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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 „Azorek” w Obornikach 665 054 582
Muzeum Powstańców Wielkopolskich  
w Lusowie

61 814 69 52

112 Szanowni Państwo!

W Tarnowie Podgórnym też mamy Igrzyska! Na zmaga-
nia Ludowych Zespołów Sportowych w dniach 26-28 sierp-
nia przyjedzie do nas tysiąc uczestników, którzy wystartują 
w 20 dyscyplinach. Kibicujmy im razem. Oficjalne otwarcie 
imprezy odbędzie się w Parku 700-lecia – przyjść warto! 

Proszę zapoznać się z informacją o Budżecie Inicjatyw 
Obywatelskich – to możliwość zrealizowania pomysłów na 
ciekawe wydarzenia i akcje społeczne. 

Oczywiście Festiwal BLusowo i Gminne Dożynki to pozy-
cje obowiązkowe w sierpniowym kalendarzu!

Pozdrawiam
 ~ Agnieszka Rzeźnik 

 Redaktor naczelna

Zapraszamy na kolejną, 65., akcję honorowego krwiodawstwa, or-
ganizowaną przez Stowarzyszenie „Dar Serc”. Odbędzie się ona 
w sobotę, 27 sierpnia, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Tarnowie Podgórnym, na małej sali gimnastycznej, w godz. 8.00 – 
16.00.

– Mam nadzieję, że podczas tej akcji przekroczymy pułap 4 tysięcy 
litrów krwi zebranych w ramach naszych dotychczasowych działań – 
mówi Wojciech Janczewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Prezes 
Stowarzyszenia Dar Serc. – Zapraszam również tych, którzy chcieliby 
oddać krew po raz pierwszy.  ~ ARz

Chcesz oddać krew – przeczytaj:
•	 	do oddania krwi należy zgłaszać się będąc osobą zdrową (w przy-

padku zabiegów operacyjnych, pobytów w szpitalu w ostatnim cza-
sie lub zakończonego leczenia należy przynieść wypisy ze szpitala/
opinie itp.), 

•	  dawca powinien być przygotowany – tzn. po zjedzeniu lekkiego 
śniadania (nigdy na czczo!) i odpowiednio nawodniony

•	 minimalny odstęp czasu między oddaniami wynosi 8 tygodni, 
•	 mężczyźni mogą oddać krew 6 razy w roku, kobiety 4 razy,
•	 	za dzień oddania krwi przysługuje dawcy usprawiedliwienie nie-

obecności w pracy (wystawia je lekarz w trakcie badania), 
•	 	6-miesięcznej przerwy wymaga przebycie zabiegów operacyjnych, 

chirurgicznych, badania diagnostyczne np. kolonoskopia, gastro-
skopia oraz zmiany partnerów seksualnych, wykonanie tatuażu, 
piercingu lub manicure/regulacji brwi w gabinecie kosmetycznym 
sprzętem wielorazowego użytku,

•	 	wszystkie przyjmowane leki należy zgłosić lekarzowi – niektóre 
(nie wszystkie) będą przeciwwskazaniem. 

Zachęcam również do zapoznania się z informacjami na naszej stro-
nie www.rckik.poznan.pl/mity-i-pytania

PWszystkie takie informacje są jedynie wskazówkami – ostateczną 
decyzję o oddaniu krwi podejmuje lekarz w momencie kwalifikacji.

Oddaj krew  
na zakończenie wakacji

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy w Filii w Przeźmie-
rowie: 5 września (poniedziałek) w godz. 15.00-17.00)
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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 zbierane są odpady segregowane?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

W naszej Gminie obowiązuje 
segregacja odpadów wg ściśle 

określonych zasad.  
Moje pytanie brzmi: po co? Skoro 

posegregowane odpady odbiera 
śmieciarka, która całość mieli 

i prasuje… 

Zauważyłam, że na placu obok 
nowej prywatnej szkoły podstawo-
wej w Lusówku zostały ustawione 

przyrządy do ćwiczeń. Kiedy  
będzie można z nich korzystać  

i czy w ogóle będzie można?

Zapewniam, że zbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
oraz niezamieszkałych jest prowadzone przy użyciu pojazdów przystosowanych do 
tej działalności.

Śmieciarki, z których korzysta TP-KOM, posiadają dzieloną strefę ładunkową, w której 
pracownicy spółki umieszczają worki z odpadami zbieranymi selektywnie. Do jednej ko-
mory trafiają worki z makulaturą i plastikiem, a do drugiej ze szkłem. Następnie, po wy-
ładunku zawartości śmieciarki na punkcie przeładunkowym w Rumianku, poszczególne 
frakcje zostają rozdzielane i oddzielnie ładowane do kontenerów, przygotowanych do wy-
wozu przez firmą obsługującą TONSMEIER. 

Cała przedstawiona procedura została przygotowana zgodnie z wytycznymi zamawia-
jącego, którym w imieniu Gminy Tarnowo Podgórne jest Związek Międzygminny – Cen-
trum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT”.

Warto wiedzieć, że w ramach selektywnej zbiórki odpadów w tym roku TP-KOM zebrał 
z terenu Gminy Tarnowo Podgórne ponad 325 ton papieru (makulatury), blisko 356,5 ton 
tworzyw sztucznych, 307 ton szkła oraz 958 ton odpadów biodegradowalnych. Zakontrak-
towana na okres 2 lat obowiązywania umowy z Centrum Zagospodarowania Odpadów 
„SELEKT” ilość odpadów wskazanych do selektywnej zbiórki tj. 3.300 ton – została przez 
TP-KOM zebrana już w pierwszym roku obowiązywania wskazanej umowy. 

Zebrane w 2016 roku tony odpadów są zatem ilościami ponadplanowanymi. To bez wąt-
pienia wynik wysokiej świadomości mieszkańców w zakresie segregacji odpadów już na 
etapie ich gromadzenia w gospodarstwach domowych, dzięki czemu wspólnie wpływamy 
na ochronę otaczającego nas środowiska.

Ten teren należy do Gminy i jest w całości urządzany dla mieszkańców. Szkoła też bę-
dzie mogła z tych urządzeń korzystać. Ponadto plac zabaw będzie jeszcze rozszerzony, na-
tomiast ten po przeciwnej stronie drogi zostanie zlikwidowany. 

Planujemy zakończyć tę inwestycję do końca wakacji.
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Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości
Baranowo

 Ogłoszono przetarg na budowę świetlicy

 Trwa przebudowa placu zabaw na Os. Rubi-
nowym

 Otwarto oferty w przetargu na przebudowę 
ul. Przemysława i Wspólnej

Batorowo

 Przygotowanie do przetargu na przebudowę 
ul. Widok 

Ceradz Kościelny

 Przygotowanie procedury przetargowej na 
wykonanie termomodernizacji budynku 
szkoły podstawowej

Chyby

 Trwa budowa chodnika ul. Szkolnej

 Trwa opracowanie projektu nowej na-
wierzchni ul. Lipowej

Góra

 Otwarto oferty w przetargu na przebudowę 
ul. Szkolnej

Jankowice

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

 Trwają roboty polegające na rewitalizacji Ze-
społu Pałacowo-Parkowego 

Kokoszczyn 

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

 Ogłoszono przetarg na przebudowę świetlicy

Lusowo

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

 Trwa rozbudowa szkoły podstawowej

 Trwa opracowywanie dokumentacji na budo-
wę chodnika przy ul. Ogrodowej i Zakrzew-
skiej

Lusówko

 Trwają odbiory przy przebudowie Pałacu

 Otwarto oferty w przetargu na budowę ul. 
Przystaniowej

Przeźmierowo

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

 Zakończono opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na przebudowę ul. Leśnej

Kolejna, dziewiąta impreza wodniacka „Ster na Bydgoszcz” od-
była się w dniach 17-19 czerwca. Bogaty program kierowany 
był dla żeglarzy, wodniaków, całych rodzin, szczególnie dzieci. 

Czynne były muzea i galerie. Koncertowało wiele zespołów muzycz-
nych, w tym głównie szantowych. Odbyły się tradycyjnie regaty róż-
nych łodzi.

W sobotę, 18 czerwca, odbyła się parada wszystkich przybyłych łó-
dek. Piknikową atmosferę podkreślały liczne stoiska wystawowe oraz 
kulinarne. Osobą, która stała się ozdobą imprezy, była kapitan żeglarski 
Marta Sziłajtis-Obiegło. Pani Kapitan jest osobą, która jako najmłod-
sza zdobyła szlify kapitańskie – w wieku 19 lat (na zdjęciu z autorem 
artykułu). Spotkanie Pani Kapitan z żeglarzami w przystani Marina 
Bydgoszcz było bardzo ciekawe i ilustrowane ciekawymi filmami. Tra-
dycyjnie wieczorem w amfiteatrze Opery Nova odbył się koncert wspa-
nialej Siggy Davis, czarnoskórej jazzowej śpiewaczki. W niedzielę, 
19 czerwca, odbył się na Wyspie Młyńskiej ciekawy koncert „Zaucha 
i Przyjaciele”.

Uczestniczyłem w tej imprezie po raz czwarty. Nie zawiodłem się. 
Warto zatem zarezerwować sobie czas i przypłynąć w połowie czerwca 
do Bydgoszczy w następnym roku. Polecam!

~ Edmund Jurdziński z Przeźmierowa

Ster na Bydgoszcz

KRUS przypomina

W związku z trwającym okresem żniw i wzmożonymi w tym 
okresie pracami polowymi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego oddział regionalny w Poznaniu przypomina 

o obowiązku opłacenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne 
i ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składek, terminy opłacenia oraz 
dalsze szczegóły dostępne są na www.krus.gov.pl. ~ ARz

W 109. rocznicę

Kółko Rolnicze z Tarnowie Podgórnym zaprasza mieszkańców 
Gminy na obchody 109. rocznicy powstania Kółka. 

15 sierpnia o 12.00 w Kościele Serca Pana Jezusa w Tarnowie 
Podgórnym odprawiona zostanie dziękczynna msza św. w intencji zmar-
łych i żyjących członków Kółka. Potem nastąpi przemarsz pod tablicę pa-
miątkową przy Kościele pw. Wszystkich Świętych (tzw. małym kościółku) 
i złożenie kwiatów.  ~ Stanisław Leitgeber – Prezes Kółka Rolniczego

Edmund Jurdziński i kapitan Marta Sziłajtis-Obiegło
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Co Państwo myślą o propo-
zycji przebiegu linii ener-
getycznej Piła Krzewi-

na – Plewiska? Co można w nim 
zmienić? Czego chcieliby Pań-
stwo dowiedzieć się o inwestycji?

Do 2021 roku, na zlecenie Pol-
skich Sieci Elektroenergetycz-
nych S.A., powstawać będzie 
nowa, dwutorowa linia 400 kV. 
Zastąpi ona wysłużone połącze-
nie 220 kV. 

Zachęcamy mieszkańców Gmi-
ny Tarnowo Podgórne do składa-
nia uwag dotyczących inwestycji 
i proponowanego jej przebiegu. 
Państwa głosy będą brane pod 
uwagę przy wytyczaniu ostatecz-
nej propozycji przebiegu linii. 

Swoją opinię przekazać można:
- w trakcie spotkań informacyj-

nych, które na terenie gminy Tar-
nowo Podgórne odbędą się:

- 30 sierpnia o godz. 18.00 
w Centrum Sportu i Rekreacji 
w Sadach,

- 31 sierpnia o godz. 18.00 
w Urzędzie Gminy w Tarnowie 
Podgórnym (Budynek C),

Konsultacje społeczne linia 400 kv 

- cały czas na skrzynkę kon-
takt@liniapilaplewiska.pl lub za 
pośrednictwem strony www.linia-
pilaplewiska.pl, przez zakładkę 
Kontakt, 

- tradycyjną pocztą na adres: 
ENPROM HVL, ul. Taneczna 
18C, 02-829 Warszawa z dopi-

skiem: linia Piła Krzewina – Ple-
wiska (konsultacje).

Ze szczegółową mapą propono-
wanej trasy linii można zapoznać 
się na stronie www.liniapilaple-
wiska.pl w zakładce Trasa linii. 
W gminach dostępne są również 
bezpłatne foldery informacyjne 
o inwestycji. Forward PR

Rada Sołecka Przeźmierowa 
zaprasza mieszkańców na 
wycieczkę do Warszawy. 

Wyjazd w terminie 30 września – 2 
października. Zapisy od 18 sierpnia 
u sołtysa. Przy zapisie szczegółowe 
informacje oraz wpłata 50 zł w for-
mie zadatku. Zapraszamy!  ~ na

Wycieczka

Tarnowo Podgórne

Poznań

SADY

SWADZIM

KOBYLNIKI

granica Gminy

nowy przebieg

przebieg po istniejącej linii 220 kV

To ważna informacja dla osób, korzystających z aparatów słu-
chowych: przy Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy funk-
cjonuje tzw. pętla indukcyjna. To system wspomagania słuchu, 

umożliwiający  osobie niedosłyszącej odbiór czystego i wyraźnego 
dźwięku. Wystarczy aparat przełączyć na odpowiedni program – na 
cewkę telefoniczną T (posiada go ok. 90% aparatów słuchowych). Nie 
trzeba korzystać z dodatkowych odbiorników.

Miejsca, w których jest pętla, są tak oznakowane. ~ ARz

W naszej Gminie przy-
bywa miejsc, w któ-
rych można bezpłatnie 

korzystać z internetu. Po Rynku 
w Przeźmierowie teraz dostępny 
jest w Parku 700-lecia w Tarno-
wie Podgórnym i na plaży w Lu-
sowie. Hasło: poziomblizej

~ ARz

Pętla w UrzędzieBezpłatny 
internet

REE
has³o: poziom

blizej
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Przeźmierowo

 Na ukończeniu opracowywanie dokumenta-
cji projektowej na przebudowę ul. Wysogo-
towskiej

 Otwarto oferty w przetargu na przebudowę 
ul. Jagodowej.

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

 Ogłoszono przetarg na przebudowę (rewitali-
zację) Parku im. St. Kanikowskiego

Sady

 Trwa przebudowa ul. Rolnej

 Trwa opracowanie dokumentacji na przebu-
dowę ul. Za Motelem

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

Swadzim

 Trwają uzgodnienia dla przebudowy węzła 
drogowego na drodze krajowej nr 92

Sierosław

 Zakończono przebudowę ul. Pokrzywnickiej

 Trwa opracowywanie dokumentacji projek-
towej budowy budynków komunalnych w 
Sierosławiu

 Zakończono przebudowę ul. Granitowej

Tarnowo Podgórne

 Otwarto oferty w przetargu na przebudowę 
ulic: Kalinowa, Wrzosowa, Gerberowa, Mo-
drakowa 

 Trwa przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia

 Trwa wykonywanie izolacji pionowej prze-
ciwwilgociowej budynku gimnazjum i liceum

 Rozpoczęto modernizację schodów wejścio-
wych do szkoły podstawowej

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

 Trwa opracowywanie dokumentacji projek-
towej ścieżki pieszo-rowerowej ul. Cichej

Wysogotowo

 Trwa przebudowa ulicy Wierzbowej

 Przystąpiono do wykonania ogrodzenia tere-
nu rekreacyjnego przy ul. Długiej

Pozostałe

 Trwają prace remontowe w komunalnych 
budynkach mieszkalnych 

Bezpłatna 
neurorehabilitacja

Naszą Gminę zamieszkują i pracują na jej terenie ludzie, którzy 
wcześniej mieszkali za polską granicą. Bardzo chcemy się z 
nimi zaprzyjaźnić, poznać ich z bliska.

Dlatego proponujemy wspólne spotkanie 9 września w Gołębniku na 
ul. Magazynowej 25 w Przeźmierowie o godzinie 17.00, by przedsta-
wić, co moglibyśmy razem robić dla siebie i na rzecz społeczności lo-
kalnej. Chcemy wspólnie świętować uroczystości, poznawać narodowe 
kuchnie, wykonywać ozdoby związane z naszymi świętami oraz kre-
atywnie spędzać czas. ~ Rada Sołecka Przeźmierowo

Sami swoi

Fundacja „ORCHidea” za-
prasza rodziny osób z nie-
pełnosprawnością ruchową 

oraz/lub poznawczą, wynikającą 
z choroby o podłożu neurologicz-
nym (np. udar mózgu), posiada-
jące orzeczenie o niepełnospraw-
ności, do przesyłania zgłoszeń 
w projekcie pt. „Aktywna neuro-
rehabilitacja domowa”.

W ramach projektu osoby 
z orzeczoną niepełnosprawnością, 
zakwalifikowane przez specjalistę 
neurologa, będą w okresie wrze-
sień – listopad 2016 roku korzy-
stały z finansowanej ze  środków 

PFRON wielospecjalistycznej 
neurorehabilitacji domowej (m.in. 
wizyty fizjoterapeuty, neurologo-
pedy i/lub psychologa).

Zapisy pacjentów pod nr tel. 
782 271 227 lub/i pod adresem 
fundacja.orchidea@gmail.com

Fundacja „ORCHidea” otrzy-
mała dotację ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na re-
alizację zadań z zakresu rehabili-
tacji zawodowej i społecznej osób 
z niepełnosprawnościami uchwa-
łą nr 2437/2016 Zarządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Na rower  
z mapą!

Sprawdź, co  
się dzieje w Twojej 
miejscowości

Ukazał się „Przewodnik 
po trasach rowerowych 
Gminy Tarnowo Podgór-

ne”. To zbiór map z wytyczony-
mi szlakami: wodnym, łączniko-
wym, niebieskim, przemysłowym 
oraz Pierścieniem dookoła Gmi-
ny. Przy każdej trasie wskazano 
jej długość, średni czas przejaz-
du, rodzaj nawierzchni oraz opi-
sano natężenie ruchu ulicznego. 
Wszystkie szlaki są tak wytyczo-
ne, by każdy mógł poznać Gminę 
z perspektywy dwóch kółek. 

Przewodnik jest dostępny 
w Biurze Obsługi Klienta w Urzę-
dzie Gminy Tarnowo Podgórne 

oraz w Filii. Będzie go można 
otrzymać w gminnym namiocie 
promocyjnym podczas imprez 
plenerowych.  ~ ARz
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Podczas marcowej sesji Rady Gminy Grupa 
Konkret SA zaprezentowała koncepcję urba-
nistyczno-architektoniczną zabudowy kuba-

turowej w centrum Jankowic, na terenie po byłej 
spółdzielni rolniczej. Przedstawiony projekt zakła-
da budowę 5 budynków szeregowych po 6-8 seg-
mentów każdy (razem ok. 30 segmentów). Ich pla-
nowana wysokość to 12 m. Każdy budynek będzie 
się składał z trzech kondygnacji, z czego parter prze-
znaczony został na cele usługowe lub mieszkaniowe, 
natomiast wyższe kondygnacje – wyłącznie miesz-
kaniowe. W ten sposób powstanie ok. 200 mieszkań 
– to co najmniej 500 nowych mieszkańców. Tym sa-
mym docelowo podwoiłaby się liczba mieszkańców 
Jankowic. Projekt zakłada również dwa miejsca par-
kingowe na mieszkanie, umiejscowione w sąsiedz-
twie zabudowy.

Tę koncepcję autorzy przedstawili również na spo-
tkaniu z mieszkańcami Jankowic, które odbyło się 18 
maja. 

W ślad za zaprezentowaną koncepcją, 1 czerw-
ca mieszkańcy Jankowic złożyli petycję do Wójta, 
wyrażając w niej swój sprzeciw przeciwko tej for-
mie zabudowy. Podkreślili, iż ta inwestycja będzie 
znacząco zaburzać istniejącą wiejską panoramę z ni-
skimi budynkami zabudowy jednorodzinnej ze spa-
dzistymi dachami. Składający petycję obawiają się 
również, iż planowana zabudowa zasłoni Zespół Pa-

łacowo-Parkowy.  Pod petycją 
podpisało się 236 osób, dla któ-
rych rozwiązaniem możliwym 
do zaakceptowania jest zabudo-
wa szeregowa o wysokości nie-
przekraczającej 9 m, ze spadzisty-
mi dachami, będąca w harmonii 
z wiejskimi domami jednorodzin-
nymi.

Wójt rozpatrzył złożoną pety-
cję, a zawarte w niej oczekiwa-
nia mieszkańców przekazał jako 
wytyczne do procedowania miej-

scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Procedura 
opracowania i uchwalenia planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go przewiduje wyłożenie projektu 
do publicznego wglądu. Będzie to 
czas do wyrażenia swoich opinii 
czy oczekiwań przez zaintereso-
wane strony w formie uwag, zło-
żonych pisemnie. O ostatecznym 
kształcie tego planu zadecyduje 
Rada Gminy.

 ~ ARz

Co w Jankowicach?

Ireneusz Rembalski z Prze-
źmierowa kolejny raz repre-
zentował naszą Gminę na 

własnoręcznie skonstruowanym 
pływadle. Tym razem wystartował 
w XXI edycji Mistrzostw Polski 
w Pływaniu Na Byle Czym „Co 
Ma Pływać Nie Utonie”, która od-
była się 31 lipca w Augustowie. 

Spływające rzeką Nettą ciekawe 
pływadła obserwowały kilkuna-

Nasze pływadło w Augustowie

stotysięczne tłumy, zgromadzone na błoniach nad rzeką Nettą. – Byłem 
bardzo zaskoczony zainteresowaniem, jakie wzbudziła moja konstrukcja 
– wspomina pan Ireneusz. – Kiedy na pływadle przybiłem na brzegu, 
przychodzili dorośli z dziećmi, żeby sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia.

Prezentacje wszystkich konstrukcji pływających można obejrzeć na 
naszej stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce Me-
dia.

~ ARz
Udział w Mistrzostwach w Pływaniu na Byle Czym  

wspierała Gmina Tarnowo Podgórne.  

Wizualizacja koncepcji zabudowy Jankowic



8       / sąsiadka~czytaj / sierpień 2016

 aktualności

Przedmiot Średni wynik 
w LO w TP

Średni wynik  
w kraju

Średni wynik 
w okręgu

Średni wynik dla powiatu 
poznańskiego

Średni wynik dla  
m. Poznania

j. polski 65 59 56,9 56,5 61,5
j. angielski 74 71 71,3 68,2 77,8
matematyka 58 56 54,1 46,5 58,8

Wyniki matur 

5 lipca maturzyści naszego liceum odebrali świa-
dectwa dojrzałości. Średnie wyniki są lepsze 
w porównaniu do ubiegłorocznych. Cieszy 

szczególnie dobry wynik z mate-
matyki. 

Oto zestawienie średniej 
z trzech przedmiotów obowiąz-
kowych 54 absolwentów tarnow-
skiego liceum w porównaniu ze 

średnimi wynikami w kraju, okrę-
gu (województwa: wielkopolskie, 
lubuskie i zachodniopomorskie), 
Powiatu Poznańskiego i miasta 
Poznania (dane w procentach).

~ P. Smolibocki

Wielkopolskie Centrum Onkologii zaprasza 
na badania w ramach „Programu profilak-
tyki nowotworów głowy i szyi”. 

W ramach programu wykonywane są bezpłatne 
badania laryngologiczne oraz badania endoskopowe, 
a na dalszych etapach pobierane są próbki do badań 
histologicznych, na podstawie których podejmowana 
jest decyzja o ewentualnym dalszym postępowaniu 
(np. wdrożeniu leczenia). 

Do udziału w badaniach kwalifikowani będą męż-
czyźni i kobiety w wieku 40-60 lat, z grupy pod-
wyższonego ryzyka, zameldowanych na terenie woj. 
wielkopolskiego. 

Informacje na temat Programu, adresy placówek 
wykonujących badania  znajdują się na stronie inter-
netowej www.pngs.wco.pl 

~ ARz 

Fundacja Free Time zaprasza na kolejne spotka-
nia z grami planszowymi. To świetny sposób 
na spędzanie wolnego czasu, rodzinnie i ze 

znajomymi. 
Najbliższe spotkania odbęda się 19 sierpnia i 23 

września w budynku GKS Tarnovia przy ul. 23 Paź-

Od 1 lipca została zmieniona branża, premiowana w Narodowej 
Loterii Paragonowej – obecnie są to „restauracje i inne placów-
ki gastronomiczne, przygotowanie i podawanie napojów”. Do 

końca września można zbierać paragony fiskalne z restauracji, barów, 
lodziarni, kawiarni i pizzerii oraz rejestrować je na stronie loterii. Dzię-
ki temu mamy szansę na wygranie nagrody specjalnej, czyli samochodu 
Opel Insignia. Najbliższe losowanie odbędzie się 17 października. 

Organizowana przez Ministerstwo Finansów Loteria Paragonowa cie-
szy się dużą popularnością. W trwającej od października 2015 r. akcji 
zarejestrowano już ponad 100 mln paragonów. W zamian za wspieranie 
uczciwej przedsiębiorczości uczestnicy loterii wygrywają samochody 
i inne wartościowe nagrody. Aktualne informacje znajdują się na www.
loteriaparagonowa.gov.pl

~ ARz

Program profilaktyki 
nowotworów głowy 
i szyi

Tymczasem w loterii 
paragonowej

Przyjdź – pograj
dziernika 34 w Tarnowie Podgórnym w godz. 16.00 – 21.00 (na miejscu 
dostępne parking i miejsce do przypięcia rowerów). 

