjnym 
spotkaniem znajomych: widzimy rozbudowujące się 
wsie naszej Gminy. W tym roku do udziału w Spar-
takiadzie dołączyły Koła Seniorów z Lusówka, Ru-
mianka oraz Baranowo. Tradycyjnie Spartakiadę 
otworzył Wójt Tadeusz Czajka, a nagrody na zakoń-
czenie wręczała I Zastępca Wójta Ewa Noszczyń-
ska-Szukrat. Konkurencja sportowe były ciekawe, 
czasami trudne, ale największą atrakcją – jak zawsze 
– okazał się rzut beretem moherowym w dal! 

Lusowska drużyna uporała się szybko z zadania-
mi, ale bez większego efektu. Tym razem nikt nie 
zdobył medalu za konkurencje. Dostaliśmy medale 
i dyplom za uczestnictwo. Tak jak co roku najwięcej 
nagród zdobyli mężczyźni. Cieszymy się z sukcesów 
innych. 

Spartakiada to świetna zabawa sportowo-rekre-
acyjna, nam, starszym ludziom, bardzo potrzebna.  
Na zakończenie była grochówka, kawa, drożdżówki 
i występy młodych tancerzy, których gorąco oklaski-
waliśmy. Cała impreza przebiegała sprawnie dzięki 
pomocy młodych wolontariuszy za co im i główne-
mu organizatorowi – Uniwersytetowi Trzeciego Wie-
ku dziękujemy! 

 Przy okazji zapraszam do naszego koła w Lu-
sowie. Spotykamy się w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca o 16.00 w świetlicy (wejście za Muzeum), 
kontakt tel. 61 89 63 157. Organizujemy dużo wy-
cieczek, wyjeżdżamy nad morze i w góry (ostatnio 
byliśmy w Warszawie). Miło jest spotkać się przy ka-
wie czy zaplanować wspólny wyjazd na imprezy or-
ganizowane przez GOK SEZAM, bądź spędzić czas 
w kawiarni nad jeziorem. Zapraszamy 

~Wanda Muczyńska-Pytlak 
Prezes Koła Emerytów i Rencistów 

w Lusowie 

Sołtysi i Rady Sołeckie Baranowa, Chyb, Przeźmierowa i Tarnowa 
Podgórnego zapraszają 17 lipca na  zawody wędkarskie „BARA-
NOWO 2016” pod patronatem honorowym Wójta Gminy Tarno-

wo Podgórne. 
Warunkiem udziału jest posiadanie karty wędkarskiej oraz zamiesz-

kanie na terenie naszej Gminy lub członkostwo w organizacji wędkar-
skiej na terenie Gminy. Opłatę startową w wysokości 20 zł wnosi się 
w chwili zapisu (młodzież do lat 16 jest zwolniona z opłaty) – zgłosze-
nia i wpłaty do 10 lipca. Uwaga: młodzież do lat 14 łowi pod opieką 
pełnoletniego opiekuna. 

Połów ryb zgodnie z RAPR PZW na jedną wędkę – spławik lub grunt. 
Ilość zanęty (ziemia, glina, spożywka) ograniczona do 10 l plus do 2,5 l 
robaków.

 
Program zawodów
7.00 zbiórka uczestników, sprawdzenie listy startowej, odprawa, loso-

wanie, wyjście na stanowiska 
8.20 nęcenie
8.30 rozpoczęcie łowienia
12.30 zakończenie łowienia  
13.30 poczęstunek, ogłoszenie wyników, dekoracja  zwycięzców

Zapisy i wpłata startowego:
-  Zdzisław Braciszewski 
 – Tarnowo Podgórne, ul. Owocowa 1/33, tel. 517 586 267
-  Foto Matuszewski 
 –  Przeźmierowo, ul. Wiosny Ludów 63 (10.30-17.00),  

tel. 504 263 279
-  Krzysztof Żakowski 
 –  Przeźmierowo, ul. Rynkowa 63 (Farby Lakiery 9.00-17.00)  

tel. 502 333 227  
~ PZW TP

Wiadomości wędkarskie

W związku z przewidywanym do końca września 2016 r. re-
montem budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórnym 
nastąpi czasowa zmiana lokalizacji pomieszczeń Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu Filia w Tarnowie Podgór-
nym. W tym okresie, tj. od 27 czerwca do (prawdopodobnie) 30 wrze-
śnia 2016 r. siedziba Filii zostanie przeniesiona do Szkoły Podstawowej 
w Lusówku (ul. Dopiewska 5). Ze względu na konieczność przygoto-
wania i przeprowadzenia Filii do Lusówka, a następnie do właściwej 
siedziby w Tarnowie Podgórnym działalność diagnostyczna tej placów-
ki zostanie zawieszona od 27 czerwca do 6 lipca.

W okresie 18 – 29 lipca PPP w Luboniu będzie nieczynna z powodu 
przerwy urlopowej. W tym czasie pilne sprawy można będzie konsulto-
wać w pozostałych PPP powiatu poznańskiego (PPP w Swarzędzu i PPP 
w Puszczykowie) oraz od 1 – 5 sierpnia 2016 r. w PPP w Luboniu. 

Przewidywane wznowienie pracy Filii w Ośrodku Zdrowia w Tarno-
wie Podgórnym to 1 października 2016 r.

Telefon do kontaktu z Filią: 505 377 660
~ Filia PPP w TPodg.

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna czasowo inaczej
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Kop Sportowy w Przeźmierowie

7 maja w sali gimnastycznej OSiR w Przeźmiero-
wie odbył się Turniej Kopa Sportowego Wiel-
kopolskiej Ligi Kopa Sportowego z siedzibą 

w Borku Wlkp. o puchar Wójta Tarnowa Podgór-
nego. Był to pierwszy turniej organizowany u nas 
przez WLKS dzięki staraniom Jerzego Piaskowskie-
go z WLKS i wielkiej uprzejmości Wójta Tadeusza 
Czajki, który ufundował puchary i objął patronat nad 
całym turniejem. Na rozgrywki zjechali się zawod-
nicy z Wielkopolski oraz z Kaszub wraz z prezesem 
Polskiej Federacji Baszka – Kop Mirosławem Ugow-
skim. W turnieju rozegrano pięć rund po 32 rozdania 
w kategorii indywidualnej i drużynowej. Do rywali-
zacji przystąpiło 68 zawodników, w tym jedna kobie-
ta z 17 drużyn. W wyrównanej walce sportowej w ka-
tegorii indywidualnej zwycięzcą okazał się Zbigniew 
Skrzypek z Gostynia zdobywając 19/98 pkt. Tuż za 
nim z dorobkiem 18/163 pkt uplasował się Zbigniew 
Nowicki, a trzecie miejsce zajął Franciszek Mocek, 
uzyskując 18/149 pkt. Kolejne miejsca zajęli: An-
drzej Skórzewski, Barbara Skórzewska, Waldemar 
Kosiński, Wojciech Dorna, Józef Słomianny, Miro-
sław Kędziora, Mirosław Ugowski, Zenon Kulczyń-
ski, Grzegorz Biernacki, Aleksander Majsnerowski, 
Eugeniusz Kaczmarek, Grzegorz Kaj. Zawodnicy 

uplasowani od 1 do 10 miejsca otrzymali puchary i upominki, a od 11-
15 miejsca upominki. 

W kategorii drużynowej I miejsce zajęła drużyna Kościan Centrum 
z dorobkiem 62/341 pkt, II miejsce wywalczyła sobie drużyna Grze-
gorz zdobywając 56,5/129 pkt. Na III miejscu uplasowała się drużyna 
Przeźmierowo z 54/76 punktami. Wszyscy zawodnicy z wymienionych 
drużyn zostali uhonorowani pucharami. 

Ponadto pucharami zostali uhonorowani: najlepsza kobieta Barbara 
Skórzewska, najmłodszy zawodnik Ireneusz Kaźmierczak oraz najstar-
szy zawodnik turnieju Leon Majchrzak. Puchary i upominki zwycię-
skim zawodnikom wręczali: I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szku-
rat, Jerzy Piaskowski i Prezes WLKS Hieronim Tacka.

Turniej upłynął w przyjemnej i serdecznej atmosferze.
~ Prezes WLKS – Hieronim Tacka

Maj, najpiękniejszy miesiąc roku, 
był pełen wydarzeń dla słuchaczy 
UTW. 25-osobowa grupa naszych 

studentów przez cztery dni zwiedzała Lon-
dyn. Zobaczyliśmy to wszystko, co znamy 
z widokówek, filmów, przekazów telewizyj-
nych i internetu. Warto było!

W minionym miesiącu podziwialiśmy też znaną 
plantację tulipanów w Chrzypsku oraz rośliny chro-
nione w poznańskim Botaniku (serdeczne podzięko-
wania dla Wandy Wójtowicz). Zwiedziliśmy też – 
dzięki uprzejmości Juliusza Gustowskiego – Muzeum 
Miar i Wag w Sadach. 

Zakończyły się przewidziane na ten semestr wykła-
dy i zajęcia, we wszystkich sekcjach tematycznych. 
Dyrektorom placówek oświatowych dziękujemy za 
bezpłatne użyczanie sal lekcyjnych, a prowadzącym 
zajęcia za zaangażowanie i cierpliwość.

Uczestniczyliśmy w gminnych uroczystościach 
Święta Konstytucji, biorąc udział we mszy św. w in-
tencji Ojczyzny i składając kwiaty przy pomniku 
w Parku im. Wojkiewicza. Korzystaliśmy z kultural-
nych ofert GOK SEZAM, m.in. wysłuchaliśmy kon-
certu japońskiej pianistki Miyako Arishima. 

24 maja w siedzibie Starostwa Powiatu Poznań-
skiego odbyła kolejna Gala Wolontariatu. Wręczono 
wyróżnienia wolontariuszom z organizacji pozarzą-
dowych, działających w powiecie poznańskim. Z na-

Koniec roku akademickiego
szego UTW wyróżnienie 
otrzymała Elżbieta Biniek. 
Gratulujemy! 

Dwie ostatnie soboty 
maja zdominował sport. 
Dwudziestego pierwszego 

liczna grupa uczestniczyła w VII 
Wielkopolskich Spotkaniach Spor-
towo-Integracyjnych Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku Sieraków 
2016. Rozbawieni i zadowoleni 
wróciliśmy z jednym medalem – 
brawo Grażynka!

Natomiast w sobotę, 28 maja – 
IV Spotkanie Sportowo-Integra-
cyjne Seniorów Gminy Tarnowo 
Podgórne pod honorowym pa-
tronatem Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne. Oprócz członków UTW 
udział wzięli przedstawiciele sied-
miu klubów seniora z naszej Gmi-
ny: do uczestniczących dotychczas 
Przeźmierowa, Lusowa, Tarnowa 
Podgórnego i Sadów, dołączyło 
Baranowo, Rumianek i Lusów-
ko. W konkurencjach sportowych 
pierwsze miejsce zajęli seniorzy 
z Przeźmierowa, drugie z Rumian-

ka, trzecie UTW. Indywidualnie 
bezkonkurencyjny był Jerzy Orzeł, 
drugie miejsce Julian Kiełczewski 
(obydwaj z Przeźmierowa), trzeci 
Henryk Pawlaczyk z Rumianka.

To jedyne w swoim rodza-
ju spotkanie było możliwe dzię-
ki zaangażowaniu się i pomocy 
wielu osób. Za wsparcie finanso-
we, nagrody i puchar dziękuje-
my Wójtowi Tadeuszowi Czajce. 
Dziękujemy Dyrektorowi Bernar-
dowi Brońskiemu i zaangażowa-
nym pracownikom OSiR, wolonta-
riuszom z Gimnazjum w Tarnowie 
Podgórnym, Strauss Cafe Poland 
ze Swadzimia, piekarni, TPBUS 
i sędziom poszczególnych konku-
rencji sportowych. Wszystkim sło-
wa uznania.

Przed nami Walne Zebra-
nie Członków UTW. Odbędzie 
się w poniedziałek, 20 czerwca, 
o 16.30 w budynku GKS Tarnovia 
w Tarnowie Podgórnym przy ul. 
23 Października. Liczymy na do-
brą frekwencję. Członkom stowa-
rzyszenia UTW i naszym sympa-
tykom życzymy udanych, miłych, 
pogodnych wakacji i dobrego wy-
poczynku.  ~ Maria Zgoła
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Dziękujemy sponsorom, którzy wsparli organizację I Wiosennego Integracyjnego Turnieju Bocci o Puchar Wójta Gminy Ro-
kietnica: firmie KOMPLET Polska z Tarnowa Podgórnego, która ufundowała pyszne pączki dla zawodników i  wytrwałych ki-
biców, Restauracji  „Pod Gruszą” pana Józefa Gawrona, która ufundowała pyszną grochówkę dla zawodników, Piekarni w Ro-
kietnicy pan Piotra Łakomego, która ofiarowała nam bułki do grochówki, Zakładowi Piekarniczo-Cukierniczemu GLUTENEX 
sp. z o.o., który przygotował dla wszystkich zawodników słodkie upominki. Dziękujemy także pani Aleksandrze Bartnik za 
opiekę medyczną podczas rozgrywek.

~ Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR

W ostatni wtorek maja (31 maja) Stowa-
rzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin ROKTAR przy współudziale Ro-

kietnickiego Ośrodka Sportu, pod Patronatem Ho-
norowym Wójta Gminy Rokietnica, zorganizowa-
ło I Wiosenny Integracyjny Turniej Bocci o Puchar 
Wójta Gminy Rokietnica. 

Boccia jest dyscypliną paraolimpijską, posiadają-
cą wybitne walory sportowo - rehabilitacyjne. Mogą 
w nią grać osoby w różnym wieku, Sprawdza się 
jako gra integracyjna – jest doskonałą grą dla osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Boccia, poza 
kształtowaniem sprawności psycho-motorycznej, 
daje możliwość integracyjnego działania w atmosfe-
rze tolerancji i poszanowania inności fizycznej. 

W Turnieju uczestniczyło 6 organizacji z gminy 
Rokietnica: Szkoła Podstawowa w Mrowinie (2 dru-
żyny), Szkoła Podstawowa w Napachaniu (2 druży-
ny), Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ro-
kietnicy (2 drużyny), Gimnazjum im. Noblistów 
w Rokietnicy (2 drużyny), Zespół Szkół im. Jadwi-
gi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Baranowie przy Stowarzysze-
niu ROKTAR (2 drużyny). 

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego wprowa-
dzenia zawodników na płytę boiska przez odświętnie 
ubranych Uczestników WTZ, powitania zaproszo-
nych gości i oficjalnego otwarcia Turnieju, którego 
dokonał Prezes Rokietnickiego Ośrodka Sportu Je-
rzy Maciejewski. Następnie przyszedł czas na część 
artystyczną w wykonaniu przedszkolaków z Przed-
szkola „Bajeczka” oraz uczestnika WTZ Krzyszto-
fa Sadka, który zaśpiewał hymn „Do boju Boccia”. 
Przed rozgrywkami w grupach sędzia główny Paweł 
Gąbka wyjaśnił zasady rozgrywek obowiązujących 
na Turnieju. 

ROKTAR zaprosił na Turniej Bocci

Zawody były rozgrywane 
w systemie pucharowym. W wy-
niku losowania drużyny zosta-
ły przydzielone do 3 grup, gdzie 
każda drużyna grała z każdą. Na-
stępnie pierwsze miejsca z każdej 
grupy i jedna drużyna zajmująca 
drugie miejsce w grupie, która 
zajęła najwięcej punktów w me-
czach, awansowały do półfinałów. 
Kapitanowie zespołów losowa-
li swoich przeciwników. Zwy-
cięzcy grali w finale, a przegrane 
drużyny stoczyły emocjonujący 
bój o trzecie miejsce. Ostatecznie 
trzecie miejsce zajęli zawodnicy 
ze Szkoły Podstawowej w Napa-
chaniu – drużyna I. Drugie miej-
sce zajęła drużyna Zespołu Szkół 
w Rokietnicy, a zwycięzcą Tur-
nieju została drużyna II z Gimna-

zjum w Rokietnicy. Każda orga-
nizacja biorąca udział w Turnieju 
otrzymała dyplom za udział i pu-
char – WYRÓŻNIENIE – ufun-
dowany przez Przewodniczącego 
Rady Gminy Rokietnica. Dru-
żyny zajmujące miejsca na po-
dium również otrzymały dyplo-
my i puchary ufundowane przez 
Wójta Gminy Rokietnica. Cere-
monii wręczania nagród dokonali 
wspólnie: Przewodniczący Rady 
Gminy Rokietnica Ryszard Lub-
ka, Kierownik Działu ds. Osób 
Niepełnosprawnych w Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu Elżbieta Mazur oraz 
Prezes Stowarzyszenia ROKTAR 
Małgorzata Wilga-Siemkowicz. 

~ Elżbieta Kram



czerwiec 2016 \ sąsiadka~czytaj \      23

stowarzyszenia

Każdemu z nas zdarza się 
czasem zezłościć lub zi-
rytować. Dowiedziono, 

że w dzisiejszych czasach i przy 
tempie naszego życia, każdy czło-
wiek przeżywa około siedmiu sy-
tuacji stresujących dziennie. By-
wa,że jest ich jeszcze więcej. Jak 
poradzić sobie z narastającym na-
pięciem i nie pozwolić by stres 
zrujnował nasz umysł i ciało oraz 
relacje z najbliższymi?

Przyjdź 18 czerwca w godz 
10.00- 12.00 do świetlicy w Prze-
źmierowie, przy ulicy Magazyno-

Przedstawiciele Gminy Tar-
nowo Podgórne w skła-
dzie: II Zastępca Wójta 

Piotr Kaczmarek oraz członko-
wie Stowarzyszenia „Pojednanie 
Tarnowo Podgórne–Blitzenreute” 
– Wojciech Dolata i Radny Gmi-
ny Roman Tomaszewski w dniach 
5-8 maja wzięli udział w uroczy-
stościach Wniebowstąpienia Pań-
skiego oraz Procesji Krwi Pań-
skiej w Weingarten. 

W krajobrazie Górnej Szwabii 
leży największa w Niemczech, 
barokowa, surowa i potężna, jak-
by wyraz potęgi wiary, Bazylika 
św. Marcina. Jednak to nie mury 
Bazyliki robią największe wra-
żenie, tylko znajdująca się w jej 
wnętrzach Relikwia Świętej Krwi 
Chrystusa. Ewangelie wspomi-
nają o rzymskim żołnierzu, któ-
ry przebił bok wiszącego na krzy-
żu Jezusa, z którego natychmiast 
wypłynęła krew i woda. Żołnierz 
zebrał trochę ziemi, która zro-
siła krew i po nawróceniu za-
wiózł ją do Mantui. W 1055 r. 
do Mantui pielgrzymował ce-
sarz Henryk III Salicki, który po-
zyskał część Świętej Relikwii. 
W 1094 r. trafiła ona do klaszto-
ru benedyktyńskiego w Weingar-
ten, gdzie przechowywana jest 
do dziś. 

