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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!

Najważniejszą imprezą, kończącą lato, były Dożynki Gminne 
w Lusowie. Wbrew pogodzie wielu z nas wybrało się na to wy-
darzenie, podziwiając wieńce dożynkowe i odwiedzając stoiska 
sołeckie, zapraszające do degustacji przygotowanych smakowi-
tości. Relacja z tego wydarzenia – na łamach gazety.

W sierpniu kibicowaliśmy również sportowcom, którzy przyje-
chali do naszej Gminy na Ogólnopolskie Igrzyska LZS. Wspólnie 
bawiliśmy się w Parku 700-lecia podczas oficjalnego otwarcia 
zawodów, połączonego z festynem na pożegnanie lata. Nie za-
brakło gwiazd: sportowych (znicz zapalił olimpijczyk Karol Ro-
bak) i muzycznych (wystąpiła Małgorzata Ostrowska z gośćmi).

Zapraszamy na kolejne imprezy w naszej Gminie – ich zapo-
wiedzi na łamach gazety.

~ Agnieszka Rzeźnik
Redaktor Naczelna

Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy w Filii  
w Przeźmierowie, 3 października, 14 listopada, 5 grudnia  

(poniedziałki) w godz. 15.00 – 17.00

Biesiada przy Golonce

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego zaprasza na BIE-
SIADĘ PRZY GOLONCE, która odbędzie się 29 października 
w godz. 19.00 - 24.00. Przygrywać będzie ZESPÓŁ BUGAJE. 

Koszt uczestnictwa 50 zł/osoby.
Zgłoszenia, szczegóły oraz wpłaty przyjmuje Piotr Owczarz,  

tel. 603 601 933 ~ Jacek Pietrucha

Na grzyby?

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego zaprasza mieszkańców 
na grzybobranie.  Wyjazd planowany jest na 24 września. Koszt 
uczestnictwa 10 zł/os. Informacje (również na plakatach) i zgło-

szenia u Bożeny Możdżeń pod tel.  693 114 200.
~ Jacek Pietrucha

Do Kotliny Kłodzkiej 
Zapraszamy na 3-dniową wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej  

w dniach 14-16 października.  
Koszt wyjazdu wraz z noclegami i wyżywieniem 295zł / os. 
 

Grzybobranie
Wyjazd na grzybobranie z grochówką sołecką zaplanowano  

na 24 września – zbiórka o godz. 7.00 przy świetlicy w Swadzimiu. 

Więcej informacji u sołtysa Rafała Jabłońskiego  
pod nr. tel. 888 033 933 ~ Rafał Jabłoński 

Sołtys Swadzimia
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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

Kiedy nastąpi pełna integracja naszej 
komunikacji autobusowej z Poznaniem?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Termin połączenia komunikacji autobusowej Gminy Tarnowo Podgórne z poznańskim 
systemem PEKA został przesunięty o 3 miesiące. Integracja komunikacji powinna zatem 
nastąpić 1 stycznia 2017 r. 

Ta zmiana jest spowodowana pojawieniem się nowych możliwości poszerzenia oferty 
dla pasażerów. Jedną z nich jest szansa na linię autobusową łączącą Ogrody z Junikowem, 
biegnącą przez Baranowo i Przeźmierowo. 

Trzeba jednak pamiętać, że wprowadzenie dodatkowych propozycji dla pasażerów po-
woduje wzrost nakładów z budżetów samorządowych: naszej Gminy i Miasta Pozna-
nia. Muszą one zostać uwzględnione i zaplanowane w przyszłorocznych budżetach. A są 
to niemałe pozycje – wspomniane wyżej nowe połączenie Ogrody – Junikowo to koszt  
ok. 0,5 mln zł. 

Ponadto planowane jest uruchomienie linii autobusowej między Tarnowem Podgórnym 
a Rokietnicą,  zsynchronizowanej z kolejowym rozkładem jazdy.  

W ramach prac nad integracją komunikacji autobusowej został już opracowany szczegó-
łowy rozkład jazdy. Przeprowadzono także symulację kosztów. Obecnie trwają dyskusje 
na temat ustalenia proporcji ponoszenia przez Gminę Tarnowo Podgórne i Poznań kosz-
tów kursów autobusów w granicach miasta. Czekam na spotkanie z Prezydentem Miasta 
Poznania w tej sprawie. Dopiero kiedy wszystkie kwestie zostaną rozstrzygnięte będzie 
można podpisać porozumienie. Mam nadzieję, że 1 stycznia 2017 r. wprowadzony zostanie 
wspólny bilet autobusowy. 

Kiedy nastąpi pełna integracja 
naszej komunikacji autobusowej 

z Poznaniem?
Rok szkolny już trwa, za chwilę 
rozpocznie się rok akademicki.

Wspólny bilet byłby dużym 
ułatwieniem.
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Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Baranowo


Podpisano umowę z wykonawcą i inspek-
torem nadzoru inwestorskiego na budowę 
świetlicy

 Zakończono przebudowę placu zabaw na 
Os. Rubinowym przy ul. Ametystowej

 Podpisano umowę na przebudowę ul. Prze-
mysława i Wspólnej

 Trwa utwardzanie ścieżki do „Akademii Pi-
tagorasa”

Batorowo

 Przygotowanie do przetargu na przebudo-
wę ul. Widok 

 Wykonano siłownię zewnętrzną przy świetlicy

Ceradz Kościelny

 Ogłoszono przetarg na wykonanie termo-
modernizacji budynku szkoły podstawowej

Chyby

 Trwa budowa chodnika ul. Szkolnej

 Trwa opracowanie projektu nowej na-
wierzchni ul. Lipowej

 Trwa utwardzanie ul. Bagiennej

Góra

 Przekazano plac budowy pod przebudowę 
ul. Szkolnej

Jankowice


Trwa opracowanie dokumentacji na budo-
wę ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Tar-
nowo Podgórne z Jankowicami.

 Trwają roboty polegające na rewitalizacji 
Zespołu Pałacowo-Parkowego 

Kokoszczyn 


Trwa opracowanie dokumentacji na budo-
wę ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Ko-
koszczyn z Tarnowem Podgórnym 

 Podpisano umowę z wykonawcą rozbudo-
wy świetlicy

Lusowo


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

 Trwa rozbudowa szkoły podstawowej


Trwa opracowywanie dokumentacji na 
budowę chodnika przy ul. Ogrodowej i Za-
krzewskiej

Lusówko

 Zakończono przebudowę Pałacu na świe-
tlicę i szkołę podstawową

 Przygotowanie do ponownego przetargu na 
budowę ul. Przystaniowej

ŚWIĘTO LATAWCA
17 września 2016 roku 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej oraz Rada Sołecka 
Przeźmierowa  mają zaszczyt zaprosić  
na Piknik Rodzinny – pożegnanie lata  

ŚWIĘTO LATAWCA
 1050 rocznica CHRZTU POLSKI

Jak co roku nasz festyn rozpoczniemy od przemarszu o godzinie 
10.00 sprzed szkoły do Parku St. Kanikowskiego. Podczas festynu 
odbędzie się konkurs na najpiękniejszy oraz najwyżej szybujący 

latawiec.
W programie lekcja  historii w oparciu o Towarzystwo Żywej Arche-

ologii:
-	 średniowieczne kulinaria,
-	warzenie serów, soli,
-	 dawne napitki z możliwością degustacji i zakupu,
-	 pokaz garncarstwa,
-	 pokaz dziegciarstwa,
-	 zielarstwo i mazidła,
-	 bartnictwo,
-	filcowanie i farbowanie,
-	 tkactwo o przędzenie,
-	 snycerstwo i rogownictwo,
-	 kowalstwo i płatnerstwo,
-	 bednarstwo i kołodziejstwo,
-	wyrób kolczug, pokaz życia obozowego, walk rycerskich, kugla-

rze, dawna łaźnia, gawędy o powstaniu państwa polskiego i średnio-
wieczne gry planszowe

Wieczorem zapraszamy wszystkich mieszkańców na wspólną zabawę 
na terenie Parku im. S. Kanikowskiego.

Od 10.00 
 • atrakcje Towarzystwa Żywej Archeologii
  • Akcja Kreacja – kreatywny piknik Fundacji Dream Up

Od 15.00
 • dmuchańce dla dzieci
 • cymbergaje dla młodzieży
 • kolejka po Przeźmierowie dla wszystkich
 • aleja handlowa
 • gastronomia

Od 18.00 na scenie
 • DZPiTL Modraki
 • szkoła tańca nowoczesnego OSiR Jast 
 • Jacek Wietrzykowski orazEwa Michrowska z zespołem zagrają 

znane i lubiane szlagiery. 

Organizację Święta Latawca wspierają OSiR Tarnowo Podgórne, 
GOK Sezam i Gmina Tarnowo Podgórne.

~ Katarzyna Preyer
Sołtys Przeźmierowa
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Skończyły się wakacje…

Zakończył się czas wy-
poczynku, zarówno dla 
uczniów naszych placówek 

oświatowych, jak i dla nauczycie-
li i pracowników oświaty. Jak co 
roku z gminnego budżetu finan-
sowane były różne formy wypo-
czynku dla dzieci i młodzieży. 

Z oferty Gminy skorzystało 
blisko 1000 dzieci i młodzieży. 
Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się wyjazdy nad mo-
rze do Mielna, przeznaczone dla 
uczniów szkół podstawowych. 
Wyjechało 225 dzieci. Zakwate-
rowani byli w pięknym ośrodku 
położonym tuż przy plaży, dyspo-
nującym basenem, salą sportową, 
placem zabaw. 

Odbyły się też półkolonie. 
W Starej Kotłowni w Przeźmiero-
wie bawiło się i wypoczywało 60 
dzieci. Po raz drugi można było 
wziąć udział w półkoloniach, or-
ganizowanych przez Tarnowskie 
Termy – Gmina dofinansowała 
uczestnictwo w nich 257 dzie-
ciom. 

Jak zwykle ciekawą ofer-
tę przedstawiły kluby sportowe, 
działające na terenie naszej Gmi-
ny. Na obozach i półkoloniach 
ćwiczyło 285 młodych adeptów 
sportu. Ponadto z warsztatów ar-
tystycznych, organizowanych 
przez GOK „Sezam” skorzystało 
ponad 100 uczestników. Były też 
wyjazdy na festiwale i jednodnio-
we wycieczki. 

Już po raz trzeci gościliśmy 
50-osobową grupę dzieci z Ka-
mieńca Podolskiego z Ukra-
iny. Wypoczywały pod czujnym 

Czas wypoczynku i czas nauki

okiem Borysa Monastyrskiego 
i nauczycieli z przeźmierowskiej 
szkoły. Mieszkając nad Jeziorem 
Lusowskim zwiedzały Gminę, za-
bytki Poznania, korzystały z Tar-
nowskich Term. Drugi tydzień 
spędziły w partnerskiej gminie 
Bardo. Całość pobytu sfinanso-
wała nasza Gmina, a dodatkowe 
atrakcje – przedsiębiorcy z Tarno-
wa Podgórnego. Dzieci otrzymały 
wyprawki szkolne od firmy Paso. 
Goszczący na Dniach Gminy mer 
Kamieńca Podolskiego nie szczę-
dził słów podziękowań za stwo-
rzenie tak pięknych warunków 
wypoczynku dla dzieci z kraju za-
grożonego wojną.

...i rozpoczęła szkoła
1 września naukę w naszych 

szkołach rozpoczęło ponad 4 000 
dzieci i młodzieży. W przedszko-
lach bawi się i uczy ponad 1 000 
najmłodszych mieszkańców Gmi-
ny. Na mapie szkół i przedszkoli 
pojawiły się dwie nowe placówki. 
Prywatne przedszkole Tenisówka 
i prywatna szkoła Kuźnia Talen-

tów. Co ciekawe obie placówki 
znajdują się w Lusówku. Przed-
szkole to piękny, nowy obiekt 
przy rondzie, a Kuźnia znalazła 
miejsce w wyremontowanym pa-
łacyku rodziny Plucińskich. 

W wielu naszych placówkach 
okres wakacyjny przeznaczo-
ny był na mniejsze lub większe 
remonty. Malowanie, wymiany 
podłóg, wygłuszenia sal. Dwie 
największe placówki – Tarno-
wo i Przeźmierowo będą miały 
nowe schody, wiodące do wiedzy. 
Szkoły przygotowywały się na 
przyjęcie najmłodszych dzieci – 
uczniów tzw. zerówek. 

Rozpoczęła się rozbudowa 
szkoły w Lusowie, a w przyszłym 
roku planowana jest budowa 
szkoły w Baranowie. 

Z pewnością czeka nas refor-
ma oświaty. Czekamy na nią pełni 
obaw. Mamy oświatę dobrze zor-
ganizowaną, a jak będzie? Dziś 
trudno powiedzieć.

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
I Zastępca Wójta 

Bezpłatne badania 
• PSA dla mężczyzn od 50 roku życia 
• badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn od 50 roku życia.

Spotkanie informacyjne: 4 października o godz. 9.30 w GKS Tarnovia w Tarnowie Podgórnym – rozdawane będą po-
jemniki na próbki.  Badanie krwi oraz odbiór kałówek odbędzie się 19 października w godz. 9.00 – 13.00 w GKS Tarnovia 
w Tarnowie Podgórnym. Obowiązują telefoniczne zapisy na badania pod nr tel. 61 8959 204 oraz 61 8959 209.

~ WSO
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Przeźmierowo


Zakończono opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę ul. Orzechowej 
wraz z parkingiem

 Zakończono opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę ul. Leśnej


Zakończono opracowywanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę ul. Wysogo-
towskiej

 Trwa przebudowa ul. Jagodowej.


Trwa ponowna procedura przetargowa na 
modernizację schodów wejściowych do 
szkoły podstawowej


Ogłoszono ponowny przetarg na przebudo-
wę (rewitalizację) Parku im. St. Kanikow-
skiego

Sady

 Zakończono przebudowę ul. Rolnej

 Na ukończeniu opracowanie dokumentacji 
na przebudowę ul. Za Motelem


Trwa opracowanie dokumentacji projekto-
wej na budowę chodnika przy ul. Poprzecz-
nej (dojście do przystanku)

 Wybudowano plac zabaw przy ul. Lipowej

 Wykonano ogrodzenie terenu zieleni przy 
ul. Poprzecznej

Swadzim

 Trwają uzgodnienia dla przebudowy węzła 
drogowego na drodze krajowej nr 92

Sierosław


Trwają przygotowania do przetargu na bu-
dowę budynków komunalnych w Sierosła-
wiu

Tarnowo Podgórne


Przekazano plac budowy pod przebudowę 
ulic: Kalinowa, Wrzosowa, Gerberowa, Mo-
drakowa 

 Trwa przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia

 Trwa modernizacja schodów wejściowych 
do szkoły podstawowej

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

 Trwa przygotowanie do przetargu na budo-
wę budynku komunalnego przy ul. Krętej

Wysogotowo

 Trwa przebudowa ulicy Wierzbowej

 Trwa aktualizacja dokumentacji na budowę 
oświetlenia na ul. Skórzewskiej

Pozostałe

 Trwają prace remontowe w komunalnych 
budynkach mieszkalnych 

Sprawdź, co  
się dzieje w Twojej 
miejscowości

Wydział Finansowy 
przypomina

15 września 2016 r. mija termin płatności:
- III raty podatku od nieruchomości,
- III raty podatku rolnego,
- II raty podatku od posiadania środków transportowych.

Niezapłacenie podatku lokalnego w ustawowym terminie jest zale-
głością podatkową i podlega egzekucji wraz z należnymi odsetkami. 
Stawka odsetek od zaległości podatkowych w stosunku rocznym wyno-
si 8,00 % kwoty zaległości w skali roku.

W przypadku otrzymania upomnienia do zapłaty pozostaje, poza za-
ległością podatkową, kwota odsetek od zaległości podatkowych oraz 
koszty upomnienia, wynoszące obecnie 11,60 zł.

Punkt Kasowy Banku Śląskiego Oddział w Tarnowie Podgórnym 
w Urzędzie Gminy (budynek C) czynny jest w poniedziałki w godz. 
11.00 – 16.00, od wtorku do czwartku w godz. 11.00 – 15.00, a w piątki 
w godz. 11.00 – 14.00.

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego (łącz-
nego zobowiązania pieniężnego) dokonywać można również u sołtysa. 

~ AW

Warsztaty ,,Zaszywajmy dziurawe sakiewki” odbyły się  
27 sierpnia w Tarnowie Podgórnym. Organizatorami byli: 
parafia pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym, 

Gmina Tarnowo Podgórne i Katolickie Stowarzyszenie Wspólnota Ge-
nezaret, a patronat objęło Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców.

Podczas spotkania uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę w zakresie 
finansów i gospodarowania pieniędzmi. Uświadamiali sobie potrzebę 
kontroli wydatków – ważny okazał się podział wydawanych pieniędzy 
na zobowiązania, potrzeby, pragnienia i zachcianki. Nauczyli się rów-
nież sporządzać bilans. Byli pozytywnie zaskoczeni, że również w sfe-
rze finansów można szukać odpowiedzi i pomocy u Boga oraz w Piśmie 
Świętym. 

W ankietach podsumowujących szkolenie wskazywano, że każdy 
zmaga się z podobnymi problemami. Na warsztatach „Zaszywajmy 
dziurawe sakiewki” można było się w łatwy sposób nauczyć, jak odpo-
wiednio zarządzać powierzonymi nam finansami. ~ Wojciech Nowicki

Zaszywaliśmy dziurawe 
sakiewki

Wielkopolska Karta dla rodzin

Nasza Gmina przystąpiła do programu Wielkopolska Karta Ro-
dziny Dużej. Oznacza to, że mieszkańcy mogą na miejscu zło-
żyć wniosek o wydanie Karty. Korzyści dla posiadaczy, w tym 

lista partnerów, znajdują się na stronie Poznańskiego Centrum Świad-
czeń w zakładce Karty dla rodzin 3+. Zainteresowanych odsyłamy rów-
nież na naszą stronę internetową.

Przypominamy, że każdy mieszkaniec może złożyć wniosek o Kartę 
Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne. Wszystkie informacje są do-
stępne na www.tarnowo–podgorne.pl   ~ ARz
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21 sierpnia odbyły się III Dożynki Gminy 
Tarnowo Podgórne. Mimo padającego 
deszczu na placu „U Księdza za Płotem” 

praca wrzała od wczesnych godzin porannych. Każ-
de sołectwo stawiało swoje stoisko, prześcigając się 
pomysłami dotyczącymi wystroju. Nie brakowało 
kwiatów, ziół, glinianych dzbanków zawieszonych 
na drewnianych płotkach, wiklinowych wózków 
z lalkami, owoców i wielu innych dekoracyjnych 
elementów. 

Uroczystości Dożynkowe rozpoczęły się mszą 
o godz. 10.30. Do lusowskiego kościoła delegacje 
wszystkich gminnych sołectw oraz Kobylnik wnio-
sły dożynkowe wieńce. Na ołtarz trafił chleb upie-
czony z tegorocznej mąki wniesiony przez Starostów 
Dożynek: Ewę Szczechowiak-Piszczyńską i Miro-
sława Gabryelskiego. 

Mszę koncelebrowało trzech księży: Proboszcz 
Adam Prozorowski z Tarnowa Podgórnego, ks. Do-
minik Trocholepszy oraz gospodarz Parafii Pro-
boszcz Dariusz Madejczyk. Piękne kazanie, glo-
ryfikujące rolniczy trud, wygłosił ks. Adam, który 
podkreślił wagę Bożego błogosławieństwa dla ludz-
kiej pracy. 

Po mszy, na scenie, odbył się obrzęd dożynkowy 
w wykonaniu naszego flagowego zespołu folklory-
stycznego –  „Lusowiacy”. Starostowie Dożynek 
przekazali Wójtowi Tadeuszowi Czajce i Probosz-
czowi Dariuszowi Madejczykowi chleb. 

Wójt podziękował rolnikom za ich codzienną 
pracę na roli. Podkreślił przemiany, jakie nastąpiły 
w naszych wsiach i to, że dziś rolnik to menager jak 
w przedsiębiorstwie. Ale mimo nowoczesności za-
wsze uzależniony od pogody. Wójt wraz z Probosz-
czem i innymi gośćmi – Wicestarostą Tomaszem 
Łubińskim, wójtami Kaźmierza Zenonem Gałką 
i Rokietnicy Bartoszem Derechem, Przewodniczą-
cym Rady Grzegorzem Leonhardem dzielili się chle-
bem z licznie przybyłymi mieszkańcami i gośćmi.

Podczas uroczystości dożynkowych nad Placem 
unosiły się smakowite zapachy przygotowanych 
przez Sołectwa potraw. Czego tam nie było. Bigo-
sy, smażone kaszanki, pyry z gzikiem, czernina, zupy 
gulaszowe w różnych odsłonach, chłodniki, pierogi, 
chleby ze smalcem, ogórki, wyroby wędliniarskie. 
Gospodynie prześcigały się liczbie i różnorodności 
wyrobów cukierniczych. Po poświęceniu stoisk po-
trawy szybko znalazły amatorów. Można też było za-
opatrzyć się w przetwory owocowe i warzywne, na-
być wykonane na stoisku kowalstwa artystycznego 
przedmioty oraz rękodzieła z drewna i ceramiki. Nie 
zabrakło malowania dziecięcych twarzyczek na sto-
isku Tarnowskich Term oraz nagród za namalowanie 
obrazków z lwem w gminnym namiocie.

Jury złożone ze wszystkich sołtysów naszej Gminy 
oceniało kunszt wykonanych wieńców dożynkowych 
i dekoracje stoisk. Wyniki były bardzo wyrównane. 

Dożynki 2016 za nami

W kategorii „wieniec” zwyciężył Rumianek a w kategorii „stoisko” ex 
aequo Ceradz Kościelny i Przeźmierowo.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w to 
coroczne gminne święto. To dzięki Wam byliśmy świadkami wspaniałej 
uroczystości. Nie sposób nie wspomnieć o spółce TP-KOM, której pra-
cownicy na bieżąco dbali o czystość i o Straży Gminnej, czuwającej nad 
bezpieczeństwem uczestników.

Tych, którzy byli, nie trzeba zapraszać za rok. Będą. Ale Plac  
„U Księdza za płotem” jest duży i pomieści więcej gości – zapraszam.

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
I Zastępca Wójta

Najładniejsze stoiska

Najładniejszy wieniec pochodził z Rumianka



8       / sąsiadka~czytaj / wrzesień 2016

 aktualności

15 sierpnia odbyły się do-
żynki parafialne w Tar-
nowie Podgórnym, po-

łączone z 109. rocznicą powstania 
tarnowskiego Kółka Rolniczego. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą w podziękowaniu za zbio-
ry oraz w intencji żyjących i zmar-
łych członków Kółka Rolniczego. 
Potem uczestnicy obchodów prze-
szli na plac przy pomniku przy 
tzw. „małym kościółku”. Tu gości 
powitał Prezes Kółka Rolniczego 
w Tarnowie Podgórnym Stanisław 
Leitgeber (na zdjęciu). W imieniu 

W sobotę, 27 sierpnia, 
na boisku sportowym 
w Sadach odbył się już 

kolejny Festyn Rodzinny Zakoń-
czenie Lata.

Obecni mieszkańcy nie mogli 
się nudzić, o czym świadczyły 
dobre humory i uśmiechy na twa-
rzach naszych mieszkańców ma-
łych i dużych.

Podczas festynu można było 
skorzystać z wielu atrakcji: było 
malowanie twarzy, „dmuchańce-
-skakańce”, przejażdżka kucy-
kiem i bryczką. Z Bractwem Kur-
kowym można było spróbować 
swoich sił na strzelnicy, a wóz 
strażacki zrobił jak zawsze wra-
żenie, zarówno na małych jak 
i dużych, nie tylko chłopcach :-) 
Podobnie, jak w zeszłym roku na-
szą imprezę uświetniły zabytko-
we samochody z Automobilklubu 
Wielkopolskiego zorganizowa-
ne dzięki zaangażowaniu Mariu-
sza Zeidlera oraz traktory, będące 
własnością Andrzeja Orła i „Ma-
luchy” z klubu 126p Polska. Po 
uroczystym konwoju można było 
przyjrzeć się pojazdom z bliska 
na placu imprezy lub odbyć prze-
jażdżkę „gazikiem”, traktorem 
i zabytkową 73-letnią wojskową 
ciężarówką Chevrolet Canada. 
Dla miłośników motoryzacji od-
był się konkurs wiedzy na ich te-
mat. 

W podziękowaniu za zbiory Wójta życzenia złożyła I Zastęp-
ca Wójta Ewa Noszczyńska-Szku-
rat. Wiązanki pod pomnikiem zło-
żyli m.in. Przewodniczący Rady 
Gminy Grzegorz Leonhard i Radni 
Gminy oraz sołtys Piotr Owczarz 
z Radą Sołecką Tarnowa Podgór-
nego. 

Pozdrowienia przekazał Prezes 
Wielkopolskiego Związku Kó-
łek i Organizacji Rolniczych, nie-
obecny z powodu choroby. Ży-
czenia dla rolników przesłał także 
były minister rolnictwa Stanisław 
Kalemba. 