– Serdecznie zapraszamy wszystkich nieśmiałych i niezdecydowa-
nych – zachęcają organizatorzy z Fundacji Free Time. – W grupie gra-
czy mamy sympatycznych animatorów, którzy wytłumaczą proste zasady 
i zbiorą współgraczy przy stole.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy bez względu na 
wiek i doświadczenia planszówkowe!

Fundacja Free Time
Projekt wspierany jest przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Rada Gminy uchwaliła, przygotowaną przez 
Wójta, procedurę wspierania pomysłów 
mieszkańców Gminy, zwaną Budżetem Ini-

cjatyw Społecznych. Właśnie rusza możliwość zgła-
szania pomysłów w pierwszej jego edycji. Na propo-
zycje czekamy do 15 września.

Dotychczas, aby realizować pomysły, trzeba było 
założyć stowarzyszenie i ubiegać się o wsparcie 
w ramach gminnego Programu Współpracy z Orga-
nizacjami Pozarządowymi. – Nie każdy jednak chciał 
formalizować swoje działania – mówi Wójt Tadeusz 
Czajka. – A przecież warto o każdy pomysł dbać i je-
śli tylko pozwalają na to możliwości organizacyjne 
i finansowe, realizować. Bo spotkania sąsiedzkie, 
akcje społeczne i inne podobne propozycje integru-
ją mieszkańców i pozwalają się lepiej wzajemnie po-
znać. 

Rozwiązaniem ma być Budżet Inicjatyw Społecz-
nych skierowany do indywidualnych osób lub grup 
nieformalnych.

Na stronie www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce 
Budżet Inicjatyw Społecznych znajdują się wszyst-

Umowa Partnerska pomiędzy Gminami Tar-
nowo Podgórne i Czorsztynem została pod-
pisana w piątek, 5 sierpnia, przez Wójtów 

Tadeusza Czajkę i Tadeusza Wacha. Uroczystość 
miała miejsce na Zamku w Czorsztynie. Świadkami 
wydarzenia byli radni zarówno z gminy Czorsztyn 
jak i Tarnowa Podgórnego. 

Pierwsze kontakty z Gminą Czorsztyn rozpoczęły 
się w 2012 roku dzięki pośrednictwu Związku Pod-
halan w Poznaniu. List intencyjny w sprawie nawią-
zania współpracy został podpisany w 2014 roku. W 
maju i czerwcu bieżącego roku obie Rady Gminy 
podjęły uchwałę o przystąpieniu do Partnerstwa. Ma 
ono w sposób szczególny obejmować budowanie re-
lacji między społecznościami obu Gmin, dając możli-
wości bliższego poznania się, wymiany doświadczeń 
i współpracy między organizacjami i stowarzysze-
niami. Stronom zależy również na kontaktach mię-
dzy placówkami oświatowymi. Ważnym elementem 
jest poznawanie w obszarze kultury. Folklor podha-
lański, izby regionalne, muzea, bacówki oraz przy-
wiązanie do tradycji to piękne elementy tamtejszej 

Partnerstwo z Czorsztynem podpisane

kultury. Nasze rejony różnią się znacznie nie tylko krajobrazowo, ale i 
kulturowo. Trzy Korony, spływ Dunajcem, zalew Czorsztyński czy Pie-
niński Park Narodowy to tylko niektóre, warte poznania atrakcje gminy 
Czorsztyn. Gminy będą się wzajemnie promować przy okazji różnych 
wydarzeń, a także dzielić się dobrymi praktykami administracyjnymi. 

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat – I Zastępca Wójta

Budżet Inicjatyw Społecznych

Masz pomysł – Gmina pomoże ci go zrealizować!
kie potrzebne dokumenty. Naj-
ważniejszym jest Formularz 
zgłoszenia zadania. Przed wy-
pełnieniem wniosku warto za-
poznać się z Regulaminem, któ-
ry precyzuje m.in. jakie projekty 

będą przyjmowane, kto może je 
zgłaszać i w jaki sposób wypeł-
niać wnioski. Należy pamiętać, 
że każde zadanie musi być po-
parte podpisami 30 mieszkańców 
Gminy. Uwaga – w tej procedurze 
nie można zgłaszać propozycji in-

westycyjnych – te w naszej Gmi-
nie zgłaszane są w ramach Planu 
Rozwoju Lokalnego.

Zgłoszenia zweryfikuje Komi-
sja powołana przez Wójta. Kiedy 
poznamy ostateczną listę propo-
nowanych zadań, rozpocznie się 
głosowanie mieszkańców. Głos 
będzie można oddać, wykorzystu-
jąc karty do głosowania, dostępne 
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Gminy lub w Filii Urzędu w Prze-
źmierowie, a także do pobrania 
w zakładce na gminnej stronie 
internetowej. Posiadacze Karty 
Mieszkańca będą mogli głosować 
elektronicznie na naszej stronie 
internetowej. Propozycje, które 
uzyskają najwięcej głosów, otrzy-
mają wsparcie z Budżetu Gminy.

~ ARz

Harmonogram konsultacji Budżetu Inicjatyw Społecznych 
od 15 sierpnia do 15 września 2016 r. Składanie projektów przez mieszkańców
do 30 września 2016 r. Weryfikacja zgłoszonych propozycji
do 7 października 2016 r. Publikacja zakwalifikowanych projektów
od 28 października do 10 listopada 2016 r. Głosowanie mieszkańców
od 14 listopada do 28 listopada 2016 r. Podsumowanie wyników
do 9 grudnia 2016 r. Ogłoszenie wyników

Od lewej: Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne Grzegorz Leon-
hard, Wójt Tadeusz Czajka, Wójt Tadeusz Wach, Przewodniczący Rady Gminy 
Czorsztyn Stanisław Chmiel

Na propozycje 
czekamy  
do 15 września
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Trzydziesta, a więc w pew-
nym sensie jubileuszowa, 
sesja Rady Gminy odbyła 

się 26 sierpnia. Na pierwszej z wa-
kacyjnych sesji na radnych czekał 
pakiet, składający się z 11 projek-
tów uchwał. To niezbyt duża daw-
ka jak na standardy panujące w 
Radzie Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Zanim jednak Rada przystąpi-
ła do uchwalania przedłożonych 
projektów na forum jej obrad, 
odbyła się uroczystość wręcze-
nia nagród w rywalizacji sporto-
wo-rekreacyjnej sołectw o puchar 
Wójta Gminy Tarnowo Podgór-
ne w sezonie 2015-2016. Po raz 
pierwszy od niepamiętnych cza-
sów w rywalizacji tej zwyciężyło 
sołectwo Przeźmierowo. Na po-
dium stanęły też sołectwa Tarno-
wo Podgórne i Baranowo. Relację 
z opisanej uroczystości czytelnicy 
znajdą wewnątrz bieżącego nu-
meru na str. 39. 

Podejmowanie uchwał zain-
augurował projekt, dotyczący 
powołania Młodzieżowej Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne. Taki 
organ istniał i funkcjonował już w 
naszym samorządzie w kadencji 
2002-2006 r. lecz z różnych przy-

Z prac 
Rady Gminy

Sesja z 26 sierpnia

czyn jego idea została zarzuco-
na. Z inicjatywy dwóch młodych 
uczniów Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Powstańców Wielko-
polskich w Tarnowie Podgórnym 
oraz nauczycielki z tej placówki – 
Aliny Śmidody, idea samorządno-
ści wśród młodych ludzi w naszej 
Gminie ma sporą szansę na re-
aktywację. Wybory do Młodzie-
żowej Rady Gminy odbędą się 
najprawdopodobniej już we wrze-
śniu tego roku! 

Kolejne dwa projekty uchwał 
dotyczyły gospodarki finansowej 
Gminy. Rada dokonała zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy i noweli w jej budże-
cie. Tym razem dokonano znacz-
nej modernizacji planu dochodów 
i wydatków, by znaleźć dodatko-
we środki zwłaszcza na dokoń-
czenie ul. Wierzbowej w Wysogo-
towie oraz prace modernizacyjne 
w placówkach oświatowych. Sto-
sunkowo szeroką reprezentację 
w programie sesji miały projekty 
z zakresu gospodarki przestrzen-
nej. W obrębie tej tematyki Rada 
przyjęła: zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów zabudo-
wy mieszkaniowej w Lusówku 
„Osiedle Morskie Centrum” oraz 
terenów podobnego przeznacze-
nia położonych w Sierosławiu 
w rejonie ul. Pokrzywnickiej. 
Rozstrzygnięcia doczekała się 
też wielokrotnie modyfikowana 
zmiana miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulic Wierzbowej, Grzy-
bowej i Szparagowej (teren spółki 
Inea SA) w Wysogotowie. Z kolei 
miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego w Sierosławiu 
w rejonie ul. Prostej – na skutek 
wprowadzenia przez Radę Gmi-
ny wielu daleko idących zmian 

– został uznany jako nadający się 
jedynie do ponowienia procedu-
ry w niezbędnym zakresie. Rada 
wyraziła też zgodę na przejęcie 
w użytkowanie nieruchomości 
położonej w Tarnowie Podgór-
nym. Projekt ten dotyczył przeję-
cia przez Gminę terenu, będącego 
własnością Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej położonego w cen-
trum miejscowości, stanowiącego 
swoisty park pamięci. Zagwaran-
tuje to utrzymanie w tym miejscu 
statusu przestrzeni publicznej. 

Na zakończenie obrad Rada 
dokonała ponownego przyjęcia 
regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne. Powrót tej 
uchwały pod obrady Rady Gmi-
ny miał charakter proceduralny 
i wiązał się jedynie z konieczno-
ścią uaktualnienia podstaw praw-
nych. 

Szczegóły dotyczące opisywa-
nej sesji znajdują się na stronie in-
ternetowej Gminy.

Kolejna sesja Rady Gminy od-
będzie się 22 sierpnia. Wszyst-
kich, chcących w niej uczestni-
czyć, serdecznie zapraszam. 

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Wybory do 

Młodzieżowej 

Rady Gminy 

najprawdopodobniej  

we wrześniu
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XVII Powiatowy Przegląd
Zespołów Folklorystycznych

Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne

LUSOWO, 21 SIERPNIA 2016
10:30 Msza Święta w Kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba Apostoła
11:30 Korowód i Obrzęd Dożynkowy - Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”

13.00  XVII Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych
  w ramach Festiwalu Sztuki Ludowej:
 
13:00 Mali Lusowiacy
13:15 Zespół „Olszyna”
13:35 Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”
13:55 Wielkopolska Kapela „Koźlary”
14:15 Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie”
14:35 Zespół Folklorystyczny „Mali Poligrodzianie” 
14:55 Zespół Pieśni i Tańca „Szreniawa”
15:10 Grupa Folklorystyczna „Lipovjan” (Czechy)
15:30 Grupa Taneczna F.U.F. Foreningen for 
  Uljydernes Folkedansfestival (Dania)
15:45 ogłoszenie wyników Powiatowego Przeglądu
  Zespołów Folklorystycznych
15:55 Grupa Taneczna „Kisalföld” (Węgry)
16:15 Zespół Folklorystyczny „Prvi Partizan” (Serbia)
16:30 ogłoszenie wyników konkursu na najpiękniejsze    
  stoisko i wieniec dożynkowy
16:45 Zespół Tańca Ludowego „Oblik” (Słowacja)
17:05 Grupa Taneczna „Palma Africana” (Kolumbia)
17:25 Zespołu Tańca Ludowego „Poligrodzianie”
17:40 Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”
gwiazdy wieczoru
18:50 Tomáš Kočko z zespołem (Czechy)
20:00 Zespół „Tbeti” (Gruzja)

WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ:              ORGANIZATORZY:                                        PARTNERZY:                      PATRONAT:     

Organizowane po raz trze-
ci Gminne Dożynki to 
wyraz naszego szacun-

ku dla rolników za ich codzien-
ny trud i ciężką pracę. To również 
okazja do wspólnego, rodzinnego  
świętowania. 

Gmina Tarnowo Podgórne, 
choć dzisiaj znana z przedsię-
biorczości, nie zapomina o swo-
ich rolniczych korzeniach. I cho-
ciaż przez ostatnie ćwierćwiecze 
mocno zmienił się otaczający nas 
krajobraz, to jednak rolnicy w na-
szej Gminie nadal  prowadzą duże 
i bardzo nowoczesne gospodar-
stwa. Dożynki są okazją do po-
dziękowania za tę ciężką, co-
dzienną pracę. 

Z grona najlepszych rolników 
wybrani zostali Starostowie Do-
żynek. W tym roku te funkcje peł-
nić będą: Ewa Piszczyńska z Ce-
radza Kościelnego oraz Mirosław 
Gabrielski z Batorowa. 

Uroczystości dożynkowe roz-
poczną się od dziękczynnej mszy 
św., o godz. 10-30, przed którą 
przedstawiciele sołectw wnio-
są wieńce dożynkowe. Potem, 
prowadzeni przez Zespół Pieśni 
i Tańca Lusowiacy, przejdzie-
my korowodem na przykościel-
ny plac. Tu tancerze zaprezentują 
tradycyjne obrzędy żniwne. Kul-
minacyjnym momentem będzie 
przekazanie gospodarzom Doży-
nek – Wójtowi Tadeuszowi Czaj-
ce i Proboszczowi dr Dariuszowi 
Madejczykowi – chleba wypie-
czonego z mąki z tegorocznych 
zbiorów. 

Podczas festynu, na stoiskach 
przygotowanych przez każde z 16  
sołectw będzie można spróbować 
regionalnych przysmaków – na 
pewno nie zabraknie  słodkich 
wypieków, pierogów czy chleba 
ze smalcem. A o 13.00 rozpocznie 
się 17. Przegląd Zespołów Folk-
lorystycznych, odbywający się 
w ramach Festiwalu Sztuki Ludo-
wej  (szczegółowy opis zespołów 
występujących podczas Przeglądu 
znajduje się na str. 32).

~ ARz

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
oraz

Ksiądz Proboszcz dr Dariusz Madejczyk
zapraszają na Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne

21 sierpnia,  Lusowo, plac U Księdza za płotem, 
początek o 10.30

Dożynki Gminne - Lusowo 2016
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TP-KOM, poprzez system 
studni głębinowych, pozy-
skuje wodę z czterech jej 

ujęć głębinowych w Kiączynie, 
Wysogotowie, Dąbrówce i Luso-
wie. Następnie w procesie „pro-
dukcji” na Stacjach Uzdatniania 
Wody w Kiączynie, Wysogotowie 
i Lusowie przygotowuje wodę do 
spożycia i wykorzystania przez 
mieszkańców, przedsiębiorców 
i zakłady przemysłowe. 

– Spółka przykłada szczególną 
wagę do procesu przygotowania 
jej do spożycia poprzez ciągłe mo-
dernizowanie, unowocześnianie 
i odnawianie eksploatowanych 
stacji uzdatniania oraz przepom-
powni – mówi Waldemar Nowak, 
Prezes Zarządu TP-KOM. – Na 
bieżąco prowadzimy analizy fi-
zyko-chemiczne produkowanej 
wody, a kwartalne wyniki publi-
kujemy na naszej stronie interne-
towej www.tp-kom.pl. 

Wskazane analizy potwierdzają, 
że uzdatniona, płynąca z naszych 
kranów woda spełnia wszystkie 
narzucone  normy  krajowe  jak 
i wytyczne zawarte w Dyrekty-
wie Unijnej, dzięki czemu speł-
nia ona wymogi Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia dotyczącego ja-
kości wody przeznaczonej do spo-
życia przez ludzi. Co więcej: dla 
wszystkich badanych wskaźni-
ków osiąga poziomy zdecydowa-
nie niższe od maksymalnych war-
tości dopuszczalnych.

Skąd więc odczucia niezado-
wolenia mieszkańców spoży-
wających naszą wodę, a także 
wykorzystujących ją do celów 
związanych z higieną i czysto-
ścią, a dotyczące jej jakości. Otóż 
przyglądając się wynikom ana-
lizy próbek wody odnajdujemy 
wskaźnik twardości wody. Okre-
śla on sumaryczną zawartość jo-
nów wapnia i magnezu występu-
jących w wodzie, niezależnie od 
związków, w jakich w niej wystę-
pują. Dla wszystkich naszych ujęć 
wody wskaźnik ten zawiera się 
w przedziale 19 – 22 (0N) - stopni 
niemieckich.

Pijmy tarnowską kranówkę
 Twardość wody podawana jest w różnych jednostkach – poniżej przedstawiamy przydatną 

tabelę pozwalającą w prosty sposób ustalić stopień jej twardości dla różnych jednostek oblicze-
niowych:

Lp Stopień twardości wody Jednostka twardości wody
[mval/l] [mg CaCO3] [oN] [mmol/l]

1 Woda bardzo miękka <2 <100 <5,6 <1
2 Woda miękka 2 – 4 100 – 200 5,6 – 11,2 1 – 2
3 Woda średnio twarda 4 – 7 200 – 350 11,2 – 19,6 2 – 3,5
4 Woda twarda 7 – 11 350 – 550 19,6 – 30,8 3,5 – 5,5
5 Woda bardzo twarda >11 >550 >30,8 >5,5

Odszukując wyznaczone w badaniach 
wskaźniki twardości „Wody Tarnowskiej” 
w prezentowanej tabeli bardzo szybko zauwa-
żamy, że klasyfikuje on naszą wodę na po-
graniczu przedziałów wody  średnio-twar-
dej i twardej. 

W Polsce zgodnie z wcześniej przytoczo-
nym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
twardość wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi musi zawierać się w przedziale 60 
– 500 mg CaCO3/l, czyli zgodnie z tabelą jej 
twardość może zawierać w przedziale od bar-
dzo miękkiej do bardzo twardej.

Najbardziej znanym i odczuwalnym efek-
tem korzystania z twardej wody jest wszech-
obecny w gospodarstwach domowych kamień: 
na dnie czajnika, na grzałkach i bębnach pra-
lek, na szybach kabin prysznicowych, a także 
w postaci oleistych plam na szklance z herbatą. 

Twarda woda na pewno skutecznie utrudnia 
nam życie. Jednak wg Światowej Organizacji 
Zdrowia nie ma żadnych przekonywujących 
dowodów, że twardość wody powoduje nie-
korzystne skutki dla zdrowia. Wręcz prze-
ciwnie, badania wskazują, że twardość wody, 
poprzez obecność w niej mikroelementów 
(zwłaszcza magnezu i wapnia), może chronić 
przed chorobami. Jednakże dostępne dane są 
niewystarczające, aby jednoznacznie udowod-
nić związek przyczynowo-skutkowy. 

Należy jednak podkreślić, że magnez 
i wapń, niezwykle istotne dla organizmu czło-
wieka, są dużo łatwiej przyswajalne z wody 
niż z pożywienia: magnez w wodzie jest ok. 
30-krotnie łatwiej wchłaniany w porównaniu 
z tym, pochodzącym z żywności. Wielu spe-
cjalistów uważa, że istotnym źródłem magne-
zu jest woda pitna, a w szczególności woda 
twarda, która zawiera go znacząco więcej. 

Szacunki wskazują, że dziennie spożywa-
my około 2,3 mg/l magnezu z wodą dla wody 
miękkiej i 52,1 ml/l magnezu dla wody twar-
dej (przy spożywaniu 2 litrów wody dziennie 
przez osoby dorosłe). Ze względów zdrowot-
nych najkorzystniejsze stężenie wapnia w wo-
dzie to 30 do 80 mg/l. Miękka woda, pozba-
wiona tych pierwiastków, może być większym 
zagrożeniem dla organizmu człowieka niż 

woda twarda. Nie jest zatem wskazane zmięk-
czanie wody, tj. pozbawianie jej mikroelemen-
tów magnezu i wapnia.

Obiektywnie należy jednak wskazać, że 
w zależności od oddziaływania innych czyn-
ników, takich jak np. odczyn pH, korzystanie 
z wody o twardości pow. 200 mg CaCO3/l 
może powodować odkładanie się kamienia 
w instalacji wodnej, stopniowo zmniejszając 
przepustowość instalacji wodnej oraz zwięk-
szać zużycie środków myjących i piorących. 
Podczas gotowania mikrocząsteczki wapnia 
rozpuszczają się i osadzają w formie kamienia 
na ściankach naczyń kuchennych czy grzał-
kach w urządzeniach. Jednocześnie jednak ni-
ska zawartość jonów wapnia i magnezu sprzy-
ja rozwojowi procesu korozji w instalacjach 
i sieciach wodociągowych. 

Wnioski są zatem następujące:
1. Ze względów zdrowotnych najlepsza do 

spożycia jest woda średnio-twarda i twar-
da o optymalnej zawartości od 100 do 500 mg 
CaCO3/l;

2. Wapń, główny składnik wpływający na 
twardość wody, nie ma żadnego szkodliwe-
go wpływu na zdrowie, wręcz przeciwnie: dla 
utrzymania w dobrym stanie kości, zębów za-
lecane jest picie wody, zwierającej sole mine-
ralne wapń czy magnez;

3. Magnez zawarty w wodzie do picia jest 
30-krotnie łatwiej wchłaniany przez organizm 
ludzki w porównaniu z magnezem pochodzą-
cym z żywności;

4. Najprostszym rozwiązaniem dostarcza-
nia codziennej dawki wapnia i magnezu, któ-
rej potrzebuje nasz organizm, jest picie wody 
z kranu;

5. Dla celów przemysłowych i gospodar-
czych, do zasilania kotłów grzewczych, pralek, 
instalacji chłodniczych najkorzystniejsza jest 
woda miękka tj. pozbawiona składników po-
wodujących tworzenie się kamienia kotłowego;

TP-KOM prowadzi prace nad rozwiąza-
niami uzdatniania wody, dla indywidualnych 
gospodarstw domowych, eliminującymi od-
kładanie się kamienia i skutki odziaływania 
twardej wody na urządzenia oraz instalację 
wodną.  ~tp-kom
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Zajęcia Akademii Pływania rozpoczną się  
12 września. Cena za semestr, który obejmu-
je 18 zajęć, wynosi 699 zł w małych grupach 

(max 5 osób) oraz 520 zł w grupach dużych (max 
12 osób). Istnieje możliwość płatności w dwóch ra-
tach. 

Zajęcia prowadzone są dla wszystkich grup wie-
kowych poczynając od 3-miesięcznych maluszków 
do osób dorosłych. Zapisy prowadzone będą od  
15 sierpnia online oraz w kasach pływalni. 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej 
stronie internetowej www.tarnowskie-termy.pl

W razie pytań prosimy o kontakt akademia@
tarnowskie-termy.pl telefonicznie 604 150 234,  
888 424 555.

 ~ TT

Akademia Pływania 
zaprasza

Klub Fitness Piwnica Pod Termami. Wybór Mistrzów, Twój Wy-
bór. Zadbaj o formę i zaplanuj treningi już teraz. W Piwnicy – 
karnety open: bez opłaty wstępnej i bez umowy! Zapraszamy 

do czterech sal: siłowni, dwóch sal fitness oraz do sali mentalnej. 
Sala siłowni podzielona z kolei będzie na cztery strefy tematyczne: 

cardio (do treningu aerobowego – bieżnie, rowery), wolnych ciężarów 
(sztangi, hantle – wzmocnienie ciała, budowa masy mięśniowej), ma-
szyn siłowych (ćwiczenie wybranych partii mięśniowych na specjali-
stycznych urządzeniach) oraz treningu funkcjonalnego z wykorzysta-
niem m.in. piłek, power bagów, lin i systemów TRX.

W trzech salach fitness odbywać się będą regularne zajęcia grupowe 
i treningi. W grafiku znajdą się zajęcia: wzmacniające, budujące tkan-
kę mięśniową, choreograficzne, taneczne (np. zumba), spalającą tkankę 
tłuszczową oraz mentalne takie jak joga, pilates, zdrowy kręgosłup itp. 
Zapraszamy również na różnorodne zajęcia na rowerach stacjonarnych 
– indoor cycling,

Od października planujemy specjalne 90-minutowe zajęcia dla naj-
młodszych (już od czwartego roku życia) – ogólnorozwojowe z elemen-
tami samoobrony! Niebawem więcej szczegółów! ~ TT

Dzień 6 sierpnia i nastę-
pująca po nim noc były 
pełne atrakcji. Zaczęli-

śmy od gorących rytmów i za-
jęć zumby, następnie odbyły się 
zajęcia z trampolinami. Potem 
w samo południe rozegrano me-
cze piłki plażowej o Puchar Pre-

Hawajska Noc Basenowa 
zes Tarnowskich Term: I miejsce 
– WUEF Club, II miejsce – In-
struktorzy Akademii Pływania, III 
– Park Rozrywki Rodzinka, IV – 
Tarnowo Podgórne City oraz V – 
POK Term. Zabawa była przednia 
– rewanż w Skórzewie na począt-
ku września. 

O 16 rozpoczął się  maraton In-
doorcycling z Celiną z Klubu Fit-
ness Piwnica Pod Termami. Po 
południu na basenach była mu-
zyka grana przez DJ, zajęcia ta-
neczno-fitnessowe w wodzie,  
a o 22.00 Karaoke.