Uroczystości w Weingarten 
rozpoczynają się w 40. dniu od 
Zmartwychwstania Pańskiego. 
Po mszy wieczorem zebrani bio-

Konna Procesja Krwi Pańskiej w Weingarten

rą udział w procesji ze świecami, 
w skupieniu odmawiając róża-
niec oraz śpiewając pieśni maryj-
ne. Dzień po Wniebowstąpieniu 
Pańskim (w dniu zwanym Blut-
freitag) wczesnym rankiem Reli-
kwia Krwi Pana Jezusa opuszcza 
mury Bazyliki i w uroczystej pro-
cesji konnej „Ku Czci Najświęt-
szej Krwi Chrystusa” przewożona 
jest ulicami miasta oraz okolicz-
nymi polami, udzielając błogosła-
wieństwa zgromadzonym. 

Tradycja tej największej w Eu-
ropie procesji konnej sięga po-
nad 100 lat, a jej niepowtarzalną 
cechą jest to, iż udział w niej bie-
rze około 100 parafii, 100 orkiestr 
i ponad 3 000 jeźdźców. W tym 
roku przedstawiciele polsko-nie-
mieckiego stowarzyszenia Roman 
Tomaszewski i Wojciech Dolata 

po raz drugi wzięli czynny udział 
w tym niezwykłym orszaku, re-
prezentując parafię Blitzenreu-
te. Pogoda wyjątkowo dopisała 
jeźdźcom oraz pozostałym przy-
byłym na tę doniosłą uroczystość 
(zwyczajowo w „Krwawy Piątek” 
deszcz zraszał głowy wszystkich 
uczestników). 

Po zakończeniu uroczystości 
religijnych polska delegacja spo-
tkała się z Burmistrzem Fron-
reute Olivierem Spieβem oraz 
członkami Niemiecko-Polskiego 
Partnerstwa, gdzie między inny-
mi poruszono kwestię związaną 
z przyjęciem i asymilacją uchodź-
ców w Europie i na terenie part-
nerskiego regionu oraz zbilża-
jącego się w dniach 30 lipca – 5 
sierpnia 30. partnerskiego spotka-
nia w Gminie Fronreute.  ~ BW

Pogadanki - Wymienianki z trenerem rozwoju osobistego i pedagogiem
wej 25, (tzw.,,Gołębnik’’), na spotkanie z Aleksandrą 
Dziewiałtowską – Gintowt trenerką rozwoju osobi-
stego i zawodowego oraz pedagogiem i poznaj m.in.:

- najlepsze metody walki ze stresem,
-  jak komunikować się z partnerem aby być zro-

zumianym,
- jak sobie radzić z krytyką ,
- jak sobie radzić z trudnym rozmówcą,
- jak rozmawiać z dojrzewającym nastolatkiem,
- dlaczego warto się rozpieszczać,
- a na koniec, wypróbowane techniki relaksacyjne.

Jak zwykle można przynieść rzeczy, dodatki i ozdo-
by, których już nie potrzebujemy i wymienić się z kimś, 
komu one się spodobają.

Ciuszki, które nie znajdą no-
wych właścicieli, zostaną prze-
kazane potrzebującym z Gminy. 
Nadamy im nowe życie, przy oka-
zji pomagając drugiemu człowie-
kowi. Koszt 10 zł. Liczba miejsc 
ograniczona! Kawa, herbata, do-
mowe ciasto i dobry nastrój gwa-
rantowane. Serdecznie zapraszam

~ Maja Stępień tel.608 064 244

Projekt oceniony przez 
przedstawicieli Rady Gminy podczas 

Targów Inicjatyw Społecznych jako 
godny uwagi.
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Akt partnerstwa pomiędzy Gminą Tarnowo 
Podgórne a Miastem i Gminą Bardo został 
podpisany 16 czerwca 2000 roku. Współ-

praca rozpoczęła się od spontanicznego telefonu do 
wybranego losowo samorządu z terenu objętego po-
wodzią w lipcu 1997 roku – Wójt Waldy Dzikowski 
zadzwonił do ówczesnego Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Bardo Leszka Anklewicza z deklaracją pomocy. Z 
pomocą ruszyli i mieszkańcy, i firmy, i organizacje. 
Pomagaliśmy finansowo i rzeczowo. Nawiązywano 
pierwsze kontakty, które z czasem zaowocowały bar-
dzo ścisłym porozumieniem.

Dziś aktywnie współpracują ze sobą nie tylko sa-
morządy, ale również organizacje i stowarzyszenia – 
wystarczy wspomnieć chociażby fakt, że reprezen-
tacje kół wędkarskich są regularnie zapraszane na 
zawody u partnerów. Nasza Gmina wystawia rów-
nież pływadło w Spływie na BeleCzym (w zeszłym 
roku Ireneusz Rembalski z Przeźmierowa zajął III 
miejsce w głosowaniu publiczności!). Wcześniej w 
Dniach Miasta Bardo uczestniczyła także m.in. wy-
cieczka mieszkańców  Tarnowa Podgórnego.  Naj-
nowszym obszarem współpracy jest organizacja 
pobytu wakacyjnego dla dzieci z Kamieńca Podol-
skiego (Ukraina) – podobnie jak w zeszłym roku 
również i teraz 50 dzieci wraz z opiekunami przyje-
dzie najpierw na tygodniowy wypoczynek do naszej 
Gminy, a potem pojedzie do Barda. 

Bardo jest rewelacyjnym miejscem wypadowym 
do planowania wycieczek pieszych, rowerowych, 
samochodowych.  Tereny rozciągające się wzdłuż 
Gór Bardzkich doceniają zarówno osoby ceniące 
aktywny wypoczynek, jak i błogą ciszę. Trasy pie-
sze wiodą  przez leśne uroczyska, “alpejskie” łąki, 
punkty widokowe, miejsca kultu, dawne umocnie-
nia fortyfikacyjne, a jednocześnie siedliska rzadkich 
gatunków roślin i zwierząt. Ciekawe jest też samo 
miasteczko. Do jednych z wielu atrakcji należy Most 
Kamienny na Nysie Kłodzkiej – przez Bardo przez 

Gmina Tarnowo Podgórne ma 8 gmin partnerskich i liczne grono samorządów współpracujących w całej Europie. 
Być może nie wszyscy wiemy, gdzie poszczególne gminy leżą, jaki jest ich charakter, nie wszyscy pamiętamy, jaka 
była geneza współpracy. Rozpoczynamy zatem cykl prezentacji naszych gmin partnerskich. Chcemy pokazać, jak 
bardzo są to interesujące miejsca. Zaczynamy od Barda, które jest idealnym miejscem wakacyjnego wypoczynku.

Bardo – Miasto Cudów
wieki przebiegał główny szlak 
komunikacyjny, łączący stolicę 
Dolnego Śląska z Czeską Pragą 
i Wiedniem. Pierwszy drewniany 
most powstał w średniowieczu. 
Budowę kamiennego ukończono 
w 1589 r., a ostateczny wygląd 
w stylu gotyckim otrzymał po 
przebudowie w 1909 r. W czasie 
działań wojennych most wysadzi-
ły wycofujące się wojska niemiec-
kie. Odbudowano go w 1950 r. 
Ciekawostką jest, iż w 1997 r. 
most oparł się wielkiej powodzi, 
gdy fala kulminacyjna mierzyła 
11 m, a rzeka przelewała się górą 
mostu, zrywając niektóre z ka-
miennych płyt.

Dla miłośników rowerów okoli-
ce Barda to raj na ziemi. Poza sie-
cią dróg polnych i leśnych które  
przyciągają do Barda amatorów 
kolarstwa górskiego atrakcją jest 
nowoczesny Pumptruck, czyli 
specjalnie przygotowany tor ro-
werowy. 

Bardo to także  turystyka wod-
na. To jedno z miasteczek na 52 
km trasie kajakowej z Bystrzy-
cy Kłodzkiej do wsi Topola – na 
najładniejszym górskim odcin-
ku rzeki Nysy Kłodzkiej. Naj-
ciekawszym elementem szlaku 
jest antecedentny przełom Gór 
Bardzkich. Niezwykłych przeżyć 
dostarcza spływ na pontonach.

To miejsce również atrakcyj-
ne dla pielgrzymów. Centralnie 
położona, barokowa Bazylika 
Mniejsza stanowi cel dla wielu z 
nich, a Cudowna Figurka Matki 
Bożej Bardzkiej Strażniczki Wia-
ry jest najcenniejszym skarbem 
miasta i kościoła.

Obecna świątynia wzniesiona 
została w latach 1686-1704 przez 
cystersów z Kamieńca Ząbko-
wickiego według projektu (praw-
dopodobnie) architekta Quadro 
– budowla z małymi zmianami 
zachowała się do naszych czasów. 
Mierzy 54 m długości, 26 m sze-

rokości i może pomieścić około 
5 tysięcy ludzi. Uważana jest za 
jedną z najpiękniejszych świą-
tyń barokowych na Dolnym Ślą-
sku! We wrześniu 2004 r. kościół 
w Bardzie podniesiony został do 
rangi Sanktuarium Metropoli-
talnego Matki Bożej Bardzkiej 
Strażniczki Wiary Świętej Die-
cezji Świdnickiej. W listopadzie 
2008 r. świątyni nadano tytuł Ba-
zyliki Mniejszej.

Warto również zobaczyć:
- organy w Bazylice, wykona-

ne przez mistrza Eberharda – to 
drugi co do wielkości taki instru-
ment na Dolnym Śląsku (rozpię-
tość 50 głosów, 3 567 piszczałek) 
posiadający bogatą dekorację ro-
kokową,

- szopkę ruchomą, która po-
wstała dla upamiętnienia 700-le-
cia przelgrzymowania do Barda

- Wzgórze Różańcowe, nie-
wysokie wzgórze (380 m n.p.m.) 
w bezpośrednim sąsiedztwie mia-
sta, na początku XX w. podjęto 
decyzję o budowie kaplic, które 
miały służyć celebrowaniu mo-
dlitwy różańcowej. Każdą z nich  
zaprojektowano w innym stylu 
architektonicznym (jest tu m.in. 
średniowieczny zamek kamienny 
czy mauretańska twierdza).

- Źródło Maryi znajdujące się 
w połowie drogi na szczyt Kalwa-
rii, jego woda uznawana jako cu-
downa od przeszło 300 lat. Dziś 
źródełko obudowane jest niewiel-
ką murowaną kapliczką z 1893 r.

Szlaki turystyczne wiodą m.in. 
do Srebrnej Góry, Złotego Stoku i 
Ząbkowic Śląskich. Warto po dro-
dze zatrzymać się na punktach 
widokowych (m.in. Obryw Skal-
ny czy Miejsce Hrabiowskie), by 
docenić piękno tej okolicy.

W swoich wędrówkach letnich 
warto odwiedzić partnerską Gmi-
nę Bardo. 

Więcej informacji na stronie 
www.bardo.pl ~ARz
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Po raz pierwszy z okazji Święta Samorządu Terytorialnego w Tar-
nowie Podgórnym mieszkańcy zostali zaproszeni do Tarnowskiej 
Gry Wiejskiej. Głównym założeniem organizatorów (Fundacji 

Free Time przy wsparciu Gminy Tarnowo Podgórne) było zapropono-
wanie możliwości spędzenia wolnego czasu w gronie rodziny i przyja-
ciół oraz promowanie wśród ludzi z terenu Gminy miejsc ciekawych, 
a często nieznanych. 

Na starcie zgłosiły się cztery pionierskie drużyny o oryginalnych na-
zwach: Debeściaki, Dziewczyny z TP, Jędrusie oraz Sopki. Wszyscy 
bardzo ambitnie podeszli do zadania i mimo odległości pomiędzy po-
szczególnymi punktami, upału na zmianę z opadami deszczu świetnie 
poradzili sobie z wyznaczoną trasą. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy powierzyli nam realizację 
zadania oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego sukcesu. 
Największe wyrazy uznania kierujemy jednak do uczestników gry – 
dziękujemy wam i gratulujemy wyników. Do zobaczenia w kolejnych 
edycjach gry!  ~ Bartek i Paweł, Fundacja Free Time

Tarnowska Gra Wiejska

Wzorem lat ubiegłych Wydział Infrastruktury 
Kubaturowej i Ochrony Środowiska prze-
prowadza nieodpłatną zbiórkę odpadów 

niebezpiecznych, do których zaliczmy opakowania 
po nawozach i środkach ochrony roślin. Objazdowa 
zbiórka odbędzie się w poszczególnych sołectwach 
wg zamieszczonego poniżej harmonogramu odbioru:
22 czerwca 2016
 Kokoszczyn od 9.00 do 9.30 – przy świetlicy 
wiejskiej
 Góra od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
  Tarnowo Podgórne od 10.30 do 11.00 – parking 

ul. Szkolna przy Markecie „MILA”
  Rumianek od 11.15 do 11.45 – ul. Szkolna przy 

starej świetlicy wiejskiej
  Ceradz Kościelny od 12.00 do 12.30 – przy świe-

tlicy wiejskiej

Nieodpłatna zbiórka opakowań  
po nawozach i środkach ochrony roślin

  Jankowice od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
 Lusówko od 13.30 do 14.00 – wjazd do pałacu
 Lusowo od 14.15 do 14.45 – parking przy kościele
23 czerwca 2016
 Sierosław od  9.00 do 9.30 – ul. Kasztanowa przy nr 4
 Wysogotowo od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
  Batorowo od 10.30 do 11.00 – przy świetlicy wiejskiej
  Przeźmierowo od 11.15 do 11.45 – ul. Orzechowa za Pasażem 
  Sady od 12.00 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej
  Swadzim od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
  Baranowo  od 13.30 do 14.00 – Szamotulska 28 wjazd na teren Uni-

wersytetu Przyrodniczego
  Chyby od 14.15 do 14.45 – przy świetlicy wiejskiej

W przypadku posiadania większej ilości (powyżej 50 kg) odpadów , 
prosimy o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do Przedsiębiorstwa Wielo-
branżowego „IRK” Ryszard Klimaszewski tel. 61 663 49 91 lub tel. kom. 
605 108 099 w celu odbioru bezpośrednio z posesji.

~ Marek Ratajczak, Inspektor d/s ochrony środowiska

Kochamy słodycze, mamy ulubione mar-
ki i smaki. Tradycyjne wypieki cieszą oko 
i podniebienie. Tymczasem to tylko puste 

kalorie, zawierające substancje słodzące, rafinowa-
ne węglowodany, utwardzane tłuszcze, a także kon-
serwanty i wzmacniacze smaku. Czy warto święto-
wać urodziny z ciastem na talerzu, które ma więcej 
wspólnego z laboratorium niż z naturą? 

Czy słodycze mogą być zdrowe? Oczywiście, że 
tak! Kluczem są surowce, z których są wykonane. 
Najważniejsze, aby były naturalne, w jak najmniej-
szym stopniu przetworzone oraz by zawierały cen-

ne wartości odżywcze. Szukaj-
my zdrowych zamienników, 
cukier zamieńmy na niesiarko-
wane suszone owoce czy ksyli-
tol. Poszukajmy też alternatywy 
dla bezwartościowej białej mąki 
pszennej, którą możemy zamienić 
na pełnoziarnistą mąkę orkiszo-
wą, gryczaną czy jaglaną. Warto 
też używać bezkonkurencyjne-
go zimnotłoczonego oleju koko-
sowego jako tłuszczu. Dodajmy 

Czy słodycze mogą być zdrowe? także pełne witamin i minerałów 
pestki i orzechy.

Ogromna skala chorób cywi-
lizacyjnych oraz badania, po-
twierdzające jak ważna jest dieta, 
skłaniają do tego, aby nie musieć 
wybierać między tym co dobre 
a zdrowe. Lepiej jest otrzymać 
jedno i drugie. Zadbajmy o sie-
bie i najbliższych wprowadzając 
zmiany na lepsze już dziś.

~ Ewelina Brzostowska
www.sweet-and-fit.pl
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Radość – jakie masz odczu-
cia, gdy słyszysz to sło-
wo?

Kiedy ostatnio pozwoliłeś so-
bie odczuwać świeżą, niczym nie-
skrępowaną radość, nawet bez 
specjalnej przyczyny, tylko dlate-
go, że jesteś tu i teraz?

Radość możemy postrze-
gać z perspektywy ciała i z per-
spektywy umysłu. Optymalnie 
jest, gdy te dwie ważne części 
nas samych spójnie się komuni-
kują. Podstawą mojej autorskiej 
metody Komunikacji 50 na 50,  
na bazie mindfulness – praktyki 
uważności i autentyczności, jest 
zrozumienie, że komunikacja 
taka zachodzi w nas non-stop, 
w pierwszej kolejności właśnie na 
poziomie Ciało – Umysł, czę-
sto podświadomym i niezauwa-
żanym nawet przez nas samych. 
Aby dobrze funkcjonować na co 
dzień, warto nauczyć się kontro-

Co to w ogóle jest makijaż koktajlowy ?
Makijaż koktajlowy – jest to makijaż po-

średni miedzy dziennym a wieczorowym. 
Ma dobrze się prezentować w świetle dziennym jak 
i sztucznym. Jest jak strój koktajlowy – elegancki, 
wieczorowy, ale nie balowy. Mocniejszy niż dzienny, 
jednak bez brokatów, świecideł i ekstrawagancji. Taki 
do sukni koktajlowej i partnera w smokingu. To jest 
makijaż miedzy dziennym a wieczorowym, lecz bar-
dziej stonowany stonowany, ale też nie „make up – no 
make up”.

Jakich kosmetyków używać? 
Przy takim makijażu często eksponuje się usta: kok-

tajl – więc pijesz i co nieco jesz, usta są w ruchu, po-
winny być zauważalne. Unikamy płaskiego matu, cera 
powinna być świeża, z leciutkim połyskiem (ale nie 
brokaty!). Barwy lekko lśniące, satynowe.

Warto zastosować makijaż podkreślający urodę 
oczu (czyli powinniśmy używać kolorowych cieni, 
podkreślających tęczówkę oka) przy dyskretnie po-
malowanych ustach lub odwrotnie pomalowanych 
ustach, zwłaszcza wówczas, gdy rysunek ust jest z na-
tury atrakcyjny. Na nieco odważniejszy makijaż moż-
na sobie pozwolić, wychodząc na koktajl. Sięgnijmy 

Jak przestać się blokować  
i mieć więcej radości w życiu?

lować umysł (przede wszystkim myśli) oraz zauwa-
żać i rozpoznawać sygnały wysyłane przez ciało.

Te ostatnie są jednak tak subtelne, że często je 
ignorujemy. 

Najnowsze badania naukowe potwierdzają, że cia-
ło jest tak samo ważne jak umysł. Dysponuje ono na-
wet własnym układem nerwowym, będącym w cią-
głym połączeniu z centralnym układem nerwowym 
– naszym mózgiem. Naukowcy coraz częściej mó-
wią już o jednym systemie, a nie o dwóch odrębnych. 
Okazuje się, że globalna „mądrość ludowa” z róż-
nych kultur, z której wywodzą się określenia typu 

„mieć motyle w brzuchu” czy też 
angielskie „gut feeling” (dosłow-
nie: odczucie z jelita, wewnętrz-
na intuicja) przekłada się dzisiej-
szy stan badań,  który ujawnia, 
że właśnie w jelitach znajduje się 
około 100 milionów komórek ner-
wowych zbudowanych z tej samej 
tkanki co nasza kora mózgowa.