~ Stanisław Leitgeber 
Prezes Kółka Rolniczego
w Tarnowie Podgórnym

Sady zakończyły lato festynem

Mieszkańcy mogli zwiedzać – 
jedyne w Polsce – prywatne Mu-
zeum Miar i Wag Aliny i Juliusza 
Gustowskich. Po tak interesującej 
podróży w przeszłość na scenie 
wystąpiła grupa taneczna Jama-
ica Crew, z której dziewczyny jak 
mówią o sobie: Jesteśmy zespo-
łem tanecznym odnajdującym się 
w każdym nurcie muzycznym, ale 
tak na prawdę nasza miłością jest 
Raggae, Jam i Dancehall! Na-
stępnie na scenie pojawił się ze-
spół bluesowy Blue Wave Band, 
który wprowadził nas w senty-

mentalną blues-rockową atmosfe-
rę. Na zakończenie odbyła się za-
bawa taneczna, którą poprowadził 
niezastąpiony DJ Darek. 

To był wspaniały dzień, piękna 
pogoda, rodzinna atmosfera, moc 
atrakcji, domowe wypieki, słody-
cze, lody, wata cukrowa... hmmm 
czego chcieć więcej?

Pozostaje tylko powiedzieć: Do 
zobaczenia za rok!

~ Elżbieta Nowaczyk
Sołtys Sadów
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Pięć lat temu Prezydent Rze-
czypospolitej Bronisław 
Komorowski ogłosił akcję, 

której celem jest „popularyzowa-
nie fundamentalnych dla polskiej 
kultury dzieł, promowanie kultury 
żywego słowa oraz wzmacnianie 
poczucia tożsamości narodowej”. 
Akcją tą jest Narodowe Czytanie. 
Do tej pory Polacy w kraju i za-
granicą czytali „Pana Tadeusza” 
A. Mickiewicza, utwory Aleksan-
dra Fredry, „Trylogię” H. Sienkie-
wicza, „Lalkę” B. Prusa, a 3 wrze-
śnia tego roku „Quo vadis”.

Od drugiej edycji Narodowe-
go Czytania licealiści z Tarno-
wa Podgórnego, kierowani przez 
Grażynę Smolibocką, aktyw-
nie uczestniczą w tym działaniu. 
W sobotnie przedpołudnie chłop-
cy ubrani w stroje rzymskich le-
gionistów i gladiatorów, a dziew-
czyny w powłóczyste suknie 
przemieszczali się – budząc spo-
re zdziwienie – po Tarnowie Pod-
górnym, zachęcając do czytania 
tej popularnej na całym świecie 

Licealiści czytali „Quo vadis” 

powieści (została wydana w 60 krajach w ponad 50 językach!). Sku-
teczność swych działań określili jako całkiem zadowalającą; szczegól-
nie cieszyły ich te chwile, kiedy do wspólnego czytania udało im się 
nakłonić rodziców z dziećmi. Wszyscy też przeżyliśmy spore emocje, 
gdy jeden z czytających, starszy pan, popłakał się wzruszony faktem, że 
mógł publicznie przeczytać fragment powieści Sienkiewicza. Pomijając 
ogólnonarodowy charakter Narodowego Czytania, dla tego jednostko-
wego, niezwyczajnego zdarzenia warto urządzać takie akcje i w nich 
uczestniczyć.

Organizatorem gminnych obchodów Narodowego Czytania „Quo va-
dis” była  Gmina Tarnowo Podgórne, która przekazała gadżety i dyplo-
my uatrakcyjniające udział w akcji, a także Biblioteka Publiczna w Tar-
nowie Podgórnym – panie bibliotekarki w uroczy sposób zachęcały do 
czytania i były w tym niezwykle skuteczne. ~ LO TP

Najpierw 11 sierpnia przed 
urzędem, a potem 23 
sierpnia podczas sesji 

Rady Gminy Tarnowo Podgór-
ne, grupa mieszkańców Barano-
wa oraz członkowie stowarzysze-
nia „Otwarte Klatki” protestowali 
przeciwko funkcjonowaniu fermy 
norek przy ul. Szamotulskiej w Ba-
ranowie. Złożyli pismo w formie 
skargi na Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne jako wyraz swojego nie-
zadowolenia z działalności Gminy 

Protest przeciw fermie norek
w tym zakresie. Skarga jest teraz rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną 
Rady Gminy.

Według zgodnych opinii hodowla w Baranowie funkcjonuje od lat 60-tych. 
Wtedy tamten obszar miał charakter rolniczy. Postępująca urbanizacja stop-
niowo przybliżała zabudowę osiedlową. W 2010 roku prywatny przedsiębior-
ca na sąsiedniej działce (na której w przeszłości również prowadzona była 
hodowla) wybudował kilka domów i sprzedał je zainteresowanym klientom. 

Od tego czasu datują się skargi na uciążliwe sąsiedztwo. W latach 2010-11 
kontrole fermy prowadziły służby gminne, Wielkopolski Inspektor Ochrony Śro-
dowiska, Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Wojewódzki Inspektor Weteryna-
rii. Instytucje te nie stwierdziły jednak uchybień w zakresie Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku, a także przepisów ochrony środowiska. 

Warto podkreślić, że ograniczenia w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich, 
zapisane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tar-
nowo Podgórne, nie dotyczą gospodarstw pobudowanych przed 13 września 
1996 r. (czyli przed uchwaleniem Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku). 

W kolejnych latach kontrole się nasiliły: do podmiotów dotychczas kontrolu-
jących dołączyło Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Ten ostatni dopatrzył 
się, że część znajdujących się na fermie obiektów inwentarskich stanowi samo-
wolę budowlaną. Właściciel posesji otrzymał nakaz rozbiórki tych obiektów. 

Służby gminne oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nadal 
prowadzą systematyczne kontrole. Natomiast właściciel hodowli norek de-
klaruje przeniesienie swojej działalności poza obszar Gminy pod warunkiem 
sprzedaży nieruchomości przy ul. Szamotulskiej.  ~ ARz

Z prote-
stującymi 
rozmawiał 
Wójt Tadeusz 
Czajka
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W związku z licznymi, powta-
rzającymi się przypadkami 
oszustw, których ofiarami 

stają się między innymi osoby starsze, 
samotnie mieszkające, o wzmożoną 
ostrożność i zdrowy rozsądek.

Sprawcy wykorzystują najczęściej za-
ufanie i „dobre serce” ludzi. Bardzo często 
pukają do drzwi pod różnymi pretekstami, 
np. proszą o wodę czy coś do jedzenia, 
oferują sprzedaż artykułów przemysło-
wych bądź też przedstawiają się jako oso-
by, którym się zwyczajowo ufa – podają 
się za listonosza, pracownika ZUS-u, pra-
cownika pomocy społecznej, pracownika 
administracji, urzędnika.

Bardzo często oszuści wyłudzają pie-
niądze, podając się za członków rodziny 
lub bliskich znajomych, pod pretekstem 
pilnej życiowej potrzeby. Sprawcy dzwo-
nią na telefon domowy przedstawiając 
się jako wnuk, wnuczka, siostrzeniec lub 
siostrzenica. Pamiętajmy, że głos w tele-
fonie jest zniekształcony, więc łatwo się 
pomylić. Najczęściej od razu informują 
„babcię” lub „dziadka”, że nie będą mo-
gli przyjechać po pieniądze i w związku 
z tym odbierze je znajomy lub kolega. 
Po pewnym czasie „znajomy” zjawia się 
w mieszkaniu ofiary i… dostaje pieniądze. 

Często oszuści „podszywają się” za 
pracowników opieki społecznej, urzędu 
skarbowego czy ZUS-u. Często twier-
dzą, że przychodzą, bo została przyznana 
dodatkowa wypłata, dodatkowe świad-

czenie pieniężne lub materialne, większa 
emerytura lub renta. Przekonują, że dla 
uzyskania tych pieniędzy lub świadczeń 
konieczne jest wniesienie opłaty manipu-
lacyjnej lub przekazanie pieniędzy na za-
kup znaczków skarbowych. Takie działa-
nie ma na celu wskazanie miejsca, gdzie 
przechowujemy pieniądze. Wtedy zło-
dziej prosi o podanie np. czegoś do picia, 
a kiedy domownik idzie po wodę oszust 
kradnie oszczędności lub cenne przed-
mioty znajdujące się w mieszkaniu.

Coraz częściej zdarzają się przypad-
ki podszywania się pod funkcjonariuszy 
Policji lub Straży Gminnej. Informują na 
przykład, że ktoś z rodziny nie ma pie-
niędzy, aby zapłacić mandat. Czasami 
mówią, że ktoś z bliskich popełnił prze-
stępstwo lub wykroczenie i sugerują, iż 
sprawę można załatwić polubownie poza 
„granicami prawa”.

Pamiętajmy! Zawsze należy potwier-
dzić fakty przekazywane nam przez nie-
znajomego lub nieznajomą, którzy zapu-
kają do naszych drzwi. Koniecznie trzeba 
zadzwonić osobiście pod numer telefonu 
członka rodziny, aby przekonać się, czy 
jego znajomy mówi prawdę. Należy 
przestrzegać zasady, że nie należy prze-
kazywać pieniędzy osobom, których nie 
znamy osobiście. Policjanci i strażnicy 
w żadnych przypadkach nie przyjmują od 
obywateli żadnych pieniędzy.

Aby nie stać się ofiarą oszustwa, na-
leży przestrzegać następujących za-
sad:

Przed otwarciem drzwi:
•  Spojrzeć przez wizjer w drzwiach 

lub przez okno – sprawdzić kto przy-
szedł?

•  Jeśli nie znamy odwiedzającego – 
spytać o cel jego wizyty, zapiąć łań-
cuch zabezpieczający (jeśli zdecy-
dujemy się na otwarcie drzwi) oraz 
poprosić o pokazanie dowodu toż-
samości lub legitymacji służbowej, 
identyfikatora. Uczciwej osoby takie 
postępowanie nie zniechęci, ani nie 
zaskoczy.

•  W razie wątpliwości należy umó-
wić się na inny termin, sprawdzając 
wiarygodność osoby pukającej do 
drzwi.

W sytuacji, gdy osoba staje się natar-
czywa, natychmiast należy zadzwonić na 
Policję lub zaalarmować otoczenie.

We wszystkich opisanych przypad-
kach należy kontaktować się z Policją, 
dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub 
112 z telefonu komórkowego. Warto 
przekazać jak najwięcej zapamięta-
nych szczegółów, np. wygląd nieznajo-
mej osoby, kolor, numer rejestracyjny 
i markę samochodu, którym przyje-
chała, a w przypadku rozmowy telefo-
nicznej – numer z wyświetlacza telefo-
nu, datę i godzinę rozmowy. Bądźmy 
czujni! ~ Policjanci

Seniorze! Bądź czujny!

Nie każda gmina może po-
chwalić się mieszkań-
cem-olimpijczykiem. My 

tak – Karol Robak z Góry repre-
zentował Polskę podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Rio de Janeiro 
w taekwondo i dotarł do ćwierć-
finału. Wszyscy mocno trzyma-
liśmy kciuki, zwłaszcza miesz-
kańcy Góry, którzy kibicowali 
wspólnie zgromadzeni w świetli-
cy wiejskiej!

W uznaniu osiągnięć sporto-
wych Wójt Tadeusz Czajka przy-
znał Karolowi nagrodę 5 000 zł. 
Symboliczny czek Wójt wręczył 
podczas ceremonii otwarcia XIX 
Igrzysk LZS. ~ ARz

Olimpijczyk z nagrodą od Wójta
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aktualności

Skąd pomysł? – Nasza firma 
już od dawna jest platfor-
mą łączącą biznes ze sztuką 

i kuźnią artystycznych i designer-
skich pomysłów – mówi Violetta 
Kowalczyk, Prezes Zarzadu Me-
talmex. – To tu zrodziła się ini-
cjatywa spotkań z cyklu „Mariaż 
Sztuki z Biznesem” i powstały V.A. 
– Gallery Poland, QESA, projekt 
OnOff oraz platforma Design.
gallery  Pomysł na mural to po 
prostu chęć zaakcentowania na-
szego związku ze światem sztuki. 
Wszystko zaczęło się od Banksie-
’go. Ujęły mnie jego murale i on 
zresztą też. Ciekawość podsycał 
zapewne fakt, że nieznana jest 
jego tożsamość, że nikt nie wie 
kim jest i jak wygląda! 

Taki rodzaj sztuki to, po pierw-
sze – dobry, bo intrygujący spo-
sób przekazu myśli twórczej 
i gwarantowane kworum odbior-
ców, bo przecież ulicami miast 
przemieszczają się tysiące ludzi. 
Po drugie – ciekawy sposób na 
promocję miejsca, które nagle sta-
je się rozpoznawalne i kojarzone. 
Po trzecie – jedna z możliwości 
zasłonięcia tego co sauté dobrze 
nie wygląda, na przykład: szarego 
odpadającego tynku. Po czwarte 
– prosty sposób na edukację ar-
tystyczną, na uwrażliwianie ludzi 
na sztukę, na próbę zaciekawieni 
nią. Co by nie powiedzieć same 
korzyści!

Sztuka już dawno wyszła 
z miejsc, które dotąd były jej 

Mural w Metalmex’ie

przeznaczone i do dzisiaj są dla 
niej  najodpowiedniejsze. To nic 
złego. Najważniejsze, żeby przy 
tych różnych, nowoczesnych for-
mach jej wyrazu zadbać o do-
stojeństwo. Przecież obraz – by 
zachwycał – nie musi być nama-
lowany na płótnie, oprawiony 
w ramę i wisieć nad kominkiem, 
może być przeniesiony na cerami-
kę, szkło czy też właśnie tynk. 

 – Skoro na budynku nie ma 
słów informujących o naszych ar-
tystycznych działaniach, to niech 
zaistnieje obraz. – mówi Prezes 
Violetta Kowalczyk. – Z apro-
batą pomysłu nie było problemu. 
Zaczęłam zastanawiać nad wy-
konawcą. Jedyną artystką, którą 
mogłam wyobrazić sobie stojącą 
w naszej firmie na rusztowaniu, 

była BEAta Pflanz. Wiedziałam, 
że to jej klimaty. Nie są jej obce 
ani happeningi, ani warsztaty. 
Jest bardzo kreatywna i otwarta 
na wszelakie wyzwania, umie wy-
wołać reakcję u widza i – co waż-
ne – emanuje od niej pozytywna 
energia. 

W drugiej połowie sierpnia mu-
ral na frontonie firmy powoli na-
bierał kształtów. Teraz w osta-
tecznej formie jest na pewno 
intrygujący, wpada w oko od-
biorcy. Warto podjechać na ul. 
Wierzbową w Wysogotowie. 
 

 ~ Violetta Kowalczyk
Prezes Zarządu Metalmex

W ślad za informacja-
mi od mieszkańców 
Rewir Dzielnicowych 

w Baranowie wspólnie ze Strażą 
Gminną w ramach działań priory-
tetowych skontroluje następujące 
miejsca: 

- teren przy świetlicy wiejskiej 
przy ul. Szkolnej 5 w Górze, 

- plaża w Lusowie, 

Wspólne patrole Straży Gminnej i Policji
- boisko ORLIK przy ul. Ogrodowej w Przeźmierowie,  
- teren przy sklepie ABC na ul. Poznańskiej w Swadzimiu. 
Podczas  kontroli szczególną uwagę policjanci i strażnicy zwracać 

będą na przypadki grupowania się osób nieletnich, spożywania alkoho-
lu, wybryków chuligańskich czy dewastacji mienia. 

Kolejne miejsca wskazywane przez mieszkańców będą systematycz-
nie sprawdzane przez Policję i Straż Gminną. Wspólne patrole mają na 
celu ograniczenie liczby zagrożeń. Mamy nadzieję, że przyczynią się 
one do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.   
 ~ asp. Sebastian Kołodziejczyk

KP Tarnowo Podgórne

Autorką projektu jest BEAta Pflanz
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 sprawozdanie

XXXI sesja Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne odby-
ła się 23 sierpnia. Jej po-

czątek był wysoce nieszablono-
wy. Na naszych obradach pojawili 
się bowiem silną, zorganizowa-
ną grupą przedstawiciele miesz-
kańców Baranowa, protestujący 
przeciwko funkcjonowaniu fermy 
norek w tej miejscowości. Były 
transparenty, odczytano petycję, 
wręczono Radzie skargę na dzia-
łalność rzeczonej fermy, padło 
wiele ostrych słów i emocjonal-
nych sądów. Wszystko to filmo-
wała jedna z telewizji. Wymiana 
poglądów między przedstawicie-
lami protestujących a samorzą-
dem pozwoliła sformułować 
diagnozę zaistniałej sytuacji i roz-
toczyć przed obiema stronami 
sporu pewne możliwości jej roz-
wiązania. Skarga, o której mowa 

powyżej, skierowana została do 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. 

W dalszej, już odartej z opisa-
nych emocji części obrad zreali-
zowano program składający się 
aż z 23 projektów uchwał. Jak 
zwykle były wśród nich te waż-

Z prac 
Rady Gminy

Sesja z 23 sierpnia

ne i te o nieco mniejszym ciężarze 
gatunkowym. Wśród tych pierw-
szych były dwa projekty uchwał 
dotyczące gminnych finansów. 
Mieliśmy do czynienia z pierw-
szą w II półroczu poważniejszą 
modyfikacją budżetu Gminy. Po-
legała ona głównie na dokonaniu 
szeregu przesunięć, by dostoso-
wać plan do bieżącego przebie-
gu zdarzeń finansowych. Wzrost 
dochodów nastąpił wyłącznie na 
skutek wzrostu planu dochodów 
przeznaczonych na zadania zle-
cone Gminie w zakresie opie-
ki społecznej. Projekty uchwał, 
dotyczących zagospodarowa-
nia przestrzennego, obejmowały 
uchwalenie planów miejscowych 
dla terenów w Sadach w rejonie 
ul. Technicznej oraz w Tarnowie 
Podgórnym dla działki 1141/4 
oraz zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzenne-
go w Tarnowie Podgórnym w re-
jonie ul. 25 Stycznia i Fabrycznej 
oraz terenów zabudowy mieszka-
niowej „Zielone Osiedle” w Chy-
bach – ta ostatnia zmiana nie zna-
lazła uznania w oczach Radnych. 

Wśród projektów z opisywa-
nej sfery bodaj najważniejszym 
dla przyszłości zachodniej części 
Gminy był ten, dotyczący przy-
stąpienia do opracowania miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Baranowie 
po zachodniej stronie ul. Szamo-
tulskiej część A i B. Na terenach 
części tego planu Gmina planu-
je zakup terenu od Uniwersytetu 
Przyrodniczego w celu budowy 
tam szkoły podstawowej. Sprawa 
ta powoli zmierza do szczęśliwego 
finału, a Rada Gminy swą aprobu-
jącą decyzją w sprawie opisanego 
projektu przygotowała podwali-

ny planistyczne pod to przedsię-
wzięcie. Terenu „po sąsiedzku”, 
bo również Baranowa tym razem 
rejonu ul. Białej, dotyczył ostatni 
już projekt z omawianego wyżej 
zakresu. Rada zdecydowała się go 
przyjąć, by zagwarantować Gmi-
nie wpływ na intensywność zabu-
dowy mieszkaniowej w tym i tak 
już bardzo zurbanizowanym te-
renie. Pozostałe projekty uchwał, 
jakie przyszło nam rozstrzygać, 
dotyczyły zezwoleń na zawarcie 
kolejnych umów dzierżaw z do-
tychczasowymi dzierżawcami, 
nadania nazw ulicom, zezwo-
leniom na sprzedaż bądź kup-
no nieruchomości. Program sesji 
dopełniły sprawozdania: Wójta 
z wykonania uchwał organu sta-
nowiącego, prac Komisji Rady za 
II kwartał oraz z realizacji wydat-
ków niewygasających. Rada pod-
jęła też próbę oceny informacji 
o wykonaniu budżetu Gminy za 
I półrocze.

Jak zwykle ze wszystkimi 
szczegółami, dotyczącymi opi-
sywanej sesji, będzie można za-
poznać się po przyjęciu proto-
kołu z jej przebiegu. Kolejna 
sesja Rady Gminy odbędzie się 
27 września 2016 r. Wszystkich 
zainteresowanych serdecznie na 
nią zapraszam! 

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Kolejny krok
w kierunku
budowy szkoły
w Baranowie
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sprawozdania

POselskie wieści

Od początku pracy par-
lamentarnej jednym 
z głównych obszarów 

mojej aktywności są sprawy sa-
morządu terytorialnego. Do-
świadczenie z wieloletniej dzia-
łalności w Tarnowie Podgórnym 
sprawiło, że w szczególny sposób 
staram się, zarówno poprzez pra-
cę w komisjach i podkomisjach, 
a także udział w różnorakich ini-
cjatywach i wydarzeniach, na ile 
to możliwe, usprawniać przepisy 
związane z gminami, powiatami 
i województwami, ich finanso-
waniem i podstawami prawnymi 
działalności.

Z różnych źródeł wynika, że 
możemy spodziewać się istotnych 
z mojego punktu widzenia zmian 
w funkcjonowaniu samorządów. 
Część z nich napawa mnie niepo-
kojem, gdyż ich kierunek w moim 
przekonaniu powinien być od-
wrotny od zapowiadanego. Za-

wsze uważałem, że władza powinna być jak najbliżej ludzi i popierałem 
jak największą decentralizację – oddawanie, w miarę możliwości, okre-
ślonych kompetencji gminom. Wychodzę z założenia (nie dla wszyst-
kich oczywistego), że wójt czy burmistrz danej gminy lepiej zna po-
trzeby swoich mieszkańców i efektywniej rozdysponuje ich pieniądze 
niż urzędnicy z warszawskich molochów. Dziś możemy zaobserwować 
kierunek odwrotny – obóz rządzący swoimi działaniami z powrotem 
centralizuję władzę w Warszawie.  

Przykładem tych zmian jest proponowana przez PiS zmiana ustawy 
o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Są to instytucje kontrolujące 
wydatki i finanse samorządów. W myśl nowego projektu, prezesa po-
szczególnych izb będzie bezpośrednio wybierać ciało złożone w więk-
szości z ministrów konstytucyjnych. Nowe kompetencje i sposób wy-
łaniania szefów izb obrachunkowych stawia pod znakiem zapytania ich 
relacje z władzą wykonawczą, od której powinna być całkowicie nie-
zależna. Budzi to również uzasadniony niepokój strony samorządowej.

Założenia przyszłorocznego budżetu Polski w części samorządowej 
zakładają, że gminy będą musiały zacisnąć pasa i wykazać oszczędno-
ści, które de facto miały by pokryć rosnące wydatki budżetu central-
nego. Ponadto szykowane są, wątpliwe nawet konstytucyjnie, zmiany 
w finansowaniu oświaty, które również mogą się odbić czkawką.

~ Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP

Z prac 
Rady Powiatu

Sesja z 31 sierpnia

Po lipcowej przerwie urlo-
powej, 31 sierpnia Rada 
Powiatu w Poznaniu od-

była kolejne, 20-ste w tej kaden-
cji posiedzenie. Przygotowano  
35 uchwał, z czego najwięcej, 
bo 17 dotyczyło przekazania pił 
spalinowych Jednostkom Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Powie-
cie Poznańskim. Wsparcie sprzę-
towe, jakie corocznie samorząd 
powiatowy udziela strażakom, 
to jedno z zadań realizowanych 
w zakresie poprawy szeroko ro-
zumianego bezpieczeństwa. War-
tość tej pomocy to ponad 90 tys. 
zł. W naszej Gminie takie piły 
otrzymają OSP w Lusowie i Cera-
dzu Kościelnym. 

Rada Powiatu podjęła także  
6 uchwał porządkujących status 
dróg gminnych i powiatowych 
w Gminach Kórnik i Kostrzyn, 
uchwaliła nowe zasady wyna-
gradzania nauczycieli szkół po-
wiatowych oraz dokonała zmian 
w statucie Powiatowego Ośrod-
ka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Poznaniu. 
Podjęto uchwały dotyczące bu-
dżetu powiatu oraz upoważnio-
no Zarząd do zaciągnięcia zobo-
wiązań finansowych na zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych na 
najbliższe dwa lata. Trzy uchwa-
ły dotyczyły  powierzenia Gmi-
nom: Tarnowo Podgórne, Buk 
i Dopiewo zadań w zakresie za-

rządzania drogami powiatowymi. 
To uchwały pozwalające Gminom 
realizować inwestycje budowy 
chodników przy drogach powia-
towych. Nasza Gmina będzie 
budowała chodnik pieszo-ro-
werowy przy ul. Zakrzewskiej 
w Lusowie. Radni powołali także 
doraźną komisję, która rozpatrzy 
zasadność i okoliczności wnio-
sku, jaki złożył Ośrodek Kultu-
ry w Swarzędzu w sprawie wy-
rażenie zgody na wypowiedzenie 
umowy o pracę radnemu powiato-
wemu Zdzisławowi Kulczyńskie-
mu.

