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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!
Za nami Dni Gminy Tarnowo Podgórne. Podczas piątkowej 

międzynarodowej konferencji wspólnie z delegacjami z gmin 
partnerskich zastanawialiśmy się nad przyszłością Europy. W so-
botę rano wystartował III Rajd z Lwem (ponad 50 załóg, 160 
osób). Po południu, mimo czasami dość intensywnego deszczu, 
publiczność na Stadionie bawiła się przy przebojach polskich 
gwiazd muzycznych

Wiele osób pyta o realizację Programu 500+ w naszej Gminie. 
Warto zatem przeczytać odpowiedź Wójta w tej sprawie. 

Ponadto pokazujemy również propozycje wakacyjnego wypo-
czynku – m.in. siatkówka plażowa, planszówki, kino pod gwiaz-
dami – na pewno każdy znajdzie cos dla siebie. 

~ Agnieszka Rzeźnik 
 Redaktor naczelna

Zakończono prace związane z przebudową dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych w Ceradzu Kościelnym. Koszt tego zadania to 
546 457,14 zł. Inwestycja została dofinansowana przez Woje-

wództwo Wielkopolskie w ramach środków przeznaczonych na prace 
związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. 
Prace obejmowały wykonanie robót przygotowawczych, robót ziem-
nych, podbudowy, nawierzchni, robót wykończeniowych, oznakowa-
nia i urządzeń bezpieczeństwa ruchu - utwardzono drogę o długości  
0,44 km.

Jest to pierwszy etap zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy 
Kalwowskiej w Ceradzu Kościelnym. Drugi etap została zaplanowany 
na rok 2017.

G.EN GAZ ENERGIA informuje, że w związ-
ku z prowadzonymi pracami technicznymi 
w dniach 18 - 29 lipca w Lusówku przy uli-

cy Wiązowej i Grabowej nastąpi przerwa w dopływie gazu. Prosimy 
o zapewnienie dostępu do skrzynek gazowych. Za powstałe utrudnienia 
przepraszamy! G.EN.

I etap Kalwowskiej zakończony

Bez gazu w Lusówku

Co sądzisz o reklamach? Wypełnij ankietę!
Wójt Tadeusz Czajka zaprasza do udziału w badaniu opinii publicznej na 
temat lokalizacji na terenie naszej Gminy urządzeń reklamowych, szyldów 
oraz ogrodzeń.
Badanie związane jest z opracowywanym przez Urząd regulaminem do-
tyczącym zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, ta-
blic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane.
Ankieta dostępna będzie w dniach od 14 do 28 lipca na stronie internetowej 
Gminy oraz w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy.

Zapraszamy do udziału w badaniu.
Natalia Piechota 

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
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 pytania do wójta

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

Jak przebiega realizacja Programu 500+ 
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym, jako gminna jednostka wy-
znaczona do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wy-
chowywaniu dzieci, do 1 lipca 2016 r. zarejestrował 2 280 wniosków, w tym  

1 441 złożonych w wersji papierowej oraz 839 elektronicznie.
Zgodnie z przewidywaniami najwięcej wniosków (75%) zostało złożonych w pierw-

szym miesiącu obowiązywania programu. W poszczególnych miesiącach przedstawia się 
następująco:

Kwiecień  – 1 694 wnioski, w tym 676 elektronicznie,
Maj   – 289 wniosków, w tym 95 elektronicznie,
Czerwiec  – 297 wniosków, w tym 68 elektronicznie.
Do obsługi Programu 500+ zatrudniono 3 osoby w wymiarze pełnego etatu, natomiast 

w celu usprawnienia procesu przyznawania świadczeń wychowawczych, zaangażowa-
no dodatkowo 6 osób stanowiących dotychczasową kadrę Ośrodka. Proces przyznawa-
nia świadczeń wychowawczych składa się z kilku istotnych etapów: przyjęcie i zareje-
strowanie wniosku, weryfikacja poprawności wypełnienia formularza, weryfikacja danych 
w oparciu o platformę elektroniczną EMP@TIA w zakresie danych osobowych, dochodo-
wych oraz adresowych, wprowadzenie danych do programu IZYDA, wystawienie i prze-
słanie decyzji oraz sporządzenie listy wypłat i przekazanie świadczeń.

Do końca czerwca pracownicy Ośrodka wydali 1 388 decyzji, co stanowi ponad 60 % 
złożonych wniosków. Świadczenia wychowawcze wypłacone zostały 1 365 rodzinom, dla 
1 739 dzieci. W 23 sprawach postępowanie zakończono decyzją odmowną. W 246 spra-
wach niezbędne było przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego, doty-
czyło to najczęściej wniosków przekazanych drogą elektroniczną, w których występowały 
braki i nieprawidłowości. 

Dla dochowania staranności i terminowości w rozpatrywaniu wniosków pracownicy 
Ośrodka wykonują zadania w godzinach nadliczbowych oraz w soboty. W ciągu jednego 
dnia rozpatrujemy 30 – 40 wniosków, a tempo rozpatrywania konkretnej sprawy zależy od 
składu rodziny, konieczności ustalenia dochodów, zgodności danych zawartych we wnio-
sku z wynikiem weryfikacji. Fakt, że nadal rozpatrujemy wnioski złożone w kwietniu, wy-
nika z kumulacji wniosków w pierwszym miesiącu obowiązywania programu, niemniej 
wszystkie wszczęte postępowania przebiegają zgodnie z ustawowym terminem. Dokłada-
my wszelkich starań, aby wszystkie wnioski zostały rozpatrzone przed upływem 3 miesię-
cy od daty ich złożenia.
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Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Z okazji Dnia Dziecka, 29 maja Zarząd Koła PZW nr 132 w Tarno-
wie Podgórnym zorganizował na Stawiskach w Ceradzu Kościel-
nym dla dzieci i młodzieży zawody wędkarskie. Wystartowało 

18 młodych wędkarzy w wieku 4 do 16 lat. Wszyscy przedstawili ryby 
do wagi, które po zważeniu wróciły do wody. 

Po zawodach wędkarskich wszyscy stanęli do rzutów piłeczka teni-
sową do celu. Po konkurencjach sportowych uczestnicy wraz z opieku-
nami zostali poczęstowani kiełbaskami z grilla, a uczestnicy zawodów 
obdarowani upominkami rzeczowymi.

~ PZW TP

Wędkarski Dzień Dziecka

Pierwsza trójka Najwiękasza ryba

Baranowo

 Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę świetlicy

 Otrzymaliśmy zezwolenie wykonania przyłącza 
wody do nawadniania boiska na Os. Rubinowym

 Podpisano umowę na przebudowę placu za-
baw przy ul. Ametystowej

Batorowo

 Przygotowanie do przetargu na przebudowę 
ul. Widok 

Ceradz Kościelny

 Zakończono budowę nawierzchni jezdni ul. 
Kalwowskiej

 Zakończono budowę chodnika ul. Za Ogrodami

Chyby

 Przekazano plac budowy chodnika ul. Szkolnej

 Trwa opracowanie projektu nowej na-
wierzchni ul. Lipowej

Góra

 Trwa przygotowanie do przetargu na przebu-
dowę ul. Szkolnej

Jankowiace

 Zakończono budowę ścieżki rowerowej 
łączącej Lusówko z Jankowicami

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

 Trwają roboty polegające na rewitalizacji Ze-
społu Pałacowo-Parkowego 

 Rozpoczęto prace związane z budową oficy-
ny przy Pałacu 

 Podpisano umowę na wykonanie placu za-
baw przy ul. Leśnej

 Zakończono remont boiska

Kokoszczyn 

 Trwa opracowanie dokumentacji na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kokosz-
czyn z Tarnowem Podgórnym 

Lusowo

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

 Rozpoczęto rozbudowę szkoły podstawowej

 Przygotowanie do opracowania dokumentacji na 
budowę chodnika przy ul. Ogrodowej i Zakrzewskiej

Lusówko

 Trwa przebudowa Pałacu

 Trwa przygotowanie do przetargu na budowę 
ul. Przystaniowej

 Zakończono budowę ścieżki rowerowej łą-
czącej Lusówko z Jankowicami

Zmiana
w Narodowej Loterii

Od 1 lipca na „restauracje i inne placówki gastronomiczne, przygoto-
wanie i podawanie napojów” zmieniła się branża premiowana w Naro-
dowej Loterii Paragonowej. Do końca września warto zbierać paragony 
fiskalne z restauracji, barów, lodziarni, kawiarni i pizzerii oraz rejestro-
wać je na stronie loterii. Dzięki temu mamy szansę na wygranie nagro-
dy specjalnej, czyli samochodu Opel Insignia. Losowanie odbędzie się 
17 października.

US Poznań Jeżyce
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18 czerwca odbył się 
w Lusówku festyn, 
zorganizowany wspól-

nie ze szkołą i przedszkolem oraz 
osiedlem Rozalin Novum Plus.

Pogoda dopisała wzorowo. 
Dzieci z klasy III przygotowały 
krótką część artystyczną, a klauni 
zapraszali dzieci do wielu konku-
rencji muzycznych i sportowych. 
Można było zjeść pyszną kiełba-
skę z grila, coś słodkiego, a także 
napić się kawy. Dużym powodze-
niem cieszył się naturalny napój 
miętowy, który przygotowały pa-
nie z przedszkola z mięty rosnącej 
w naszych ogródkach.

Atrakcją były również dmu-
chane zamki oraz trampolina. 
Dzieci mogły także skorzystać 
z rodzinnej przejażdżki brycz-
ką i upiększyć twarze motywami 

Rodzinny festyn w Lusówku

motylków i biedronek. Chętnych 
nie brakowało.

Wszystkie dzieci wychodziły 
z festynu z uśmiechem na twarzy.

~ Zdzisława Piszczyńska

5 czerwca 2016 r. obcho-
dziliśmy w Baranowie już 
XX Dzień Dziecka. Co-

rocznie jest to dzień szczególny 
i niecierpliwie oczekiwany przez 
dzieci i młodzież nie tylko z Bara-
nowa, ale również z całej Gminy. 
Tradycyjnie Rada Sołecka przy 
pomocy wielu wolontariuszy, któ-
rych dużą cześć stanowi młodzież 

Dwadzieścia lat minęło

i nauczyciele gimnazjum w Baranowie, zorganizowała dla uczestników 
szereg gier i zabaw. W tym wyjątkowym dniu każde dziecko otrzymało 
soczek i loda oraz upominek za wykonane konkurencje. Dla nieco star-
szych przygotowana była kawa i ciasto. Podczas trwania festynu od-
bywała się loteria fantowa oraz zawody strzeleckie, a gorące emocje 
studziła Ochotnicza Straż Pożarna z Tarnowa Podgórnego. Wszystkim 
zaangażowanym w organizacje składamy podziękowania (lista sponso-
rów wydarzenia znajduje się na str. 43).

~ Sołectwo Baranowo
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 Zakończono remont nawierzchni boiska

Przeźmierowo

 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

 Trwa przygotowanie do przetargu na przebu-
dowę ul. Jagodowej.

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

Sady

 Rozpoczęto przebudowę ul. Rolnej

 Trwa opracowanie dokumentacji na przebu-
dowę ul. Za Motelem

 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej 
na budowę chodnika przy ul. Poprzecznej 
(dojście do przystanku)

 Podpisano umowę na wykonanie placu za-
baw przy ul. Lipowej

Swadzim

 Zakończono budowę budynku z mieszkania-
mi socjalnymi

 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

 Na ukończeniu przebudowa ul. Granitowej

Tarnowo Podgórne

 Trwa przygotowanie do przetargu na przebu-
dowę ulic: Kalinowa, Wrzosowa, Gerberowa, 
Modrakowa

 Trwa przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia

 Rozpoczęto wykonywanie izolacji pionowej 
przeciwwilgociowej budynku gimnazjum i 
liceum

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

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

 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej 
ścieżki pieszo-rowerowej ul. Cichej

Wysogotowo

 Trwa przebudowa ulicy Wierzbowej

 Zakończono remont boiska

Pozostałe

 Trwają prace remontowe w komunalnych 
budynkach mieszkalnych 

Wychodząc naprzeciw 
sygnałom płynącym od 
mieszkańców, którzy 

mają pomysły na nowe inicjatywy 
i działania lokalne, Wójt Tadeusz 
Czajka przedstawił Radzie Gmi-
ny program działań, zwanych Bu-
dżetem Inicjatyw Obywatelskich. 
Według definicji, inicjatywa lokal-
na to forma współpracy jednostek 
samorządu terytorialnego z ich 
mieszkańcami, w celu wspólnego 
realizowania zadania publiczne-
go na rzecz społeczności lokalnej. 
Definicja ta, umieszczona w art. 
2 pkt 4 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolonta-
riacie, daje możliwość zgłoszenia 
pomysłu na lokalne działania. Pa-
leta możliwości jest bardzo szero-
ka – mogą to być otwarte imprezy 
sąsiedzkie w ramach np. „imienin” 
ulicy czy wsi, spotkania, rajdy itp. 
Z Programu wyłączone są zadania 
inwestycyjne.

W budżecie Gminy zostanie wy-
dzielona pula środków na ten cel. 

Masz pomysł – przeczytaj
W określonym terminie będzie 
można zgłaszać pomysły, które 
zweryfikuje powołana w tym celu 
komisja. Następnie to mieszkań-
cy, głosując na najlepszą ich zda-
niem inicjatywę, zadecydują, które 
z nich będą zrealizowane (posia-
dacze Karty Mieszkańca będą mo-
gli głosować elektronicznie, dla 
wszystkich dostępne będą wnioski 
w wersji papierowej). 

- Mam nadzieję, że Budżet Ini-
cjatyw Obywatelskich zachęci 
mieszkańcom do aktywności na 
rzecz naszej społeczności lokal-
nej – mówi Wójt Tadeusz Czajka. 
– Myślę, że dzięki temu programo-
wi łatwiej będzie realizować po-
mysły na integrację społeczną. To 
bez wątpienia również nasz kolej-
ny krok w tworzeniu społeczeństwa 
obywatelskiego w naszej Gminie. 
Projekt dotyczący Budżetu Inicja-
tyw Obywatelskich uzyskał jedno-
głośne poparcie na lipcowej sesji 
Rady Gminy.

 ARz

Wojciech Włódarczak 
absolwent Szkoły 
Podstawowej w Prze-

źmierowie, wychowanek Pani 
Katarzyny Chojnickiej, a obec-
nie uczeń Liceum SS Urszula-
nek w Poznaniu został laureatem 
IX edycji Ogólnopolskiej Olim-
piady Tematycznej „Losy żołnie-
rza i dzieje oręża polskiego w la-
tach 1531-1683. Od Obertyna do 
Wiednia”.

Zawody finałowe zostały roze-
grane w Warszawie w Centralnej 
Bibliotece Wojskowej i Muzeum 
Wojska Polskiego oraz na tere-
nie miasta. Wojtek otrzymał tytuł 
laureata, a także nagrodę specjal-
ną za doskonałe oprowadzanie po 
obiektach historycznych i za-
bytkach Warszawy ufundowaną 
przez Przewodniczącego Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej 
Olimpiady prof. dr hab. Grzego-
rza Nowika. 

Uroczysta gala rozdania dyplo-
mów i nagród odbyła się 4 czerw-
ca w Pałacu Króla Jana III Sobie-
skiego w Wilanowie.

Gratulujemy Wojtkowi zwycię-
stwa i życzymy dalszych sukce-
sów.  ~ na

Sukces absolwenta 
przeźmierowskiej podstawówki
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Czy ktoś kiedyś się zasta-
nawiał, jak powstaje fe-
styn, który już od kilku 

lat odwiedza corocznie kilka ty-
sięcy osób? Przepis jest prosty, 
musi być osoba, która będzie ser-
cem festynu, czyli zorganizuje 
wszystko i wszystkich, rzeczowo 
odpowie na każde pytanie, wie 
ile litrów grochówki przygoto-
wano oraz zna na pamięć imiona 
wszystkich wolontariuszy. Takim 
sercem Festynu Antoniańskiego 
jest Małgosia Raciborska – na co 
dzień znana z tego, że opiekuje 
się ludźmi, którym życie krzywą 
ścieżką się toczy. Teraz potrzebu-
jemy twarz festynu, czyli kogoś, 
kto z dużym poczuciem humoru 
poprowadzi konferansjerkę – tu 
od lat na stałe wpisał się miesz-
kaniec Przeźmierowa Maciej Na-
rożny – pierwszy głos w Radiu 
Eska. Zostało nam już tylko do-
rzucić kilkuset wolontariuszy do 
pomocy i sukces murowany! No 
jeszcze jeden drobiazg: pogoda: 
Jak jest Festyn Antoniański, to za-
wsze świeci słońce! 

W tegorocznej edycji tradycyj-
nie przygotowano wiele atrakcji 
dla ciała, ducha i … dzieci. Każ-
dy uczestnik mógł skosztować: 
grochówki, grillowanych potraw, 
deserów, lodów, domowych wy-
pieków i wielu przeróżnych sma-
kołyków. Po posiłku można było 
przejść się po licznych stanowi-
skach, na których było prawie 
wszystko, co może sprawić ra-
dość: książki, lalki przytulanki, 
galanteria damska i kwiaty. Dla 
dzieci przygotowano dmuchane 
zjeżdżalnie, malowanie buzi oraz 
liczne zabawy prowadzone przez 
animatorki. 

Na scenie podziwialiśmy po-
kazy Mażoretek z Tarnowa Pod-
górnego pod kierownictwem 
Gabrieli Drewniak, występy ta-
neczno-wokalne przedszkoli: 
„Leśne Skrzaty”; „Pod Mucho-
morkiem”i „Kaczuszki”. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się 
popisy solistów grupy „Stajenka 
Jagody”, którą prowadzi Jadwi-
ga Jaskólska – zasłużony pedagog 

Festyn Antoniański w Przeźmierowie

muzyczny, mający już w swoim 
dorobku zawodowym wykształ-
cenie wielu pokoleń muzyków 
(jej wychowankami są m.in. na-
uczyciele w Samorządowej Szko-
le Muzycznej w Tarnowie Pod-
górnym), usłyszeliśmy Martynkę 
Rok (debiut sceniczny), Matyldę 
Kasińską i Basię Szymkowiak. 
Występy wokalne były przepla-
tane pokazami tanecznymi grupy 
„Hajdasz”. Później zaprezentowa-
ła się młodzież z Przeźmierowa 
w sztuce „Prezent” – duże uzna-
nie publiczności. Gwiazdą wie-
czoru był zespół „Modraki” któ-
rego występ zakończył cześć 
artystyczną. 

Zakończenie festynu to mo-
ment, gdy emocje dochodzą do 
zenitu, gdyż jest to czas loso-
wania nagród głównych. Pierw-
szą – bardzo ciekawą objazdową 

pielgrzymkę po południowych 
krańcach Polski – zasponsoro-
wała Fundacja Barbary Nowak 
„Otoczmy Troską Życie”. Drugą 
był voucher na dwuosobowy po-
byt w hotelu, ufundowany przez 
Hotel 500 z Tarnowa Podgórnego 
(tu DJ Maciej znów dał się poznać 
jako osoba z poczuciem humoru, 
gdyż przed losowaniem zapytał 
publiczność: „A co by zrobił nasz 
wikary, gdyby wygrał dwuosobo-
wy pobyt w hotelu…(?), no sytu-
acja trudna, ale chyba tylko pro-
boszcza mógłby zaprosić”. 

Podsumowaniem imprezy 
niech będą słowa księdza pro-
boszcza Tomasza Szukalskiego 
wypowiedziane ze sceny na poże-
gnanie: „My dzisiaj nie kończymy 
festynu… my dziś zaczynamy pra-
cę nad przyszłoroczną edycją”. 

~ Jarek Szymkowiak 
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4 lipca w Red Dot Design 
Museum w Essen 1800 go-
ści świętowało rozdanie na-

gród Red Dot Award 2016. Wśród 
nich firma NOTI, która już po raz 
trzeci otrzymała tę prestiżową na-
grodę, nazywaną „Oskarami de-
signu”. Zaprojektowane przez 
Tomka Rygalika – jednego z naj-
bardziej znanych polskich pro-
jektantów współpracującym m.in. 
z firmą Moroso – siedzisko TUL-
LI zostało uhonorowane w ka-
tegorii Product Design/Living 
Room and Bedrooms/Seatings. 
Wyboru najlepszych produktów 
roku dokonało 41 niezależnych 
ekspertów z całego świata. To już 
trzecia nagroda Red Dot Award 
dla marki NOTI, choć jest obecna 

Polskie firmy sięgają po Red Doty

Pływadło Ireneusza Rembalskiego z Przeźmierowa zostało uznane 
przez jury jako jedno z trzech najlepszych podczas VII Spływu 
na BeleCzym w Bardzie. Warto podkreślić, że Pan Ireneusz sam 

zbudował oryginalne pływadło i pojechał do Barda, by wystartować 
w wesołej ale i zaciętej rywalizacji. Oryginalna konstrukcja wyróżniała 
się na tle pozostałych pływadeł, budząc aplauz wśród zebranej na brze-
gu Nysy Kłodzkiej i na moście w Bardzie. 

Panu Ireneuszowi gratulujemy sukcesu!
~ ARz

Kogucik wśród najlepszychPowstanie
RADA SENIORÓW 

Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym 
otworzyły drogę do powoływania gminnych 
rad seniorów – ciał doradczo-konsultacyj-

nych i inicjatywnych działające przy samorządach 
gminnych. W radach działają osoby starsze i przed-
stawiciele organizacji działających na rzecz osób 
starszych, reprezentując ich interesy wobec władz lo-
kalnych. 

W naszej Gminie działają Koła i Kluby Seniorów 
oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. To właśnie spośród 
ich wybrani zostaną radni do Gminnej Rady Seniorów. 

Projekt był szeroko konsultowany na spotkaniach 
Wójta z tymi organizacjami. Powstanie Rady Seniorów 
Gminy Tarnowo Podgórne zapewni starszym miesz-
kańcom Gminy możliwość aktywnego uczestniczenia 
w życiu społecznym, stworzy możliwość właściwego 
reprezentowania interesów seniorów. Stanowić będzie 
płaszczyznę wymiany informacji, formułowania postu-
latów poprawiających jakość życia seniorów 

Powołanie Rady Seniorów pokazuje wolę korzy-
stania z ich opinii, doświadczenia a tym samym daje 
szansę intensywniejszego udziału w życiu społecznym 
Gminy tej jakże licznej grupie mieszkańców.

Poprzez współdziałanie z organami władzy samo-
rządowej Gminy Tarnowo Podgórne Rada Seniorów 
wspierać będzie aktywność osób starszych, służyć inte-
gracji międzypokoleniowej i zapobiegać marginalizacji 
tych osób, tym samym będzie budować pozytywny wi-
zerunek tej grupy społecznej w lokalnej społeczności.

ARz

na rynku zaledwie od 11 lat. W październiku na targach Orgatec w Ko-
lonii NOTI zaprezentuje swój nowy koncept akustyczny, który powstaje 
we współpracy również z Tomkiem Rygalikiem.

~ Aneta Grzegorzewska-Półtorak
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Wielu mieszkańców Gminy ma jeszcze 
w pamięci dzień 1 września 1996 r. – wte-
dy to otwarto piękną, nowoczesną szko-

łę w Lusowie. Tymczasem upłynęło już 20 lat. Z tej 
okazji wszyscy przyjaciele szkoły i jej społeczność 
zebrali się, by świętować te niezwykłe urodziny.

Zaczęliśmy 22 czerwca wesołym spotkaniem 
wszystkich uczniów szkoły na boisku. Nie zabrakło 
urodzinowych czapeczek, trąbek, serpentyn i koloro-
wych balonów. Jak przystało na urodziny był ogrom-
ny tort z logo szkoły, z dwudziestoma racami oraz 
śpiewaniem „100 lat”. Radosny nastrój udzielił się 
wszystkim, zarówno dzieciom, jak i dorosłym. 

Dawni uczniowie, dzisiaj już absolwenci, tanecz-
nym krokiem „Poloneza” rozpoczęli finał obcho-
dów jubileuszu, który odbył się w piątek, 24 czerw-
ca, z udziałem licznie przybyłych gości. Wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania Szkoły oraz jej 
rozwoju, podziękowała Dyrektor Aleksandra Ko-
lendo, wręczając statuetki „Nasz Krąg”, wykonane 
w kształcie logo szkoły. Równocześnie na ekranie 
każdy mógł zobaczyć nagrodzonych i ich działania.