Jelitowy układ nerwowy 
(ang. Enteric Nervous System) 
działa niezależnie od centralnego 
i jak dowodzą badania, aż 90% 
informacji uzyskanych przez ten 
układ przekazywanych jest do 
mózgu za pośrednictwem nerwu 
błędnego. Ciekawostka: odwrot-
ną drogą z mózgu do jelitowego 
układu nerwowego przekazywa-
nych jest tylko 10% informacji!

Czytaj dalej tutaj: http://mind-
fulcultures.pl/przestac-sie-bloko-
wac-miec-wiecej-radosci-zyciu/

~ Katarzyna Weiss
coach, trener rozwoju osobistego,  

lektor jęz. angielskiego,
 www.mindfulcultures.pl  

i www.lingwest.com 

Już nie poranek i jeszcze nie wieczór  
– jak umalować się na tzw. koktajlowe przyjęcie?

wówczas po kryjący błyszczyk, 
który nada ustom soczysty wygląd 
lub pomalujmy oczy, łącząc cienie 
matowe z opalizującymi. Chodzi 
o to, by całość wyglądała świeżo, 
więc w ruch idą też rozświetlacze.

Intensywność makijażu – ma-
kijaż nie powinien być zbyt mocny. 
Powinien być dopełnieniem nasze-
go dopracowanego wizerunku, po-
winien upiększać twarz, podkre-
ślać jej atuty, ale nie wysuwać się 
na pierwszy plan. W tym makijażu 
staramy się unikać mocnej czarnej 
kreski i ogromnej dekoracyjności. 
Liczy się tutaj bardziej naturalny 
look, bardzo świeży. Ważnym ele-
mentem są tutaj kości policzkowe, 
które staramy się podkreślić oraz 
usta, zazwyczaj w jakimś inten-
sywnym odcieniu.

W takim makijażu będziesz 
się pięknie prezentować pod-
czas wielogodzinnej imprezy np.: 
o charakterze rodzinnym.

~ Maja Wachowska, 
www.majawachowska.pl, 

tel. 509 86 84 86
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W przypadku przepro-
wadzenia postępo-
wania rozwodowego, 

małżonkowie mają prawo doko-
nania podziału majątku wspólne-
go – z reguły, jeżeli nie zawarli 
szczególnej umowy dotyczącej 
majątku (tzw. intercyzy) mają-
tek, który nabyli w trakcie trwa-
nia małżeństwa, wchodzi do ich 
majątku wspólnego. W wyniku 
jego podziału nieruchomość rol-
na, może być przyznania na wła-
sność, w całości wyłącznie mał-
żonkowi, który będzie rolnikiem 
indywidualnym, a ponadto wraz 
z tą ziemią nie będzie mieć więcej 
niż 300 ha użytków rolnych. Jeże-

Po odejściu bliskiej osoby, poza cierpieniem spo-
wodowanym nagłą stratą, pojawia się także 
strach, a w konsekwencji również utrata mo-

tywacji życiowej, która pozbawia bliskich zmarłego 
komfortu, poczucia bezpieczeństwa, energii życiowej 
oraz zapału do pracy. Śmierć bliskiej osoby zaburza 
nie tylko całą strukturę rodziny zmarłego, ale i istnie-
jące relacje rodzinne. 

Tragiczny wypadek z listopada 1998 r. spowodował, 
iż rodzina utraciła bliską im osobę – śmierć poniósł 
18-letni Michał. Kierujący samochodem osobowym 
nie opanował pojazdu i potrącił poruszającego się pra-
widłową stroną jezdni syna pani Małgorzaty i pana 
Andrzeja oraz brata małoletniego Szymona. Potrąco-
ny pieszy zmarł po kilku dniach w szpitalu na skutek 
doznanych rozległych obrażeń ciała. Poszkodowany 
był licealistą, mieszkał z rodzicami i bratem. Ich rela-
cje były bardzo bliskie. Jako starszy syn, Michał chęt-
nie pomagał rodzicom w pracach domowych, a także 
w opiece nad młodszym bratem Szymonem. Ból po 
śmierci syna i zarazem brata nie zmalał mimo upływu 
lat. Rodzina do dzisiaj nie pogodziła się z tą tragedią. 
Nie ulega wątpliwości, że gdyby nie wypadek, życie 
całej rodziny wyglądałoby dziś zupełnie inaczej. 

Odszkodowanie po zmarłym w wypadku
Nagła utrata najstarszego dziecka była dla rodziców 

ogromnym szokiem. Rodzice oraz brat po 17 latach od 
tragicznego wypadku postanowili dochodzić należne-
go im odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy 
zdarzenia. Po samodzielnej walce z ubezpieczycie-
lem uzyskali jedynie zwrot kosztów pogrzebu syna. 
Po decyzji odmownej zakładu ubezpieczeń, zdecy-

Masz ziemię rolną razem z małżonkiem  
– po rozwodzie możesz ją stracić

li takie warunki nie będą spełnio-
ne przez żadnego z małżonków, 
na nabycie całej nieruchomości 
przez jednego z nich musi wyra-
zić zgodę Prezes Agencji Nieru-
chomości Rolnych. Brak zgody 
Prezesa pozwala zażądać naby-
cia nieruchomości przez Agencję. 
Wówczas Prezes ma obowiązek 
podania wysokości ceny. Jest ona 
wiążąca dla małżonków, jeżeli nie 
cofną żądania nabycia nierucho-
mości albo nie wystąpią do sądu 
o ustalenie wartości rynkowej 
nieruchomości. Natomiast mał-
żonkowie, którzy chcą zatrzymać 
nieruchomość, a żadne z nich nie 
spełnia warunków do jej nabycia, 

mogą dokonać jej podziału. Pro-
ces podziału jest w tym przypad-
ku uzależniony od tego, czy jest 
plan zagospodarowania prze-
strzeni, czy ustalone warunki za-
budowy. Zanim małżonkowie 
zdecydują się podzielić majątek 
koniecznym zdaje się wnikliwa 
analiza stanu prawnego nierucho-
mości, bowiem może okazać się, 
że podział będzie skompilowany, 
jak i długotrwały. 

aplikant adwokacki  
Urszula Borowicz

www.urowska.com.pl

Pytanie o odszkodowanie
dowali się powierzyć sprawę spe-
cjalistom. Sprawa finalnie zakoń-
czyła się wypłatami w kwocie: 
rodzice po 40 tys. zł, a brat 15 tys. 
zł zadośćuczynienia za naruszenie 
dobra osobistego w postaci 
szczególnej więzi rodzinnej, 
łączącej zmarłego z rodzicami 
oraz z bratem, tj. na podstawie art. 
448 k.c. w związku z art. 24 § 1 
k.c. Pełnomocnik nie zgadzał się 
z decyzją ubezpieczyciela, uważał, 
że przyznane kwoty powinny 
być wyższe. Jednak uprawnieni 
nie chcieli kierować roszczeń 
do sądu, w którym z pewnością 
mogliby uzyskać wyższą kwotę 
odszkodowania. 

PYTANIE SPECJALISTY – pyta 
Wiesław Biały (tel.: 501 343 433) 
Często słyszę pytania, które zadają 
rodziny osób poszkodowanych, ile 
lat po zdarzeniu można ubiegać 
się o zadośćuczynienie za śmierć 
osoby bliskiej? 

DORADCA OSZKODOWAW-
CZY: – Tego typu świadczenia 
mogą być wypłacane nawet do 20 
lat po dacie wypadku. O świad-
czenia dla osób uprawnionych 
wystąpić należy do zakładu ubez-
pieczeń sprawcy zdarzenia, w wy-

niku którego poszkodowany po-
niósł śmierć. Warto wiedzieć, że 
o wypłatę można występować tak-
że w sytuacji, gdy nie jest znany 
sprawca wypadku lub gdy nie po-
siadał on ważnego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej. 

Zadośćuczynienie za śmierć oso-
by bliskiej wypłacone może być tak-
że wtedy, kiedy sprawcą kolizji był 
obcokrajowiec posiadający ubezpie-
czenie w swoim kraju zamieszkania. 
Nieco inaczej wygląda wtedy kwe-
stia dochodzenia roszczeń (zmienia 
się podmiot odpowiedzialny za zda-
rzenie), jednak nie zamyka to wca-
le drogi do uzyskania należnych 
świadczeń. Aby walka o zadość-
uczynienie za śmierć osoby bliskiej 
była mniej dotkliwa dla uprawnio-
nych, warto przekazać sprawę profe-
sjonalnemu pełnomocnikowi. Dzię-
ki temu rodzina zmarłego nie musi 
sama walczyć o należne jej pienią-
dze i zyskuje gwarancję w pełni 
merytorycznej oceny wydawanych 
w sprawie decyzji przez ubezpieczy-
ciela oraz podjęcia właściwych kro-
ków w toku całego postępowania.

~ Krzysztof Życzyński 
www.votum-sa.pl 

www.odszkodowanie448.pl
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biblioteka

INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W czerwcowym numerze kilka odsłon foto-
graficznych z ciekawych i interesujących 
spotkań wiosennych w Bibliotece. Oprócz 

wzbogacania oferty książkowej, Biblioteka prowa-
dzi szeroką działalność, pokazując, jak wszechstron-
ny może być kontakt z książką, literaturą i twórcami. 
Literatura nie zapełnia często stron gazet, nie można 
jej znaleźć na okładkach czasopism, ale tworzy wokół 
nas świat kulturalny dla wszystkich, niezależnie od 
wieku i zainteresowań. Bo przecież, jak mówi znane 
powiedzenie jednego z angielskich pisarzy, które nic 
nie straciło na aktualności: „Najlepszym uniwersyte-
tem w każdym wieku jest księgozbiór”.

Wiosenny program Biblioteki był bardzo boga-
ty i interesujący: spotkania, pokazy multimedialne, 
edukacja na wesoło, tajemnice świata książki. Za-
jęcia dla najmłodszych, które prowadzimy od wielu 
lat pokazują, że najmłodsi wolą bezpośredni kontakt 
z książką niż z ekranem komputera czy telewizora. 
Jak czytanie i kontakt ze słowem pisanym wpływa na 
rozwój najmłodszych napisano dużo i wniosek jest 
jeden niezmienny od lat. Czytanie zapewnia emocjo-

nalny rozwój dziecka, uczy my-
ślenia, rozwija język i wyobraź-
nię, nie mówiąc już o poszerzaniu 
wiedzy. A przede wszystkim za-
pobiega uzależnieniu od mediów 
elektronicznych.

Na poniższych zdjęciach kil-
ka migawek z bogatego progra-
mu: Michał Rusinek i wszystko, 
czego nie wiecie o laureatce lite-
rackiej nagrody Nobla Wisławie 
Szymborskiej; Eliza Piotrowska 
i zaczarowany świat książki; Łu-
kasz Wierzbicki podróżnik, wiel-
biciel historii od najmłodszych lat 
i jego niesamowite opowieści; 
Andrzej Pasławski i nieodkryty 
czar mało znanej, a bogatej w cie-
kawostki geograficzne Rumunii; 
cykl teatrzyków edukacyjnych 
dla przedszkolaków i dzieci klas 
młodszych oraz zaczarowany 

świat książki i Biblioteka jako 
magiczne miejsce dla człowieka. 
Jak widać dzieci wolą świat książ-
ki i odkrywanie tajemnic zawar-
tych na kartkach książki. Prowa-
dzony od wielu lat cykl spotkań 
to stały element naszych działań 
w ramach promocji czytelnictwa. 
Bo książka to relaks, odpoczynek, 
zabawa intelektualna, rozrywka, 
oderwanie od codzienności, moż-
liwość zagospodarowani wolne-
go czasu także dla osób, które ze 
względów zdrowotnych nie mogą 
korzystać z relaksu sportowego 
czy innych form rozrywki.

Zapraszamy do Biblioteki 
w Tarnowie Podgórnym i Filii 
w Baranowie, Lusowie i Prze-
źmierowie.

~  I.B. 

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek Wójt Ta-
deusz Czajka zaprosił Dyrektor Iwonę Biliń-
ską i pracownice Biblioteki Publicznej Gmi-

ny Tarnowo Podgórne i jej Filii na okolicznościowe 
spotkanie. Podziękował za ciekawe działania na rzecz 
popularyzacji czytelnictwa, zwłaszcza wśród naj-
młodszych.  Podkreślił, że inicjatywy realizowane w 
Bibliotece i jej Filiach są bardzo wysoko oceniane 
przez mieszkańców naszej Gminy. 

Przypomnijmy, że księgozbiór biblioteczny stale 
się powiększa, nie tylko o tradycyjne, papierowe po-
zycje książkowe, ale także o e-booki. Nasze Bibliote-
ki to nie tylko czytelnie i wypożyczalnie – to również 
miejsca ciekawych spotkań z autorami i ilustratorami 
oraz warsztatów literackich. Warto tam zaglądać!

~ ARz

Z życzeniami dla Bibliotekarek
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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   

Popołudnie premier teatralnych
z udziałem grup „Novi”, „TeatRama”, „Przy Okazji”
niedziela, 19 czerwca godz. 17
Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia

Dni Gminy 2016: 

Wśród gwiazd: De Mono, Ewa Farna,
Dawid Kwiatkowski, Arka Noego
sobota, 2 lipca godz. 16
Stadion w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Lusowskie Spotkania Muzyczne - koncert 103.
Zespół Kameralny „Amici Canti”
niedziela, 3 lipca godz. 13
Kościół w Lusowie. Wstęp wolny

„Franciszek, Józef i Adam z ramionami pod wiatr”
- jednodniowa wycieczka dla dzieci szkolnych
wtorek, 12 lipca, wyjazd z Tarnowa Podgórnego i Przeźmierowa.
Koszt udziału: 30 zł. Zapisy: DK Tarnowo Podgórne, CK Przeźmierowo

„Od ziarenka do bochenka”
- jednodniowa wycieczka dla dzieci szkolnych
wtorek, 19 lipca, wyjazd z Tarnowa Podgórnego i Przeźmierowa.
Koszt udziału: 30 zł. Zapisy: DK Tarnowo Podgórne, CK Przeźmierowo
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Już po raz trzeci gościć będziemy w naszej gmi-
nie Lato z Radiem – największą letnią trasę kon-
certową w Polsce. Tym razem impreza, która 

będzie głównym elementem Dni Gminy Tarnowo 
Podgórne, odbędzie się w sobotę, 2 lipca. Wśród 
gwiazd De Mono, Ewa Farna, Dawid Kwiatkowski 
i Arka Noego.

Impreza rozpocznie się sygnałem Lata z Radiem 
o godz. 16. Na scenie odbędzie się pierwszy mini 
konkurs i zaprezentowane zostanie plenerowe studio 
Polskiego Radia. Chwilę później na scenie pojawi się 
pierwsza z gwiazd imprezy: dziecięcy zespół Arka 
Noego. Zespół założony został w 1999 roku z okazji 
pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Pomysłodawcą 
grupy jest Robert „Litza” Friedrich, były gitarzysta 
Acid Drinkers, Turbo, KNŻ i 2Tm2,3, a ostatnio li-
der Luxtorpedy. W zespole grają także inni członko-
wie ostatniej z grup. Pierwszoplanową rolę odgrywa-
ją jednak dzieci – członkowie rodzin muzyków, które 
śpiewają głównie piosenki o religijnym charakterze. 
Najstarsze już opuściły Arkę, niektóre z nich działa-
ją w innych, „dorosłych”, zespołach. Na ich miejsce 
systematycznie dołączają kolejni młodzi wykonaw-
cy. Grupa ma swoim na koncie 11 płyt, nagrody Fry-
deryk w 5 kategoriach, w tym „Album roku – pop” 
za płytę „A gu gu” i nagrodę Top Trendy za najlepszą 
sprzedaż roku 2003. Występowała na festiwalach, m. 
in. Przystanek Woodstock i Jarocin Festiwal.

Kolejny artysta, który rozpocznie występ o 17.30, 
szczególnie zainteresuje nastolatki. Idol wielu z nich, 
Dawid Kwiatkowski wraz ze swoim zespołem za-
prezentuje utwory z dwóch dotychczasowych albu-
mów. Prawdopodobnie nie zabraknie też autorskich 
wersji znanych przebojów, z których (głównie za po-
średnictwem YouTube) jest on znany od kilku lat. 
Jego debiutancki album „9893” już tydzień po pre-
mierze trafił na szczyt najlepiej sprzedających się al-
bumów. Druga płyta pt. „Pop&Roll” status platyny 
osiągnęła jeszcze przed premierą. D. Kwiatkowski 
króluje w portalach społecznościowych – jego stro-
nę na Facebooku śledzi 340 tysięcy fanów, profil na 
Instagramie obserwuje 300 tysięcy użytkowników, 
a kanał na YouTube subskrybuje 180 000 osób. Tele-
dysk „Na zawsze” osiągnął w tym serwisie niemal 9 
milionów odsłon.

Kolejną z gwiazd tegorocznych Dni Gminy będzie 
zespół, którego przeboje w latach 90-tych śpiewa-

ła cała Polska: De Mono. Grupa 
powstała w 1987 roku, gdy do za-
łożonego przez gitarzystę Mar-
ka Kościkiewicza zespołu Mono 
(z Piotrem Kubiaczykiem na ba-
sie i Dariuszem Kurpiczem na 
perkusji) dołączyli saksofonista 
Robert Chojnacki i wokalista An-
drzej Krzywy. Zimą 1988 roku 
została nagrana pierwsza płyta, 
która ukazała się w 1989 roku. 
Tytułowa piosenka „Kochać ina-
czej” przez rok utrzymywała się 
w szczytowych pozycjach listy 
przebojów radiowej Trójki, gru-
pa otrzymała też wszystkie nagro-
dy przyznawane rokrocznie przez 
Magazyn Muzyczny. Drugi album 
„Oh Yeah!” z 1991 roku zawierał 
kolejne przeboje, m. in. „Moje 
miasto nocą”. Inne hity De Mono 
„Znów jesteś ze mną” i „Statki na 
niebie” pochodzą już z wydanej 
w 1994 roku płyty „Stop”. Dwa 
lata później, u szczytu sławy, gru-
pę opuścił założyciel Marek Ko-
ścikiewicz, który postawił na ka-
rierę solową. De Mono z różną 
intensywnością działa do dziś, na-
grywa kolejne płyty i single, kon-
certuje. Koncert De Mono zapla-
nowany jest na godz. 19.25.

Dwie godziny później swój 
występ rozpocznie Ewa Far-
na. Polka, urodzona w Czechach, 
w wieku 11 lat wygrała konkur-

sy piosenki na Morawach, w So-
snowcu i Hawierzowie. Wypatrzył 
ją wówczas kompozytor i pro-
ducent muzyczny Leszek Wron-
ka, współpracujący wcześniej m. 
in. z Karelem Gottem i Heleną 
Vondráčkovą. Jej kariera nabrała 
tempa dzięki kontraktowi z cze-
skim oddziałem Universal Music 
Group oraz udanemu występowi 
w polskim programie „Szansa na 
sukces”, gdzie wygrała odcinek. 
Pierwsze dwie płyty z 2006 i 2007 
roku przeznaczone były na czeski 
rynek i zdobyły tam status platy-
nowych. W Polsce E. Farna pierw-
szy album „Sam na sam” wydała 
w 2007 roku. Kolejny  („Cicho”) 
został albumem roku Sopot Hit 
Festiwal. Jej popularność po obu 
stronach granicy nie spada, a ko-
lejne płyty i koncerty cieszą się du-
żym zainteresowaniem.