~ Piotr Burdajewicz 
Przewodniczący Rady Powiatu  

w Poznaniu
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informacje

Wakacje jak co roku 
bardzo szybko się 
skończyły. Z dniem 

pierwszego września uczniowie 
wracają do szkół. Dla niektórych 
tych najmłodszych i ich rodziców 
jest to ogromne przeżycie. Pierw-
szy dzwonek rozpocznie nowy 
rok szkolny. 

Gdy ucichnie zgiełk rozpoczę-
cia roku szkolnego, a uczniowie 
otrzymają plan zajęć, zacznie się 

codzienność. Apelujemy do ro-
dziców uczniów, aby pamiętać 
że to Państwo w pierwszej kolej-
ności są przykładem dla swoich 

Bezpieczna droga do szkoły
pociech. Dzieci naśladują WAS, 
są bardzo dobrymi obserwato-
rami. Jeśli rodzic pokonując ze 
swoim dzieckiem drogę do szko-
ły, nie zważając na przepisy ru-
chu drogowego, np. przechodzi 
w miejscu niedozwolonym lub 
na czerwonym świetle, to później 
dziecko będzie pokonywać drogę 
tak samo. 

Sami Państwo często narażają 
nie tylko swoje, ale i inne dzie-
ci na niebezpieczne sytuacje. 
Od wielu lat obserwujemy przy 
szkołach tendencje pozostawia-
nia swoich samochodów, gdzie 
popadnie. Towarzyszy temu po-
śpiech bo dzieci dowożone są 
na przysłowiową ostatnią chwi-
lę. Parkujący nie zważają na to, 
że część uczniów dowożonych 
jest autobusami. Parkują pojaz-
dy w miejscach utrudniających 
przejazd czy w zatokach autobu-
sowych. Bardzo często dochodzi 
do blokowania innych pojazdów, 
utrudniania ruchu pieszym. Jed-
nym słowem na drodze powsta-
je wielki chaos. Często dochodzi 

do zachowań agresywnych i do 
niebezpiecznych sytuacji, które 
są przyczyną wypadków. Dlate-
go ponawiamy nasz apel o rozsą-
dek. O pozostawianie pojazdów 
na miejscach parkingowych, któ-
re powstały w bezpośrednich są-
siedztwach szkół. Wiąże się to co 
prawda z koniecznością dojścia 
do szkoły, ale jest to rozwiązanie 
BEZPIECZNE. 

Uwaga: w związku z rozbudo-
wą szkoły w Lusowie występują 
tam duże utrudnieniami – parking 
szkolny jest zamkniętym placem 
budowy. Ale jednocześnie wzdłuż 
ul. Nowej oraz na pl. Dowbora 
Mościckiego (przy kościele) jest 
wiele miejsc parkingowych, na 
których możemy pozostawić po-
jazdy. Dzięki temu nie powstaną 
sytuacje niebezpieczne, nie doj-
dzie do blokowania i utrudniania 
ruchu. 

Wszystko w trosce o bezpie-
czeństwo najmłodszych!

~ Ania Weber-Przybył
Straż Gminna  

w Tarnowie Podgórnym

Nie przywoźmy swoich dzieci  
na ostatnią chwilę  
– pośpiech to zły doradca! 
Pamiętajmy – nie wszyscy 
uczniowie dowożeni są 
samochodami. Wielu pokonuje drogę 
do szkoły pieszo bądź jadą rowerem. 
Na drodze nie jesteśmy sami! 

Na 65. jubileuszową akcję 
honorowego krwiodaw-
stwa przyszło ponad 150 

osób, które chciały oddać krew. 
Do konsultacji lekarskich przy-
stąpiły 132 osoby, z których osta-
tecznie krew oddało 108, z czego 
aż 25 uczyniło to po raz pierw-
szy). 

 – Każda kropla jest na wagę 
złota, jednak tym razem bardzo 
uważnie obserwowaliśmy „licz-
nik” oddawanych litrów – mówi 
Wojciech Janczewski, wiceprze-
wodniczący rady Gminy i prezes 
Stowarzyszenia Dar Serc, orga-
nizatora akcji. – Były duże szan-
se na to, że podczas sierpniowej 
akcji przekroczona zostanie gra-
nica czterech tysięcy litrów krwi, 
przekazanych do Regionalnego 

Ponad 4 000 litrów na koncie

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa podczas wszystkich do-
tychczasowych akcji. 

I rzeczywiście – zebrano 48,6 l, co dało sumę 4002,65 l! 
Uwaga! 20 listopada o 12.00 w kościele w Tarnowie Podgórnym od-

prawiona zostanie msza święta w intencji honorowych krwiodawców, 
na którą już dziś zapraszamy. 

  ~ARz
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 stowarzyszenia

Wiadomości brackie

W drugiej połowie sierpnia grupa 43 osób 
z Koła Seniora w Przeźmierowie prze-
bywała na 10-dniowych wczasach 

w Kudowie Zdroju, w pensjonacie „Rajski Dom”. 
Oprócz wypoczynku wczasowicze zwiedzali atrak-
cyjne miejsca regionu, m. in. Jaskinię Niedźwie-
dzią, Złoty Stok, Polanicę Zdrój, Duszniki Zdrój 
oraz Zamek Książ. Wszyscy wrócili do domów wy-
poczęci, uśmiechnięci i pełni wrażeń.

~ Julian Kiełczewski

Seniorzy w Kudowie

Strzelanie o tytuł ,,Kró-
la Żniwnego” odbyło się  
4 września w naszym brac-

twie. Mam przyjemność ogłosić 
wszem i wobec, iż po przepro-
wadzeniu regulaminem przewi-
dzianych ćwiczeń zaszczytny ty-
tuł Króla Żniwnego 2016 zdobył 
brat Stanisław Leitgeber. Pierw-
szym rycerzem został brat Leszek 
Jerzak, drugim rycerzem została 
siostra Magdalena Mazantowicz. 

Brat Stanisław Leitgeber, Król 
Żniwny 2016, to bardzo ważna 
dla nas postać. Współzałożyciel 
bractwa, niezwykle zaangażowa-
ny od momentu kiełkowania po-
mysłu utworzenia stowarzyszenia 
do chwili obecnej. Brat Stasiu to 
wielki społecznik. Praca na rzecz 
środowiska, w którym żyje, za-
wsze jest mu bliska. „Bóg-Honor 
-Ojczyzna” – tym podstawowym 
wartościom nowy Król jest wier-
ny, stanowiąc wzorzec zaanga-
żowania i obywatelskiej postawy 

dla młodszych. Bratu Stanisła-
wowi życzymy zdrowia i dalszej 
owocnej pracy dla dobra naszego 
bractwa. 

W czerwcu i sierpniu od wie-
lu lat organizujemy strzelania 
wiatrówkowe dla najmłodszych 
z okazji Dnia Dziecka – w tym 
roku byliśmy w Baranowie, Ko-
koszczynie, Sierosławiu, Sadach, 
Podrzewiu, Sokolnikach Wielkich 
oraz w Kaźmierzu. Dzieci i mło-
dzież rywalizowali z dużym zaan-

gażowaniem, a zwycięzcy otrzy-
mali nagrody. 

Informujemy, że strzelnica jest 
otwarta w każdy wtorek i czwar-
tek w godz. 16.00 - 20.00.  Zapra-
szamy młodzież zainteresowaną 
sportem strzeleckim. 

 Szczegółowych informa-
cji udziela brat Leszek Jerzak pod 
nr tel. 880 584 242. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk – Prezes KBS

Krół Żniwny 
Stanisław 
Leitgeber

PODWÓJNY JUBILEUSZ
Obchody 140-lecia powstania miejscowego kółka rolniczego oraz 

90-lecia koła gospodyń wiejskich „Włościanki” w Ceradzu Kościelnym 
odbyły się 3 września. Rozpoczęły się o godz. 14.00 od mszy w para-
fialnym kościele. Po niej uczestnicy przemaszerowali na plac przy sta-
wach, gdzie odbyła się dekoracja zasłużonych działaczy obu kół. Doko-
nał jej Prezes Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych 
Ryszard Napierała. Dodatkowo odznaczył Panie orderem „Matki Polki” 
za wychowanie wielodzietnej rodziny. Oba koła dostały od Wójta Gmi-
ny Tarnowo Podgórne w prezencie obraz. Uroczystość uświetniły pocz-
ty sztandarowe z zaprzyjaźnionych miejscowości: Buk, Grzebienisko, 
Lusówko, Szewce i Tarnowo Podgórne oraz OSP w Ceradzu Kościel-
nym i Kurkowe Bractwa Strzeleckie z Grzebieniska i Tarnowa Podgór-
nego. Po części oficjalnej zgromadzeni mogli przy kawie skosztować 

słodkich wypieków, zjeść grochówkę oraz bawić się 
przy muzyce DJ Henia i zespołu Plewiszczoki.   
 ~ Ania Lis
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Członkowie Koła Śpiewu z Tarnowa udali się 
do Gniewu, aby tam, 13 sierpnia, wraz z ze-
społem Lumen oraz połączonymi chórami 

z Buku i Poznania wykonać kolejny już raz Pop-
-Oratorium „Miłosierdzie Boże”. Gośćmi specjalny-
mi byli Marek Bałata i Janusz Szrom. Nad całością 
czuwał i  dyrygował Dyrektor GOK „Sezam” Szy-
mon Melosik. Koncert odbył się w ramach XX Mię-
dzynarodowego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej 
Gospel, który odbywał się na wzgórzu zamkowym 
w Gniewie. Wrażenia niezapomniane, odbiór jak 
zawsze pozytywny. Festiwal miał wymiar religijny, 
trwał 4 dni i oprócz zajęć warsztatowych codzien-
nie wieczorem na scenie występowali artyści, m.in. 
takie gwiazdy jak Maryla Rodowicz, Skaldowie, ze-
spół IRA.

A co się działo przed wakacjami? Otóż 4 czerwca 
na zaproszenie chóru „Bel Canto” z Dopiewa człon-
kowie Koła wzięli udział w koncercie „Powróćmy 
do biesiad” w Centrum Rehabilitacyjno-Kultural-
nym w Konarzewie. Wcześniej poprzedzony był 
on warsztatami muzycznymi, podczas których chó-
rzyści wspólnie pośpiewali piosenki biesiadne przy 
akompaniamencie gitary. Na zakończenie odbył się 
koncert Koła Śpiewu z Tarnowa, chóru z Dopiewa – 
kilka utworów wykonano wspólnie. Były to utwory 
łatwe, lekkie i przyjemne, dlatego były przyjęte owa-
cjami przez słuchaczy.

Z okazji Roku Miłosierdzia Bożego w ramach pro-
jektu Verba Sacra 24 kwietnia w Archikatedrze Po-

Chóralne wieści 
POP ORATORIUM w Gniewie 

znańskiej odbył się koncert z dużymi fragmentami Pop-Oratorium „Mi-
łosierdzie Boże”. Oprócz chóru z Tarnowa wystąpili: Chór Soli Deo 
z parafii Świętej Trójcy z Poznania, chór Maria Victoria z parafii Miło-
sierdzia Bożego oraz zespół Amici Canti z Buku. Całością dyrygował 
Szymon Melosik.

Tydzień wcześniej na zaproszenie Śremskiego Stowarzyszenia Śpie-
waczego im. St. Moniuszki chórzyści wzięli udział w XIII Chóralnym 
Święcie Wiosny, gdzie wykonali m.in. utwory Feliksa Nowowiejskiego 
z okazji Roku kompozytora.

Również w kwietniu chór zapewnił oprawę muzyczną podczas mszy 
św. w parafii św. Rity Cascia w Lusówku oraz dał krótki koncert po za-
kończeniu Eucharystii.

Od września chór rozpoczyna nowy sezon śpiewaczy. Chórzyści uda-
dzą się na warsztaty chóralne, aby tam ćwiczyć i szlifować repertuar na 
jubileusz 95-lecia Koła Śpiewu, który przypada 8 października (już dziś 
serdecznie zapraszamy!). Godziny prób nie uległy zmianie – odbywają 
się w każdy poniedziałek i piątek w godz. 19.00-21.00. 

Ze śpiewaczym pozdrowieniem Cześć Pieśni! 
 ~ Dorota Zygmańska

Wiadomości wędkarskie

Zarząd Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego w 
Tarnowie Podgórnym za-

wiadamia swoich członków, że 
24 września organizuje sprząta-
nie brzegów Jeziora Lusowskie-
go. Zbiórka uczestników o godz. 
10.00 w Lusowie przy barze Wod-
nik.

18 września odbędą się zawody 
spinningowe z łodzi na Jez. Lu-
sowskim. Do rozegrania puchar 
Starosty Powiatu Poznańskie-
go, puchar Wójta Gminy Tarno-
wa Podgórnego i puchar Posła na 
Sejm RP Waldy Dzikowskiego. 
Zapisy przyjmowane są pod nr 
tel. 508 507 980 lub 517 586 261. 

Opłata startowa w wysokości  
30 zł od osoby (płatne na miej-
scu zbiórki). Wodowanie łodzi od 
godz. 6.00 na plaży w Lusowie. 
Odprawa zawodników o godz. 
7.00

9 października zostaną rozegra-
ne zawody spinningowe na jezio-
rze Kubek koło Sierakowa. Zbiór-
ka zawodników o godz. 7.00 przy 
rybakówce. Dojazd: należy prze-
jechać rzekę Wartę na drugą stro-
nę, a następnie cały czas prosto 
drogą, aż do skończenia się asfal-
tu, po 100 m drogą polną należy 
skierować się na miejscowość Je-
ziorno, po 300 m znajdują się par-
king i rybakówka.

16 października zawody finało-
we konkursu Grand Prix Koła – 
Jez. Niepruszewo-Cieśle.

26 sierpnia zostały rozegrane 
zawody wędkarskie na Jez. Lu-
sowskim o puchar Przewodniczą-
cego Rady Gminy Tarnowa Pod-
górnego oraz puchar Posła Waldy 
Dzikowskiego. Puchar Przewod-
niczącego Rady Gminy zdobył 
Piotr Lima, II miejsce zajął Mi-
chał Szatkowski, a III – Mariusz 
Kaiser. Natomiast Puchar Waldy 
Dzikowskiego za największą rybę 
zdobył Sławomir Domin.

~ Marek Perz – Prezes Koła

W sierpniowym numerze gazety na zdjęciu z sołeckich zawodów wędkarskich gratulacje przyjmuje Marek Woźniak, a nie Piotr Woźniak.  
Za pomyłkę przepraszamy – Reakcja.
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Studenckie wakacje powo-
li dobiegają końca. Pięk-
ne, słoneczne lato pozwo-

liło  nam odpocząć, nabrać sił 
i naładować akumulatory do pra-
cy w nadchodzącym roku aka-
demickim. Spędziliśmy ten czas 
w różny sposób, w zależności 
od sytuacji rodzinnej, fizycznej 
i materialnej, często „leżąc pod 
gruszą, na dowolnie wybranym 
boku”. Koniec najróżniejszych 
przyjemności. Studenci, do pracy! 
Przed nami wykłady i wiele atrak-
cyjnych zajęć.

Zaczynamy oczywiście uroczy-
stą inauguracją roku akademickie-
go 2016/2017, która odbędzie się 
w środę 5 października o 17.00 
w Centrum Kultury w Przeźmie-
rowie przy ul. Ogrodowej. Wy-

Rok akademicki tuż, tuż
kład inauguracyjny na temat „Czy starożytni byli wegetarianami?” wy-
głosi ks. prof. Janusz Nawrot.

Tematykę wykładów na cały semestr, jak również dokładny rozkład 
zajęć, podamy na stronie internetowej i na łamach kolejnej „Sąsiadki-
-Czytaj”. Wszystkie opłaty, dzięki finansowemu wsparciu Gminy, po-
zostają na dotychczasowym poziomie, a wykłady, tak jak dotąd, będą 
bezpłatne i ogólnodostępne. 

Przypominamy, że biuro UTW czynne jest w każdy wtorek, w godzi-
nach 10.00 – 12.00, w Tarnowie Podgórnym, przy ulicy Poznańskiej 96, 
pokój 25. Szczegółowych informacji na temat naszej działalności udzie-
lamy telefonicznie: biuro 61 8952 294, kom. 500 620 983. 

Można o nas poczytać na www.utw.tarnowo-podgorne.pl oraz wysłać 
maila na utw@tarnowo-podgorne.pl. Zapraszamy do naszego grona 
wszystkich, którzy chcą pogłębiać wiedzę, poznawać nasz piękny kraj 
i nie tylko, nawiązywać nowe znajomości, uczyć się i bawić. Jedyny 
warunek – wiek 55+. Nie pytamy o pochodzenie, wykształcenie i pre-
ferencje polityczne. Przyjdźcie do nas, przekonajcie się, że naprawdę 
warto!

Zainteresowanym wyjazdem na „grzybo-ryby” podajemy termin: pią-
tek, 14 października. Liczba miejsc ograniczona. Zapewniamy i ryby, 
i grzyby, i dobrą zabawę. ~ Maria Zgoła

Grupa Turystyczna UTW 
wyjechała 3 września na 
wycieczkę na „Winobra-

nie” do Zielonej Góry Po dro-
dze zatrzymaliśmy się w maleń-
kiej miejscowości Klępsk. Tam 
zwiedziliśmy drewniany kościół 
z przełomu XVI-XVII wieku, bę-
dący jednym z najważniejszych 
zabytków sakralnych w Europie 
Środkowej. Kościółek niepozor-
ny z zewnątrz, niepowtarzalny 
w swoim wnętrzu, wzbudził za-
chwyt i urzekł nas wszystkich. 

Następnie pojechaliśmy do 
winnicy „Cantina”, winnicy Ka-
roliny i Mariusza Pacholaków na 
wzgórzu w miejscowości Mozów. 
Poczęstowano nas pyszną, pie-
czoną karkówką, chlebem wła-
snego wypieku, smalcem i inny-
mi przystawkami.

Nie obyło się bez degustacji 
wina. Każdy z nas otrzymał wina 
w trzech gatunkach: białe, czer-
wone i miodowe. Oczywiście 
wszystkie były smakowite. Do-
staliśmy sporą dawkę wiedzy na 
temat uprawy winorośli i produk-
cji tego szlachetnego trunku.

Do Zielonej Góry przybyliśmy 
w godzinach popołudniowych. 

UTW na winobraniu

W tym świątecznym dniu władzę 
nad miastem przejmuje Bachus – 
Bóg Wina. Nie zabrakło nam hu-
moru i dobrej zabawy. Na rynku w 
centrum miasta królował Jarmark 
Winobraniowy. Zwiedzaliśmy 
Palmiarnię-Kawiarnię przy domu 
winiarskim. Zobaczyliśmy tu jed-
ną z najwyższych palm w Polsce, 

kolorowe rybki oraz żółwie. Re-
stauracje i kawiarnie zapraszały 
nas do swych wnętrz. Z tarasu wi-
dokowego podziwialiśmy panora-
mę miasta. Pogoda była piękna. 
Około godz. 20.00 „wesoły auto-
bus” z uczestnikami powrócił do 
Tarnowa Podgórnego.

~ Grażyna Grabarska
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Jesienna zbiórka odpadów 
problemowych z terenu Gmi-
ny zostanie przeprowadzo-

na zgodnie z poniżej przedsta-
wionym harmonogramem, gdzie 
w wyznaczonym terminie pojawi 
się Mobilny Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych  
(PSZOK). Jest to specjalny samo-
chód, który w wyznaczoną sobotę 
odbierze od mieszkańców nieod-
płatnie odpady problemowe wy-
tworzone w gospodarstwach do-
mowych. 

Nieodpłatna zbiórka odpadów problemowych
Mobilny PSZOK

UWAGA!!!  Każda oso-
ba przekazująca odpady do 
mobilnego PSZOK-u ma 
obowiązek przekazać je „do 
rąk własnych” przybyłemu 
operatorowi w wyznaczo-
nym miejscu i o wyznaczo-
nej godzinie. Zabrania się 
pozostawiania w miejscach 
zbiórki przywiezionych 
wcześniej odpadów proble-
mowych, czyli niebezpiecznych, ze względu na możliwe niebezpieczeństwo oddziaływa-
nia na zdrowie ludzi oraz środowisko.

Miejsca zbiórki zostaną objęte monitoringiem.

Harmonogram zbiórki

24 września 2016 r. 
Baranowo 
-  od 9.00 do 9.15 – ul. Budowlanych, parking naprzeciw Re-

wiru Policji
- od 9.20 do 9.35 – os. Rubinowe, ul. Ametystowa
- od 9.40 do 9.55 – ul. Przemysława przy sklepach
- od 10.00 do 10.15 – ul. Pogodna przy kościele
-  od 10.20 do 10.35 – ul. Szamotulska, wjazd na teren Uni-

wersytetu Przyrodniczego

Chyby 
- od 10.45 do 11.00 – przy świetlicy wiejskiej
- od 11.05 do 11.20 – Zielone Osiedle wjazd ul Różana
- od 11.25 do 11.40 – ul. Szkolna przy ul. Ogrodowa 

1 października 2016 r. 
Kokoszczyn od 9.00 do 9.15 – przy świetlicy wiejskiej
Góra od 9.25 do 9.40 – przy świetlicy wiejskiej

Tarnowo Podgórne 
- od 9.50 do 10.05 – Zielony Gród ul. Sasankowa
-  od 10.10 do 10.25 – teren przy targowisku, naprzeciwko 

pawilonu handlowego
- od 10.30 do 10.45 – ul. Rokietnicka przy bazie TP-BUS
- od 10.50 do 11.05 – ul. Owocowa, parking przy blokach

Rumianek od 11.15 do 11.30 – ul. Szkolna, teren przy daw-
nej świetlicy wiejskiej

Ceradz Kościelny 
- od 11.40 do 11.55 – przy świetlicy wiejskiej
- od 12.00 do 12.15 – ul. Kalwowska przy ul. Za Ogrodami

Jankowice 
- od 12.25 do 12.40 – przy świetlicy wiejskiej
- od 12.45 do 13.00 – Edmundowo, ul. Edmundowska przy 

ul. Leśnej

Lusówko 
- od 13.10 do 13.45 – teren przy blokach ulica Dopiewska 

Lusowo 
- od 13.55 do 14.10 – parking przy kościele
- od 14.15 do 14.30 – ul. Wierzbowa przy ul. Skośnej
- od 14.35 do 14.50 – ul. Nowa przy domu sołtysa
- od 14.55 do 15.10 – Przylesie, ul. Przylesie 

8 października 2016 r.
Sierosław 
- od 9.00 do 9.15 – ul. Kasztanowa
- od 9.20 do 9.35 – parking ul. Bukowska przy ul. Leśnej

Wysogotowo 
- od 9.45 do 10.00 – przy świetlicy wiejskiej
- od 10.05 do 10.20 – ul. Wierzbowa przy ul. Zbożowej

Przeźmierowo 
- od 10.30 do 10.45 – ul. Rynkowa przy ul. Lotniczej
- od 10.50 do 11.05 – ul. Wysogotowska przy ul. Kościelnej
-  od 11.10 do 11.25 – ul. Rynkowa / Kościelna, teren za Pa-

sażem
- od 11.30 do 12.05 – parking ul. Dolina / ul. Leśna

Batorowo 
- od 12.15 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej

Sady 
- od 12.40 do 12.55 – przy świetlicy wiejskiej
- od 13.00 do 13.15 – ul. Kobylnicka przy ul. Kwiatowej
- od 13.20 do 13.35 – ul. Szkolna przy ul. Jagodowej

Swadzim - od 13.45 do 14.00 – przy świetlicy wiejskiej

Zachęcamy wszystkich do korzystania z mobilnej zbiórki 
i pozbycia się w sposób wygodny, a zarazem zgodny z pra-
wem odpadów problemowych, jednoczenie przestrzegając 
określonych zasad odbioru przedmiotowych odpadów.

Inspektor ds. ochrony środowiska 
~Marek Ratajczak
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Od 2015 r. stosowane są te płatności jedynie 
w sektorach o szczególnym znaczeniu go-
spodarczym, społecznym lub środowisko-

wym, które znajdują się w trudnej sytuacji i jedy-
nie w zakresie niezbędnym do utrzymania produkcji 
z lat minionych bez możliwości zwiększania tej pro-
dukcji.

Ponieważ Komisja Europejska zgłosiła zastrze-
żenia do części stosowanych płatności  związanych 
z produkcją Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
opublikowało komunikat o zmianach, które finalnie 
znajdą się w formie rozporządzenia.

Wprowadzono następujące zmiany:
1. W miejsce dotychczasowej płatności do roślin 

wysokobiałkowych wprowadzono dwie oddzielne 
płatności: do roślin strączkowych przeznaczonych 
na ziarno oraz do upraw paszowych.

Płatność do roślin strączkowych przysługiwać bę-
dzie do uprawy łubinów, soi, grochu pastewnego 
oraz bobiku. Wsparciem objęte będą powierzchnie 
upraw, z których dokonano zbioru ziarna. Do pierw-
szych 75 ha będzie wyższa stawka, która się będzie 
zmniejszać degresywnie w przypadku przekroczenia 
tej powierzchni.