Były też chwile refleksji, w które wprowadził nas 
występ koła teatralnego, przypominający o nieustan-
nym przemijaniu. Z wyjątkowo gorącym przyjęciem 
spotkał się debiut taneczny nauczycieli do piosenki 
„Dwudziestolatki” oraz występ muzyczny przygoto-
wany przez absolwentów.

Po galowym spotkaniu wszyscy mogli zobaczyć 
jak wygląda „jubilatka” i jej 20-letni dorobek. Każ-
da sala przypominała o części historii z życia szkoły. 
Zwieńczeniem tych niezwykłych chwil było wspól-
ne biesiadowanie na terenach zielonych przy muzyce 
minionych dwudziestu lat.

Wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu 
tak doniosłej uroczystości i wspólnie z nami święto-
wali oraz cieszyli z jubileuszu, serdecznie dziękuje-
my. Było nam bardzo miło usłyszeć tak dużo ciepłych 
słów o naszej pracy na przestrzeni tych dwudziestu 
lat. Obiecujemy, że nie spoczniemy na laurach.

 20-letni Dyrektor i „Dwudziestolatki”  
czyli Grono Pedagogiczne

Szkoła w Lusowie skończyła 20 lat
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Międzynarodowa konferencja „Quo Vadis 
Europae? Quo Vadimus?” (Dokąd zmie-
rzasz Europo? Dokąd zmierzamy?) rozpo-

częła obchody Dni Gminy Tarnowo Podgórne. Udział 
w niej wzięły delegacje z naszych gmin partnerskich 
i zaprzyjaźnionych: Fronreute (Niemcy), Ukmer-
ge i Soleczniki (Litwa), Livani (Łotwa), Czorsztyn 
(Polska) i Kamieniec Podolski (Ukraina). Spotkanie 
odbyło się 1 lipca w Tarnowie Podgórnym.

Konferencję otworzyła Posłanka do Parlamen-
tu Europejskiego Agnieszka Kozłowska-Raje-
wicz. Wskazała najważniejsze wyzwania stojące 
przez współczesną Europą: wzrost mobilności spo-
łeczeństw, problemy demograficzne, bezrobocie 
(zwłaszcza bezrobocie młodych), wykluczanie ko-
biet z rynku pracy oraz kryzys migracyjny. Pokazała 
także swoje propozycje działań korzystnych dla Eu-
ropy, m.in. tworzenie szkół zawodowych (również na 
szczeblu wyższym) i powszechna nauka języków ob-
cych, przedłużanie wieku emerytalnego oraz wpro-
wadzanie cyfryzacji w medycynie, bankowości i in-
nych obszarach życia codziennego. 

Następnie każda z delegacji przedstawiała swoją 
wizję rozwoju danej Gminy we wspólnej Europie: 
jedni wykorzystują istniejącą infrastrukturę (Ukmer-
ge), inni – turystyczny potencjał miejsca (Czorsztyn). 
Dyskutowano także na temat działań samorządu na 

Dokąd zmierzasz Europo?

rzecz imigrantów (Fronreute) oraz skutków wprowadzenia Euro (Liva-
ni, Soleczniki, Ukmerge). Natomiast na konieczność zapewnienia sta-
bilnego poczucia bezpieczeństwa dla rozwoju społeczności lokalnych 
zwrócił uwagę Mer Kamieńca Podolskiego. 

Konferencję podsumowała Poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, 
która podkreśliła, że najważniejszym sposobem na wspólny rozwój spo-
łeczeństwa europejskiego jest otwartość, tolerancja i wzajemne zrozu-
mienie.  ARz

W ramach Dni Gminy, 2 lipca odbył się III Tu-
rystyczny Rodzinny Rajd Samochodowy „Rajd z 
Lwem” W zawodach wystartowało 50 załóg, w tym 
kilkanaście z naszej Gminy. 

Trasa rajdu przedstawiona była za pomocą zapi-
su strzałkowego, trzeba było nie tylko trzymać się 
wytycznych, ale również odpowiadać na pytania o 
mijane miejsca i obiekty. Przewidziano także próbę 
samochodową przy Muzeum Miar i Wag w Sadach 
(na terenie Gusmy). Podziwiając tereny Gminy zało-
gi pokonały blisko 40 km trasy. 

W oczekiwaniu na wyniki, uczestnicy mogli sko-
rzystać z atrakcji na Termach Tarnowskich – jednego 
z Partnerów Rajdu. Ogłoszenie wyników oraz roz-
danie pucharów, a także losowanie nagród (wśród 
nich samochody na weekend ufundowane przed sa-
lon Kia Delik) odbyło się w bardzo miłej atmosferze, 
w dźwięku braw i gratulacji.

Najlepszą załogą byli Dorota i Maurycy Skowroń-
scy, natomiast najlepsza załogą z Gminy Tarnowo 
Podgórne byli zdobywcy drugiego miejsca w klasy-
fikacji generalnej: Paweł Flachmański i Bartosz Pys-
sa. Gratulujemy!

 ARz

Samochodowe Lwy na Dniach Gminy

Konferencję otworzyła Posłanka do Parlamentu Europejskiego 
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.
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Już od sobotniego poran-
ka w Tarnowie Podgórnym 
rozbrzmiewał sygnał z ple-

nerowego studia Lata z Radiem. 
Wydarzenia na scenie rozpoczę-
ły się o 16 – mimo deszczu pod 
sceną licznie zgromadziła się pu-
bliczność. Jako pierwsi wystąpi-
li muzycy z dziecięcego zespołu 
Arka Noego. Potem na scenie po-
jawił się idol nastolatek – Dawid 
Kwiatkowski, na którego najwy-
trwalsze fanki oczekiwały już od 
rana na stadionie. Deszcz przestał 
padać, kiedy na scenie pojawił 

Trochę deszczowe
Lato z Radiem

się Andrzej Krzywy z zespołem 
De Mono. Razem z publiczno-
ścią zaśpiewali swoje największe 
przeboje. Koncert Lata z Radiem 
zakończył się koncertem Ewy 
Farnej. 

Oprócz wydarzeń na scenie 
można było skorzystać z atrak-
cji przygotowanych w miastecz-
ku festynowym, m.in. w naszym 
gminnym namiocie dzieci ryso-
wały i kolorowały, a tuż obok do 
aktywności na świeżym powie-
trzu zapraszały Tarnowskie Ter-
my, zapraszając jednocześnie do 
zapoznania się z ofertą klubu fit-
ness „Piwnica pod Termami”. 

Wydarzenie zakończył pokaz 
sztucznych ogni.

 ARz
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Najkrótsza odpowiedź na to pytanie – wcho-
dzą do masy spadkowej.

I tu zaczynają się schody, bo mogą zajść 
dwa przypadki:

1)  wszyscy spadkobiercy chcą się dogadać i posta-
nawiają się zrzec swojej części na rzecz jednego 
spadkobiercy,

2)  w przypadku rozbieżnych zdań trzeba iść do 
sądu.

W pierwszym przypadku wszyscy zainteresowani 
udają się do notariusza, który sporządza akt poświad-
czenia dziedziczenia. Procedura jest szybsza, ale nie-
stety droższa (wszak za wygodę się płaci).

W drugim przypadku składamy do sądu wniosek 
o dział spadku.

Ogólnie mogą zajść dwa przypadki:
1)  śmierć rolnika nastąpiła do dnia doręczenia de-

cyzji w sprawie przyznania płatności bezpośred-
nich,

2)  śmierć rolnika nastąpiła po dniu doręczenia de-
cyzji.

W przypadku pierwszym konieczne są następujące 
dokumenty:

1)  wniosek o przyznanie płatności w przypadku 
przekazania gospodarstwa rolnego na druku 
W-3/01,

2)  prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu 
nabycia spadku 

albo w przypadku, gdy nie zostało zakończone 
postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spad-
ku: zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku 
o stwierdzenie nabycia spadku albo kopia wniosku 
o stwierdzenie nabycia spadku, potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez sąd lub notariusza albo 
upoważnionego pracownia Agencji.

Co się dzieje z dopłatami bezpośrednimi  
po śmierci rolnika?

Dodatkowo: 
a)  zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony 

przez notariusza,
b)  oświadczenia współspadkobiercy o wyrażeniu zgody na przyznanie 

rolnikowi płatności bezpośrednich na druku O-17,
c)  kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli spadko-

bierca nie ma nadanego takiego numeru,
d)  prawomocne postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu naby-

cia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego gospodarstwem 
rolnym lub gruntami rolnymi, które były objęte wnioskiem o przy-
znanie płatności złożonym przez zapisodawcę lub prawem mająt-
kowym, z którym łączy się posiadanie tego gospodarstwa lub tych 
gruntów.

W przypadku, gdy śmierć rolnika nastąpiła po dniu doręczenia decy-
zji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich konieczne są nastę-
pujące dokumenty:

1)  wniosek o wypłatę płatności w przypadku śmierci rolnika na druku 
W-2/01,

2)  odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia 
spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia spo-
rządzony przez notariusza lub (w przypadku, gdy nie zostało za-
kończone postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku): 
zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie na-
bycia spadku albo kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sąd lub notariusza 
albo upoważnionego pracownia Agencji. 

3)  oświadczenie współspadkobiercy o wyrażeniu zgody na wypłatę 
rolnikowi: jednolitej płatności obszarowej oraz płatności za zazie-
lenienie, płatności dodatkowej jak również wszelkich innych płat-
ności przysługujących zmarłemu rolnikowi.

Osobą do kontaktu w powyższych sprawach w Biurze Powiatowym 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu jest Sa-
bina Juszkiewicz tel. 61 8 455 782, do której należy się zwracać ze 
szczegółowymi kwestiami.

Opracował: ~ Wiesław Biały 

Tarnowianie
na wycieczkę

Sołtys i Rada Sołecka Tar-
nowa Podgórnego zaprasza 
mieszkańców na wycieczkę 

turystyczną w dniach 9-11 wrze-
śnia 2016 r. 

W programie m.in. Elbląg, Ka-
nał Elbląski. Koszt wycieczki 
320 zł/os. Zgłoszenia oraz infor-
macje udziela Bożena Możdzeń, 
tel. 693 114 200.

Sołectwo TP

Zapraszamy do plażówki

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego zaprasza do udziału 
w Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej, który się odbędzie w dniach 
13-14 sierpnia na boisku przy ul. Ogrodowej w Tarnowie Podgór-

nym. Zgłoszenia przyjmuje oraz informacji udziela Piotr Owczarz, tel. 
603 601 933. Sołectwo TP

Zmiana schroniska

Nasza Gmina zawarła umowę ze Schroniskiem Azorek w Obor-
nikach i to tam trafiają teraz psy, znalezione na naszym terenie. 
Schronisko na swoim profilu Facebookowym (Schronisko Azo-

rek Oborniki) zamieszcza zdjęcia przywiezionych zwierząt wraz z krót-
kim opisem. Telefon do schroniska – 665 054 582. ARz
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Mazury – cud natury

Umowa podpisana 27 czerwca, wkrótce potem przekazany został 
plac budowy – to znak, że ruszyła rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej w Lusowie. Wykonawcą prac jest Democo Poland. 

Zgodnie z założeniami projektu w rozbudowanej części zaplanowa-
no 12 sal lekcyjnych i salę językową, a także m.in. świetlicę, bibliote-
kę, pokój nauczycielski, gabinet logopedyczny oraz zaplecze sanitar-
no-techniczne. Budynek będzie posiadał trzy kondygnacje nadziemne, 
użytkowe poddasze oraz kondygnację podziemną (tu będą m.in. szat-
nie). Na poziomie 1. piętra zaprojektowany został łącznik, umożliwia-
jący przejście pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły a nowym skrzy-
dłem. 

- Koniec prac zaplanowano na koniec czerwca 2017 roku – mówi 
Wójt Tadeusz Czajka. – Chcemy, aby przyszły rok szkolny uczniowie 
mogli rozpocząć naukę w rozbudowanych przestrzeniach. 

W  sali widowiskowej Centrum Kultury Przeźmierowo, 24 
czerwca, odbyła się gala podsumowująca piątą edycji Biegu 
Lwa w Tarnowie Podgórnym i trzeci Triathlon Lwa w Luso-

wie. Wydarzenie było okazją do podziękowania sponsorom i partnerom 
imprez za okazaną pomoc i wsparcie. Gwiazdą wieczoru był Mezo, któ-
ry z zespołem dał koncert podczas Gali.  ARz

Niezwykle sportowy rok 2016 trwa w najlepsze, również w na-
szej Gminie. Już dziś zapowiadamy, że w dniach 26 – 28 sierp-
nia odbędą się XIX Igrzyska LZS. Spodziewamy się przyjazdu 

ok. 1 000 zawodników z całej Polski, którzy zmierzą się w dwudziestu 
konkurencjach. Szczegółowy harmonogram wydarzenia zamieścimy w 
przyszłym numerze gazety, natomiast aktualne informacje na ten temat 
są już dziś dostępne na www.igrzyskalzs2016.pl ARz

Rozbudowa ruszyła

Koszty rozbudowy to ok. 9 mln zł zostaną w ca-
łości pokryte z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.

 ARz

Podsumowanie Biegu i Triathlonu

Igrzyska również u nas!

Pola Grunwaldzkie, Gier-
łoż, Reszel, Popielno, 
Mikołajki, Gietrzwałd 

z Sanktuarium Maryjnym, Ka-
nał Ostródzko-Elbląski i Elbląg 
– to najważniejsze przystanki na 
czerwcowej wycieczkowej tra-
sie słuchaczy Uniwersytetu Trze-
ciego. W dniach 10 – 13 czerw-
ca grupa zobaczyła najciekawsze 
miejsca na Mazurach.

Znalazł się również czas na za-
jęcia integracyjne i towarzyskie.  
 

 ARz
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W czerwcu odbyły się 
2 sesje Rady Gminy. 
Pierwsza, zwołana 4 

czerwca, choć robocza, to mia-
ła charakter nadzwyczajny. Finał 
znalazła na niej procedura absolu-
toryjna dotycząca wykonania bu-
dżetu Gminy za 2015 r. By nadać 
właściwy, czyli podniosły charak-
ter sesji absolutoryjnej, przy for-
mułowaniu jej agendy starałem 
się, by znalazły się w niej jedynie 
takie projekty uchwał, które mu-
siały być procedowane ze wzglę-
du na implikacje prawne związane 
z upływającym czasem. Obecnie 
obowiązująca procedura absolu-
toryjna jest niezwykle sformali-
zowana. Jej szczegóły dotyczą 
terminów czy kolejności podej-
mowanych czynności zawarte są 
w wielu ustawach. Jasno określo-
ne są przede wszystkim kryteria 
oceny działalności Wójta w za-
kresie jego działań, związanych 
z wykonaniem budżetu Gminy. 
Akcenty przy ocenianiu położone 
są głównie na opiniowanie uży-
tych instrumentów finansowych 
i co ważniejsze w maksymalnym 
stopniu odarte są z kontekstu poli-
tycznego. Biorąc to wszystko pod 
uwagę Rada wysłuchała brawuro-
wego wystąpienia Przewodniczą-
cego Komisji Rewizyjnej Dariu-
sza Jóźwika, który zrecenzował 
bardzo intensywne prace komisji 
na temat badania wykonania bu-
dżetu za 2015 r. Były opinie po-
szczególnych komisji stałych 
Rady, analiza kształtowania się 
dochodów i wydatków budżeto-
wych w 2015 r., dodatkowe wyja-
śnienia Wójta, dyskusja i w koń-
cu werdykt: jednogłośne przyjęcie 
wniosku o dzieleniu absolutorium 
Wójtowi Gminy za rozpatrywa-
ny okres. Były brawa, gratulacje, 
kwiaty. Były też podziękowania 

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 4 i 28 czerwca

dla Skarbnik Justyny Witkowiak 
– bez jej fachowości i zaangażo-
waniu osiągnięcie tak wspania-
łych wyników w realizacji budże-
tu byłoby zapewne niemożliwe. 
Po przerwie Rada Gminy zajęła 
się kilkoma projektami, z których 
najważniejsze dotyczyły bieżą-
cych zmian w budżecie oraz od-
rzucenia przygotowanej zmiany 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w Lusowie 
przy ul. Rożka, Grzybowej i Przy-
lesie. 

Kolejna z sesji odbyła się 28 
czerwca. Jako ewenement podać 
mogę, że zorganizowano ją po raz 
pierwszy w nowym budynku „C” 
Urzędu Gminy. Jako że pierwsza 
z czerwcowych sesji została co 
do programu „okrojona”, to dru-
ga z nich musiała być w tym za-
kresie rozbudowana. Porządek 
obrad przewidywał aż 31 projek-
tów uchwał. Jak zwykle ich cha-
rakter był bardzo zróżnicowany. 
Oprócz zmian w budżecie Gminy, 
po raz pierwszy uzupełnionych 
wpływami z budżetu państwa dla 
realizacji programu 500+, Rada 
wyraziła wolę w zakresie 3 pro-
jektów dotyczących zagospoda-
rowania przestrzennego: miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów dzia-
łalności gospodarczej w Tarnowie 
Podgórnym w rejonie DK nr 92 
i ul. Wierzbowej, przystąpienia do 
opracowania mpzp terenów w tej 
samej miejscowości w rejonie 
ul. Szumin oraz Sowiej, a także 
wprowadzenia zmian i ponowie-
nie procedury we wspomnianym 
wyżej mpzp w Lusowie w związ-
ku z również wspomnianym jego 
odrzuceniem na poprzedniej sesji. 
Kolejna z ważnych uchwał do-
tyczyła powołania Rady Senio-
rów w Gminie Tarnowo Podgór-
ne. Rada Gminy przyjęła zarówno 
swoisty „akt założycielski” spo-
łecznego ciała tego rodzaju jak 
i skonsultowany z organizacjami 
zrzeszającymi tę kategorię wieko-
wą regulamin, jaki obowiązywać 
będzie podczas funkcjonowania 
Rady Seniorów. Wszyscy wyraża-
li nadzieję, że powołanie tej rady 
umożliwi seniorom posiadanie 
silnej instytucjonalnej reprezenta-

cji, a Gminie pozwoli na jeszcze 
lepsze rozeznanie potrzeb tego 
środowiska i możliwości ich za-
spokojenia. Ogromne znaczenie 
choćby tylko dla będącej ciągle 
w fazie budowy idei społeczeń-
stwa obywatelskiego miał pro-
jekt tzw. Budżetu Inicjatyw Spo-
łecznych. Rada przyjęła zasady 
oraz tryb wprowadzenia na tere-
nie naszej Gminy konsultacji spo-
łecznych, prowadzących do jego 
wyłonienia. Chodzi o stworzenie 
mechanizmu umożliwiającego 
aktywizację tych mieszkańców 
naszej społeczności, którzy nie są 
zrzeszeni czy choćby zorganizo-
wani, a mają pomysły na konkret-
ne inicjatywy przydatne lokalne-
mu środowisku, które byłyby pod 
względem prawnym możliwe do 
sfinansowania ze środków budże-
tu Gminy. Inicjatywy takie będą 
zbierane, oceniane i weryfikowa-
ne. Najlepsze z nich dostaną szan-
sę na realizację już w przyszło-
rocznym budżecie. 

Niemal na zakończenie se-
sji Rada podjęła uchwałę na te-
mat wystąpienia naszej Gminy ze 
Związku Międzygminnego „Se-
lekt”. Bezpośrednim powodem 
takiego drastycznego kroku jest 
wprowadzona właśnie przez Sejm 
nowela do tzw. „ustawy śmie-
ciowej”, umożliwiająca gminom 
posiadającym spółki komunalne 
swobodne korzystanie z ich usług. 
Oznacza to w skrócie tyle, że za-
dania w zakresie odbioru i pro-
wadzenia gospodarki odpadami 
dla indywidualnych gospodarstw 
domowych może bezprzetargo-
wo wykonywać nasza spółka TP-
-KOM. Standardy obsługi się nie 
zmienią, a jeśli już, to na lepsze. 
Jeśli dojdzie do wystąpienia ze 
Związku Międzygminnego „Se-
lekt”, to nastąpi to najwcześniej 1 
stycznia 2017 r. Pozostałe szcze-
góły dotyczące przebiegu obrad 
opisywanych sesji dostępne są 
w protokołach na stronie inter-
netowej Gminy. Następna sesja 
Rady odbędzie się 25 lipca w sali 
21 bud. „C”. Wszystkich zaintere-
sowanych serdecznie zapraszam!

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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POselskie wieści

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Pod-
górnym zaprasza na Wędkarskie Mistrzo-
stwa Gminy Tarnowo Podgórne.

Warunki udziału:
1. Posiadanie karty wędkarskiej
2.  Zamieszkanie na terenie Gminy Tarnowo Pod-

górne lub członkostwo w organizacji wędkar-
skiej na terenie Gminy

3.  Wpłata opłaty startowej w wysokości 30 zł 
w chwili zapisu

4.  Młodzież do lat 16 jest zwolniona z opłaty star-
towej

5. Zgłoszenia i wpłaty do 23 lipca 2016
6.  Młodzież do lat 14 łowi pod opieką pełnoletnie-

go opiekuna 
Zasady połowu ryb:
1.  Połów ryb zgodnie z RAPR PZW na jedna węd-

kę – spławik 
2.  Ilość zanęty ograniczona do 10 l (ziemia, glina, 

spożywka) oraz do 2,5 l robaków na turę

Zostań wędkarskim Mistrzem
Organizacja zawodów w dniach 30 i 31 lipca:
7.00  zbiórka uczestników, sprawdzenie listy startowej, odprawa, lo-

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

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne
Patronat honorowy: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
Patronat medialny: Sąsiadka-Czytaj

Zapisy i wpłata startowego:
1.  Zdzisław Braciszewski – Tarnowo Podgórne, ul. Owocowa 1/33, 

tel. 517 586 267
2.  Foto Matuszewski – Przeźmierowo, ul. Wiosny Ludów 63, (10.30 

– 17.00), tel. 504 263 279
3.  Krzysztof Żakowski – Przeźmierowo, ul. Rynkowa 63 (farby lakie-

ry) (9.00 – 17.00), tel. 502 333 227 
~ OSiR

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskie-
go w Tarnowie podgórnym zaprasza swoich 
członków na zawody wędkarskie o Puchar 

Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. 
Zawody rozegrane będą 24 lipca 2016 r. na sta-

wach w Baranowie w kategorii indywidualnej dla 
seniorów i juniorów koła tarnowskiego (duży staw) 
oraz kategorii drużynowej kół zaprzyjaźnionych 
z kołem tarnowskim (staw mały).

Wiadomości wędkarskie
Program:
7.00  zbiórka zawodników
7.15  losowanie stanowisk
8.30  rozpoczęcie zawodów
12.30  zakończenie zawodów
14.00  ogłoszenie wyników i biesiada przy grillu

Uwaga: w lipcu i sierpniu sekretariat koła jest nieczynny. Informacje 
pod nr tel. 508 507 980 lub 517 586 261. ~ Marek Perz - Prezes Koła

Szanowni Czytelnicy!

Uczniowie, nauczyciele 
i pracownicy oświato-
wi udali się na zasłużo-

ne wakacje. W tym czasie mini-
ster edukacji przedstawiła plan 
reformy, zakładającej między 
innymi likwidację gimnazjów. 
Wątpliwości nasuwają się już 
w związku z terminem ogłosze-
nia reformy – czyli krótko po 
zakończeniu roku szkolnego. 
Czyżby Pani minister bała się 
reakcji środowiska oświatowe-
go?

Zarysowana na konferencji 
prasowej reforma edukacji bu-

dzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Ogólne założenia wskazują, 
że de facto wracamy do minionego systemu kształcenia. Dziwi to 
szczególnie dlatego, że w zasadzie dopiero możemy uznać, że po-
przednia reforma w praktyce się zakończyła. Było to poprzedzone 
wieloletnim procesem dostosowywania infrastruktury oświatowej, 
kompetencji pracowników, podstawy programowej itd. Rujnowa-
nie tego systemu będzie się wiązało z kolejnymi kosztami, chaosem, 
zwolnieniami nauczycieli i mętlikiem w głowie uczniów i ich rodzi-
ców.