Oprócz muzycznych występów 
na estradzie odbywać się będą 
także konkursy (o godz. 18.45 
i 20.40). Przez cały czas imprezie 
towarzyszyć będą liczne atrakcje 
dla dzieci i dorosłych, stoiska pa-
miątkowe i gastronomiczne. A na 
zakończenie, ok. godz. 22.40 od-
będzie się pokaz sztucznych ogni. 
2 lipca warto spędzić popołudnie 
i wieczór na stadionie w Tarnowie 
Podgórnym. Wstęp wolny!

~ Jarek Krawczyk
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Amici Canti zaśpiewa w Lusowie

Jeden z najprężniej rozwijają-
cych się zespołów wokalnych 
w Wielkopolsce, „Amici 

Canti” z Buku, będzie wykonaw-
cą 103. koncertu z cyklu Lusow-
skie Spotkania Muzyczne. Grupa 
pod dyrekcją Leszka Górki wy-
stąpi w kościele św. Jadwigi Ślą-
skiej i św. Jakuba Apostoła w nie-
dzielę, 3 lipca o godz. 13.

Pełne pasji i nowatorskie podej-
ście do sztuki wokalnej, jakie pre-
zentuje Zespół Kameralny „Amici 
Canti” zdobywa uznanie na wielu 
konkursach. Wśród licznych na-
gród w dorobku zespołu są m. in. 
Grand Prix i Złote Pasmo na II 
Ogólnopolskich Festiwalu Pieśni 
Maryjnej w Chojnicach (2013), 
Grand Prix na I Festiwalu Muzyki 
Chóralnej w Sławie (2012), Złote 

Wycieczki śladami wiatraków

Kiedyś były symbolem Wielkopolski. Dziś 
z blisko 2000 pozostało ich zaledwie 75. 
Niektóre będzie można poznać z bliska 

podczas całodniowych wycieczek, jakie GOK „SE-
ZAM” przygotował dla dzieci z naszej gminy.

Adresowane dla dzieci szkolnych wycieczki ruszać 
będą z Tarnowa Podgórnego i Przeźmierowa. Celem 
pierwszej wycieczki, która odbędzie się we wtorek, 
12 lipca będzie Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa 
w Osiecznej. Tydzień później młodzi mieszkańcy 
naszej gminy wybiorą się do Muzeum Młynarstwa 
w Jaraczu. Oprócz wiatraków na uczestników cze-
kać będzie także sporo innych atrakcji. W programie 
każdego z wyjazdów jest obiad, wizyta na basenie 
i spotkanie ze zwierzętami. Koszt udziału to 30 zł. 
Wszyscy uczestnicy powinni zaopatrzyć się w klap-
ki, czepki i ręczniki.

Zagraj u boku gwiazd w Lusowie!

Szósta edycja Ogólnopol-
skiego Festiwalu Bluesowe-
go „BLusowo” już 20 sierp-

nia. Tradycyjnie oprócz gwiazd z 
Polski i zza granicy w programie 
imprezy znajdzie się miejsce dla 
młodych zespołów, które czują 
bluesa. Cztery grupy będą miały 
szansę zaprezentować się publicz-
ności i powalczyć o tytuł Grand 

Pasmo i 1. Miejsce w kategorii chórów kameralnych 
na VII Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek 
w Chełmnie (2012), a także pierwsze miejsca festi-
wali w Poznaniu, Międzyrzeczu i Lwówku (2011), 
oraz w Głogowie (2010) i Szamotułach (2008). Ze-
spół koncertował także poza granicami naszego kra-
ju: w Holandii, Niemczech i Czechach. 

W repertuarze „Amici Canti” 
znaleźć można dzieła religijne i 
świeckie, muzyki dawnej i współ-
czesnej, utwory jazzujące oraz 
opracowania muzyki rozrywkowej. 
W Lusowie z pewnością domino-
wać będzie repertuar sakralny.

Dyrygentem zespołu jest Le-
szek Górka, absolwent Akademii 
Muzycznej w Poznaniu, zdobyw-
ca I nagrody na Ogólnopolskim 
Konkursie Dyrygentów Chóral-
nych w Poznaniu (2002). Z zespo-
łem współpracuje od 1996 roku, 
a od 2012 roku jest wykładowcą 
macierzystej uczelni. 

Mieszkańcy naszej gminy mie-
li okazję usłyszeć zespół „Amici 
Canti” podczas Jesiennego Święta 
Pieśni oraz wykonania pop-orato-
rium „Miłosierdzie Boże”. War-
to wykorzystać kolejną okazję do 
spotkania z chórem z Buku.

~ Jarek Krawczyk

Zapisy i wpłaty przyjmujemy 
w Domu Kultury w Tarnowie Podgór-
nym (w godz. 15-20) oraz w Centrum 
Kultury Przeźmierowo (w godz. 9-12 
i 17-20).

PROGRAM
I WYCIECZKA – 12 LIPCA – „Fran-

ciszek, Józef i Adam z ramionami pod 
wiatr”

Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej, Wozy drabiniaste 
i konie w Jeziorkach, Obiad, Woda i relaks w Akwawicie w Lesznie

II WYCIECZKA – 19 LIPCA – „Od ziarenka do bochenka”
Muzeum Młynarstwa w Jaraczu, W świecie zwierząt w Witoldzinie, 

Obiad, Woda i egzotyka w Tarnowskich Termach
~ Jarek Krawczyk

Prix i nagrodę w wysokości 2500 zł brutto. Jak znaleźć się w tym gro-
nie?

Wystarczy wysłać na adres blusowo@goksezam.pl wypełniony for-
mularz zgłoszeniowy, zdjęcie i maksymalnie 3 autorskie utwory w 
formacie .mp3. Spośród nadesłanych zgłoszeń organizatorzy wybiorą 
cztery grupy, które zaprezentują się widzom festiwalu i jury pod prze-
wodnictwem Ryszarda Glogera. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 5 lip-
ca. Formularz zgłoszeniowy i szczegóły dostępne są na stronach www.
blusowo.pl i www.goksezam.pl. 

~ Jarek Krawczyk
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Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

„Do biedronki przyszedł żuk…”
Zachęcając nasze przedszko-

laki do obcowania z litera-
turą dziecięcą 11 maja od-

był się w przedszkolu Pierwszy 
Konkurs Recytatorski „Zwierzęta 
w poezji dziecięcej”. Uczestnicy 
konkursu pięknie zaprezentowali 
się na dużej scenie w Auli Gimna-
zjum przed swoimi kolegami i wy-
chowawcami oraz jury, któremu 
przewodniczył Andrzej Niemyt, 
aktor teatralny i filmowy. Dzieci 
wcieliły się w role dzikiego dzika, 
much przy miodzie, biedronki, źle 

wychowanej kwoki, smuteczków 
pieseczka, rudego lisa, misia i in-
nych zwierzęcych postaci z dzie-
cięcej poezji wspaniałych pol-
skich poetów. Było wiele śmiechu 
i gromkie brawa oraz radość z na-
gród. Niełatwym zadaniem było 
wyłonienie zwycięzców. W ka-
tegorii 3-4-latki I miejsce zdoby-
ła Helena Mosiniak. W kategorii 
4-5-latki I miejsce zajęła Ada Mar-
chewka, II – Helena Stachlewska, 
a III – Inga Heinrich. W katego-
rii 5-6-latki I miejsce zajął Maciej 
Michalak, II – Kinga Derak, III – 
zdobył Jakub Koniecko. Serdecz-
nie gratulujemy!

~ Renata Włodarczak

Przedszkole „Bajkowy 
Świat” w Sadach maj roz-
poczęło Bajkowym festy-

nem, na który zostali zaprosze-
ni wszyscy mieszkańcy Gminy, 
chcący zapoznać i pobawić się 
z nami. Przygotowane były miłe 
niespodzianki: dmuchane zam-
ki i zjeżdżalnie, panie malowały 
twarze dzieciom i skręcały kolo-
rowe balony w rozmaite kształty, 
a dla aktywnych – zawody sporto-
we. Główną atrakcją była loteria 
fantowa – można było otrzymać 
skakankę, hula hop, frisbee, bu-
merang, a w wielkim losowaniu 
zestaw Play-Doh.

Przedszkole „Bajkowy Świat” w Sadach

Bajkowe wieści w maju
Dzieci z naszego przedszkola 

przygotowały prace plastyczne, 
a nasi drodzy rodzice ciasta, prze-
kąski i kanapki, za które serdecz-
nie dziękujemy. Było smacznie 
i zdrowo. 

Bajkowy festyn był dla nas nie-
zwykłym czasem. Zabawa, miła, 
wesoła atmosfera, czas radości 
i uśmiechu od początku do końca 
festynu. Widzieć szczęśliwe i po-
godne nasze dzieci oraz te, które 
do nas dołączą od września – jest 
dla nas bezcenne.

Serdecznie dziękujemy za licz-
ne przybycie i zapraszamy.

~ Ewelina Bąkowska

Od 26 maja do 3 czerwca br., 
Pałac Jaśminowy w Bato-
rowie gościł wystawę  ma-

larstwa „ Złoto i Błękit”. Goście za-
proszeni na to otwarte spotkanie ze 
sztuką, mieli okazję oglądać obrazy 
i rzeźby, stworzone przez miesz-
kańców gminy pod opieką kreatora 
Magdaleny Święcickiej, oraz wysłu-
chali wiązanki piosenek Katarzyny 
Starosty. Z okazji otwarcie Letniej 
Restauracji oraz w Dniu Dziec-
ka spotkanie miało wybitnie rodzin-
ny i ciepły wymiar. Obrazy two-
rzone przez miejscowych twórców, 
reprezentowały wiele styli i technik 

Artyści pokazują swój świat w Pałacu Jaśminowym
plastycznych. Uwagę przykuwa-
ły dbałość o staranne wykończenie 
i szeroki wachlarz tematów, zarów-
no z wyobraźni twórców, jak i z ob-
serwacji okolicznych urokliwych 
miejsc np. Doliny rzeki Samy. Pod-
kreślić należy, że w wystawie wzięli 
udział zarówno artyści młodzi, do-
piero rozwijający swoje zaintereso-
wanie, jak i dorosłe pokolenie, które 
wciąż pozostaje w dialogu ze swoją 
pasją malarską. Gospodarze Pałacu 
Jaśminowego zapraszają już na ko-
lejne ogrody i salony sztuk – warto 
zanotować ten adres i bywać.

~ Magdalena Święcicka
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W piątek, 29 kwietnia, 
w Szkole Podstawo-
wej w Lusówku od-

był się Gminny Konkurs Języka 
Angielskiego dla klas szóstych. 
W konkursie wzięło udział pięcio-
ro przedstawicieli każdej szkoły 
podstawowej z naszej Gminy. 

Uczestnicy konkursu podzieleni 
byli na pięć grup: England, Sco-
tland, Ireland, Wales i Northern 
Ireland. Charakterystyczną cechą 
każdej grupy było to, że każdy jej 
członek reprezentował inną szko-
łę. Zespoły zmierzyły się z czte-
rema wyzwaniami: testem, lite-
rowaniem, projektem o krajach 
anglojęzycznych oraz scenkami. 
Poziom wiedzy uczestników i ich 
zaangażowanie były bardzo duże. 
Członkowie poszczególnych grup 
szybko się zakolegowali i – zgod-

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Gminny Konkurs Języka Angielskiego
nie współpracując – wykonywali 
kolejne zadania. Było sporo śmie-
chu, szczególnie przy tworzeniu 
prezentacji i układaniu scenek. 
Warto dodać, że podczas przygo-
towywania prezentacji o krajach 
anglojęzycznych uczestnicy kon-
kursu korzystali z własnej wie-
dzy oraz wyszukiwali informacji 
na czytnikach e-booków. 

Konkurs wygrali przedstawicie-
le drużyny Anglii: Olga ze szkoły 
w Lusowie, Julia ze szkoły w Lu-
sówku, Helena z Przeźmierowa, 
Jędrzej ze szkoły w Ceradzu Ko-
ścielnym oraz Maks ze szkoły 
w Tarnowie Podgórnym. Zdobyli 
74 punkty na 89 możliwych. Po-
zostałe grupy miały zbliżoną licz-
bę punktów: Szkocja – 70, Irlan-
dia Północna – 69,5, Walia – 69 
oraz Irlandia – 68. Wszyscy otrzy-

mali pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody książkowe.

Dodatkową atrakcją konkursu 
były trzy nagrody książkowe oraz 
czytnik ebooków rozlosowane po-
między wszystkimi uczestnikami 
konkursu przez przedstawiciela 
firmy Amazon – sponsora tych na-
gród.

Mamy nadzieję, że udało nam 
się udowodnić, iż konkursy mogą 
być przyjemnością, uczyć można 
się również przez zabawę, a ści-
sła współpraca grupowa między 
przedstawicielami różnych szkół 
jest możliwa i przynosi świet-
ne efekty. Wszystkim szkołom 
uczestniczącym w konkursie dzię-
kujemy za współpracę, a uczniom 
gratulujemy wiedzy.

~ A. Murawska

Od listopada 2015 r.  dzie-
ci z grupy „Pszczółki” 
z Przedszkola Na Zielo-

nym Wzgórzu w Lusówku, bra-
ły udział w programie „Mamo, 
Tato, wolę wodę”. W ramach pro-
jektu przeprowadzono cykl zajęć 
edukacyjnych, mających na celu 
popularyzację zasad zdrowego 
życia i wiedzy na temat znacze-
nia wody dla człowieka oraz roli 
wody w przyrodzie, poznanie jej 
właściwości, zastosowań i spo-
sobów oszczędzania. Dzieci sta-
ły się świadome tego, że woda 
jest potrzebna nie tylko ludziom, 

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku

Wolę wodę Na Zielonym Wzgórzu

ale także roślinom i zwierzętom. 
Z wielką ciekawością i pełnym 
zaangażowaniem brały udział 
w eksperymentach i doświadcze-
niach, poznając w ten sposób taj-

niki wody. Nie zapomnieliśmy 
również o zasadach zachowa-
nia bezpieczeństwa w sytuacjach 
związanych z wodą. Kropką nad 
„i” były prace konkursowe na-
szych przedszkolaków. Wykona-
liśmy „Portret Wodnego Superbo-
hatera” oraz zorganizowaliśmy na 
terenie przedszkola wystawę pt. 
„Zdrowa woda”. Udział w progra-
mie i podjęte działania wykształ-
ciły u naszych przedszkolaków 
postawę: WSZYSCY W NASZEJ 
RODZINIE PIJEMY WODĘ. 

~ Monika Gumula
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Szkoła Podstawowa w Lusowie

Sukces w czwórboju

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Szachowy sukces w Warszawie

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Tydzień Europejski 

W dniach 16-20 maja 
w Szkole Podstawo-
wej w Lusówku został 

zrealizowany projekt Tygodnia 
Europejskiego. Na ścianach ko-
rytarzy pojawiły się ciekawost-
ki związane z kulturą i tradycją 

krajów starego kontynentu, a tak-
że flagi poszczególnych państw. 
Każda klasa wylosowała nazwę 
kraju, na temat którego przygo-
towała prezentację. W ten spo-
sób uczniowie przybliżyli swoim 
kolegom podstawowe wiadomo-
ści o nim, zapoznawali z jego hi-
storią, tradycją i muzyką, a także 
informowali o miejscach, które 
w czasie podróży koniecznie trze-

ba zobaczyć. Zwieńczeniem pro-
jektu była wizyta dwojga mło-
dych ludzi z Niemiec. Opowiadali 
o swoim kraju, a nawet uczyli wy-
liczanek w ojczystym języku. Na-
szym gościom podziękowaliśmy 
za tę piękną lekcję i zaprosiliśmy 
na spotkanie już za rok.

~ Organizatorzy Tygodnia  
Europejskiego 

We wtorek, 31 maja, 
reprezentacja na-
szej szkoły zdobyła 

IV miejsce w Finale Wojewódz-
twa w Czwórboju Lekkoatle-
tycznym w Pile. Do rywalizacji 
przystąpiło 18 najlepszych szkół 
z województwa wielkopolskie-
go.  We wcześniejszych etapach 
nasi reprezentanci nie mieli sobie 
równych. Wygrali Finał Powia-

3 czerwca na warszawskim 
Torwarze odbył się Turniej 
Finałowy ogólnopolskiego 

projektu „Edukacja przez Szachy 
w Szkole”, w którym uczestniczy-
ła sześcioosobowa reprezentacja 
Szkoły Podstawowej w Lusowie: 
Olgierd Tadych, Hubert Najmo-
wicz, Paulina Woźniak, Helena 
Wojtas, Igor Szczęsny i Sara Gać 
– Mytych.

We wszystkich grupach starto-
wało ponad 700 szachistów, któ-
rzy rozegrali 6 rund tempem gry 
15 minut na zawodnika. Rywali-
zacja odbywała się z podziałem 
na dziewczęta i chłopców. 

tu w Puszczykowie 29 kwietnia,  
a następnie 17 maja zwyciężyli 
w Rejonie Poznań Teren Zachód 
w Kamieńcu. 

Szkołę w Lusowie reprezento-
wali pod okiem Mateusza Kwa-
śniewskiego: Michał Kubala, 
Miłosz Sawicki, Mateusz Ludwi-
czak, Arkadiusz Stolarski, Kamil 
Beszterda i Piotr Gerke.

Gratulujemy uczniom wielkie-
go sukcesu!

~ Dyrektor Szkoły  Aleksandra 
Kolendo i opiekun zawodników 

Mateusz Kwaśniewski 

W grupie chłopców klas dru-
gich I miejsce zajął Olgierd Ta-
dych, który wygrał wszystkie 
swoje 6 partii – mamy złotego 
medalistę! W grupie chłopców 
klas trzecich III miejsce zajął Hu-
bert Najmowicz,  zdobywając 
brązowy medal. 

W drużynowej klasyfika-
cji Szkoła z Lusowa zajęła bar-
dzo dobre 4 miejsce na ponad 
120 szkół startujących. W nagro-
dę otrzymała dużą magnetyczną 
szachownicę demonstracyjną.

Wszyscy nasi uczniowie spisali 
się na medal! Miło było obserwo-
wać, kiedy wykazywali się niestru-
dzoną wolą walki i postawą fair play. 
Wszyscy jesteśmy z ich dumni!