Płatność do upraw paszowych obejmie esparcetę, 
komonicę, koniczyny, lędźwian, lucernę, nostrzyk, 
seradelę i wykę i będzie przysługiwała maksymalnie 
do powierzchni 75 ha. Ze wsparcia wyłączone zo-
staną uprawy przeznaczone na zielony nawóz (przy-
oranie).

W całym sektorze roślin wysokobiałkowych utrzy-
mano łączną kopertę finansową, przy czym zwięk-
szono udział środków przeznaczonych na wsparcie 
uprawy roślin strączkowych na ziarno.

2. W przypadku młodego bydła i krów utrzymano 
dotychczasowe koperty finansowe.   W obu sekto-
rach płatność będzie przyznawana wszystkim rol-
nikom utrzymującym co najmniej 3 szt. zwierząt 
kwalifikujących się do wsparcia i będzie wypłacana 
maksymalnie do 20 szt.

3. W przypadku owoców miękkich ze wsparcia 
wyłączono uprawę malin.

4. W przypadku sektora pomidorów zmniejszono 
kopertę finansową o ok. 1/3.

5. W przypadku uprawy buraków cukrowych po-
stanowiono, że wsparcie będzie przyznawane do 
uprawy wszystkich buraków cukrowych, a nie tylko 
buraków kwotowych.

W ramach poddziałania 6.5 PROW 2014-2020 
„Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się 
do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale 
przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” 

Zmiany w systemie płatności związanych  
z produkcją na lata 2017 – 2020

opublikowano rozporządzenie 
MRiRW w Dz.U. z 2016 poz. 598 
(dostępne na  www.isap.sejm.gov.
pl) oraz ogłoszenie prezesa Agen-
cji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa w tej sprawie.

Pomoc może być przyznana 
rolnikowi – osobie fizycznej, któ-
ry spełnia łącznie następujące wa-
runki:

• jest pełnoletni,
• jest wpisany do ewidencji pro-

ducentów,
• uczestniczy w systemie dla 

małych gospodarstw, który jest 
częścią płatności bezpośrednich,

• przekaże w sposób trwały 
(sprzedaż lub darowizna) gospo-
darstwo rolne innemu rolnikowi. 
Rolnik „przejmujący gospodar-
stwo rolne” zobowiąże się do pro-
wadzenia działalności rolniczej 
przez okres co najmniej 5 lat,

• rolnik przekazujący nie będzie 
prowadził działalności rolniczej 
przez co najmniej przez 5 lat, li-
cząc od dnia przekazania gospo-
darstwa rolnego,

• po przekazaniu gospodarstwa 
rolnego nie będzie podlegał ubez-
pieczeniu społecznemu w KRUS.

Pomiędzy 12 września a 11 paź-
dziernika br. będzie można skła-
dać wnioski o przyznanie pomo-
cy do biur powiatowych ARiMR 
właściwych dla miejsca położenia 
gospodarstwa.

Wysokość pomocy obliczana 
jest jako iloczyn 120% rocznej 
stawki płatności dla małych go-
spodarstw, przyznanych w roku, 
w którym rolnik przystąpił do 
systemu dla małych gospodarstw 
i liczby lat kalendarzowych obej-
mujących okres od roku, w któ-
rym rolnik trwale przekaże go-
spodarstwo rolne, do dnia 31 
grudnia 2020 r. Wsparcie wypła-
cane jest jednorazowo. Oznacza 
to, że rolnik, który przekaże go-
spodarstwo w 2016 roku otrzyma 
płatności w wysokości 5-krotno-
ści 120% rocznej stawki płatności 

dla małych gospodarstw ustalonej 
w roku przystąpienia do systemu 
dla małych gospodarstw.

Warunkiem koniecznym do 
przyznania pomocy jest, aby po-
wierzchnia gospodarstwa utwo-
rzonego przez przejmującego, 
po przejęciu gruntów rolnych od 
wnioskodawcy, była równa co 
najmniej średniej powierzchni go-
spodarstwa rolnego w kraju, nato-
miast w naszym województwie co 
najmniej średniej wojewódzkiej 
tj. 13,43 ha.

Osobą kompetentną do udzie-
lania szczegółowych wyjaśnień 
odnośnie tego działania jest Prze-
mysław Stemplewski tel. 61 
8 455 780.

Służba Doradcza WODR w Po-
znaniu stara się na bieżąco re-
agować na zmieniające się dy-
namicznie warunki w rolnictwie 
i jego otoczeniu.  I tak w listo-
padzie zamierza się przeprowa-
dzić szkolenie jak banki podcho-
dzą do wyceny nieruchomości 
rolnych w świetle nowej ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolne-
go obowiązującej od 30 kwietnia 
br. oraz jakie konsekwencje wy-
nikają z tego dla rolników i na-
bywców nieruchomości rolnych. 
Na szkoleniu poruszony zostanie 
również temat testamenty jako ce-
lowe i świadome rozporządzanie 
własnym majątkiem.  Ponieważ 
na to szkolenie doradca musi za-
bezpieczyć pieniądze – wynajem 
sali, wynagrodzenie wykładow-
ców, proszę do 15 października 
o zgłaszanie wzięcia udziału w ta-
kim szkoleniu, dzwoniąc pod nu-
mery telefonów  723 678 053 lub 
501 343 433.

Opracował:
~ Wiesław Biały
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Jakiś czas temu miałem przy-
jemność zamieścić na łamach 
naszej lokalnej gazety („Są-

siadka-Czytaj”, styczeń 2014) ar-
tykuł o szeroko rozumianej profi-
laktyce chorób układu krążenia. 
Informowałem wtedy o tym, że 
choroby układu sercowo-naczy-
niowego są główną przyczyną 
zgonów rejestrowanych w na-
szym kraju. Niestety czas, który 
upłynął, nie zmienił nic w tych 
złych statystykach.

Warto pamiętać, że choroby 
układu krążenia to nie tylko za-
wał mięśnia sercowego, najbar-
dziej znana w społeczeństwie 
choroba serca. Obok choroby 
niedokrwiennej serca, prowadzą-
cej nierzadko do zawału, mamy 
też szereg innych schorzeń. Co-
raz częściej w swojej codziennej 
praktyce spotykam się z pacjen-
tami z chorobą zastawki aortal-
nej serca – najczęstszą wadą ser-

Chociaż słońce rozpieszcza nas jeszcze swo-
imy promykami, w kalendarzu nieubłagalnie 
zbliża się czas jesieni. Reklamy telewizyjne 

informują już nas o cudownie działajacych środkach 
na odporność i przeziebienie. Mamy przedszkola-
ków drżą na samą myśl o jesiennych infekcjach. Za-
nim jednak skierujemy swoje kroki do aptek i sta-
niemy w kolejce do lekarza, warto zadbać o naszą 
odporność w najprostszy sposób, czyli uważając na 
to co jemy! 

Zdrowie zaczyna się bowiem na talerzu! 
Przyroda informuje nas kolorami i plonami, jakie 

warzywa i owoce służą nam szczególnie w tej porze 
roku. Na pierwszy plan wysuwa się dynia, marchew, 
ziemniaki, seler, pietruszka. Z owoców: gruszki, 
jabłka i śliwki. Nic dziwnego, że właśnie te produk-
ty powinny przeważać w naszym jadłospisie. Goto-
wanie zup, kremów, bulionów mięsno-warzywnych 
jest zbawienne dla układu pokarmowego. Pozwala 
mu na łatwe i efektywne wyodrębnianie substancji 
odżywczych z pożywienia, odżywia florę bakteryjną, 
która ma swój nieoceniony wkład w budowaniu od-
porności. Cudownie działajającym dodatkiem będą 
zioła trawienne: liść bobkowy, rozmaryn, tymianek, 
majeranek, ziele angielskie, gałka muszkatałowa czy 

kminek. Pięknie osuszają wilgoć w organizmie i wraz z dostarczanym 
ciepłym pożywieniem mogą zapobiegać jesiennym katarom i prze-
ziębieniu. Przy suchym kaszlu i chorobach oskrzeli nawilżająco będą 
działać kompoty z owoców: jabłek, gruszek czy śliwek. Zdecydowanie 
lepiej zamienić w tym okresie świeże soki owocowe na kompoty! Na 
śniadanie można gotować naturalne zboża na wodzie: na słodko z owo-
cami suszonymi i pestkami lub na słono z warzywami i olejem lnianym 
bogatym w kwasy Omega 3. Tutaj polecam owies, żyto, kaszę jaglaną 
gryczaną, ryż biały. Jeżeli jednak masz poczucie, że zboża są zbyt cięż-
kostrawne (wzdęcia, poczucie ciężkości w brzuchu) – można zawsze 
zjeść na śniadanie zupę krem! Zdecydowanie odradzam w porannej po-
rze jogurty z owocami lub popularne kolorowe płatki z mlekiem, ponie-
waż w nadmiarze powodują powstawanie wilgoci i śluzu w organizmie. 
Spożywanie dużej ilosci chleba, szczegónie z białej mąki powinno być 
również ograniczone na rzecz chlebów żytnich czy z orkiszu. Podsumo-
wując: w budowaniu odporności na jesień i zimę kluczowe znaczenie 
mają: 

1. naturalne żywienie, tj. z naturalnych, nieprzetworzone składników, 
2. wykorzystanie plonów danej pory roku,
3. przeważająca liczba posiłków powinna być ciepła,
4. dodawanie ziół w celu wzmocnienia trawienia
Jeżeli powoli zaczniesz wdrażać powyższe zasady Ty i Twoje dziecko 

będzie zdrowe przez całą jesień i zimę. 
~ Magdalena Lutomska-Piechocka

Doradca Żywieniowy, Promotor Zdrowia, www. meetme-poznan.pl

Zdrowie zaczyna się na talerzu! 

Nie tylko zawał...
ca u osób w podeszłym wieku. Te 
dwie wymienione choroby mogą 
się objawiać „zwykłymi” objawa-
mi, takimi jak szybsze męczenie 
i duszność, które czasami mylnie 
tłumaczymy upływającymi latami 
i brakiem kondycji. 

Pamiętać także musimy, że na 
choroby układu krążenia składa-
ją się również patologie naczyń 
krwionośnych, leczonych przez 
kardiochirurgów i chirurgów na-
czyniowych. Bardzo poważnym 
problemem są również patologie 
naczyń krwionośnych w obrębie 
głowy nierzadko prowadzące do 
bardzo poważnych schorzeń m. 
in. do udarów mózgu. Ci pacjen-
ci powinni być pod opieką lekarzy 
specjalistów: neurologów i neuro-
chirurgów.

Nie możemy zapominać o naj-
bardziej rozpowszechnionych 
chorobach, początkowo skąpo-
objawowych, takich jak nadci-

śnienie tętnicze czy cukrzyca, 
które bardzo często są początkiem 
późniejszych problemów z choro-
bami układu krążenia. Takim pa-
cjentom powinni pomóc lekarze 
hipertensjolodzy, diabetolodzy 
czy specjaliści w zakresie diete-
tyki. 

Pamiętać trzeba, że wstępem 
do prawidłowego leczenia muszą 
być odpowiednie badania diagno-
styczne z wykorzystaniem skom-
plikowanej aparatury medycznej. 
W tym prym wiodą lekarze radio-
lodzy.

Jak widać o ostatecznym suk-
cesie terapeutycznym nierzadko 
decyduje cała grupa współpracu-
jących ze sobą lekarzy reprezen-
tujących różne specjalizacje me-
dyczne.

~ Dr n. med. Piotr Buczkowski
www.bomedica.com.pl
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Rozpoczynając kwestie da-
rowizny nieruchomości 
na rzecz małżonki wska-

zać należy, iż nabycie prawa wła-
sności bądź np. użytkowania wie-
czystego w trakcie małżeństwa 
oznacza nabycie go przez oboje 
małżonków. Oczywiście są wyjąt-
ki jak np. nabycie w drodze dzie-
dziczenia, jednak kwestia ta jako 
szczególna pozostaje poza rama-
mi niniejszego artykułu.

Zgodnie z przepisem art. 10 
ust 1 pkt 8 ustawy o PIT źródłem 
przychodu jest odpłatne zbycie 
nieruchomości lub ich części oraz 
udziału w nieruchomości, spół-

Darowizna nieruchomości dla małżonka  
nie zawsze wymaga zapłaty podatku

dzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytko-
wego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkanio-
wej,  prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy, jeżeli 
odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej 
i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia przed upływem pię-
ciu lat, a w przypadku innych rzeczy jednego roku.

W przypadku darowizny nieruchomości nabytej w trakcie trwania 
związku małżeńskiego, na rzecz małżonka/małżonki do jej majątku oso-
bistego nie powstanie obowiązek podatkowy.  Wynika to z faktu, iż na-
bycie nieruchomości w trakcie małżeństwa powoduje powstanie współ-
własności – oboje małżonkowie są właścicielami całej rzeczy, a nie 
tylko jej części tj. 50%. Zatem w przypadku dokonania darowizny tej 
nieruchomości, do majątku osobistego małżonka, małżonek/a nie nabę-
dzie nowej rzeczy, ponieważ jest w jej władaniu od początku. Czynność 
ta nie podlega więc opodatkowaniu PIT.

apl. adw. Urszula Borowicz
www.urowska.com.pl  

5 mld zł z rządowego programu już zasiliło do-
mowe budżety polskich rodzin. Do końca roku 
państwo przekaże na ten cel kolejne 12 mld. 

Choć rodzice dodatkowe pieniądze mogą wykorzy-
stać na wiele sposobów, zwykle wybierają między 
dwiema możliwościami – wydaniem na bieżące po-
trzeby a oszczędzaniem. Jak połączyć obie te opcje, 
by finansując obecne wydatki nie rezygnować z bu-
dowania kapitału na przyszłość.

Podziel świadczenie
Niewiele rodzin może pozwolić sobie na odkła-

danie co miesiąc całości otrzymanego świadczenia. 
Pamiętajmy jednak, że wraz z wiekiem dziecka ro-
sną także jego potrzeby. Dlatego w miarę możliwo-
ści warto zastanowić się nad podzieleniem przyzna-
nego dofinansowania, by jego część wykorzystać do 
opłacenia bieżących kosztów, a drugą przeznaczyć 
na przyszłe wydatki, zwłaszcza edukacyjne i rozwo-
jowe. Konsekwentne odkładanie nawet 100 zł mie-
sięcznie pozwoli nam na zgromadzenie około 13 tys. 
zł w ciągu 10 lat.

Patrz w przyszłość
Do rodziców należy ostateczna decyzja, na jaki 

cel przeznaczyć przyznane pieniądze. Jednak wbrew 
panującej opinii, że nie da się pogodzić wydawa-
nia i odkładania, warto pamiętać, że mądre zarzą-
dzanie budżetem to też oszczędność. Dzięki Pro-
gramowi Rodzina 500+ możemy pozwolić sobie 
na zrealizowanie dodatkowych planów, wymagają-
cych posiadania większej gotówki, które przyniosą 
zysk  w przyszłości. W co zatem już teraz wyposażyć 

500+ na start w dorosłość  
– czy to wydatek który się zwróci?

dziecko, by pomóc mu na przy-
kład w starcie w dorosłe życie za 
kilka lat?  Rodzice mogą zainwe-
stować część funduszy w rozwija-
nie zainteresowań i umiejętności 
swojej pociechy. Opłacenie zajęć 
dodatkowych np. z programowa-
nia, posłanie dziecka na kurs ję-
zyka obcego czy sfinansowanie 
wycieczki, dzięki której dziec-
ko pozna  inną kulturę i poszerzy 
własne horyzonty to wydatki, któ-
re mają szansę zaprocentować.

Zainwestuj w bezpieczeństwo
Decyzje, które podejmiemy teraz  

mają swoje konsekwencje w kolej-
nych latach. Co dziś należy do ro-
dziców kiedyś stanie się własnością 
młodszego pokolenia. Pamiętajmy, 
że dziecko może odziedziczyć nie 
tylko majątek, ale również długi. 
Aby temu przeciwdziałać warto za-
bezpieczyć się na wypadek ewentu-
alności, które mogą prowadzić do 
zadłużenia, np. utraty pracy czy po-
ważnej choroby żywiciela  rodziny. 
Jednym z rozwiązań będzie oszczę-
dzanie, innym posiadanie właści-
wego ubezpieczenia. Odpowiednia 
polisa zapewni rodzinie utrzymanie 
przez dłuższy czas poziomu życia 

z przez zdarzenia wypadku czy cho-
roby. Dzięki wypłaconemu świad-
czeniu z ubezpieczenia mamy pew-
ność, że bliscy nie pozostaną nagle 
bez środków do życia. Otrzymają 
natomiast pieniądze pozwalające 
na opłacenie bieżących rachunków, 
innych zobowiązań i wydatków na 
utrzymanie.   

Nie zawsze jednak musimy do-
konać wyboru między inwestowa-
niem a ubezpieczeniem. Rozwią-
zaniem jest ubezpieczenie na życie 
i zdrowie połączone z programem 
inwestycyjnym. Może ono znacz-
nie poprawić bezpieczeństwo eko-
nomiczne rodziny. W takiej polisie 
część składki finansuje ochronę 
ubezpieczeniową, a druga jest in-
westowana. Zwykle raz w roku 
można  zmieniać podział składki 
tak, aby dostosować ją do aktu-
alnych potrzeb rodziny. Decydu-
jąc się na takie rozwiązanie warto 
zwrócić uwagę na renomę i wiary-
godność firmy oraz na szczegóły 
oferty w tym opłaty. 

~ Dariusz Jóźwik tel. 
602 179 779,  

jozwik.dariusz@live.com
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Odpowiedni dobór butów do kobiecej figury 
może wymodelować jej sylwetkę, na przy-
kład optycznie ją wyszczuplając, czy wy-

dłużając nogi. Dobre buty sprawią, że będzie ona 
wyglądała znakomicie, świetnie zatuszują wady 
i podkreślą zalety każdej pani.

Zbyt chude nogi
Dla pań o chudych nogach najlepsze będą buty typu 

botki i balerinki oraz w pełni zabudowane pantofle. 
Aby optycznie nogi poszerzyć, wystarczy wybrać 
buty ze zdobieniami, takimi jak frędzle, futerko, ko-
kardy czy też marszczenia. Polecane są również ko-
zaki z długą cholewą, niekoniecznie dopasowaną do 
łydki. Kobiety o szczupłych nogach będą seksow-
nie wyglądały w pantofelkach na cienkich szpilkach. 
Modne są przy tym szpilki z pantoflami z przodu buta.

Jak dobrać buty do figury?
Zbyt grube nogi
Proponuję wybieranie butów na 

półsłupku, stożku lub koturnie. 
Jeśli obcas ma kształt stożka, to 
powinien on lekko zwężać się ku 
dołowi. Polecane są długie kozaki 
na platformach, których cholewy 
są idealnie dopasowane do nogi. 
Panie o zbyt grubych nogach po-
winny wybrać dla siebie stabilny 
obcas lub klin. Proszę unikać zdo-
bień. 

Dosyć masywne łydki można 
skutecznie zatuszować, stosując 
buty na wysokim obcasie, najle-
piej z wycięciem z przodu. Aby 
wygodnie się w nich chodziło, 
można wybrać botki na stabilnym 
półsłupku lub kozaki z wysoką, 
dopasowaną cholewką. Dobrym 
rozwiązaniem są kozaki posia-
dające przy cholewce elastycz-
ną gumę, dopasowującą się do 
kształtu nogi. Uwaga na buty na 
ekstremalnie cienkich szpilkach 
– w nich masywne łydki będą 

W czerwcu odbył się ostatni warsztat drugiej 
edycji rozwojowych grup dla kobiet z cy-
klu Chwila na Oddech. Tematem warszta-

tu integracyjnego był sukces i życie w poczuciu speł-
nienia. 

Uczestniczki przyjrzały się nowej i starej definicji 
sukcesu, wykonały ćwiczenia w tym zakresie oraz po 
raz ostatni w tej edycji skorzystały z energii grupy, 
wnosząc do niej własny wkład. Warsztat zakończył 
się składkową smaczną kolacją w Sali Bankietowej 
Strzelnica, w której swój cykl warsztatów odbywała 
grupa z Tarnowa Podgórnego.

Bardzo miłym przerywnikiem była piękna tęcza, 
którą podziwiałyśmy na przerwie z uśmiechami na 

TĘCZOWE ZAKOŃCZENIE DRUGIEJ EDYCJI 
„Chwila na Oddech – Rozwojowe Grupy dla Kobiet”

twarzach, robiąc przy okazji zdjęcia na jej tle. Wiele koloru wniosły też 
piękne kwiaty od uczestniczek. 

Jakichkolwiek zmian byśmy nie pragnęły, mogą one wydarzyć się tyl-
ko wtedy, gdy skupimy naszą uwagę na rozwiązaniach, a nie na proble-
mach, i gdy poświęcimy im dość czasu i zaangażowania. Mindfulness 
– praktyka uważności oraz metoda Komunikacji 50 na 50 doskonale 
wspierają nas w takim podejściu do życia.

Zmiana w nas nie zadzieje się dlatego, że Ty „już to wszystko wiesz”, 
coś czytałaś, byłaś na licznych warsztatach z różnych metod itp. Zmiana 
zadzieje się tylko wtedy, gdy na co dzień świadomie zastosujesz to, co 
wiesz i czego się do tej pory nauczyłaś w oparciu o dobre rozpoznanie 
“terenu”, czyli własnego ciała i umysłu, relacji z samą sobą i z inny-
mi osobami w twoim życiu. Dla pań z trzech tegorocznych grup takim 
pierwszym krokiem było podjęcie decyzji o uczestnictwie w warszta-
tach i zaplanowanie czasu na regularne uczestnictwo raz w miesiącu.

Dziękuję za ciepłe słowa i przykłady konkretnych zmian, które się za-
działy życiu i podejściu do życia uczestniczek.

~ mgr Katarzyna Weiss,  
coach, trener rozwoju osobistego i komunikacji, 

www.mindfulcultures.pl i www.lingwest.com 

Bardzo dziękujemy I Zastępcy Wójta Ewie Noszczyńskiej-Szkurat za 
objęcie projektu patronatem honorowym. Panu Leszkowi Jerzakowi nie-
zmienne dziękujemy za cierpliwość dla naszego powolnego opuszczania 
sali oraz za pełną zrozumienia współpracę.  

wyglądały groteskowo. Podkre-
śleniem zbyt grubych łydek będą 
buty z paskiem zapinanym na ko-
stce.

Krótkie nogi
Dla posiadaczek takich nóg naj-

lepsze będą buty na wysokich ob-
casach, które zawsze optycznie 
wydłużają nogi. Warto wybierać 
buty odkrywające stopę, bez pa-
ska w kostce, najlepiej w kolorze 
cielistym.

Bez wcięcia w kostce
Warto stosować dekoracje wła-

śnie na tej wysokości. Dobre będą 
przy tym botki posiadające wywi-
janą cholewę, albo buty z szero-
kim paskiem zapinanym pod kost-
ką lub tuż nad nią. W ten sposób 
można nadać odpowiedni kształt 
nodze..

Drogie Czytelniczki! Pokazuj-
cie Wasze nogi śmiało,  uwzględ-
niając moje wskazówki. 

Pozdrawiam

~ Maja Wachowska 
make up & styling

www.majawachowska.pl, 509 86 84 86
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Czorsztyn
Pierwsze spotkanie z samorządem gminy 

Czorsztyn odbyło się w lipcu 2012 r. – zorga-
nizował je Związek Podhalan w Poznaniu. Po-

tem kontakty rozwijały się, delegacje z gmin uczest-
niczyły w lokalnych świętach, Zespół Pieśni i Tańca 
Lusowiacy pojechał do Czortszyna na warsztaty, 
a mieszkańcy naszej Gminy mogli dwa lata temu 
skosztować flisackich wypieków przygotowywa-
nych przez górali.

W sierpniu 2014 roku został podpisany List inten-
cyjny, a w sierpniu tego roku współpracę ugrunto-
wano poprzez podpisanie na Zamku w Czorsztynie 
umowy partnerskiej przez wójtów w obecności rad-
nych obu gmin (pisaliśmy o tym wydarzeniu w po-
przednim numerze „Sąsiadki-Czytaj”). 

Nie trzeba przekonywać, że Gmina Czorsztyn na-
leży do najbardziej atrakcyjnych turystycznie re-
gionów. Swoim obszarem obejmuje zarówno dużą 
część Pienin jak i południowe stoki Gorców. Takie 
położenie owocuje dużym zróżnicowaniem rzeźby 
terenu. Gorce to przede wszystkim łagodne, lesiste 
wzgórza i faliste doliny potoków. Natomiast Pie-
niny są zbudowane z wapiennych skał tworzących 
atrakcyjne formy, o stromych ścianach opadających 
ku dolinom, o deniwelacjach sięgających 500 m, 
z przecinającym je przełomem Dunajca. 

Oprócz przełomu Dunajca, który można zobaczyć 
dzięki organizowanym spływom tratwami flisacki-
mi, do najatrakcyjniejszych krajobrazowo miejsc 
należą szczyty Trzech Koron i Sokolicy, z których 
rozciągają się wspaniałe widoki, a także głęboko 
wcięty w skały Wąwóz Sobczański.