Mówiąc o kosztach reorganizacji– m. in. dostosowania do nowego 
systemu szkolnych budynków czy przekwalifikowania nauczycieli, 
należy wspomnieć, że nie usłyszeliśmy żadnej propozycji wsparcia 
finansowego ze strony państwa. Wszystko wskazuje na to, że koszty 
reformy poniosą gminy.

Mimo tych niepokojących zapowiedzi, chciałbym całemu środo-
wisku oświatowemu – dzieciom i ich rodzicom, nauczycielom, dy-
rektorom i wszystkim pracownikom oświatowych – życzyć udanych 
wakacji, odpoczynku i pozytywnej energii na nadchodzący, burzliwy 
i prawdopodobnie ostatni w obecnym systemie rok szkolny.
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Z notatnika gminnego strażnika
Wakacje

Okres wakacyjny to czas 
wypoczynku, w którym 
jednak mogą wydarzyć 

się różne rzeczy. Przed wyjazdem 
na letnie wojaże warto pamiętać 
o zabezpieczeniu swojego mienia, 
nie tylko tym fizycznym poprzez 
pozamykanie drzwi, okien czy 
bram, ale także poprzez czujność 
sąsiedzką. Przecież to mieszkań-
cy danej miejscowości, ulicy, czy 
osiedla najszybciej są w stanie 
zidentyfikować osoby obce. Ta-
kie podejście pozwoli wszystkim 
w spokoju spędzać letni urlop. 
Apeluję do mieszkańców naszej 
Gminy, by wszystkie niepokojące 
sygnały przekazywać do służb po-
rządkowo-ratowniczych tzn. Stra-
ży Gminnej, Policji czy Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Dla tej 
ostatniej ważnymi są sygnały, do-
tyczące zarzewia ognia (w przy-
padku pożaru ważnym elementem 
jest czas, w którym służba zosta-
nie powiadomiona). 

W ubiegłym roku spłonęło 
wiele stogów, dlatego kolejny raz 
w imieniu rolników i służb ape-
luję o rozsądek i o kontrolę tego, 
co robią dzieci w czasie wolnym. 
Miejsca składowania słomy nie 
są miejscem do zabawy dla naj-
młodszych! 

Dla pozostałych służb nie-
zmiernie przydatne są informa-
cje na temat osób obcych, które 
niespodziewanie pojawiają się 
w okolicy lub które cyklicznie 
pojawiają się w danym miejscu 
i obserwują okolicę. Także oso-
by trudniące się tzw. sprzedażą 
bezpośrednią powinny wzbudzić 
czujność mieszkańców. War-
to pamiętać, że takie transakcje 
to nie zawsze okazyjne zakupy, 
dlatego warto przemyśleć każdą 
z nich.

By ten okres wypoczynku nie 
utrudniał życia innym mieszkań-
com, warto pamiętać o tzw. rela-
cjach sąsiedzkich. Robiąc grilla 
warto wybrać takie miejsce, gdzie 
dym nie będzie utrudniał wypo-
czynku innym (warto w tej sytu-

acji zwrócić uwagę na kierunek 
wiatru). 

Kolejnym ważnym tematem 
jest zabezpieczenia mienia już 
w miejscu wypoczynku. Podczas 
plażowania lub zabawy na boisku 
warto zadbać o zabezpieczenie 
roweru lub innego środka loko-
mocji. Warto przypiąć rower od 
dostępnej infrastruktury, a przy-
padku jej braku – spiąć 2-3 rowe-
ry jednym zabezpieczeniem. Już 
takie działanie pozwoli nam ogra-
niczyć ryzyko zaboru lub kradzie-
ży mienia.

 W przypadku korzystania 
z wszelkiego rodzaju wypoży-
czalni sprzętu pływającego lub 
urządzeń plażowych, warto wie-
dzieć, że podmiot, który prowadzi 
taką działalność, nie może w za-
staw brać naszego dowodu oso-
bistego. Ten dokument może być 
okazany do wglądu, by np. ustalić 
dane osoby wypożyczającej dany 
sprzęt.

~ Artur Szeląg 
Komendant Straży Gminnej

W nagrodę zdobytą 
w szkolnym, plastycz-
nym Konkursie Eko-

logicznym organizowanym przez 
Stowarzyszenie Ekologiczna 
Wielkopolska, dzieci i młodzież 
ze szkół w Gminach Dopiewo 
i Tarnowo Podgórne wyjecha-
ły na wycieczkę do Warszawy. 
21 czerwca zwycięzcy konkursu 
odwiedzili m.in. Kolumnę Zyg-
munta, Muzeum Ks. Jerzego Po-
piełuszki oraz Zamek Królew-
ski. Jednym z punktów wycieczki 
było zwiedzanie Sejmu, gdzie za-
prosił i oprowadził uczestników 
poseł Bartłomiej Wróblewski.

Zwycięzcom konkursu gratu-
lujemy zdolności plastycznych 
i wiedzy ekologicznej!

~ Stowarzyszenie Ekologiczna 
Wielkopolska

W nagrodę do Sejmu
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Po raz kolejny Stowarzyszenie ROKTAR zor-
ganizowało kilkudniowy wyjazd dla swoich 
członków. W tym roku była to sześciodnio-

wa wycieczka na południe Polski, do Zakopanego. 
W drodze do Zakopanego zatrzymaliśmy się na dłu-
żej w Wadowicach, gdzie zwiedzaliśmy Muzeum – 
Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, byliśmy 
również w kościele, gdzie był ochrzczony papież. 
Oczywiście nie zabrakło czasu na skosztowanie 
pysznych kremówek. Po całodniowej podróży auto-
karem dotarliśmy wieczorem do Zakopanego. Kolej-
nego dnia obudziła nas piękna słoneczna pogoda, co 
wszystkich ucieszyło ponieważ mieliśmy w planach 
wyjazd na spływ Dunajcem. Płynąc ponad dwie go-
dziny Przełomem Pienińskim, na flisackiej tratwie, 
mieliśmy możliwość zwiedzić Pieniński Park Naro-
dowy i wysłuchać opowieści flisaków. Potem zwie-
dziliśmy zamki w Czorsztynie i Nidzicy. Następnego 
ranka ze względu na niepewną, pochmurną i desz-
czową pogodę zmieniliśmy plany i zamiast pójść na 
Rusinową Polanę zwiedzaliśmy Zakopane. 

Najpierw pojechaliśmy autokarem pod skocz-
nie narciarskie, byliśmy pod Wielką Krokwią im. 
Stanisława Marusarza i przy Kompleksie Średniej 
Krokwi im. Bronisława Czecha. Po pamiątkowym 
zdjęciu przejechaliśmy autokarem ulicą Krzeptów-
ki, gdzie są najstarsze budynki w Zakopanem, do 
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, które zostało 
wybudowane jako votum za ocalenie życia papieża 
Jana Pawła II po zamachu 13 maja 1981 r. Na ty-
łach Sanktuarium w Parku Fatimskim zobaczyliśmy 
ołtarz, przy którym Jan Paweł II odprawił mszę św. 
w Zakopanem pod Krokwią 6 czerwca 1997. Tego 
dnia byliśmy również na Cmentarzu Zasłużonych na 
Pęksowym Brzyzku, gdzie spoczywają ciała zasłu-
żonych mieszkańców Zakopanego. Kolejną atrakcją 
tego dnia był wjazd na Gubałówkę koleją linowo-te-
renową, a dla śmiałków, których nie zabrakło, zjazd 
wyciągiem krzesełkowym dwuosobowym z Butoro-
wego Wierchu. Z Gubałówki podziwialiśmy piękną 

ROKTAR na tatrzańskich szlakach …

panoramę Zakopanego i Tatr. Kolejnego dnia wyruszyliśmy autokarem 
na parking Wierch Poroniec skąd zielonym szlakiem wyruszyliśmy na 
Rusinową Polanę. Po krótkim odpoczynku z widokiem na przepiękne 
tatrzańskie szczyty ruszyliśmy w dalszą wędrówkę przez Wiktorówki 
do Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr, gdzie prze-
wodnik opowiedział nam krótką historię sanktuarium i miejsca pamięci 
poświęconego osobom, które zginęły w górach. W przedostatni dzień 
naszej przygody w Zakopanem wyruszyliśmy autokarem do Zachodniej 
części Tatr, a konkretnie do Kir, skąd zielonym szlakiem wędrowali-
śmy do schroniska Ornak na Małej Polance Ornaczańskiej. Wędrując 
Doliną Kościeliską podziwialiśmy przepiękne górskie widoki i wsłuchi-
waliśmy się w szum Kościeliskiego Potoku. Dodatkową atrakcją dla 
śmiałków było wejście do Jaskini Mroźnej, co było nie lada wyzwa-
niem, ale wszyscy pokonali wąski korytarz jaskini bez większych pro-
blemów. Tego dnia na pożegnanie zostało zorganizowane ognisko z tań-
cami. W drodze powrotnej do domu zatrzymaliśmy się na Jasnej Górze 
w Częstochowie. Pomimo że plan wyjazdu był bardzo wypełniony, nie 
zabrakło czasu na popołudniowe spacery po Krupówkach oraz na odpo-
czynek i integrację. Przez cały pobyt na południu Polski mieliśmy wy-
marzoną pogodę, słońce grzało, wieczorkiem troszkę pogrzmiało. Żal 
było wyjeżdżać. Wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń. Ciągle mamy 
w pamięci niezapomniane widoki Tatr. 

Wycieczka została dofinansowana z środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków własnych Stowarzy-
szenia uzyskanych z 1%.

~ ROKTAR
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Wiadomości brackie

My, wcześniej urodzeni, 
prędzej się męczymy 
i na wakacje czekamy, 

podobnie jak gimnazjaliści z nie-
cierpliwością. I właśnie one na-
deszły, już są. Nie wyjedziemy na 
kolonie, ale każdy z nas zorgani-
zuje sobie wypoczynek na miarę 
swoich możliwości finansowych 
i nie tylko. Należy nam się!

W minionym miesiącu (10 – 13 
czerwca) odbyła się zorganizowa-
na przez Zarząd wycieczka na na-
sze piękne Mazury. W niedzielę, 
19 czerwca, pojechaliśmy pocią-
giem Poznań-Kołobrzeg. Na za-
kończenie zajęć grupa fotografi-
ków miała okazję doskonalić swe 
umiejętności w Muzeum Ziemi 
Średzkiej „Dwór w Koszutach”.

W poniedziałek, 20 czerwca, 
odbyło się Walne Zebranie Człon-

Lato, lato, lato... – już jest
ków UTW. Z zadowoleniem mogę 
powiedzieć, że było nas 80 osób. 
Uczestnicy mieli możliwość za-
poznania się ze sprawozdaniami 
merytorycznym, finansowym, ko-
misji rewizyjnej i sądu koleżeń-
skiego. Zastanawiano się nad spo-
sobami zwiększenia frekwencji na 
wykładach, które są bardzo istotne 
w naszej działalności. Proponowa-
no rozwiązania godzinowe dla po-
szczególnych zajęć itp. Wytyczone 
zostały ramy pracy w roku następ-
nym. Zebranie było również cza-
sem wykorzystanym integracyjnie 
na koleżeńskie rozmowy i małą 
czarną. Prezes Irena Szewczyk za-
kończył posiedzenie życzeniami 
udanych, pogodnych wakacji.

„Orzeł i krzyż” – tak zatytuło-
wane jest, z rozmachem przygo-
towane, historyczne widowisko 

przedstawiane w Murowanej Go-
ślinie. 9 lipca nie mogło nas tam 
zabraknąć.

Przed nami letnie miesiące, 
czas odpoczynku, czas wakacji. 
Należą się one nie tylko uczniom. 
Studenci UTW potrzebują więcej 
czasu na regenerację zarówno fi-
zyczną, jak i psychiczną. Zorga-
nizujmy wypoczynek na miarę 
naszych możliwości. Naładujmy 
akumulatory, poznajmy nowe, 
piękne miejsca, interesujących 
ludzi, wypoczywajmy aktywnie. 
Słuchaczom, przyjaciołom, sym-
patykom życzymy udanych, nie-
powtarzalnych wakacji.

~ Maria Zgoła

Wycieczka na Kaszuby

W dniach 17-19 czerwca siostry i bra-
cia z Kurkowego Bractwa Strzeleckie-
go w Tarnowie Podgórnym udali się na 

Kaszuby. Pobyt zaczęliśmy od Bydgoszczy, gdzie 
w Muzeum Mydła i Historii Brudu każdy mógł spró-
bować sił przy wyrobie mydła, a odważniejsi wzię-
li kąpiel w drewnianej bali. Następnie po pięknym 
Toruń oprowadzał nas prezes Bractwa Toruńskiego 
Józek Jarosz (w poszukiwaniu życia na innych pla-
netach udaliśmy się do Toruńskiego Planetarium). 
Spaliśmy w przepięknej okolicy wśród kaszubskich 
lasów, nad jeziorem w Gołuniu. 

W sobotni poranek na pysznej szarlotce byliśmy 
w dworku Wybickich, rodziców Józefa, twórcy hym-
nu polskiego. Natomiast w Szymbarku widzieliśmy 
najdłuższą deskę świata, ćwiczyliśmy koordynację 
w dom stojącym „na głowie” , wysłuchaliśmy ka-
szubskiej piosenki w wykonaniu przewodnika Ka-
rola, poznaliśmy losy Polaków zesłanych na Sybir 
oraz zobaczyliśmy pomnik niedźwiadka Wojtka, 
który razem z żołnierzami gen. Andersa przemierzał 
szlak bojowy. Historię o Wojtku opowiadał nam kie-
dyś nasz brat Zbyszek Dłużniewski, weteran walk 
o Monte Casino. W gościnnym Bractwie Gdyńskim 
spędziliśmy sobotnie popołudnie. Po zaciętej rywa-
lizacji do Tarnowa pojechał Bursztyn Bałtyku, prze-
piękna Tarczę Gdyni i Tarcza Burmistrza Przywidza. 
W sobotni wieczór spacerowaliśmy po Długim Tar-
gu i gdańskiej starówce, odwiedzając króla mórz – 
Neptuna. 

W niedzielny poranek zwiedza-
nie rozpoczęliśmy od muzeum 
w Wdzydzach Kiszewskich, gdzie 
podziwialiśmy regionalną ar-
chitekturę kaszubską, natomiast 
w Fojutowie widzieliśmy akwe-
dukt, unikalny zabytek, skrzyżo-
wanie dwóch cieków wodnych 
Wielkiego Kanału Brdy i Czer-

skiej Strugi. Tradycyjnie w prze-
rwie w podróży, w drodze powrot-
nej uczestnicy wycieczki raczyli 
się chlebem ze smalcem i ogórka-
mi. Pełni wrażeń powróciliśmy do 
Tarnowa Podgórnego snując pla-
ny na następne wyjazdy.

~ sekretarz Magdalena  
Mazantowicz
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Kącik seniora

Prawdziwe piłkarskie emocje, animacje dla dzieci, koncert Libera 
i dziesiątki mięsnych smakołyków – to wszystko w sercu Akade-
mii Piłkarskiej Reissa – Baranowie. Mowa oczywiście o Rodzin-

nym Pikniku Sportowym!
Tegoroczna edycja FootballPro Cup Masters VI została połączona 

z akcją promocyjną mięsa wieprzowego. Zgodnie z hasłem „W mięsie 
siła” wszyscy zwolennicy zdrowej żywności nie tylko z zapałem sma-
kowali różnego rodzaju wyrobów, ale i z chęcią pozyskiwali porady ku-
linarne. Wielkim powodzeniem cieszyły się dania z Wielkiego Kotła. 
Nie zabrakło także występów artystycznych i animacji dla dzieci.

Miłośnicy futbolu mogli natomiast pasjonować się zmaganiami mło-
dych piłkarzy w ramach Turnieju FootballPro Cup Masters VI. W za-
wodach wystartowały drużyny z całej Polski. Pojawili się także goście 
z Berlina. Spośród 400 młodych piłkarzy w roczniku 2007 zwyciężył 
Olympic Wrocław, tuż za nimi uklasyfikował się UKS Śrem, a trzecie 
miejsce zdobyli zawodnicy z KS Drawa Drawsko Pomorskie. W rocz-
niku 2008 najlepszymi okazali się piłkarze z Viktoria Berlin! Drugie 
miejsce zajął Olympic Wrocław, a trzecie Śląsk Wrocław. To były praw-
dziwe emocje! 

– Takie imprezy staramy się organizować dwa razy w roku. Raz latem 
i raz zimą. Jako były piłkarz cieszę się, że młodzież garnie się do tego 
sportu. To wprawdzie tylko zabawa, ale widać, że wszyscy są bardzo 
zaangażowani w zmagania na boisku. – powiedział Piotr Reiss, król 
strzelców ekstraklasy 2006/2007. 

Były kapitan Kolejorza nie był jedyną gwiazdą, jaka pojawiła się 
w Baranowie. Dla młodych piłkarzy i dla wszystkich uczestników Pik-
niku Rodzinnego zaśpiewał polski raper, który od 2004 roku prowadzi 
solową działalność artystyczną – Liber. 

W ramach eventu odbył się również Open Media Day Akademii Pił-
karskiej Reissa. Przybyli dziennikarze mogli nie tylko poczuć ducha 
sportu, ale i stać się częścią niezapomnianego wydarzenia.  

Sportowy Piknik Rodzinny zorganizowały Wielkopolska Izba Rze-
mieślnicza w Poznaniu wraz ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz 
Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy RP i Ogólnopolskim Ce-
chem Rzeźników, Wędliniarzy, Kucharzy. Opiekę nad Turniejem piłkar-
skim zapewniła Fundacja Piotra Reissa, natomiast patronat nad wyda-
rzeniem objął Starosta Poznański Jan Grabkowski, Rektor Uniwersytetu 
Przyrodniczego prof. zw. dr hab. Jan Pikul oraz Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne Tadeusz Czajka.  ~ na

Turniej FootballPro Cup 
Masters VI za nami!

Wielkopolscy seniorzy 
doczekali się nowo-
czesnego portalu in-

ternetowego. Jego adres to www.
brawosenior.pl. Jest to miejsce, 
gdzie starsze osoby znajdą nie-
zbędne dla siebie informacje. 

Na portalu publikowane są naj-
nowsze informacje dotyczące se-
niorów, zaproszenia na imprezy, 
kursy i warsztaty skierowane do 
osób starszych. Znajdują się też 
liczne porady dotyczące życia co-
dziennego. Prezentowana jest tak-
że twórczość fotograficzna, filmo-
wa, plastyczna oraz literacka osób 
starszych. 

Natomiast w dziale „Nasze hi-
storie” publikowane są wspo-
mnienia wielkopolskich seniorów 
z ich życia. Na szczególne wy-
różnienie zasługuje dział „Gra-
jąca szafa”, gdzie prezentowane 
są piosenki z młodości seniorów. 
Są one opatrzone krótkimi notami 
biograficznymi ich wykonawców. 
Nowością jest również „Kino se-
niora”, w którym można zobaczyć 
filmy dokumentalne i fabularne, 
którymi zainteresowane są starsze 
osoby. 

Nie brakuje także bazy adre-
sowej wielkopolskich organiza-
cji, zajmujących się seniorami. 
Odwiedzając portal www.bra-
wosenior.pl znajdziemy również 
aktualną prognozę pogody oraz 
bieżące informacje z Poznania. 
Być może najciekawszą propo-
zycją jest codzienna prezentacja 
czterominutowego filmu przed-
stawiającego najważniejsze wy-
darzenia z Wielkopolski, które 
miały miejsce tego właśnie dnia. 

~brawosenior.pl
Projekt realizowany jest przez Funda-
cję Obywatelską „Czas Jaszczurów” 
i współfinansowany przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego. 

Brawo senior!
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Dni 20 – 26 czerwca seniorzy z Tarnowa Pod-
górnego spędzali miło i przyjemnie nad pol-
skim morzem. Aura i pogoda ducha dopi-

sywały w całej krasie. Rejs po morzu przy pięknej 
pogodzie i w doborowym towarzystwie, zwiedzanie 
Mrzeżyna z okien kolejki, krótka lekcja historii miej-
sca, w którym przebyliśmy, krótki czas odpoczynku 
w słoneczku i spokoju oraz miłe towarzystwo z ludź-
mi w naszym wieku przy grillu – to krótkie chwile 
radości i zapomnienia o codzienności. Takie wyjazdy 
jednoczą ludzi, pomagają uśmiechać się i przypomi-
nają, jak cudownie jest w czasie krótkich letnich wa-
kacji. Tyle serca i radości jest jeszcze w nas samych. 
Do zobaczenia w przyszłym roku na odpoczynku 
i relaksie! ~ Anna

Krótkie nadmorskie 
wakacje Klubu Seniora

W niedzielę, 12 czerw-
ca, ulicami Poznania 
z  Placu Wolności do 

Katedry przeszedł „Marsz dla Ży-
cia”. Była to publiczna manifesta-
cja poparcia wartości rodzinnych 
i szacunku dla życia. Rodzina jako 
ostoja nowego życia, wsparcie dla 
rozwoju fizycznego i duchowego, 
w której każdy jest chciany, kocha-
ny i akceptowany. 

Podczas festynu rozstrzygnięto 
konkurs na najlepszy komiks, któ-
rego uczestnicy mieli dokończyć 

Poznański Marsz dla Życia  
– „Z rodziną najlepiej…”

hasło tegorocznego Marszu „Z rodziną najlepiej…”. Zwycięską pracę 
wykonała Zofia Ciesielska ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu, mieszkanka Swadzimia. Na pla-
cu swój finał miała też 4. edycja akcji Pieluszka dla Maluszka – zebrano 100 
tys. pieluszek. Na scenie wystąpił poznański zespół Risen ze specjalnie 
skomponowaną na Marsz piosenką „Biegnij”

Fundacja „Otoczmy Troską Życie” czwarty raz właczyła się w or-
ganizację Marszu, angażując młodych wolontariuszy. Młodzież 
z naszej Gminy zapewniła wiele atrakcji dla dzieci na poprzedza-
jącym Marsz festynie. Dziewczęta malowały twarze, animowały 
zabawy dzeci z  chustą Klanza, dmuchały i rozdawały balony i cze-
stowały słodyczami.  

~ Zarząd Fundacji 
 „Otoczmy Troską Życie”

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

Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2013

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

FUNDACJA
BARBARY NOWAK

…z potrzeby serca

VII GALA WOLONTARIATU
24 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Po-

znaniu odbyła się ósma edycja Gali Wolontariatu, 
podczas której nagrodzono najbardziej zasłużonych 
wolontariuszy powiatu poznańskiego. Wśród nagro-
dzonych znalazła się nasza koleżanka Danuta Sroka, 
członek Rady Fundacji „Otoczmy Troską Życie”.

Dziękujemy Danucie za wieloletnią bezinteresow-
ną pomoc, otwarte serce i dużą wrażliwość społeczną.

Zarząd Fundacji „Otoczmy Troską Życie”
Prezes Barbara Nowak i Violetta Ciesielska
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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. Dzisiaj Fronreute.

Fronreute – warto zobaczyć procesję!

Pierwszym krokiem w nawiązywaniu partner-
stwa pomiędzy gminami Tarnowo Podgórne 
i Fronreute było spotkanie w 1986 roku Ewal-

da Kohlera z Ravensburga z księdzem Henrykiem 
Rękosiem i Kazimierzem Szulcem. Podczas rozmów 
ustalono, że przy parafii w Tarnowie Podgórnym po-
wstanie grupa młodzieżowa, która nawiąże kontak-
ty z rówieśnikami z Blitzenreute. Pierwsze spotkanie 
młodzieży odbyło się w 1987 roku w naszej Gminie, 
rok później polska grupa pojechała do Niemiec. 

Oficjalną umowę partnerską pomiędzy samorząda-
mi zawarto 31 lipca 1995 r. Podpisy złożyli: ówcze-
sne władze: Wójt Waldy Dzikowski, burmistrz Roland 
Bürkle oraz księża: Henryk Rękoś i Karl Mohn. Cie-
kawostką jest to, że akty partnerskie z polski do Nie-
miec zostały dostarczone przez grupę biegaczy sztafe-
towych z Fronreute. 