~ Opiekunowie: Julia Zwolak,  
Damian Bartkowiak

20-lecie Szkoły
Mam zaszczyt w imieniu uczniów, nauczycieli oraz własnym zaprosić  

na oficjalne obchody 20-lecia Szkoły i wspólną biesiadę na terenach zielonych. 
Lusowo, ul. Nowa 6, 24 czerwca 2016 r. (piątek), godzina 17.00

Aleksandra Kolendo  –  Dyrektor Szkoły
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Zdolności, talenty i pasje…

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

eTwinning w SP Przeźmierowo!

 edukacja

Każdy z nas ma wiele ta-
lentów, należy je tylko 
odkryć i umiejętnie wy-

korzystać. Samorząd Uczniowski 
Szkoły Podstawowej im. Arkade-
go Fiedlera w Przeźmierowie po 
raz drugi zaprosił rówieśników do 
zaprezentowania własnych pasji.

13 maja w Centrum Kultu-
ry w Przeźmierowie odbył się II 
Gminny Przegląd Talentów. Ho-
norowy patronat nad imprezą ob-
jął Przewodniczący Rady Gminy 
Grzegorz Leonhard. Były występy 
taneczne i wokalne, usłyszeliśmy 
gitary, trąbkę, ksylofon i pianino, 
niesamowite wrażenie wywarły na 
publiczności pokazy zręcznościo-
we, m.in. żonglerka, jazda na mo-
nocyklu i prezentacja origami czy 
karate.  

Nad przebiegiem przeglądu 
czuwało jury w składzie: Prze-
wodniczący Rady Gminy  Grze-
gorz Leonhard, Kierownik Cen-
trum Kultury Jolanta Tepper, 
przedstawiciel Rady Rodziców 
Iwona Didina, gość specjalny – 
wokalistka, laureatka IV edycji 
konkursu „Mam Talent” – Mar-
ta Podulka oraz przedstawicie-
le Samorządu Uczniowskiego SP 
w Przeźmierowie.

Na wielkie gratulacje zasłuży-
li wszyscy uczestnicy Gminnego 

Przeglądu Talentów, którzy włożyli dużo serca i pracy w przygotowanie występu. Jury sta-
nęło przed trudnym zadaniem wyboru laureatów Gminnego Przeglądu Talentów. Po długich 
obradach ustalono werdykt:

W kategorii klas I – III wyróżnienia otrzymali:
Maria Miśkiewicz SP w Przeźmierowie – taniec,
Alicja Obstalecka SP w Tarnowie Podgórnym – recytacja,
Kinga Osowczyk SP w Przeźmierowie – taniec.
W kategorii klas IV – VI:
Helena Cegielska SP w Przeźmierowie – śpiew z własnym akompaniamentem,
Dominika Hultajska i Jagoda Wodniczak SP w Lusowie – śpiew,
Stanisław Woźniak SP w Ceradzu Kościelnym – pokaz origami.
Wielką radość jednej z laureatek sprawiła Marta Podulka, która zaprosiła Helenę Cegiel-

ską na warsztaty i do nagrania piosenki w profesjonalnym studio.
Uroczystość uświetnił gościnny występ kwartetu dętego z Samorządowej Szkoły Mu-

zycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym, pracującego pod kierunkiem Piotra Nobika 
w składzie: Patryk Gawędowicz, Kacper Marciniak i Wiktor Preyer. 

Dyrekcjom i nauczycielom szkół dziękujemy za udział w konkursie. Wszystkim uczest-
nikom serdecznie gratulujemy różnorodnych talentów!

~ Mariola Socha-Kowalska, Iwona Kuźniarek
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Wśród propozycji konferencyjno-szkole-
niowych Kuratorium Oświaty w Pozna-
niu znalazło się seminarium kontaktowe 

organizowane przez Krajowe Biuro eTwinning.
W spotkaniu, które odbyło się 13 i 14 maja w Po-

znaniu, mogli wziąć udział nauczyciele przedszkoli, 
szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgim-
nazjalnych, zarówno placówek państwowych, jak 
i prywatnych (z uprawnieniami szkół publicznych). 
Szkołę Podstawową im. A. Fiedlera w Przeźmiero-
wie miały przyjemność reprezentować Monika Ja-
niec, Małgorzata Lewandowska, Hanna Lamch-
-Bera, Beata Dziamska-Gabryś, Monika Kurczoba 
i Marta Majewska.

Program eTwinning jest spo-
łecznością szkolną, gromadzącą 
placówki z całego kraju, Euro-
py i nie tylko. Jego zadaniem jest 
współpraca i wymiana doświad-
czeń między szkołami i przed-
szkolami za pomocą wspólnych 
projektów, przy wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych 
(TIK).

Każdy przybyły nauczyciel 
utworzył swoje własne konto na 
platformie eTwinning, dzięki któ-

remu będzie mógł współpracować 
z wybraną szkołą partnerską  bądź 
nadzorować wyznaczony przez 
siebie projekt.

Anglistki – Monika Janiec 
i Małgorzata Lewandowska – we 
współpracy ze szkołami w Pile, 
Tarnowskich Górach  i Poznaniu, 
przystąpiły do projektów „Tourist 
Guide” oraz „Bringing school 
outdoors”, których finalizacja 
przewidziana jest na czerwiec 
2016 r.

Rozpoczynamy zatem ciekawą 
przygodę w świecie nauki z pla-
cówkami nie tylko polskimi, ale 
także z innych krajów. 

~ M. Lewandowska
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Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Z rewizytą w Zwolle

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

XV Gminny Konkurs Przyrodniczy

24 maja w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II W Tarnowie Podgórnym odbył 
się XV Gminny Konkurs Przyrodniczy. 

Przedstawiciele wszystkich szkół podstawowych 
Gminy w czteroosobowych grupach  rozwiązywali 
zadania z różnych dziedzin  przyrody oraz ekologii 
– pytania dotyczyły także o ochrony przyrody na-
szej Gminy. Zadania były o zróżnicowanym stopniu 
trudności. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swo-
ją wiedzę, dobrze się przy tym bawiąc. Ostatecznie 
po rozwiązaniu 10 zadań wszyscy pokazali,  że ich 
wiedza jest imponująca. A zwycięzcą został zespół 
z Tarnowa Podgórnego, drugie miejsce przypadło 
w udziale uczniom z  Ceradza  Kościelnego, nato-
miast trzecie – przedstawicielom Szkoły Podsta-
wowej w Lusowie. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali w nagrodę książki o tematyce przyrodni-
czej, dzięki którym będą mogli dalej rozwijać swoją 
zainteresowania.

~ Oprac. D. Koralewska

W maju  autokar pełen gim-
nazjalistów z Tarnowa 
Podgórnego i Kaźmierza 

ruszył w drogę do Zwolle, w ramach 
wymiany ze szkołą holenderską  Ca-
rolus Clusius College.

Tematem przewodnim spotkania 
była woda. Uczniowie budowali mo-
sty z makaronu Spaghetti, pływali ka-
nałami w Giethoom, przeprawiali się 
promem w Amsterdamie oraz spędza-
li aktywnie czas w otoczonej kana-
łami  starej części Zwolle. Dodatko-
wych emocji  dostarczyło wszystkim 

zwiedzanie stadionu Ajax Am-
sterdam i muzeum Body World.

Przebywając u miejscowych ro-
dzin, nasza młodzież mogła  po-
znać bliżej styl życia Holendrów 
i  uczestniczyć w nim. Sami prze-
konali się, jak ważnym środkiem 
transportu jest tam rower. Do 
szkoły   dojeżdżali  rowerami, na-
wet kilkanaście kilometrów.

Pożegnalny ranek był mokry od 
łez uczennic holenderskich, któ-
re bardzo przeżyły rozstanie. Na 
szczęście to jeszcze nie koniec 

przygody holenderskiej dla nas. 
Szkoła w Zwolle wyraziła chęć 
kontynuacji projektu wymiany 
w kolejnym roku. Łzy na odjazd 
i chęć dalszej współpracy świad-
czą o udanym wyjeździe i moty-
wują do podejmowania współpra-
cy międzynarodowej. Do tematu 
wrócimy po wakacjach.

~ Elżbieta Kubiak 



czerwiec 2016 \ sąsiadka~czytaj \      37

 
Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Święto Szkoły

Gimnazjum w Baranowie

W świecie bajek

 edukacja

Muminki, Królewna 
Śnieżka, Bolek i Lo-
lek, Reksio, Król Lew 

i inne postacie to bohaterowie na-
szego dzieciństwa. Bawią, wzru-
szają, skłaniają do refleksji także 
i dziś.

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Arkadego Fiedlera gościli 
w naszym gimnazjum w ramach 
międzyszkolnego projektu edu-
kacyjnego pt. „W świecie bajek”. 
Nasi goście zostali przywitani 
magicznym sokiem z gumijagód, 

dowiedzieć się jak powstają baj-
ki, przypomnieć sobie ich histo-
rię oraz poznać najpopularniejsze 
bajki polskie.

Całość zabawy dopełniły kon-
kursy związane ze znajomością 
wieczorynek oraz wspólne kara-
oke, w czasie którego wyśpiewy-
waliśmy takie hity jak: „Mam tę 
moc”, czy „Hakuna matata”. 

Spotkanie zakończyło się pro-
jekcją kultowego filmu „Król 
Lew”.

Było doskonałą okazją do in-
tegracji międzyszkolnej. Pokaza-
ło, że jest wiele płaszczyzn, na 
których uczniowie gimnazjum 
i szkoły podstawowej mogą zna-
leźć język porozumienia.  ~ GB

W związku ze Świętem 
Szkoły 9 maja został 
zorganizowany Piknik 

„Śniadanie przez wieki”. W godz. 
9.00-10.00 uczniowie prezento-
wali stroje historyczne i przygo-
towane potrawy. Szkolne Święto 
zaszczycili swoją obecnością 
Wójt Tadeusz Czajka i jego I Za-
stępca Ewa Noszczyńska-Szku-
rat. 

Uczestnicy tego wyjątkowe-
go śniadania chętnie degustowali 

potrawy, a zaproszeni goście po-
zowali do zdjęć wśród uczniów, a 
także w sprowadzonym specjalnie 
na tę okazję Fiacie 126p – popu-
larnym „Maluchu”. Komisja oce-
niła wystrój stołu i atrakcyjność 
potraw. I miejsce zajęła klasa IIId, 
II – Ia, III – IIb i IV – IIe.

Po pikniku odbyły się rozgryw-
ki sportowe i zajęcia rekreacyjne. 
W tym samym czasie w klasach 
były wyeksponowane wystawy 
z projektami przygotowanymi 
przez uczniów. 

~ Jolanta Siwczak

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Wycieczka do Torunia

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w 
Tarnowie Podgórnym, uczęszczający na 
zajęcia szkolnego koła matematycznego 

„Śladami matematyki” pod opieką Anny Gorońskiej 
i Mirosławy Przyłudzkiej-Moryl, 2 kwietnia wzięli 
udział w wycieczce do Toruńskiego Obserwatorium. 

Młodzi matematycy poznawali tajemnice i zasa-
dy panujące we wszechświecie związane z fizyką, 
matematyką i astronomią. Interaktywne atrakcje na-
ukowe, ciekawe i godne zwrócenia uwagi ekspona-
ty bardzo spodobały się uczniom, którzy dowiedzieli 
się wielu nowych informacji. Całodzienna wyciecz-
ka nie ograniczała się wyłącznie do naukowych przy-
jemności. Wiele czasu przeznaczono na poznawanie 
historii tego pięknego miasta, jego zabytków oraz ży-
cia mieszkańców w poprzednich stuleciach. Końco-
wa wizyta w słynnym Toruńskim Muzeum Piernika 

który wywołał spory uśmiech na ich twarzach. Na-
stępnie uczniowie klasy 2e przenieśli swoich młod-
szych kolegów do krainy baśni. Piątoklasiści mogli 

zmęczeni, ale też zadowoleni po 
wielogodzinnym zwiedzaniu po-
wrócili późnym wieczorem do 
Tarnowa Podgórnego, przekona-
ni, że nauka połączona z zabawą 
przynosi świetne efekty.

~ Maciej Kozłowski kl. IIA

pozwoliła nam cofnąć się w czasie 
i poznać dawne metody produk-
cji tego najcenniejszego towaru 
eksportowego miasta. Uczniowie 
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W listopadzie ubiegłego 
roku trójka uczniów 
wraz z nauczycielką 

historii z Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Powstańców Wielko-
polskich w Tarnowie Podgórnym, 
udała się do Biblioteki Raczyń-
skich w Poznaniu na inaugura-
cję konkursu „Losy ziemiaństwa 
polskiego w XX wieku”. Jego 
organizatorem jest Instytut Pa-
mięci Narodowej. Uczniowie 
wysłuchali wykładu na temat pol-
skich ziemian, który utwierdził 
ich w przekonaniu, że będą spró-
bować swoich sił i wystartować 
w rywalizacji konkursowej.

Konkurs polegał na wybraniu 
sobie rodziny ziemiańskiej, naj-
lepiej takiej, która zamieszkiwała 
na terenie bliskim osobom startu-
jącym i była z tym terenem ściśle 
związana, a następnie należało 
zrobić prezentację multimedialną 

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Licealiści w finale

lub film przedstawiający losy wy-
branej rodziny.

Nasi licealiści wybrali rodzinę 
Plucińskich, ponieważ zamiesz-
kiwała ona dwa pałacyki znajdu-
jące się w Swadzimiu i w Lusów-
ku. Ponadto większość tej rodziny 
spoczywa w Lusowie, które było 
ich własnością.

Uczniowie nakręcili film przed-
stawiający losy tej rodziny a na-

stępnie wysłali go do siedziby 
IPN w Poznaniu. Po kilku tygo-
dniach przyszła odpowiedź z In-
stytutu, w której poinformowano, 
że 27 kwietnia, podczas wyciecz-
ki do Śmiełowa oraz Dobrzycy, 
gdzie znajduje się Muzeum Zie-
miaństwa, odbędzie się podsumo-
wanie etapu wojewódzkiego oraz 
wręczenie nagród laureatom, któ-
rymi zostali nasi uczniowie – Ma-
ciej Kozłowski, Mikołaj Stroiński 
i Mateusz Woźny.

Wygrana w etapie wojewódz-
kim oznacza, że nasi ucznio-
wie przechodzą do finału ogól-
nopolskiego, który zaplanowano 
w dniach 9 i 10 czerwca roku 
w Krakowie. W finale wystąpi po-
nad 30 zespołów z całej Polski, co 
oznacza bardzo zaciętą rywaliza-
cję o zwycięstwo. Nasi licealiści 
niczego się jednak nie obawiają 
i z wiarą w siebie i optymizmem 
pojadą do Krakowa po dobry wy-
nik. ~ Mateusz Woźny

W sobotę, 4 czerwca, w Szkole w Lusowie 
na dzieci i ich rodziców czekało wiele 
atrakcji. Uczestnicy festynu „ Mama, Tata 

i Ja” chętnie rozgrywali partyjki szachów, rywalizo-
wali w grach planszowych i sprawdzali swe umiejęt-
ności w łamigłówkach matematycznych. 

Na amatorów konkurencji sportowych czekał 
sprawnościowy tor przeszkód, zapasy na macie oraz 
mini siłownia na świeżym powietrzu. Dzieci chętnie 
też próbowały swych sił w posługiwaniu się bronią 
średniowieczną. Aby trochę odetchnąć, można było 
zajrzeć do kina letniego, na stoisko plastyczne lub 
pobawić się puszczaniem baniek. Miłośnicy koni 
mogli podziwiać swych ulubieńców, którzy ze sto-
ickim spokojem przyjmowali zarówno głaskanie jak 
i przyniesioną trawę. 

Nie zapomnieliśmy również o naszych absolwen-
tach. W specjalnie dla nich otwartej kawiarence mo-
gli przeglądać stare kroniki oraz wpisywać się do 
księgi pamiątkowej.

Wiele działo się również na scenie. Rodzice zapre-
zentowali piosenki, pokazy mody oraz krótkie przed-
stawienie. Podziwialiśmy także naszych uczniów: 
wystąpiły dzieciaki z koła tanecznego i chórku, fi-
naliści szkolnego konkursu piosenki angielskiej, 
uczniowie klas trzecich w pokazie mody z lat 20-

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Festyn „Mama, Tata i Ja” inny niż wszystkie !

tych oraz w piosence indiańskiej. Dzieci w parze z rodzicem mogli rów-
nież na scenie sprawdzić swą wiedzę w teleturnieju „1 z 20”.

Objadaliśmy się pysznym, domowym ciastem, pyrą z gzikiem i oczy-
wiście kiełbaskami z grilla.

Na zakończenie festynu DJ zaśpiewał piosenkę K.A.S.Y „Najpięk-
niejsza” nawiązując już do czekającej nas za kilkanaście dni uroczysto-
ści 20-lecia szkoły – kończyliśmy festyn śpiewając i tańcząc:

„Każdy chyba to przeżył, chociaż raz
Gdy po latach odbywa się szkolny zjazd
Jadę więc w rodzinne miejsca, nasza szkoła była przecież najlepsza…
Ty jesteś dziś piękniejsza…”

~ Anna Pawlik-Schypritt, Magdalena Czwójdzińska
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W gorące sobotnie przedpołudnie, 4 czerw-
ca, w Kobylnicy odbyły się X Powiatowe 
Zawody Sprawnościowe Formacji Obro-

ny Cywilnej o puchar Starosty Poznańskiego.
W rozgrywkach udział wzięły drużyny ratownictwa 

ogólnego, reprezentujące gminy Powiatu Poznańskie-
go. Celem zawodów było sprawdzenie wyszkolenia 
i przygotowania organizacyjnego formacji do prowa-
dzenia działań ratowniczych w warunkach szczegól-
nych, a przy okazji również popularyzacja wśród spo-
łeczeństwa humanitarnych idei obrony cywilnej.

Po przyjęciu meldunku od kierownika zawodów 
o gotowości drużyn do zawodów uroczystego ich 
otwarcia dokonał Szef Obrony Cywilnej Powiatu 
Starosta Poznański Jan Grabkowski. Po części ofi-
cjalnej drużyny – w wylosowanej kolejności – przy-
stąpiły do rywalizacji. 

Tor przeszkód obejmował następujące konkurencje: 
- pokonanie terenu w warunkach ograniczonej wi-

doczności,
- udzielenie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 
- transport poszkodowanego do miejsca udzielenia 

pierwszej pomocy,
- odgruzowywanie poszkodowanych,
- postępowanie w przypadku zagrożenia powodzio-

wego – stawianie zapory,
- ratowanie tonącego,
- strzelanie z broni pneumatycznej.

Formacje OC na powiatowych zawodach

Ostatecznie, po zaciętej i bar-
dzo sportowej rywalizacji komi-
sja sędziowska ogłosiła, że pierw-
sze miejsce oraz puchar Starosty 
Poznańskiego wywalczyła druży-
na OC z Kleszczewa, drugie miej-
sce – drużyna z Buku a trzecie – 
z Murowanej Gośliny.

Drużyna OSP Lusowo w skła-
dzie: Bartosz Nowak – komen-
dant drużyny, Michał Kucharski, 
Jacek Maj, Paweł Drzewiecki, Ja-
kub Nowak i Krzysztof Kaczma-
rek do ostatniego zadania miała 
szansę na znalezienie się na „pu-
dle”, ale niestety okazało się, że 

strzelanie z broni pneumatycz-
nej to nasza „pięta Achillesowa” 
– szansa na zajęcie wysokiego 
miejsca bezpowrotnie przepadła. 
Cóż, możliwość poprawienia re-
zultatów – za rok.