~ TT

Bądź fit – Piwnica  
pod Termami zaprasza
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POselskie wieści

Realizując Uchwałę Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne Wójt Tadeusz Czajka informu-
je, że nabór kandydatów na członków Rady 

Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne rozpocznie się 
29 sierpnia i potrwa do 12 września (decyduje data 
wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy). 

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Senio-
rów mogą dokonać:

- Koła i Kluby Seniorów, działające na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne 

- Uniwersytet Trzeciego Wieku, funkcjonujący 
w Gminie Tarnowo Podgórne

Wskazane organizacje dokonują zgłoszenia kan-
dydatów na formularzu zgłoszeniowym, którego 
wzór znajduje się na stronie tarnowo-podgorne.pl 
w zakładce Rada Seniorów. 

Rada Seniorów już wkrótce
Skład Rady ogłosi Wójt 15 

września.
W drodze Uchwały przyjęta zo-

stała następująca zasada: w przy-
padku kół i klubów seniora – na 
każdych 100 członków organi-
zacja może zgłosić jednego kan-
dydata, natomiast Uniwersytet 
III Wieku może reprezentować 4 
kandydatów. Łącznie Rada będzie 
się składać z 11 – 15 członków. 

Przypomnijmy: Rada Seniorów 
pełni funkcję doradczo-konsulta-
cyjną. Może wychodzić między in-
nymi z inicjatywą działań na rzecz 
osób starszych, reprezentując to śro-

Drodzy Czytelnicy, po-
dobnie jak w większości 
państw UE, sierpień jest 

miesiącem, w którym Sejm nie 
obraduje. Nie jest to jednak rów-
noznaczne z błogim wakacyjnym 
lenistwem, gdyż już mniej wię-
cej wiemy, czym posłowie będą 
zajmować się jesienią. Będzie to 
trudny czas, do którego trzeba się 
solidnie przygotować.

Po pierwsze budżet. Rok 2017 
będzie pierwszym autorskim ro-
kiem budżetowym Prawa i Spra-
wiedliwości. Docierają do nas 
różne informacje dotyczące m. 
in. wątpliwości co do źródeł fi-
nansowania Programu Rodzina 
500 Plus, który w tym roku zo-
stał w dużej mierze sfinansowany 
z jednorazowej operacji sprzeda-
ży aukcji LTE. Ponadto minister 

finansów najprawdopodobniej 
wycofa się z planów obniżki VAT. 
Nie znamy do końca kosztów dys-
kusyjnej reformy edukacji, likwi-
dującej gimnazja. Te i wiele in-
nych czynników, a także rosnące 
w tempie ekspresowym zadłuże-
nie Państwa sprawia, że o kondy-
cji finansowej Polski można my-
śleć z pewnym zaniepokojeniem. 

Po drugie kwestie światopo-
glądowe. Po raz kolejny do Sej-
mu trafiły dwie ustawy dotyczą-
ce aborcji – jeden całkowicie jej 
zakazujący, a drugi liberalizujący 
zasady i kryteria usuwania ciąży. 
W mojej ocenie ciężko wypraco-
wany kompromis aborcyjny, któ-
ry obowiązuje nas aktualnie jest co 
do zasady bardzo sensowny i cięż-
ko oczekiwać drastycznych zmian 
w tym zakresie. Poza dobrze zor-

ganizowanymi zwolennikami obu 
projektów jest zdecydowana więk-
szość, która zgodnie z badaniami 
ceni sobie dotychczasowe umiar-
kowane rozwiązanie. 

Po trzecie – czeka nas komisja 
śledcza w sprawie Amber Gold, 
a także dalszy ciąg historii zwią-
zanej z Trybunałem Konstytu-
cyjnym. Komisja Europejska 
kontynuuję procedurę dotyczącą 
ochrony praworządności w Pol-
sce, co w negatywnym scenariu-
szu może się skończyć unijnymi 
sankcjami nałożonymi na Polskę. 

To tylko kilka z kwestii, który-
mi będziemy się w najbliższych 
tygodniach zajmować, które po-
kazują, że nadchodząca jesień bę-
dzie wyjątkowo trudna.

~ Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP

dowisko wobec władz lokalnych. 
Głównym celem przyświecającym 
Radzie będzie aktywizowanie śro-
dowiska seniorów, poprawa wa-
runków ich funkcjonowania w spo-
łeczności lokalnej oraz działanie na 
rzecz integracji międzypokolenio-
wej. Spotkania Rady Seniorów mają 
być również platformą wymiany in-
formacji na temat potrzeb i oczeki-
wań osób starszych. 

Skład Rady Gminy oraz moż-
liwości bezpośredniego kontaktu 
z jej członkami podamy w kolej-
nych numerach „Sąsiadki-Czytaj”

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
I Zastępca Wójta

Nasza orkiestra  
na Europejskim Spotkaniu Orkiestr

Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Tarnowo 
Podgórne dopiero wró-

ciła z międzynarodowego festi-
walu w Bułgarii, a już w dniach 9 
– 11 września wybiera się na ko-

lejne zagraniczne tournée. Tym razem do Rosate, gdzie wystąpi w ra-
mach Europejskiego Spotkania Orkiestr. Zespół, który był gospodarzem 
ubiegłorocznej edycji, został zaproszony przez organizatorów do wystę-
pu w tym niezwykłym przedsięwzięciu. Naszej uzdolnionej młodzieży 
życzymy udanych występów!

~ Jarek Krawczyk
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Straż Gminna przypomina
Co robić z odpadami  
zielonymi?

Kwestia odpadów wielo-
krotnie była poruszana 
w informacjach Straży 

Gminnej. Po serii zgłoszeń miesz-
kańców postanowiłem podzielić 
się spostrzeżeniami na temat odpa-
dów zielonych. Lato i okres wzmo-
żonej wegetacji roślin, to czas, kie-
dy częściej niż zwykle koszone 
są przydomowe trawniki czy inne 
tereny zielone. Jednak jak wska-
zuje praktyka nie wszyscy odpo-
wiedzialnie postępują z odpada-
mi, wytworzonymi w czasie prac 
pielęgnacyjno-porządkowych. 
Przypominam zatem, że  odpady 
zielone można bezpłatnie oddać 
w ramach odbioru odpadów ko-
munalnych. Przez TP-KOM wy-
dawane są specjalne worki oraz 
– dla chętnych – dodatkowe po-
jemniki na odpady zielone (szcze-
góły na stronie www.tp-kom.pl). 
Istnieje również możliwość indy-
widualnego przekazania odpadów 
zielonych bezpośrednio na wysy-
pisko w Rumianku. 

To teoria… W praktyce nieste-
ty niektórzy wybierają inny spo-
sób pozbycia się odpadów, wyko-
rzystując niezabudowane działki 
do pozbywania się odpadów zie-
lonych. Wyrzucenie odpadów na 
pokryte roślinnością działki w ich 
ocenie nie stanowi żadnego za-
grożenia i nie jest czynem nagan-
nym. Jednak podrzucone odpa-
dy często stają się pokarmem dla 
dzikich zwierząt, jak ostatnio cho-
ciażby w okolicach osiedla Rubi-
nowego w Baranowie. Przykładem 
może być również jedna z działek 
w Przeźmierowie, która ubiegłej 
jesieni na nasz wniosek  zosta-
ła oczyszczona ze wszelkiego ro-
dzaju odpadów przez jej właści-
ciela. A dzisiaj… znowu znajdują 
się tam w dużej ilości odpady, po-
chodzące ewidentnie z koszenia. 
Przypominam zatem: nie ma po-
trzeby pozbywania się odpadów 
zielonych w ten sposób, wystarczy 
przekazać je w ramach złożonej 
tzw. deklaracji na odbiór odpadów 
komunalnych do tarnowskiej spół-

ki. A podrzucanie odpadów może 
stanowić wykroczenie,  za które 
sprawca  może  zostać  ukarany 
mandatem karnym.

Masz psa – pamiętaj!

Psy są ulubionymi  pupilami 
domowymi i mają opinię 
najlepszego przyjaciela czło-

wieka. Wg danych Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami w Polsce 
żyje około 8 mln psów. Trzeba jed-
nak mieć świadomość, że trzyma-
nie psa w domu to nie tylko duża 
przyjemność, ale i odpowiedzial-
ność, i wśród codziennych zajęć 
i obowiązków należy wziąć pod 
uwagę potrzeby zwierzęcia. 

Podstawowe obowiązki, spoczy-
wające na właścicielach lub oso-
bach utrzymujących psy, są dość 
szerokie i – jak pokazuje codzien-
ność – nie zawsze są wykonywane. 
Pierwszym z nich jest obowiązko-
we szczepienie przeciwko wście-
kliźnie każdego psa po ukończeniu 
3 miesiąca życia. Przypominam: 
nie jest to szczepienie jednorazowe, 
należy je powtarzać co 12 miesięcy. 

Kolejny przepis wynika wprost 
z ustawy o ochronie z zwierząt: 
spuszczenie psa z smyczy może 
odbywać się tylko w przypadku, 
gdy można zidentyfikować jego 
właściciela oraz zapewnić kontroli 
nad nim. Jedynym wyjątkiem jest 
puszczanie psa luzem w obrębie 
terenu prywatnego, o ile teren ten 
jest ogrodzony w sposób uniemoż-
liwiający psu wyjście. 

Spacery z psem to jeden z pod-
stawowych obowiązków każdego 
właściciela czworonoga, jednak 

Zabrania się puszczania psów 

bez możliwości ich kontroli i bez 

oznakowania umożliwiającego 

identyfikację właściciela (art. 10a 

ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt).

większość z nich odbywa się poza 
terenem własnej nieruchomości. 
Wiążą się one również z załatwia-
niem potrzeb fizjologicznych przez 
zwierzę. Psie odchody mogą być 
zagrożeniem dla zdrowia ludzi, 
gdyż czworonogi bywają nosicie-
lami groźnych chorób. Ponadto 
kupy, leżące na ulicach, chodni-
kach, boiskach, trawnikach, na te-
renie placów zabaw czy parków, 
prowadzą do zrozumiałego zde-
nerwowania innych, a bywa na-
wet, że do sąsiedzkich konfliktów. 
Brak specjalistycznych pojemni-
ków na odpady nie zwalnia z obo-
wiązku sprzątania! Psie odchody 
można także wyrzucać do zwy-
kłych koszy na odpady komunalne 
– wystarczy umieścić je wcześniej 
w specjalnym woreczku lub nawet 
w zwykłej torebce foliowej. Pozo-
stawienie nieuprzątniętych psich 
odchodów przez jego właściciela 
w miejscach publicznych jest nie 
tylko zaniedbaniem, ale i wykro-
czeniem.

Skrajnym przypadkiem są sytu-
acje, gdy dochodzi do pogryzienia 
przez psa. Warto wiedzieć, jakie 
czynności należy podjąć po ugry-
zieniu – są to: 

• ustalenie właściciela psa i spi-
sanie jego danych osobowych (ad-
res zamieszkania, numer telefo-
nu), zażądanie informacji o stanie 
szczepień przeciw wściekliźnie;

• udanie się do lekarza, który za-
łoży profesjonalny opatrunek i fa-
chowo zaopatrzy miejsca obrażeń 
(niekiedy rany są tak głębokie, że 
lekarz musi je zszyć).

Jeżeli nie uda się ustalić kto jest 
właścicielem psa, sprawę należy 
zgłosić do Policji lub Straży Gmin-
nej. Jeżeli im również się nie po-
wiedzie, lekarz prawdopodobnie 
zaleci podanie szczepionki prze-
ciw wściekliźnie. Wizyta u leka-
rza jest obowiązkowa, gdyż rany 
poszarpane trudniej się goją. Poza 
tym warto poprosić lekarza o ob-
dukcję – wówczas łatwiej będzie 
nam dochodzić swoich praw na 
policji lub w sądzie.

~ Artur Szeląg – Komendant SG
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Nasz Uniwersytet Trzeciego 
Wieku uczestniczył w re-
alizowanym przez Ogól-

nopolską Federację Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku w Nowym 
Sączu projekcie „Profesjonalny 
UTW”. Celem tego projektu jest 
wypracowanie jednolitych stan-
dardów merytorycznych i formal-
nych działań UTW. 26 lipca przy-
była do nas Komisja Certyfikująca. 
Wcześniej, w styczniu 2016 r. li-
derzy pięciu UTW, w tym nasze-
go, uczestniczyli w trzydniowych 
warsztatach „Standardy działania 
UTW w praktyce”, a następnie, 
korzystając z indywidualnego do-
radztwa, wdrażali poznane stan-
dardy w praktykę działania swoich 
uniwersytetów.

Wszystkie uczestniczące w pro-
jekcie uniwersytety zobowiązane 
były do wykonania określonych 
jego regulaminem czynności zwią-
zanych z prowadzeniem obliga-
toryjnej, wymaganej przepisami 
prawa dokumentacji kancelaryjnej 
i finansowej, współpracy z uczel-
niami wyższymi, samorządem lo-
kalnym oraz instytucjami i organi-
zacjami społecznymi.

Ocenę przeprowadziła Komisja 
Certyfikująca w składzie: prze-
wodnicząca dr hab. prof. nadzw. 
Zdzisława Zacłona, wiceprzewod-
nicząca Wiesława Borczyk (prezes 

UTW – Poziom wyżej 

OFS UTW) oraz sekretarz Woj-
ciech Nalepa. Podczas kontroli 
weryfikowano, czy UTW spełnia 
standardy w trzech podstawowych 
obszarach działania uniwersytetów 
dla seniorów: formalno-prawnym, 
merytoryczno-organizacyjnym 
oraz współpracy z podmiotami ze-
wnętrznymi.

Po dokonaniu oceny dotych-
czasowej działalności Komisja 
Certyfikująca przyznała Stowa-
rzyszeniu Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Tarnowie Podgórnym 
certyfikat „Profesjonalny UTW – 
Certyfikat Brązowy”. W ten spo-
sób trafiliśmy do grona 36 uczest-
niczących dotychczas w projekcie, 
wyróżnionych tym tytułem UTW 
( na 560 UTW działających obec-
nie  w Polsce). Podczas uroczyste-
go ogłoszenia wyniku weryfikacji 
obecny był Wójt Tadeusz Czajka, 
Zarząd UTW, Komisja Rewizyjna 
oraz przewodnicząca Rady Pro-
gramowo-Naukowej.

Bardzo cieszymy się z tak wyso-
kiej oceny naszej działalności. Jak 
podkreślali przedstawiciele Ogól-
nopolskiej Federacji Stowarzyszeń 
UTW, nasz uniwersytet – jak na 
stowarzyszenie działające dopiero 
6 lat – prowadzi bardzo różnorod-
ne działania: nie tylko wykłady, ale 
również zajęcia, językowe, kompu-
terowe, rekreacyjne i integracyjne.

– Jest to nasz ogromny sukces 
– mówi Irena Szewczyk, prezes 
UTW. – Osiągnęliśmy go dzię-
ki zaangażowaniu całego Zarzą-
du i Rady Programowej, przy 
wsparciu naszych działań ze stro-
ny Wójta i pracowników Urzędu 
Gminy oraz przychylności GOK 
„Sezam”, OSiRu, dyrektorów 
placówek oświatowych i dobrej 
współpracy z wieloma organiza-
cjami działającymi w Gminie. Bar-
dzo za nie dziękujemy.

 Prezes Zarządu – Irena Szewczyk

Trasa wiodła z Poznania przez Szczecin do Ko-
łobrzegu. Wagony piętrowe ciągnęła lokomo-
tywa spalinowa, jak za dawnych lat. Półgo-

dzinny postój w Szczecinie pozwolił na zwiedzenie 
nowego okazałego dworca. 

W Kołobrzegu pociąg wiózł nas ulicami miasta, 
aż do samego portu. Przejeżdżaliśmy koło domów 
wczasowych. Wzbudzaliśmy sensacje wśród prze-
chodniów. Mijający ludzie robili nam zdjęcia, na-
grywali filmy (żartowaliśmy między sobą, że chętnie 
rozdamy autografy).

Z pociągu do statku mieliśmy zaledwie kilka me-
trów. Przesiedliśmy się na „Katamaran” – pełnomor-
ski statek, który jednorazowo zabiera na pokład 300 
pasażerów. Półtorej godziny na pełnym morzu po-
zostawiło wiele wrażeń i mnóstwo pamiątkowych 
zdjęć. Pogoda piękna, słońce, ciepła woda w Bałty-

Pociągiem retro do Kołobrzegu

ku, bezwietrznie. Kołobrzeg zapisał się nam w pamięci najpiękniej jak 
tylko mogliśmy to sobie wymarzyć.  ~ Grażyna Grabarska

Członkowie UTW na wybrzeżu

Prezes UTW odbiera Brązowy Certyfikat
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W drugi wakacyjny pią-
tek, 8 lipca, w bara-
nowskiej restauracji 

„U SĄSIADA” Zarząd UTW spo-
tkał się z grupą dostojnych jubi-
latów, obchodzących w tym roku 
okrągłą rocznicę urodzin. Dwie 
osoby doczekały pięknych 80 lat, 
pozostałe 15 to szczęśliwi sie-
demdziesięciolatkowie. Wszyscy 
pełni wigoru, tryskający poczu-
ciem humoru, bardziej do tańca 
niż do różańca. Jubilaci przyjęli 
serdeczne życzenia, okazjonal-
ne certyfikaty i drobne upomin-
ki (książki – kolorowanki). Były 
również tańce, bo przecież nikt 
nie bawi się tak wytrwale jak stu-

Wypoczynek i nie tylko
denci UTW – młodzież może tylko zazdrościć kondycji.  Drodzy Jubi-
laci: 200 LAT!!! 

Miłą i ciekawą formą letniego wypoczynku był udział licznej grupy 
naszych słuchaczy w Historycznym Widowisku Plenerowym w Murowa-
nej Goślinie. Stowarzyszenie DZIEJE już po raz szósty przygotowało po-
dobne, choć różne w treści, widowisko. Największy w Polsce plenerowy 
spektakl „Orzeł i Krzyż” zrealizowano na 1050 rocznicę Chrztu Polski. 
Prezentowane jest po zachodzie słońca, z zastosowaniem nowoczesnych 
technik dźwiękowych, oświetleniowych i multimedialnych. W przedsta-
wieniu grają wolontariusze – mieszkańcy Murowanej Gośliny, Poznania 
i wielu sąsiednich gmin, łącznie około 400 osób w wieku od 4 do 80 lat. 
Akcja rozgrywa się na 27 ha przepięknie ukształtowanego terenu, które-
go walory podkreśla zmieniająca się, w zależności od potrzeb, iluminacja. 
Zarówno wcześniej przygotowana dla gości wieczerza, jak i samo wido-
wisko dostarczyło nam wielu bardzo pozytywnych wrażeń. 

~ Maria Zgoła
Grażynie Garbarskiej serdecznie dziękujemy za zaangażowanie  

w organizację wyjazdu do Murowanej Gośliny.

Do Spreewaldu, który leży 
niewiele ponad 60 km 
od granicy Polski, wyru-

szyliśmy 23 lipca. To okolica jest 
unikalnym przykładem nizinnego 
krajobrazu rzeczno-dolinowego. 
Kanały tworzą 400 km popląta-
nych dróg wodnych, w których 
można naprawdę się zagubić. Ło-
dzie napędzane są i sterowane ki-
jami do wiosłowania w bardzo 
podobny sposób jak gondole we-
neckie.

Płynęliśmy dwoma dużymi ło-
dziami. Ciepłe światło promie-
ni słonecznych oświetlało wody, 
drzewa i kwitnące hortensje, po-
kazując nam całe piękno spree- 
waldzkich kanałów i kanalików.

Po drodze, na tradycyjnym „ba-
zarze ogórkowym”, mieliśmy 
okazje posmakować słynnych 
spreewaldzkich ogórków. Zostali-
śmy też poczęstowani pajdą chle-
ba ze smalcem.

Ogórki spreewaldzkie kusiły 
na każdym rogu, jedliśmy nawet 
lody o smaku ogórkowym. Cho-
ciaż muszę przyznać, że nie prze-
biły one smakiem kiszeniaków 
w wykonaniu naszych mam!

~ Grażyna Grabarska

UTW w Niemieckiej Wenecji
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Kącik seniora

Wrzesień – wiele 
można zacząć

Za nami pięć fantastycznych 
spotkań: z farmaceutą, die-
tetykiem, kosmetologiem, 

fizjoterapeutą i trenerem rozwoju 
osobistego. Każde z nich dostar-
czało nam porcję przydatnej wie-
dzy. Dowiedzieliśmy się m.in., że 
zakwaszenie organizmu to mit! 
Wiemy czym różni się lek od su-
plementu diety. Znamy metody 
oczyszczania z pestycydów owo-
ców i warzyw kupowanych w skle-
pie. Olej kokosowy zagościł nie 
tylko w naszej kuchni, ale i w ła-
zience, gdzie pełni funkcję naj-
lepszego balsamu do ciała. Dzięki 
komputerowemu badaniu mamy 
większą świadomość potrzeb na-
szej skóry, a peptydy, liposomy 
i kwas hialuronowy to nasi sprzy-
mierzeńcy w walce z upływającym 
czasem.

Prawidłową technikę chodzenia 
z kijkami do nordic walking prze-
ćwiczyliśmy w terenie, zaś hawaj-
skie metody relaksacyjno-oddecho-
we i uzdrawiające medytacje wejdą 
na stałe do naszego życia...

Każdy mógł znaleźć coś cieka-
wego dla siebie.

Przy aromatycznej kawie, herbat-
ce i pachnącym cieście miło spę-
dzaliśmy czas. Dzieląc się swoją 
wiedzą i doświadczeniem, a także 
odzieżą! Wiele pluszaków znalazło 
swoich nowych właścicieli i nieko-
niecznie były to dzieci. Skórzane 
kurtki, świetne dżinsy, eleganckie 
marynarki i ołówkowe spódnice, 
ciuszki dziecięce – to tylko niektóre 
rzeczy, którymi za darmo można się 
było wymienić. Na jednym ze spo-
tkań pojawił się nawet piękny kasz-
mirowy jasnobeżowy płaszczyk 
i czerwona torebka od Armaniego! 
Nic się nie zmarnowało. Rzeczy, 
które na spotkaniu nie znalazły no-

wych właścicieli, trafiały w ręce po-
trzebujących.

Ludzi, którzy z uśmiechem na 
twarzy i niejednokrotnie ze łzami 
oczach ,,przygarniali’’ niemal nie-
zniszczoną, pachnącą odzież i za-
bawki. Wierzcie mi, w takich mo-
mentach serce rośnie i można się 
poczuć wspaniale...

W nieśpiesznej i przyjaznej at-
mosferze. W świecie w którym 
każdy gdzieś pędzi i czegoś szuka, 
mogliśmy się na chwilę zatrzymać, 
lepiej poznać, porozmawiać o swo-
ich problemach i radościach, nawią-
zując przyjaźnie i nowe znajomo-
ści. Bardzo dziękuję za wszystkie 
wzruszenia, których razem do-
świadczyliśmy. Odzież, którą mo-
gliśmy obdarować siebie i innych. 
Mojemu mężowi za wyrozumia-
łość, pyszne ciasto i obecność na 
każdym spotkaniu.

Wspaniałym specjalistom:
- Agnieszce Apon – mgr farmacji 

z apteki Stokrotka,
- Annie Śliwa – mgr dietetyki 

i kosmetologii z Instytutu Aspazja,
- Agnieszce Stachowiak – mgr 

chemii kosmetycznej i licencjowa-
nej kosmetolog, właścicielce gabi-
netu kosmetycznego Twoje Zacisze,

- Karolinie Majka – mgr fizjote-
rapii, właścicielce gabinetu leczni-
czego Karo-Med,

- Aleksandrze Dziewiałtowskiej-
-Gintowt – trenerce rozwoju osobi-
stego i kariery

…i wam, Drogie Panie i Pano-
wie, z którymi miałam przyjem-
ność spotykać się co miesiąc w Go-
łębniku dzięki uprzejmości sołtys 
Przeźmierowa Katarzynie Preyer, 
i prezesowi Polskiego Związku Ho-
dowli Gołębi Pocztowych Okręg 
Poznań Januszowi Zarzyńskiemu.

~ Maja Stępień
Prezes Fundacji ,,Nigdy nie jest za późno’’

Pogadanki – Wymienianki

Warto wyjść z domu. Warto spotykać się 
z ludźmi. Warto rozwijać własne zain-
teresowania czy zdobywać nowe umie-

jętności. W każdym wieku. A wrzesień jest dobrym 
miesiącem na podjęcie takich decyzji.

We wrześniu rozpoczynają się bowiem zajęcia 
różnych zespołów, kół zainteresowań i grup sporto-
wych, również dla dorosłych. Dlatego zachęcamy do 
sprawdzenia ofert gminnych jednostek.