Obecnie współpracę pomiędzy gminami koordynu-
ją Stowarzyszenia: po naszej stronie Stowarzyszenie 
„Pojednanie” Tarnowo Podgórne – Blitzenreute, po 
stronie niemieckiej Deutsch-Polnische Partnerschaft 
Fronreute – Tarnowo Podgórne. Najważniejszymi 
celami tych grup jest podtrzymywanie, rozwijanie 

i umacnianie więzi i przyjaźni między mieszkańcami 
obu gmin oraz wymiana doświadczeń z zakresu kultu-
ry i tradycji. Co roku mieszkańcy odwiedzają się na-
wzajem – w tym roku, na przełomie lipca i sierpnia, 
nasi mieszkańcy pojadą do Fronreute. 

Działania Stowarzyszeń zostały docenione przez 
władze samorządowe – obie organizacje otrzyma-
ły tytuły „Zasłużony dla Gminy Tarnowo Podgór-
ne””: polska – w 2005 roku, a niemiecka – w 2012 
roku. Ponadto tarnowskie Stowarzyszenie otrzyma-
ło w 2011 roku Tarnowskiego Lwa (w ramach ob-
chodów 25-lecia działalności Stowarzyszenia). Na-
tomiast wieloletni wiceprezes Jacek Dobrzeniecki 
odebrał w 2013 roku z rąk Wójta Tadeusza Czajki 
tytuł „Aktywny Lokalnie”.

W ramach współpracy delegacja z Fronreute regu-
larnie uczestniczy w obchodach Dni Gminy Tarnowo 
Podgórne, w tym w międzynarodowych konferen-
cjach towarzyszącym obchodom (w tym roku bur-
mistrz Oliver Spieβ prezentował wyzwania stojące 
obecnie przed jego samorządem podczas konferencji 
„Dokąd zmierzasz Europo? Dokąd zmierzamy?”). 

Natomiast nasze delegacje regularnie biorą udział w Procesjach Krwi 
Pańskiej w Weingarten, podczas której reprezentanci jadą w procesji 
konnej. 

Procesja Krwi Pańskiej jest wydarzeniem unikatowym. Od 900 lat 
w Bazylice św. Marcina w Weingarten (ok. 8 km od Fronreute) czczone 
są relikwie Św. Krwi Chrystusa. Raz w roku, dzień po Wniebowstąpie-
niu Pańskim (w dniu zwanym Blutfreitag), wczesnym rankiem relikwia 
opuszcza mury Bazyliki i w uroczystej procesji konnej „Ku Czci Naj-
świętszej Krwi Chrystusa” przewożona jest ulicami miasta oraz okolicz-
nymi polami, udzielając błogosławieństwa zgromadzonym. Tradycja tej 
największej w Europie procesji konnej sięga ponad 100 lat. To niezwykle 
widowiskowe wydarzenie, ponieważ udział w niej bierze ok. 100 parafii, 
100 orkiestr i ponad 3 000 jeźdźców.  ARz

100 parafii, 100 orkiestr 
i ponad 3 000 jeźdźców 
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Ile można pisać o spłachetku ziemi pokrytym drze-
wami? Zapewniam, że da się o tym kreślić w nie-
skończoność, bo to ukochane miejsce wszystkich 

niemal Przeźmierowian! Obiecuję jednak, by nie 
zniechęcić do siebie niezainteresowanych tym tema-
tem nielicznych – jak mniemam – czytelników, że to 
już bezwzględnie ostatnia część tej opowieści! I to za-
haczająca o czasy współczesne. Koniec wojny zastał 
nasz las usłany bombami. Wprawdzie pociski lotnicze 
jak już pisałem, niemal w całości trafiły „na Berlin”, to 
został jeszcze cały arsenał materiałów wybuchowych 
przeróżnego przeznaczenia. By go unieszkodliwić, 
aż do wiosny 1948 r. naszym lasem targały wybuchy 
przeprowadzanych przez saperów detonacji. Docho-
dziło do nich głównie w miejscu przecięcia się prze-
dłużenia ul. Wiosny Ludów i duktu na osi pn – pd (po-
między ulicami Olszynową i Leśną). W miejscu tym 
powstał ogromny lej zasypany dopiero w końcu lat 
pięćdziesiątych ziemią ze swadzimskich pól. Niebez-
pieczeństwo utraty życia skutecznie odstraszało wte-
dy od wstępu do lasu nie tylko większość okolicznych 
mieszkańców, ale nawet wracających z frontu żołnie-
rzy radzieckich, którzy mieli informacje o tym, by ze 
względu na to zagrożenie nie urządzać tam postoju. 

W latach 1952-55 las nasz stał się poligonem ćwi-
czebnym nowopowstałej po wojnie Oficerskiej Szko-
ły Broni Pancernej w Poznaniu. To w trakcie tych czę-
stych manewrów zostały usypane stałe stanowiska 
dla ukrycia stacjonujących czołgów, które to budow-
le ziemne w znacznej liczbie przetrwały porośnięte 
drzewami do dzisiaj. Pewnie w związku z przepro-
wadzanymi tam ćwiczeniami nasz las miał też swój 
epizod związany z Poznańskim Czerwcem 1956 r. 
Najprawdopodobniej tuż po krwawym odblokowaniu 
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publiczne-
go, położonego przy ul. Kochanowskiego, po połu-
dniu w czwartek, 28 czerwca, kilka uczestniczących 
w tych haniebnych wydarzeniach czołgów i transpor-
terów opancerzonych ukryto w naszym lesie. A może 
były to tylko wozy bojowe pozostające w odwodzie 
i przygotowane na wypadek eskalacji tzw. „wypad-
ków czerwcowych”, jak pogardliwie nazywano wte-
dy te dramatyczne wydarzenia? Pewnie niemożliwe 
to do ustalenia dziś! W każdym razie czołgi bez wąt-
pienia przebywały tu zamaskowane od nocy z owe-
go tragicznego czwartku na piątek aż do niedzielne-
go popołudnia 30 czerwca 1956 r. Kiedy pomyślałem, 
że na tym dobrze będzie skończyć snucie niekończą-

Tajemnice przeźmierowskiego lasu – część IV i ostatnia

cej się historii tajemnic naszego 
lasu przypomniały mi się wyda-
rzenia z końca lat 60-tych czy po-
czątku 70-tych ubiegłego wieku. 
W tamtych okresie słyszało się po-
wszechnie w Przeźmierowie, że co 
roku na początku czerwca podczas 
trwania Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich, czyli jedynego 
wtedy dla nas „okna na świat”, po-
jawiają się tajemniczy przybysze 
z Niemiec, którzy potajemnie od-
wiedzają nasz las i pilnie czegoś 
szukają (?). Informację tę – mimo 
że pochodzącą z wielu niepowią-
zanych ze sobą źródeł – traktować 
pewnie trzeba z przymrużeniem 
oka jako przejaw szukania sensa-
cji w szarej rzeczywistości PRL. 
A może to ówczesne władze roz-
siewały takie plotki, by wzmóc 
ideową czujność społeczeństwa? 
A może jednak…? 

W latach 60-tych teren naszego 
zagajnika trafił pod jurysdykcję 
Lasów Państwowych. Zanim la-
sek ów zyskał znaczenie jako te-
ren dla rekreacji, stał się miejscem, 
gdzie mieszkańcy Przeźmierowa 
zbierali grzyby, jagody, poziom-
ki i maliny, a także suche drewno 
na opał w czasie ciężkich zim. Ży-
cie codzienne w tamtych czasach 
było naprawdę trudne i wielu lu-
dziom las pozwalał po prostu prze-
trwać. W tym samym okresie nie-
obsadzona jeszcze wtedy polana 
w okolicach dzisiejszego końca ul 
Leśnej była ulubionym miejscem 
koczowania cygańskiego taboru. 
Raz na 2-3 miesiące orszak skła-
dający się z kilku romskich rodzin, 
wozów, koni i wszelakiego dobyt-
ku zjeżdżał do Przeźmierowa swe 
przybycie, ogłaszając waleniem 
w kotły i krzykliwą dość prezen-
tacją swej oferty handlowej, skła-
dającej się głównie z bielonych 
(cynowanych) garnków różno-
rodnej wielkości i przeznaczenia, 
a zwłaszcza ręcznie robionych pa-
telni. Spokojne życie mieszkań-
ców na kilka dni zmieniało się 
wtedy diametralnie… Moje przy-
gody w naszym lesie pokrótce opi-
sywałem już na tych łamach przy 
innej okazji. Było o budowaniu 

szałasów i ziemianek, wykopa-
nym przy tym niewypale, nieudol-
nym poszukiwaniu grzybów, grze 
w hokeja na kruchym lodzie za-
marzniętego stawku nieopodal uli-
cy Akacjowej. Wiele zabaw, wiele 
wspomnień. Z perspektywy czasu 
nachodzi mnie refleksja na temat 
tamtych przeżyć parafrazująca ty-
tuł znanej powieści, że było bar-
dzo romantycznie za to zdecydo-
wanie mniej… rozważnie jednak! 
W połowie lat 70-tych przeprowa-
dzono w naszym lesie wiele prac 
porządkujących i pielęgnacyj-
nych. Mimo że trudno mieszkań-
com było pogodzić się z wycinką 
znacznych połaci pięknego drze-
wostanu z jaką mieliśmy do czy-
nienia wtedy w rejonie ulic Wyso-
gotowskiej i Leśnej, to wszystkim 
zdawało się, że dbanie o las przez 
jego zarządcę będzie trwało wiecz-
nie i pozostanie mu pięknieć jedy-
nie. Nic bardziej mylnego! 

Następny czas czyli lata 80-te 
i 90-te, to dla naszego lasu zwrot 
i niezwykle smutny okres. Zagaj-
nik pozostawiony z dnia na dzień 
bez widocznych przejawów insty-
tucjonalnej opieki marniał i cho-
rował, stając się także na skutek 
nikczemnych zachowań niektó-
rych mieszkańców (i przyjezdnych 
też!), bardziej śmietniskiem i miej-
scem wybiegu dla psów niż enkla-
wą dzikiej przyrody. Na szczęście 
w ostatnich latach na skutek dzia-
łań Gminy, która potrafiła zmo-
bilizować, a przede wszystkim 
dofinansować Nadleśnictwo Kon-
stantynowo, przy współpracy ze 
Szkołą Podstawową w Przeźmie-
rowie, zaczęło się cywilizowanie 
tego obszaru. Powstały ścieżki 
edukacyjne, specjalnie zagospoda-
rowany teren przeznaczony do bi-
wakowania, piktogramy i plansze. 
Wiele jest jeszcze do zrobienia, 
by ten obdarzony miłością Prze-
źmierowian teren wypiękniał jesz-
cze bardziej. Nie było nas, był las! 
Jest szansa, że będzie i wtedy, gdy 
nas…  ~ Grzegorz Leonhard

Proszę o kontakt z redakcją panią, któ-
ra jak twierdziła jest w posiadaniu inwen-
taryzacji dawnych stanowisk czołgowych 
w przeźmierowskim lesie.

Koniec wojny
zastał nasz las 
usłany bombami
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Rozwód i związany z nim 
podział majątku ma na 
celu rozwiązanie wszyst-

kich wspólnych spraw małżon-
ków. Co się jednak dzieje, jeżeli 
byli małżonkowie mają wspólną 
nieruchomość, na którą zaciągnęli 
kredyt hipoteczny? 

Przyznanie nieruchomości jed-
nemu małżonkowi nie powoduje 
zwolnienia drugiego z obowiąz-
ku spłaty kredytu zaciągniętego 
na zakup tej nieruchomości. Sąd 
dokonując podziału majątku mię-
dzy małżonkami ustala wartość 
wszystkich składników mająt-
kowych. Jeżeli mieszkanie jest 
obciążone hipoteką, należy to 
wskazać sądowi. Informacja musi 
zawierać m. in. wysokość hipote-

Osoba pogryziona przez bezpańskiego psa ma 
możliwość domagać się m.in. wypłaty od-
szkodowania za doznane urazy lub zniszczo-

ne ubrania.
W takiej sytuacji znalazł się Pan Jan, który został 

zaatakowany przez trzy bezpańskie psy. W ich prze-
gonieniu musieli pomóc przejeżdżający kierowcy. 
Pan Jan z licznymi pogryzieniami udał się na izbę 
przyjęć, gdzie zaopatrzono mu rany oraz podano za-
strzyk przeciwtężcowy. Konieczna okazała się także 
seria szczepień przeciwko wściekliźnie.

Ze względu na urazy pan Jan przebywał ponad 
miesiąc na zwolnieniu lekarskim. Przez cały ten czas 
wymagał opieki ze strony żony w wykonywaniu co-
dziennych czynności, takich jak przygotowywanie po-
siłków czy ubieranie. Poszkodowanemu towarzyszył 
nie tylko ból, pojawiły się także psychiczne następ-
stwa wypadku. Pogorszyło się jego samopoczucie, 
miał kłopoty ze snem, odczuwał lęk i rozdrażnienie.

Pogryziony mężczyzna zlecił prowadzenie swojej 
sprawy specjalistom. Gmina, na terenie której doszło 
do zdarzenia, miała wykupione ubezpieczenie od-
powiedzialności cywilnej. Ubezpieczyciel odmówił 
wypłaty odszkodowania, twierdząc, że zostały do-
pełnione wszystkie obowiązki wobec bezdomnych 
zwierząt. Równocześnie wskazał, że ewentualną od-
powiedzialność powinna ponieść firma, której zosta-
ły zlecone prace związane z odbiorem psów. Jednak 
zakres zawartej umowy nie przewidywał wyłapywa-

Rozwodzisz się, nie zapomnij o kredycie!
ki oraz pozostałych do spłaty rat 
kredytu. Obniży to jej wartość, co 
jest korzystne dla małżonka, który 
ją nabywa. Jednak sam ten zabieg 
nie zwalnia ze spłaty kredytu dru-
giego małżonka. Hipoteka w tym 
przypadku stanowi zabezpiecze-
nie spłaty kredytu, ale bank może 
żądać spłaty również od kredyto-
biorcy, który nie jest właścicielem 
nieruchomości. Bank może się-
gnąć do jego majątku np. rachun-
ków bankowych, wynagrodzenia 
za pracę. Co więc należy zrobić, 
aby uchronić się przed spłatą kre-
dytu za mieszkanie, które nie jest 
nasze? Zanim dojdzie do podziału 
majątku należy uzyskać od ban-
ku zwolnienie z długu małżonka, 
który nie będzie właścicielem nie-

ruchomości obciążonej kredytem. 
Umowa zwolnienia z długu jest 
umową, na którą bank nie musi 
się zgodzić. Zwolnienie z dłu-
gu wiąże się m. in. z wymogiem, 
aby małżonek, który będzie jedy-
nym właścicielem nieruchomości 
posiadał zdolność kredytową, co 
często jest trudne. Wówczas po-
zostaje zawarcie stosownej umo-
wy między byłymi małżonkami. 
Aby zapobiec ewentualnym spo-
rom i obowiązkowi spłaty kredy-
tu powyższą kwestię należy roz-
wiązać jak najszybciej, najlepiej 
przed wyrokiem sądu.

~ aplikant adwokacki Urszula Borowicz
www.urowska.com.pl

Odszkodowanie za pogryzienie  
przez bezpańskie psy

nia zwierząt, zatem odpowiedzial-
ność za pogryzienie ponosiła gmi-
na. Mimo to zakład ubezpieczeń 
nadal odmawiał wypłaty świad-
czeń. 

W związku z powyższym spra-
wa musiała trafić na drogę sądo-
wą. Sąd przyznał na rzecz pana 
Jana kilkanaście tysięcy zł za-
dośćuczynienia oraz ponad tysiąc 
zł kosztów związanych z opieką. 
Co ciekawe, zakład ubezpieczeń 
nie kwestionował wyroku i nie 
wniósł apelacji.

W tym przypadku dopiero prze-
grany proces skłonił ubezpie-
czyciela do wypłaty należnego 
świadczenia. Niekiedy nie wy-
starczy sama racja, by uzyskać 
odszkodowanie. W opisanej spra-
wie zakład ubezpieczeń kwestio-
nował swoją odpowiedzialność, 
choć jako profesjonalny podmiot 
powinien dokonać szczegółowej 
analizy okoliczności i zgroma-
dzonej dokumentacji. 

Marlena Mendelewska
Specjalista ds. Marketingu

www.votum-sa.pl

Pytanie do specjalisty:
Czy za pogryzienie przez psa 

zawsze będzie należało się od-
szkodowanie?

Odpowiada Wiesław Biały: Je-
śli dojdzie do pogryzienia przez 
psa, należy przede wszystkim usta-
lić, kto jest za to zwierzę odpowie-
dzialny. Może to być np. właści-
ciel psa lub gmina – w przypadku 
psa bezpańskiego. Konieczne jest 
też odpowiednie udokumentowa-
nie całego zajścia. W tej spra-
wie poszkodowany zdecydował 
się na udział pełnomocnika, który 
wywalczył należne świadczenie. 
W wielu jednak sytuacjach po-
szkodowani przez bezpańskie psy 
mogą nie mieć świadomości, że 
należy się im zadośćuczynienie za 
doznaną krzywdę, w tym cierpie-
nia, jakich doświadczyli w wyniku 
pogryzienia. Wiesław Biały

501 343 433
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Mój dawny sąsiad jest 
prawdziwym doktorem 
w dziedzinie genetyki 

roślin, co brzmi bardzo poważ-
nie, ale „doktorze” nikt do niego 
nie mówi. Tym bardziej ubole-
wa nad swym losem, kiedy sły-
szy jak mi wszyscy „doktorują”, 
a według niego ja prawdziwym 
doktorem nie jestem. Aby zasłu-
żyć na jego szacunek postanowi-
łem kiedyś zostać takim „praw-
dziwym doktorem” podobnie jak 
on. A ponieważ miałem okres, 
kiedy dużo czytałem Nietzsche-
go i innych takich tam, postano-
wiłem zrobić doktorat z filozofii. 
Ale, aby zrobić doktorat z filozo-
fii, musiałbym skończyć kolejne 
studia, a tego już było za dużo, 
więc sprawa się rozeszła i tak już 
chyba zostanę na zawsze niegod-
nym miana, którym mnie okre-
ślają. Sąsiad się wyprowadził 
i nie jest już moim sąsiadem.

I ten sąsiad opowiadał aneg-
dotę o profesorze, który zadawał 
swoim studentom pytanie: „Jaki 
mamy klimat w Polsce?”. Stu-
denci wymyślali różne cuda, aby 
zadowolić profesora nie wiedząc, 
że odpowiedź jest bardzo prosta 
„w Polsce mamy klimat zmien-
ny”.

I taka jest chyba prawda, bo 
zmienia się jak w kalejdoskopie. 
W sobotę trzydzieści pięć stopni, 
a w niedzielę już tylko dwadzie-
ścia. To niby ciepło, ale czuje się 
jakby było zimno.

 Niezależnie od tego czy trzy-
dzieści, czy dwadzieścia, jest lato 
i pijemy więcej wody niż zwykle. 
To samo dotyczy zwierząt, które 
szczególnie w tym okresie po-
winny mieć stały do niej dostęp. 
Pomijając tabele z obliczeniami, 
ile to wody organizm potrzebuje, 
lepiej nalać miskę za dużo niż za 
mało. Woda musi być i koniec.

Ocena tego, ile zwierzę wypija 
wody dziennie jest subiektywna, 
bo nikt nie mierzy, ile jej wlewa 
do miski, co do mililitra. Czasa-
mi jest to miska, czasami dwie, 
a czasami pół miski. Każdy orga-

BOŻENKA
nizm jest inny, a poza tym zale-
ży to od diety. Przy suchej kar-
mie wody zejdzie więcej, a przy 
wilgotnej niektóre zwierzęta 
w ogóle nie piją, bo woda jest już 
w karmie.

Zdarzają się jednak sytuacje 
kiedy dociera do nas, że zamiast 
jednej miski wody musimy na-
lać dwie lub trzy, albo że Buruś, 
Bola albo Dżeki rzucają się na 
wodę, gdy mają tylko do niej do-
stęp lub siedzą przy pustej misce 
domagając się jej wypełnienia. 
Latem może to ujść naszej uwa-
dze, bo jest ciepło i większe pra-
gnienie uznajemy za normalne. 
Jednak patologicznie wzmożone 
pragnienie nie ustępuje, jest nie-
zależne od pory roku i pogody.

Któregoś dnia do gabinetu 
przyszła Bożenka ze swoją nową 
właścicielką. To bardzo spo-
kojna, siedmioletnia, mieszana 
suczka, która niedawno straci-
ła swojego właściciela. Jak taka 
strata wpływa na psychikę psiaka 
możemy się tylko domyślać, ale 
czasami widać jak odbija się też 
na zdrowiu fizycznym. W całym 
tym swoim nieszczęściu miała 
też szczęście, ponieważ od razu 
znalazła nowy dom i nową rodzi-
nę, która bardzo się przejmuje jej 
losem i stanem zdrowia.

Według nowej właścicielki Bo-
żenka od pewnego czasu chud-
nie mimo zachowanego apety-
tu i pije „dużo” wody. Ponieważ 
więcej pije to i więcej siusia. Od 
jakiegoś czasu nie wytrzymuje 
i sika nawet w domu. I właśnie 
to skłoniło nową właścicielkę do 
wizyty.

Objawy trwały już jakiś czas, 
ale ponieważ Bożenka była no-
wym domownikiem, właściciel-
ka nie potrafiła ocenić jej sta-
nu, ponieważ nie wiedziała jakie 
były jej zwyczaje i normy wcze-
śniej.

No ale sikanie w domu normą 
być nie może, więc dziewczyny 
przyszły do mnie.

Wzmożone pragnienie u suki 
nasuwa od razu pytanie o ostat-

nią cieczkę, bo macica to taka ty-
kająca bomba zegarowa, o czym 
chyba już pisałem, ale Bożenka 
była wysterylizowana, więc ten 
wątek mogliśmy u niej pominąć. 
Dziewczyna została poogląda-
na, poprześwietlana i pobadana. 
Okazało się, że ma cukrzycę. To 
wiadomość zła, bo przecież jest 
chora i wyleczyć jej nie można, 
ale z drugiej strony mogło wyjść 
coś, z czym w żaden sposób nie 
bylibyśmy sobie w stanie po-
radzić. Cukrzycę przynajmniej 
można kontrolować. Wymaga to 
jednak dużego wysiłku od wła-
ściciela. W życie musi zostać 
wprowadzona reguła dotyczą-
ca posiłków, podawania insuliny 
i obserwowania psa czy przypad-
kiem nie ma objawów zbyt duże-
go spadku poziomu glukozy lub 
odwrotnie.

Poza tym trzeba kontrolować 
poziom glukozy we krwi i mo-
czu. Jest to do zrobienia, ale wy-
maga dobrej woli.

Bożenka dostała do jedzenia 
karmę leczniczą dla cukrzyków 
i insulinę do domu. Miejmy na-
dzieję, że uda nam się u niej kon-
trolować chorobę i pożyje z nami 
jeszcze parę lat.

 Wcześniej bywało już 
o ważności kupy, ważności si-
kania, a dzisiaj o ważności ilości 
wypijanej przez zwierzaka wody. 
Czyli obserwować.

Wracając do sąsiada doktora. 
Nie zaprosiłem go jeszcze do no-
wego domu, bojąc się, że nie bę-
dzie miał z kim gadać, ponieważ 
moja żona też nie ma doktoratu. 
Ale jest nadzieja na spotkanie, 
bo Agatka kończy już swoją pra-
cę doktorską i niedługo będzie jej 
broniła. Wtedy zaproszę sąsiada, 
bo będę mu mógł spojrzeć prosto 
w oczy, przynajmniej pośrednio 
przez Agatkę.