Zawodnicy zwycięskich dru-
żyn otrzymali indywidualne na-
grody rzeczowe oraz pamiątkowe 
dyplomy. Zawody zostały zor-
ganizowane przez Wydział Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryz-
ysowego Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu we współpracy z  Mi-
astem i Gminą Swarzędz.

~ AG

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o podjęciu przez Radę Gminy w Tarnowie Podgór-

nym uchwały w sprawie przygotowania przez Wójta 
Gminy Tarnowo Podgórne projektu uchwały w sprawie 
„Zasad i warunków sytuowania obiektów małej archi-
tektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościo-
wych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane”.

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. 
zm.)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy w Tarnowie Podgór-

nym Nr XIX/276/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku 
w sprawie przygotowania przez Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne projektu uchwały ustalającej „Zasady i wa-
runki sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje mate-
riałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”

Jest to uchwała inicjująca proces przygotowania aktu 
prawa miejscowego mającego na celu wprowadzenie 
zasad i warunków dla sytuowania obiektów małej ar-
chitektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamo-
wych oraz ogrodzeń w granicach Gminy Tarnowo Pod-
górne zgodnie z zasadami ładu przestrzennego. 

WZP.6721.11.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów w Tarnowie Podgórnym 
w rejonie ul. 25 Stycznia i ul. Fabrycznej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 
r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów w Tarnowie Podgórnym w rejonie ul. 25 Stycznia 
i ul. Fabrycznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 
4 lipca 2016 r. do 1 sierpnia 2016 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy 
urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany 
planu miejscowego odbędzie się 11 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 16:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać 
się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i po-
stępowania w jej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 16 sierpnia 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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WZP. 6721.5.2016
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego terenów w Przeźmierowie w re-
jonie ul. Rynkowej, pomiędzy drogą krajową nr 92 a ul. Leśną.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r. poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tar-
nowo Podgórne Uchwały Nr XXVI/393/2016 z dnia 17 maja 2016 
r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów w Przeźmierowie w rejo-
nie ul. Rynkowej, pomiędzy drogą krajową nr 92 a ul. Leśną.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy skła-
dać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznań-
ska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 13 lipca 
2016 r.

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

WZP.6721.18.2015   7
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym – dla 
działki nr 1141/4.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. z 
2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa 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 miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym – dla działki 
nr 1141/4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 
23 czerwca 2016 r. do 22 lipca 2016 r., ul. Poznańska 115, w godzinach 
pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego, odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierp-
nia 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.17.2013
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów za-
budowy mieszkaniowej „Zielone Osiedla” w Chybach – część „C”.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej „Zielone Osiedla” w Chybach – część „C”  wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 czerwca 2016 r. do 
22 lipca 2016 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego, odbędzie się w dniu 4 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnymo godz.15:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierp-
nia 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne. 

WZP.6721.18.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach 
w rejonie ulicy Technicznej – część „B”.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Sadach w rejonie ulicy Technicznej – część „B” 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 
czerwca 2016 r. do 22 lipca 2016 r., ul. Poznańska 115, w godzi-
nach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 27 czerw-
ca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym 
o godz.15:30.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zain-
teresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy 
w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz skła-
dać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej 
sprawie. 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 
sierpnia 2016 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.
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W ubiegłym roku ze-
spół Tarnovii spadł 
z III ligi i od począt-

ku sezonu 2015/16 występuje 
w IV lidze wielkopolskiej – gru-
pa północna. Runda jesienna oraz 
pierwszy mecz rundy wiosennej 
zostały rozegrane od 8 sierpnia 
do 15 listopada 2015 roku. W 16 
meczach drużyna reprezentująca 
Gminę Tarnowo Podgórne zdo-
była 22 punkty i przerwę zimową 
spędziła na 8. miejscu, czyli do-
kładnie w środku tabeli. Zaraz po 
odpoczynku, związanym z prze-
rwą świąteczną, przyszedł czas 
na duże zmiany w klubie. Przede 
wszystkim dotychczasowy tre-
ner Marek Giese przystał na pro-
pozycję objęcia funkcji trenera 
głównego, a trenerem pierwsze-
go zespołu został Szymon Bart-
kowiak, który od stycznia przejął 
zespół przy asyście Pawła Rut-
kowskiego. Tej zimy do GKS Tar-
novii dołączył Marcin Kikut, któ-
ry jeszcze niedawno występował 
w Lechu Poznań. Ponadto zmie-
nił się herb klubu, za czym poszły 
zmiany strojów meczowych oraz 
strony internetowej. 

Wiosenne zmagania rozpoczę-
liśmy 13 marca meczem z GLKS 
Wysoką i do końca rundy sto-
czyliśmy łącznie 14 pojedyn-
ków, z czego 9 wygraliśmy, a 5 
przegraliśmy. W tych meczach 
zgromadziliśmy 27 punktów i – 

Dwa różne oblicza GKS Tarnovii 

patrząc tylko na spotkania rozgry-
wane wiosną – zostaliśmy trze-
cią najlepszą drużyną naszej ligi. 
W tabeli po 30 spotkaniach sezo-
nu 2015/16 zajęliśmy 7. miejsce, 
tracąc 1 punkt do 6. Sparty Obor-
niki, 3 punkty do 5. Gromu Ple-
wiska i 4 punkty do 4. GKS Do-
piewo. Naszą ligę wygrał zespół 
Warty Międzychód i będzie on 
walczył o awans do III ligi w ba-
rażu z drużyną Górnika Konin. 

Na szczególne wyróżnienie 
w Tarnovii zasługuje Zbigniew 
Zakrzewski (też były piłkarz Le-
cha Poznań), który w tym sezo-
nie strzelił łącznie 26 bramek, co 
jest jego najlepszym wynikiem 
w karierze. Cieszy również debiut 
zawodników grających w dru-
żynach młodzieżowych GKSu, 

którzy dobrze zaprezentowali się 
w zespole seniorów i z pewnością 
będą walczyli o pierwszy skład 
zaraz po przerwie wakacyjnej. 

Tarnovia pokazała dwa różne 
oblicza w sezonie 2015/16, ale – 
co najważniejsze – pokazała, że 
potrafi wygrywać nawet najtrud-
niejsze mecze, jak ten wygrany 
2:0 z liderem, Wartą Międzychód. 
Tak grający zespół wsparty junio-
rami będzie walczył o najwyższe 
cele w sezonie 2016/17. 

Serdecznie zapraszamy do śle-
dzenia strony internetowej (www.
gkstarnovia.pl) oraz Facebooka 
(www.facebook.pl/GKSTarnovia), 
gdzie znajdą Państwo zawsze ak-
tualne informacje, w tym o naj-
bliższych sparingach zespołu. 

~ Jakub Brodewicz 

Już po raz piąty w Baranowie odbyła się Sparta-
kiada Przedszkolaków. W zawodach, które od-
były się 31 maja w hali sportowej OSiR rywa-

lizowało blisko 200. przedszkolaków z przedszkoli: 
Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku, Chatka Misia 
Uszatka w Lusowie, Pod Wesołą Chmurką w Tar-
nowie Podgórnym, Leśne Skrzaty w Przeźmierowie 
i Mali Odkrywcy w Baranowie.

W grupie 3-latków wygrały dzieci z przedszko-
la w Tarnowie Podgórnym, drugie miejsce zajęły 
przedszkolaki z  Przeźmierowa, a trzecie z Luso-
wa. Wśród 4-latków  pierwsze miejsce zajęło Luso-
wo, drugie Tarnowo Podgórne, a trzecie Lusówko. 
W najstarszej kategorii 5-latków triumfowało Lu-
sówko, na drugim miejscu uplasowało się Tarnowo 
Podgórne, a na trzecim Baranowo. ~ Ania Lis

Spartakiada przedszkolaków
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57. edycję Ogólno-
polskiego Małego 
Wyścigu Pokoju 

zdominowali zawodnicy i zawod-
niczka KS Społem Łódź. W kla-
syfikacji indywidualnej zajęli: 
pierwsze miejsce – Bartosz Rut-
kowski, drugie – Adam Woźniak, 
piąte – Jakub Lewandowski, szó-
ste – Miłosz Mielczarek i dziesiąte 
– Jakub Zuchora. Trzecie miejsce 
zajął Konrad Trzęsowski z KTK 
Kalisz, czwarte – Michał Kali-
nowski z LKS Baszta Golczewo, 
siódme Łukasz Jędryczka z KKS 
Gostyń, ósme – Radosław Lewan-
dowski z Pacific Toruń i dziewiąte 
Marek Markiewicz z LKS Baszta 
Golczewo. W klasyfikacji kobiet 
na pierwszym miejscu uplaso-
wała się Julia Błaszkiewicz z KS 
Społem Łódź, na drugim Roksana 
Pasternak z UKS Zefir Wola Dro-
szewska, a na trzecim Zofia Picz 
z KKS Gostyń. Najaktywniej-
szym zawodnikiem wyścigu zo-

W ramach Dni Przeźmierowa tradycyjnie 
odbył się również finał Rankingu So-
łectw. W tym roku niektóre konkuren-

cje utrzymane były we włoskim klimacie np. bieg 
z makaronem. Ze wszystkimi najlepiej poradziło so-
bie Sołectwo Baranowo, które w nagrodę otrzyma-
ło okolicznościowy czek na 1000zł. Drugie miejsce 
zajęło Tarnowo Podgórne (800zł), a trzecie Lusowo 
(500zł). Miejsca 4-6 zajęły kolejno: Sady (300zł), 
Jankowice (200zł) i ex aequo szóste – Lusówko 
i Przeźmierowo (po 200zł).

~ Ania Lis

Finał należał do Baranowa

KK Tarnovia na OMWP
stał Adam Woźniak z KS Społem Łódź. Trzema najlepszymi drużynami 
zostały kolejno: KS Społem Łódź, LKS Baszta Golczewo i KT Kalisz.  
KK Tarnovia Tarnowo Podgórne reprezentowało jedenaście zawodni-
czek i zawodników. Najlepszy wynik w klasyfikacji indywidualnej uzy-
skał Piotr Ludwicki, który był 23., a wśród kobiet Anna Mąkowska, która 
była 5. W klasyfikacji drużynowej KK Tarnovia zajęła siódme miejsce. 
Wyścig dedykowany był dla kategorii: żak, młodziczka i młodzik. Skła-
dał się z czterech etapów, które odbywały się od 27 do 29 maja na Torze 
Poznań, w Jankowicach, Lusówku, Tarnowie Podgórnym i w Szamotu-
łach. Wystartowało w nim ponad 70. osób z dwunastu klubów.

~ Ania Lis
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1 Baranowo 10 13 16 13 13 11 10 13 32 131
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 - - - - - 24 33
7 Kokoszczyn - - 14 - - - - 15 - 29
8 Lusowo - - 12 14 12 15 14 12 28 107
9 Lusówko 11 12 - - 15 13 12 14 21 98
10 Przeźmierowo 16 14 15 16 10 10 16 16 21 134
11 Rumianek - - - - 14 - - 10 - 24
12 Sady 12 16 11 12 11 14 11 11 26 124
13 Sierosław - - - - - - - - - -
14 Swadzim - - - - - - - - - -
15 Wysogotowo 9 - - 15 - 12 - - - 36
16 Tarnowo Podgórne 15 15 13 - 16 16 15 8 30 128

Tabela Rankingu Sołectw po 9. konkurencjach:
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Młodzi tenisiści z TKS Kross Tarnowo Pod-
górne odnieśli kolejne sukcesy. Tym razem 
w ogólnopolskim cyklu turniejów mini-te-

nisa o puchar Agnieszki Radwańskiej. Czwarty tur-
niej Tenis 10 Cup odbył się 28 i 29 maja na kortach  
Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sportoteka” w Puszczy-
kowie.

W grupie pomarańczowej na wysokim trzecim 
miejscu uplasował się Borys Bąkowski, a jego klubo-
wa koleżanka Maja Pietraszak wygrała turniej pocie-
szenia. Niestety w ćwierćfinale Julia Piotrowska po 
bardzo zaciętej walce odpadła z późniejszą finalistką 

Justyna Witkowiak, reprezentująca OSiR Vector 
Tarnowo Podgórne, została Mistrzynią Polski 
seniorów „A”. XXII Indywidualne Mistrzostwa 

Polski odbyły się w terminie od 14 do 15 maja na 
kręgielni we Wronkach. W eliminacjach zawodnicz-
ka OSiR Vector uzyskała najwyższy wynik 554 krę-
gle, co zagwarantowało jej grę w finale, w którym  
zdobyła 523 kręgle. W ostatecznym rozrachunku 
dało to sumę 1 077 i pewne zwycięstwo. W zawo-
dach wystartowało 9 zawodniczek z Tarnowa Pod-
górnego, Poznania i Kościana.

~ Ania Lis

TENIS 10 CUP

turnieju. W kategorii zielonej dzielnie walczył także Olaf  Roszkiewicz. 
Aktualne wyniki oraz klasyfikację można znaleźć na stronie www.teni-
s10cup.pl ~ Ania Lis

Triumf zawodniczki 
OSIR VECTOR

Ostatni piąty turniej 9. edycji turnieju mini-ko-
szykówki „Pierwszy krok do basketu” odbył 
się 4 czerwca w hali OSiR w Tarnowie Pod-

górnym. 
Tegoroczne zmagania zakończyły się zdecydo-

wanym zwycięstwem zawodników ze Szkoły Pod-
stawowej w Lusowie, która nie przegrała żadnego 
z ośmiu meczów. Drugie miejsce zajął UKS Pnie-
wiak Pniewy, a ostatnie miejsce na podium przypa-
dło SP z Tarnowa Podgórnego.  ~ Ania Lis

FINAŁOWY KROK

Mamy złoty medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
w kolarstwie torowym, w jeździe drużynowej na dochodze-
nie młodzieżowców! Zdobyła go drużyna w składzie: Tobiasz 

Pawlak, Borys Korczyński, Wojciech Sykała, Patryk Krzywda i Adrian 
Mrówka. Mistrzostwa odbywały się w dniach 20 – 22 maja w Pruszko-
wie. Brawo nasi! ~ ARz

Złoto drużynowe
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Kolejny rok z rzędu Bieg Lwa w Tarnowie 
Podgórnym pod Poznaniem odbył się w upa-
le. Tym razem szybkie bieganie dodatkowo 

utrudniał wiatr. W tych warunkach – po raz pierwszy 
w historii imprezy – zwycięzcą półmaratonu został 
Polak: Marcin Chabowski, zostawiając za plecami 
m.in. dwóch kenijskich biegaczy. Wśród kobiet naj-
szybszą okazała się Kenijka Christine Moraa Oigo. 
Pierwsza Polka – Agnieszka Gortel-Maciuk – przy-
biegła na drugim miejscu. Zawody odbyły się w nie-
dzielę, 22 maja. Zgromadziły blisko 2 000 osób. 

Rewelacyjny bieg Polaka 
Udział w imprezie Marcina Chabowskiego zapo-

wiadał bardzo dobry wynik. 29-latek z Wejherowa to 
wielokrotny mistrz Polski, członek kadry narodowej, 
posiadający piąty wynik w półmaratonie w historii 
kraju – 1:02:26. Po czterech latach dominacji zawod-
ników z Kenii, wreszcie była szansa na zwycięstwo 
Polaka. Marcin od początku biegł razem z dwoma 
Kenijczykami. Edwin Cheruiyot Melly i Boniface 
Wambua Nduva – bo o nich mowa – nie byli jednak 
w stanie utrzymać mocnego tempa Marcina! - Je-
den z kenijskich zawodników – Melly – biegał dzień 
wcześniej w Kwidzyniu na 10 km, gdzie uzyskał wy-
nik 29:39 – także w upale, zatem wiedziałem, że bę-
dzie czuł ten bieg w nogach. Stąd moja taktyka zakła-
dała mocny początek – pierwsze 5 km pokonaliśmy 
w 15 minut. Edwin odpadł już na 7-8 km. Trudniej 
było zgubić drugiego Kenijczyka, bo dopiero przyle-
ciał z Kenii, jeszcze w tym roku nie startował w Pol-
sce, więc wiedziałem że jest „świeży”. Boniface biegł 
ze mną do 12 km, potem udało mi się urwać. Wy-
starczyło trzymać równe, komfortowe tempo, kaden-
cję, aczkolwiek przyznam, że od 16 km już odlicza-
łem minuty i kilometry do mety, bo mięśniowo coraz 
trudniej było utrzymać tempo – relacjonuje Marcin 
Chabowski. – Celem minimum na dziś było zwycię-
stwo i to się udało, więc jestem zadowolony – dodaje. 
Marcin uzyskał świetny wynik – 1:04:55. 

Ostatecznie na mecie jako drugi zameldował się 
Edwin Cheruiyot Melly z wynikiem 1:05:53, a trze-
cie miejsce zajął Boniface Wambua Nduva – 1:06:17.

Zwycięstwo Kenijki, Polki na drugim i czwartym 
miejscu 

W rywalizacji pań od początku na prowadzeniu 
była kenijska biegaczka – Christine Moraa Oigo, 
która zwyciężyła z czasem 1:17:17. Na drugim miej-
scu linię mety minęła pierwsza z Polek – Agnieszka 
Gortel-Maciuk – z rezultatem 1:19:28. Trzecią lokatę 
zajęła druga ze startujących Kenijek – Agnes Chebet 
– 1:22:02. 

– Bardzo racjonalny plan działania i spokojny po-
czątek ustrzegły mnie przed osłabieniem – mimo 
upału, zniosłam bieg bardzo dobrze. Ze wzglądu na 
kłopoty zdrowotne wiedziałam, że niestety dobre-
go wyniku nie jestem w stanie osiągnąć, ale śmiało 

V edycja Biegu Lwa za nami!
mogę powiedzieć, że pokonałam 
trasę z przyjemnością – mówiła 
na mecie Agnieszka Gortel-Ma-
ciuk. 

W Bieg Lwa na dystansie pół-
maratońskim zadebiutowała Anna 
Rostkowska – olimpijka z Peki-
nu, specjalistka od dystansu 800 
m, 7-krotna mistrzyni Polski. 
Jej rekord życiowy na 800 m to 
1:58:72. Na trasie w Tarnowie 
Podgórnym Anna uzyskała czas 
1:23:25, co dało jej czwartą lo-
katę. – Po ponad dwudziestu la-
tach treningu, bardzo ciężko jest 
przerwać bieganie. Szczególnie, 
że żyłka rywalizacji ciągle we 
mnie jest. Niestety Achillesy już 
nie pozwalają wrócić na bieżnię, 
stąd pomysł, by zacząć biegać 
„na ulicy” – wyjaśniła Anna Rost-
kowska. – Moje sportowe pla-
ny są uzależnione od tego, na ile 
pozwoli mi trenować moja druga 

– ośmiomiesięczna córka. Na ra-
zie trening jest dla mnie odskocz-
nią od codziennych obowiązków, 
czasem tylko dla siebie. 