Ciekawe i różnorodne zajęcia, dedykowane przede 
wszystkim seniorom, ma Uniwersytet III Wieku – to 
największa organizacja, skupiająca seniorów z na-
szej Gminy. Dla słuchaczy Uniwersytetu oprócz za-
jęć językowych, komputerowych dostępne są rów-
nież zajęcia poprawiające sprawność fizyczną (m.in. 
joga, nordic walking, pływanie) oraz rozwijające 
zainteresowania (np. zajęcia z florystyki, grupa tu-
rystyczna). Można także uczestniczyć w wykładach 
otwartych, dostępnych dla wszystkich. Aktualne in-
formacje z życia UTW, a także statut czy dokumenty 
są dostępne stronie internetowej organizacji: www.
utw.tarnowo-podgorne.edu.pl Najważniejsze infor-
macje prezentujemy także na łamach naszej gazety. 

Ponadto zachęcamy do tego, by przyjść na II Targi 
Gminnych Inicjatyw Kulturalnych. Odbędą się one  
3 września w Centrum Kultury Przeźmierowo 
w godz. 10.00 – 14.00. Będzie można zapoznać 
się z aktualną ofertą kół i zespołów, porozmawiać 
z instruktorami, a także zapisać się na zajęcia (więcej 
o tym wydarzeniu piszemy na str. 35)

O zajęcia dla osób dorosłych można zapytać w na-
stępujących miejscach:

Uniwersytet III Wieku
ul. Poznańska 96, Tarnowo Podgórne
tel. 61 89 59 294 (we wtorki 10.00-12.00)

 Gminny Ośrodek Kultury  
w Tarnowie Podgórnym
ul. Ogrodowa 14, Tarnowo Podgórne
tel. 61 89 59 228

Centrum Kultury Przeźmierowo
ul. Ogrodowa 13, Przeźmierowo
tel. 61 22 22 916

 Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Tarnowie Podgórnym
ul. Nowa 15, Tarnowo Podgórne
tel. 61 81 66 086

Tarnowskie Termy
ul. Nowa 54, Tarnowo Podgórne
tel. 61 81 82 863
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Wiadomości brackie

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskie-
go w Tarnowie Podgórnym zawiadamia swo-
ich członków, że 21 sierpnia zostaną rozegra-

ne zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne i Posła na Sejm RP 
Waldy Dzikowskiego. 

Zbiórka zawodników w Lusówku na parkingu Wi-
śniowym o 7.00.

11 września odbędą się zawody spinningowe na 
rzece Warta – zbiórka zawodników o 7.00 na przepra-
wie promowej w Zatomiu koło Sierakowa. 

18 września – otwarte zawody spinningowe z łodzi 
na Jez. Lusowskim. Wodowanie łodzi na plaży w Lu-
sowie. Łodzie przygotowane i wyposażone zgodnie 
z przepisami bezpieczeństwa. Obowiązuje zakaz sto-
sowania echosondy. Zbiórka zawodników o 7.00. Do 
rozegrania Puchar Starosty Poznańskiego dla najlep-
szej załogi, Puchar Wójta za największe szczupaki 
oraz Puchar Posła na Sejm RP Waldy Dzikowskiego 

Drodzy Czytelnicy, w związku z naszym ju-
bileuszem XX-lecia  poprosiłem brata Mar-
ka Czajkę, pierwszego Prezesa Kurkowego 

Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym o kil-
ka słów wspomnień. 
Marku, dlaczego bractwo kurkowe? 
W związku z moim zawodem muzyka, śpiewaka, 

organisty, od 1994 roku byłem zapraszany do udziału 
w uroczystościach koronacji Króla Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego w Grzebienisku, po strzelaniach 
zielonoświątkowych czy żniwnych. Wydźwięk tych 
uroczystości wywarł na mnie ogromne wrażenie. Ha-
sła „Bóg, Honor, Ojczyzna” oraz „Ćwicz oko i dło-
nie w Ojczyzny obronie», widniejące na sztandarze 
bractwa, zachwyciły mnie i utkwiły głęboko w pa-
mięci. Wtedy właśnie zrodził się pomysł utworzenia 
Kurkowego Bractwa w Tarnowie Podgórnego. Po 
rozmowie z ówczesnym wójtem Waldy Dzikowskim 
i sołtysem Zbyszkiem Przybylskim zaprosiłem chęt-
nych z całej Gminy Tarnowo Podgórne do udziału 
w tworzeniu stowarzyszenia. Na apel zgłosiło się ok. 
czterdziestu osób. Korzystając z doświadczenia braci 

z Grzebieniska napisałem statut, 
utworzyłem grupę inicjatywną 
w składzie: Bogdan Anioł, Marek 
Czajka i Andrzej Pawlicki. Zwo-
łaliśmy walne zebranie na dzień 
21 kwietnia 1996 roku, na którym 
zostało utworzone Stowarzysze-
nie Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w Tarnowie Podgórnym. Dostąpi-
łem ogromnego zaszczytu, jako że 
zostałem wybrany pierwszym pre-
zesem-założycielem Bractwa. 
Jak ocenia Pan Bractwo po 20 

latach działalności?
Moim zdaniem bractwo rozwi-

ja się we właściwym kierunku, 
wspaniale współpracując z miesz-
kańcami i władzami Gminy. Może 
poszczycić się nieprzecenionymi 
zasługami i zdobyczami w dzie-
dzinie strzelectwa i organizacji ży-
cia kulturalnego na terenie Gminy 
i kraju. Chciałbym podziękować 
wszystkim, a w szczególności sio-
strom i braciom, którzy przyczy-
nili się do powstania stowarzysze-
nia i kontynuują chlubną tradycję 
kurkowych bractw strzeleckich. 
Obiecuję, że napiszę szczegóło-
wą historię powstania bractwa, bo 
w tym skrócie musiałem pominąć 
wiele osób i ważnych wątków, za 
co z góry przepraszam. 
Jaki wyglądał początek kontak-

tów z Tarnowem Podgórnym? 
Z Tarnowem Podgórnym zwią-

zany jestem od stycznia 1977 

roku, kiedy to ks. proboszcz Kazi-
mierz Flotyński zaprosił mnie do 
objęcia funkcji organisty w parafii 
pw. Wszystkich Świętych. Byłem 
wówczas studentem drugiego 
roku wydziału wokalnego Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu. 
Studia ukończyłem w 1981 roku 
uzyskując tytuł magistra sztuki 
i podjąłem pracę w Teatrze Mu-
zycznym w Poznaniu na stanowi-
sku solisty do 1989 roku. Wtedy 
zostałem powołany na stanowisko 
Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tarnowie Podgórnym, 
na które piastowałem do 2001 
roku. 

Obecnie jestem na emeryturze, 
jednakże nieprzerwanie pełnię 
funkcję organisty (czterdziesty 
rok w Tarnowie Podgórnym!) oraz 
koncertuję jako śpiewak na estra-
dach Polski i świata. 
- A jakie są Twoje korzenie? 
Urodziłem się w miejscowości 

Lipka koło Złotowa. Jestem naj-
starszy w rodzinie – mam trzy sio-
stry i trzech braci. Liceum ukoń-
czyłem w Złotowie. W roku 1976 
ożeniłem się z Elżbietą. Mamy 
trzy córki: Joannę, Beatę i Mag-
dalenę oraz dwie wnuczki: Mia 
i Nel. Mieszkam w Poznaniu. 

Dziękuję za rozmowę!

~ Stanisław Bączyk  
- prezes KBS Tarnowo Podgórne

Wiadomości wędkarskie
za największego okonia. Na za-
kończenie – poczęstunek. Opła-
ta startowa w wysokości 30 zł od 
osoby, płatna na miejscu zbiórki 
u skarbnika koła. Zapisy pod nr tel. 
508 507 980 i 517 586 261.

28 sierpnia – otwarte zawody 
wędkarskie dla dzieci i młodzieży 
na stawach w Baranowie. Zawo-
dy te są organizowane w ramach 
zagospodarowania wolnego czasu 
młodzieży w okresie wakacyjnym. 
Sponsorami są: PZW Okręg Po-
znań, Koło nr 132 Tarnowo Pod-
górne oraz osoby prywatne. 

24 lipca na stawach w Bara-
nowie zostały rozegrane zawody 
wędkarskie o Puchar Wójta Gminy 
Tarnowo Podgórne. Wystartowało 

90 zawodników, wśród nich de-
legacja koła Bardo. W klasyfika-
cji indywidualnej seniorów zwy-
cięzcami zostali: I miejsce – Rafał 
Brachaczek, II – Rafał Sikorski, III 
– Mateusz Mamczur.

Najlepszym juniorem był Bar-
tosz Surma. Puchar za najlepszą 
rybę w tej kategorii otrzymał Rafał 
Brachaczek. 

W kategorii drużynowej rywa-
lizację wygrało koło Stęszew, II – 
koło Karaś, a trzecie – koło Sza-
motuły. Puchar za największą rybę 
w tej kategorii otrzymał Kacper 
Świątek. 

Puchary wręczył Wójt Tadeusz 
Czajka w asyście wiceprezesa Okrę-
gu Poznań Henryka Ławniczaka.

~ Prezes Koła Marek Perz

Marek Czajka z żoną
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W niedzielę, 11 września w godz. 15.00 – 
18.00 na placu pomiędzy kościołem p.w. 
Św. Rity a Szkołą Podstawową w Lu-

sówku, odbędzie się kolejny, już szósty festyn z cy-
klu „Otoczmy Troską Dzieci” organizowany przez 
Fundację „Otoczmy Troską Życie” we współpracy 
z Gminą Tarnowo Podgórne. Podobnie jak w po-
przednich latach, zapraszamy wszystkie dzieci wraz 
z rodzicami na pożegnanie lata na świeżym powie-
trzu. Zależy nam szczególnie na zachęceniu rodzin do 
wspólnego spędzenia wolnego czasu na zabawach, 
zajęciach plastycznych i sportowych, w oderwaniu 
od komputerów i telewizji. Promowanie wartości ro-
dzinnych i zdrowia, a co za tym idzie i ochrona życia 
to główny cel statutowy naszej fundacji.

Niedziela z rodziną w Lusówku 
VI Festyn „Otoczmy Troską Dzieci” 

Z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski chcemy zwrócić jeszcze raz 
uwagę na to doniosłe, wiekowe wydarzenie, szczególnie dzieciom. 
Bardzo bliskie wartościom promowanym przez fundację jest przesła-
nie uroczystości rocznicowych „Gdzie Chrzest, tam nadzieja”, które 
jest również hasłem tegorocznego festynu. Dzieci z Zespołu Szkół Spe-
cjalnych nr 109 w Kiekrzu zaprezentują przedstawienie historyczne pt. 
„Był sobie człowiek”. Przeprowadzimy również konkurs wiedzy, na-
wiązujący do wydarzeń z 966 roku. Zapraszamy dzieci w średniowiecz-
nych strojach. Najlepsze kreacje będą nagrodzone.

Jak co roku nie zabraknie konkursów w różnych grupach wiekowych, 
wspólnych pląsów i festynowych atrakcji. Zapraszamy dzieci do kon-
kursu plastycznego, strzeleckiego z Bractwem Kurkowym, strzelania 
z łuku i strzelca piłkarskiego. Chętnych do poznania techniki decoupa-
ge zapraszamy na krótki kurs. Harcerze przeprowadzą praktyczne zaję-
cia z udzielania pierwszej pomocy oraz konkursy zręcznościowe. Dla 
rodziców przygotowujemy konsultacje z lekarzem: ortopedą, psycholo-
giem dziecięcym i dietetykiem. 

Na zakończenie wystąpi szkolny chór z Zespołu Szkół z Pamiątko-
wa. Dzieci poczęstujemy słodyczami, a rodziców kawą. Będziemy 
również kontynuować akcję „Jedzmy polskie jabłka”, która zawsze cie-
szy się dużym powodzeniem.

Zapraszamy do wspólnej zabawy dzieci z rodzicami z całej Gminy 
Tarnowo Podgórne !

~ Barbara Nowak i Violetta Ciesielska 
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
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Świętowanie 30. jubileuszo-
wego spotkania mieszkań-
ców partnerskich gmin 

Tarnowo Podgórne i Fronreute 
przypadło w gminie niemieckiej. 
Do położonej w Badenii-Wirtem-
bergii, ok. 20 km na północ od 
Jeziora Bodeńskiego, w pobli-
żu Austrii i Szwajcarii partner-
skiej gminy udało się 25 człon-
ków Stowarzyszenia Pojednanie 
oraz 10-osobowa grupa młodzie-
ży z Orkiestry Dętej „Da Capo”. 
Młodzi artyści, wyposażeni w in-
strumenty muzyczne, spotkali się 
z niemieckimi rówieśnikami, by 
zaprezentować swoje umiejętno-
ści podczas wspólnego koncertu, 
ale także, by zawrzeć nowe przy-
jaźnie. 

Powitanie polskich gości przez 
burmistrza Olivera Spieβa i prze-
wodniczącą partnerstwa niemiec-
kiego Juttę Stüble odbyło się 
w Domu Gminnym w Blitzen-
reute. Potem dorośli podążyli do 
domów swych przyjaciół, a mło-
dzież zakwaterowano w szko-
le. W niedzielny poranek odby-
ła się uroczysta msza św. (którą 
uświetnił organista Marek Czaj-
ka), połączona ze wspomnieniem 
zmarłych członków partnerstwa. 
Wieczorem degustowaliśmy róż-
ne szwabskie specjały w gospo-
darstwie Bachmaier. 

Zasadzeniem przywiezione-
go z Polski dębu, mającego upa-
miętnić 30. spotkanie, rozpoczął 
się tzw. Dzień Gminny. Gospo-
darz Gminy zaprezentował nowe 
inwestycje, w tym wybudowany 
dom dla azylantów (tu wywiąza-
ła się długa dyskusja na ten bar-
dzo aktualny temat). Dzień za-
kończyła uroczysta gala z okazji 
jubileuszu, podczas której wy-
stąpiły połączone młodzieżo-
we orkiestry dęte z Blitzenreu-
te i Tarnowa Podgórnego, były 
też okolicznościowe wystąpie-
nia oraz wymiana upominków. 
Wzruszające przemówienie Jo-
sefa Schauta przypomniało po-
czątki partnerstwa w trudnej rze-
czywistości politycznej tamtych 
lat. 

Niemiecko-polski Tydzień Spotkań po raz 30!

Dzień następny upłynął na zwiedzaniu Weißenau, w którym znajdu-
je się m.in. kościół klasztorny i potężna pralnia. Wieczorem dla mło-
dzieży zorganizowana została wspólna integracyjna zabawa przy grillu 
i muzyce, a dorosła polsko-niemiecka grupa w tym czasie wyjechała 
do austriackiego kurortu Bregenz na niesamowite przedstawienie opery 
Giacomo Pucciniego „Turandot”. Wyjątkowość tych widowisk polega 
na tym, że monumentalne scenografie oper budowane są na tafli Jeziora 
Bodeńskiego i zmieniane w cyklu dwuletnim. 

Piątego dnia pobytu polsko-niemiecka grupa wyruszyła do regionu 
Hohenlohe, w którym zwiedziła m.in. średniowieczne miasteczko po-
łożone na tzw. Drodze Romantycznej Dinkelsbühl oraz gospodarstwo 
specjalizujące się w hodowli byków i produkcji biogazu. W położonym 
nad rzeką Kocher miasteczku w szachulcowej zabudowie Schwäbisch 
Hall zakończył się  30. partnerski tydzień spotkań. 

Stowarzyszenie „Pojednanie Tarnowo Podgórne – Blitzenreute”
Renata Brońska, Barbara Wypuszcz

Wyjazd do Fronreute był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 
w Poczdamie.   
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Wiele osób nie zdaje so-
bie sprawy z możli-
wości dziedziczenia 

funduszy zgromadzonych w ZUS 
i OFE. Natomiast ci, którzy zna-
ją swoje prawa, często mają pro-
blem z ich egzekwowaniem. 

Niestety wiele osób nie otrzy-
mało do tej pory należnych im 
środków. Wynika to z braku po-
wszechnej informacji i niskiej 
świadomości społecznej w tym 
temacie. Spadkobiercy często nie 
wiedzą, że mogą ubiegać się o te 
pieniądze. Dane na temat wyso-
kości kapitału, jaki może pozo-
stawać po zmarłych członkach 
otwartych funduszy emerytal-
nych, nie są upubliczniane. We-
dług pojawiających się co pewien 
czas w mediach szacunków, moż-
na mówić o miliardach złotych 
oczekujących na kontach fundu-

Co się dzieje z majątkiem, 
który gromadziliśmy 
przez całe długie życie po 

naszej śmierci, jeżeli nie zosta-
wiliśmy testamentu? Odpowiedź 
jest prosta – trafia do masy spad-
kowej.

Ile osób w Polsce ma testa-
ment? Przewrotna odpowiedź 
brzmi – każdy dorosły Polak. Są 
bowiem spadkobiercy testamen-
towi, których świadomie okre-
ślił spadkodawca, a w przypadku, 
gdy nie sporządzono testamentu, 

Dziedziczenie funduszy w ZUS i OFE
szy i subkontach ZUS. Dodatkowo – żadna z tych instytucji nie jest zo-
bowiązana do automatycznego informowania uprawnionych o wysoko-
ści czekających na nich środków.

Równie istotne jest to, że sprawy związane z dziedziczeniem najlepiej 
jest zakończyć jak najszybciej. Spadkobiercy mają zaledwie 6 miesięcy 
na decyzję, czy spadek przyjąć, czy też nie. A taki wybór bywa trudny. 
Z jednej strony jest majątek (np. w postaci nieruchomości), z drugiej 
mogą pozostawać po zmarłym zaciągnięte kredyty.

Ustalenie ciążących na zmarłym zobowiązań nie jest takie proste. 
Najczęściej, aby móc uzyskać jakąkolwiek informacje, należy wykazać 
swój interes prawny. Należy go odpowiednio udokumentować, by mieć 
prawo do uzyskania potrzebnych danych.

Jeśli nie jesteśmy w stanie zgromadzić wymaganej dokumentacji, 
możemy napotkać trudności w uzyskaniu potrzebnych informacji. Roz-
wiązaniem jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Ozna-
cza to, że nasza odpowiedzialność zostanie ograniczona tylko do kwoty, 
na jaką zostanie oszacowana wartość majątku spadkowego. 

Nawet, jeśli spadek został odrzucony – warto sprawdzić, czy zmarły 
wskazał osobę uposażoną do dziedziczenia środków z rachunku emery-
talnego. Prawo do ich wypłaty mają nawet ci, którzy odrzucili spadek. 

~ Marlena Mendelewska
www.votum-sa.pl, tel. 71 33 93 533

Testament – konieczność czy zapobiegliwość
są spadkobiercy ustawowi, wyznaczeni przez prawników twórców ko-
deksu cywilnego i innych przepisów regulujących spadkobranie.

Szacuje się, że testament sporządziło tylko 5% Polaków. W 2011 r. 
Krajowa Rada Notarialna utworzyła elektroniczny rejestr, który zawie-
ra informacje o zarejestrowanych testamentach. Dokonuje się tego na 
wniosek testatora, po złożeniu testamentu u notariusza. Poszukiwanie 
testamentu w rejestrze jest możliwe po śmierci testatora, po okazaniu 
aktu zgonu testatora.

W 2015 roku zmarło ponad 280 tys. Polaków, a w minionym dzie-
sięcioleciu blisko 4 miliony co oznacza, że liczba spadkobierców, która 
zmierzyła się z dziedziczeniem ustawowym w przeciągu ostatnich dzie-
sięciu lat sięga około 11 milionów Polaków.  

Warto zadbać zatem o rozwiązanie spraw testamentowych. 
~ Wiesław Biały, Tel. 723 678 053
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O systematycznym oszczę-
dzaniu na dodatkową 
emeryturę powinien po-

myśleć praktycznie każdy z nas, 
a szczególnie kobiety, zarabia-
jące często mniej niż mężczyźni 
oraz pracujące zazwyczaj krócej 
z uwagi na zobowiązania rodzin-
ne, a także przedsiębiorcy, którzy 
płacą najniższe składki na ZUS.

Oszczędzanie jest niezbęd-
ne również dla osób, których za-
robki znacznie (ponad 2,5 razy) 
przekraczają średnią krajową. Po 
zakończeniu pracy zawodowej 
mogą one bowiem liczyć w naj-
lepszym wypadku na emeryturę 
równą 30 proc. ostatniej pensji.

Istnieje kilka rozwiązań pozwa-
lających na gromadzenie oszczęd-
ności z myślą m.in. o emeryturze. 
Należą do nich m.in. Indywidual-
ne Konto Zabezpieczenia Emery-
talnego (IKZE) oraz Indywidual-
ne Konto Emerytalne (IKE). Oba 
są oferowane w formie ubezpie-
czeń na życie z ubezpieczenio-
wym funduszem kapitałowym.

IKZE umożliwia skorzystanie 
każdego roku z ulgi podatkowej 
w PIT i pozwala na inwestowanie 

Nawyk oszczędzania  
– antidotum na niską emeryturę

pieniędzy bez konieczności opła-
cania podatku od zysków kapita-
łowych.

Odliczenie z tytułu gromadze-
nia środków w IKZE może wy-
nieść maksymalnie w tym roku  
4 866 zł, co daje maksymalną 
ulgę podatkową w wysokości ok. 
1 557 zł. Podatek dochodowy od 
osób fizycznych opłaca się dopie-
ro przy wypłacie środków zgroma-
dzonych na IKZE, a w przypadku 
wypłaty po spełnieniu ustawo-
wych warunków jego stawka jest 
obniżona do 10 %. IKE pozwala 
natomiast na oszczędzanie zwol-
nione z podatku od zysków kapi-
tałowych.

Maksymalna kwota, którą 
klient może zainwestować, w ża-
den sposób nie jest uzależniona od 
jego zarobków, lecz stanowi trzy-
krotność przeciętnego wynagro-
dzenia miesięcznego w gospodar-
ce narodowej prognozowanego na 
dany rok (w 2016 r. to 12 165 zł).

Jedynym warunkiem skorzy-
stania z nieopodatkowanych zy-
sków z tych oszczędności (które 
nie będą również obciążone po-
datkiem dochodowym) jest wy-

płata zgromadzonych środków po 
spełnieniu określonych warunków. 
Więcej szczegółów dotyczących 
możliwości skorzystania z przy-
wilejów podatkowych można zna-
leźć w ustawie z dn. 20.04.2004 r. 
o indywidualnych kontach emery-
talnych oraz indywidualnych kon-
tach zabezpieczenia emerytalnego.

Zasady inwestowania są bardzo 
elastyczne – klient sam decyduje 
o częstotliwości i wysokości skła-
dek (minimalna miesięczna skład-
ka w IKZE wynosi 55 zł, w IKE 
– 300 zł), o tym, w jakie fundusze 
je zainwestuje (do wyboru ma 13 
ubezpieczeniowych funduszy ka-
pitałowych) oraz kiedy skorzysta 
ze zgromadzonych środków.

Dzięki tym ubezpieczeniom 
można nie tylko zapewnić sobie 
szansę na wyższą emeryturę, ale 
i skorzystać z przywilejów podat-
kowych, pozwalających na bar-
dziej efektywne inwestowanie 
pieniędzy. Warto pomyśleć już 
dziś o odpowiednim sposobie za-
bezpieczenia się na emeryturę. 

~ Dariusz Jóźwik, tel. 602 179 779,
jozwik.dariusz@live.com

Trzecie już zawody wędkar-
skie zorganizowane przez 
Sołtysów i Rady Sołeckie 

Baranowa, Chyb, Przeźmierowa 
i Tarnowa Podgórnego odbyły się 
17 lipca na stawach w Baranowie. 
Na starcie stanęło 36 uczestni-
ków, w tym 4 młodzieżowców. 

Chociaż z rana pogoda nie była 
zbyt łaskawa, bo trochę popadało, 
to później pogoda się poprawiła, 
przejaśniło się i zaczęło przebi-
jać się słońce. Zawody odbyły się 
w miłej, sportowej atmosferze. 

W kategorii seniorów zwyciężył 
Piotr Lima, drugi był Rafał Bra-
chaczek, trzeci Krzysztof Żakow-
ski. Wśród młodzieży zwyciężył 
Bartek Surma, drugi był Dominik 
Zellner, a trzeci Wiktor Zazula. 

Zawody sołeckie

Przypominamy, że na gmin-
nej stronie interneto-
wej dostępne są reporta-

że z najważniejszych wydarzeń. 
Wystarczy wejść na www.tarno-
wo-podgorne.pl w zakładkę ME-
DIA – Tarnowo24/7, by obejrzeć 
materiały prezentowane w tele-
wizji, m.in.  kroniki Gminy Tar-
nowo Podgórne. Wśród ostatnich 
relacji znajdują się m.in. reportaż 
z Dni Gminy, Biegu Lwa czy Ju-
bileuszu „Modraków”. Warto tam 
zaglądać!  ~ ARz

Zawody zakończyły się poczęstunkiem. Do zoba-
czenia za rok. 

~ Zdzisław Braciszewski - Sędzia Główny 

Gmina 
okiem 
kamery

Sołtysi gratulują zwycięzcy – Piotrowi Limie
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porady

Kosmetykiem, po który 
Polki najchętniej sięgają 
w celu wykonturowania 

twarzy jest bronzer. Odpowiednio 
nałożony działa niczym skalpel 
i wspaniale wyszczupla lico. Przez 
lata profesjonalni wizażyści na-
mawiali do pełnego konturowania 
twarzy. Tego lata pojawił się jed-
nak nowy trend, który skrywa się 
pod tajemniczą nazwą „strobing”.