~ Paszczak
paszkosum@wp.pl
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

L etni czas z książką czyli urlop, czas wolny, wa-
kacje, siesta. Prawdopodobnie w lipcu i sierp-
niu mamy więcej czasu niż w ciągu całego 

roku na… relaks, odpoczynek, nicnierobienie, nudę 
czyli na magiczny czas z książkę. Podobno wakacje 
bez książki to jak lato bez słońca. To trochę odważne 
skojarzenie, ale coś w tym jest. Lato z kryminałem 
– rozwiązujemy zagadki, tajemnice, sekrety, próbu-
jemy powoli dochodzić do prawdy z najciekawszy-
mi autorami kryminałów z krainy fiordów. Panuje 
moda na skandynawskich autorów i skandynawską 
powieść kryminalną. Książki skandynawskich auto-
rów tłumaczone są na dziesiątki języków, biją rekor-
dy popularności i sprzedaży w milionach egzempla-
rzy, wzbudzają zainteresowanie nie tylko w Europie, 
ale i za oceanem. W Bibliotece duży wybór najcie-
kawszych autorów powieści kryminalnych takich jak 
Stieg Larsson, Camila Lackberg, Henning Mankell, 
Jo Nesbo, Hakan Nesser, Liza Marklund, Asa Lars-
son i wielu, wielu innych.

Kryminał to dobry pomysł na lato. Moda na krymi-
nały trwa. Także polscy współcześni autorzy cieszą 
się dużym zainteresowaniem, książki ich autorstwa 
nie stoją na półkach. Marek Krajewski, Zygmunt Mi-
łoszewski, Katarzyna Bonda, Marcin Wroński, Joan-
na Jodełka, Joanna Opiat-Bojarska, Mariusz Czubaj 
to tylko kilka nazwisk z długiej listy autorów, zna-
nych nie tylko fanom polskiego kryminału.

A jeśli ktoś chce wrócić do klasyki to Agatha Chri-
stie (autorka 80 kryminałów), Raymond Chandler, 
Joe Alex też czekają na przypomnienie lub na nowo 
odkrycie klasyki powieści kryminalnej.

Z Herkulesem Poirot na kartach książki też miło 
można spędzić czas.

Dla chcących zwiedzać Polskę od morza do gór polecamy ciekawie 
i interesująco opracowane przewodniki po Polsce: Dariusz Jędrzejew-
ski – „Polska na wycieczkę”, „Polska na lato. Weekend w górach”, 
„Polska z dziećmi. Przewodnik turystyczny”, Paweł Zalewski – „Pol-
ska aktywnie”, Anna i Krzysztof Kobusowie – „Polska pełna przygód. 
Rodzinny przewodnik po niezwykłych miejscach”, „Polska – podróże 
z historią. Przewodnik turystyczny”, Tomasz Zubilewicz – „Polska na 
pogodę i niepogodę” , „Polska – pocztówki z podróży” i wiele innych. 
Zapraszamy w lipcu i sierpniu. W Bibliotece nie tylko duży wybór prze-
wodników po Polsce. Z naszymi przewodnikami można zwiedzać naj-
ciekawsze strony świata, te bliższe i te dalsze, popularne kurorty, a tak-
że mniej znane zakątki świata. A do ich zwiedzania zapraszają Beata 
Pawlikowska, Martyna Wojciechowska, Wojciech Cejrowski, Jacek 
Pałkiewicz czy Tomek Michniewicz. Samolotem, samochodem, rowe-
rem, pieszo. Do wyboru. Polecamy. ~ I.B.

Nowa rubryka poświęcona 
aktualnościom w branży 
ubezpieczeniowej. Nie 

trzeba chyba nikomu uświada-
miać jak ważną rolę ubezpiecze-
nia pełnią w naszym życiu. Cza-
sami mamy z nimi częściej do 
czynienia niż myślimy. Propono-
wane są coraz częściej jako doda-
tek do wszelkiego rodzaju zaku-
pów. Powszechnie proponowane 
jako zabezpieczenia umów i kre-
dytów. Niektóre ubezpieczenia są 
obowiązkowe, inne nie. 

Ubezpieczenie to zobowiązanie 
wypłaty świadczenia (po prostu 
pieniędzy) lub wykonania okre-

Ubezpieczenia w praktyce 
ślonego działania w momencie, kiedy zajdą okoliczności objęte tym 
ubezpieczeniem. Zaczynają się od bardzo prostych jak np. ubezpiecze-
nie wypadkowe w przypadku złamanej nogi aż do bardzo skompliko-
wanych ubezpieczeń np. w czasie sukcesji czyli dziedziczenia. Najbar-
dziej znanym ubezpieczeniem jest OC, czyli odpowiedzialność cywilna 
w ubezpieczeniu samochodów, głównie dlatego, że jest to ubezpieczenie 
obowiązkowe. W ostatnim półroczu widzimy bardzo znaczną podwyż-
kę w tym ubezpieczeniu. Dlaczego? Ano dla tego, że zwiększa się nasza 
świadomość ubezpieczeniowa, pojawiają się również firmy świadczące 
pomoc przy egzekwowaniu świadczeń od ubezpieczycieli a co za tym 
idzie zwiększają się kwoty wypłat.

Chciałbym, aby ta rubryka powstawała przy Państwa udziale. Zachę-
cam do zadawania pytań najlepiej drogą mailową (adres: jozwik.da-
riusz@live.com) lub telefonicznie (nr 602 179 779). Postaram się odpo-
wiadać na łamach naszej gazety.

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

Bilety i zaproszenia dostępne 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   

Kino plenerowe: 
„Body/Ciało”
sobota, 30 lipca godz.22
park przy Centrum Kultury Przeźmierowo
wstęp wolny.

Kino plenerowe: 
„Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy”
niedziela, 31 lipca godz.22
park 700-lecia w Tarnowie Podgórnym
wstęp wolny.

Lusowskie Spotkania Muzyczne - koncert 104:
Trio Taklamakan oraz Joanna Marciniak (organy)
niedziela, 7 sierpnia godz. 13
kościół pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie
wstęp wolny.

Kino plenerowe:
„Spectre”
niedziela, 7 sierpnia godz. 22
park przy Centrum Kultury Przeźmierowo
wstęp wolny.

Kino plenerowe:
„Moje córki krowy”
sobota, 13 sierpnia godz. 21.30
park 700-lecia w Tarnowie Podgórnym
wstęp wolny.
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Kino pod gwiazdami
Lato to nie tylko koncerty i wakacyjne wy-

jazdy. To także przyjemność oglądania fil-
mów pod gołym niebem. Wkrótce w naszej 

gminie cztery seanse – zobaczymy „Body/Ciało”, 
„Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy”, „Spectre” 
i „Moje córki krowy”.

Pierwszy film opowiada o cynicznym prokura-
torze i jego cierpiącej na anoreksję córce, którzy 
próbują odnaleźć się po śmierci najbliższej osoby. 
Pewnego dnia, gdy terapeutka dziewczyny oznaj-
mia, że zmarła skontaktowała się z nią z zaświa-
tów i ma dla nich wiadomość, główni bohaterowie 
muszą zacząć weryfikować swoje poglądy na życie 
i śmierć. „Body/Ciało” Małgorzaty Szumowskiej, 
z Januszem Gajosem i Justyną Suwałą w rolach 
głównych, wyświetlimy w sobotę, 30 lipca o godz. 
22 w parku przy Centrum Kultury Przeźmierowo.

Następnego dnia o tej samej porze, ale w parku 
w Tarnowie Podgórnym wyświetlona zostanie naj-
nowsza część Gwiezdnych Wojen – „Przebudze-
nie mocy”. Reżyser J.J. Abrams zabierze widzów 
w świat, w którym Kylo Ren i odrodzony z popio-
łów Imperium złowieszczy Najwyższy Porządek 
rosną w siłę, a Luke Skywalker przepadł bez wie-
ści. Rey, pustynna zbieraczka złomu, oraz Finn, de-
zerter z oddziału szturmowców, łączą siły z Hanem 
Solo i Chewbaccą w poszukiwaniu ostatniej nadziei 
na przywrócenie pokoju w galaktyce.

Po najnowszym filmie z serii „Star Wars” przyj-
dzie czas na nowego Bonda. W niedzielę, 7 sierp-
nia o godz. 22 w parku przy Centrum Kultury Prze-
źmierowo odbędzie się pokaz filmu „Spectre”. 
Tajemnicza wiadomość na temat przeszłości agen-
ta 007 skieruje go na trop złowrogiej organizacji 
„Widmo”. James Bond odkryje tajemnice najpotęż-
niejszej instytucji przestępczej świata.

Kolejna projekcja - w sobotę, 13 sierpnia o godz. 
21.30 w parku w Tarnowie Podgórnym. Film „Moje 
córki krowy” Kingi Dębskiej opowiada historię 
Marty (Agata Kulesza), gwiazdy popularnych se-
riali, która mimo sławy i pieniędzy, nie potrafi uło-
żyć sobie życia oraz jej siostry – niestabilnej emo-
cjonalnie, wychowującej nastoletniego syna Kasi. 
Bohaterki niezbyt za sobą przepadają. Choroby, 
a w konsekwencji utrata jednego z rodziców zmu-
szają je do wspólnego działania.

Wstęp na wszystkie seanse jest wolny, a na wi-
dzów czekać będą leżaki. Zapraszamy!

~ Jarek Krawczy

30 i 31 lipca
7 i 13 sierpnia
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Muzyka klezmerska i klasyka w Lusowie

104. koncert z cy-
klu „Lusow-
skie Spotkania 

Muzyczne” podzielony będzie na 
dwie części. W pierwszej usłyszy-
my utwory Bacha i Mendelssohna 
w organowym wykonaniu Joan-
ny Marciniak. W drugiej w świat 
muzyki klezmerskiej zabierze nas 
Trio Taklamakan. 

Joanna Marciniak jest ab-
solwentką muzycznej uczelni 
w Lubece, w klasie prof. Franza 
Danksagmüllera oraz studiów ma-
gisterskich w klasie organów prof. 
Elżbiety Karolak i dr. Jarosła-
wa Tarnawskiego na poznańskiej 
AM. Licencjat zdobyła w klasie 
klawesynu u dr hab. Marii Ba-
naszkiewicz-Bryły. J. Marciniak 
jest laureatką II miejsca na Kon-
kursie Dawnej Polskiej Muzyki 
Organowej w Legnicy, wyróżnie-
nia na Akademickim Konkursie 
Organowym „Romuald Sroczyń-
ski in memoriam” w Poznaniu 
i Międzyuczelnianym Konkursie 
Organowym w Katowicach. Zdo-
była też I miejsce na Festiwalu 
Muzyki Kameralnej i Organowej 
w Giżycku. Swoje umiejętności 
doskonaliła na kursach mistrzow-
skich prowadzonych przez Micha-
ela Radulescu, Gerharda Gnanna, 
Bine Bryndorf, Oliviera Latry, 
Zsigmonda Szathmary i Martina 
Schmedinga. W Lusowie wykona 

Fantazję g-moll i Preludium J. S. 
Bacha oraz Preludium i Fugę d-
-moll F. Mendelssohna. 

Po części organowej wystąpi do-
brze znane nie tylko w naszej gmi-
nie Trio Taklamakan. Tworzą je 
skrzypek Jan Romanowski, wio-
lonczelista Andrzej A3 Trzeciak 
i pianista Michał Karasiewicz. Ze-
spół złożony z absolwentów po-
znańskiej Akademii Muzycznej 
powstał w 1998 roku. Sami mu-
zycy swoją sztukę określają jako 
„folkowy nurt muzyki klasycz-
nej”, szczególnie interesując się 
wyszperanymi w antykwariatach 
i rodzinnych zbiorach spotkania-
mi muzyki poważnej z taneczną.

 Koncert w Lusowie zatytuło-
wany będzie „Kugiel” i wypełnią 

go w dużej mierze dźwięki mu-
zyki żydowskiej. W programie 
kompozycje Natfule Brandweina, 
który w USA zyskał sławę „króla 
klezmerów”, Astora Piazzoli zna-
nego głównie z tanga argentyń-
skiego, fragmenty „Skrzypka na 
dachu” Jerrego Bocka, melodie 
tradycyjne i kompozycje własne 
członków Trio Taklamakan. Co 
ciekawe, ostateczny program two-
rzyć się będzie na oczach widzów, 
a utwory dobierane będą w zależ-
ności od atmosfery. 

Spodziewać się można, że ta bę-
dzie 7 sierpnia o godz. 13 w ko-
ściele w Lusowie naprawdę wyjąt-
kowa. Zapraszamy, wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk

Sukces „Modraków”

Działający w GOK „SE-
ZAM” Dziecięcy Zespół 
Pieśni i Tańca Ludowego 

„Modraki” z kolejnym sukcesem! 
Podopieczni Agnieszki Dolaty 
zdobyli Nagrodę Przewodniczą-
cej Jury na VII Międzynarodo-
wym Festiwalu „Folklor Świata”. 
Impreza odbyła się w dniach 1-3 
lipca w Zduńskiej Woli. Gratulu-
jemy wszystkim członkom zespo-
łu i instruktorom.

 ~ JK

Zarezerwuj  
czas na targi

Druga edycja Targów Gminnych Inicja-
tyw Kulturalnych odbędzie się w sobotę, 
3 września w Centrum Kultury Przeźmie-

rowo. Będzie można zapisać się do kół i zespołów 
GOK „SEZAM”, a także szczegółowo zapoznać 
z ofertą kulturalną gminy Tarnowo Podgórne. 

Osoby z nowymi pomysłami będą miały okazję 
zaprezentować swoją wizję podczas giełdy pomy-
słów, a najciekawsze z nich będą miały szanse re-
alizacji. 

Więcej o targach w kolejnym numerze „Sąsiadki-
-Czytaj” i na stronie www.goksezam.pl. 

~ JK
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Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

Ruch to zdrowie

Do tego hasła nie trzeba nikogo szczególnie 
przekonywać, ale praktyka wygląda różnie. 
Codzienne życie współczesnego społeczeń-

stwa zarówno tych najmłodszych jak i nas dorosłych, 
cechuje niedobór ruchu, a ruch sprawia nam radość, 
daje zdrowie, a często spełnia funkcję lekarstwa. 
Dlatego jednym z podstawowych zadań przedszko-
la jest rozwijanie troski o sprawność fizyczną oraz 
kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu. W ra-
mach programu Zielona Flaga Przedszkole Leśne 
Skrzaty w Przeźmierowie postanowiło realizować 
projekt edukacyjny pt. „Transport i aktywność ru-
chowa”.

Działania rozpoczęliśmy od zorganizowania „Dnia 
bez samochodu”. Pomimo deszczowej pogody zna-
leźli się śmiałkowie, aby przyjechać do przedszkola 
autobusem, rowerem lub przyjść pieszo - zostali oni 
wyróżnieni medalem „Przyjaciel przyrody”. 

Wspierając i promując aktywność ruchową Przed-
szkole Leśne Skrzaty dzielnie kibicowało naszym 
rodzicom i dzieciom podczas V edycji Biegu Lwa 
w Tarnowie Podgórnym. Były głośne okrzyki, trąbki, 
a przede wszystkim podawanie wody spragnionym 
uczestnikom biegu. W przedszkolu powstała „ścież-
ka zdrowia”, dzięki której przedszkolaki codziennie 
na świeżym powietrzu ćwiczą równowagę, skocz-
ność i zwinność, a jednocześnie mogły przygotowy-
wać się do Olimpiady Sportowej w Baranowie.

Na zakończenie projektu, ku uciesze wszystkich 
dzieci, odbył się „Dzień hulajnogi” oraz „Quiz wie-

dzy o transporcie i aktywności ru-
chowej”. Nasze skrzaty doskonale 
wiedzą już jakie środki transportu 
są najbardziej przyjazne środowi-
sku oraz pamiętają, że kask jest 
niezbędnym elementem każdego 
użytkownika roweru i hulajnogi.

 Doskonałą okazją dostarcze-
nia dawki ruchu oraz ukoronowa-
niem wszystkich naszych dzia-
łań był „Mini Rajd Rowerowy” 
pod hasłem „Mamo, tato, ruch 
to zdrowie”. Najpierw rozgrzali-
śmy się przy energicznym aerobi-
ku, by potem blisko 70-osobową 
grupą pokonać 3,5-kilometrową 
trasę z boiska sportowego przy 
ul. Ogrodowej do przedszkola. 
Dzięki pomocy funkcjonariuszy 

policji z Komendy Policji w Tar-
nowie Podgórnym i Komendanto-
wi Straży Gminnej Arturowi Sze-
lągowi, który przywitał rodziców 
i udzielił cennych wskazówek do-
tyczących bezpieczeństwa rajdu, 
pewnie i bez kolizji przejechali-
śmy ulicami Przeźmierowa. Po 
przekroczeniu mety na naszych 
niestrudzonych przedszkolaków 
czekała słodka nagroda, a potem 
wspólne piknikowanie z rodzi-
cami. Rajd rowerowy okazał się 
świetnym pomysłem na wspólne 
aktywne spędzanie czasu w gro-
nie rodziny i kolegów oraz dosko-
nałym sposobem propagowania 
zdrowego stylu życia.

~ Agnieszka Włudyka

Fortepian jest instrumentem, który jest niezwy-
kle wymagającym. Gra na nim z początku 
może wydawać się łatwa, ale gdy już opanuje 

się podstawy, zaczyna się ciężka praca, by w efek-
cie móc oczarować słuchacza. Zdobycie nagrody na 
konkursie pianistycznym, gdzie zawsze jest bardzo 
duża konkurencja, a prezentowany przez wykonaw-
ców poziom często bardzo wysoki, jest zatem powo-
dem do ogromnej dumy. Dlatego cieszy nas każdy 
laur przywieziony przez młodych pianistów.

Dlatego chcemy pochwalić utalentowaną uczen-
nicę naszej szkoły, która w tym roku zdobyła kil-
ka ważnych nagród: Annę Marię Rzesoś, uczennicę 
Agnieszki Liman. Anna Maria uczy się w Samorzą-
dowej Szkole Muzycznej I stopnia w Tarnowie Pod-
górnym dopiero drugi rok, a już zdążyła dać się po-
znać jako obiecująca młoda pianistka. W tym roku 
szkolnym pojechała na kilka znaczących konkursów 
i z każdego przywiozła nagrodę. Już na początku li-
stopada, na konkursie „I pierwszak może być mi-

Samorządowa Szkoła Muzyczna w Tarnowie Podgórnym

Sukcesy młodej pianistki

strzem” zorganizowanym w War-
szawie, otrzymała najwyższy tytuł 
Arcymistrza – była to zapowiedź 
sukcesów, które miały miejsce 

w drugim semestrze roku. Zdoby-
ła I nagrodę w Regionalnym Kon-
kursie Pianistycznym w Gosty-
niu, a miesiąc później III nagrodę 
na IV Ogólnopolskim Konkur-
sie Pianistycznym w Szczecinie. 
Końcówka roku to kolejne wy-
jazdy, na dwa prestiżowe kon-
kursy pianistyczne – Żyrardow-
ski Konkurs Młodych Pianistów 
i Międzynarodowy Konkurs Mu-
zyczny im. J. Zarębskiego w Ło-
miankach, gdzie zdobyła kolejno 
I nagrodę i nagrodę za wykonanie 
utworu kompozytora polskiego 
oraz w Łomiankach wyróżnienie.

Dzięki ciężkiej pracy, wsparciu 
rodziców, poświęceniu nauczy-
cielki oraz własnemu talentowi, 
Anna Maria osiągnęła w tym roku 
bardzo wiele. Życzymy jej dal-
szego rozwoju artystycznego oraz 
dalszych wspaniałych sukcesów.

~ Magdalena Moruś
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Zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016, więc 
czas na trochę podsumowań. Drugi semestr 
obfitował w wiele sukcesów dla społeczności 

Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tar-
nowie Podgórnym. Uczniowie licznie wyjeżdżali na 
konkursy i przywozili stamtąd wysokie noty i nie-
rzadko laury.

Barbara Szymkowiak w grupie młodszej, a Anto-
ni Woźniak w grupie starszej zostali laureatami I na-
gród podczas I Turnieju Stroikowego, który odbył się 
27 lutego w Gorzowie Wielkopolskim.

5 marca w POSM II st. im. M. Karłowicza w Po-
znaniu odbył się XXIV Konkurs Instrumentów Dę-
tych Drewnianych. Klarnecista Feliks Kucharski 
zdobył II miejsce a saksofonista - Antoni Woźniak 
- III nagrodę. 

Anna Maria Rzesoś 11 marca wzięła udział w X 
Regionalnym Konkursie Pianistycznym w Gostyniu, 
gdzie zdobyła I nagrodę. 

Trio fortepianowe w składzie: Urszula Trojanow-
ska (skrzypce), Oliwia Nowak (wiolonczela), An-
tonina Kowalewska (fortepian) zdobyło II miejsce 
na III Regionalnym Konkursie Muzyki Kameralnej 
z Fortepianem, który odbył się 16 marca w Lesznie.

W VII Zachodniopomorskim Festiwalu Klarne-
towym, który odbywał się w dniach 12-16 kwietnia 
w Szczecinie wzięło udział czworo uczniów szkoły: 
Maja Surma, Antonina Kasprzak, Aleksander Nowak 
oraz Feliks Kucharski. Troje z nich: Maja, Antonina 
oraz Feliks otrzymało wyróżnienia.

W dniach 16-17 kwietnia Anna Maria Rzesoś, 
uczennica w klasie fortepianu pani Agnieszki Li-
man wzięła udział w VI Ogólnopolskim Konkur-
sie Pianistycznym Muzyka ilustracyjna i programo-
wa w świecie dziecka w Szczecinie, zdobyła tam III 
miejsce.

Samorządowa Szkoła Muzyczna w Tarnowie Podgórnym

DOBRE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Akordeonista Piotr Kortus 

z klasy pana Wojciecha Michalika 
otrzymał wyróżnienie na Ogólno-
polskim Konkursie Akordeono-
wym, który odbył się w Słupcy 
w dniach 6-8 kwietnia. 

Kwartet instrumentów dętych 
blaszanych w składzie: Michał 
Bandura, Patryk Gawendowicz, 
Wiktor Preyer (puzoniści), Kac-
per Marciniak (tuba) przygoto-
wany przez pana Piotra Nobi-
ka zdobył wyróżnienie podczas 
XXV Konkursu Zespołów Kame-
ralnych w Bystrzycy Kłodzkiej, 
który odbył się w dniach 22-23 
kwietnia. 

W XXXVII Konkursie Mło-
dego Muzyka, który odbył się 
w Szczecinku w dniach 6-8 maja, 
saksofonista Antoni Woźniak - 
uczeń pani Pauliny Wasylków-
-Francuz, otrzymał wyróżnienie. 

Oliwia Nowak z klasy wiolon-
czeli pani Małgorzaty Ruszniak 
uzyskała wyróżnienie I stopnia 
podczas XXIII Ogólnopolskich 
Konfrontacji Wiolonczelowych, 
które odbyły się w Bydgoszczy 
w dniach 5-8 maja. 

Anna Maria Rzesoś, Antonina 
Kowalewska, Aleksandra Łuczak 
i Maria Spychała (uczennice pani 
Agnieszki Liman) reprezentowa-
ły szkołę w dwóch prestiżowych 
konkursach. W XV Żyrardow-

skim Konkursie Młodych Piani-
stów w dniach 19-21 maja Anna 
Maria Rzesoś zajęła I miejsce 
oraz zdobyła nagrodę za wykona-
nie utworu kompozytora polskie-
go, Antonina Kowalewska zajęła 
III miejsce.

Dobra passa towarzyszyła An-
nie Marii również podczas XVI 
Międzynarodowego Konkursu 
Muzycznego im. J. Zarębskiego 
w Łomiankach w dniach 22-24 
maja, gdzie zdobyła wyróżnienie

W IX Konkursie Polonezów, 
który odbył się we Włoszakowi-
cach w dniu 21 maja, klarnecista 
Feliks Kucharski - uczeń pana 
Pawła Kroczka, zajął III miejsce.

Ida Sobkowiak z klasy wio-
lonczeli p. Małgorzaty Ruszniak 
zdobyła wyróżnienie I stopnia 
podczas XIV Igraszek Wiolon-
czelowych, które odbyły się 28 
maja w Oleśnicy k. Wrocławia. 
Przy fortepianie towarzyszyła 
Idzie pani Marzena Wieczorek.

Te liczne nagrody cieszą nas 
niezmiernie, pokazują ogrom pra-
cy, wkładanej codziennie przez 
uczniów, ich rodziny oraz nauczy-
cieli. Z nadzieją patrzymy w przy-
szłość i mamy nadzieję, że przy-
szły rok szkolny będzie równie 
udany.