Istotnym i bardzo atrakcyjnym elementem pie-
nińskiego krajobrazu jest Zalew Czorsztyński. Po-
wstał on przez spiętrzenie wód Dunajca zaporą 
ziemno-betonową o długości 404 m i wysokości  
56 m. Wokół jeziora znajdują się liczne miejsca do 
wypoczynku i wędkowania, a w rejsy wypływają 
statki spacerowe i gondole.

Nad brzegiem zalewu na początku lat 90-tych 
XX, z wybranych obiektów budownictwa ludowego 
i uzdrowiskowo-willowego znajdujących się na tere-
nach przeznaczonych pod przyszłe jezioro, powstał 
skansen – Osada Turystyczna Czorsztyn. Istnieje tam 
także zaplecze noclegowo-gastronomiczne.

Magnesem przyciągającym turystów do Gmi-
ny Czorsztyn są też zagospodarowane stoki góry 
Wdżar – tu można korzystać z wyciągów krzesełko-
wych i orczykowych, tras dla narciarzy i snowboar-
dzistów czy alpejskiej zjeżdżalni. Warto wybrać się 
na wycieczkę kładką rowerowo-pieszą w Sromow-
cach Niżnych, łączącą dwa brzegi Dunajca, po pol-
skiej i słowackiej stronie.  

W Gminie można też zobaczyć „Grające organy”, pomnik Włady-
sława Hasiora, znajdujący się na Przełęczy Snozka. 

Ale Ziemia Czorsztyńska to także różnorodność i bogactwo wyda-
rzeń historycznych. Zamek w Czorsztynie wzniesiony około 1350 r. 
przez Kazimierza Wielkiego strzegł południowych granic Polski. Tędy 
przejeżdżali kupcy z południowej Europy, a także orszaki królewskie. 
Tu w Pieninach przebywała Święta Kinga, a z okien zamkowych pa-
trzyła na wody Dunajca młodziutka Jadwiga, przyszła królowa. Był 
tutaj Władysław Jagiełło, a także jego syn Władysław Warneńczyk, 
bywali sławni rycerze (Zawisza Czarny) i senatorowie Rzeczpospo-
litej. W 1790 r. potężny pożar strawił dachy i od tego czasu budow-
la zaczęła podupadać. Po górskiej fortecy pozostały malownicze, 
postrzępione ruiny, których najważniejszą część stanowi masywna 
czworoboczna wieża i przylegające do niej mury dawnych pomiesz-
czeń mieszkalnych. Częściowo zrekonstruowane piwnice mieszczą 
ekspozycję muzealną.

Więcej informacji o atrakcjach turystycznych orz ofercie kultu-
ralnej znajdą Państwo na stronie internetowej Gminy Czorsztyn:  
www.czorsztyn.pl!  ~ ARz
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wspomnienie

Czas początków …końca lata. W tym okresie 
dawniej nie liczyło się nic oprócz tego, by 
zbiory zbóż, z których wypiekano chleb były 

obfite i przebiegły bez zakłóceń. Chleb był rzeczą 
świętą, relikwią niemal. Był też znamiennym symbo-
lem. Nota bene chyba nic, tak jak on, nie ma w tym 
kontekście tak wielu znaczeń i odniesień. Chleb to 
symbol sytości, dostatku i gościnności. Jest też nie-
mal na każdym kroku obecny w religii chrześcijań-
skiej w swym najważniejszym przejawie symbolizu-
jąc Ciało Chrystusa. Przyszedł mi namyśl ów chleb 
w związku z dożynkami, które pod koniec sierpnia 
odbyły się w naszej Gminie. I mimo że jak wszystko 
także i chleb powoli odzierany jest ze swego wznio-

słego znaczenia, to jednak jego rola jako kultowe-
go wielowymiarowego symbolu pozostaje niewzru-
szona. Widać to było na wspomnianych dożynkach. 
Jestem zdecydowanym zwolennikiem podtrzymy-
wania tradycji organizacji tego święta plonów. Uro-
czystość ta bezpośrednio odnosi się do żniw. Oranie 
roli, siew, pielęgnacja, zbiór – to czynności przypisa-
ne żniwom. Każda z tych ciężkich i wykonywanych 
kiedyś przeważnie ręcznie prac w dawnych czasach 
miała swój rytuał i zwyczajowy obrzęd. Pięknie od-
dają to „Lusowiacy” w swoich corocznych wystę-
pach, podziwianych przy okazji dożynek. Kulty-
wowanie tej tradycji przywiodło mi na myśl moją 
ukochaną, zmarłą dawno już mamę. Jako dziecko 
pracowała na roli na wsi na Kujawach, gdzie jej ro-
dzice mieli gospodarstwo rolne. Ze swadą, barwnymi 
opowieściami, umiejętnie okraszonymi wierszykami 
i przyśpiewkami, potrafiła w cielęcych latach mojego 
dzieciństwa zainteresować mnie tym, jak przebiega-
ły żniwa w jej rodzinnej wiosce w końcu lat dwu-
dziestych ubiegłego wieku. Sięgam głęboko do za-
kamarków pamięci, by wydobyć z nich to, o czym 
mówiła, by oddać nie tyle ciężki, katorżniczy wręcz 
trud, jaki cała rodzina w związku ze żniwami pono-
siła, lecz raczej magię i symbolikę wykonywanych 
prac. Pamiętam, że słuchałem tych opowieści zdzi-
wiony liczbą obyczajów, towarzyszących prostym – 
jak mi się wtedy zdawało – czynnościom. Ogrom-
na większość z rytuałów, o jakich piszę, miała swoje 
źródło w religii. Inne zawierały w sobie pierwiastek 
zabobonu czy tradycji. Ale po kolei. 

Żęcie żyta, bo to ono ze zbóż szło na pierwszy 
ogień, zaczynano u mamy na wsi z reguły w dru-

Oby zawsze był chleb, czyli żniwa  
w opowieści mojej Mamy! 

giej połowie lipca. Niebagatel-
ne znaczenie dla ich rozpoczęcia 
miała nie tyle pogoda, bo lata czy 
w pory roku były wtedy powta-
rzalne i ustabilizowane, co prze-
łamanie w rękach kłosa i obser-
wacja źdźbła słomy. Jeśli słoma 
robiła się biała, a ziarno z kłosa 
wysypywało po przyciśnięciu pa-
znokciem kciuka, to można było 
żąć. U mamy na wsi czekało się 
wtedy tylko na sobotę, by tego 
właśnie dnia, Dnia Matki Boskiej 
Patronki Żniwiarzy, zacząć pra-
ce. Pierwszego cięcia dokonywał 
gospodarz najczęściej w miej-
scu, w którym zasiano wcześniej 
święcone ziarno, sierpem przeka-
zywanym z pokolenia na pokole-
nie. Przypominają sobie państwo 
ów „tatowy sierp” ze słynnego 
filmu „Sami Swoi”? To on wła-
śnie do tego służył! Jeszcze w la-
tach trzydziestych żyto żęło się 
właśnie sierpem, a nie kosą! Pa-
nowało wtedy przekonanie, że 
kosa to atrybut i symbol śmierci, 
a ze zboża powstaje chleb – sym-
bol życia. Nie godziło się więc 
kosić zboża kosą! Kosa służyła 
wtedy głównie do ścinania traw 
na siano. Pięknie pokazano tę 
sytuację w filmie „Konopielka”. 
Spod kosy uzyskiwano też gor-
szej jakości słomę, która znaj-
dowała mniej zastosowań niż ta 
ścięta sierpem. Mama mówiła, że 
jej ojciec narzekał, że nie dawa-
ło się nią kryć dachów. Żęcie za-
czynało się z pierwszą jutrzenką 
i trwało do zapadnięcia zmroku, 
z przerwą w samo południe. Pra-
cowali wszyscy, nawet kilkulet-
nie dzieci przy zbieraniu kłosków. 
Panowały ściśle przestrzegane re-
guły ustawiania snopków zarów-
no na polu jak i w stodole. Regu-
ły dotyczyły liczby snopków ich 
kształtu i rozmieszczenia. Żałuję, 
że nie zapamiętałem szczegółów 
tego, jak mama precyzyjnie krok 
po kroku opisywała powstawanie 
mendli snopków tak, by słońce 
i wiatr działały na nie zbawien-
nie, a nie destrukcyjnie. Ustawia-

nie snopków miało też znaczenie 
dla tego, by wszechobecne wtedy 
myszy zrobiły jak najmniej strat. 
Mama opowiadała też, że snop-
ki w stodole układało się w ab-
solutnej ciszy, bo był przesąd że 
myszy usłyszą i… Funkcjonował 
też zwyczaj, by w stodole umiesz-
czać gałązkę brzozy, pochodzącą 
z ołtarza na Boże Ciało, by uchro-
nić zboże od uderzenia pioruna. 
Pomny tym opowieściom w póź-
nych latach sześćdziesiątych, gdy 
rozbieraliśmy ołtarz, jaki corocz-
nie budowaliśmy koło naszego 
domu na procesję Bożego Ciała, 
to wszystkie brzozowe gałązki 
„trafiły” pod moją kuratelę. Nie 
straszna mi potem była żadna bu-
rza! Mama po raz pierwszy wytłu-
maczyła mi też pojęcie dożynek. 
Według niej chodziło o ścięcie na 
końcu wszystkich prac specjalnie 
pozostawionego po to kawałka 
zboża (tzw. pępka) i upieczenie 
chleba z niego właśnie. Pamię-
tam też, że w opowieściach mamy 
uderzała mnie radość, jakiej peł-
no było wtedy na każdym kroku 
podczas żniw. Z każdego pola 
rozlegały się śmiechy i śpiew. Na 
pozór tylko radość owa nie paso-
wała do tej ciężkiej pracy. Dziś 
chleb kupujemy w każdym skle-
pie, choć nie wiem czy nie jest 
pewnym nadużyciem stosowanie 
tej szlachetnej nazwy do większo-
ści produktów jej używających. 
W chlebie ze sklepu pełno po-
lepszaczy, spulchniaczy, wszech-
obecnej chemii. Kilka dni temu 
widziałem chleb wypieczony nie 
tyle bez glutenu, co bez obecności 
mąki w ogóle! Technologia wy-
twarzania i komercjalizacja także 
i w tej dziedzinie odciska swoje 
piętno. Na szczęście symbolika 
chleba pozostaje niewzruszona 
i nie trzeba jej ratować. Ratuj-
my raczej wszelkie wspomnie-
nia o procesie jego powstawania 
w dalekiej przeszłości! 

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Chleb to symbol
sytości, dostatku
i gościnności.
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Wrześniowe informacje kulturalne rozpo-
czynamy od zaproszenia miłośników 
dobrej polskiej literatury na spotkanie z 

Hanną Kowalewską, pisarką, autorką bestsellerowej 
serii o Zawrociu: „Tego lata w Zawrociu”, „Góra 
śpiewających węży”, „Maska Arlekina”, „Inna wer-
sja życia”, „Przelot bocianów”. Jej powieść „Tego 
lata w Zawrociu” zdobyła pierwszą nagrodę w kon-
kursie na powieść polską i została bestsellerem roku 
1998. Przetłumaczono ją na język niemiecki i włoski.

Znakomita powieść „Julita i huśtawki” zosta-
ła uznana za Książkę Roku 2003, a powieść „Tam, 
gdzie nie sięga cień” została w 2015 Książką Roku i 
Książką Lata. W tym roku (w czerwcu) ukazał się VI 
tom obyczajowego cyklu o Zawrociu „Cztery rzęsy 
nietoperza”. Fanów twórczości autorki do tej lektury 
nie trzeba namawiać, a pozostałych, którzy jeszcze 
nie znają powieści, zachęcamy do przeczytania całe-
go cyklu. W Bibliotece i Filiach dostępne wszystkie 
tytuły. Zachęcamy do lektury – w powieściach Han-
ny Kowalewskiej jest wszystko: i samotność, która 
dotyka coraz więcej osób, i skomplikowane związki, 
i uczucia, smutek i radości – wszystko to, co może 
nas spotkać w codziennym życiu. Autorka odniosła 
wielki sukces na rynku wydawniczym, a czytelnicy 
cenią ją za wysmakowany styl i poetycki klimat po-
wieści.

W poniedziałek, 3 października, w BIBLIOTECE 
Publicznej w Tarnowie Podgórnym możliwość po-
rozmawiania z autorką, zadawania pytań i oczywi-
ście poszerzenia wiedzy o tym, jak się pisze tak best-
sellerowe i nagradzane powieści. 

Hanna Kowalewska ma w swoim dorobku nie tyl-
ko powieści , ale także dramaty, słuchowiska i sce-
nariusze filmowe. Autorka skończyła filologię polską 
i Studium Scenariuszowe w Łodzi. ZAPRASZAMY 
NA SPOTKANIE z HANNĄ KOWALEWSKĄ i do 
lektury jej powieści.

W stałym cyklu Biblioteki KSIĄŻKI z różnych półek, we wrześniu, 
zapraszamy do DZIAŁU REPORTAŻU i PUBLICYSTYKI. Polecamy 
najciekawsze tytuły i najciekawszych autorów 2015/16 roku: 

- Filip Springer „13 pięter”, 
- Piotr G. Michalik „Podmiejskim do Indian. Reportaże z Meksyku”,
- Maria Hawranek, Szymon Opryszek „Tańczymy już tylko w Za-

duszki. Reportaże z Ameryki Łacińskiej”,
- Marek Wałkuski „Ameryka po kawałku”, 
- Bożena Aksamit „Batory – gwiazdy, skandale i miłość na transatlan-

tyku”, 
- Katarzyna Surmiak-Domańska „Ku Klux Klan. Tu mieszka miłość”,
- Miłada Jędrysiak „Inny front”. 
Polecamy!

~ I.B.

Krasnal Hałabała i Baba Saba

W przeznaczonym dla 
dzieci i ich opiekunów 
cyklu „Mama, tata, te-

atr i ja” tym razem do Centrum 
Kultury Przeźmierowo zawita Te-
atr Krokodyl, który zaprezentuje 
spektakl „Przygody Krasnala Ha-
łabały.

Podczas spektaklu dzieci do-
wiedzą się, dlaczego ptaki zapro-
szone przez Hałabałę na placek 
z borówkami nie pojawiły się? 
Odpowiedzi udzielą Baba Saba 
i Pani Jesień. Oczywiście ważną 

rolę w całym spektaklu odegrają 
także młodzi widzowie.

Na kolejne przedstawienie 
w cyklu „Mama, tata, teatr i ja” 
zapraszamy w niedzielę, 9 paź-
dziernika o godz. 12.30. Obowią-
zują bilety rodzinne (w cenie 10 zł 
za dziecko, opiekunowie gratis). 
Można je kupować od poniedział-
ku do piątku w miejscu imprezy 
(w godz. 10-12 i 17-19), siedzibie 
GOK „SEZAM” (w godz. 9-15) 
i Domu Kultury w Tarnowie Pod-
górnym (w godz. 15-20). Sprze-
daż internetową prowadzi serwis 
Biletomat.pl. 

~ Jarek Krawczyk
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 gok Afisz

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

Bilety i zaproszenia dostępne od poniedziałku do piątku:
- w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) w godz. 9-15
- w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14)  w godz. 15-20
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a)  w godz. 10-12 i 17-19
- online w serwisie Biletomat.pl oraz na stronie www.goksezam.pl   

Spektakl „Film” Teatru Tańca Sortownia
sobota, 24 września, godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia

Lech Janerka - koncert
niedziela, 25 września, godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 25 zł

15-lecie cyklu Lusowskie Spotkania Muzyczne
- koncert 106., finałowy
W programie Requiem Mozarta, dyr. Łukasz Łodygowski
niedziela, 2 października, godz. 20, kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

95-lecie Koła Śpiewu im. F. Nowowiejskiego
sobota, 8 października, godz. 16.30
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym

Premiera spektaklu „Damy i Huzary”
sobota, 8 października, godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia

Mama, Tata, Teatr i ja: „Przygody Krasnala Hałabały”
niedziela, 9 października, godz. 12:30
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety rodzinne: 10 zł

Joanna Bartel - „Kabaretowe spotkanie”
niedziela, 9 października, godz. 17
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 25 zł

Inauguracja Kina Zielone Oko: „Ostatnia rodzina”
niedziela, 16 października, godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł
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Kwietniowa premiera „Filmu”, czyli najnow-
szego spektaklu Teatru Tańca „Sortownia” 
nie tylko przyciągnęła komplet publiczno-

ści, ale i spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. 
Drugi pokaz spektaklu odbędzie się w sobotę, 24 
września w Centrum Kultury Przeźmierowo.

„Film” łączy w sobie odległe środki wyrazu arty-
stycznego: muzykę, taniec, film, grafikę komputero-
wą i animacje filmowe. Widzowie obserwować mogą 
interakcje między rzeczywistością ekranu i sceny. 
„Świat filmu i estrady funkcjonują tu równolegle, ale 
i przenikają się czasem w wymyślny, zaskakujący 
sposób. Wrażenie robią nie tylko umiejętności tance-
rzy, ale i muzyka oraz animacje” – pisała po premie-
rze Agata Klaudel-Berndt z TarNowej Kultury.

Spektakl wyreżyserował Piotr Bańkowski, nad 
choreografią pracował wraz z Anną Hańczewską 
i Dawidem Mularczykiem. Muzykę skomponował 
Michał ‘NPoT’ Słowiński, a za realizację animacyj-
no-graficzną i animacje 2D odpowiadają Alicja Pio-
trowska i Anna Hańczewska (Studio Fromsquare). 
Za kamerą stanął Tomasz Chruściel.

Warto przypomnieć, że Teatr Tańca „Sortow-
nia” powstał w GOK „SEZAM” z połączenia gru-
py Free Steps i Teatru Tańca Zakręconego w 2011 

Twórca takich przebojów, jak „Jezu, jak się cie-
szę”, „Ta zabawa nie jest dla dziewczynek”, 
„Konstytucje”, czy „Rower” ważne miejsce 

w historii polskiej muzyki zapewnił sobie jeszcze 
w latach 80. Mimo tego nie wiedzie życia gwiazdy 
rocka, nie udziela wywiadów, nie występuje w tele-
wizji, a koncertuje jedynie od święta. Tym bardziej 
warto skorzystać z okazji i posłuchać Lecha Janerki 
na żywo, w niedzielę 25 września w Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo.

Jego muzyka wymyka się prostym klasyfikacjom. 
Czerpie zarówno z popu, jak i nowej fali, post-pun-
ka, a nawet reggae. Charakterystyczna dla brzmienia 
jego zespołu jest także rola żony muzyka, Bożeny, 
która gra na elektrycznej wiolonczeli. W piosenkach 
stworzonych przez artystę od zawsze niezwykle waż-
ną rolę odgrywały teksty, w których aż roi się od traf-
nych komentarzy i ukrytych znaczeń, zwykle pod-
lanych lekko surrealistycznym i ironicznym sosem.

Fonograficzny debiut, nagrany wraz z grupą Klaus 
Mittfoch, uznany został przez czytelników magazy-
nu „Tylko Rock” za najważniejszą płytę lat ’80. Po 
rozwiązaniu zespołu, pod własnym nazwiskiem, ar-
tysta tworzył kolejne ważne płyty – „Historia pod-
wodna”, „Piosenki”, „Ur”, „Bruhaha”, Dobranoc”, 
czy „Fiu Fiu” (dwa Fryderyki). Ostatni album zaty-
tułowany „Plagiaty” ukazał się ponad 10 lat temu. 
Album zdobył wówczas 3 Fryderyki w kategoriach 

„Film” przyciąga tłumy

Rzadka okazja – Janerka na żywo!

roku. Od tego czasu grupa stwo-
rzyła serię udanych spektakli: 
„Schody-Tryptyk”, „Między nie-
bem, a ziemią”, „Wieczna wio-
sna oldschool’owca, czyli Po-
-lock-ować” „Antyrama”, „E-go”, 
„Anty=Baśń”, „Dylanie na ekra-
nie”. Grupa występowała m. in. 
w Teatrze Wielkim i Auli Artis 
w Poznaniu, w Wodzisławiu Ślą-
skim i dwukrotnie na prestiżo-
wym Festiwalu Tańca Kielce.

Grupa przyzwyczaiła widzów 
do wysokiego poziomu, dlatego 

wejściówki na premierę „Filmu” 
rozeszły się błyskawicznie. W po-
dobnym tempie znikają także za-
proszenia na najbliższy pokaz. 
Odbędzie się on w sobotę, 24 
września o godz. 18 w Centrum 
Kultury Przeźmierowo. Ostat-
nie zaproszenia można odbierać 
w miejscu imprezy (w godz. 10-12 
i 17-19), w siedzibie GOK „SE-
ZAM” (w godz. 9-15) i w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym 
(w godz. 15-20).

~ Jarek Krawczyk

„muzyka alternatywna”, „najlep-
szy kompozytor” oraz „najlepsza 
piosenka” za utwór „Rower”.

Lech Janerka jest bez wątpienia 
jedną z najbarwniejszych posta-
ci polskiej muzyki rockowej. Do 
inspiracji jego muzyką i teksta-
mi przyznaje się wielu współcze-
śnie debiutujących wykonawców. 
Koncertowe spotkanie z artystą 
nie będzie jednak sentymentalną 
podróżą do przeszłości. Wbrew 
sygnałom o „zmęczeniu muzyko-
waniem” i rychłym zakończeniu 
kariery, jego artystyczna forma 
nie spada. Koncert, który odbę-
dzie się w niedzielę, 25 września 
o godz. 18, zapowiada się na spo-
re wydarzenie, nie tylko dla fa-
nów muzyki rockowej.

Bilety w cenie 25 zł można ku-
pować od poniedziałku do piątku 
w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo (w godz. 10-12 i 17-19), sie-
dzibie GOK „SEZAM” (w godz. 
9-15) i Domu Kultury w Tarno-
wie Podgórnym (w godz. 15-20). 
Sprzedaż internetową prowadzi 
serwis Biletomat.pl. 

~ Jarek Krawczyk
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W tym roku był to festi-
wal Balkan Folk Fest 
w Złotych Piaskach 

w Bułgarii, gdzie muzycy po prze-
byciu ponad 2200 km przebywali 
w okresie od 25 lipca do 2 sierpnia. 

Balkan Folk Fest odbywa się 
po raz 22. i trwa od 1 czerwca do 
9 września. W festiwalu uczest-
niczyły zespoły folklorystyczne, 
chóry i orkiestry dęte.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Tarnowa Podgórnego pod batu-
tą kapelmistrza zaprezentowała 
swój dorobek artystyczny na de-
skach sceny amfiteatru w Złotych 

ry wystąpił solo w utworach „My 
Way” i „One Moment in Time”. 

Grupa muzyków podczas festi-
walu zwiedziła Monastyr Aładża 
– średniowieczny klasztor wyku-
ty w skale, delfinarium w Warnie 
oraz niezwykły, malowniczy przy-
lądek Kaliakra – dwukilometrowy 
cypel, który tworzą monumental-
ne, niemal pionowe skały na sty-
ku 3 żywiołów: morza, powietrza 
i ziemi.

– Jak wszystko co dobre, tak i ten 
wyjazd szybko się skończył. Moc 
pozytywnych wrażeń, wymiana do-
świadczeń, poznanie kultury innych 
narodów, nawiązanie nowych zna-
jomości oraz integracja grupy to 
wartości nie do przecenienia – pod-
sumowuje kapelmistrz Paweł Joks, 
dziękując raz jeszcze opiekunom 
za zaangażowanie, które pozwoliło 
sprawnie i bez przeszkód wrócić do 
kraju. ~ MOD

MOD na Balkan Folk Fest 

Piaskach aż trzykrotnie. Każdy występ poprzedzony 
był marszem paradnym, który prowadził wzdłuż głów-
nej nadmorskiej promenady, a liczne tłumny turystów 
(w tym z Polski) mogły podziwiać walory artystyczne 
orkiestry. Zaangażowanie muzyków podczas wykony-
wania takich utworów jak „Symphonic Marches”, „Mi-
chael Jackson King of POP”, czy „Hits International” 
zostało nagrodzone gromkimi brawami,  a na koniec 
także tytułem „Best of the Best” wraz z dodatkowym 
wyróżnieniem dla najmłodszego solowego wykonaw-
cy, trębacza Maurycego Majewskiego (lat 10), któ-

Kabaretowe spotkanie z Joanną Bartel
Joanna Bartel, znana z niezwykłego poczucia hu-

moru artystka kabaretowa, wystąpi z najnowszym 
programem w Centrum Kultury Przeźmierowo. 

Na program „Kabaretowe spotkanie” zapraszamy 
w niedzielę, 9 października.

Joanna Bartel serca widzów podbija swoim własnym 
i niepowtarzalnym stylem. Potrafi żartować ze wszyst-
kiego. Ma nieograniczone pokłady siły komicznej 
i energii twórczej, a przy okazji jest świetną aktorką.