Celem konturowania twarzy 
jest wyeksponowanie jaśniej-
szym kosmetykiem tych miejsc, 
które uważamy za swoje atuty 
i wyszczuplenie lica przy użyciu 
bronzera minimalnie ciemniejsze-
go od naszego naturalnego odcie-
nia skóry. Aby uzyskać pożądany 
efekt należy wykorzystać matowy 
bronzer, drobinki odbijają światło 
i tym samym podkreślają te par-
tie twarzy, które chciałybyśmy 
„schować”.

Moda na strobing, czyli natural-
ne konturowanie twarzy

Założeniem strobingu, czyli 
naturalnego konturowania twa-
rzy, jest uzyskanie pożądanego 
efektu przy pomocy tylko jedne-
go kosmetyku, w tym przypadku 
rozświetlacza. Samo określenie 
„strobing” zostało zaczerpnięte 
z fotografii, pod tym sformułowa-
niem kryje się zdjęcie wykonane 
przy wykorzystaniu lampy bły-
skowej (wbudowanej do aparatu 
lub zewnętrznej). Naturalne kon-
turowanie twarzy polega na pod-
kreśleniu tych części twarzy, któ-
re podczas wykonywania portretu 
z użyciem lampy, zostają doświe-
tlone jej blaskiem.

Strobing – nowy, gorący trend w makijażu

Zalety konturowania twarzy 
rozświetlaczem

Dlaczego warto zamienić tra-
dycyjne konturowanie twarzy na 
strobing? Powodów jest co naj-
mniej kilka. Po pierwsze, strobing 
pozwala zaoszczędzić czas i pie-
niądze. Zamiast trzech kosmety-
ków: róż, bronzer, rozświetlacz, 
możemy poprzestać tylko na tym 
ostatnim. Ponadto strobing jest 
rozwiązaniem stosunkowo pro-
stym w wykonaniu. Nie musimy 
zastanawiać się, jak uzyskać płyn-
ne przejścia między trzema różny-
mi produktami. Ponadto strobing 
pozwala ograniczyć liczbę warstw 
nakładanych kosmetyków do mi-
nimum, przez co makijaż jest lekki 
i idealny na wakacyjne wojaże.

Strobing krok po kroku…
Decydując się na natural-

ne konturowanie twarzy poprzez 
jej rozświetlenie, należy pamiętać 
o właściwym doborze kosmety-
ku. Nie każdy puder rozświetlają-
cy sprawdzi się w strobingu. Na-

leży wybierać kosmetyki drobno 
zmielone, które tworzą taflę od-
bijającą światło. Niewskazane są 
rozświetlacze, w których gołym 
okiem dostrzec można cząsteczki 
shimmera lub brokatu. Jeśli jesteś 
alergiczką lub walczysz ze zmia-
nami trądzikowymi, drogeryjny 
puder rozświetlający zastąp mine-
ralnym.

Strobing zapewnia twarzy świe-
ży, promienny wygląd, jedno-
cześnie odejmując nam parę lat. 
O czym należy pamiętać, przystę-
pując do konturowania twarzy? 
Przed aplikacją rozświetlacza wy-
równujemy koloryt cery lekkim 
fluidem, kremem BB lub podkła-
dem mineralnym. Następnie opró-
szamy twarz pudrem transparent-
nym, w tej roli świetnie sprawdzi 
się puder bambusowy lub ryżowy 
(cienka warstwa produktu sca-
li i utrwali makijaż). Po czym na-
nosimy rozświetlacz na wypukłe 
miejsca twarzy, czyli: szczyty ko-
ści policzkowych, kości skronio-
we, miejsca nad łukiem brwio-
wym, skrzydełka nosa, brodę, 
środkową linię nosa i łuk Kupi-
dyna (przestrzeń między nosem 
a górną wargą).

Strobing stanowi doskona-
łe rozwiązanie na lato, kiedy na-
sze ciało jest delikatnie opalone. 
Cząsteczki miki zawarte w roz-
świetlaczu odbijają światło i tym 
samym podkreślają słoneczny od-
cień naszej skóry. Pozdrawiam

Maja Wachowska  
make up & styling

www.majawachowska.pl
509 86 84 86

WZP.671.1.2016 Tarnowo Podgórne, 2016-08-10
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie: „zasad i warunków sytuowania obiektów małej archi-
tektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów mate-
riałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” w dniach od 12 września 2016 r. do 10 października 2016 r. w godzinach pracy urzędu, 
pokój 13 oraz na stronie BIP urzędu.

Jest to projekt aktu prawa miejscowego mający na celu ustalenie zasad i warunków dla sytuowania obiektów małej architektury, tablic rekla-
mowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w granicach Gminy Tarnowo Podgórne zgodnie z zasadami ładu przestrzennego.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie uchwały może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 
października 2016 r.
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informacje

OKSYTOCYNA

W dniach 30 i 31 lip-
ca rozegrane zostały 
Spławikowe Mistrzo-

stwa Gminy Tarnowo Podgór-
ne, zorganizowane przez OSiR 
Tarnowo Podgórne. Na starcie 
stanęło 29 zawodników, w tym  
5 młodzieżowców. Zawody odby-
ły się w miłej, sportowej atmosfe-
rze. W pierwszej turze zwyciężył 
Dariusz Bełdzikowski, drugi był 
Marcin Kruk, a trzeci Rafał Sikor-
ski. Wśród młodzieży najlepszy 
był Bartek Surma, przed Tycja-
nem Matuszewskim i Wiktorem 
Zazulą. Druga tura przyniosła 
przetasowania. Zwyciężył Rafał 
Brachaczek, drugi był Rafał Si-
korski, trzeci Tomasz Surma. Kla-
syfikacja młodzieży nie zmieniła 
się – bezkonkurencyjny okazał 
się Bartek Surma, który podczas 
Mistrzostw złowił najwięcej ryb 
(pokonując również seniorów). 

Spławikowe Mistrzostwa Gminy

Przed narodzinami Liluli odwiedziła nas kilka 
razy siostra położna, której wizyty miały nam  
pomóc w tym, aby przypadkiem nie przeoczyć 

zbliżającego się terminu porodu. I udało się, nie 
przeoczyliśmy i Lilula się urodziła.

W czasie tych wizyt i w całej naszej akcji porodo-
wej zdarzyły się dwie rzeczy, o których często myślę, 
no i w końcu postanowiłem napisać.

Przed pójściem do szpitala Ancia dostała do prze-
czytania i podpisania kilka kartek, na których wy-
punktowano, jakie to prawa przysługują rodzącej, 
czego może wymagać, a nawet żądać, na co może się 
zgodzić, a na co nie zgodzić.

Pacjentka może wyrazić zgodę na przykład na po-
danie oksytocyny, ale nie koniecznie musi. Może 
wyrazić zgodę na wykonanie takiego zabiegu, ale na 
wykonanie innego może już się nie zgodzić. Czyli 
zaczyna decydować za lekarza. Dajemy sobie prawo 
do ingerencji w coś, w co absolutnie nie powinni-
śmy ingerować, bo jakie mamy pojęcie o oksytocy-
nie i o konieczności jej ewentualnego podania lub 
nie. Pacjent powoli nie tylko staje się mądrzejszy od 
lekarza, ale może też decydować o tym, co lekarz 
może zrobić, a czego nie może. Nie rozumiem tego 
i niezrozumiała jest też dla mnie potrzeba takiego po-
stępowania.

Jeżeli idę do lekarza, to ufam mu bezgranicznie 
i nie patrzę mu na ręce, zakładając, że zrobi wszyst-

ko co w jego mocy, aby mi pomóc, bo do tego został powołany. Nie do 
końca chyba rozumiemy, że działamy w efekcie na swoją niekorzyść, bo 
mówiąc lekarzowi co może, a czego nie może, wiążemy mu ręce, a on 
musi mieć ręce wolne, aby nam pomóc.

Podpisaliśmy, co było trzeba wyrażając zgodę na wszystko, co bę-
dzie konieczne w czasie porodu, czyli daliśmy lekarzom i pielęgniar-
kom wolne ręce.

Pojechaliśmy rodzić do szpitala i mieliśmy naprawdę duże szczęście, 
bo trafiliśmy na siostrę, pod której przywództwem urodziliśmy już Ty-
tusa i która sprawnie dowodziła nami i tym razem.

Trwało to parę godzin zanim Lilula zaczęła krzyczeć, więc miałem 
okazję przypatrzeć się pracy siostry, która się nami opiekowała. Miała 
pod nadzorem kilka porodów, więc pojawiała się i znikała. Więcej jed-
nak czasu, który spędziła w naszej sali poświęciła na robienie notatek 
niż na bezpośrednią opiekę nad rodzącą.

Zdziwiła się, że ja się dziwię. Ona przecież musi zapisać każdy swój 
krok, żeby później jej ktoś czegoś nie zarzucił. Musi mieć udokumen-
towane wszystko, co robi, podobnie jak lekarz, który często ma więcej 
pisania niż czasu na pracę z pacjentem.

Bo taka stała się teraz moda, że oprócz tego, że mówi się lekarzom 
jak mają leczyć, to jeszcze czyha się na ich błędy, bo a nuż będą jeszcze 
z tego jakieś pieniądze.

Efekt tego jest taki, że lekarz zamiast z otwartym umysłem oddać się 
pacjentowi i starać mu się pomóc, musi najpierw pomyśleć, aby zabez-
pieczyć sobie tyły i w razie czego być krytym.

Dajmy więc tym naszym doktorom trochę więcej luzu i okażmy im 
zaufanie, bo patrzenie im na ręce i czyhanie na ich błąd niczego dobrego 
nie przyniesie.  Paszczak (paszkosum@wp.pl )

Klasyfikacja ostateczna zawodów:
- seniorzy: I miejsce – Rafał Sikorski, II – Marcin Kruk, III – Piotr 

Lima, 
- młodzież: I miejsce – Bartek Surma, II – Tycjan Matuszewski, III – 

Wiktor Zazula.
Dekoracji zwycięzców dokonał Dyrektor OSiR Bernard Broński.  

Sędzia Główny 
~ Zdzisław Braciszewski 

Najlepsi wśród 
juniorów
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 gmina partnerska

Umowa partnerska z Rejonem Solecznickim 
została podpisana 5 maja 2006 r. przez Wój-
ta Kazimierza Marchlewskiego i Mera Le-

onarda Talmonta. W tym roku obchodzimy zatem 
10-lecie oficjalnej współpracy.  

Pierwsze kontakty nawiązane zostały na polu edu-
kacji przez  Krystynę Sembę i Henryka Witkow-
skiego, a następnie zacieśnione podczas spotkania 
ówczesnego Wójta Waldy Dzikowskiego z kierow-
nikiem Wydziału Oświaty w solecznickim Urzędzie 
Antonim Jankowskim. Potem współpraca zaczęła się 
mocno rozszerzać i umacniać – przez wiele lat dzieci 
z naszej Gminy jeździły na wakacyjny wypoczynek 
do Solecznik. Był to też czas bardzo silnej pomocy 
rzeczowej dla polskich szkół w Rejonie – poma-
gał nie tylko nasz samorząd, ale przede wszystkim 
przedsiębiorcy z naszej Gminy, przekazując mate-
riały budowlane i środki czystości, książki i artykuły 
szkolne. 

Ale najbardziej łączy nas kultura. O tym jak in-
tensywne są to kontakty, świadczy kalendarz koncer-
tów i występów – wystarczy wymienić wydarzenia 
z ostatnich lat. W tym roku, podczas gminnych ob-
chodów Kaziuków w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo, wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ejszyszczanie. 
Wcześniej, w październiku 2015 r., Orkiestra Dęta 
Szkoły Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniusz-
ki w Solecznikach uczestniczyła w V Europejskim 
Spotkaniu Orkiestr w Tarnowie Podgórnym. A nasi 
„Lusowiacy” wystąpili w 2013 r. podczas dożynek 
gminnych w Jaszunach, z kolei delegacja z Jaszun 
w 2015 r. uczestniczyła w VII Zjeździe Jankowiczan, 
nadając temu wydarzeniu międzynarodowy charak-
ter. Dwa lata temu w naszą Gminę odwiedzili słucha-
cze solecznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Jednym z największych przedsięwzięć kulturalnych 
było wspólne wystawienie Pop-Oratorium Miłosier-

dzie Boże – przy tym projekcie 
pracowali wspólnie m.in. człon-
kowie Koła Śpiewu im. F. Nowo-
wiejskiego, uczniowie naszej Sa-
morządowej Szkoły Muzycznej, 
Chór „Il canto” z Solecznik, Chór 
Szkoły Muzycznej w Ejszyszkach, 
instrumentaliści Szkoły Sztuk 
Pięknych im. St. Moniuszki w So-
lecznikach. Premiera wykonania 
miała miejsce w sierpniu 2013 r. 
w Rejonie Solecznickim (w Ej-
szyszkach), a później utwór był 
prezentowany m.in. w naszej Gmi-
nie (podczas Lusowskich Poran-
ków Muzycznych).

Nasza współpraca to również 
systematyczna pomoc dla osób 
potrzebujących z Rejonu So-
lecznickiego, którą koordynu-
ją Wojciech Janczewski, prezes 
Stowarzyszenia „Dar Serc” i Wi-
ceprzewodniczący Rady Gminy 
oraz Edward Sobański. Od 2000 
roku na Święta Wielkanocne 
i Bożego Narodzenia, a nierzad-
ko w ciągu roku organizowane są 
transporty z darami dla Polskiego 
Domu Dziecka, polskich placó-
wek edukacyjnych oraz Caritasu. 

W Solecznikach warto zatrzy-
mać się na dłużej, by posłuchać 
o naszej wspólnej historii, obej-
rzeć ciekawe zabytki, zobaczyć 
miejsca związane z Adamem 
Mickiewiczem. Z racji swojego 

położenia (40 km od Wilna) miej-
scowość jest  punktem wypado-
wym dla wycieczek do litewskiej 
stolicy. Z Rejonem związany był 
Adam Mickiewicza, który obser-
wował obrzęd Dziadów na cmen-
tarzu w Solecznikach 2 listopada 
1821 r. i później opisał go w swo-
im dramacie. Pomnik Adama 
Mickiewicza projektu stoi na naj-
ważniejszym placu w Soleczni-
kach. Ciekawą historię ma Pałac 
Balińskich w Jaszunach, które-
go restauracja zakończyła się we 
wrześniu ubiegłego roku. Można 
zajrzeć do Republiki Pawłowskiej 
– tu w XVIII w . ks. Paweł Ksa-
wery Brzostowski zniósł w swych 
posiadłościach pańszczyznę, 
a ziemię rozparcelował pomiędzy 
chłopów; republika miała własną 
konstytucję, herb, pieniądze, par-
lament, szkołę itp. Rejon Solecz-
nicki to także lasy – największym 
masywem leśnym jest Puszcza 
Rudnicka, z niesamowitymi, cie-
kawymi, nierzadko dzikimi trasa-
mi turystycznymi. 

Dzisiaj Rejon Solecznicki to 
największe skupisko Polaków 
na Litwie – stanowią oni ok.  
80 % mieszkańców tego terenu. 
Do Solecznik warto pojechać, by 
doświadczyć ich niesamowitej 
gościnności i otwartości. 

~ ARz

Soleczniki –  łączy nas kultura i otwarte serca

Pomnik Adama Mickiewicza Republika Pawłowska

Pałac Balińskich
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wspomnienie

Przechadzam się czasem po moim Przeźmiero-
wie. Dla zdrowia głównie, ale też dlatego, by 
lepiej niż zza szyb samochodu móc ocenić to, 

co trzeba jeszcze zrobić publicznym sumptem, by 
nam wszystkim żyło się tu lepiej. Ot, takie „skrzy-
wienie”, dotykające chyba większość osób związa-
nych na co dzień z działalnością gminnego samorzą-
du. Najważniejsze dla mnie jednak jest to, że chodząc 
pieszo spotykam LUDZI. Odkrywcze prawda? Tylko 
na pozór! Ostatnio łapię się coraz częściej na tym, że 
nawet w najbliższym sąsiedztwie spotykam w więk-
szości nieznajomych! Ludzi, którzy pracują tu, za-
trzymali się będąc przejazdem lub załatwiających in-
teresy. 

Można by rzec, że tak liczna obecność niezamiesz-
kałych tu ludzi to symptom rozwoju naszej miejsco-
wości. Mnie jednak sytuacja ta wprawia w głęboką 
nostalgię. Naiwne to sentymentalne i zaściankowe, 
ale tęsknię za sielskim i anielskim czasem, w któ-
rym znało się wszystkich mieszkańców, a pojawie-
nie się każdego nieznajomego wywoływało nieskry-
waną ciekawość. Tak zajrzałem do zakamarków mej 
pamięci na temat tego, jakiego autoramentu „obcy” 
odwiedzali Przeźmierowo w czasach mojego dzie-
ciństwa. Przychodzą mi na myśl Cyganie, których 
tabor spotkać można było koczujący na Folwarku 
lub w lasku. Mimo że życie naszego osiedla w czasie 
tych wizyt zmieniało się, to jednak cygańskie tabo-
ry wywoływały oprócz strachu i zwiększonego po-
czucia czujności spore zaciekawienie mieszkańców. 
Pociągająca była przede wszystkim odmienność kul-
turowa Cyganów. Mimo że cechowała ich nadzwy-
czajna ekspresja w zachowaniu i niezwykła łatwość 
w nawiązywaniu kontaktów, to bardzo chronili swą 
prywatność. Mało komu – a jeśli już to podstępem – 
udawało się zajrzeć do wnętrza cygańskiego wozu. 
Pamiętam, że sam kiedyś zostałem przez kolegów 
podsadzony i dane mi było rzucić krótkie spojrzenie 
do środka. Zaaferowanie było tak wielkie, że dziś nie-
wiele z tego, co widziałem w mgnieniu oka, zostało 
mi w pamięci! Tym bardziej, że koledzy „podsadza-
jący”, dostrzeżeni przez Romów, rozbiegli się w róż-
ne strony, a ja runąłem bezradnie i bezładnie na zie-
mię przekonany o tym, że ostatnia godzina w mym 
życiu nadeszła. Spośród wielu przekazywanych z ust 
do ust makabrycznych historii dotyczących tej gru-
py etnicznej, ta o porywaniu dzieci działała wtedy 
na moją wyobraźnię najbardziej. Wizyty taboru cza-
sem były zmorą dla drobnego inwentarza czy zaso-
bów przydomowych ogródków… lecz z drugiej stro-
ny dawały możliwość nabycia garnków i patelni, na 
których cynkowaniu Cyganie znali się najlepiej. Jeśli 
już o wędrownych przybyszach mowa, to na począt-
ku lat 60-tych Przeźmierowo często odwiedzane było 
przez tzw. szmaciarzy, zwanych tu gwarowo „nośpła-
tami”, którzy poruszając się konnymi furmankami 
skupowali wszelkiego rodzaju starą odzież, włókninę 

Przechadzam się po Przeźmierowie…
i opakowania szklane płacąc nie-
zwykle pożądaną walutą czyli… 
wszystkim, czego wtedy brako-
wało: wianuszkiem rolek papie-
ru toaletowego, zeszytami i przy-
borami szkolnymi, naczyniami 
kuchennymi. Wszystko to pod 
względem jakości i wzornictwa… 
w sam raz na tamte czasy! Szma-
aaaty skupuję! – ten okrzyk, spo-
tęgowany dźwiękiem mosiężnego 
ręcznego dzwonka, wywoływał 
spore emocje wśród mieszkańców 
Przeźmierowa. 

Szczególnie zachował się w ich 
pamięci przedstawiciel tej pro-
fesji rodem z Krzyżownik nieja-
ki Jankowski, który ponoć na tej 
działalności dorobił się znaczne-
go majątku. Znany był z tego, że 
w tamtych trudnych pod wzglę-
dem zaopatrzenia rynku czasach 
oferował różnorodne, niedostępne 
gdzie indziej towary. Musiał też 
mieć niezłe, choć pewnie intuicyj-
ne pojęcie o elementarnych zasa-
dach marketingu: koń, do którego 
zaprzęgnięta była jego furman-
ka, miał przeszłość cyrkową i nie 
stronił od pokazywania sztuczek, 
czym przyciągał dzieciaki, zaś 
sam pan Jankowski miał umie-
jętność zachwalania swych to-
warów w formie tyleż zręcznych, 
co prymitywnych rymowanek 
wypowiadanych modulowanym 
zaśpiewem. Gaaaarnki lutuję! 
Nooooże ostrzę! – to kolejne do-
nośne i śpiewne zawołania, jakie 
słychać było wtedy raz na jakiś 
czas w Przeźmierowie. Gospo-
dynie domowe, słysząc je, rzuca-
ły wtedy wszystko, by tylko jako 
pierwsze skorzystać z tak sformu-
łowanej oferty. Inaczej niż w mie-
ście rzemieślnicy, świadczący 
tego rodzaju usługi, musieli być 
na terenie naszej osady mniej sta-
cjonarni, a bardziej mobilni, po-
ruszali się zatem również wozem 
konnym. My, dzieciaki, obsiada-
liśmy go wianuszkiem z każdej 
strony, wykorzystując najmniej-
szy występ jego drewnianej kon-
strukcji do postawienia na nim 
nogi, co i raz będąc boleśnie sma-
ganymi batem. Z otwartymi usta-

mi śledziliśmy każdą wykonywa-
ną przez rzemieślników czynność. 
Podgrzewanie do czerwoności 
kolby lutownicy, zmieniający się 
pod wpływem kwasu kolor ognia, 
iskry idące z ostrzenia noży wy-
woływały u nas dreszcz najwyż-
szych emocji! Pamiętam też, że 
nigdy żaden ze ślusarzy ostrzą-
cych noże nie musiał sam peda-
łować, by wprowadzić w ruch 
skomplikowany rowerowy napęd. 
Chętnych do tego było aż nadto! 
Jeśli chodzi o obwoźne atrakcje, 
to wszystkie wyżej wymienione 
przebijał jednak w tamtych cza-
sach handel podczas odpustu, 
jaki odbywał się w święto patrona 
przeźmierowskiej parafii na pla-
cyku przed kościołem. 

Dziecięce oczy nie mogły na-
paść się widokiem blaszanych pi-
stoletów na korki, koperytek, czy-
li niewielkich porcji ładunków, 
umieszczonych na papierowej ta-
śmie, wybuchających po uderze-
niu iglicy, blaszanych kogutków, 
piłeczek na gumce, napełnionych 
wełną drzewną owiniętych kolo-
rową folią, wiatraczków plastiko-
wych na skręconym drucie, bla-
szanych imitacji zegarków. No 
i ta atmosfera jarmarku… Nie-
stety z kasą i wtedy krucho było, 
więc jedynym sposobem na wej-
ście w posiadanie któregoś z wy-
mienionych przedmiotów pożąda-
nia było targanie wypełnionych 
tymi „precjozami” waliz w za-
stępstwie właścicieli do najbliż-
szego przystanku autobusowego, 
który znajdował się wtedy w…
Krzyżownikach. Pamiętam, jak 
pewnego roku staliśmy tam już 
od wczesnego ranka, „polując” na 
osoby z wyładowanymi torbami, 
by jako kilkulatkowie, wyrywając 
je sobie, targać ostatkiem sił aż 
pod kościół po to, by w nagrodę 
otrzymać jedną z wymienionych 
rzeczy! Takie same, dziś postrze-
gane jako tandetne, wtedy skarba-
mi się jawiące przedmioty, trafiały 
w nasze ręce za pomoc w budo-
wie a potem rozbiórce straganów. 
Były czasy!

~Grzegorz Leonhard
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Wakacyjne, letnie cieka-
wostki o książkach, bi-
bliotekach, pisarzach, 

czyli o tym, czym coraz trudniej 
zaciekawić czytelników. Kilka in-
formacji, które może znamy, może 
nas zaciekawią, które chcemy po-
znać lub zainteresują na tyle, że 
sięgniemy po literaturę sami albo 
zainteresujemy najmłodszych. 
Wakacje to czas na poznanie lek-
tur nie tych obowiązkowych, ale 
tych czytanych dla przyjemności. 

Kilka ciekawostek ze świata 
książki: to, że największą biblio-
teką świata jest oczywiście Bi-
blioteka Kongresu Stanów Zjed-
noczonych pewnie większość 
czytelników wie. Biblioteka ta po-
wstała w 1800 roku, posiada 130 
mln różnych dokumentów, w tym 
29 mln książek, w 460 językach, 
12 mln fotografii, 500 tys. filmów. 
A to wszystko zgromadzono na … 
856 km półek (wyobraźnia w tym 
miejscu jest jak najbardziej po-
trzebna). W Polsce największa 
biblioteka to Biblioteka Narodo-
wa w Warszawie, otwarta w 1930 
roku. Liczy ponad 8 mln różnych 
zbiorów, w tym 2 mln książek, 
120 tys. map i atlasów oraz 485 
tys. rycin.

Pierwszą polską biblioteką pu-
bliczną była, powstała w XVIII 
wieku, Biblioteka Załuskich 
w Warszawie.