~ Magdalena Moruś

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Mole książkowe w naszej Szkole
W drugim semestrze tego 

roku szkolnego nasi 
młodsi uczniowie mo-

gli wziąć udział w wyzwaniu czy-
telniczym. Polegało ono na czyta-
niu książek, spełniających podane 
na początku każdego miesiąca kry-
teria. Później należało jeszcze wy-
pełnić sprawozdanie zawierające 
między innymi metryczkę książ-
ki, pytania dotyczące liczby stron 
oraz bohaterów i treści. 

Do wyzwania zgłosiło się 19 
uczniów klas I, II i III, którzy od 

lutego do połowy czerwca prze-
czytali razem 145 książek, czyli 
ponad 10 200 stron. Ich sprawoz-
dania ozdobiły szkolny kory-
tarz i zachęcały koleżanki i ko-
legów do wakacyjnej lektury. 
Niekwestionowanym mistrzem 
moli książkowych został Paweł 
Korzec z klasy 2c, który zgłosił 
do wyzwania aż 64 książki. Dru-
gie miejsce zajęła Zosia Janicka 
z klasy 3c, a trzecie Mikołaj By-
liński z klasy 2c. 

Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku szkolnym jeszcze wię-
cej uczniów podejmie wyzwanie 
czytelnicze i pobijemy tegorocz-
ny rekord.

~ Anna Gąsiorowska
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Raz w miesiącu, przez cały 
rok szkolny 2015/2016, 
uczniowie klas Ic i IIe 

brali udział w dodatkowych zaję-
ciach z pierwszej pomocy przed-
medycznej. Podczas kursu „Mały 
Medyk”, prowadzonego przez ra-
townika, dzieci uczyły się uważ-
nie numerów alarmowych, pod 
którymi można wezwać pomoc, 
poznały termin resuscytacja, do-
wiedziały się, co to jest defibry-
lator i jak wygląda pozycja bocz-
na. Ale to nie wszystko! Wszyscy 
przećwiczyli tzw. „żółwia”, czy-
li pozycję ochraniającą wrażliwe 
części ciała przed atakiem psa. 
Małym ratownikom nieobce jest 
też postępowanie w przypadku 
poparzenia skóry. Wiedzą rów-
nież, jak postępować, zwłaszcza 

10 czerwca odbył się 
w naszej szkole Dzień 
Teatru. W ramach tego 

projektu dzieci z koła teatralnego 
zaprezentowały swoim rówieśni-
kom przedstawienie „Nie ma tego 
złego...”. 

Spektakl poprzedzony był dłu-
gimi przygotowaniami, podczas 
których młodzi adepci sztuki ak-
torskiej ćwiczyli umiejętne poru-
szanie się na scenie, modulację 
głosu, mimikę twarzy i mowę cia-
ła. Sama gra sprawiała im dużą 
radość, chociaż musieli poko-
nać nieśmiałość towarzyszącą im 
podczas publicznego występu. 

Nagroda, jaka ich spotkała po 
zakończonym występie, grom-
kie brawa i uznanie widzów, były 

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Szkolny Dzień Teatru

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Mały Medyk

najlepszą zapłatą za włożony trud 
w realizację tego przedstawienia. 
Można było zauważyć, że zarów-
no publiczność, jak i aktorzy bar-
dzo dobrze się bawią. Nie sposób 
nie wspomnieć o pięknych stro-
jach, w przygotowanie których 
włączyli się rodzice. Dodały one 

w czasie wolnym, by nie narażać swojego i czyjegoś 
życia na niebezpieczeństwo. 

Warto pamiętać, że mały też jest mądry! Dlatego 
zwracamy się z prośbą, by słuchać młodych medy-
ków, bo swoją wiedzą mogą zawstydzić niejednego 
dorosłego. 

W ostatnim miesiącu nauki odbył się 
FESTYN RODZINNY z okazji Dnia 
Dziecka. Został on oficjalnie otwarty 

przez dyrekcję SPTP oraz Wójta, a gościem impre-

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Festyn rodzinny

blasku całemu przedsięwzięciu. 
Całość dopełniła scenografia, któ-
rą dzieci uczęszczające na kółko 
teatralne wykonały samodzielnie.

Entuzjazm, z jakim widowisko 
przyjęli uczniowie, nauczyciele 
i rodzice dzieci, nasunął pomysł 
cyklicznej organizacji teatralnego 
święta wśród społeczności młod-
szych dzieci naszej szkoły.
~ Opiekun koła - Małgorzata Dorna

Wierzymy, że lekcje z pierw-
szej pomocy przedmedycznej po-
zwolą naszym milusińskim bez-
piecznie spędzić czas letniego 
odpoczynku.

Dyrekcja i cały zespół nauczycie-
li Szkoły Podstawowej im. Arkade-
go Fiedlera w Przeźmierowie życzą 
wszystkim dzieciom słonecznych 
i pozytywnie zwariowanych waka-
cji, pełnych samych miłych wspo-
mnień i niezapomnianych wrażeń. 
Do zobaczenia we wrześniu! 

~ Patrycja Jagiełka,  
Maria Stelmach

zy był absolwent SPTP Poseł na Sejm Waldy Dzikowski. W programie 
były zabawy ruchowe i gry sprawnościowe, malowanie twarzy, zamki 
dmuchane, trampoliny, kula zorbing oraz trampolina bungee i loteria 
fantowa , w której każdy los wygrywał, słodki poczęstunek. Punktual-
nie o 12.00 miała miejsce licytacja fantastycznych przedmiotów m.in. 
dysku zewnętrznego, hulajnogi oraz atrakcyjnych niespodzianek DLA 
DZIECI i DLA DOROSŁYCH! Podobnie jak w ubiegłym roku uczest-
nicy wyśmienicie się bawili. ~ Oprac. D. Koralewska
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Do Wojewódzkiego Kon-
kursu Matematyczne-
go przystąpiło 11 807 

uczestników. Z tego grona wyło-
niono 53 laureatów, wśród któ-
rych znalazł się Marcin Dudziak 
(6a), obecnie absolwent SPTP 
(Marcin jest już podwójnym lau-
reatem z matematyki – pierwszy 
tytuł otrzymał w zeszłym roku 

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Nasza DUMA!
i już wtedy wiedział, że nie będzie 
pisał sprawdzianu klas szóstych!). 
Wziął też udział w Międzynaro-
dowym konkursie matematycz-
nym Pangea organizowanym 
przez MERIDIAN International 
schools w Warszawie, w którym 
wzięło udział ponad sto tysię-
cy uczniów z niemal 3500 szkół. 
Konkurs odbywał się w dwóch 
etapach. Marcin zdeklasował etap 
szkolny i został zaproszony do fi-
nału w Warszawie, gdzie uzyskał 
świetny wynik. Jest on również 
fenomenalnym humanistą, gdyż 
w XX Jubileuszowym Wojewódz-
kim Konkursie Wiedzy o Wielko-
polsce zdobył 3 miejsce. Jesteśmy 
dumni z naszego Prymusa!

Natomiast 4 czerwca Kami-
la Gdowska, Alicja Obstalec-
ka i Martyna Zakrzewska re-
prezentowały naszą szkołę 
w Ogólnopolskim Finale Wiel-
kiej Ligi Czytelników w Kato-
wicach. Dziewczyny zdobyły 
wyróżnienie w konkursie, uzy-
skując 97 punktów. Drużyna, 
która wygrała, wyprzedziła nasz 
zespół jedynie o 5 punktów!  

Potyczki literackie to jeden z ele-
mentów Wielkiej Zabawy Ro-
dzinnej, odbywającej się już po 
raz piąty w Katowicach. Poza wy-
różnieniem najlepszych czytelni-
ków, finaliści konkursu mogli ko-
rzystać z licznych atrakcji, m.in.: 
korowodu postaci z książek, za-
bawy z nagrodami Rodzina na 
medal; Pokazu Talentów, spotkań 
autorskich, kiermaszu książek. 
Nasze uczennice wspaniale się ba-
wiły podczas tegorocznego święta 
czytelników. Wróciły z Katowic 
ze wspaniałymi wspomnieniami, 
dyplomami, medalami oraz na-
grodami.

Kolejna edycja Wielkiej Ligi 
Czytelników w nowym roku 
szkolnym. Nasi uczniowie mogą 
się poszczycić też wynikami bar-
dzo dobrymi oraz wyróżnieniami 
w Międzynarodowym Konkursie 
Kangur. Łącznie jako szkoła zdo-
byliśmy 3 wyniki bardzo dobre 
oraz 10 wyróżnień.

Wielkie gratulacje!

~ Oprac. D. Koralewska

 „Im więcej dajesz, tym bar-
dziej wzrastasz”. Słowa A. de Sa-
int- Exupery’ego z pewnością nie 
są obce baranowskim gimnazjali-
stom. Szczególnie tym, którzy ak-
tywnie włączają się do organizacji 
i przeprowadzenia różnorodnych 
przedsięwzięć na rzecz społecz-
ności lokalnej. Jest ich tak wiele, 
że wskazanie wszystkich stanowi-
łoby dla każdego kronikarza nie 
lada wyzwanie. 

Wśród ostatnich wydarzeń, 
w których obecni byli nasi ucznio-
wie, należy wymienić nie tylko 
pomoc w organizacji dużych za-
wodów sportowych takich jak 
Bieg Lwa w Tarnowie Podgór-
nym, Triathlon Lwa w Lusowie 
czy Bieg Europejski w Przeźmie-
rowie, ale też festynów dla lokal-
nych społeczności podczas Dni 
Przeźmierowa, Dnia Dziecka 
w Baranowie lub Festynu Anto-

Gimnazjum w Baranowie

Gimnazjalista wolontariusz
nawet wtedy, jeśli nie sprzyja po-
goda. 

Postawa tych wszystkich mło-
dych ludzi niewątpliwie podważa 
stereotypy funkcjonujące w na-
szym społeczeństwie o gimnazja-
liście pochłoniętym światem wir-
tualnym i obojętnym na sprawy 
innych. 

Na zakończenie roku szkolne-
go pragniemy spośród grona te-
gorocznych absolwentów Gim-
nazjum im. Polskich Noblistów 
w Baranowie wyróżnić najbar-
dziej niestrudzonych wolonta-
riuszy, którymi są: Wiktor Bień, 
Żaklina Cieślak, Kacper Filipek, 
Oliwia Natorska, Julia Niemier-
ko, Julia Nowak, Szymon No-
waczyński oraz Zuzanna Stacho-
wiak. 

Wierzymy, że swoją pracę na 
rzecz innych wynikającą z po-
trzeby serca i chęci działania będą 
kontynuowali w nowym środo-
wisku, bo w naszym gimnazjum 
mają już godnych następców. 

~ Joanna Dzieciątkowska

niańskiego w Przeźmierowie. W ostatnim tygodniu 
roku szkolnego skończyliśmy tegoroczną zbiórkę na-
krętek i baterii, a także niecierpliwie czekamy na wy-
niki ogólnopolskiej akcji „Gorączka Złota”, w której 
pośród wielkopolskich szkół często nie mamy sobie 
równych.

Nasi gimnazjaliści już od wielu lat wspierają orga-
nizatorów licznych przedsięwzięć i imprez charyta-
tywnych, a każdy nabór na wolontariusza cieszy się 
dużym zainteresowaniem. Nieważne przy tym, czy 
na pracę trzeba poświęcić całą wolną sobotę lub nie-
dzielę, a na zbiórkę należy stawić się o godzinie 6:30 
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Co dziś biorą po uwagę gim-
nazjaliści planując przy-
szłość edukacyjno-zawo-

dową? Czy tak naprawdę mają 
odpowiednie wsparcie w podjęciu 
decyzji dotyczącej dalszej edu-
kacji? Kto wychodzi naprzeciw 
młodym ludziom, którzy szuka-
ją szczegółowych wskazówek 
w wyborze kierunku zawodu?

Większość szkół prowadzi za-
jęcia z zakresu doradztwa zawo-
dowego poprzez wychowawcę, 
pedagoga szkolnego, czy psycho-
loga. Jednak ze względu na ilość 
godzin przeznaczonych na do-
radztwo w szkołach, młodzi lu-
dzie często „na własną rękę” szu-
kają dodatkowych wskazówek. 
Z badań przeprowadzonych przez 
Fundację Rozwoju Talentów wio-
sną 2016 r. na grupie 309 gimna-
zjalistów z terenu Poznania i Po-
wiatu Poznańskiego wynika, że 
podstawowe źródła informacji 
o przyszłej szkole i zawodzie to 
Internet i rodzice, co oznacza, że 
młodzi ludzie, oprócz fachowego 
wsparcia, powinni otrzymać rów-
nież wskazówki jak i gdzie szukać 
sprawdzonych i wiarygodnych 
informacji w Internecie. Istotne 
jest również, że znikoma ilość 
uczniów, bo zaledwie 3,9%, bie-
rze udział w wydarzeniach oko-
ło-edukacyjnych takich jak drzwi 
otwarte w szkołach czy targi edu-
kacyjne, 

Czym kierują się młodzi ludzie 
w wyborze szkoły gimnazjal-
nej? Ponad 70% przebadanych 
uczniów kieruje się własnym 
rozwojem. Około 40% bierze 
pod uwagę odległość od szkoły 
oraz oceny i poziom nauki. 38% 
uczniów planuje kontynuować na-
ukę w liceum, 29% w technikum, 
w szkole zawodowej zaledwie 
6% (w 2015 roku 18% uczniów 
deklarowało wybór szkoły za-
wodowej). Pozostałe osoby za-
znaczyły odpowiedź „jeszcze nie 
wiem”. Największym zaintereso-
waniem w liceach cieszą się profi-

Jak dziś planują swoją przyszłość  
młodzi ludzie?

le: biologiczno-chemiczne, praw-
nicze, informatyczne, sportowe, 
pedagogiczno-psychologiczne. 
W technikach: mechanika, gastro-
nomia, hotelarstwo, fryzjerstwo, 
organizacja reklamy, ekonomia, 
budownictwo, grafika cyfrowa. 

Młodzież coraz częściej myśli 
o zawodzie w szerszych katego-
riach, biorąc pod uwagę nie tyl-
ko ofertę edukacyjną, czy rynek 
pracy. Aż 90% uczniów wybiera 
zawód pod kątem swoich zainte-
resowań i predyspozycji, dopiero 
potem wskazują na wynagrodze-
nie (61% badanych) czy sytuację 
na rynku lokalnym (35%).

Młodzież potrzebuje ukierun-
kowania. Co roku poszukują 

oni odpowiedzi na pytania: Czy 
trzeba iść do technikum, by wy-
kształcić się na np. fotografa, czy 
można to zrobić indywidualnie 
poprzez kursy? Co to znaczy wol-
ny zawód? Kim jest freelancer? 
Programy pomagające uczniom 
poznać samych siebie, swoje pre-
dyspozycje i przełożyć tą wiedzę 
na dalsze wybory edukacyjne, są 
bezcenne.

Szczegółowe wyniki badań: 
info@FundacjaRozwojuTalen-
tow.pl.

Badania zostały współfinanso-
wane przez Gminy Tarnowo Pod-
górne i Mosina.
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Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Sukces licealistów

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

„Matematyka bez granic”

Jak pisaliśmy w poprzednim 
numerze „Sąsiadki-Czytaj” 
praca konkursowa Macie-

ja Kozłowskiego, Mikołaja Stro-
ińskiego i Mateusza Woźnego 
z humanistycznej klasy drugiej 
naszego Liceum Ogólnokształ-
cącego została doceniona – jako 
jedna z trzech najlepszych z Wiel-
kopolski – przez Polskie Towa-
rzystow Ziemiańskie i Instytut 
Pamięci Narodowej w konkur-
sie „Losy ziemiaństwa polskiego 
w XX wieku”. Licealiści przygo-
towali krótki film dokumentalny, 
poświęcony związanej z Gminą 
Tarnowo Podgórne rodzinie Plu-
cińskich. 

Ogólnopolski finał konkursu 
odbył się w mieście niewątpli-
wie bardzo mocno związanym 

Po raz kolejny podsumowano konkurs ,,Matema-
tyka bez granic”, w którym uczestniczyli ucznio-
wie z gimnazjów oraz liceów całej Wielkopolski, 

w tym również z LO w Tarnowie Podgórnym. 
Konkurs ten organizowany jest od 1989 roku, 

a jego pomysłodawcami byli francuscy matematycy 
przy współpracy Akademii w Strasburgu. W ostat-
nich latach uczestniczyła w nim młodzież z ponad 
40 krajów Unii Europejskiej, a także z USA, Kanady 
oraz Meksyku. Turniej polega na grupowym rozwią-
zaniu 12 zadań matematycznych, w tym także zada-
nia w języku obcym. Na uwagę zasługuje fakt, iż już 
od 13 lat, Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców 
Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym jest głów-
nym organizatorem tego konkursu w Wielkopolsce.

Uroczystość wręczania nagród odbyła się 31 maja 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu na Wydziale Matematyki i Informatyki. Zorga-

z historią Polski – Krakowie. Grupa uczniów wraz 
z nauczycielką historii Pauliną Habryło przybyła do 
stolicy Małopolski już dzień przed egzaminem kon-
kusowym, by lepiej się przygotować i zarazem zwie-
dzić to malownicze miasto, którego eksploracja ze 
względu na posiadane walory dziejowe a także bez-
cenne zabytki stała się żywą lekcją historii.

Następy dzień był decydujący 
dla uczestników konkursu. Zada-
nie polegało na 10-minutowym 
spotkaniu z komisją konkursową, 
wykonaniu dogłębnej analizy pra-
cy, wykazaniu wszelkich wyko-
rzystanych źródeł, podsumowa-
niu własnych działań i w końcu 
osobistej refleksji na temat sen-
sowności tego typu inicjatyw. 

Ceremonia ogłoszenia wyni-
ków i przyznania nagród odbyła 
się w miejscu adekwatym do całej 
tematyki konkursu – w posiadło-
ści rodziny Czartoryskich, która 
jest jednocześnie muzeum. Wśród 
kilkunastu najlepszych w Pol-
sce zespołów, laureatów etapów 
wojewódzkich, drużyna z naszej 
Gminy uplasowała się na zaszczy-
tym IV miejscu, co przy liczebno-
ści konkurencji, a zwłaszcza jako-
ści wielu prac, jest zdecydowanie 
sporym sukcesem.

~ Mikołaj Stroiński

nizowanie tego przedsięwzięcia 
było możliwe dzięki wsparciu 
wielu sponsorów: Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, Centrum Tech-
niki MACRO, Itelligence, Swe-
gon, Komplet Polska, Schattde-
cor, Ridex Dekoracja, Hotelu 500, 
Pałacu Jaśminowego, Albeco, 
ASO-BIS, The Lorenz Bahlsen 
Snack-World oraz Gminy Tarno-
wo Podgórne. 

Duży wkład w organizację na-
szego konkursu wnieśli licealiści, 
którzy pod kierunkiem Mirosławy 

Przyłudzkiej- Moryl, koordynatora 
konkursu w Wielkopolsce, czuwa-
li nad przebiegiem tego wydarze-
nia. Na uroczystości prowadzonej 
przez Natalię Zaleską i Mikoła-
ja Stroińskiego nie obyło się „bez 
Matematyki przez duże M”. Był to 
interesujący wykład wygłoszony 
przez dr Joannę Grala-Michalak 
„Matematyka z windą w tle”.

Gratulacje należą się uczestni-
kom, a przede wszystkim zwy-
cięzcom XXVII edycji konkursu 
„Matematyka bez granic”. 

~ Natalia Zalewska kl. IIB 
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Jak nie czytam  
 jak czytam

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Sukces sportowy powtórzony

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji 
promującej czytelnictwo, ogłoszonej przez 
miesięcznik „Biblioteka w szkole”. Jej ce-

lem było ustanowienie rekordu czytania w jednym 
momencie. 10 czerwca chętni uczniowie szkół z ca-
łej Polski zebrali się i wspólnie czytali to, na co mieli 
ochotę. Na zdjęciu jest 314 uczniów Gimnazjum im. 
Integracji Europejskiej z Tarnowa Podgórnego wraz 
z opiekunami. Wszyscy czytają!

~ Jolanta Siwczak

Drugi rok z rzędu Gimnazjum im. Integracji 
Europejskiej w Tarnowie Podgórnym okaza-
ło się najlepsze z 44 gimnazjów startujących 

w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Powiatu Poznań-
skiego! W roku szkolnym 2015/2016 uzyskaliśmy 
431,5 pkt na 500 możliwych. Pierwsza piątka klasy-
fikacji szkół gimnazjalnych:

1. Gimnazjum Tarnowo Podgórne
2. Gimnazjum nr 2 Luboń
3. Gimnazjum Baranowo
4. Gimnazjum nr 1 Luboń
5. Gimnazjum Kostrzyn

Na ten rezultat złożyły się głównie: 1 miejsce 
w koszykówce chłopców, 2 miejsce w sztafetowych 
biegach przełajowych, 2 miejsce w drużynowym 
pływaniu, 2 miejsce w halowej piłce nożnej i 3 miej-
sce w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt. 

Osiągnięte sukcesy przełożyły się na dobry wynik 
w klasyfikacji województw. Na 490 gimnazjów zo-

staliśmy sklasyfikowani na 43 miejscu. W przyszłym roku będzie nie-
stety trudno powtórzyć te sukcesy z ostatnich lat, ponieważ już drugi 
rok z rzędu nasze Gimnazjum nie przeprowadza rekrutacji do klas spor-
towych.

Ze sportowym pozdrowieniem, dumni nauczyciele wychowania fizycz-
nego Gimnazjum im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

WZP.6721.1.2013                  
   

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - 
cześć centrum B

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 
r. poz. 353) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w Lusówku - część centrum B wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 1 sierpnia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r., 
ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego odbędzie się 10 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustale-
nia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 
września 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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OGŁOSZENIE WÓJTA  
GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów w Tarno-
wie Podgórnym w rejonie ul. Szumin i ul. Sowiej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 
353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo 
Podgórne Uchwały Nr XXIX/408/2016 z dnia 28 czerw-
ca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
w Tarnowie Podgórnym w rejonie ul. Szumin i ul. Sowiej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną doku-
mentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne - pokój 13 oraz składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tar-
nowo Podgórne w terminie do dnia 16 sierpnia 2016 r.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do 
publicznej wiadomości, że następują-
ce gminne nieruchomości zostały prze-

znaczone do sprzedaży: nieruchomość w Rumianku 
działka nr 152/17 o pow. 542 m2 (w trybie bezprze-
targowym, na rzecz właściciela działki nr 152/15), 
nieruchomość w Tarnowie Podgórnym działka nr 
1378/22 o pow. 973 m2 (w trybie przetargu). Wyka-
zy tabelaryczne zostały podanie do publicznej wia-
domości przez wywieszenie w dniu 4 lipca 2016r. na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na okres 21 dni, na 
stronie internetowej Urzędu: bip.tarnowo-podgorne.
pl/. Informacji szczegółowych udziela Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami, Urzędu Gminy Tarno-
wo Podgórne, tel. 61-89-59-261.

WZP.6721.13.2015    

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie, w rejonie ulicy Ko-
ścielnej i Południowej oraz dla działek nr 324/6, 324/7, 324/8 w rejonie ulic: 
Kwiatowej i Krańcowej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778) 
oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 
353) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie, w rejonie 
ulicy Kościelnej i Południowej oraz dla działek nr 324/6, 324/7, 324/8 w rejonie 
ulic: Kwiatowej i Krańcowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r., ul. Poznańska 115, w go-
dzinach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego, odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnymo godz.15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 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 Podgór-
ne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania 
w jej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 
września 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.17.2014
   

OBWIESZCZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego w Wysogotowie, przy ulicy Skórzewskiej

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778) 
oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1235 ze zmianami), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
Wysogotowie, przy ulicy Skórzewskiej wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko w dniach od 25 lipca 2016 r. do 22 sierpnia 2016 r. w godzinach pracy 
urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego, odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w 
Tarnowie Podgórnym o godz.15.00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2016 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 
8 lipca 2016 r. wywiesił w siedzibie Urzędu Gminy Tar-
nowo Podgórne, ul. Poznańska 115, do publicznej wiado-
mości, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do najmu i dzierżawy:

•	 Chyby - część działki 385;
•	 Lusowo - część działki 344;
•	 Przeźmierowo - część działki 1323/5;
•	 Tarnowo Podgórne - część działki 946/1; 

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i naj-
mu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami– pok. nr 6, tel.(061) 89-59-289.
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OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusowie, przy 
ulicach Rożka, Grzybowej i Przylesie – część I (ul. Rożka), część 
II (ul. Grzybowa) i część III (ul. Przylesie)

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 778) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Luso-
wie, przy ulicach Rożka, Grzybowej i Przylesie – część I, część II 
i część III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 
20.07.2016 r. do 12.08.2016 r., w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmiany planu 
miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 01.08.2016 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 14:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzi-
bie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.14 oraz składać uwagi do 
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
31.08.2016 r.