Rywalizacja sprinterów 
W ramach półmaratonu prze-

prowadzono dodatkową kon-
kurencję – Setkę Lesonal. Na-
grodzono sześć osób – trzech 
mężczyzn i trzy kobiety – które 
najszybciej pokonały finiszowe 
100 m. Najlepszymi sprintera-
mi okazali się: Michał Kowalski 
(12,74), Marcin Łech (13,33), 
Marek Skąpski (13,35), Agniesz-
ka Gortel-Maciuk (15,96), Anna 
Rostkowska (16,24) i Marcelina 
Czajka (17,00).

Pogoń za Lwem 
Bieg Lwa to także Pogoń za 

Lwem – zawody na dystansie 7 
km. W tej rywalizacji na podium 
stanęli: Paweł Prądzyński (25:03), 
Patryk Sobczyk (25:25) i Sławo-
mir Naskręt (25:43). Wśród pań 
najszybciej linię mety przekro-
czyły: Maria Wengierek (30:12), 
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Mieszkańcy Tarnowa 
Podgórnego na medal!

22 maja w Tarnowie Podgórnym upał sięgał 30 stopni. Po-
konanie dystansu półmaratońskiego, a nawet 7-kilometro-
wej Pogoni za Lwem był nie lada wyzwaniem. Dzięki ki-

bicom zawodnicy niemal na całej trasie mieli dostęp do wody – nie 
tylko tej do picia, ale również w formie chłodzących kurtyn wodnych. 
Po biegu pojawiły się setki komentarzy, w których zawodnicy dzięko-
wali mieszkańcom Tarnowa za zaangażowanie.

To tylko mała część podziękowań: 
„Brawa dla mieszkańców za wodę na trasie”
„Wielkie podziękowania dla mieszkańców za dodatkową wodę kurtyny 

wodne, no i oczywiście super doping”
„Mieszkańcy Tarnowa jesteś wspaniali. Wasze kurtyny wodne i woda, któ-

rą podawaliście na trasie ocaliły nas przed palącym słońcem. Bardzo Wam 
za to dziękuję”

„Gratuluję organizacji zawodów na najwyższym poziomie. Mieszkańcom 
Tarnowa podziękowania za dodatkowe punkty z wodą na trasie, zraszacze 
i za głośny doping. Byliście wspaniali i możecie być z siebie dumni :) Na pew-
no zobaczymy się w przyszłym roku” 

„Jak zwykle mieszkańcy Tarnowa nie zawiedli .Kochani byliście rewelacyj-
ni! Dziękujemy za wodę za kurtyny wodne i za doping”

„Największe brawa należą się kibicom!!! Woda uratowała nam życie!”
„Wielkie gratulacje i podziękowania dla mieszkańców, bez ich wsparcia – 

niezliczonych punktów z wodą byłoby znacznie trudniej” 
„Kibice - powtórzę: niesamowici ! Brawa dla nich!”
„Mieszkańcy Tarnowa Podgórnego są wspaniali! Dziękuję! Bez Was – Wa-

szego wsparcia i wody – byłoby bardzo trudno. Brawa dla kibiców!”
„Mieszkańcy Tarnowa mistrzami świata! Organizacja super, już nie mogę 

doczekać się kolejnego Biegu Lwa” 
 „Po dwóch latach górskiego biegania wyskoczyłam na asfalt i zobaczy-

łam coś pięknego. Kibiców – mieszkańców którzy w pięknym stylu pokazali, 
że jeszcze duch w narodzie nie umarł. Jesteście wspaniali, dziękujemy!!!”

„Drugi rok z rzędu biegłam i drugi rok napiszę to samo, gdyby nie kibice 
i ich zaangażowanie nie dałabym rady! Wielkie dzięki mieszkańcom Tarnowa!”

„Już rozumiem, dlaczego pakiety rozchodzą się w kilka minut! Wspaniała at-
mosfera przed, w trakcie i po biegu! A mieszkańcy Tarnowa... brak słów. Szóst-
ka to za mało, dziękuję bardzo za wyrozumiałe podejście dla biegaczy :)”. 

– Dołączamy się do podziękowań biegaczy – mieszkańcy Tarnowa Podgór-
nego to najlepsi kibice w Polsce – nie mam co do tego wątpliwości. Myślę, 
że każdy organizator życzyłby sobie takiego przyjęcia i zrozumienia w miej-
scowości, w której organizuje bieg. Jeszcze raz wielkie dzięki dla wszyst-
kich mieszkańców Tarnowa Podgórnego. Jesteście niesamowici! – podkreśla 
Piotr Książkiewicz, dyrektor sportowy Biegu Lwa. 

– Marzyliśmy, żeby Bieg Lwa był takim samym świętem jak Maraton Ber-
liński dla mieszkańców stolicy Niemiec. Dziś możemy powiedzieć, że jest. 
Mieszkańcy Tarnowa Podgórnego - jesteście wzorem dla całej biegowej Pol-
ski. Bądźcie dumni! – dodaje Piotr Modzelewski, dyrektor imprezy.

Kolejna porcja podziękowań należy się wolontariuszom. W organizacji V 
edycji Biegu Lwa pomagało 150 młodych osób, które przez 3 dni pracowa-
ły m.in. przy budowie strefy startu i mety, przygotowywały pakiety startowe 
i regeneracyjne, obsługiwały zawodników w biurze zawodów, na punktach 
odżywczych, wręczały medale. Brawo!  ~ Bieg Lwa

Karolina Chabros (30:36) i Katarzyna Kołaczkow-
ska-Szcześniak (30:51).

Wyjątkowy koncert MEZO 
Z dystansem półmaratonu i maratonem na scenie 

zmierzył się muzyk i biegacz – Jacek MEZO Me-
jer. Tuż po przekroczeniu mety, Jacek rozpoczął wy-
stęp. Swoją muzyką zagrzewał biegaczy do walki na 
ostatniej prostej, co chwilę schodził ze sceny, przybi-
jał „piątki”, dopingował z całych sił. „Świetny kon-
cert”, „Dałeś czadu MEZO” – to najczęstsze komen-
tarze widzów i biegaczy.

Oryginalny medal 
Warto wspomnieć, że medal Biegu Lwa 2016, jaki 

na mecie otrzymywali zawodnicy, został zaprojekto-
wany przez wybitnego malarza i rzeźbiarza – Anto-
niego Walerycha. Z kolei krążek Biegu Lwiątek – za-
wodów dla dzieci i młodzieży – powstał na podstawie 
rysunku przygotowanego przez jedną z uczestniczek 
zawodów – 9-letniej Kamili.

Wydarzenia towarzyszące 
W ramach imprezy zorganizowane były również 

Sztafety Pokoleń 3x400 metrów oraz Sztafeta Szkol-
na – 6x3,5 km. Dodatkową konkurencją był Maraton 
Outdoor Cycling.

Na tym nie koniec. Wszyscy, którzy nie biega-
li, mogli spędzić czas na EXPO Biegu Lwa, gdzie 
swoje strefy aktywności przygotowało ponad 40 
firm z gminy Tarnowo Podgórne. Każda, słowem 
każda strefa była warta odwiedzenia! – Do udziału 
w EXPO Biegu Lwa zaprosiliśmy firmy, które wie-
dzą, że mają coś ciekawego do pokazania, czują spo-
łeczną odpowiedzialność biznesu i chcą zrobić coś 
niekonwencjonalnego. Każdy z Partnerów stworzył 
własną strefę, gdzie starał się zaprezentować swoją 
firmę bazując na własnych wartościach lub profilu 
działalności. I tak powstało fantastyczne miastecz-
ko z atrakcjami dla każdego. Jesteśmy bardzo dumni 
z tej części naszej imprezy – podkreśla Piotr Modze-
lewski, dyrektor Biegu Lwa.

Triathlon Lwa już 18 czerwca
Organizatorzy Biegu Lwa nie odpoczywają. 

W czerwcu zapraszają na kolejną imprezę – tym ra-
zem dla osób, potrafiących łączyć różne dyscypliny. 
Triathlon Lwa – bo o nim mowa – odbędzie się 18 
czerwca w Lusowie. Zawody zostaną zorganizowane 
na dwóch dystansach – 1/4 i 1/8 IRONMAN. Dodat-
kowo będzie możliwość wystartowania w sztafecie 
na dłuższym dystansie. Dzieci i młodzież będą mieć 
możliwość udziału w aquathlonie – połączeniu biegu 
oraz pływania. Regulamin oraz zapisy są dostępne na 
stronie www.triathlonlwa.pl. 

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie 
Bieg Lwa. Impreza jest współfinansowana przez 
Gminę Tarnowo Podgórne oraz wspierana przez Po-
wiat Poznański. Wszelkie informacje dotyczące im-
prezy, wyniki oraz zdjęcia znajdują się na stronie 
www.bieglwa.pl. 

~ Bieg Lwa

Wśród kibicujących byli również dzieci z gminnych szkół  i przedszkoli. 
Każdy zespół, wspierany również przez nauczycieli i rodziców, bardzo starał 
się dopingować biegaczy – nie zabrakło oryginalnych strojów, tablic z moty-
wującymi hasłami (również w obcych językach) i oczywiście wody, herba-
ty, ciasta. Komisji oceniającej zaangażowanie i pomysłowość dzieci bardzo 
trudno było wskazać najlepszą grupę. Ostatecznie w oczach jury pierwsze 
miejsce w kibicowaniu zajęła Szkoła Podstawowa z Lusowa!
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Koniec sezonu obfitu-
je w medale. Pod koniec 
maja zakończyła się Wiel-

kopolska Liga Młodych Talentów. 
Jest to cykl turniejów pod patrona-
tem Wielkopolskiego Okręgowe-
go Związku Badmintona rozgry-
wanych na terenie Wielkopolski. 
Aby znaleźć się w gronie najlep-
szych zawodników w wojewódz-
twie, trzeba było wziąć udział 
w sześciu turniejach w Wielkopol-
sce i zająć na nich miejsca na po-
dium. Ta sztuka udała się naszym 
trzem młodym zawodnikom. 
W kategorii do lat 11 wśród chłop-
ców, trzecie miejsce zajął Kac-
per Wieczorek, natomiast wśród 
dziewcząt trzecie miejsce zajęła 
Zuzanna Marczak. W młodszej 
kategorii dzieci do lat 9, drugie 
miejsce zajęła Zuzanna Nowa-
kowska.

Jednak nie tylko zawodni-
cy zdobywają medale. W pierw-
szy weekend czerwca rozegrane 
zostały Mistrzostwa Polski Se-
niorów. W kategorii 25+ w grze 
pojedynczej, trenerka Magdale-
na Okupniak zdobyła złoty me-
dal i tytuł mistrzowski. Poziom 
sportowy był bardzo wyrównany, 
a świadczyć może o tym fakt, że 
o awansie do finału decydowały 
pojedyncze lotki. W finale Mag-
dalena stoczyła trzysetowy, bar-
dzo emocjonujący bój z Elżbietą 

W sobotę 21 maja zawod-
nicy UKS ATLAS wy-
startowali w turnieju 

szermierczym w szpadzie o Pu-
char Gryfka. Zawody te rozgrywa-
ne są rokrocznie od 9 lat. W tym 
roku rywalizacja odbywała się w 
trzech kategoriach wiekowych: 
młodzików, dzieci i zuchów. Naj-
lepszy wynik spośród naszych za-
wodników odniosła Kaja Patoleta 
zajmując w najmłodszej kategorii 
drugie miejsce. W kategorii dzieci 
Gabrysia Ciborowska zajęła siód-
me a Hania Depta ósme miejsce. 
W najstarszej kategorii, młodzi-

Badmintonowi medaliści

Drugie miejsce Kaji Patolety
ków, Michał Kapłon wywalczył 
szóste miejsce w finałowej ósem-
ce.  Zawody przebiegały w bar-
dzo miłej atmosferze i wszyscy 
uczestnicy deklarowali swój start 
w następnym jubileuszowy tur-
nieju. 

Gratuluję zawodnikom osią-
gniętych wyników i życzę dal-
szych udanych startów.

~ Prezes UKS ATLAS  
Paweł Kapłon

Zapraszam dzieci w wieku 7 - 12 lat 
do rozpoczęcia treningów w sekcji 

szermierczej. Wszystkich informacji 
udzielę pod nr telefonu 602 637 951

Szałankiewicz, którą udało się fi-
nalnie pokonać. Gratulujemy me-
dalistom i trzymamy kciuki za 
dalsze zmagania sportowe.

~ Oliwia Zimniewska

Złoty medal na Mistrzostwach Pol-
ski Seniorów Magdaleny Okupniak

Drugie miejsce Zuzanny Nowakowskiej w Wielkopolskiej 
Lidze Młodych Talentów

Trzecie miejsce Kacpra Wieczorka w Wielkopolskiej Lidze 
Młodych Talentów

Trzecie miejsce Zuzanny Marczak w Wielkopolskiej Lidze 
Młodych Talentów
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Na bardzo wysokich miej-
scach nasze szkoły zakoń-
czyły rywalizację sporto-

wą w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej Powiatu Poznańskiego 
w roku szkolnym 2015/2016.W 
rankingu generalnym wśród szkół 
podstawowych pierwsze miejsce 
zajęła Szkoła Podstawowa w Lu-

Rozalińska 13-tka, czyli 
druga edycja przełajowe-
go biegu dookoła Jezio-

ra Lusowskiego już za nami! 4. 
czerwca na starcie 13-kilometro-
wego odcinka stanęło blisko 200 
biegaczy. Trasa biegła w znacz-
niej części przez malownicze te-
reny leśne wokół jeziora, a start i 
meta zlokalizowane były na Osie-
dlu Rozalin w Lusówku.

Zwycięzcą zmagań został Da-
riusz Kowalski, który ustanowił 
nowy rekord trasy: 45:40. Wśród 
kobiet triumfowała Rozalia Gap-
ska z czasem 51:47. Najszybszym 
biegaczem z Gminy Tarnowo 
Podgórne został natomiast Adam 
El Bah (czas 55:25), a biegacz-
ką Jolanta Witczak (01:03:01). 
W rywalizacji wzięli udział tak-
że mieszkańcy Osiedla Rozalin. 
Najszybsi okazali się: Agniesz-
ka Pawłowska i Rafał Kałek. 
Wszystkim uczestnikom serdecz-
nie gratulujemy!

Imprezie towarzyszył rodzinny 
piknik, podczas którego można 
było m.in. przejechać się konno 
lub na kucyku i zobaczyć pokaz 
ratownictwa – strażacy prezen-
towali jak rozcinają samochód i 
wyciągają poszkodowanych w 
wypadku. Najmłodsi mogli wziąć 
udział w konkursach oraz poma-
lować sobie buźki. Nie zabrakło 

Sportowo wysoko w Powiecie
sowie, a dziesiąte Szkoła Podsta-
wowa z Przeźmierowa. Natomiast 
wśród gimnazjów – najlepsza 
była placówka z Tarnowa Podgór-
nego, natomiast Baranowo było 
trzecie w tej klasyfikacji. 

Punkty w rankingu można było 
otrzymać m.in. za wyniki w in-
dywidualnych biegach przełajo-

wych, piłce nożnej, siatkowej, 
ręcznej, unihokeju czy szachach. 
Ze szczegółami można się zapo-
znać na www.powiatpoznan.bho.
pl/powiat/

~ ARz

Rozalińska 13-tka – co tam się działo!

też stoisk gastronomicznych. Po-
nadto ulicami Osiedla Rozalin w 
specjalnym minibiegu przebiegły 
dzieci z pobliskiej szkoły podsta-
wowej. Cała impreza Rozalińskiej 
13-tki zwieńczona została loterią 

dla biegaczy z atrakcyjnymi na-
grodami. Do wygrania był m.in. 
50-calowy telewizor.

Trzecia edycja biegu już za rok! 
Zapraszamy!

~ Monika Żuchowska

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 6 
czerwca 2016 r. wywiesił w siedzibie  Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 115, do publicznej wiadomości, na okres 
21 dni, wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do naj-
mu i dzierżawy:
•	 	Baranowo - część działki 222/155;
•	 Lusowo - działkę 716/1;

•	 Przeźmierowo - działkę 11/9;
•	 	Tarnowo Podgórne - lokal użytkowy na działce 105/2, lo-

kal użytkowy na działce 215;  

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu 
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. 
nr 6, tel.(61) 89-59-289.
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PRZYJMĘ

SPRZEDAWCĘ
do Chińskiego Marketu

w Przeźmierowie

OD ZARAZ
tel. 739 600 205

CV proszę przesyłać na adres: zhucano116@qq.com

tel. 602 404 438

Poszukuję pomocników
dla montażystów

lub montażystów bram
przemysłowych i garażowych

oraz konstrukcji stalowych

Praca również w delegacjach

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

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

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

Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7800 egz.; Numer zamknięto: 07.06.2016 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, 604 372 440, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A

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

Okładka: plakat „Dni Gminy”. 

Są chwile, by działać, i takie, kiedy należy się pogodzić z tym, co przynosi los 

    Paulo Coelho

Panu Waldemarowi Wereszczyńskiemu 
Prezesowi Zarządu TPBUS

oraz żonie Marioli
szczere wyrazy współczucia i słowa wsparcia  

z powodu śmierci

Ojca i Teścia
składają Rada Nadzorcza i pracownicy  

Spółki TPBUS Tarnowo Podgórne

 Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi,  
że zasłużył sobie na niebo  

    Jan Grzegorczyk

Panu

Waldemarowi Wereszczyńskiemu
Prezesowi Zarządu Komunikacji  

Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS
głębokie i szczere wyrazy współczucia  

z powodu śmierci 

Ojca

składają
Wójt Gminy Tadeusz Czajka wraz z pracownikami 

Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard  

wraz z Radnymi
Sołtysi 

Księżom, Wójtowi, delegacjom, sołtysom, rodzinie, przyjaciołom, 
sąsiadom i wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystości 

pogrzebowej mojego Męża i Taty 

śp. Zygmunta Gałki  
za intencje mszalne, złożone kwiaty i wieńce serdeczne 

podziękowania  
składa Żona z rodziną

PODZIĘKOWANIA 

Organizatorzy II Gminnego Przeglądu Talentów serdeczne podziękowania kierują do Przewodniczącego Rady Gminy 
Grzegorza Leonharda za objęcie konkursu honorowym patronatem i ufundowanie nagród, Pani Jolanty Tepper i Pra-
cowników Centrum Kultury  Przeźmierowo, Marty Podulki, Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie.

Wiele instytucji i firm pomogło w zorganizowaniu naszego wydarzenia – oto one: Bud-Mar z Baranowa, W&R Auto-Komis 
Przeźmierowo, Tani Kurier Aleksandra Mazana z Przeźmierowa, Copy Art Poznań – Smochowice, Hotel Orange z Przeźmiero-
wa, Bike Adventure Baranowo, GSM Baranowo, Sklep Lewiatan z ul. Leśnej w Przeźmierowie, Dar-Car Przeźmierowo, Nowa 
Elektro Sp. z o.o. w Sadach, Millano – twórcy marki „Baron” z Przeźmierowa, Studio Poligrafia z Wysogotowa oraz sklep De-
cathlon Swadzim.