Pierwsze wiersze w języku pol-
skim dla dzieci pisał Stanisław Ja-
chowicz.

Autorem, który napisał naj-
więcej powieści, bo ponad 600, 
jest polski autor powieści histo-
rycznych Józef Ignacy Kraszew-
ski. Najdroższą polską książką 
jest dzieło Mikołaja Kopernika 
„ O obrotach ciał niebieskich” – 
jej drugie wydanie kosztowało… 
103 tys. zł. Książka wydana była 
w Bazylei w 1566 roku. Najwięk-
szy zbiór książek łańcuchowych 
posiada Biblioteka PAN w Gdań-
sku. O tym, że najstarsza książka 
świata znajduje się w Muzeum 
Narodowym w Sofii, (jej wiek 
oszacowano na 2,5 tys. lat), wie 
zapewne niewiele osób. A infor-
macje o tym, że pierwsza książ-
ka dla niewidomych powstała już 
w 1786 roku, przecinki w tek-
stach zaczęto używać na przeło-
mie XV/XVI wieku, a tak proza-
iczną rzecz jak numerację stron 
wprowadzono w XVI wieku, to 
już są ciekawostki znane małej 
liczbie osób.

Najmłodszym noblistą w dzie-
dzinie literatury był Rudyard Ki-
pling. Gdy otrzymywał nagrodę 
w 1907 roku miał 41 lat.

Ile czasu tygodniowo spędzają 
mieszkańcy globu na czytaniu. To 
na pewno ciekawe badania, które 
prowadzone są od wielu lat przez 
World Cultur Score (badany jest 
nie tylko czas spędzony na czy-
taniu, ale również czas spędzony 
przed telewizorem). Nas oczy-
wiście interesuje czytanie i jak 
przedstawia się w różnych kra-

jach świata. Niektórych ta infor-
macja może zaskoczyć, ale jak 
pokazują badania prym wiodą 
kraje azjatyckie: na pierwszym 
miejscu Indie, potem Tajlandia, 
Chiny i Filipiny. A w Europie to 
od wielu lat niezmiennie Szwe-
dzi, Holendrzy, Duńczycy, Czesi, 
Niemcy, Francuzi i Węgrzy. 

Wszystkich zainteresowanych 
światem książek i dobrą literatu-
rą zapraszamy do naszych placó-
wek. W lipcu i sierpniu BIBLIO-
TEKA JEST OTWARTA, a zatem 
nowości są w zasięgu dla wszyst-
kich. Poniżej tylko kilka tytułów 
z pełnych NOWOŚCI wydawni-
czych półek w każdym dziale Bi-
blioteki:  Elizabeth Strout „Mam 
na imię Lucy”; Deborah Moggach 
„Hotel złamanych serc”; Szymon 
Hołownia „36 i 6 sposobów na to, 
jak uniknąć życiowej gorączki…”; 
Bill Gifford „Wiecznie młody. Jak 
się nigdy nie zestarzeć”; Leszek 
Adamczewski  „Klęska gaulleite-
ra. Sensacje z Kraju Warty”; Han-
na Kowalewska „Cztery rzęsy nie-
toperza”; Joanna Opiat-Bojarska 
„Bestseller”; Corinne Hofmann 
„Dziewczyna z szyją żyrafy”; Ar-
tur Domosławski „Wykluczeni”; 
Arkady Radosław Fiedler „Malu-
chem przez Afrykę”; Hanya Yana-
gihara „Małe życie”.

Polecamy także nowości wy-
dawnicze w dziale dla dzieci 
i młodzieży. Więcej informacji na 
naszej stronie www.

 ~ I.B.

Bądź wyjątkowy, czytaj książki!

Podczas tegorocznej ogólnopol-
skiej akcji „Narodowe Czytanie”, 
którą zaplanowano na sobotę,  
2 września, wspólnie przeczy-
tamy „Quo Vadis”. Tego dnia, 
w godz. 11.00 – 13.00, zaprasza-
my wszystkich chętnych na zie-
lony skwer przy Bibliotece Pu-
blicznej na ul. Ogrodowej 2a 

Przeczytamy „Quo Vadis” w Tarnowie Podgórnym. W akcji 
udział wezmą również ucznio-
wie Liceum Ogólnokształcącego 
w Tarnowie Podgórnym, prowa-
dzeni przez Grażynę Smolibocką. 

Na pamiątkę „Narodowego 
Czytania” uczestnicy akcji otrzy-
mają pamiątkowe gadżety gmin-
ne. Zapraszamy do wspólnego 
czytania!

~ ARz
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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 Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) 
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) 
- online w serwisie Biletomat.pl oraz na stronie www.goksezam.pl   

Międzynarodowy Festiwal Bluesowy BLusowo
sobota, 20 sierpnia, godz. 13
Plac przy kościele oraz Val di Sole w Lusowie. Wstęp wolny

Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne
i Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych
niedziela, 21 sierpnia, godz. 10.30 
Kościół i plac przy kościele w Lusowie

Pożegnanie lata z udziałem zespołów GOK
Gwiazda wieczoru: Małgorzata Ostrowska
sobota, 27 sierpnia, godz. 16
Park 700-lecia w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

II Targi Gminnych Inicjatyw Kulturalnych
sobota, 3 września, godz. 10-14
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Lusowskie Spotkania Muzyczne - koncert 105:
Anna Budzyńska (sopran) i Ensemble Toccante
niedziela, 4 września, godz. 13
Kościół w Lusowie. Wstęp wolny

Koncert „Klasyka mistrzów”
sobota, 10 września, godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Mama, Tata, Teatr i Ja: 
spektakl Teatru Frajda pt. „Bajkopisanie”
niedziela, 11 września godz. 12.30
CK Przeźmierowo. Bilety: 10 zł / dziecko (opiekunowie gratis)
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Dwie sceny, strefa dla dzie-
ci i sporo dodatkowych 
atrakcji – to wszystko 

czekać będzie na uczestników 
szóstej edycji Międzynarodowe-
go Festiwalu Bluesowego „BLu-
sowo”. Tym razem muzyka roz-
brzmiewać będzie już od godz. 
13, a wśród gwiazd znajdą się 
m. in. fenomenalny argentyński 
Demian Band, wieloletni sakso-
fonista Jamesa Browna sir Wal-
do Weathers (USA) i mieszczące 
się w europejskiej czołówce bel-
gijskie trio Doghouse Sam & his 
Magnatores. A wszystko zupełnie 
za darmo, w malowniczym Luso-
wie. 

Tegoroczną edycję festiwalu 
rozpocznie wrocławski duet Man-
fredi & Johnson. Artyści poznali 
się w roku 2011 przy okazji festi-
walu Rawa Blues. W roku 2014 
poznali się po raz drugi i posta-
nowili się zająć tym co lubią naj-
bardziej. Harmonijkarz Mieszko 
„Manfredi” Służewski i grający 
na gitarze wokalista Piotr „John-
son” Kozub stworzyli energetycz-
ny duet, przenoszący słuchaczy 
prosto z pola bawełny, na brudne 
ulice Chicago. W 2014 roku zade-
biutowali na festiwalu Blues nad 

12 godzin z bluesem
Bobrem, zdobywając nagrodę za 
najciekawsze wykonanie utwo-
ru Tadeusza Nalepy. W dorob-
ku mają także nagrodę Festiwalu 
Meskalina Blues 2015, II miej-
sce na festiwalu Muzyka Młode-
go Wrocławia 2015, I miejsce na 
Imielin Blues Festiwal 2015 oraz 
Grand Prix tegorocznej edycji Las 
Woda Blues. Manfredi & John-
sons zagrają o godz. 13 na małej 
scenie w ośrodku Val di Sole.

Tuż po nich, również w Val di 
Sole, wystąpi duet Bluesferajna. 
– Piosenki, które gramy opowia-
dają o dwóch najważniejszych – 
z punktu widzenia mężczyzny – te-
matach. Pierwszy z tych ważnych 
tematów dotyczy relacji damsko-
-męskich, a drugi to sposoby od-
reagowania stresów, które poja-
wiają się w wyniku tych relacji 
- opowiada o tym projekcie To-
mek „Stary” Herman. Akustycz-
ny duet potrafi zarazić słuchaczy 
niesamowitą energią i będzie zna-
komitą rozgrzewką przed czeka-
jącym od 15 mocnym uderzeniem 
na dużej scenie.

O godz. 15 pojawi się na niej 
Paulina  Lenda  &  Kruki. Ze-
spół, który niedawno przekonał 
do siebie jury programu Must Be 

The Music, w dorobku ma Grand 
Prix i nagrodę specjalną na IX Fe-
stiwalu „Wielki Ogień” im. Miry 
Kubasińskiej, pierwsze miejsce 
festiwalu „Blues na Siwierskim 
Zamku” i „Ściniawski Blues nad 
Odrą”, a także Nagrodę specjal-
ną festiwalu „Blues nad Bobrem”. 
Paulina Lenda na estradzie de-
biutowała w 2008 roku, gdy jako 
15-latka zachwyciła widzów 
pierwszej edycji „Mam Talent 
niezapomnianym wykonaniem 
utworu „Ready to Love”. W 2014 
roku odbyła się premiera jej de-
biutanckiej płyty „Wolf Girl”. 
Kwartet Paulina Lenda i Kruki, 
który usłyszymy w Lusowie to 
nie tylko znakomici muzycy, ale 
i znający się od lat przyjaciele. 
Zespół zagra w składzie: Pauli-
na Lenda (śpiew), Piotr Krakow-
ski (gitara), Bartek Bednarz (gita-
ra basowa) i Mateusz Chochołek 
(perkusja).

Kolejnym wykonawcą na głów-
nej scenie będzie wrocławska 
grupa Katedra. Młody zespół 
mocno nawiązuje do tradycji pol-
skiej muzyki bluesowej i rocko-
wej, określając swoją twórczość 
jako „psychodeliczny big-bit”. 
Ich kompozycja „Kim jesteś?” 
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trafiła w 2011 roku na dobraną 
przez Piotra Kaczkowskiego z ra-
diowej Trójki składankę „Mini-
max PL 6”. Grupa jest laureatem 
festiwalu Fama, Grechuta Festi-
walu i Studenckiego Festiwalu 
Piosenki. Największą popular-
ność przyniósł zespołowi udział 
w telewizyjnym Must Be the Mu-
sic, gdzie Katedra dotarła aż do fi-
nału. W ubiegłym roku ukazał się 
debiutancki album grupy pt. „Za-
praszamy na łąki”. W nagraniach 
gościnny udział wzięli Konrad 
Możdżeń z zespołu Bethel i Ania 
Rusowicz. - Zainteresowanie pol-
skim big-bitem to nasza odpo-
wiedź na twórczość takich świato-
wych tuzów, jak The Black Keys, 
Jack White czy (zwłaszcza) Tame 
Impala, którzy czerpią z klasyki 
światowego rocka. My postano-
wiliśmy zwrócić się ku naszym ro-
dzimym tradycjom, przypomnieć 
o nich i rozwinąć po swojemu – 
piszą o albumie muzycy. Usłyszy-
my ich na głównej scenie festiwa-
lu od godziny 16.

Od pierwszej edycji festiwa-
lowi BLusowo towarzyszy kon-
kurs. Biorą w nim udział zespoły 
z całego kraju, a dla niektórych 
występ na lusowskim festiwalu 
był przepustką do dalszej, barw-
nej kariery. Tym razem do finału 
zakwalifikowały się: Babciablus 
i Heaven Blues z Kielc, C Major 
Seven z Poznania, Elephant Re-
sidents z Krakowa oraz The Lo-
uders z Rzeszowa. Ich konkurso-
we występy mieć będą miejsce 
między godz. 18 a 20. Oceniać 
je będzie jury złożone ze zna-
nych osobistości świata bluesa, 
z dziennikarzem Radia Merkury 
Ryszardem Glogerem na czele.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone ze sceny tuż po występie pierw-
szej z głównych gwiazd. Będzie nią argentyńsko-hiszpański Demian 
Band. Grupa, której liderem jest Demian Dominguez, koncertuje 
w Ameryce Południowej i Północnej i Europie, gdzie prezentuje mocne-
go, opartego na tradycji blues-rocka. Dzieliła scenę z takimi gwiazdami 
jak Jimmie Vaughan, Roy Rogers, Los Lobos, czy Eric Sardinas. Obec-
nie Demian Band promuje swoją czwartą płytę „Goin’ Ahead”. Dwa 
wcześniejsze albumy studyjne dotarły na szczyt amerykańskiej blueso-
wej listy przebojów.

Elektryzującą mieszankę bluesa, funky i soulu usłyszymy od 22, 
gdy na scenie pojawi się sir Waldo Weathers. Saksofonista i wokali-
sta przez 15 lat występował w zespole legendarnego Jamesa Browna, 
występował też u boku takich sław, jak Michael Jackson, B. B. King, 
Little Richard, Jerry Lee Lewis, czy Phil Collins. Mieszkający obec-
nie w Niemczech Amerykanin jest nie tylko świetnym muzykiem, ale 
i showmanem, o czym przekonać się będzie mógł każdy uczestnik fe-
stiwalu BLusowo.

Dwunastogodzinny maraton z bluesem zakończy belgijskie trio Do-
ghouse Sam & his Magnatones. Trzyosobowy zespół, który zagra 
na scenie w Val di Sole, gra bluesa oszczędnego, czystego i surowe-
go. Artyści są zdobywcami I i II miejsca na European Blues Challenge 
(w 2014 i 2015 roku), a prasa określiła ich mianem „najlepszej rzeczy, 
jaka może wydarzyć się na scenie bluesowej”. 

Ale BLusowo to nie tylko muzyka. Na najmłodszych czekać będzie 
Dziecięca Strefa Artystyczna, czyli przestrzeń, w której dzieci pod 
opieką rodziców i animatorów będą mogły się świetnie bawić. Gmin-
ny Ośrodek Kultury „SEZAM”, organizator imprezy, zaplanował także 
bluesową paradę oraz start muzycznego balonu. Warto przyjść na plac 
przy kościele w Lusowie i do ośrodka Val di Sole w sobotę, 20 sierpnia. 
Wstęp wolny!

~ Jarek Krawczyk

BLusowo 2016:
13.00 MANFREDI & JOHNSON scena Val di Sole
14.00 BLUESFERAJNA scena Val di Sole
15.00-19.00 DZIECIĘCA STREFA ARTYSTYCZNA 
15.00  PAULINA LENDA & KRUKI scena główna
16.00 KATEDRA scena główna
16.50  PARADA BLUESOWA spod sceny głównej
18.00  FINAŁ KONKURSU scena główna 

   zagrają: Babciablus i Heaven Blues, C Major Seven, 
Elephant Residents, The Louders

20.30  DEMIAN BAND (Argentyna/Hiszpania) scena główna
22.00  SIR WALDO WEATHERS (USA/Niemcy) scena główna
23.30  DOGHOUSE SAM (Belgia) scena Val di Sole
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Już po raz siedemnasty odbędzie się w Lusowie 
Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycz-
nych. Wbrew nazwie artyści, którzy na nim wy-

stąpią, nie pochodzą wyłącznie z Powiatu Poznańskie-
go, a z wielu krajów Europy, a nawet… z Kolumbii!

Miłośnicy folkloru będą mieli co podziwiać już od 
samego rana. O godz. 10.30 mszą świętą w kościele 
św. Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba Apostoła rozpoczną 
się Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne. Po mszy Ko-
rowód i Obrzęd Dożynkowy poprowadzi Zespół Pie-
śni i Tańca „Lusowiacy”. Rolnicy z Gminy Tarnowo 
Podgórne podziękują za plony, a goście będą mogli 
spróbować tradycyjnych potraw i podziwiać stoiska 
sołeckie.

Po dożynkach przyjdzie czas na występy sceniczne 
w ramach Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklo-
rystycznych. Wystąpią zespoły dziecięce Mali Luso-
wiacy i Mali Poligrodzianie, folklorystyczne grupy 
z Powiatu Poznańskiego (m. in. Chludowianie, Szre-
niawa i Koźlary), Poligrodzianie, których niedawno 
mogliśmy podziwiać w Centrum Kultury Przeźmie-
rowo i oczywiście Lusowiacy, bez których trudno so-
bie wyobrazić największe w naszej Gminie święto 
folkloru. 

Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych 
po raz kolejny odbędzie się w ramach Festiwalu Sztu-
ki Ludowej. Co za tym idzie, będzie doskonałą oka-
zją, by zapoznać się nie tylko z rodzimym folklorem, 
ale i tradycyjną muzyką i tańcem z różnych stron 
świata. 

Serbię reprezentować będzie Zespół Prvi Parti-
zan. Założony został w 1948 w miejscowości Užice 
przez pracowników firmy o tej samej nazwie. Zgro-
madził młodych ludzi, którzy utworzyli kilka sek-
cji: folklorystyczną, aktorską, literacką i muzycz-
ną. Obecnie grupa składa się z niemal 400 osób, 
w głównej mierze młodych ludzi, którzy starają się 
zachować i przekazać dziedzictwo kulturowe naro-
du serbskiego. Wysokiego poziomu artystycznego 
zespołu dowodzą liczne nagrody, a także zaprosze-
nia na prestiżowe festiwale w Niemczech, Grecji, 
Francji, Bułgarii, Szwecji i Norwegii, we Włoszech 
i na Węgrzech.

Fascynujące tradycje z wielu krajów w Lusowie
Z Danii do Lusowa przyjedzie 

Grupa Taneczna Foreningen for 
Uljydernes  Foklendansfestival. 
Jej korzenie sięgają roku 1990, 
gdy pewna duńska grupa taneczna 
została zaproszona na festiwal do 
Hiszpanii. Nie mając wystarczają-
cej liczby tancerzy połączyła siły 
z dwoma innymi zespołami. Po-
dróż do Hiszpanii okazała się na 
tyle udana, że grupy postanowiły 
wspólnie podróżować po kolej-
nych festiwalach pod szyldem F. 
U. F. Duńczycy zwiedzili m. in. 
Łotwę, Ukrainę, Tajwan, Male-
zję, USA, Czechy, Nepal i Niem-
cy. Wszystkie prezentowane przez 
nich tańce są duńskimi tańcami 
ludowymi, tańczonymi w ten sam 
sposób, co w XIX wieku. Także 
stroje są wiernymi kopiami ubrań 
wykorzystywanych 100-150 lat 
temu. Zespół składa się z ponad 50 
tancerzy w różnym wieku, a towa-
rzyszy im kapela tworzona przez 
skrzypka i dwóch akordeonistów. 

W Lusowie wystąpią nie tyl-
ko nasi sąsiedzi z północy, ale 
i z południa. Czeska grupa folk-
lorystyczna Lipovjan zaczerpnęła 
swą nazwę od wioski Lipov, leżą-
cej w morawskiej części Białych 
Karpat i będącej częścią niezwy-
kle osobliwego regionu Horňácko. 
Wioska słynie z produkcji wina, 
której początki datuje się na prze-
łom XV i XVI wieku. Na styl życia 
i kulturę ludową mieszkańców re-
gionu niezwykle silny wpływ ma 
szczególnie środowisko naturalne. 
Do 1920 roku cywilizacja przeni-
kała tam bardzo powoli, dlatego 
sztuka ludowa zachowała się tam 

w prawie niezmienionej formie. 
Głównym celem zespołu, który 
powstał w 1972 roku jest utrzy-
manie i rozwój tradycyjnej kultu-
ry ludowej. Jego działalność obej-
muje setki występów w kraju i za 
granicą, m. in. we Francji, Hiszpa-
nii, Niemczech, na Węgrzech, we 
Włoszech, a nawet w Korei Połu-
dniowej.

Folklor węgierski zaprezentu-
je Grupa  Taneczna  Kisalföld 
z Győr. Na jej repertuar składają 
się przede wszystkim tańce z Ko-
tliny Karpackiej. Ponadto tancerze 
wykonują tańce historyczne, będą-
cą kulturową spuścizną ludności 
zamieszkujących obszar Węgier 
przed wiekami. Założona w 1976 
roku grupa posiada bogatą kolek-
cję strojów, w których można zna-
leźć wiele przykładów narodo-
wego stroju ludowego z Węgier 
i Siedmiogrodu. 

Tańce słowackie zaprezentuje 
zespół Oblik. Powstał on w 1967 
roku z inicjatywy Andreja Velčko, 
który był jego pierwszym cho-
reografem. Grupa działa w gmi-
nie Hanušovce, położonej we 
wschodniej części Słowacji. Oblik 
liczy 30 członków w wieku 15-45 
lat, przy czym dominuje młodzież. 
Zespół rocznie prezentuje 30 
spektakli. Podczas Międzynarodo-
wego Festiwalu Folklorystyczne-
go Východná grupa otrzymała na-
grodę TV i laur publiczności. 

Ciekawie zapowiada się występ 
naszych gości z Kolumbii, czy-
li grupy tanecznej Palma Africa-
na. Jest to założona w 1976 przez 
Carmena Melendeza szkoła tańca 

CzechySłowacja
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ludowego. Misją zespołu jest zachowanie kolumbij-
skiego folkloru i spuścizny przodków. Wizja Palma 
Africana to zapewnienie możliwości zrównoważone-
go rozwoju społecznego mężczyzn i kobiet, z wyko-
rzystaniem tańca ludowego, który niweluje podziały 
i pielęgnuje wartości kulturowe.

Gwiazdą wieczoru będzie pieśniarz Tomáš Kočko, 
wystąpi z recitalem łączącym muzykę i utwory poety 
piszącego w gwarze beskidzkich górali – Ladislava 
Nezdařila. Spopularyzował, a wielu pokazał po raz 
pierwszy, twórczość beskidzkiego barda, który swo-
je dzieło poświęcił rodzinnym górom i mieszkańcom 
tego regionu – zarówno tym zwykłym, jak i tym nie-
co bardziej znanym. Pieśni oparte o teksty Ladislava 
Nezdařila tworzą podstawową część repertuaru Ko-
čki, który już od kilku lat gra we własnej formacji To-
máš Kočko & ORCHESTR. Drugą znaczącą częścią 
repertuaru grupy jest jej oryginalna twórczość inspi-
rowana tematyką zbójnicką, zwłaszcza opowieściami 
i piosenkami o Ondraszku, legendarnym bohaterze 
Beskidów. Ich dopełnieniem są własne wersje trady-
cyjnych pieśni Moraw.

Na zakończenie wystąpi gruziński zespół Tbeti, 
który powstał na bazie Batumi Shota Rustaveli Sta-

te University. Choreografem ze-
społu jest Zura Svanadze. Grupa 
składa się ze studentów tej uczel-
ni i bierze udział we wszystkich 
koncertach rządowych w Adża-
rii. Program zespołu stanowi pra-
wie 20 tańców. W trakcie swojej 
działalności zespół występował 
m. in. w Bułgarii, Szwecji, Grecji, 

Holandii, Belgii, Rosji i we Wło-
szech. 

Szczegółowy program imprezy 
na plakacie na stronie XXX. Ser-
decznie zapraszamy na niesamo-
witą przygodę z folklorem, którą 
przeżyć będzie można 21 sierp-
nia w Lusowie. Wstęp wolny!

~ Jarek Krawczyk

Przez cały rok szkolny 2015/2016 dla wszyst-
kich chętnych dzieci z Gminy w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo realizowany był projekt 

,,Łaziki”. Przypomnijmy, że pomysł ten zajął pierw-
sze miejsce i uzyskał tytuł najciekawszej inicjatywy 
podczas Targów Gminnych Inicjatyw Kulturalnych, 
zorganizowanych przez Gminę Tarnowo Podgór-
ne we wrześniu 2015 roku. Wszystkie zajęcia miały 
charakter warsztatów artystycznych (plastyczno-mu-
zycznych) inspirowanych przyrodą. 

Ideą było nie tylko własnoręczne wykonanie np. 
kartki, kuli z nasionami dla ptaków czy świątecznej 
ozdoby, ale też zbiór odpowiednich naturalnych ma-
teriałów dostępnych w danej porze roku.

Łaziki wychodziły często w teren do pobliskiego 
lasu i na łąkę. Własnoręczny zbiór całych roślin, liści 
czy nasion często nasuwał dziecięce pytania o nazwę 
rośliny i jej zastosowanie. Potem mogliśmy twór-

Zakończenie projektu „Łaziki”

czo pracować. Naszym zajęciom 
często towarzyszyły zabawy mu-
zyczne i śpiew. 

W czerwcu uroczyście zakoń-
czyliśmy nasz projekt ,,Łaziki”. 
Tego dnia przy Centrum Kultury 
utworzyliśmy zakład tkacki. Mate-
riałem stały się zebrane wcześniej 
rosnące nieopodal rośliny: niecier-
pek wielokwiatowy, dziurawiec 
zwyczajny czy różne rodzaje traw. 
Utkaliśmy własne obrazy, które 
stały się zapowiedzią nadchodzą-
cego lata i wakacji. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do realizacji tego 
projektu. Szczególne podzięko-
wania należą się Łazikom, czyli 

tym, którzy brali udział w spo-
tkaniach, łazili z nami po lasach 
i polach, a potem chodzili i obda-
rowywali swoimi dziełami miesz-
kańców Przeźmierowa. 