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

30 lipca na plaży w Lusowie odbędzie się 
VI Powiatowy Turniej Siatkówki Plażo-
wej 2-osobowej. Organizatorzy do udzia-

łu zapraszają dwuosobowe drużyny żeńskie, męskie 

Siatkówka na plaży
albo mieszane. Uczestnictwo w 
turnieju jest bezpłatne, a liczba 
miejsc ograniczona. Zgłoszenia 
przyjmowane będą na miejscu w 

dniu zawodów. Regulamin do-
stępny jest na stronie www.osir.
pl. Organizatorami turnieju jest 
Powiat Poznański, OSiR Tarnowo 
Podgórne i KK Tarnovia Tarnowo 
Podgórne. ~ Ania Lis

WZP.6721.16.2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Swa-
dzimiu, pomiędzy ul. Św. Mikołaja a Aleją Swadzimską.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w 
Swadzimiu, pomiędzy ul. Św. Mikołaja a Aleją Swadzimską wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 lipca 2016 r. 
do 23 sierpnia 2016 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, 
pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2016 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnymo godz.16:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 
września 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.19.2015
   

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego terenów w Górze przy uli-
cy Szamotulskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 353) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w 
Górze przy ulicy Szamotulskiej wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 1 sierpnia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r., ul. 
Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego odbędzie się 3 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 14:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 
września 2016 r.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.
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Zespół taneczny OSiR Jast 
Tarnowo Podgórne poka-
zał mistrzowską klasę na 

parkiecie tegorocznego V Ogól-
nopolskiego Turnieju Tańca Fre-
estyle Move It, który odbył się 5 
czerwca w Moszczenicy. 

W solówkach Hip Hop kat.: 
12-13 lat brązowy medal zdobyła 
Dominika Grzesiak (kl. D), 14-15 
lat złoty Bruno Maruszczak (kl. 
D), srebrny Tomasz Jarmużek (kl. 
C) oraz brązowe Olgierd Kwiat-
kowski (kl. D) i Jakub Szejwian 
(kl. C). W kat. 16+ złoto wytań-
czyła Maria Szymczak (kl. B) 
oraz otrzymała kl. A, a Zuzanna 
Liczbińska (kl. B) zdobyła srebro. 
W stylu Jazz kat. 14-15 lat rów-
nież srebrny medal zdobyła Ka-
rolina Malinowska (kl. D). Duety 
HH do 11 lat (kl. E+D) w skła-
dzie Nela Żaczek i Aleksandra 
Sosnowska oraz Maria Miśkie-
wicz i Gabriela Goślińska zajęły 
kolejno drugie i trzecie miejsce. 
W kat. 12-15 lat Dominika Ko-
koszko i Wiktoria Niedośpiał za-
jęły pierwsze miejsce, Mikołaj 
Degórski i Olgierd Kwiatkowski 
drugie, a w kl. B+C Bruno Ma-
ruszczak i Sonia Olczyk pierwsze.  
W kat. 16+ Oliwia Grzesiak 
i Amelia Czerniak (E+D) były 
drugie, a Maria Szymczak i Jakub 
Szejwian (B+C) pierwsi. Forma-
cja HH i i MF HH w kategorii 16+ 

Zakończyła się trzynasta edycja Rankingu So-
łectw w sezonie 2015/2016. Trzynastka oka-
zała się szczęśliwa dla Sołectwa Przeźmiero-

wo, które po dziesięciu konkurencjach zgromadziło 
na swoim koncie 150 punktów. Zwycięskie Sołec-
two otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2 500 
zł. Drugie miejsce zajęło Tarnowo Podgórne (143 
pkt.) – 2 000 zł, a trzecie Baranowo (142 pkt.) – 1500 
zł. Nagradzane miejsca 4-7 zajęły kolejno sołectwa: 
Sady (136 pkt.) – 1000 zł, Lusowo (121 pkt.) – 1 000 
zł, Lusówko (111 pkt.) – 1 000 zł i Ceradz Kościelny 
(45 pkt.) – 500 zł.

Sołectwo Przeźmierowo poza wygraną w całym 
Rankingu zwyciężyło również w ostatnim dziesią-
tym turnieju siatkówki plażowej. W składzie dru-
żyny zagrali Wojciech Żakowski i Jan Jankowski. 

TANECZNY POCZĄTEK LATA

(I liga) zajęły pierwsze miejsce. W kategoriach debiutów prawie wszy-
scy otrzymali oceny celujące, natomiast w kategorii srebro i brąz miej-
sca pierwsze i drugie. Kolejnym tanecznym turniejem, w którym OSiR 
Jast wziął udział było Fantasy Dance Cup – Bitwa o Łódź, który odbył 
się 19 czerwca. Nasze formacje HH i MF HH w kat. 16 + (I liga) zaję-
ły pierwsze miejsce i uzyskały klasyfikację do ekstraligi. W solówkach 
HH kat.12-13 Zofia Włodyka (E) zdobyła brąz oraz otrzymała kl. D, 
a Dominika Grzesiak (D) srebro i kl. C. W kat. 14-15 Olgierd Kwiat-
kowski (D) zdobył złoto i otrzymał kl. C, Bruno Maruszczak (C) sre-
bro, a Jakub Szejwian (C) braz. Ostatni dwaj tancerze otrzymali kl. B, 
a poza nimi Tomasz Jarmużek (B) otrzymał najwyższą w swojej ka-
tegorii wiekowej klasę A. W kat. kat 16+ Oliwia Grzesiak (E) zdoby-
ła złoto i otrzymała kl. D, a Zuzanna Liczbińska (kl. B) złoto i kl. A. 
W stylu jazz kat 14-15 Sonia Olczyk (D) wywalczyła złoto, Karolina 
Malinowska (D) brąz i obie uzyskały kl. C. W duetach HH do 11 lat 
Aleksandra Sosnowska i Nela Żaczek (E+D) zajęły trzecie miejsce, 
a w kat. 16+ Maria Szymczak i Tomasz Jarmużek (A+S) drugie miejsce.  
Informacje dot. zapisania się do grup tanecznych zespołu Osir Jast Tar-
nowo Podgórne można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 726 566 726.

 ~ Ania Lis

Koniec Rankingu

Drugie miejsce w turnieju, który odbył się 25 czerwca na plaży w Lu-
sowie zajęło Tarnowo Podgórne, a trzecie Lusowo. Miejsca 4-6 zajęły 
sołectwa: Lusówko, Sady i Baranowo. ~ Ania Lis
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Siódmy już Memoriał Tomka Jakubowskiego 
odbył się w ramach Pucharu Polski w kolar-
stwie szosowym w weekend 18-19 czerwca w 

Chrzypsku Wielkim. Jak co roku jego hasło brzmia-
ło „Jedź zawsze z nami!” oraz „Uczyń drogę bez-
pieczną”. W sobotniej jeździe indywidualnej na czas 
w kat. junior młodszy najszybciej z KK Tarnovia 
dystans 10 km pokonał Jakub Śmieszek, który zajął 
czwarte miejsce. W kat. junior na dystansie 17 km 
na piątym miejscu uplasował się Marcel Musielak. 
W niedzielę odbył się start wspólny, podczas które-
go najlepiej zaprezentował się Marcel Musielak (KK 
Tarnovia) zajmując czwarte miejsce. Juniorzy mieli 
do pokonania dystans 108 km.

~ Ania Lis

KOLARSKI MEMORIAŁ

Czerwiec w TKS Kros Tarnowo Podgór-
ne upłynął pod znakiem kolejnych dobrych 
występów młodych tenisistów. W weekend 

11 i 12 na kortach Parku Tenisowego Olimpia od-
był się kolejny turniej z cyklu Playme Cup by Prin-
ce. W rozgrywkach grupy pomarańczowej (do 9 lat) 
Julia Piotrowska i Maja Pietraszak zajęły kolejno 
2 i 4 miejsce, a ich klubowy kolega Olaf Roszkie-
wicz wygrał wszystkie mecze w turnieju pociesze-
nia grupy zielonej (do 10 lat). W kolejny czerwcowy 
weekend na kortach AZS w Poznaniu odbył się finał 
XIV edycji ogólnopolskiej Talentiady, czyli nieofi-
cjalnych Mistrzostw Polski Drużyn Tenisowych do 
10 lat. Konkurencje obejmowały nie tylko gry teni-
sowe i par tenisowych, ale również rywalizację dru-
żynową w piłce nożnej, unihokeju i piłce ręcznej. 
Zawodnicy rywalizowali w licznych konkurencjach 
sprawnościowych i wytrzymałościowych. Druży-
na TKS Kros zajęła dziesiąte miejsce w klasyfika-
cji najlepszych klubów z całego kraju. W jej skła-
dzie znaleźli się: Julia Piotrowska, Maja Pietraszak, 
Kasia Kałużna, Hania Kaźmierczak, Adam Górski, 
Olaf Roszkiewicz, Borys Bąkowski i Franek Rutka. 
W eliminacjach do finałów wzięło udział blisko 80 
drużyn. Ostatnim czerwcowym turniejem, w którym 
wzięli udział zawodnicy TKS Kross, był Tenis 10 

Drużyna kręglarska OSiR Vector zakończy-
ła i podsumowała piąty już sezon. Zawod-
nikom za osiągnięcia sportowe nagrody 

wręczył prezes Polskiego Związku Kręglarskiego 
Bernard Broński. Otrzymali je: Maja Wąsala, Mar-
ta Stachowiak, Marcin Byliński i Krzysztof Bart-
kowiak. Prezes podsumował pięciolecie działalno-
ści klubu, w którym zawodnicy zdobyli 20 medali: 

TALENTIADA

Cup o Puchar Agnieszki Radwańskiej. Piąty turniej z cyklu odbył się 25 
i 26 czerwca w Poznaniu. Tym razem zawodnicy TKS Kross Tarnowo 
Podgórne rywalizowali w kategoriach pomarańczowej (dzieci 9-letnie 
i młodsze) i zielonej (10-letnie i młodsze). W turnieju dziewczynek (kat. 
pomarańczowa) trzecie miejsce zajęła Julia Piotrowska, a jej klubowa 
koleżanka Maja Pietraszak awansowała do ćwierćfinału. W tej samej 
kategorii w turnieju pocieczenia chłopców pierwsze miejsce zajął Borys 
Bąkowski, a w kat. zielonej dobry występ zanotował Olaf Roszkiewicz. 

~ Ania Lis

PIĄTE URODZINY 5 złotych, 3 srebrne i 12 brązo-
wych na Mistrzostwach Polski 
Młodzików i Juniorów młod-
szych oraz Makroregionalnych 
Mistrzostwach Młodzików. Wrę-
czono również nagrody urodzino-
we, które otrzymali: Patryk Mro-
wiec, Łukasz Kasprzak, Mateusz 
Gromadecki, Krzysztof Bartko-
wiak, Marta Stachowiak, Marcin 
Byliński, Jędrzej Dmowski, San-

dra Mrowiec, Tomasz Byliński, 
Maja Wąsala i Jagoda Dziamska. 
W trakcie podsumowania pre-
zes PZKręgl. przedstawił zawod-
nikom nowego trenera kat. ju-
nior młodszy, którym w sezonie 
2016/2017 zostanie Dawid Strzel-
czak. Zakończenie odbyło się 22 
czerwca w kręgielni Vector w Tar-
nowie Podgórnym. 

~ Ania Lis
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Koniec roku szkolnego to czas na podsumo-
wanie sezonu sportowego przez kluby UKS 
Orkan Przeźmierowo i UKS Baranowo. 

Dzięki uprzejmości Dyrektora Piotra Burdajewicza 
uroczysta gala odbyła się w auli Gimnazjum w Ba-
ranowie. Oba kluby dziękowały za wsparcie insty-
tucjom i firmom, przyznając tytuł „Przyjaciel bad-
mintona” następującym osobom: Wójtowi Gminy 
Tarnowo Podgórne Tadeuszowi Czajce, Dyrektorowi 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Bernardowi Brońskie-
mu, Dyrektorowi i V-ce Dyrektor Gimnazjum w Ba-
ranowie Piotrowi i Danucie Burdajewicz, Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie Renacie 
Duszczyk, fizjoterapeucie Jackowi Daleszyńskiemu, 
Joannie Goździerskiej z firmy Barbatus, Annie i Bła-
żejowi Królikowskim z firmy FitLine, firmie Cagen, 
firmie Bevo, redakcji Sąsiadka-Czytaj, firmie Yonex 
Polska, Markowi Zawadce, Jackowi Szubertowi, Ro-
manowi Wróblowi oraz Mirosławowi Markowi. 

Miniony sezon sportowy obfitował w wiele nie-
spodziewanych atrakcji. Mimo wielu trudności udało 
się zakończyć tegoroczną rywalizację z przytupem! 
Zaczynając od najmłodszych. Sezon 2015/2016 to 
trzy medale z Wielkopolskiej Ligi Młodych Talen-
tów – srebro Zuzanny Marczak w kat. U-11 i Zu-
zanny Nowakowskiej w kat. U-9 oraz brąz Kacpra 
Wieczorka w kat. U-11. To również brąz Jasia Ha-
bera z Międzynarodowego Turnieju dzieci i żaków 
Mini Silesia Cup. Bardzo dobrze zaprezentowali się 
również troszkę starsi zawodnicy na Międzywoje-
wódzkich Mistrzostwach Młodzików. Joanna Ry-
bak zdobyła dwa złote medale – w grze podwójnej 
z Zuzanną Popik i mieszanej z Kajetanem Jezia-
kiem (PTS Puszczykowo). Zuzia Popik dorzuciła do 
złota jeszcze brąz z gry pojedynczej. Również brą-
zowy medal z mistrzostw przywiózł debel młodzi-
czek młodszych Rozalia Wieczorek i Aleksandra 
Sękowska oraz debel młodzików Nikodem Jaśko-
wiak i Piotr Sadalski. Juniorzy młodsi to przede 
wszystkim sukces Aleksandry Felskiej na Między-
narodowych Mistrzostwach Polski, w których doszła 
do ćwierćfinału gry pojedynczej. Taka forma, po-
skutkowała powołaniem do reprezentacji Polski na 
Mistrzostwa Europy U-17. Medale posypały się rów-
nież na Mistrzostwach Polski. Juniorzy młodsi przy-
wieźli dwa medale – Aleksandra Felska brąz, który 
wywalczyła razem z Aleksandrą Ptak oraz Adrian 
Jaśkowiak, który srebro wywalczył wspólnie z Rad-
kiem Wróblem. Na Mistrzostwach Polski Juniorów 
Magdalena Świerczyńska zdobyła dwa złote me-
dale w grach podwójnych, a wśród młodzieżowców 
złoto i srebro zdobył Mateusz Świerczyński. Ostat-
ni medal dorzuciła trenerka Magdalena Okupniak, 
która na Mistrzostwach Polski Seniorów zdoby-
ła złoty medal w grze pojedynczej. Warto również 
wspomnieć, że reprezentacja Wielkopolski zdobyła 
złoty medal w Mistrzostwach Polski Województw 
Drużyn Mieszanych Juniorów Młodszych oraz brą-

UKS Orkan i Baranowo podsumowały sezon

zowy medal w kategorii juniora. 
Przez cały sezon nasze oczy były 
również zwrócone na europej-
skie korty, gdzie w turniejach ju-
niorskich można było zobaczyć 
Magdalenę Świerczyńską w mik-
ście z Pawłem Śmiłowskim. Para 
mieszana zagościła prawie na sta-
łe na podium przywożąc złote, 
srebrne i brązowe medale z Mię-
dzynarodowych Mistrzostw Es-
tonii, Czech, Słowacji, Chorwacji 
i Włoch. Magda w parze z Paw-
łem zdobyli również tytuł Mię-
dzynarodowego Mistrza Polski. 
Bardzo dużym sukcesem jest 
również zdobycie złota w mikście 
na turnieju elity - na Międzyna-
rodowych Mistrzostwach Litwy. 
Natomiast regularnie na turnie-
jach elity walczył w grze pojedyn-
czej Mateusz Świerczyński. Jego 
dobra forma zaowocowała bardzo 
dobrym występem naMistrzostwa 
Europy Drużyn Męskich w Ka-
zaniu, gdzie polska reprezentacja 
doszła do ćwierćfinału.

Prócz prezentacji osiągnięć 
sportowych, trenerzy i zawodni-
cy dziękowali rodzicom za pomoc 
i wsparcie, w szczególności Jac-
kowi Szukale, Elżbiecie i Seba-
stianowi Jaśkowiak, Annie i Prze-
mysławowi Felskim, Barbarze 
Statuch i Krzysztofowi Frontczak, 

Agacie i Karolowi Rybak, Urszu-
li Kleja, Krystynie i Radosławowi 
Sadalskim, Kamili Skirzewskiej, 
Magdalenie Naskręt, Sławomiro-
wi Gajda, Przemysławowi Mar-
czak, Katarzynie i Błażejowi 
Nowakowskim oraz Agnieszce 
i Piotrowi Kwiecińskim.

Ostatnim punktem uroczystej 
gali było podziękowanie szcze-
gólnej osobie, której działalność 
była niejednokrotnie inspiracją 
dla obecnych trenerek. Marze-
na Świerczyńska, Magdalena 
Okupniak i Oliwia Zimniewska 
dziękowały trenerowi Jackowi 
Duszczykowi za zaciekawienie 
ich światem badmintona od stro-
ny trenerskiej, za zarażenie swo-
ją pasją oraz za tak ważne dobre 
słowo. Trener Jacek Duszczyk to 
osoba, bez której nie udałoby się 
zbudować obecnej potęgi bad-
mintonowej, którą od dłuższego 
czasu stanowią kluby UKS Orkan 
Przeźmierowo i UKS Baranowo. 

Chcielibyśmy serdecznie po-
dziękować wszystkim oso-
bom, które wzięły udział w uro-
czystej gali podsumowania 
sezonu sportowego oraz Rafa-
łowi Handke z Cukierni Mar-
szałkowska, za przygotowanie 
kawy i słodkiego poczęstunku. 
 ~ Oliwia Ziemniewska
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W sobotę, 18 czerwca, 
odbyła się trzecia edy-
cja Triathlonu Lwa 

w Lusowie pod Poznaniem. Po raz 
pierwszy w historii imprezy za-
wodnicy rywalizowali na dystan-
sach 1/4 i 1/8 IRONMAN. Star-
towały też sztafety, a młodzież 
brała udział w aquathlonie. Łącz-
nie w zawodach wzięło udział bli-
sko 500 zawodników – ponad dwa 
razy więcej niż przed rokiem. 

Dzień rozpoczął się od startu 
osób niepełnosprawnych – pod-
opiecznych Stowarzyszenia Rok-
tar. Następnie na trasę wyruszy-
li uczestnicy aquathlonu, którzy 
mieli do pokonania 300 m pływa-
nia i 1 km biegu.

Konkurencje dla dorosłych roz-
począł dystans 1/8 IRONMAN, 
czyli 475 m pływania, 22,5 km 
jazdy na rowerze oraz 5,2 m bie-
gu. W tej rywalizacji zwyciężył 
Konrad Zdun z Kalisza z czasem 
1:00:50, a wśród kobiet – Paulina 
Zabiszak z wynikiem 1:16:15. 

- Zdecydowałem się na start bez 
pianki ze względu na to, że dy-
stans do przepłynięcia nie był za 
długi, natomiast mieliśmy dłu-
gi dobieg do boksu rowerowego, 
a bez pianki biega się dużo lepiej. 
Jak się okazało, ta taktyka okaza-
ła się skuteczna. Kolejna konku-
rencja – rower w konwencji bez 
draftingu nie jest moją specjali-
zacją. Mimo to pojechałem naj-
szybciej w stawce, więc jestem 
bardzo zadowolony. Trasa biego-
wa była lekko pofałdowana, ale 
byłem świadomy mojej dosyć 
dużej przewagi i kontrolowałem 
sytuację – mówił na mecie Kon-
rad Zdun. Sobotni start to dobry 
prognostyk przed mistrzostwami 
Polski, które za tydzień odbędą 
się w Suszu. Liczę tam na medal 
w kategorii młodzieżowej. 

Główny dystans – 1/4 IRON-
MAN – 950 m pływania, 45 km 
jazdy na rowerze oraz 10,5 km 
biegu to triumf Sylwestra Swa-
ta z Przeźmierowa, który zamel-
dował się na mecie z wynikiem 

Triathlon Lwa Otimedica  
w Lusowie z rekordową frekwencją

2:02:38. – Z wody wyszedłem jako trzeci, na prowa-
dzenie wyszedłem w drugiej części pierwszej pętli ro-
werowej. Przez dalszą część zawodów dawałem z sie-
bie wszystko, nie było ważne utrzymanie pierwszego 
miejsca, a sam fakt, że to zawody – zawsze startuję na 
100 procent – podkreślił na mecie zwycięzca trzeciej 
edycji Triathlonu Lwa na dystansie 1/4 IM. 

Najlepszą wśród kobiet została Katarzyna Czerwiń-
ska z Warszawy, która na pokonanie trasy potrzebo-
wała 2:18:47. – Pływanie nie jest moją popisową kon-
kurencją, stąd też nie prowadziłam od startu, ale dużo 
zyskałam na dobiegu do boksu. Część rowerową je-
chałam, ile sił w nogach, z czego jestem bardzo za-
dowolona. Mocny rower odczułam na biegu – śmiało 
mogę powiedzieć, że biegłam głową, bo nogi ledwo 
odrywałam od ziemi, a jestem w dobrej formie biego-
wej. Mimo że było mi wyjątkowo ciężko, nie podda-
łam się. Jestem zadowolona ze swojego startu, szcze-
gólnie z pływania i roweru – oceniła zwyciężczyni. 

W rywalizacji sztafet na dystansie 1/4 IM najlepiej 
poradził sobie zespół Wuef Tri Team w składzie: Jan 
Pietrzak, Kacper Kistowski i Mariusz Kaźmierczak. 
Zawodnicy z Tarnowa Podgórnego pojawili się na 
mecie tuż za zwycięzcą rywalizacji indywidualnej – 
z czasem 2:04:11.

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Bieg 
Lwa. Impreza jest współfinansowana przez Gminę 
Tarnowo Podgórne. Wyniki zawodów znajdują się 
na stronie www.triathlonlwa.pl.