Phil Bosmans powiedział: „Uszczęśliwianie innych jest marzeniem ludzi szczęśliwych”. Radość i poczucie wartości naszych 
dzieci jest darem bezcennym. Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w odkrywaniu talentów wśród uczniów szkół podstawo-
wych gminy Tarnowo Podgórne.

Organizatorzy 

vis a vis MED-LUX

WARZYWA I OWOCE
ZE ZDROWYCH UPRAW
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DAM PRACĘ
• Hotel Edison sp. z o.o. w Baranowie 
poszukuje osoby do pracy na terenie 
hotelowego parku. Do zadań oso-
by zatrudnionej na tym stanowisku 
będzie należało m.in. pielęgnowanie 
zieleni, zamiatanie parkowych ście-
żek, odśnieżanie dróg i ścieżek wo-
kół budynku oraz utrzymanie czysto-
ści terenu. Mile widziane prawo jazdy 
kategorii B. Znajomość zagadnień 
ogrodniczych nie jest wymagana.  
Osoby zainteresowane pracą na tym 
stanowisku prosimy o przesłanie apli-
kacji na adres: recepcja@hoteledison.
com.pl lub o kontakt telefoniczny pod 
nr 61 814 27 51.
• Zakład fryzjerski w Kaźmierzu za-
trudni fryzjerów. tel. 697-477-379
• Hotel Edison sp. z o.o. w Barano-
wie poszukuje do pracy konserwato-
ra/pracownika technicznego. Osoba 
zatrudniona na tym stanowisku od-
powiedzialna będzie m.in. za dbanie 
o prawidłowy stan techniczny budyn-
ku, wykonywanie bieżących napraw i 
usterek, a także drobnych prac remon-
towych, przygotowywanie sal konfe-
rencyjnych na spotkania oraz pomoc 
przy załadunku i wyładunku towarów.  

Osoby zainteresowane pracą na tym 
stanowisku prosimy o przesłanie apli-
kacji na adres: recepcja@hoteledison.
com.pl lub o kontakt telefoniczny pod 
nr 61 814 27 51.
• Zatrudnimy osoby do prac przy za-
kładaniu i  pielęgnacji ogrodów. Ser-
decznie zapraszamy do współpracy 
miłych i  pracowitych ludzi. Kontakt 
tel 669 324 437
• Przyjmę kelnera/kelnerkę do pracy 
w Hotelu Orange w Przeźmierowie, 
Prosimy przesyłać swoje CV na ad-
res: hotel@hotelorange.pl lub składać 
osobiście w recepcji Hotelu Orange 
Przeźmierowo.
• Salon Fryzjersko-Kosmetyczny za-
trudni fryzjerki do pracy na pełen lub 
pół etatu. Oferujemy elastyczny gra-
fik, 3000 brutto oraz sypatyczną at-
mosferę. Pasaż Przeźmierowo 609 
660 208
• Do prac ogólnobudowlanych , wy-
magane prawo jazdy  przyjmę  603-
038-988
• Przyjmę uczniów w zawodzie me-
chanik samochodowy, elktromecha-
nik na rok szkolny 2016/2017. Tel. 
605 853 602
• Kucharzy , kelnerów , kelnerki , po-
moce kuchenne zatrudnimy do re-

Specjalista ds. eksportu Specjalista ds. importu Pracownik produkcji

Wymagania: wykształcenie min. zawodowe kierunkowe, dobrze widziana
praktyka na maszynach drukujących. Umiejętność szybkiego uczenia się.
Zgłoszenia na mail: alicja.kasprzak@prograf-flexo.pl

Operatora Maszyny do cięcia wstęgi
oraz

Drukarza Fleksograficznego
lub

Pomocnika Drukarza Fleksograficznego
przedsiębiorstwo poligraficzne

w Tarnowie Podgórnym zatrudni

stauracji w Baranowie 501-292-774, 
504-211-982
• Pracownika ogólnobudowlanego 
przyjmę 604 195 301
• Zatrudnię opiekunkę do dziecka. 
Praca od września (5 godz. dziennie). 
Poznań - Podolany 505 528 144
• Firma produkcyjna w Przeźmiero-
wie zatrudni sumiennych pracowni-
ków na stanowiska: Drukarza sito-
drukowego i operatora wtryskarki. 
Umowa o pracę. Stawka 11,50-12,00 
zł netto/godz. Praca zmianowa. tel. 
61/814-26-33.
• Firma produkcyjna w Przeźmiero-
wie zleci prace chałupnicze – skła-
danie breloków, przywieszek etc. 
Szczegóły pod tel. 61/814-26-33.

• Pomoc kuchenna na weekendy do 
Pizzerii w Lusowie, aktualna ksią-
żeczka sanepidowska. Tel. 793-372-
929
• Kierowca kat.B z własnym samo-
chodem do Pizzerii w Lusowie, ak-
tualna książeczka sanepidowska. Tel. 
793-372-929
• SZUKAM PRACY
• Prace biurowe i księgowe polecam. 
511 605 640
• Podejmę pracę w biurze. Baranowo 
i okolice. 603-847-778
• Posprzątam biura. Tel. Kontaktowy 
504-319-329
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praca~kimball

O tym,  jak  dostać  pracę 
w firmie  Kimball  Electro-
nics Poland oraz  jakie  są 
warunki  pracy  opowia-
da Agnieszka  Janaś, Spe-
cjalista  ds.  Personalnych, 
odpowiadająca  m.in.  za 
rekrutację  pracowników 
w Kimball.

Kimball Electronics Po-
land bardzo zależy na po-
zyskaniu pracowników, 
którzy będą wykonywać 
swoją pracę z pasją i wy-
sokim zaangażowaniem. 
Obecnie prowadzimy kil-
kanaście procesów re-
krutacyjnych na produkcję elektroniczną, produkcję me-
dyczną,  szukamy również pracowników na różne obsza-
ry magazynu, a także inżynierów. Jest to spowodowane 
bardzo dużym wzrostem zamówień ze strony klientów. 

Kimball jest firmą z kapitałem amerykańskim, mamy 
klientów na całym świecie, którzy cenią sobie wysoką ja-
kość produkowanych przez nas wyrobów.

Produkujemy m.in. podzespoły elektroniczne, które są 
montowane w samochodach np. elektryczne wspoma-
ganie kierownicy, sterowniki elektrycznego napinacza 
pasów bezpieczeństwa. W naszej fabryce powstają rów-
nież kompletne zestawy urządzeń służących do wykony-
wania zabiegów artroskopii. Produkujemy m.in. stano-
wiące bazę całego zestawu pompy artroskopowe, przy-
rządy chirurgiczne oraz szereg akcesoriów ułatwiających 
pracę lekarza i zwiększających komfort pacjenta. Na pro-
dukcji medycznej produkowane są paski diagnostycz-
ne, które są wykorzystywane w laboratoriach do  badań 
określonych substancji (krew, białko, glukoza itp.).

W pracy w naszej firmie ogromne znaczenie ma do-
kładność i precyzja. Nie możemy sobie pozwolić na błę-
dy, gdyż te wyroby, które produkujemy często odpowia-
dają za ludzkie bezpieczeństwo oraz rzetelne wyniki ba-
dań laboratoryjnych.

JAK DOSTAĆ PRACĘ W KIMBALL ELECTRONICS POLAND?

Firma Kimball Electronics Poland  
Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Pod-
górnym w ostatnim czasie przeżywa 
bardzo dynamiczny wzrost.

Kimball Electronics Poland produkuje wy-
sokiej jakości wyroby elektroniczne i urzą-
dzenia medyczne.

Po raz kolejny firma Kimball została wyróżniona Diamentem Miesięcznika Forbes 2016, zajmując 13-te miejsce 
w gronie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Wielkopolsce oraz 86-te miejsce w całej Polsce. 
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PRODUKCJA ELEKTRONICZNA I MEDYCZNA

Jesteś „Złotą Rączką”? potrafisz lutować, majsterko-
wać, naprawiać drobne urządzenia domowe? A może 
umiesz wyszywać, zdobić, dekorować? Jeśli tak, to zna-
czy, że masz zdolności manualne i mógłbyś/mogłabyś 
pracować w naszej firmie!

Jeśli nigdy nie miałeś/miałaś do czynienia z lutownicą, 
wkrętarką, nie bój się- zapewniamy przeszkolenia. Do-
piero odpowiednio przeszkolony pracownik może praco-
wać samodzielnie.

Wymagamy tylko sumienności, zaangażowania, pracy 
według ściśle określonych instrukcji oraz gotowości do 
pracy w systemie 3-zmianowym. Na niektórych obszarach 
występuje również tzw. system 3-zmianowy uwzględnia-
jący pracę  w soboty, niedziele i święta, w którym dzień 
wolny wypada w innym dniu tygodnia. Za pracę w tym 
systemie wypłacamy atrakcyjny dodatek finansowy.

Monterów podzespołów elektronicznych zatrudniamy 
początkowo przez agencję pracy tymczasowej, a póź-
niej najlepsze osoby otrzymują umowę o pracę bezpo-
średnio w Kimball.  Istnieje również możliwość podjęcia 
pracy w charakterze montera tylko na okres wakacyjny.
Pozostałych pracowników zatrudniamy bezpośrednio 
w Kimball Electronics na umowę o pracę. 

Obecnie na produkcję elektroniczną szukamy Opera-
tora Maszyn z potencjałem do objęcia w przyszłości 
stanowiska Grupowego (lidera zmiany produkcyjnej).

Jest to trudna rekrutacja, ponieważ szukamy osoby, 
która początkowo będzie wykonywała obowiązki opera-
tora, a w przyszłości będzie pełniła funkcje nadzorujące. 
Idealny kandydat posiada takie cechy, jak: umiejętność 
szybkiego reagowania na pojawiające się problemy, or-

ganizowania pracy. Taka osoba musi w sposób jasny 
i zrozumiały komunikować się z pracownikami, a także 
mieć dużą odporność na stres. Grupowy odpowiada za 
pracę około 20-30 osób na zmianie produkcyjnej. Osoby 
posiadające takie cechy osobowościowe zapraszamy do 
aplikowania na to stanowisko.

MAGAZYN
Mamy dużo ofert pracy na różnych obszarach maga-

zynu – dostarczanie materiałów na produkcję , przyjmo-
wanie materiałów, rozładunek.  W tej pracy potrzebne 
są uprawnienia do obsługi wózków widłowych wysokie-
go składu. Szukamy osób dynamicznych, dobrze zorgani-
zowanych i rzetelnych.

INŻYNIEROWIE/SPECJALIŚCI
Jeżeli chodzi o inżynierów i specjalistów, to bardzo 

ważna jest dla nas dobra znajomość języka angielskiego. 
Ponieważ działamy w międzynarodowym środowisku, 
język angielski używany jest na co dzień, zarówno w mo-
wie, jak i w piśmie. Szukamy osób kreatywnych, potra-
fiących pracować w zespole i zainteresowanych rozwija-
niem umiejętności w branży Electronics Manufacturing 
Services (EMS).

Więcej o naszej firmie można dowiedzieć się z naszej 
strony internetowej:

http://www.kimballelectronics.com/career/ 
poznan-poland/who-we-are 
https://www.facebook.com/ 
KimballElectronicsPoland/ 
http://www.pracuj.pl/poznaj-pracodawce/ 
kimball-electronics,960 

•	 	Atrakcyjne wynagrodzenie, zawsze  
płatne na czas

•	 Pracę w przyjaznym zespole
•	 	Pracę w klimatyzowanych 

pomieszczeniach
•	 	Możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń
•	 	Dostęp do nowoczesnych technologii- 

nasz park maszynowy posiada 
najnowocześniejsze na świecie maszyny

•	 	Świadczenia z funduszu socjalnego - 
dofinansowanie do karty Multisport, 
wypoczynku urlopowego, bony 
świąteczne, pożyczki mieszkaniowe

•	 	Wypłacamy nagrody za polecenia kandydatów  
do pracy 

•	 	Możliwość udziału w konkursach pracowniczych - 
wspieramy inicjatywy pracowników i nagradzamy 
najlepsze pomysły

•	 	Możliwość udziału w akcjach charytatywnych 
i sportowych

NASZ ZESPÓŁ TO  
PONAD 800 WSPANIAŁYCH LUDZI !!! 

DOŁĄCZ DO NAS !!!

Wyślij swoje CV i list motywacyjny na adres: 
praca@kimballelectronics.com

OFERUJEMY  
stabilne warunki zatrudnienia
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Biustonosze – obwód pod biustem  
60 cm do 105 cm, miseczka od A do M

Dobierzemy prawidłowy
rozmiar biustonosza

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

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

oraz Obsessive
Galeria Mallwowa

ul. Malwowa 162, Skórzewo  
tel. 501 594 489

Salon Brafittingu zaprasza! 

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

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

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

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

KIEROWNIK
BUDOWY

Odbiory mieszkań
od deweloperów

tel. 604 067 279
inż. Tomasz Hadrych
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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

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

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

Płytki • biały montaż • panele
płyta GK • szpachlowanie

malowanie

) 515 196 107
STRONY INTERNETOWE

tworzenie, zarządzanie,
prowadzenie portali społecznościowych,

montaż �lmów
tel. 506 123 291

Opieka BHP
601 288 007

tel. 609 420 541

UKŁADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ
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tel. 723 140 159

OGRODY
• pielęgnacje
• modernizacje
• zakładanie

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

WIST

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41
tel. 513 035 741, 665 356 318,  61 8142 974

www.wist.poznan.pl

Rok założenia 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

AUTO-NAPRAWA
Tomasz Janas

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

PROJEKTOWANIE ZAKŁADANIE
I PIELĘGNACJA OGRODÓW
MAŁA ARCHITEKTURA, BRUKARSTWO

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

Tel. 502 320 559 

ogrodyogrody

ŁUBIN
SŁODKI ZEUS

DO SIEWU, NA POPLON LUB INNE PASZE

504 29 44 77

MIESZKANIA
ok. 40m2 szukam

Przeźmierowo i 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
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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.: 8.00-16.00, 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

kom. 602 659 208

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

tel. 508 610 256
SPRZEDAM

GRUNT ROLNY
2,66 ha w Górze, 180.000 zł

Oferta ważna do 25.06.2016

tel. 609 471 099

Domek do 100m2

Przeźmierowo (okolice)

KUPIĘ
tel. 723 119 480
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Wolne miejsca. 
Zapraszamy.

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

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

(Osiedle Zielony Gród)
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BEZPIECZNY DOM
POMYŚL O ZABEZPIECZENIU 

SWOJEGO DOMU NIM BĘDZIE ZA PÓŹNO!

SYSTEMY ALARMOWE
SIECI TELEFONICZNE

KAMERY PRZEMYSŁOWE
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

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

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

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

DREWNO
KOMINKOWE

NISKIE CENY • TRANSPORT GRATIS
PROMOCJA

SOSNA 139,- DĄB 179,-

tel. 691 369 312

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
515 514 211
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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

061 814 27 12 

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

USŁUGI BRUKARSKIE
I REMONTOWE

TEL. 501-617-969

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

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
EASTYCZNE

LAKIERNIA PROSZKOWA
• PIEC 9 mb •

• PIASKOWANIE •
IMIPOL, Bukowska 237/12

602 755 895

DO WYNAJĘCIA
LOKAL 100m2

Przeźmierowo, ul. Rynkowa

tel. 888 528 726
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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

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

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

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 PRACOWNIA TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ

ZBIGNIEW ZAWISTOWSKI

ul. Krótka 14, Przeźmierowo

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

PROTEZY
ZĘBOWE

NAPRAWA
I WYKONANIE

Lusówko
Również dojazd do pacjenta

LOGOPEDA
tel. 502 283 655

Od dziś nie musicie wybierać między zdrowiem, 
a przyjemnością – u nas dostaniecie jedno i drugie.

Szeroka oferta tortów, ciast i deserów 
bezglutenowych, wegańskich i witariańskich. 

Cukiernia inna 
niż wszystkie

Więcej info na naszej stronie www.sweet-and-�t.pl 
lub pod numerem 669 793 268

Na terenie gminy Tarnowo Podgórne dowóz gratis!!!
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WYROBY Z WIKLINY SKLEP 
FPH LES LUSOWO, UL. WIERZBOWA 9 

Czynne   Pn – Pt   9.00 – 17.00 Sobota 10.00 -14.00 

 

„KACZUSZKA”„KACZUSZKA”„KACZUSZKA”„KACZUSZKA”„KACZUSZKA”„KACZUSZKA”„KACZUSZKA”„KACZUSZKA”„KACZUSZKA”„KACZUSZKA”„KACZUSZKA”
PRZEDSZKOLE Niepubliczne

Informujemy że do 1 września 2016 r. będziemy Przedszkolem Publicznym

tel. kom. 696 483 494
e-mail: biuro@przedszkole-kaczuszka.pl

Nasze przedszkole to kameralne i  ro-
dzinne miejsce w  którym przebywają 
dzieci w wieku od 2,5-6 lat. Pod czujnym 

i  doświadczonym okiem profesjo-
nalnej kadry rozwijają one swoją 
wyobraźnię i  doskonalą drzemiące 
w  nich talenty. Każdy dzień rozpo-
czynamy bardzo aktywnie, poprzez 
gimnastykę lub zabawę ruchową. 

Bogata oferta edykacyjna dostosowana 
jest do indywidualnych potrzeb dzie-
ci. Ważnym elementem naszej pracy 
dydaktycznej są działania artystycz-

ne, które rozwijają kreatywność dzieci. 
Nasi podopieczni korzystają z  licznych 
spotkań teatralnych, muzycznych oraz 
wycieczek plenerowych i  uroczystości 
okolicznościowych. Oferujemy również 
szeroką gamę zajęć dodatkowych takich 
jak: język angielski, zajęcia rytmiczne, 
logopedyczne, sportowe-karate, tanecz-
ne, plastyczne oraz religię. Rozwijają one 
zainteresowania dzieci i prowadzone są 
przez specjalistów. Nasze pszedszkole 
totoczone jest pięknym ogrodem w któ-
rym miło spędzamy wolny czas.

PRZEDSZKOLE KACZUSZKA ul. Południowa 84, Przeźmierowo
tel. 61 652 40 56 (biuro przedszkola)

i  doświadczonym okiem profesjo-i  doświadczonym okiem profesjo-
nalnej kadry rozwijają one swoją nalnej kadry rozwijają one swoją 
wyobraźnię i  doskonalą drzemiące 
w  nich talenty. Każdy dzień rozpo-w  nich talenty. Każdy dzień rozpo-
czynamy bardzo aktywnie, poprzez czynamy bardzo aktywnie, poprzez 
gimnastykę lub zabawę ruchową. gimnastykę lub zabawę ruchową. 

Bogata oferta edykacyjna dostosowana 

ci. Ważnym elementem naszej pracy 
dydaktycznej są działania artystycz-dydaktycznej są działania artystycz-

PRZEDSZKOLE KACZUSZKAPRZEDSZKOLE KACZUSZKA

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!
Posiadamy jeszcze wolne miejsca!
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www.wache.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie Quadów Polaris:
Mikołaj Wache

tel.: 783 000 022
Email: mikolaj.wache@wache.com.pl QUADY



Bieg Lwa
22 maja 2016