Wszystkie te ciekawe warsztaty  
możliwe były dzięki połączeniu 
trzech dziedzin tj. muzyki, pla-
styki i przyrody pod okiem trzech 
autorek: Karoliny Witczak, Moni-
ki Derlak-Jelińskiej i Pauliny Du-
lat-Sawickiej. – Projekt był dla 
nas bardzo ciekawą inicjatywą 
współpracy i stanowił bogate źró-
dło wyzwań, inspiracji i dialogu – 
podkreślają inicjatorki Łazików.

~ Autorki projektu ,,Łaziki”

Serbia
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Od 16 sierpnia rozpocznie się sprzedaż bi-
letów na pierwsze powakacyjne imprezy 
w Centrum Kultury Przeźmierowo. W nie-

dzielę, 11 września, odbędzie się tam kolejny spek-
takl z cyklu „Mama, tata, teatr i ja”, a dwa tygodnie 
później, 25 września, w naszym ośrodku zagra jed-
na z najważniejszych osobowości polskiego rocka – 
Lech Janerka.

Cykl „Mama, tata, teatr i ja” rozpoczął się wiosną 
i od razu zdobył sporą popularność wśród mieszkają-
cych w naszej Gminie rodzin. Ciekawe, comiesięczne 
spektakle dla dzieci i ich rodziców, przyciągają sporo 
widzów. Dają dzieciom możliwość kontaktu z teatrem 
na wysokim poziomie, uczą i bawią. Nie inaczej bę-
dzie 11 września o godz. 12.30 w Centrum Kultu-
ry w Przeźmierowie – wystąpi wtedy Teatr „Frajda” 
z przedstawieniem „Bajkopisanie”. W nadchodzącym 
sezonie proponujemy bilet rodzinny w cenie 10 zł dla 
dziecka i towarzyszących mu bliskich.

W połowie sierpnia ruszy sprzedaż również na kon-
cert, który zainteresować może nie tylko młodzież, 
ale wszystkich którzy dobrze pamiętają lata ’80 i ’90. 
W Przeźmierowie zagra Lech Janerka, dawny lider 
zespołu Klaus Mitffoch, który od 1984 roku z powo-
dzeniem występuje pod własnym nazwiskiem.

Jedyny album zespołu „Klaus Mitffoch” jest jed-
nocześnie jednym z najważniejszych albumów w hi-
storii polskiego rocka i nowej fali, a czytelnicy ma-
gazynu Tylko Rock uznali go za najważniejszy 

Utwory M. K. Ogińskie-
go, W. A. Mozarta, A. 
E. M. Grétrego i J. Kla-

czyńskiego usłyszymy w kon-
cercie zatytułowanym „Klasyka 
Mistrzów”. Wydarzenie pod ho-
norowym patronatem Wójta Gmi-
ny Tarnowo Podgórne jest czę-
ścią projektu „1050 lat muzyki 
w Polsce” realizowanego przez 
Fundację Europejskiego Dzie-
dzictwa Kulturowego „Europej-
czyk i współfinansowanego przez 
Gminę Tarnowo Podgórne i Po-
wiat Poznański.

Koncert poprowadzi muzyk, 
aktor, tekściarz i artysta kabare-
towy Krzysztof Kiełpiński. Jest 
on członkiem Kabareciarni Ze-
nona Laskowika, występuje też 
w kabarecie Adin Władysława 
Sikory, Kabarecie Pingwin 
i Grupie Improwizującej Gzik. 
Wśród wykonawców znajdą 
się Duo La Valse’90, czyli 

Klasyka Mistrzów w Przeźmierowie

Anna Haas-Niewiedział i Piotr 
Niewiedział, Dorota Kwiecińska-
Erenz (skrzypce), dr hab. Adiunkt 
na Akademii Muzycznej w Po-
znaniu, Młodzieżowy Kwartet 
Smyczkowy w składzie Jan Ba-
łaban (skrzypce), Joanna Dzięcioł 

(skrzypce), Łucja Jaskuła (altów-
ka), Maria Liszkowska-Sikorska 
(wiolonczela) i Marta Dzięcioł 
(flet).

Usłyszymy „Pożegnanie Oj-
czyzny” Michała Kazimierza 
Ogińskiego, „Trio na flet, skrzyp-
ce, fortepian” Michała Kleofa-
sa Ogińskiego, Sonatę F-dur KV 
497, cz.3, „Eine Kleine Nacht-
musik” cz. 1. i Symfonię Kon-
certującą Es-dur KV364 cz. I na 
skrzypce, altówkę i fortepian 
Wolfganga Amadeusza Mozarta, 
a także „Koncert C-dur” na flet 
i fortepian André Ernesta Mode-
sta Grétrego i „Duet B-dur” na 
dwoje skrzypiec.
Na  spotkanie  z  klasyką  mi-

strzów zapraszamy w sobotę, 10 
września o godz. 18 do Centrum 
Kultury  Przeźmierowo. Wstęp 
wolny. 

~ Jarek Krawczyk

Bilety na spektakl dla dzieci i legendę rocka
longplay dekady. To z tej płyty pochodzą takie utwory, jak „Strzeż się 
tych miejsc”, „Ewolucja rewolucja i ja”. Po opuszczeniu zespołu L. Ja-
nerka nagrał takie przeboje, jak znane także z wykonań Voo Voo „Kon-
stytucje”, „Niewalczyk”, „Jezu jak się cieszę”, czy popularny 10 lat 
temu „Rower”. Artysta nagrywa płyty rzadko, lecz każdy album wydaje 
się być niezwykle dopracowany. W ostatnim czasie nieczęsto można 
go zobaczyć także na estradzie. Lech Janerka zapowiada zakończenie 
bogatej koncertowej kariery. Tym bardziej warto skorzystać z jedynej 
okazji, by usłyszeć jego głos i gitarę basową w Centrum Kultury Prze-
źmierowo. Bilety na to niezwykłe wydarzenie kosztować będą 25 zł.

Sprzedaż biletów rozpocznie się od 16 sierpnia w siedzibie GOK 
„SEZAM” (w godz. 9-15). oraz w serwisie Biletomat.pl. O godzinach 
sprzedaży w domach kultury będziemy informować na bieżąco na stro-
nie www.goksezam.pl.  ~ Jarek Krawczyk
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„Händel i jego rywale – pojedynek na 
dwie kantaty i kwartet” to tytuł koncer-
tu, który w cyklu Lusowskie Spotkania 

Muzyczne wykonają 4 września Anna Budzyńska 
z zespołem Ensemble Toccante.

Grupa jest nowym zjawiskiem na polskiej scenie 
muzycznej, powstała wiosną 2016 roku. Jest wyni-
kiem spotkania i przyjaźni pięciu pasjonatek muzyki 
dawnej, z których każda ma już doświadczenie i spo-
re osiągnięcia. Instrumentalistki grają na kopiach in-
strumentów barokowych, które wymagają umiejęt-
ności technicznych i szerokiej wiedzy muzycznej. 
Sekcję basso continuo tworzą klawesynistka Dag-
mara Tyrcha i wiolonczelistka Martyna Jankowska. 
Ponadto w zespole występują dwa instrumenty solo-
we – skrzypce, na których gra Katarzyna Kmieciak 
i flet traverso, którego mistrzynią jest Olga Musiał-
-Kurzawska. Spośród wielu istniejących grup En-
semble Toccante wyróżnia się tym, że w jego skład 
wchodzi wokalistka – sopranistka Anna Budzyńska. 
Ta wszechstronna i obiecująca śpiewaczka opero-
wa młodego pokolenia specjalizuje się w wykonaw-
stwie muzyki barokowej, mozartowskiej i współcze-
snej oraz szeroko pojętej kameralistyce. Jest solistką 
Teatru Muzycznego w Poznaniu, współzałożycielką 
cantus priomus zespołu solistów Artis Sonus, pre-
zesem Fundacji Świat Możliwości i doktorantką na 
Akademii Muzycznej w Poznaniu. Podczas studiów 
prawniczych była solistką Chóru Uniwersyteckie-
go UAM pod dyrekcją Jacka Sykulskiego, z którym 
dała blisko 400 koncertów na całym świecie. Jako 
solistka występowała także z Poznańskim Chórem 
Chłopięcym.

O programie „Händel i jego rywale…” zespół pi-
sze: „Dziś, kiedy mówimy o muzyce czasów baro-
ku, jednym z pierwszych kompozytorów, których 
twórczość przychodzi na myśl, jest Georg Friderich 
Händel. Jednak przecież nie tylko on pisał wspania-
łe dzieła – miał swoich rywali w osiemnastowiecz-
nym Londynie! Rywale ci dzielili się na dwie grupy 

Händel i jego rywale w Lusowie
– konkurentów czysto muzycz-
nych, z którymi łączyły Haendla 
więzy przyjaźni, oraz takich, któ-
rzy toczyli z nim walkę także na 
innych polach. Do pierwszej gru-
py zaliczał się np. Atillo Ariosti. 
Do drugiej natomiast – szukający 
oparcia w ideologicznych prze-
ciwnikach Haendla – Giovanni 
Bononcini. Zespół chciałby – ze-
stawiając obok siebie dzieła po-
szczególnych twórców, którzy 
żyli w tym samym czasie i znali 
się osobiście – ukazać nie tylko 
różnorodność ich pomysłów, ale 
także zwrócić uwagę na mniej 
znane nazwiska. Częstokroć pre-
zentowali oni bowiem podobnej 
miary talent, co Haendel, jednak 
nie rozwinęli go do tego stopnia 
co genialny mistrz, lub mieli po 
prostu mniej szczęścia w promo-
waniu własnej twórczości. Fakt 
natomiast, że znali się, dyskuto-
wali, wymieniali poglądy i znali 
wzajemnie swoją muzykę spra-
wia, że śledzenie ich dzieł jest 
jeszcze ciekawsze i nabiera fa-
scynujących odcieni”.

Pierwszy pojedynek, które-
go słuchacze będą świadkami 
4 września, rozegra się pomię-
dzy Georgem Friedrichem Hän-
dlem i Atillo Ariostimem. Zespół 
zaprezentuje po jednej kantacie 
każdego z tych twórców. Co cie-
kawe, obaj panowie w 1719 roku 
wspólnie opracowywali nowy ro-
dzaj kantat dla Royal Academy of 
Music. Wybór dzieła tego gatun-

ku do pojedynku nie jest zatem 
przypadkowy.

W konkurencję włączy się 
Georg Philipp Telemann, które-
go kwartet instrumentalny uzu-
pełni program. Choć Telemann 
nie mieszkał w Londynie, nie jest 
tajemnicą, że i on przyjaźnił się 
z mistrzem. Poznali się w Niem-
czech, a ich korespondencja jest 
do dziś cennym źródłem wiedzy 
o muzyce baroku. Nie tylko wza-
jemnie cenili swoją twórczość, ale 
i „pożyczali” sobie muzyczne po-
mysły. 

Na niesamowitą podróż do 
Londynu I połowy XVIII wieku 
zapraszamy do Lusowa w nie-
dzielę,  4  września,  o  godz.  13. 
Koncert,  jak  wszystkie  w  cy-
klu, odbędzie się w kościele pw. 
św. Jadwigi Śląskiej i św. Jaku-
ba Apostoła w Lusowie. Wstęp 
wolny.   ~ Jarek Krawczyk

W ubiegłym roku po raz pierwszy odbyły 
się w Centrum Kultury Przeźmierowo 
Targi Gminnych Inicjatyw Kulturalnych. 

Dały one szanse na zapoznanie się z ofertą kultural-
ną GOK „SEZAM”, poznanie instruktorów i wy-
mianę spostrzeżeń. Druga edycja imprezy odbędzie 
się w sobotę, 3 września, także w Centrum Kultu-
ry w Przeźmierowie. Podczas targów rozpoczną się 
zapisy do kół i zespołów artystycznych działających 
w strukturach GOK „SEZAM”. Już teraz warto za-
poznać się z nimi na stronie www.goksezam.pl, a na 
miejscu będzie możliwość uzyskania wyczerpują-
cych informacji o każdym z nich. 

Poznaj ofertę kulturalną
W ofercie pojawi się nowość – 

kurs tańca towarzyskiego. W jego 
programie nauka tańców laty-
noamerykańskich (samba, rum-
ba, cha-cha, pasodoble, jive, roc-
k’n’roll, mambo, salsa, bachata), 
tańców użytkowych (discofox, 
disco-step, disco-samba, blues, 
hustle), tańców standardowych 
(walc wiedeński, tango, walc an-
gielski, fokstrot, slowfox, quick-
step). Zajęcia, które poprowadzi 
Mariusz Wyttyk ze Szkoły Tańca 

Alegria, odbywać się będą w piąt-
ki w godz. 20.15-21.45.

Na targi zapraszamy także 
wszystkich tych, którzy mają 
ciekawy pomysł na działalność 
kulturalną w Gminie Tarnowo 
Podgórne. Będzie okazja, by po-
rozmawiać o nim z kierownic-
twem GOK „SEZAM”. 

Zapraszamy w godz.10.00 – 
14.00. Wstęp wolny. 

  ~ Jarek Krawczyk
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  edukacja

Niebawem rozpocznie się 
kolejny rok szkolny. Już 
dziś wiadomo, że w funk-

cjonowaniu szkoły zajdą duże 
zmiany… Czego możemy spodzie-
wać się po powrocie z wakacji?

Zbliżający się rok przyniesie 
wiele nowości. Zgodnie z plano-
wanymi zmianami obecna szkoła 
podstawowa stanie się szkołą 
„powszechną”, w której uczeń 
będzie przechodził dwa poziomy 
edukacyjne – poziom podstawo-
wy w klasach I –IV oraz poziom 
gimnazjalny w klasach V – VIII. 
Pierwszy rocznik będzie pracował 
z zupełnie nową podstawą pro-
gramową w szkole podstawowej 
w roku szkolnym 2017/2018. Dla 
tych uczniów, którzy rozpoczną 
w tym czasie klasę pierwszą, szko-
ła będzie od początku realizowała 
podstawę obejmującą osiem klas.

W tym samym roku do gimna-
zjów nie trafi jednak kolejny rocz-
nik, czyli uczniowie, którzy w tej 
chwili skończyli klasę V. Zamiast 
tego zaczną oni naukę w klasie VII 
szkoły powszechnej, czyli będą jed-
nocześnie pierwszym rocznikiem 
należącym do okresu przejściowe-
go, który rozpoczął jeszcze sześcio-
letnią szkołę podstawową, ale ukoń-
czył już szkołę ośmioletnią. Okres 
przejściowy potrwa trzy lata. 

Drugą ważną zmianą jest znie-
sienie obowiązkowego sprawdzia-
nu po klasie VI. Obecni absolwen-
ci klasy V mogą zatem cieszyć się 
z braku sprawdzianu w nadchodzą-
cym roku szkolnym oraz przygo-
towywać duchowo na pozostanie 
w szkole podstawowej. 

Od września, wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom rodziców, 
zmieniamy godziny pracy świetli-
cy. Będzie ona czynna od 6.30 do 
17.00. Jednocześnie przypominam 
o obowiązku zapisania dziecka do 
„Hałasówki”.
Lato to nie tylko czas odpo-

czynku. Jakie prace remontowe 
podjęto na terenie szkoły w cza-
sie wakacji?

Kapitalnemu remontowi został 
poddany korytarz szkolny. Wy-

Rozmowa z Renatą Duszczyk  
– dyrektor Szkoły im. A. Fiedlera w Przeźmierowie

mieniono podłogę, ławki oraz 
pomalowano ściany na jasne, 
przyjazne kolory. Uczniowie klas 
IV otrzymają także nowe szafki, 
bardziej przystosowane do ich po-
trzeb. Niestety, prawdopodobnie 
nie uda się do września wymienić 
głównych schodów prowadzących 
do szkoły, ale miejmy nadzieję, że 
będzie to miało miejsce jesienią. 
Czeka nas również remont dzie-
dzińca szkolnego. Liczymy, że od-
będzie się on jeszcze w tym roku.
Szkoła w Przeźmierowie może 

pochwalić się bogatą ofertą za-
jęć pozalekcyjnych. Realizowa-
ne są również rozmaite projekty, 
a lekcje prowadzone są w inno-
wacyjny, atrakcyjny sposób. 

W centrum uwagi zawsze stoi 
uczeń – jego pasje, zdolności, moż-
liwości, potrzeby. W przyszłym 
roku szkolnym dzieci będą miały 
możliwość rozwijania swoich zain-
teresowań dzięki szerokiej ofercie 
kół zainteresowań oraz zajęć spor-
towych. W dalszym ciągu będą 
mogły uczyć się języków obcych, 
zwiedzać najbliższą okolicę, pro-
gramować, eksperymentować, zdo-
bywać nową wiedzę w „Akademii 
Wiedzy i Umiejętności Wszela-
kich” oraz brać udział w zajęciach 
sportowych. Wiodącą dyscypli-
ną od lat jest badminton, ale nasi 
uczniowie odnoszą również sukce-
sy w grach zespołowych. Na pew-
no każdy znajdzie coś dla siebie.
Czym przeźmierowska szkoła 

wyróżnia się na tle innych?
Szkoła Podstawowa w Prze-

źmierowie jest szkołą przyjazną 
dla uczniów, ich rodziców oraz 
pracowników. Wszyscy chwa-
lą panującą tu atmosferę. W na-
szych działaniach wychowaw-
czych stawiamy na kształtowanie 
u młodych ludzi odpowiedzial-
ności za siebie i innych, kulturę 
osobistą oraz przygotowanie do 
życia. Od kilku lat nasza szkoła 
jest OK, to znaczy wprowadza-
my ocenianie kształtujące. Cele 
lekcji formułowane są w języ-
ku ucznia. Nauczyciele podają 
dzieciom tzw. nacobezu, które ma 

im pomóc skuteczniej się uczyć. 
Zakupiliśmy także metodniki, 
dzięki którym uczeń może m.in. 
sygnalizować stopień zrozumienia 
materiału. Chcemy, by nasi wy-
chowankowie czuli się w szko-
le jak w domu, dlatego ogromną 
wagę przywiązujemy do tworze-
nia przyjaznej atmosfery, a także 
dbamy o bezpieczeństwo naszych 
podopiecznych.
Szkoła bardzo chętnie włą-

cza się w organizację różnych 
imprez. Uczniowie uświetniają 
swoimi występami m.in. „Poże-
gnanie lata”…

Już dziś zapraszam dzieci wraz 
z rodzicami na festyn rodzin-
ny –„Pożegnanie lata –Święto 
Latawca”. Tradycyjnie odbędzie 
się on w trzecią sobotę wrze-
śnia. Impreza stanowi podsumo-
wanie całorocznych obchodów 
„1050 rocznicy chrztu Polski”. 17 
września park im. S. Kanikow-
skiego w Przeźmierowie zamie-
ni się w średniowieczną osa-
dę. Będzie można wziąć udział 
w różnorodnych warsztatach, 
startować w konkurencjach rodem 
z czasów Mieszka i Dobrawy oraz 
zjeść staropolski posiłek. Jestem 
pewna, że jak zwykle, będzie to 
czas doskonałej zabawy.
Czego życzyć Pani i uczniom 

w nadchodzącym roku szkol-
nym?

Mnie, jako dyrektorowi szkoły, 
przydałyby się: optymizm, wia-
ra w to, że nadchodzące zmiany 
będą korzystne dla uczniów, ich 
rodziców oraz grona pedagogicz-
nego, entuzjazm podczas wdraża-
nia nowych pomysłów oraz wiele 
satysfakcji z codziennej pracy. 
Uczniom życzę zapału i motywacji 
do nauki, zaspokajania ciekawości 
poznawczej, wielu interesujących 
lekcji, nowych przyjaźni, sukcesów 
w konkursach przedmiotowych 
i zawodach sportowych, a ich ro-
dzicom wielu powodów do satys-
fakcji ze swoich pociech i zadowo-
lenia ze współpracy ze szkołą. 

~ Aleksandra Filipek
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Wójt  Gminy  Tarnowo  Podgór-
ne informuje, że w dniu 10 sierpnia 
2016 r. wywiesił w siedzibie  Urzę-
du Gminy Tarnowo Podgórne, ul. 
Poznańska 115, do publicznej wia-
domości, na okres 21 dni, wykazy 
nieruchomości gminnych przezna-
czonych do najmu i dzierżawy:
•	 Baranowo
•	 Chyby 
•	 Kokoszczyn
•	 Rumianek
•	 Sady
•	 Sierosław
•	 Przeźmierowo 
•	 Tarnowo Podgórne 

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

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w Sierosławiu – rejon ulicy Prostej (część B).

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Sierosławiu – rejon ulicy Prostej (część B) wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 24.08.2016 r. do 15.09.2016 r., w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbę-
dzie się 25.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 14:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w sie-
dzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.14 oraz składać uwagi do wyżej wymienionej progno-
zy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2016 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Akademia Reissa (piłka nożna), Victoria Wysogotowo (piłka nożna), 
UKS Lusowo 2017 (piłka nożna), GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 

(lekka atletyka, piłka nożna), Klub Karate Samuraj, TKS Kros Tarnowo 
Podgórne (tenis), OSiR Jast Tarnowo Podgórne (taniec), UKS Atlas 

Tarnowo Podgórne (taekwondo, szermierka), UKS Błyskawica Tarnowo 
Podgórne (kolarstwo), KK Tarnovia Tarnowo Podgórne (kolarstwo), UKS 

Lusowo (triathlon), UKS Gimnazjum Baranowo (unihokej, badminton), 
UKS Orkan Przeźmierowo (badminton), UKS Sprint 

Przeźmierowo (lekka atletyka), Tarnovia Basket 
Tarnowo Podgórne (koszykówka), KS 
Alfa Vector Tarnowo Podgórne (kręgle 

klasyczne), KJ Michałówka (jeździectwo), 
Przedszkole Sportowe w Lusówku, 

Tarnowskie Termy

10 września 2016 r. 

10.00 – 14.00 
HALA SPORTOWA
UL. WYPOCZYNKOWA 93A

BARANOWO
WSTĘP WOLNY
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W te wakacje o najwięk-
szym klubie sporto-
wym w Gminie Tarno-

wo Podgórne pisała cała Polska. 
Transfer Bartosza Ślusarskiego, 
który jeszcze kilka lat temu strze-
lał bramki dla Lecha Poznań, 
a ostatnio grał dla I-ligowej Mie-
dzi Legnica, nie przeszedł bez 
echa. Taka informacja jest bardzo 
popularna i dociera w najdalsze 
zakątki kraju. A jakich zmian nie 
widać na zewnątrz?

W przerwie między sezona-
mi rozstaliśmy się z sześcioma 
zawodnikami. Odeszli: Ryżyk, 
Zieleśkiewicz, Mańczak i Za-
krzewski. Dawid Gutowski wró-
cił z wypożyczenia do akademii 
Lecha Poznań, a Kamil Bzdziel 
wybrał grę w zespole Byków Ob-
rowo. Natomiast decyzją trene-
ra Szymona Bartkowiaka przy 
wsparciu zarządu udało się spro-
wadzić lub dołączyć do pierw-
szej drużyny następujących gra-
czy: Maciej Frankowski, Tomasz 
Figlerowicz, Bartłomiej Imosa, 
Dmytro Jakowczenko, Szymon 
Jerzewski, Kamil Korczyński, 
Krzysztof Lachman, Dawid Pi-
skuła, Adrian Stypczyński i wła-
śnie Bartosz Ślusarski. Połowa 
nowych zawodników to wycho-
wankowie MTS Tarnowiak/GKS 
Tarnovia, którzy zostali popro-
szeni o dołączenie do pierwszego 
składu. Warto również podkreślić, 
że do tych rozgrywek przystępu-
jemy mając w składzie aż 10 mło-
dzieżowców, co przekłada się na 
średni wiek zespołu, wynoszący 
zaledwie 23 lata.

Czas oczekiwania od końca 
ubiegłej rundy oraz wzmocnienia 
drużyny rozbudziły apetyty wie-
lu osób, które często wymieniają 
Tarnovię jako jeden z zespołów, 
który będzie się liczył w walce 
o awans do III ligi. To zaintereso-
wanie było szczególnie widoczne 
podczas pierwszego meczu w no-
wym sezonie, które zgromadziło 
aż 250 osób na trybunach.

Spotkanie zostało rozegrane 6 
sierpnia w Tarnowie Podgórnym. 

GKS Tarnovia rozpoczyna nowy sezon

Pierwszym przeciwnikiem tar-
nowskich lwów był zespół Grom 
Plewiska, który zakończył sezon 
2015/16 na wysokim 5 miejscu. 
W meczowej 18-tce trener Szy-
mon Bartkowiak znalazł miejsce 
dla 8 nowych twarzy, przy czym 
aż 4 wystąpiło od pierwszej mi-
nuty. Niestety nie przyniosło to 
upragnionego rezultatu.