Popularność przyniosła jej rola Andzi Dworniok 
w serialu komediowym „Święta wojna”. Współpra-
cowała z Andrzejem Rosiewiczem, przez pewien czas 
prowadziła też program „Śmiechu warte”, w którym 
zastąpiła Tadeusza Drozdę. Wystąpiła też w kilku fil-

mach, m. in. „Ryś”, „Skazany na 
bluesa”.

Występ Joanny Bartel odbę-
dzie się 9 października o godz. 
17 w Centrum Kultury Przeźmie-
rowo. Bilety w cenie 25 zł można 
kupować od poniedziałku do piąt-
ku w miejscu imprezy (w godz. 
10-12 i 17-19), siedzibie GOK 
„SEZAM” (w godz. 9-15) oraz 
w Domu Kultury w Tarnowie Pod-
górnym (w godz. 15-20). Sprzedaż 
internetową prowadzi serwis Bile-
tomat.pl.  ~ Jarek Krawczyk
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Już piętnaście lat minęło od pierwszego koncertu 
muzyki klasycznej w kościele w Lusowie. Pod-
czas 105 koncertów wystąpiły do tej pory zna-

komite chóry, orkiestry, zespoły kameralne i soliści. 
W niedzielę, 2 października, wyjątkowo o godz. 20,  
odbędzie się specjalny, jubileuszowy koncert. Pod 
batutą Łukasza Łodygowskiego wykonane zosta-
nie Requiem d-moll KV 626 Wolfganga Amadeusza 
Mozarta.

Słynna msza żałobna powstała w 1791 roku i jest 
ostatnim, niedokończonym utworem kompozyto-
ra. Napisanie tego dzieła zlecono mu w lipcu 1701 
roku poprzez anonimowy list z dołączonym honora-
rium. Problemy zdrowotne Mozarta sprawiły, że za-
czął on uważać, że pisze requiem na własną śmierć. 
Choć zdążył zapisać większość partii, przegrał wal-
kę z czasem i nie zdążył dokończyć dzieła, którego 
pierwsze wykonanie miało miejsce 14 grudnia 1793 
roku, po dokończeniu dzieła przez zaprzyjaźnionych 
kompozytorów. Do dziś Requiem d-moll uchodzi za 
jeden z najważniejszych utworów sakralnych w do-
robku Mozarta.

Wśród wykonawców – Chór Politechniki Poznań-
skiej „Volantes Soni”, Poznańska Orkiestra Symfo-
niczna i soliści Akademii Muzycznej im. I. J. Pa-
derewskiego w Poznaniu: Monika Buczkowska 
(sopran), Katarzyna Włodarczyk (mezzosopran), 
Chaoran Zuo (tenor) i Marcin Pawelec (bas).

Chór „Volantes Soni” założony został w 1999 roku 
przez Monikę Kusz, absolwentkę Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu. W jego skład wchodzą uzdol-
nieni muzycznie studenci, absolwenci oraz mło-
dzi pracownicy Politechniki Poznańskiej i innych 
poznańskich uczelni, których łączy wspólna pasja 
–śpiewanie. Chór jest laureatem II miejsca na IV 
Ogólnopolskim Konkursie Chórów im. św. Jana Bo-
sko w Aleksandrowie Kujawskim (2015), „Złotego 
Pasma” na III Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Ma-
ryjnych „Ave Maria” w Chojnicach i wielu innych 
nagród. Od 2005 roku dyrygentem chóru jest wykła-
dowca Akademii Muzycznej w Poznaniu, dr Paweł 
Łuczak.

Poznańska Orkiestra Symfoniczna złożona jest 
natomiast z profesjonalnych muzyków – studentów 
i absolwentów Akademii Muzycznej. Wyraźnie za-
znacza swoją obecność w życiu akademickim i prze-
strzeni kulturalnej Poznania. Zespół jest niezwykle 
wszechstronny – uczestniczył w koncertach, podczas 
których wykonywał nie tylko muzykę poważną, ale 
i sakralną, rozrywkową. Poznańska Orkiestra Sym-
foniczna brała też udział w przedstawieniach teatral-
nych, a na koncie ma współpracę m. in. ze Zbignie-
wem Górnym i ProSinfoniką.

Sopranistka Monika Buczkowska jest studentką 
Akademii Muzycznej w klasie śpiewu ad. dr hab. 
Barbary Mądrej-Bednarek. W 2011 zdobyła I na-
grodę na Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym im. 
Marii Stankowej w Olsztynie, w 2013 roku otrzy-
mała stypendium im. Wojciecha Drabowicza dla 
najlepszego studenta pierwszego roku, z czym wią-

zał się występ w Teatrze Wiel-
kim w Poznaniu. Wśród ostat-
nich sukcesów artystki jest 
ubiegłoroczne wyróżnienie na III 
Międzynarodowym Konkursie 
Muzyki Dawnej „Canticium gau-
dium” w Poznaniu.

Mezzosopranistka Katarzy-
na Włodarczyk jest absolwent-
ką Akademii Muzycznej w klasie 
Antoniny Kowtunow. Warsztat 
wokalny doskonaliła podczas licz-
nych kursów mistrzowskich. Wy-
stępowała z orkiestrą SWR Sin-
fonieorchester z Baden-Baden, 
z którą występowała w Hiszpanii, 
Niemczech, Francji i Szwajcarii. 
Trzy lata temu zadebiutowała na 
deskach Teatru Wielkiego w Po-
znaniu, z którym do dziś współ-
pracuje. Śpiewa też w Filharmo-
nii Poznańskiej, Gorzowskiej 
Szczecińskiej, Krakowskiej oraz 
Teatrze Muzycznym w Poznaniu.

Kolejny solista, tenor Chaoran 
Zuo jest studentem Akademii Mu-
zycznej w klasie śpiewu prof. Jo-
anny Kozłowskiej-Szczepaniak. 

Występował w Teatrze Polskim 
i Teatrze Wielkim w Poznaniu, 
koncertuje w Polsce, Niemczech 
i Słowenii.

Bas, Adam Kutny, ukończył 
Szkołę Chóralną Jerzego Kur-
czewskiego, a obecnie studiuje 
na wydziale wokalno-aktorskim 
Akademii Muzycznej w Poznaniu. 
Jest laureatem nagrody specjalnej 
„Mercedes Vinas” na 53. Między-
narodowym Konkursie Wokalnym 
w Barcelonie. Zdobył I miejsce 
na konkursie Iuventus Canti na 
Słowacji i wiele innych nagród. 
Współpracował z Filharmonią 
Łódzką, Filharmonią Zabrzańską, 
a za swoje osiągnięcia wyróżniany 
był nie tylko przez Rektora Akade-
mii Muzycznej, ale i Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego.

Na wyjątkowy koncert z oka-
zji 15-lecia Lusowskich Spotkań 
Muzycznych zapraszamy w nie-
dzielę, 2 października o godz. 20 
do kościoła w Lusowie. Wstęp 
wolny.

~ Jarek Krawczyk

Requiem na 15-lecie
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Wielu mieszkańców czekało na tę chwilę od 
otwarcia Centrum Kultury Przeźmierowo. 
W niedzielę, 16 października odbędzie 

się pierwszy pokaz w nowym, cyfrowym Kinie Zie-
lone Oko. 

Choć dobrze znana nazwa pozostała, jest to zupeł-
nie nowe kino. Wysłużone analogowe projektory za-
stąpione zostały nowoczesnym, cyfrowym sprzętem. 
W kinie liczy się nie tylko obraz - nie zabraknie więc 
także najwyższej jakości wrażeń dźwiękowych. Co 
ważne, dzięki zastosowaniu przez GOK „SEZAM” 
technologii cyfrowej, możliwe stanie się regularne 
wyświetlanie kinowych nowości. 

Pierwszą z nich będzie znakomicie przyjęty na fil-
mowych festiwalach film „Ostatnia rodzina”. Opo-
wiadający historię Zdzisława i Tomasza Beksińskich 
film nominowany jest do nagrody „Złote Lwy” na 
trwającym właśnie Festiwalu w Gdyni. Odtwórca 
roli Zdzisława, Andrzej Seweryn, otrzymał natomiast 
nagrodę dla najlepszego aktora na tegorocznym Mię-
dzynarodowym Festiwalu Filmowym w szwajcar-
skim Locarno. W filmie Jana P. Matuszyńskiego 
grają także Dawid Ogrodnik (Tomasz) oraz m. in. 
Aleksandra Konieczna, Andrzej Chyra.

Akcja filmu zaczyna się w 1977 roku, gdy Tomek 
Beksiński wprowadza się do swojego mieszkania, po-

Do Przeźmierowa powraca KINO!
zostając na tym samym osiedlu, 
co rodzice. Bliskość zamieszka-
nia sprawia, że ich kontakty po-
zostają bardzo intensywne. Nad-
wrażliwa i niepokojąca osobowość 
Tomka sprawia, żę matka – Zofia 
– wciąż martwi się o syna. W tym 
czasie Zdzisław Beksiński próbu-
je całkowicie poświęcić się sztuce. 
Po pierwszej, nieudanej próbie sa-
mobójczej Tomka rodzice muszą 
podjąć walkę nie tylko o syna, ale 
i przywrócenie kontroli nad swo-
im życiem. Oparty na faktach film 

przedstawia dalsze losy tragicznej 
historii rodziny Beksińskich. 

Sprzedaż biletów na pierwszy se-
ans, który odbędzie się w niedzielę, 
16 października, rozpocznie się 3 
października. W cenie 15 zł można 
je będzie kupować od poniedziałku 
do piątku w Centrum Kultury Prze-
źmierowo (w godz. 10-12 i 17-19), 
siedzibie GOK „SEZAM” (w godz. 
9-15) oraz w Domu Kultury w Tar-
nowie Podgórnym (w godz. 15-20). 
Link do biletów online opublikuje-
my na stronie www.goksezam.pl. 

~ Jarek Krawczyk

Koło Śpiewu im. Felik-
sa Nowowiejskiego, naj-
starsza grupa artystyczna 

w gminie Tarnowo Podgórne, ob-
chodzi w tym roku jubileusz. I to 
nie byle jaki, zespół powstał 95 
lat temu! Z tej okazji w sobotę 8 
października o godz. 15.30 odbę-
dzie się uroczysta msza święta, 
a o godz. 16.30 – specjalny kon-
cert w Domu Kultury w Tarno-
wie Podgórnym.

Od 1921 roku Koło Śpiewu 
zgromadziło niezliczoną ilość na-

gród. Wśród najważniejszych 
znajdują się „Złota Maska Orfe-
usza” na Wielkopolskich Dniach 
Muzyki w Dusznikach, Złote Koło 
na Wielkopolskich Konfronta-
cjach Chóralnych w Kole, I miej-
sce na Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek w Lwówku. Od Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr zespół 
otrzymał „Złotą Odznakę Honoro-
wą z Wieńcem Laurowym”. Grupa 
występowała w kraju i za granicą, 
m. in. w Niemczech, na Litwie i na 
Węgrzech. Skupia 38 członków. 

Prezesem działającego w GOK 
„SEZAM” chóru jest Romualda 
Duda, a dyrygentem – Szczepan 
Tomczak. Na repertuar zespołu 
składają się pieśni patriotyczne, 
opracowania melodii ludowych, 
utwory muzyki klasycznej i sa-
kralnej, a także pieśni współcze-
sne, okolicznościowe i biesiadne 
oraz znane tematy filmowe.

Z okazji jubileuszu życzymy ze-
społowi wielu sukcesów i satys-
fakcji, jaką dawać potrafi wspólne 
śpiewanie. ~ Jarek Krawczyk.

Piękny jubileusz chóru
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Od 15 września w sprzedaży pojawią się bilety 
na trzy październikowe koncerty organizo-
wane przez GOK „SEZAM”. W czwartek, 

22 października o godz. 18 w Centrum Kultury 
Przeźmierowo wystąpi Grażyna Łobaszewska. 
W tym samym miejscu w piątek, 28 październi-
ka o godz. 19 zagra grupa Happysad. Natomiast 
dla miłośników jazzu w piątek, 29.10 o godz. 18 
w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym zagra 
Iza Zając, podczas zaduszkowego koncertu Jazzo-
wej Sceny Sezamu.

Grażyna Łobaszewska debiutowała w 1971 roku 
na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Gó-
rze. Wkrótce zaczęła śpiewać w chórkach i na nagra-
niach Haliny Frąckowiak, Wojciecha Skowrońskiego 
i Elżbiety Wojnowskiej. Na Festiwalu Polskiej Piosen-
ki w Opolu wystąpiła po raz pierwszy w 1974 roku. 
W kolejnych latach powracała do Opola wielokrotnie. 
W 1976 roku zdobyła tam nagrodę dziennikarzy za pio-
senkę „Nocny spacer”, w 1978 r. 3. Nagrodę za „Zwier-
ciadło czasu”, a w 1991 roku I nagrodę za „Wszystko co 
złe omija mnie”. W trakcie barwnej kariery współpraco-
wała też z zespołami Ergo Band, Crash, Alex Bandem, 
orkiestrą Zbigniewa Górnego oraz czołowymi muzyka-
mi jazzowymi, m. in. Januszem Skowronem, Krzysz-
tofem Ścierańskim i Jarosławem Śmietaną. Wśród naj-
bardziej znanych utworów wykonywanych przez G. 
Łobaszewską są „Brzydcy”, „Czas nas uczy pogody”, 
„Gdybyś”, czy „Tyle tego masz”. W ostatnich latach 
sporą popularność zdobyła też jej interpretacja piosenki 
„Sutra” z repertuaru grupy Sistars, którą wykonała wraz 
z orkiestrą Adama Sztaby.

Bilety na koncert Grażyny Łobaszewskiej dostępne 
będą w cenie 40 zł w miejscu imprezy (w godz. 10-12 
i 17-19),  w siedzibie GOK „SEZAM” (w godz. 9-15) 
i w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (w godz. 
15-20). Sprzedaż internetową prowadzi serwis Bileto-
mat.pl.

Happysad to propozycja, która zainteresuje 
zwłaszcza młodszych widzów, choć krąg odbior-
ców grupy nieustannie się poszerza. Zespół powstał 
w 1995, początkowo pod nazwą HCKF, dwa lata 
później przemianowany został na Happy Sad Ge-
neration, by ostatecznie w 2002 roku przyjąć nazwę 
happysad (pisane małą literą). Debiutancka płyta 
„Wszystko jedno” ukazała się w 2004 roku. Promu-
jący ją singlowy utwór „Zanim pójdę” utrzymywał 
się na liście przebojów radiowej Trójki aż przez 33 
tygodnie. Kolejne płyty przyniosły takie utwory jak 
„Mów mi dobrze”, „Bez znieczulenia”, „Taką wodą 
być”, czy „Łydka”, a trzy ostatnie albumy osiągnę-
ły status złotej płyty. Ciekawą pozycją w dyskografii 
grupy jest też jubileuszowe wydawnictwo „Zadysz-
ka”, na którym znalazły się utwory happysad wy-

G. Łobaszewska, Happysad, I. Zając
 – rusza sprzedaż biletów

konywane przez grupy Czesław 
Śpiewa, Indios Bravos, Enej, Mu-
chy, czy Hurt oraz zapis koncer-
tu zespołu w Jarocinie. Koncert 
w Przeźmierowie otworzy zespół 
Ted Nemeth.

Bilety w cenie 40 zł można 
kupować od 15 w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo (w godz. 
10-12 i 17-19), siedzibie GOK 
„SEZAM” (w godz. 9-15) i Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym 
(w godz. 15-20). Sprzedaż online 
prowadzi serwis Biletomat.pl.

Od 15 września w sprzedaży po-
jawią się także bilety na zaduszko-
wy koncert w cyklu Jazzowa Scena 
Sezamu. 29 października wystąpi 
w Domu Kultury w Tarnowie Pod-
górnym Iza Zając. Artystka, która 
swój śpiew jazzowy kształtowała 

pod wpływem Elli Flitzgerald, Sary 
Vaughan, czy Betty Carter karie-
rę rozpoczynała w połowie lat ’80.  
Od lat należy do czołówki polskich 
wokalistek jazzowych. Jest znako-
mitą improwizatorką i mistrzynią 
ellingtonowskich standardów i bal-
lad. Jej płyta „Piosenki dla Arm-
stronga” była nominowana do na-
grody Fryderyk w kategorii „album 
jazzowy roku”.

Bilety na zaduszkowy koncert 
Izy Zając w cenie 20 zł dostępne 
będą od 15 września w miejscu 
koncertu (w godz. 15-20), w sie-
dzibie GOK „SEZAM” (w godz. 
9-15) oraz w Centrum Kultury 
Przeźmierowo (w godz. 10-12 
i 17-19). Sprzedaż internetową 
prowadzi serwis Biletomat.pl. 

~  Jarek Krawczyk

gok
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Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Letni obóz w Pieninach
W tym roku uczniowie 

z nauczycielami Szko-
ły Podstawowej im. 

Janusza Korczaka uczestniczyli 
w letnich koloniach w Pieninach. 
Podczas tygodniowego wyjazdu 
zwiedzili przepiękną Szczawni-
cę, podziwiali Wąwóz Homole, 
gdzie mogli poznać geologiczne 
powstawanie gór. Wraz z prze-
wodnikiem zdobyli Trzy Koro-
ny. Sił nabierali, zjadając pyszne 
oscypki w góralskich bacówkach. 
Podziwiali piękne Pieniny pod-
czas spływu Dunajcem oraz wy-
cieczki rowerowej na Słowację. 
Niesamowitą frajdą był wjazd 
wyciągiem krzesełkowym na Pa-
lenicę, gdzie mogli z bacą karmić 
owce i podziwiać góry podczas 
zjazdu na zjeżdżalni grawitacyj-
nej. Odwiedzili też Morskie Oko 
i podziwiali masyw Tatr Wyso-
kich. Niesamowite ukojenie dla 
zmęczonych nóg znaleźli podczas 
zabaw w rzece Grajcarek oraz na 
termach w Szaflarach. Zwiedzili 
też słynną tamę i Zamek w Nie-

dzicy oraz w Czorsztynie, do 
którego popłynęli gondolą. Jed-
nak największą atrakcją była wy-
cieczka do Energylandii w Zato-
rze, gdzie cały dzień spędzili na 
zabawie w największym w Polsce 
parku rozrywki. Z bagażem peł-
nym wrażeń i nowych doświad-
czeń wrócili do swoich domów. 

~ Agnieszka Łopata

Spośród byłych aktorów 
związanych z grupami dzie-
cięcymi i młodzieżowymi, 

instruktorów i uzdolnionych te-
atralnie lokalnych liderów powsta-
ła w naszej gminie nowa, „doro-
sła” grupa teatralna. Pod okiem 
Bogdana Żyłkowskiego przygo-
towała swą pierwszą premierę – 
„Damy i Huzary”, opartą na tek-
ście Aleksandra Fredry.

Podczas półtoragodzinnego 
spektaklu klasyka mieszać się bę-
dzie z nowoczesnością, młodość 
z dojrzałością, a jedyne, czego 
możemy być pewni to spora daw-
ka dobrego humoru.

„Jeśli chcielibyście Państwo po-
czuć atmosferę przytulnego dom-
ku na wsi, w którym emerytowani 
panowie wojskowi umilają waka-
cyjny czas partyjką szachów i mę-

Komedia Fredry i niebanalne osobowości
skimi rozmowami o nieobecnych 
damach…

Jeśli chcielibyście Państwo zo-
baczyć, jak wyglądają owe damy 
w rynsztunku bojowym i zaznajo-
mić się z przygotowaną przez nie 
intrygą…

Jeśli chcielibyście Państwo po-
dejrzeć zakochanych, podda-
nych próbie miłości i wytrwałości 
w związku serdecznym…

Jeśli starczy Państwu odwagi, by 
przyznać rację, że nie każda zasa-
da jest rzeczą świętą, a odstępstwo 
od niej może stać się obowiązującą 
regułą… wybierzcie się do teatru” 
– zachęcają twórcy spektaklu. Ich 
zdaniem tylko w teatrze kapitulują 
huzarzy, a zwyciężają damy.

- Na komedię, która ma urok kla-
sycznego humoru i wdzięk współ-
czesnego języka sztuki zaprasza-

ją „komedianci” z Przeźmierowa 
i okolic – energetyczni aktorzy, 
niebanalne osobowości, pasjona-
ci sztuk wszelkich, twórcy zmoty-
wowani, zaangażowani w uśmiech 
i autentyczną zabawę – reklamuje 
premierę Bogdan Żyłkowski, „te-
atralny prowokator”.

Aby obejrzeć spektakl, które-
go pierwszy pokaz odbędzie się 
w sobotę 8 października o 18 
w Centrum Kultury Przeźmie-
rowo, należy zadbać o bezpłatne 
zaproszenie. Wejściówki można 
odbierać w miejscu imprezy (od 
poniedziałku do piątku w godz. 
10-12 i 17-19), siedzibie GOK 
„SEZAM” (w godz. 9-15) oraz 
w Domu Kultury w Tarnowie Pod-
górnym (w godz. 15-20).

~ Jarek Krawczyk
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Szkoła Podstawowa w Lusowie

Zaczynamy dwudziesty pierwszy rok !

Koniec wakacji obwie-
ścił pierwszy dzwonek 
w lusowskiej szkole, 

a zarazem kolejny – dwudziesty 
pierwszy rok szkolny. Rok no-
wych wyzwań i planów, który 
rozpoczęliśmy mszą św. Uczest-
niczyła w niej cała społeczność 
szkolna wraz z dziećmi z oddzia-
łów przedszkolnych. Proboszcz 
Dariusz Madejczyk poświęcił 
tornistry pierwszoklasistów. 

Dalszy etap uroczystej inaugu-
racji roku szkolnego 2016/17 od-
był się w sali gimnastycznej. Po-

przez symboliczne pasowanie czerwonym ołówkiem przez Dyrektor 
Aleksandrę Kolendo „pierwszaki” zostały przyjęte w poczet społecz-
ności szkolnej.

Drugiego dnia września uczniowie spotkali się w sali gimnastycznej. 
Wychowawcy przypomnieli i omówili szkolne zasady. Spotkanie było 
też okazją do rozmów o wartościach. Szacunek, przyjaźń, zdrowie, od-
powiedzialność, patriotyzm, miłość, rodzina, tolerancja będą wyznacz-
nikami naszej pracy, która czeka rodziców, uczniów i nauczycieli w no-
wym roku szkolnym. 

Życzmy sobie, aby upłynął w atmosferze spokoju, życzliwości 
i wspólnego zrozumienia. 

W imieniu społeczności szkolnej

~ Aleksandra Kolendo, Dyrektor Szkoły
Karolina Bera, Psycholog szkolny

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

W niedzielne popołudnie 
11 września w Lusów-
ku przy szkole Podsta-

wowej, na placu przy Parafii p.w. 
Św. Rity, odbył się szósty rodzin-
ny festyn z cyklu „Otoczmy Tro-
ską Dzieci”, organizowany przez 
Fundację „Otoczmy Troską Ży-
cie”. W związku z obchodzoną 
w tym roku 1050 rocznicą Chrztu 
Polski  hasło festynu brzmiało: 
Gdzie Chrzest, tam Nadzieja.

W trakcie festynu odbył się kon-
kurs „Co wiesz o Chrzcie Polski” 
oraz konkurs plastyczny na ten 
sam temat. Dzieci zaprezentowały 
średniowieczne stroje, a nauczy-
ciele i dzieci z Zespołu Szkół Spe-
cjalnych nr 109 z Kiekrzu wystąpi-
li w przedstawieniu historycznym 
„Był sobie człowiek”. Na scenie 
wystąpił Chór „Vivace” z Zespołu 
Szkół z Pamiątkowa z dziecięcym 
programem.

Ciekawe konkurencje dla naj-
starszych dzieci zorganizowa-
li harcerze z ZHR z Lusówka: 
I LDH „Gwiazda Północy” – żeń-
ska i I LDH „Zenit” – męska oraz 
z ZHP-szczep „Błękitna czternast-
ka”. Młodzież m.in. przeszła szko-
lenie pierwszej pomocy.

Odbyły się również konkursy 
sportowe: piłkarski (strzelanie do 
bramki) i strzelecki (zorganizowa-
ny przez Kurkowe Bractwo Strze-

Rodzinne i pełne słońca świętowanie
leckie z Tarnowa Podgórnego) oraz konkurs plastyczny. Zainteresowa-
ni techniką decoupage mogli wziąć udział w kursie zorganizowanym 
przez koleżanki z „Grupy rękodzieła”, działającej przy Caritas Parafii 
Przeźmierowo. Dodatkową atrakcją dla dzieci były przejażdżki po Lu-
sówku wozem zaprzęgniętym w kucyki. 

Jak co roku Fundacja postawiła na propagowanie zdrowia. Można 
było skorzystać z konsultacji z lekarzem ortopedą dr Waldemarem Woż-
niakiem oraz dietetyczka Eweliną Klimczak. Porady udzielali również 
psycholog i logopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Stowa-
rzyszenia „Aster” Poznań-Kiekrz.

Kontynuowaliśmy również akcje „Jedzmy polskie jabłka”. Każdy 
z uczestników festynu mógł zjeść te owoce w trakcie zabaw i zabrać 
woreczek do domu.