~ Justyna Grzywaczewska
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Organizatorzy Parafialnego Festynu Antoniańskiego 2016 , serdecznie dziękują wszystkim osobom i instytucją za wkład 
wniesiony w przygotowanie naszej uroczystości /kolejność przypadkowa/:

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne; GOK Sezam- Tarnowo Podgórne; „Hotel 500”- Tarnowo Podgórne; Sołtys Przeźmierowa - 
Katarzyna Preyer i Rada Sołecka; Sołtys Baranowa- Mieczysław Paczkowski; Sołtys Wysogotowa- Elżbieta Szymkowiak; Soł-
tys Tarnowa Podgórnego - Piotr Owczarz; Sołtys Batorowa- Mieczysław Szafrański; Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeźmiero-
wie; Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne; Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie; Gimnazjum w Baranowie; „Chata 
Polska” ul Rynkowa Przeźmierowo; Netto- Przeźmierowo; Ogrodnictwo Batorowo; Sklep Zoologiczno- Wędkarski „Bajcik”- 
Bogumiła, Paweł Wojciechowscy; Kwiaciarnia „Salonik” ul. Modrzewiowa; „Kwiatowe Inspiracje” - Magdalena Jeżyńska; 
Ogrodnictwo- Krzysztof Drazkowiak; BZ WBK I oddział w Przeźmierowie; Bistro „Dromader”; Bistro „AKA” - Aleksander i 
Adam Kutzner; Piccolina - Przeźmierowo ul. Rynkowa; Nissan Polody; Pizzeria „Al Capone”- ul Łanowa/ Rynkowa; Glamour 
Hotel-Restauracja-Spa; Millano – Krzysztof Kotas; Salon Urody „Lafayette” Przeżmierowo p. Anna Petczke; Firma „Schattde-
cor” sp. z o.o; Międzynarodowy Transport Ciężarowy Państwo Żaneta i Janusz Gruntkowscy; „Artpak”- Usługi Introligatorskie 
Dorota i Piotr Jasina; Zakład Poligraficzny „Pol_Mak”- Batorowo - Przemysław, Danuta Makowiak; Zakład Cukierniczo- Pie-
karniczy „Glutenex” Sady - p. Andrzej Kawa; „Nova France” Swadzim Marian Nowak; Miviena sp. z o.o; „Strauss Cafe Po-
land”- Swadzim; „Lorenz Snack-World”; salon sukien ślubnych - „Violetta” - Violetta Polcyn; „Herlitz”- Baranowo; „Derform”- 
Deręgowscy; „WP Media”- Przemysław Przybył; Firma Handlowa- Przemysław Drążkowiak; „Decathlon”- Swadzim; „Second 
Skin-świat reklamy”- p.Krzysztof Musiał; sklep „Artykuły metalowe- Przeźmierowo - p. Jacek Jagiełka; ADAR - Dariusz Jan-
kowiak; „Pasieka” - p. Jan Chlebowski; Barbara Nowak; Państwo Dorota i Krzysztof Żakowscy; Pani Dorota Barełkowska, Elż-
bieta Marcinkowska, Kazimierz Zygmanowski, Stanisław Kordus, Franciszek Kopydłowski

 Osobne słowa podziękowania kierujemy do wszystkich anonimowych darczyńców, którzy w formie rzeczowej przekazali 
przedmioty na aukcje lub w formie finansowej wsparli nasze dzieło!

Zaproszeni goście i mali artyści w sposób profesjonalny uświetnili naszą uroczystość! Serdeczne słowa podziękowania kieru-
jemy do następujących solistów i zespołów:

„Mażoretki”; „Modraki”; Przedszkola „Kaczuszka”, „Pod Muchomorkiem”, „Leśne Skrzaty”; grupa taneczna „Hajdasz”
Soliści: Martyna Rok; Matylda Kosińska; Barbara Szymkowiak; Schole „Józefinki”- Baranowo; „Boże Krówki”- Tarnowo 

Podgórnego; „Antośki” Przeźmierowo.

Mamy pełną świadomość, że bez Was, nasz kolejny Festyn Antoniański, nie mógłby zaistnieć . Dziękujemy serdecznie wszyst-
kim sponsorom i sympatykom , za wsparcie naszej imprezy.

W imieniu organizatorów – Małgosia Raciborska

Dziękujemy sponsorom, którzy wparli nas przy organizacji XX Dnia Dziecka w Baranowie:  F.H. DAFFI Skrzypczak 
Tomasz, Budmar Judkowiak sp j, Jass Zakład odzieżowy Siwka Andrzej, Salko sp.j. Andrzej Łosiński, Andrzej Sołtow-
ski, Wasyl Serwis blacharsko – lakierniczy, Kocar Wł.MP Kociałkowscy sp.j. – Subaru, Ks. Andrzej Strugarek, Sklep 

spożywczy „U Jana”, P. Krzysztof Skrzypczak, Palarnia Kawy Strauss Cafe Poland sp. z o.o., Centrum Instalacji Elektrycz-
nych i Teletechnicznych Paweł Stoiński, Michał Zakrzewski, Pizza Expres, Krysiak sp. z o.o., Wojciech Janczewski, Krzysztof 
Bartosik, Decathlon Swadzim, Piekarnia p. Czajkowskich, Kurkowe Bractwo Strzeleckie Tarnowo Podgórne, GSM Baranowo 
Telefony komórkowe Przemysław i Bartosz Zacholscy, Małgorzata Leopold, P.H.U. SUFMARTECH Andrzej Tecław, Salony 
samochodowe Ewa i Józef Wache, Remo Bączyk Piotr Bączyk, Weekend M.J Duszyńscy, Stowarzyszenie Przyjaciół Baranowa 
i Przeźmierowa, Gmina Tarnowo Podgórne, Ochotnicza Straż Pożarna Tarnowo Podgórne, Serwis Konsularny, Firma „NANA” 
A.P. Dankowscy, Elmar Hurtownia Art. Elektrotechnicznych J.K. Maruszewski, Leszek Pielucha, 

PODZIĘKOWANIA 

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

 

śp. Łucji Biber 

dla Pana Romana Kozubskiego i całej rodziny  
składa w imieniu własnym i mieszkańców 
Wysogotowa Elżbieta Szymkowiak sołtys

„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina”
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili 

z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz 
uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej

śp. Zenona Majorczyk
rodzinie, przyjaciołom, ks. proboszczowi Adamowi 

Prozorowskiemu, panu organiście, ministrantowi, delegacji 
pocztu sztandarowego kółka rolniczego, delegacji ZBOWiD, 

sąsiadom, znajomym – za okazaną pomoc, współczucie, wieńce 
i kwiaty, za intencje mszalne serdeczne  
„Bóg zapłać” składa żona z całą rodziną
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 reklama

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

DAM PRACĘ
• Hotel Edison sp. z o.o. w Baranowie 
poszukuje do pracy pań pokojowych. 
Do zadań osób zatrudnionych na tym 
stanowisku będzie należało sprząta-
nie oraz utrzymanie czystości w po-
kojach hotelowych oraz częściach 
wspólnych obiektu. Praca w systemie 
dwuzmianowym w godzinach 6.00 – 
20.00. Zainteresowane osoby prosi-
my o kontakt z recepcją hotelu pod nr 
tel. (+48) 61 814 27 51 i (+48) 505 433 
959 lub przesłanie aplikacji na adres: 
recepcja@hoteledison.com.pl
• Chata Polska w Przeźmierowie (Pa-
saż) zatrudni kasjera/sprzedawcę na 
etat. Wolne niedziele, święta i jedna 
sobota w miesiącu. Praca do godz 19, 
w soboty do 15. Atrakcyjne wynagro-
dzenie, zgrany zespół, dodatkowe bo-
nusy świąteczne. Cv prosimy przesy-
łać na adres: rekrutacja751@gmail.
com lub tel. 602-666-419

• 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
• Poszukujemy ciepłej i  odpowie-
dzialnej osoby z  doświadczeniem 
w opiece nad dziećmi do opieki nad 
półtorarocznym dzieckiem. Praca od 
września/października (do uzgodnie-
nia) w Kobylnikach (koło Sadów). Te-
lefon 50 10 10 314.
• Pracowników do prac różnych 
z Tarnowa Podgórnego i okolic.                     
Wymagane prawo jazdy kat. B. Tel. 
504453567
• Rencistów, emerytów dorywczo na 
zlecenie, mile widziane prawo jazdy 
kat. B. Tel. 503053585
• Pracownika porządkowego na pro-
dukcji, praca trzy zmianowa przyjmę. 
Dodatek za dojazd 150 zł brutto. Miej-
sce pracy: Poznań. Tel. 506 088 316

Karlik Spółka Jawna
zatrudni do salonu samochodowego

w Baranowie na stanowisko:

Dozorca
Wymagania: 

- odpowiedzialność za powierzone obowiązki
- umiejętność pracy w zespole

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

Aplikację prosimy wysyłać na adres:
e-mail: pracakarlik@karlik.poznan.pl 

lub Firma Karlik Sp. J., ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań 
Prosimy o  dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę dla Firma Karlik 
Spółka Jawna przy ul. Kaliskiej 26 w Poznaniu na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z  ustawą 
o ochronie danych osobowych (z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
Jednocześnie informujemy, iż odpowiadamy tylko na wybrane 
aplikacje. Nadesłane aplikacje nie będą podlegały zwrotowi.

KUCHARZA 
i POMOC KUCHNI
zatrudni Sodexo Polska

w Jankowicach

Wymagane doświadczenie na podob-
nym stanowisku, bdb organizacja pra-
cy oraz aktualna książeczka sanepid.
Oferujemy stabilne zatrudnienie na 
umowę o pracę, możliwość rozwoju, 
dodatkowe świadczenia.

CV prosimy przesyłać na adres:
joanna.lesicka@sodexo.com
tel. 697-520-366

DOŁĄCZ
DO NAS!
Nasz zespół to ponad
800 wspaniałych osób!
Brakuje nam tylko Ciebie! 

Tworzymy warunki sprzyjające stabilnemu zatrudnieniu

W związku z dynamicznym rozwojem oferujemy pracę na stanowisku: 

Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne, powiat poznański. Nr ref.: MAG/07/16

PRACOWNIK MAGAZYNU

W Kimball Electronics Poland pro dukujemy wysokiej jakości wyroby elektroniczne i urządzenia medyczne. Jeste śmy liderem 
wśród firm z sektora Elektroniki w Polsce.

Znajdujemy się w gronie Gazel Biznesu, w czołówce rankingu 100 największych firm Wielkopolski i w pierwszej 500-ce 
największych firm w Polsce.

Oferujemy
• Stabilne warunki zatrudnienia.
• Atrakcyjne wynagrodzenie, zawsze płatne na czas.
• Pracę w przyjaznym zespole.
• Pracę w klimatyzowanych pomieszczeniach.
• Możliwość rozwoju zawodowego.
• Dostęp do nowoczesnych technologii – nasz park maszynowy posiada 

najnowocześniejsze na świecie maszyny.
• Dofinansowanie do karty Multisport, wypoczynku urlopowego, bony świąteczne, 

pożyczki mieszkaniowe.
• Możliwość udziału w konkursach pracowniczych – wspieramy inicjatywy 

pracowników i nagradzamy najlepsze pomysły.
• Możliwość udziału w akcjach charytatywnych i sportowych.

Wymagania
• Uprawnienia i doświadczenie w obsłudze wózków podnośnikowych wysokiego 

składowania.
• Mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie w firmie produkcyjnej.
• Umiejętność obsługi komputera, podstawowa znajomość pakietu MS Office.
• Umiejętność pracy w SAP będzie dodatkowym atutem.
• Wykształcenie średnie.

Oferujemy pracę na różnych obszarach magazynu
• Obszar przyjęcia materiałów.
• Obszar wydania materiałów na produkcję.
• Obszar wysyłki.

Czekamy na Ciebie!
Chcesz wiedzieć, o co pytamy na spotkaniach rekrutacyjnych,  
zajrzyj na: www.pracujwkimball.pl

Pracę w Kimball Electronics Poland rozpocząłem 
w marcu 2013 roku, początkowo jako pracownik 
tymczasowy. 

Po 3 latach pracy na stanowisku Dystrybutora 
Materiałów awansowałem na Lidera Zmiany. 

Bardzo doceniam możliwość rozwoju zawodowego, 
stabilne warunki zatrudnienia oraz atmosferę w pracy.

JERZY, 
Lider zmiany
Obszar Zaopatrzenia Produkcji

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do grona pracowników Kimball, zachęcamy 
do przesłania dokumentów (CV, list motywacyjny), z zaznaczonym numerem 
referencyjnym w temacie wiadomości na adres:

KIMBALL ELECTRONICS
POLAND Sp. z o.o.
ul. Poznańska 1c
62-080 Tarnowo Podgórne

lub e-mail:

praca@kimballelectronics.com

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Znajdziesz nas też na Facebooku!
 KimballElectronicsPoland

• Pracownika ogólnobudowlanego 
przyjmę 604 195 301
• Salon masażu zatrudni do pracy pa-
nie. Nie wymagamy doświadczenia. 
Praca w centrum Poznania. Oferuje-
my badzo wysokie zarobki. Zaprasza-
my 609 660 208
• Zatrudnimy osoby do prac przy za-
kładaniu i  pielęgnacji ogrodów. Ser-
decznie zapraszamy do współpracy 
miłych i  pracowitych ludzi. Kontakt 
tel 669 324 437
• Kucharzy , kelnerów , kelnerki , po-
moce kuchenne zatrudnimy do re-
stauracji w Baranowie 501-292-774, 
504-211-982
• Kierowcę kat. C przyjmę 506-07-
07-06
• Licealistów do pracy w gastronomii 
na stanowisko kelnera przyjmę. Praca 
wakacyjna. Wymagana dyspozycyj-
ność, chęć do pracy, pozytywne na-
stawienie, poczucie humoru, otwar-
tość na nowe doświadczenia. Praca 
weekendowa 605-320-413, 796-
562-503
• Zatrudnię Mechanika Elektrome-
chanika Samochodowego, Q Service, 
Sady, ul. Ludowa 19 tel. 500-175-544

• Zatrudnię pracownika do pracy po-
rządkowej w gospodarstwie w każdy 
poniedziałek. Tel. 607-435-368
• Firma Juwentus zatrudni: kobiety 
i mężczyzn do ochrony obiektu logi-
stycznego w Sadach. System: 24/48, 
stawka godzinowa. Zapraszamy rów-
nież osoby uczące się. Elastyczny 
grafik i  terminowe wynagrodzenie. 
Zapewniamy możliwość rozwoju za-
wodowego w ramach wykonywanych 
obowiązków. Tel. 605-998-228 E-
-mail: p.syroka@juwentus.pl
• SZUKAM PRACY
• Prace biurowe i księgowe polecam. 
511 605 640
• Podejmę pracę w biurze. Baranowo 
i okolice. 603-847-778
• Posprzątam mieszkania, biura. 
Przeźmierowo, okolice 731 687 727
• Doświadczona opiekunka do dzie-
ci szuka pracy na terenie Lusówka 
i okolic. Jestem osobą ciepłą, wesołą 
i pełną energii. Ostatnie kilka lat opie-
kowałam się małymi dziećmi. Posia-
dam referencje. Telefon kontaktowy: 
504-093-667
• Szukam pracy jako szofer 504-237-
821

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: 11.07.2016 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: „Dni Gminy”, fot. M. Lewoczko
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zatrudnimy profesjonalnego

- Lakiernika meblowego
- Stolarza meblowego

oferujemy

- zatrudnienie od zaraz
- sta³¹ umowê o pracê
- atrakcyjne wynagrodzenie
- stabiln¹ pracê w firmie o silnej pozycji na rynku

Osoby zainteresowane ofert¹ prosimy o kontakt pod numerem:
501 764 964

62-081 Wysogotowo ul. ¯ytnia 3

W LUSOWIE

WYNAJMĘ
STANOWISKA
FRYZJERSKIE

 609 995 298

WYNAJMĘ MIESZKANIE
w Swadzimiu w zamian

za opiekę nad starszą osobą

tel. 791 531 019
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 praca~kimball

DOŁĄCZ
DO NAS!
Nasz zespół to ponad
800 wspaniałych osób!
Brakuje nam tylko Ciebie! 

Tworzymy warunki sprzyjające stabilnemu zatrudnieniu

W związku z dynamicznym rozwojem oferujemy pracę na stanowisku: 

Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne, powiat poznański. Nr ref.: MAG/07/16

PRACOWNIK MAGAZYNU

W Kimball Electronics Poland pro dukujemy wysokiej jakości wyroby elektroniczne i urządzenia medyczne. Jeste śmy liderem 
wśród firm z sektora Elektroniki w Polsce.

Znajdujemy się w gronie Gazel Biznesu, w czołówce rankingu 100 największych firm Wielkopolski i w pierwszej 500-ce 
największych firm w Polsce.

Oferujemy
• Stabilne warunki zatrudnienia.
• Atrakcyjne wynagrodzenie, zawsze płatne na czas.
• Pracę w przyjaznym zespole.
• Pracę w klimatyzowanych pomieszczeniach.
• Możliwość rozwoju zawodowego.
• Dostęp do nowoczesnych technologii – nasz park maszynowy posiada 

najnowocześniejsze na świecie maszyny.
• Dofinansowanie do karty Multisport, wypoczynku urlopowego, bony świąteczne, 

pożyczki mieszkaniowe.
• Możliwość udziału w konkursach pracowniczych – wspieramy inicjatywy 

pracowników i nagradzamy najlepsze pomysły.
• Możliwość udziału w akcjach charytatywnych i sportowych.

Wymagania
• Uprawnienia i doświadczenie w obsłudze wózków podnośnikowych wysokiego 

składowania.
• Mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie w firmie produkcyjnej.
• Umiejętność obsługi komputera, podstawowa znajomość pakietu MS Office.
• Umiejętność pracy w SAP będzie dodatkowym atutem.
• Wykształcenie średnie.

Oferujemy pracę na różnych obszarach magazynu
• Obszar przyjęcia materiałów.
• Obszar wydania materiałów na produkcję.
• Obszar wysyłki.

Czekamy na Ciebie!
Chcesz wiedzieć, o co pytamy na spotkaniach rekrutacyjnych,  
zajrzyj na: www.pracujwkimball.pl

Pracę w Kimball Electronics Poland rozpocząłem 
w marcu 2013 roku, początkowo jako pracownik 
tymczasowy. 

Po 3 latach pracy na stanowisku Dystrybutora 
Materiałów awansowałem na Lidera Zmiany. 

Bardzo doceniam możliwość rozwoju zawodowego, 
stabilne warunki zatrudnienia oraz atmosferę w pracy.

JERZY, 
Lider zmiany
Obszar Zaopatrzenia Produkcji

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do grona pracowników Kimball, zachęcamy 
do przesłania dokumentów (CV, list motywacyjny), z zaznaczonym numerem 
referencyjnym w temacie wiadomości na adres:

KIMBALL ELECTRONICS
POLAND Sp. z o.o.
ul. Poznańska 1c
62-080 Tarnowo Podgórne

lub e-mail:

praca@kimballelectronics.com

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Znajdziesz nas też na Facebooku!
 KimballElectronicsPoland
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Autoryzowany Serwis
Urządzeń Grzewczych

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

NAUKA
JAZDY

PRZEèMIEROWO
66 44 99 032

KIEROWNIK
BUDOWY

Odbiory mieszkań
od deweloperów

tel. 604 067 279
inż. Tomasz Hadrych

BEZ POŚREDNIKA!
FAJNY DOMEK SPRZEDAM

W DOBREJ CENIE
(tylko 7 km od TERM TARNOWSKICH)

I właściciel,
609 41 43 08

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

Płytki • biały montaż • panele
płyta GK • szpachlowanie

malowanie

) 515 196 107

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!

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

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

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

Pracownik magazynu – Pracownik Utylizacji
Miejsce pracy: Jankowice, ul. Przemysłowa 2

Poniżej prezentujemy sposób złożenia aplikacji do fi rmy Lidl Polska:
. Wejdź na nasza stronę kariera.lidl.pl w zakładkę „Oferty pracy”.
. Wypełnij wszystkie zakładki – podaj swoje dane, wypełnij kwestionariusz, 

dołącz CV i List Motywacyjny w formie elektronicznej.

Certyfikat nr 49

PRACA OD ZARAZ!

M-Serwis zatrudni dla swojego Klienta firmy Kimball
z siedzibą w Tarnowie Podgórnym na stanowisko:

Monter podzespołów elektronicznych.
Oferujemy umowę o pracę tymczasową, atrakcyjne wynagrodzenie.

Wymagamy zdolności manualnych. Doświadczenia na podobnym stanowisku mile widziane.

Kontakt:  M-Serwis, ul. Mickiewicza 27/2, Poznań 
tel.: 61 848 31 40, 669 996 401 
e-mail: rekrutacja@m-serwis.com.pl

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

CV ze zdjęciem prosimy przesłać w ciągu 30 dni od daty publikacji na adres:

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

lub kadry@jakon.pl

Generalny Wykonawca i Deweloper
powierzchni mieszkaniowych oraz przemysłowych

o ugruntowanej pozycji na rynku budowlanym
poszukuje pracowników na stanowisko:

INSTALATOR WOD-KAN
Od kandydatów oczekujemy:
• doświadczenie w montażu sieci i instalacji wod-kan
• sprawności fizycznej
• odpowiedzialności i zaangażowania
Oferujemy:
• umowę o pracę na pełen etat
• ubezpieczenie grupowe
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BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

tel. 723 140 159

OGRODY
• pielęgnacje
• modernizacje
• zakładanie

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

AUTO-NAPRAWA
Tomasz Janas

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

MIESZKANIA
ok. 40m2 szukam

Przeźmierowo i okolice

512 082 826

tel. 603 635 878

M Y C I E
O K I E N

Sol idnie
i  sprawnie
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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 

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77, tel. 518 268 039

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

Jednoosobowe wykonawstwo

ELEKTRYK
instalacje, naprawa

tel. 607 286 479

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

• 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

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

Sprzedam piec  
centralnego ogrzewania,

mało używany
tel. 603 391 084
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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

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

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników
ul. Poznańska 62a, Tarnowo Podg.

tel. 504 485 108, 786 164 984

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
Oddam 
ziemię

516 066 984

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

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA
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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,,  
ROLNA 2,15 HA JANKOWICE, 

AG  TARNOWO 5HA

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

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

(Osiedle Zielony Gród)

PROJEKTOWANIE ZAKŁADANIE
I PIELĘGNACJA OGRODÓW
MAŁA ARCHITEKTURA, BRUKARSTWO

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

Tel. 502 320 559 

ogrodyogrody

Najlepsze kompostowniki na rynku!
Eleganckie, trwałe, solidne.

biuro@topkompostownik.pl
tel.: 607 67 82 68, 603 67 88 67

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

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

• sprawnie • skutecznie • tel. 694 99 88 21



lipiec 2016 \ sąsiadka~czytaj \      51

 reklama

PALARNIA KAWY
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

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

kom. 505 805 204

• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •

061 814 27 12 

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

ROD IV SIEROSŁAW

SPRZEDAM
691 369 344

Działkę 400/60 z domkiem
nowym, całorocznym

Profesjonalny
Krok do właściwego wymodelowania sylwetki

BRAFITTING

Galeria Mallwowa
60-185 Skórzewo, Malowowa 162
anialeitgeber4@wp.pl

Bieliźniarka to miejsce idealne dla wszyst-
kich Twoich potrzeb bielizny. Jeśli Twój 
idealny biustonosz lub inny element 
bielizny to połączenie wielkości i koloru, 
którego nie mamy w salonie, możesz być 
pewna że zrobimy wszystko aby zdobyć 
go dla Ciebie. Bielizna, którą proponujemy 
to doskonałe rozwiązanie, aby osiągnąć 
wymarzoną sylwetkę.

tel.: 501 594 489

USŁUGI BRUKARSKIE
I REMONTOWE

TEL. 501-617-969
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Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

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

 

606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

BEZPIECZNY DOM
POMYŚL O ZABEZPIECZENIU 

SWOJEGO
DOMU NIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

SYSTEMY ALARMOWE
SIECI TELEFONICZNE

KAMERY
PRZEMYSŁOWE

INSTALACJE
NIKOPRĄDOWE

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

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

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

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§
OKNA • ROLETY
NAPRAWA
515 514 211

Remonty
wykończanie wnętrz

elewacje

Zakład ogólnobudowlany

WER-DOM

tel. 501 484 314

ŁUBIN
SŁODKI ZEUS

DO SIEWU, NA POPLON LUB NA PASZE
504 29 44 77

Podnośniki koszowe
Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604
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PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488

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

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

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 

ROD IV SIEROSŁAW

SPRZEDAM
691 369 344

Działkę 400/60 z domkiem
nowym, całorocznym

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk
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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!

Aktywne wakacje

510 214 970

na działce: domek, woda,
las k/Poznania
do wynajęcia

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE
TANIO

Działki nad jeziorem
w urokliwym miejscu

w Puszczy Nadnoteckiej
38zł/m2 sprzedam

506 210 498

Mieszkanie na terenie Gminy
Tarnowo Podgórne (lub okolicy)

wynajmę od sierpnia
tel. 600 208 743
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www.wache.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie Quadów Polaris:

Mikołaj Wache
tel.: 783 000 022

e-mail: mikolaj.wache@wache.com.pl QUADY



Dni Gminy 2016