Goście wyszli na prowadzenie 
kilka minut przed przerwą po ład-
nym strzale z dystansu. Zaraz po 
zmianie stron Tarnovia wyrów-
nała stan meczu za sprawą Adria-
na Kaliszana, ale zawodnik Gro-
mu rozstrzygnął mecz na korzyść 
swojej drużyny w 70. minucie 
po uderzeniu głową. Nasz zespół 
atakował bramkę przeciwników 
z niezwykłą zawziętością, ale jak 
po meczu przyznał szkoleniowiec 
GKS Tarnovii, na boisku zaczął 
panować chaos i to skutecznie 
uniemożliwiło dopełnienia for-
malności. A sytuacji nie brako-
wało. A to strzał Bartosza Ślusar-
skiego został wybity niemal z linii 
bramkowej, a to uderzenia Kali-
szana mijały bramkę w niewiel-
kiej odległości.

Pierwsze koty za płoty. Skład 
naszej drużyny został mocno 
przebudowany i zdaniem sztabu 
szkoleniowego, z każdym naj-

bliższym meczem będziemy co-
raz lepsi. Najbliższa okazja do re-
habilitacji już 20 sierpnia o 17.00 
w Tarnowie Podgórnym, gdzie 
zmierzymy się z zespołem GKS 
Dopiewo. Bieżące informacje 
o działalności klubu są dostęp-
ne na stronie internetowej (www.
gkstarnovia.pl) oraz na profilu na 
Facebooku (www.facebook.pl/
GKSTarnovia)

Pełna kadra zespołu GKS Tar-
novia Tarnowo Podgórne:

bramkarze: Jacek Brzuśkie-
wicz, Oskar Musiała, Tomasz Fi-
glerowicz, Dmytro Jakowczenko.

obrońcy: Maksymilian Jan-
kowski, Adrian Kaliszan, Mate-
usz Niemczyk, Marcin Mazurek, 
Krzysztof Połczyński, Szymon 
Jerzewski, Krzysztof Lachman, 
Bartłomiej Imosa.

pomocnicy: Bartosz Dylewski, 
Damian Szurgot, Kuba Tomasz-
kiewicz, Paweł Kowal, Marcin 
Kikut, Adrian Reiss, Mateusz Ku-
bicki, Maciej Frankowski, Adrian 
Stypczyński, Dawid Piskuła.

napastnicy: Zbigniew Zakrzew-
ski, Robert Bochiński, Bartosz 
Ślusarski, Kamil Korczyński.

~ Jakub Brodewicz
Kierownik marketingu  

w GKS Tarnovia
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1 sierpnia koszykarze drużyny Tarnovia Basket 
Tarnowo Podgórne spotkali się na w pierwszym tre-
ningu inaugurującym sezon 2016/17, który rozegrają 
w 2. Lidze. Po 7 latach ten poziom rozgrywek wra-
ca do Tarnowa Podgórnego, które będzie najmniej-
szą miejscowością wśród prawie 50 miast z całej 
Polski, z jakich pochodzą kluby drugoligowe. Z dru-
żyny, która w maju w Tarnowie Podgórnym wywal-
czyła awans, pozostała zdecydowana większość, bo 
jedenastu zawodników. Do Tarnovii Basket dołą-
czyła też dwójka młodych graczy: Bartłomiej Paw-
lak (w poprzednim sezonie zawodnik grającej w 1. 

Przygotowania do historycznego 
sezonu rozpoczęte

Lidze drużyny Biofarm Basket 
Poznań) oraz Michał Skrzypek, 
który ostatni rok spędził w szko-
le średniej w Stanach Zjednoczo-
nych. W 2. Lidze drużynę po-
prowadzi nowy duet trenerski: 
Tomasz Eichert (I trener) i Paweł 
Marchelek (II trener). 

Przed zawodnikami i trenera-
mi postawiono ambitne zadanie 
wejścia do fazy play-off, a zatem 
zajęcie co najmniej ósmego miej-
sca wśród 14 drużyn, które rywa-
lizować będą w  rozgrywkach 
grupowych – I etapie 2. Ligi. Se-
zonie rozpocznie się pod koniec 
września, a wcześniej drużyny 
rozegra kilka meczów sparingo-
wych, z których część odbędzie 
się w Tarnowie Podgórnym. Ki-
biców koszykówki czeka zatem 
emocjonujący sezon. Rywalami 
Tarnovii będą m.in. zespoły Ślą-
ska Wrocław, AZS Politechniki 
Poznańskiej, Biofarmu Basket 
Suchy Las, Stali Ostrów Wlkp. 
czy Sokoła Międzychód.

Skład Tarnovii Basket na sezon 
2016/17: Damian Antczak, Ra-
fał Bartkowski (kapitan), Mar-
cin Eichert, Bartłomiej Gubernat, 
Kamil Jakubowski, Piotr Janow-
ski, Mateusz Kurach, Jacek Łu-
komski, Rafał Milczyński, Adam 
Niepoń, Bartłomiej Pawlak, Mi-
chał Skrzypek, Miłosz Sroczyń-
ski.

Klub Tarnovia Basket rozwija 
również grupy młodzieżowe. Od 
września planowane są treningi: 
dla dzieci z klas 1-3 szkół pod-
stawowych w Tarnowie, Lusowie 
i Przeźmierowie, dla dzieci z klas 
4-6 w Tarnowie i Lusowie, dla 
młodzieży z klas gimnazjalnych 
i szkół średnich w Przeźmiero-
wie. Klub planuje wystawienie 
drużyny do rozgrywek minikosza 
chłopców. Zapisy do grup i wię-
cej informacji pod numerem 664 
467 818. Więcej o drużynie rów-
nież na: facebook.com/tarnovia-
basket

Tarnovia Basket

PODSUMOWANIE RANKINGUPowiatowa Plażówka 
na lusowskiej plaży

Na półmetku wakacji, 30 lipca, rozegrano Powia-
towy Turniej Siatkówki Plażowej. Rozgrywki na pla-
ży w Lusowie wygrał zespół Marek Świąder i Ma-
riusz Nowak, drugie miejsce zajęli Kamil Kownacki 
i Mateusz Pihan, a trzecie – Mateusz Woliński i Ka-
mil Dobrowolski. Natomiast wśród par mieszanych 
wygrali Aleksandra i Bartosz Witkowscy. 

Organizatorem Turnieju był Powiat Poznański, KS 
Tarnoviak i OSiR w Tarnowie Podgórnym. 

J.Duszczak
Wójt Gminy Tarnowo Podgór-

ne nagrodził zwycięskie Sołectwa 
w trakcie podsumowania XII edy-
cji Rankingu Sołectw. Odbyło się 
ono 26 lipca w trakcie sesji Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne. 

Sołectwo Przeźmierowo, któ-
re wygrało tegoroczną rywaliza-
cję, dostało okolicznościowy czek 
o wartości 2 500 zł i Puchar Wój-

ta. Czek o wartości 2 000 zł otrzy-
mało za zajęcie drugiego miej-
sca sołectwo Tarnowo Podgórne, 
a za zajęcie trzeciego – 1 500 zł 
sołectwo Baranowo. Po 1 000 zł 
otrzymały sołectwa, które zajęły 
kolejno miejsca 4-6: Sady, Luso-
wo i Lusówko, a 500 zł za zajęcie 
siódmego miejsca otrzymał Ce-
radz Kościelny. Ania Lis

Bartłomiej Pawlak
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Wielkie Igrzyska w Tarnowie Podgórnym!

W piątej edycji tenisowego turnieju o Puchar 
Prezesa PWZT, który odbył się 17 lipca 
w Sopocie, Borys Bąkowski z TKS Kros 

Tarnowo Podgórne zajął drugie miejsce w kategorii 
do lat 9 (piłka pomarańczowa). 

Natomiast 31 lipca Maja Pietraszak zajęła trzecie 
miejsce w turnieju Tenis10 Cup o puchar Agniesz-
ki Radwańskiej w Puszczykowie. Po siedmiu edy-
cjach Maja zajmuje piąte miejsce na 59. zawodników 
w klasyfikacji generalnej turnieju. 

Aktualne wyniki i klasyfikacje można  znaleźć na 
stronie www.tenis10cup.pl 

~ Ania Lis

Wakacyjne sukcesy tenisistów

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: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 09.08.2016 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. 

Okładka: Dożynki, fot. archiwum

W dniach 26-28 sierpnia 
2016 r. nasza Gmina 
gościć będzie uczest-

ników XIX Ogólnopolskich 
Igrzysk LZS. Ta impreza sporto-
wa, w której uczestniczy ponad 
1000 sportowców i sędziów jest 
najważniejszym wydarzeniem 
w każdym roku działalności Lu-
dowych Zespołów Sportowych. 
To także jedno z najważniejszych 
wydarzeń w polskim sporcie ma-
sowym i rekreacji sportowej. Te-
goroczne Igrzyska LZS są wy-
jątkowe także z powodu 70-lecia 
LZS oraz patronatu Prezydenta 
RP nad Jubileuszem Zrzeszenia. 

Igrzyska LZS odbywają się już 
od kilkunastu lat i są zwieńcze-
niem zmagań sportowców LZS 
rozgrywanych w całej Polsce 
w kilkunastu dyscyplinach spor-
towych i rekreacyjnych. W po-
przednich latach Igrzyska LZS 
gościły m.in. w Ełku, Słubicach 
i Zamościu. 

Na zaproszenie władz LZS, 
a także zgodnie z kilkunastoletnią 
tradycją, do Tarnowa Podgórnego 
spodziewany jest przyjazd ponad 
1000 uczestników Igrzysk, któ-

rzy w dniach 26-
28 sierpnia ro-
zegrają zawody 
w aż 19 dyscy-
plinach. Wśród 
nich najpopu-
larniejsze takie 
jak: piłka nożna, 
siatkówka, siat-
kówka plażowa, 
k o s z y k ó w k a , 

rozgrywane zarówno w kategorii 
kobiet, jak i mężczyzn. Ale będą 
także dyscypliny rzadziej spoty-
kane na innych zawodach: prze-
ciąganie liny, wyciskanie odważ-
nika, wielobój wodny, czy letni 
biathlon. Ważnym elementem jest 
blok integracyjny dla sportowców 
niepełnosprawnych, którzy będą 
rywalizować w 6 dyscyplinach 
m.in. w lekkiej atletyce, tenisie 
stołowym oraz 4 konkurencjach 
rekreacyjnych. 

Tegoroczne Igrzyska LZS od-
będą się na 6 obiektach sporto-
wych na terenie gminy Tarnowo 
Podgórne. Najwięcej z nich odbę-
dzie się na obiekcie OSiR w Tar-
nowie Podgórnym, poza tym 
w OSiR Baranowo, Tarnowskich 

Termach, Strzelnicy Sportowej 
w Tarnowie Podgórnym, na sta-
dionie GKS Tarnovia oraz na pla-
ży w Lusowie. 

Uroczysta inauguracja Igrzysk 
połączona z prezentacją dru-
żyn, ślubowaniami, wystąpienia-
mi oraz akcentami jubileuszo-
wymi LZS odbędzie się w Parku 
700-lecia w Tarnowie Podgórnym 
w sobotę, 27 sierpnia, od 18.00 
i zakończy się atrakcyjnym kon-
certem jednej z gwiazd polskiej 
sceny muzycznej. Szczegóły  na 
plakacie na ostatniej stronie ga-
zety.

Tegoroczne Igrzyska są wyjąt-
kowe, ponieważ wpisują się nie 
tylko w rok olimpijski, rok wielu 
ważnych imprez sportowych (jak 
EURO 2016 czy Mistrzostwa Eu-
ropy w piłce ręcznej w Polsce), 
ale także w rok Jubileuszu 70-le-
cia Ludowych Zespołów Sporto-
wych. Patronat nad Jubileuszem, 
a co za tym idzie nad Igrzyskami 
LZS objął Prezydent RP Andrzej 
Duda. 
Zapraszamy na Igrzyska LZS 
w Tarnowie Podgórnym!
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 i na koniec...

Druhowi  

Tomaszowi Kubackiemu  
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 
Ojca 

składają koledzy  
z OSP Tarnowo Podgórne

Naszemu Koledze

Januszowi Trzebuchowskiemu
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia 

z powodu śmierci Mamy
składa

Dyrektor oraz Pracownicy 
OSiR Tarnowo Podgórne

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

ś † p

Kolegi Jacka Jaskólskiego

Rodzinie zmarłego składamy 
najszczersze, z serca płynące 

kondolencje

Koleżanki i Koledzy
z Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność” w Tarnowie 

Podgórnym z lat 1988-1990

Naszej koleżance

RENACIE KNAŚ
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci TATY  
składają Dyrekcja oraz koleżanki  

i koledzy z Gimnazjum  
w Tarnowie Podgórnym

Panu Jerzemu Nowaczyk
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci żony

śp Janiny Nowaczyk

składają koleżanki i koledzy
z Klubu Seniora Sady

DAM PRACĘ
• CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 
w Sierosławiu zatrudni Panią do prac 
porządkowych. Praca na ½ etatu. CV 
ze zdjęciem prosimy składać osobi-
ście w siedzibie firmy: Sierosław, ul. 
Leśna 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.
• 10 osób do sprzątania terenów ze-
wnętrznych i  hal magazynowych. 
Praca zmianowa. BARDZO DOBRE 
WARUNKI. 786-815-903
•  Zatrudnimy Panią do Pralni Ekolo-
giczno-chemicznej na ul Tatrzańskiej 
w Poznaniu. tel. 502256200
• Zatrudnię emerytów i rencistów do 
obsługi ceremonii pogrzebowej. Mile 
widziane prawo jazdy kat. B. Tel. 504 
453 567
• Zatrudnię osoby do pracy w branży 
kamieniarskiej oraz pogrzebowej. Wy-
magane prawo jazdy kat. B. Umowa 
o pracę. Tel. 503 053 585
• Kucharzy, kelnerów, kelnerki, po-
moce kuchenne zatrudnimy do re-
stauracji w Baranowie 501-292-774, 
504-211-982

• Potrzebne osoby do zbioru śliwek - 
okolice Tarnowa Podgórnego, od koń-
ca sierpnia do początku października. 
Zapisy tel. 575 866 159 oraz 695 553 
953
• Hotel Edison w  Baranowie poszu-
kuje do pracy recepcjonistki lub re-
cepcjonisty. Do zadań osób zatrud-
nionych na tym stanowisku będzie 
należało m.in. przyjmowanie ho-
telowych rezerwacji, meldowanie 
i  sprawna obsługa gości, wystawia-
nie faktur. Praca w  systemie dwu-
zmianowym (również w  weekendy) 
w godzinach 7.00 – 19.00 lub 19.00-
7.00. Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt z recepcją hotelu pod nr tel. 
(+48) 61 814 27 51 i  (+48) 505 433 
959 lub przesłanie aplikacji na adres: 
joanna.wojciechowska@hoteledison.
com.pl.
• Salon masażu zatrudni do pracy pa-
nie. Nie wymagamy doświadczenia. 
Praca w centrum Poznania. Oferuje-
my badzo wysokie zarobki. Zaprasza-
my 609 660 208

• Zatrudnię pomoc domową - Lusów-
ko, tel. 602-775-501
• Zatrudnimy osoby do prac przy za-
kładaniu i  pielęgnacji ogrodów. Ser-
decznie zapraszamy do współpracy 
miłych i  pracowitych ludzi. Kontakt 
tel 669 324 437
• Hotel Edison w  Baranowie poszu-
kuje 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.
• Do Restauracji Lumière w  Hote-
lu Edison w Baranowie poszukujemy 
osób do pracy na stanowisku pomo-
cy kuchennej. Do zadań osób zatrud-
nionych na tym stanowisku będzie 
należało m.in. świadczenie pomocy 
w zakresie utrzymania czystości w re-

stauracji, mycie naczyń, sprzątanie, 
wstępna obróbka produktów spożyw-
czych. Zainteresowane osoby prosimy 
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.
• Poszukujemy pracownika porządko-
wego na produkcję, praca trzy zmia-
nowa. Dodatek za dojazd 150 zł brut-
to. Miejsce pracy: Wysogotowo. Tel. 
506 088 316
• POSZUKUJĘ  PANI (studentki) DO 
NAUKI ANGIELSKIEGO DLA 7-LATKI, 
Tel. 604 478 337
• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego z doświadczeniem. Praca Tarno-
wo Podgórne ul. Przecznica 2. Telefon 
663 681 193
• SZUKAM PRACY
• Posprzątam dom, umyję okna – 
okolice Sadów, tel. 511 656 150
•  Posprzątam dom, mieszkanie. Prze-
źmierowo i okolice. 794-108-133
• Posprzątam biura. Tel. kontaktowy 
504-319-329

Serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Ojca
naszemu współpracownikowi

Panu Łukaszowi Wremblowi
składają

Zarząd i pracownicy
Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej

TP-KOM Sp. z o.o.

Łącząc się w żalu i smutku
po śmierci naszego długoletniego 

pracownika

śp Jerzego Wrembla
wyrazy głębokiego współczucia  

Rodzinie

składa
Zarząd i pracownicy

Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej
TP-KOM Sp. z o.o.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w tak bolesnej dla nas chwili, 
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, życzliwości, 

uczestniczyli we mszy św., ceremonii pogrzebowej  
i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ś.p. Dariusza Majerczak
serdeczne podziękowania składa Rodzina
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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

MURARZ
Poszukujemy osób z doświadczeniem w zawodzie,

chętnych do podjęcia pracy od zaraz.
Oferujemy akordowe wynagrodzenie oraz niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

pod numerem telefonu 609 850 096

Generalny Wykonawca i Deweloper
poszukuje pracowników na stanowisko:

Schattdecor Sp. z o.o. jest światowym liderem w produkcji powierzchni dekoracyjnych dla branży meblarskiej oraz wyposażenia 
wnętrz. Specjalizujemy się w wytwarzaniu zadrukowanych  papierów dekoracyjnych oraz w produkcji folii typu Smartfoil. 

Obecnie w związku z dalszym rozwojem firmy w Polsce poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Pomocnik Drukarza
Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne

     Preferowani są kandydaci:
•	 gotowi	do	ciągłej	nauki	oraz	optymalizacji	pracy		

w	zmieniającym	się	środowisku	rynkowym,

•	 dyspozycyjni	(z	możliwością	krótkoterminowych	wyjazdów		
do	Zakładu	w	Głuchołazach,	także	w	celach	szkoleniowych)

•	 ze	zdolnościami	manualnymi

•	 z	wykształceniem	technicznym	(mechanicznym,		
poligraficznym)

•	 z	doświadczeniem	w	pracy	w	obszarze	produkcyjnym		
oraz	w	systemie	3	zmianowym

•	 z	uprawnieniami	do	prowadzenia	wózków	widłowych

     Ze swojej strony organizacja proponuje: 
• stabilną i pełną wyzwań pracę w innowacyjnej 

firmie będącej liderem w branży
• konkurencyjne wynagrodzenie, dobre waunki  

pracy i świadczenia  socjalne
• możliwość nabycia doświadczenia pod okiem 

najlepszych fachowców z branży
• przyjazną atmosferę pracy i politykę personalną  

zorientowaną na pracowników

Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie na adres: praca@schattdecor.pl do dnia 05.09.2016 r.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji,  
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.
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Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

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

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!

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

DO WYNAJĘCIA
HALA

MAGAZYNOWA

609 09 09 96

450 m2 w Baranowie

DOŁĄCZ DO SECURITAS

KWALIFIKOWANY
PRACOWNIK OCHRONY

Największy na świecie koncern zajmujący się
usługami ochrony poszukuje kandydatów na stanowisko:

Miejsce pracy: SADY K. POZNANIA

Prześlij CV lub zadzwoń
rafal.nowaczyk@securitas.pl, 61 827 42 27, 690 100 306

Oferujemy:
• stawkę godzinową 18,00 zł brutto
• umowę o pracę na pełen ETAT
• bezpłatne zakwaterowanie w pierwszym miesiącu pracy
• możliwość awansu i rozwoju zawodowego w strukturach firmy

Firma zajmująca się
sprzedażą wysyłkową

poszukuje biura 10-20 m2

na terenie Tarnowa Podgórnego
lub najbliższych okolic.

Koszt maksymalny do 700 zł brutto.
Kontakt pod numerem: 500 517 350

Chcesz mieć piękne włosy i paznokcie!
Zapraszamy do nas!

SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY
W CERADZU KOŚCIELNYM

przy ulicy Więckowickiej 6A

Fryzjerka Ania - 695-597-209
Kosmetyczka Natalia - 697-394-327

salonfryzjerskokosmetycznyAnnaCzajka

Wynajmę
bardzo dobrze prosperujący

Salon Fryzjerski w Rokietnicy
w pełni wyposażony

na okres urlopu macierzyńskiego
z możliwością dalszej współpracy.

Opłata miesięczna wraz z wszystkimi
świadczeniami wynosi 1000 zł.

W razie zainteresowania lub dodatkowych 
pytań proszę dzwonić

pod nr 513-383-529
(po godz.18.00)

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

 

DO WYNAJĘCIA 40 m2

609 314 017

Na działalność gospodarczą
lub mieszkanie Baranowo

tel.: 667 706 513
e-mail: skot1972@wp.pl

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

• szybko • czysto •
• solidnie •

505 586 108

SPRZEDAM
BETONIARKĘ

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488

KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ
ok. 1000 m2

w Tarnowie Podgórnym lub Lusowie

600 45 37 27

SZUKAM MIESZKANIA
LUB DOMU DO WYNAJĘCIA

600 45 37 27

od 1 listopada
Tarnowo Podgórne lub okolice
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Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Posiadamy w sprzedaży nasiona 
rzepaku i zbóż siewnych.

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 

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

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

Oddam 
ziemię

516 066 984

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

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje 

psychologiczne i seksuologiczne
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SPRZEDAM DZIAŁKI
w Tarnowie Podgórnym

2x1000 m2

609 09 09 96

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

KIEROWNIK
BUDOWY

Odbiory mieszkań
od deweloperów

tel. 604 067 279
inż. Tomasz Hadrych

Wolny 53 lata, uczciwy, pracujący, mieszkanie, niezależny 
(palący) pozna Panią do 55 lat do stałego związku.
Odpowiem tylko na poważne sms-y z opisem i skąd.

Tel. 722-307-614

Płytki • biały montaż • panele
płyta GK • szpachlowanie

malowanie

) 515 196 107

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
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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, 693 721 394

MALARNIA
PROSZKOWA

PIASKOWANIE,
OBRÓBKA CHEMICZNA,
CHROMOWANIE ŻÓŁTE

693 485 558
Obornicka 1B, Bytkowo

kom. 602 659 208

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

UNILINGUA
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

ANGIELSKI
FRANCUSKI • WŁOSKI

NIEMIECKI • HISZPAŃSKI

Przeźmierowo, ul. Leśna 7
tel. 506 929 653

zajęcia grupowe i indywidualne
przygotowanie do matury i egzaminów.

Zajęcia dla dzieci i dorosłych

tel. 603 635 878

M Y C I E
O K I E N

Sol idnie
i  sprawnie
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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

• 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

Podnośniki koszowe
Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281
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PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

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

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

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

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

 

Gabinet specjalistyczny 
PSYCHOLOG, DIETETYK, 

PSYCHODIETETYK, LOGOPEDA 
Dr Małgorzata Walczak 

Tel. 605 374 183 
 

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

Lusówko
Również dojazd do pacjenta

LOGOPEDA
tel. 502 283 655

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

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

(Osiedle Zielony Gród)

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

• sprawnie • skutecznie • tel. 694 99 88 21
USŁUGI

DEKARSKO-BLACHARSKIE
naprawy i remonty

dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

• Lektor j. angielskiego •
• Zajęcia dodatkowe •

• Korepetycje •
• Kursy przygotowania

  do egzaminów •
• dojazd do ucznia •

• dzieci, młodzież, dorośli •

791 377 795

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
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PROJEKTOWANIE ZAKŁADANIE
I PIELĘGNACJA OGRODÓW
MAŁA ARCHITEKTURA, BRUKARSTWO

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

Tel. 502 320 559 

ogrodyogrody

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

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

USŁUGI BRUKARSKIE
I REMONTOWE

TEL. 501-617-969

PIANINO
nauka
gry
500 182 536
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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!

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE
TANIO

ELEKTRYK
instalacje, naprawa

tel. 607 286 479

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

ŁUBIN
SŁODKI ZEUS

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



Pożegnanie lata 
XIX Ogólnopolskie Igrzyska LZS
27-28 sierpnia 2016 r. Park 700-lecia w Tarnowie Podgórnym

27 sierpnia (sobota)

16:00 - zumba Piwnicy pod Termami
16:30 - Mażoretki 
            choreograf Gabriela Drewniak
17:00 - Mali Lusowiacy
            choreograf Katarzyna Sztylka
17:30 - Julia Mróz
18:30 - oficjalne rozpoczęcie 
            XIX Ogólnopolskich Igrzysk LZS:
          - powitanie zawodników

            - zapalenie znicza
            - ślubowanie zawodników i sędziów
            - nadanie odznaczeń państwowych
            - dekoracja zwycięzców
              W trakcie występy Młodzieżowej 
              Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne
20:30 - GWIAZDA WIECZORU

            Małgorzata Ostrowska 
            z gościnnym udziałem 
            Wandy Kwietniewskiej
            i Michała Kowalonka
22:00 - 24:00 - zabawa taneczna

atrakcje dodatkowe:
stoisko Tarnowskich Term i klubu fitness
Piwnica pod Termami