Dorośli degustowali kawę z firmy Strauss Cafe Poland i razem 
z dziećmi smakować słodycze z Millano. 

Festyn był współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne w ra-
mach zadania publicznego festyn „Otoczmy Troska Dzieci’.

~ Zarząd Fundacji „Otoczmy Troską Życie”
Barbara Nowak i Violetta Ciesielska
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 14 września 2016r.
w sprawie 

wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy
Zarządzeniem nr 154/2016 z dnia 7 września 2016 roku Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłosił 

wybory do Młodzieżowej Rady Gminy oraz powołał Gminną Komisję Wyborczą.
Młodzieżowa Rada Gminy liczyć będzie 16 członków. 
Młodzieżowa Rada Gminy ma charakter konsultacyjny do jej zadań należy:
- Inspirowanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży gminy Tarnowo Podgór-

ne.
- Reprezentowanie interesów  młodzieży wobec instytucji samorządowych, rządowych i pozarzą-

dowych.
- Konsultowanie spraw ważnych dla młodzieży gminy Tarnowo Podgórne z władzami Gminy. 
- Utrzymywanie więzi z młodzieżą  gminy  Tarnowo Podgórne  i  informowanie  jej  o  pracy or-

ganów i jednostek organizacyjnych gminy.
- Przekazywanie Radzie Gminy Tarnowo Podgórne stanowiska grup miejscowej młodzieży w  

sprawach dla nich ważnych.
- Nawiązywanie współpracy  z młodzieżą  gmin partnerskich. 

Zarządzenie ustala kalendarium wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy. 
Ogłoszenie wyborów następuje 14 września 2016 r. poprzez zamieszczenie niniejszej informacji 

w miesięczniku „Sąsiadka – Czytaj”, rozplakatowanie na terenie Gminy oraz ogłoszenie w Biule-
tynie Informacji Publicznej. 

Termin zgłaszania kandydatów upływa 29 września 2016r. 
Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Biuro Rady Gminy p. Katarzyna Pawłowska ul. Poznań-

ska 96 (Budynek B Urzędu Gminy pok. 14) w godzinach pracy Urzędu.
Kandydatami do MRG Tarnowo Podgórne mogą być osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy 

w wieku od 14 do 19 lat. 
Kandydaci powinni zgłosić swoją kandydaturę wraz z listą minimum 15 podpisów popierają-

cych osób.
Wybory odbędą się 27 października 2016 r. w godzinach od 10.00 do 20.00 w siedzibie Gimna-

zjum w Tarnowie Podgórnym oraz Gimnazjum w Baranowie. 
Zgodnie ze Statutem MRG przyjętym Uchwałą Nr XXX/436/2016 Rady Gminy Tarnowo Pod-

górne z dnia 26 lipca 2016 roku na terenie Gminy utworzone są dwa okręgi wyborcze. 
Okręg nr 1 – Tarnowo Podgórne obejmujący miejscowości: Batorowo, Góra, Ceradz Kościelny, 

Jankowice, Kokoszczyn. Lusowo, Lusówko, Rumianek, Sady, Swadzim, Sierosław, Tarnowo Pod-
górne. 

Okręg nr 2 – Baranowo obejmujący miejscowości: Baranowo, Chyby, Przeźmierowo, Wysogo-
towo. 

W każdym okręgu są dwie listy wyborcze. 
Lista nr 1 dotyczy kandydatów z Gimnazjum.
Lista nr 2 dotyczy pozostałej młodzieży do lat 19. 
Niezbędne druki do przeprowadzenia wyborów stanowią załączniki do Zarządzenia nr 154/2016 i 

są dostępne na stronie internetowej Gminy, w Biurze Rady Gminy (ul. Poznańska 96, pok. 14) oraz 
w sekretariatach Gimnazjum w Baranowie i Tarnowie Podgórnym.
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WZP. 6721.7.2016

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego w Baranowie, w rejonie ulicy Białej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo 
Podgórne Uchwały Nr XXXI/462/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. w 
sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Baranowie, w rejonie ulicy Białej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na 
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 
62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 14 października 2016 
r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któ-
rej dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.1.2013                                    
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

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

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. 
zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusów-
ku - część centrum A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 września 2016 r. do 26 października 2016 r., ul. Poznańska 
115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 10 października 2016 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 16:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2016 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.8.2016

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego w Baranowie, po zachodniej stronie 
ul. Szamotulskiej - część A i B

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy  
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gmi-
ny Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XXXI/461/2016 z dnia 23 sierp-
nia 2016 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie, po zachod-
niej stronie ul. Szamotulskiej - część A i B.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - budynek A, 
pokój 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu miej-
scowego oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Pod-
górne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do 
dnia 14 października 2016 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któ-
rej dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość gminna położona w Przeźmierowie działka 1/87 o pow. 
4582 m2 została przeznaczona do sprzedaży  w trybie przetargu. Wykazy tabelaryczne zostały podanie do publicznej wiadomości przez wywie-
szenie w dniu 6 września 2016r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na okres 21 dni, na stronie internetowej Urzędu: bip.tarnowo-podgorne.pl/. 
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, tel. 61-89-59-261.

„Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, że następujące gminne nieruchomości  zostały przeznaczone do sprze-
daży:  nieruchomość w Rumianku  działka nr  60/16 o pow. 163 m2, w Sadach działka nr 190/1 o pow. 600 m2 (w trybie bezprzetargowym, na 
rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości), w Przeźmierowie działka nr 119/7 o pow. 41 m2 (w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli 
sąsiednich nieruchomości). Wykazy tabelaryczne zostały podanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie w dniu 18 sierpnia 2016r. na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na okres 21 dni, na stronie internetowej Urzędu: bip.tarnowo-podgorne.pl/. Informacji szczegółowych udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, tel. 61-89-59-261.”
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Tradycyjnie 11 listopada w Baranowie odbędzie się Bieg Niepodległości. W tym roku to już trzynasta edycja. Start 
w Biegu jest bezpłatny, a zapisy rozpoczną się 15 września na stronie WWW.czasnachip.pl. 

Zapraszamy!
~ Ania Lis

Trzynasty bieg

Lato to też czas obozów 
sportowych. Okres przy-
gotowań rozpoczął wy-

jazd na międzynarodowy obóz 
sportowy Summer School na Sło-
wenii. Udział w organizowanym 
przez Badminton Europe obozie 
wzięła Aleksandra Felska, na-
tomiast w szkoleniu trenerskim 
Oliwia Zimniewska. która po-
myślnie przeszła szkolenie uzy-
skując certyfikat trenerski BWF. 
Kolejny przystanek to obóz kon-
dycyjny kadry województwa 
Wielkopolskiego w Zakopanem, 
który prowadzony był przez tre-
nerkę kadry wojewódzkiej Ma-
rzenę Świerczyńską, wspomaga-
ną przez Marka Świerczyńskiego. 
Udział w zgrupowaniu wzięło aż 
10 zawodników z naszych klu-
bów, a towarzyszył im zawodnik 
kadry narodowej Mateusz Świer-
czyński. 

Ostatni krok w przygotowa-
niach to obóz techniczny. W tym 
roku kluby UKS Orkan Przeźmie-
rowo i UKS Baranowo wybrały 
Szklarską Porębę. Do naszych za-
wodników dołączyli badmintoni-
ści z innych wielkopolskich klu-
bów, tj. PTS Puszczykowo, OTB 
Lotka Ostrów Wlkp czy KB Vol-
-trick Kępno. Pod czujnym okiem 

Badminton w wakacje

kadry szkoleniowej, w składzie: Marzena Świerczyńska, Magdalena 
Okupniak, Oliwia Zimniewska i Marek Świerczyński, młodzi sportow-
cy szlifowali formę sportową. W wolnym czasie odwiedziliśmy Chatę 
Walońską oraz Leśną Hutę Szkła, gdzie każdy samodzielnie mógł ozdo-
bić szklane przedmioty. Zdobyliśmy również Szrenicę i odwiedziliśmy 
pobliskie Termy Cieplickie. Z zapałem śledziliśmy poczynania polskich 
sportowców na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, a wieczora-
mi malowaliśmy pamiątkowe koszulki, które ufundowała firma Cagen. 
Pełna relacja z obozu dostępna jest na naszym funpage’u na facebooku: 
Badminton w Gminie Tarnowo Podgórne. 

Gdy badmintoniści trenowali w Szklarskiej Porębie, Magdalena 
Świerczyńska przygotowywała się do startów w międzynarodowych 
turniejach na obozach Kadry Narodowej Juniorów w Białymstoku i Gi-
życku. Przygotowania okazały się bardzo owocne, ponieważ w pierw-
szym swoim starcie w Romanian Junior 2016 wraz z Pawłem Śmi-
łowskim wygrała juniorski turniej mikstowy. Kilka dni później para ta 
potwierdziła swoją wysoką dyspozycję, zajmując 3. miejsce na turnieju 
elity Yonex Slovak Open 2016. Przed juniorami kolejne zawody, tym 
razem w Polsce: turniej elity Polish International (pod koniec września) 
i turniej juniorski Valamar Junior 2016 (na początku października). 

Trzymamy kciuki za naszych juniorów, a przede wszystkim za 
Magdalenę Świerczyńską i jej partnera mikstowego Pawła Śmi-
łowskiego, którzy na początku listopada pojadą na Mistrzostwa. 
 Oliwia Zimniewska

 Świata Juniorów do Bilbao.

Grupa uczest-
ników obozu 
w Szklarskiej 
Porębie

Był czas i na  
wypocznek,  
i na treningi, i na 
starty w zawodach.
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Wywiad z Karolem Robakiem  
– medalistą Igrzysk Europejskich, 
mistrzostw Europy w katego-
riach olimpijskich, mistrzostw 
świata i Europy młodzieżowców 
oraz mistrzostw Europy kade-
tów. W tym roku zadebiutował na 
Igrzyskach Olimpijskich w Rio de 
Janeiro, gdzie po zaciętych wal-
kach odpadł dopiero w ćwierć-
finale. 

Kiedy rozpoczęła się Twoja 
przygoda z taekwondo?

11 lat temu. Zaczęło się od 
oglądania filmów sztuk walki. 
Rodzice zauważyli moje zain-
teresowanie i postanowili mnie 
zaprowadzić do klubu sportowe-
go, w którym mogłem rozpocząć 
treningi taekwondo. 

Ile czasu tygodniowo poświę-
casz na treningi?

Zależy to od tego, na jakim 
etapie przygotowań jestem. Te-
raz, kiedy mogę lekko trenować, 
robię to cztery – pięć razy w ty-
godniu. Normalnie trenuję osiem 
razy w tygodniu, a przed Igrzy-
skami Olimpijskimi trzy albo 
cztery razy dziennie. Każdy tre-
ning trwa od 1,5 do 2,5 godzin.

Rozumiem, że teraz masz wa-
kacje?

Tak. Planuję pod koniec wrze-
śnia gdzieś wyjechać. 

Po poznaniu drabinki turnie-
jowej, którego z przeciwników 
się obawiałeś?

Koreańczyka Dae Hoon Lee. 
Oczywiście pozostałych też tro-
chę się obawiałem, ale Kore-
ańczyk był ostatnim, z którym 
chciałbym walczyć. 

Leciałeś do Rio z nadzieją 
zdobycia medalu. Niestety nie 
udało się tego Tobie dokonać. 
Czy – gdybyś mógł cofnąć czas 
– zmieniłbyś coś w walce z Bel-
giem?

Teraz wiedząc, że te sześć 
punktów straciłem, bo nie przy-

Medal miałem w zasięgu ręki

pilnowałem głowy, na pewno starałbym się tego uniknąć. Poza tym 
walczyłbym dokładnie tak samo. 

Zadowala Cię wynik?
Ogólnie mogłoby być lepiej. Prywatnie nie jestem zadowolony, inni 

są, ale ja nie. Medal miałem w zasięgu ręki, a walka z Jaouadem Acha-
bem była do wygrania. Szkoda, że nie wygrał on w półfinale, wtedy 
miałbym 90 procent szans na medal w repasażu.

Czy wiedziałeś o strefie kibica, którą na okazję Twojej walki zor-
ganizował Sołtys Góry?

Wiedziałem z  facebooka, bo było utworzone wydarzenie, ale nie 
spodziewałem się, że aż tyle osób weźmie w nim udział. 

Czy masz jakiś autorytet?
Nie mam. Kiedyś jak byłem młodszy, to jacyś zawodnicy taekwon-

do wzbudzali mój autorytet, ale teraz już nie. Teraz jestem już jednym 
z nich i z większością muszę rywalizować.  

Jakie masz najbliższe plany?
Do końca roku będę leczył kontuzję kolana. Będę miał rehabilita-

cję i będę prowadził lekkie treningi ogólnorozwojowe pod taekwondo. 
Natomiast od początku nowego roku będę przygotowywał się do Mi-
strzostw Świata, które odbędą się w czerwcu. 

W trakcie ceremonii otwarcia XIX Ogólnopolskich Igrzysk LZS, 
podczas której zapalałeś znicz, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
wręczył Tobie okolicznościową nagrodę. Spodziewałeś się jej?

Nie spodziewałem się jej, tym bardziej cieszę się, że ją otrzymałem 
i dziękuję. Mam szczęście bo również w moim otoczeniu są osoby, 
które oferują swoją pomoc bezinteresownie. 

~ rozmawiała Ania Lis

Karol Robak
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W weekend, 28 i 29 
sierpnia od same-
go rana na gminnych 

arenach sportowych toczyła się 
zacięta rywalizacja. Na XIX 
Ogólnopolskie Igrzyska LZS 
przyjechało ponad 850 zawod-
ników, wspieranych przez trene-
rów i sędziów – w sumie ponad 
1000 uczestników. Konkurencje 
rozgrywane były na terenie Gmi-
ny Tarnowo Podgórne w halach 
sportowych Ośrodka Sportu i Re-
kreacji (w Tarnowie Podgórnym 
i Baranowie), na stadionie GKS 
Tarnovii, Strzelnicy, na plaży 
w Lusowie oraz w Tarnowskich 
Termach. Rywalizowano w aż 19 
dyscyplinach: tych popularnych 
jak piłka nożna, siatkówka, siat-
kówka plażowa czy koszykówka, 
jak również tych rzadziej spoty-
kanych na zawodach: przeciąga-
nie liny, wyciskanie odważnika, 
wielobój wodny, czy letni biath-
lon. Ważnym elementem był blok 
integracyjny dla sportowców nie-
pełnosprawnych, który tworzyły 
lekka atletyka, tenis stołowy oraz 
4 konkurencje rekreacyjne. 

Uroczyste Otwarcie zawodów, 
które odbyło się w sobotę, 27 
sierpnia, połączone było z plene-
rową imprezą Pożegnanie Lata.  
Na scenie odbył się pokaz zumby 
przygotowany przez Klub Fitness 
Piwnica pod Termami, wystąpiły 
Mażoretki, Klub Tańca Nowocze-
snego OSiR Jast Tarnowo Pod-
górne, zaśpiewała także miesz-
kanka naszej Gminy Julia Mróz 
(uwaga – uczestniczka programu 
Hit Hit Hurra w TVP1!). 

XIX Igrzyska LZS otworzyli: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospoli-
tej Polskiej Andrzej Dera, Przewodniczący Rady Głównej KZ LZS Władysław Kosiniak-
-Kamysz, Przewodniczący Wielkopolskiego LZS Tadeusz Tomaszewski oraz Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka. W trakcie uroczystości wyróżniono także osoby zasłu-
żone dla rozwoju i upowszechniania sportu – Srebrnym Krzyżem Zasługi Sekretarz Stanu 
Andrzej Dera wręczył odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę m.in. 
dyrektorowi OSiR Bernardowi Brońskiemu. 

Kulminacyjnym momentem było zapalenie znicza olimpijskiego przez naszego 19-let-
niego olimpijczyka i wicemistrza Europy w taekwondo – Karola Robaka z Góry. 

Muzyczną gwiazdą Wieczoru była Małgorzata Ostrowska, która zaśpiewała swoje naj-
większe przeboje w towarzystwie Wandy Kwietniewskiej i Michała Kowalonka. Koncert 
został entuzjastycznie przyjęty przez bardzo licznie zgromadzoną publiczność. 

Zwycięzcą tegorocznych Igrzysk została reprezentacja Lubelszczyzny, II miejsce zajęła 
Wielkopolska, a III – Pomorskie. 

 ~ ARz

Sportowe święto w LZS
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KK Z MEDALAMI
Cztery złote, dwa srebrne i dwa brązowe medale zdobyła reprezentacja 
Klubu Kolarskiego Tarnovia Tarnowo Podgórne podczas torowych 
mistrzostw Polski elity, które odbywały się od 31 sierpnia do 4 września 
na pruszkowskim torze BGŻ BNP Paribas Arena. Pierwszego dnia złote 
medale w sprincie drużynowym zdobyły Julita Jagodzińska i Jagoda 
Garczarek oraz w wyścigu drużynowym na 4 km na dochodzenie: Wojtek 
Sykała, Borys Korczyński, Tobiasz Pawlak i Adrian Mrówka. Drugiego 
i trzeciego dnia kolejne dwa złote medale Julita Jagodzińska wywalczyła 
w sprincie indywidualnym i keirinie. Również w keirinie srebrny medal 
zdobyła jej klubowa koleżanka Jagoda Garczarek. W czwartym dniu Julita 
Jagodzińska zdobyła srebrny medal w wyścigu indywidualnym na 500 m, 
a ostatniego dnia torowych MP brązowy w madisonie. Na zakończenie 
również brąz w madisonie wywalczył Tobiasz Pawlak.   ~ Ania Lis 

Na zaproszenie Ligi Vector do 
Tarnowa Podgórnego przyjecha-
ła niemiecka drużyna kręglarska 
Rot Weiss Zerbst. Od 2 do 4 wrze-
śnia mogliśmy ich oglądać w po-
jedynku z Reprezentacją Polski 
oraz rywalizacji pucharowej Ligi 
Vector Sprint Cup 2016. Pierwsze 
kręglarskie zmagania rozpoczęły 
się w piątek o godz. 19.15. Spo-
tkanie wygrała drużyna gości po-
konując Reprezentację Polski 7:1, 
15,5:8,5 oraz w kręglach 3 626:3 
459. Poza tym Rot Weiss Zerbst 
pobił drużynowy rekord kręgiel-
ni Vector, który obecnie wynosi 
3 626 kręgli (poprzedni ustano-
wił KK Zapresic i wynosił 3 608). 
W składzie drużyny biało-czer-
wonych znaleźli się: Jarek Bonk, 
Piotr Kieliba, Mikołaj Konopka, 
Bartek Krug, Arek Stachecki, Ad-
rian Szulc, Michał Szulc, Leszek 
Torka, a RWZ: Boris Benedik, 
Timo Hoffmann, Thomas Schne-
ider, Axel Schondelmeier, Fabian 
Seitz, Uros Stoklas, Matthias We-
ber, Manuel Weiss. Drugiego dnia 
goście z Niemiec wybrali się do 

Poznania na zwiedzanie największych atrakcji miasta. W tym samym 
czasie na kręgielni Vector 30 graczy rozegrało eliminacje, które wyłoni-
ły 17 najlepszych mających stanąć w szranki z siedmioma zawodnikami 
RWZ w rywalizacji pucharowej Liga Vector Sprint Cup 2016. Do półfi-
nałów awansowali prawie wszyscy zawodnicy RWZ oraz: Maciej Klą-
skała, Danuta Pribe i Jakub Cwojdziński. Po emocjach w grach półfina-
łowych do finału awansowali: Danuta Pribe, Matthias Weber, Tommy 
Schneider i Uros Stoklas. Zwycięzcą Liga Vector Sprint Cup 2016 został 
Uros Stoklas, drugie miejsce po dogrywce zajął Thomas Schneider, trze-
cie Matthias Weber, a czwarte Danuta Pribe. Po zakończeniu rozgrywek 
Liga Vector Sprint Cup odbył się All Star Game, w której do rywaliza-
cji stanęli Timo Hoffmanna i Borisa Benedika versus Iza, Kuba i Radek 
Cwojdzińscy wzmocnieni Basią Gandecką oraz ekipa w składzie: Ma-
ciej Kląskała, Artur Piosik, Zdzisław Knasiak i Magda Kaźmierczak. 
  ~ Ania Lis

WEEKEND Z GWIAZDAMI RWZ

VI Turniej Chyżych Dziadków MOC JEST ZAWSZE Z NAMI o puchary i pod Patronatem Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne, 7-9 października 2016. Zagra sześć zespołów męskich: Betomex Koszalin, Oldboys Działdowo, Stare 
Pierniki Toruń, Smoki KNBA Kraków, Hamburg i Chyże Dziadki, oraz cztery zespoły juniorek starszych z Dział-

dowa, Lęborka, Torunia i Poznania. Mecze odbywać się będą w Hali OSiR w Tarnowie Podgórnym przy ul. Nowej 15, w piątek, 
7 października, w godz. 15.00-20.00, a w sobotę, 8 października, w godz. 9.00-18.00. Szczegółowy plan gier i informacje na 
bieżąco można sprawdzać na stronie www.chyzedziadki.pl ~ Przemo Jurkowlaniec

Chyże Dziadki szósty raz w Tarnowie
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Trener Marek Torka za-
prasza dzieci i młodzież 
w wieku 10-15 lat do 

wstąpienia w szeregi klubu krę-
glarskiego OSiR Vector Tarnowo 
Podgórne. Treningi odbywają się 
w środy i piątki w godz. 14.00 – 
17.00.

 ~ Ania Lis

TANECZNY
OBÓZ

Tegoroczny Summer Dance Camp klub ta-
neczny OSiR Jast Tarnowo Podgórne spę-
dził w Bolesławcu. Obóz odbył się w dwóch 

turnusach: od 1 do 10 sierpnia dla młodszej grypy 
oraz od 11 do 20 dla starszej. W obu wzięła w nim 
udział wykwalifikowana kadra trenerska, wycho-
wawcy oraz światowej sławy tancerze. W trakcie 
obozu odbywały się zajęcia z tańca, akrobatyki i jogi 
oraz dyskoteki, karaoke, podchody oraz wyjścia do 
aquaparku.

Informacji o możliwości wstąpienia w szeregi 
OSiR Jast można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 726 
566 726, pisząc na e-mail: b.dudek@dance.pl lub od-
wiedzając stronę www.dance.pl – zakładka Tarnowo 
Podgórne. ~ Ania Lis

KRĘGLARSKI 
NABÓR
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24 września będzie wiel-
kim dniem dla koszy-
kówki w Gminie Tar-

nowo Podgórne. Wtedy to, po 
siedmiu latach gry w 3. Lidze, 
nasz lokalny zespół znów zagra 
w wyższej lidze.

W maju tego roku przy wypeł-
nionych trybunach Tarnovia Ba-
sket wywalczyła upragniony od 
lat awans do 2. Ligi. Teraz w Tar-
nowie Podgórnym będziemy mieli 
okazję zobaczyć inaugurację dru-
goligowego sezonu. Pierwszym 
przeciwnikiem tarnowian będzie 
Politechnika Gdańska, która w ze-
szłym roku należała do czołowych 
drużyn grupy A, w której wystę-
pują oba zespoły.  Mecz odbędzie 
się w sobotę 24 września o 17.00 
w hali OSiR w Tarnowie Podgór-
nym.

Zawodnicy Tarnovii Basket 
przygotowania  do sezonu roz-
poczęli 1 sierpnia. Skład drużyny 
był znany już pod koniec czerw-

W sobotę, 13 sierpnia, na nowo oddanym 
boisku przy ul. Ogrodowej w Tarno-
wie Podgórnym odbył się pierwszy so-

łecki turniej siatkówki plażowej. 
Przy wspaniałej pogodzie rywalizowało sześć dru-

żyn, a mecze odbywały się na dobrym poziomie przy 
zadowoleniu grających. Mecz finałowy był dla wi-
dzów prawdziwą ucztą z uwagi na niesamowitą grę, 
czego dowodem były gromkie brawa podczas po-
szczególnych akcji obu zespołów.

Pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna WU-
EF-CLUB Tarnowo Podgórne, reprezentowana 
przez Błażeja Szubstarskiego i Bartłomieja Wojnow-
skiego. Drugie miejsce zajęli Krzysztof Grodzicki 
i Gracjan Nawrot, natomiast trzecie miejsce przypa-
dło Kubie Budziakowi i Piotrowi Gorwie. 

Organizatorem turnieju była Rada Sołecka Tarno-
wa Podgórnego. 

Więcej na stronie internetowej sołectwa  
www.solectwotarnowopodg.pl

~ Piotr Owczarz 
Sołtys Tarnowa Podgórnego

Tarnovia Basket wkracza do akcji
ca, stąd drużyna szybko w komplecie mogła rozpocząć wspólną pracę. 
Zespół korzystał z obiektów OSiR w Tarnowie Podgórnym i Barano-
wie, a także z Tarnowskich Term i Klubu Fitness Piwnica Pod Terma-
mi.  W pierwszym przedsezonowym sparingu Tarnovia Basket wygrała 
z Biofarmem Basket Suchy Las, który również zagra w grupie A. W tej 
grupie są też zespoły AZS Politechnika Poznańska i Sklep Polski MKK 
Gniezno. Będzie zatem sporo pojedynków derbowych, które zawsze 
rozgrzewają publiczność. Inni grupowi rywale to rezerwy ekstraklaso-
wych klubów: Asseco Gdynia i Trefla Sopot, a także AZS UMK Toruń, 
TKM Włocławek, Domino Inowrocław, Decka Pelplin, SMS Władysła-
wowo i inny beniaminek Gryf Goleniów. W pierwszym w historii Tar-
novii Basket drugoligowym sezonie klub chciały znaleźć się w play-off, 
czyli wśród ośmiu najlepszych drużyn w grupie, ale wszystko zweryfi-
kuje boisko. Przygotowania do historycznego sezonu wspierają lokalni 
przedsiębiorcy i Gmina Tarnowo Podgórne. Głównym patronem klubu 
jest Idealogisitic Verhoeven. Patronat nad grupami młodzieżowymi ob-
jęła firma G.EN. Gaz Energia. O odpowiednią formę pomagają dbać 
Otimedica (Patron Medyczny), Tarnowskie Termy (Patron Odnowy 
i Rekreacji) oraz Klub Fitness Piwnica Pod Termami (Patron Przygo-
towania Fizycznego). W sprzęt sportowy klub został wyposażony przez 
firmę PASO. 

Sezon w 2. Lidze to duże wyzwanie dla klubu, dlatego szczególnie 
potrzebne będzie wsparcie kibiców. Wstęp na 2-ligowemecze będzie 
wolny. Kolejny mecz w Tarnowie 9 października (niedziela) z Gryfem 
Goleniów. Więcej o przygotowaniach do sezonu można znaleźć na fa-
cebook.com/tarnoviabasket. ~ Szymon Drobina

sport

Sołecka Plażówka
w Tarnowie Podgórnym
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Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A

Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. 

Okładka: Karol Robak podczas Igrzysk LZS

W imieniu naszej córki 
Zuzi oraz własnym ser-
decznie dziękujemy za 

zorganizowanie festynu, podczas 
którego zbierane były pieniądze 
na leczenie Zuzanny. Dziękujemy 
pomysłodawcom tej akcji: Pani 
Sołtys Sadów Elżbiecie Nowa-
czyk, Radzie Sołeckiej, organizato-
rom oraz wszystkim darczyńcom.  
 Małgorzata i Dariusz Dolata

Serdecznie dziękuję za po-
moc przy stoisku dożynko-
wym: Zdzisławie Neumann, 

Elżbiecie Kasi Neumann, Annie 
i Arnoldowi Łoszczyńskim, Oli 
i Maciejowi Mielochom, Józefowi 
Szlandze, Beacie Bylińskiej, Ja-
dwidze Krzyżańskiej, Ryszardowi 
Zmudzie oraz Państwu Czajkow-
skim.

Mieczysław Paczkowski  
– Sołtys Baranowa

Pragniemy podziękować 
wszystkim, którzy pomagali 
w organizacji festynu. Wo-

lontariuszom: dorosłym, a szcze-
gólnie młodzieży, która dopiero 
włącza się w działania społeczne. 
Dziękujemy sponsorom: Nowa 
Elektro, Millano, Strauss Cafe 
Poland, Lorenz Snak-World, Der-
Form, Jowat, Wydawnictwu Św. 
Wojciech, Wydawnictwu Zysk 
i ska oraz partnerom dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Lusówku, 
dyrekcji, nauczycielom i uczniom 
z Zespołu Szkół Specjalnych nr 
109 w Kiekrzu oraz ks. Adamowi 
Przewoźnemu, proboszczowi Pa-
rafii p.w. św. Rity w Lusówku.

~ Zarząd Fundacji
„Otoczmy Troską Życie”

Barbara Nowak
i Violetta Ciesielska

Podziękowania

Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.  
Spełnienia marzeń, zdrowia, radości oraz samych szczęśliwych i pogodnych dni w życiu

Dawidowi i Marcie  Strzelczak
życzą

sympatycy kręglarstwa z Tarnowa Podgórnego
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i na koniec...

Alicji i Maciejowi Cylka 
wyrazy współczucia z powodu śmierci  

Teściowej i Mamy 

śp. Aleksandry Cylka 

składają
 Sołtys Mieczysław Paczkowski, Rada Sołecka  

i Radni z Przeźmierowa

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w pogrzebowej mszy św.  

i odprowadzeniu na miejsce wiecznego 
spoczynku mojego męża 

Śp. Jerzego Wrembel 

serdecznie dziękuję.
Żona z rodziną

DAM PRACĘ
• CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 
w  Sierosławiu zatrudni Panią do prac 
porządkowych. Praca na ½ etatu. CV 
ze zdjęciem prosimy składać osobiście 
w siedzibie firmy: Sierosław, ul. Leśna 1, 
62-080 Tarnowo Podgórne.
• Zatrudnię kosmetyczkę/kosmetologa. 
Tarnowo Podgórne. Tel. 509-247-213.
• Zatrudnię do serwisu sprzątającego-
.T.698698071i798063836.
• Dam pracę przy sprzątaniu klubu fit-
ness.T.798063836.
• Budujemy zespół do pracy w kawiar-
ni w  Tarnowie Podgórnym. Poszukuje-
my ludzi z  energią i  optymizmem któ-
rzy wspomogą nas w tworzeniu nowego 
miejsca. Mile widziani pasjonaci kawy :) 
Czekamy na Twoje CV na adres: anna-
krzyzostaniak1@gmail.com

• Firma Abro System (Przeźmierowo)  
poszukuje pracownika na stanowisko: 
obsługa sprzedaży, serwisu, wynajmu 
maszyn czyszczących. Mile widziane 
osoby o  zmyśle technicznym.  Czeka-
my na Twoje CV na adres: info@abro-
system.pl
• Panią do biura,obsługa klientów tele-
fon,poczta el. branża turystyka -trans-
port, znajomość j.angielski, logistyka.
Praca Baranowo k/Poznania. Zgłoszenia 
proszę przesyłać renata.anna.t@icloud.
com lub tel 665701950
• Krawcowe zatrudnię, praca stała. Prze-
źmierowo tel. 61 8142 745
• Operatora koparko-ładowarki z kat C 
przyjmę Wysogotowo 601-248-489
• Kierowca kat. C z doświadczeniem na 
wywrotce szuka pracy 694-043-808.
• Zatrudnię piekarza, ciastowego, pie-
cowego, pomocnika, z możliwością za-

kwaterowania. Zarobki (2600-3100). Tel. 
600-411-578.
• Gospodarstwo ogrodnicze w Chybach  
zatrudni osobę do pracy  tel. 793-407-
488
• Potrzebne osoby do zbioru śliwek, oko-
lice Tarnowo Podgórnego. Zapisy tel - 
575-866-159 lub 695-553-953
• Zatrudnię przy zbiortze jabłek do koń-
ca października (okolice Amazona) 501 
94 93 06.
• Przyjmiemy mężczyznę ze stopniem 
umiarkowanym niepełnosprawności do 
pracy w Tarnowie Podgórnym jako pra-
cownik gospodarczy-sprzątający. Prosi-
my o CV na adres teresa.roesler@ams-
-perfekt.pl tel.667356555
• Przyjmę Panią do sprzątania firmy 
w Sadach. Tel. 606 205 395.

SZUKAM PRACY
• Posprzątam biura (emerytka) 502-728-
204.
• Posprzątam dom, mieszkanie. Prze-
źmierowo i okolice. 794-108-133.
• Posprzątam biura. Tel. kontaktowy 504-
319-329.
• Poszukuje pracy na pół etatu. Tel. 722-
256-725.
• Kierowca kat. C z doświadczeniem na 
wywrotce szuka pracy 694-043-808.

STOL

BEK

STOL
BEK Fabryka mebli

fu
rn

it
u
re

meble www. .plstolbek

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

Znaleziono
ROWER  
- wiadomość  

w Biurze Ogłoszeń  
604 372 440

Oferujemy:
Pełne przeszkolenie przed rozpoczęciem pracy, stabilne zatrudnienie na 
umowę o pracę, wynagrodzenie składające się z podstawy oraz premii, 
możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju w branży poligrafi cznej.

Oczekujemy:
Chęci do pracy oraz gotowości do pracy w systemie zmianowym.

międzynarodowy producent etykiet samoprzylepnych z siedzibą w Swadzimiu 

poszukuje do swojego zespołu:

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres:
paulinap@skanem.com.pl  lub kontakt telefoniczny: 061/ 896 20 17

Doświadczonego Drukarza
Pomocnika Drukarza  

•  na obiekt handlowy (sklep) w Przeźmierowie
 – umowa zlecenie
• na obiekt logistyczny w Tarnowie Podgórnym 
 – umowa o pracę

Prosimy o kontakt w godz. 8-16 pod nr telefonu 61 8823740
  lub przesłanie cv e-mail: ewa.lewandowska@konsalnet.pl

Jedna z największych firm w branży ochrony Spółka Konsalnet
zatrudni:

PRACOWNIKÓW OCHRONY
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 reklama

Mondelēz International to spółka, której powołaniu przyświecał ważny 
cel – dostarczać konsumentom chwil radości, dzieląc się z nimi markami 

znanymi na całym świecie. Jesteśmy światowym liderem na rynku 
czekolady, ciastek, gum do żucia oraz cukierków. W związku z rozwojem 

naszej firmy poszukujemy kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Operator Maszyny
miejsce pracy: Fabryka Czekolady, Jankowice k/Poznania

	 Do	obowiązków	osoby	na	tym	stanowisku	należeć	będzie:
	 •	 Prowadzenie procesu produkcyjnego zgodnie ze standardami
	 •	 Bieżąca kontrola jakości produkowanego wyrobu
	 •	 	Współpraca z Działem Utrzymania Ruchu w zakresie działań  

prewencyjnych i remontowych
	 •	 Przezbrajanie maszyn i urządzeń produkcyjnych
	 •	 Bieżąca kontrola obsługiwanych maszyn i urządzeń 
	 •	 	Diagnostyka, regulacje i usuwanie usterek maszyn, prace modernizacyjne
	 •	 Bieżąca ewidencja i kontrola parametrów produkcyjnych

	 Poszukujemy	kandydatów,	którzy	mają:
	 •	 Wykształcenie techniczne, preferowane mechaniczne
	 •	 	Min. roczne doświadczenie w obsłudze technicznej maszyn i urządzeń 

zautomatyzowanych
	 •	 Znajomość podstaw obsługi komputera i pakietu MS Office
	 •	 Umiejętność diagnozowania awarii i naprawy maszyn i urządzeń
	 •	 Sumienność, odpowiedzialność
	 •	 Dyspozycyjność do pracy w systemie 4-brygadowym

	 Wybranej	osobie	oferujemy:
	 •	 Zatrudnienie w renomowanej, międzynarodowej firmie
	 •	 Rozwój zawodowy
	 •	 	Szeroki pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karty sportowe,  

bony rekreacyjne, ubezpieczenie)
	 •	 Deputaty pracownicze
	 •	 Atrakcyjny system premiowy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres  
rekrutacjapoznan@mdlz.com lub aplikowanie przez stronę www.enJOYmdlz.pl

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy	o	załączenie	w	CV	poniższej	klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  

do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)

pracowników
z orzeczeniem 

do sprzątania i ochrony 
w Tarnowie Podgórnym

Impuls Security
zatrudni

Kontakt: 531-533-200

Zapraszamy do przesłania CV na adres: 
rekrutacja@kalen.pl

lub kontakt: 508 939 177

OPERATOR
MASZYN STOLARSKICH

Oferujemy:
•  atrakcyjne wynagrodzenie 

i UMOWĘ O PRACĘ
Zadania:

•  obsługa piły, frezarki, cięcie 
blatów, szlifowanie, klejenie itp.

miejsce: Wysogotowo

Grupa Karlik Spółka Jawna
poszukuje kandydatów

na stanowisko:

Pracownika Myjni
Wymagania: 

• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 
• znajomość produktów chemicznych i ich stosowania na 
w/w stanowisku • odpowiedzialność, rzetelność i sumienność 
• prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  • atrakcyjne 
wynagrodzenie • możliwość dalszego rozwoju • prywatna 
opiekę medyczną • kartę MultiSport

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę dla Grupa Karlik Spółka Jawna przy ul. Kaliskiej 28  w Po-
znaniu na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
Jeśli chcesz, aby po zakończeniu rekrutacji Twoje CV zostało w bazie danych kandydatów do pracy Grupa 
Karlik sp. jawna w celu wykorzystania go w przyszłości, zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych 
poniższą zgodę: 
“Wyrażam zgodę dla Grupa Karlik sp. j. na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej odpo-
wiedzi na ofertę pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji również przyszłych procesów rekrutacji, zgod-
nie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)”.
Jednocześnie informujemy, iż odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. Nadesłane aplikacje nie będą 
podlegały zwrotowi. 
“Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 
r. poz. 1182) informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnionych w  dokumentach 
aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Grupa Karlik sp. j., 
z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Kaliskiej 28. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie 
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania”

Miejsce pracy: Baranowo
Aplikację prosimy wysyłać na adres:

e-mail: praca@karlik.poznan.pl 
lub Grupa Karlik Spółka Jawna, ul. Kaliska 28, 61-131 Poznań 

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego
i Informacji Techniczno – Handlowej

wiodący w Polsce dostawca urządzeń do znakowania
i etykietowania produktów

zatrudni osoby na stanowiska:

ŚLUSARZ
PRACOWNIK MONTAŻU

TOKARZ
FREZER

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofer-
cie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą 
z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

Miejsce pracy: Sady k. Poznania. 
Szczegóły dotyczące powyższych ogłoszeń dostępne

są na www.intrex.pl zakładka Kariera.

Aplikacje (CV wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny)
prosimy przesłać na adres: rekrutacja@intrex.pl

Praca tymczasowa, agencja zatrudnienia (nr licencji 47)

operatorzy wózka widłowego  
i operatorzy maszyn
Lokalizacja: Jankowice pod Poznaniem 

BARDZOATRAKCYJNEZAROBKI

• Zapewniamy transport do i z pracy
• Umowa o pracę na pełny etat
•  Wysokie dofinansowanie do posiłków
• Premia

Zadzwoń lub wyślij SMS!

501 325 349 
501 324 860

KOREPETYCJE
CHEMIA, MATEMATYKA

Przygotuje do egzaminu gimnazjalnego  
i maturalnego. Pomogę opanować bieżący 

materiał z lekcji. Dojazd do ucznia. 

510 322 269 

ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ
DAMSKO-MĘSKĄ

tel. 605 149 364
salon w Przeźmierowie

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje 

psychologiczne i seksuologiczne
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ok. 33 tys.

4 fabryki
pracowników

na całym
świeciejesteśmy

gotowi na
wyzwania

koncentrujemy
się na

możliwościach

ELEKTRONIK-AUTOMATYK
w obszarze Utrzymaniu Ruchu
 (w zależności od posiadanej wiedzy i doświadczenia istnieje możliwości 
zatrudnienia na stanowisku Młodszego Elektronika-Automatyka)

miejsce pracy: Jankowice k. Poznania
System pracy: 3-zmianowy 

Oferujemy: 

Stałą (umowa o pracę), odpowiedzialną pracę w międzynarodowym koncernie dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i stałego 
rozwoju. Dodatkowo oferujemy atrakcyjne warunki pracy, m. in.: przejazdy do i z Jankowic, dopłaty do wyżywienia w stołówce 
pracowniczej, opiekę medyczną w miejscu pracy, w tym programy profilaktycznej ochrony zdrowia.

Do Twoich zadań będzie należeć w szczególności:
Zapewnienie prawidłowej pracy maszyn, urządzeń, linii technologicznych pod względem elektronicznym. W związku z tym będziesz 
odpowiedzialny za diagnostykę oraz bieżące regulacje, naprawy, usuwanie przyczyn awarii, przeprowadzanie planowanych 
konserwacji i przeglądów.

Nasze oczekiwania:
• wykształcenie średnie techniczne (np. automatyka przemysłowa, elektrotechnika, mechatronika),
• znajomość diagnostyki sterowników PLC, np. Siemens,
• znajomość budowy elektronicznych systemów zabezpieczeń,
• umiejętność analizy schematów elektrycznych i dokumentacji technicznej,
• uprawnienia do 1 kV,
• umiejętność pracy w zespole,
• sumienność i odpowiedzialność,
• dodatkowym atutem będzie doświadczenie w dziale utrzymania ruchu w nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, wyślij swoje CV oraz list motywacyjny pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@pl.imptob.-
com w terminie do 30.09.2016 r. z dopiskiem nr ref. E/S/7.2016.

Prosimy załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
dla celów rekrutacji przez Spółkę zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z d. 29.08.97r.

ok. 33 tys.

4 fabryki
pracowników

na całym
świeciejesteśmy

gotowi na
wyzwania

koncentrujemy
się na

możliwościach

Mechanik Utrzymania Ruchu
(w zależności od posiadanej wiedzy i doświadczenia istnieje możliwości 
zatrudnienia na stanowisku Młodszego Mechanika Utrzymania Ruchu)

miejsce pracy: Jankowice k. Poznania
System pracy: 3-zmianowy 

Oferujemy: 

Stałą (umowa o pracę), odpowiedzialną pracę w międzynarodowym koncernie dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i stałego 
rozwoju. Dodatkowo oferujemy atrakcyjne warunki pracy, m. in.: przejazdy do i z Jankowic, dopłaty do wyżywienia w stołówce 
pracowniczej, opiekę medyczną w miejscu pracy,    w tym programy profilaktycznej ochrony zdrowia.

Do Twoich zadań będzie należeć w szczególności:
Utrzymanie prawidłowego stanu technicznego maszyn i urządzeń produkcyjnych. Będziesz również odpowiedzialny za naprawę 
oraz usuwanie usterek     i awarii na maszynie, regulacje, rozruch, a także wykonywanie zaplanowanych konserwacji i przeglądów 
maszyn.

Nasze oczekiwania:
• wykształcenie minimum średnie o profilu mechanicznym,
• doświadczenie związane z eksploatacją i naprawą maszyn,
• umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczno-ruchową i katalogami części zamiennych,
• umiejętność samodzielnego diagnozowania i usuwania usterek,
• umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
• umiejętność czytania rysunków technicznych oraz wykonywania szkiców warsztatowych,
• otwartość na rozwój i uczenie się nowych umiejętności,
• odpowiedzialność i nastawienie na efektywne realizowanie zadań,
• umiejętność komunikowania się i współpracy.

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, wyślij swoje CV oraz list motywacyjny pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@pl.imptob.com 
w terminie do 30.09.2016 r. z dopiskiem nr ref. MUR/S/7.2016.

Prosimy załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
dla celów rekrutacji przez Spółkę zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z d. 29.08.97r.

ATMOSFERA PROFESJONALIZM SUKCES

rekrutacja@apservices.pl 601 550 98761 845 13 81
www.apservices.pl ��ministra� on�ersonnel�ervices

Administration Personnel ServicesWitaj w branży pozytywnych relacji!

wynagrodzenie
zawsze na czas

zł

profesjonalne
szkolenia

możliwość
rozwoju

świetna
atmosfera

lokalizacja
w centrum 
Poznania 

owocowe
piątki

konkursy
z nagrodami

elastyczne godziny 
współpracy

Game
Corner

prezenty
urodzinowe

Poznaj nas bliżej, by zostać z nami na dłużej
Zajmujemy się telefoniczną obsługą klienta
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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!

 Zadbaj 

o swoje 

samopoczucie

AUTO-NAPRAWA
Tomasz Janas

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

GABINET TERAPII PEDAGOGICZNEJ
Pedagoterapia   ELŻBIETA HUBER

Przeźmierowo, ul. Majowa 36 | tel. 502 652 957

Sprzedam
bezpośrednio
działkę w Chybach

o powierzchni 823m2

tel. 603 137 270

tel. 603 635 878

M Y C I E
O K I E N

Sol idnie
i  sprawnie

Zapraszamy 26 listopada 2016 r.  w godz. 19.00 do 2.00
Cena za parę 250 zł  – przyjmujemy zapisy pod numerem telefonu 61 812 21 21

lub mailowo: info@rezydencjakaminsko.pl

Andrzejki  w Rezydencji Kamińsko

Andrzejki to wieczór magii i wróżb. To jedyny dzień w roku kiedy choć na chwilę 
możemy oderwać się od codzienności i zanurzyć w sferę tajemnic. Wykorzystaj ten 
czas na wyjazd do Rezydencji Kamińsko, który zapewni Ci moc atrakcji przy dobrej 
kolacji, kameralnej orkiestrze na żywo i możliwości skorzystania z przepowiedni 
profesjonalnej wróżki TEKLI.

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą sylwestrową!

Zapraszamy!Zapraszamy!
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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 i ELEWACJE
od projektu po realizację
Fachowość za przystępną cenę!

piotr.tatka@op.pl
www.ptbud.pl 508-33-22-20

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

KIEROWNIK
BUDOWY

Odbiory mieszkań
od deweloperów

tel. 604 067 279
inż. Tomasz Hadrych

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

PROJEKTOWANIE
WNĘTRZ
WIZUALIZACJE

TEL. 609-642-119
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SPRZEDAM DZIAŁKI
w Tarnowie Podgórnym

2x1000 m2

609 09 09 96

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

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

DO WYNAJĘCIA
HALA

MAGAZYNOWA

609 09 09 96

450 m2 w Baranowie

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

PIANINO
nauka
gry
500 182 536

marka kabin prysznicowych

Doradzimy najlepsze rozwiązanie
w zakresie kabin prysznicowych

w Twojej łazience

Gwarantujemy super jakość,
nowoczesny design, niską cenę

U nas kupisz kabinę prysznicową
i brodzik do Twojej łazienki

Zapraszamy do nowo otwartego
salonu z kabinami prysznicowymi

marki AQUA BATOS

Salon czynny od pn-pt. w godz.: 8:00-18:00
w soboty od 9:00-12:00

ul. Bukowska 18, 62-081 Wysogotowo (w biurowcu firmy Senator)

KUPON
AQUA BATOS

rabatu na kabinę,
do wykorzystania
do 31.12.2016r.10%
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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

BIURO RACHUNKOWE 
ROKIETNICA

ul. Zakątek 10
 księgi rachunkowe, kadry-płace, 

księgowość uproszczona                                   

tel.723 928 005
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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

Kto wymuruje budynek
w Tarnowie Podgórnym

25 x 15 x 4 m
parter

tel. 888 528 726

Przygotuje do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.
Pomogę opanować bieżący materiał z lekcji.

Dojazd do ucznia. 510 322 269

KOREPETYCJE
CHEMIA, MATEMATYKA

BALET
DLA DZIECI

GRUPY OD 4 DO 12 LAT
SALA SZKO Y PODSTAWOWEJ W PRZE MIEROWIE

KONTAKT 535 039 038

 ocieplanie poddaszy
 ocieplanie i wygłuszanie ścian
 izolacje budynków przemysłowych i rolniczych
 izolacje pod wylewki, izolacje fundamentów

Poznań ✆    536 412 412

Natrysk pianki poliuretanowej

www.goodizo.pl

20 LAT

Nowoczesne usługi elektroniczne,

W  GMINIE  TARNOWO  PODGÓRNE

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

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832
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DO WYJNAJĘCIA MIESZKANIE
40 m2 (2 pokoje)

SWADZIM
695 693 556

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

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

• szybko • czysto •
• solidnie •

tel. 570 404 828

Kokoszczyn, ul. Lipowa
Pełne uzbrojenie, 1072m2 (20m x 50m)
Bez pośredników! Cena: 95.000 zł

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

BEZPIECZNY DOM
POMYŚL O ZABEZPIECZENIU 

SWOJEGO
DOMU NIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

SYSTEMY ALARMOWE
SIECI TELEFONICZNE

KAMERY
PRZEMYSŁOWE

INSTALACJE
NIKOPRĄDOWE

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

Podnośniki koszowe
Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604

Do wynajęcia plac
w Przezmierowie 

około 1000m2, ogrodzony, 
nie utwardzony

tel. 694-503-590

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

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

tel. 603 635 878

SPRZĄTANIE

BIUR
HISZPAŃSKI
725 261 948

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja 

krystaliczna, wentylacja
609 270 132

QUADY
    MOTOCYKLE
        SKUTERY

skup • sprzedaż • naprawa • przeglądy
e-mail: porsche12@op.pl
tel. 603 441 391

Kaźmierz
ul. Jana Pawła II 15

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I WODNO-KANALIZACYJNE
kontakt@instalacjewszelkie.pl | 608 45 36 13

• Lektor j. angielskiego •
• Zajęcia dodatkowe •

• Korepetycje •
• Kursy przygotowania

  do egzaminów •
• dojazd do ucznia •

• dzieci, młodzież, dorośli •

791 377 795

przygotowanie do egzaminu
gimnazjalnego i maturalnego,

nauka dzieci i dorosłych,
lekcje w zakładzie pracy.

JĘZYK ANGIELSKI
Doświadczony nauczyciel,

 egzaminator gimnazjalny i maturalny.

tel. 691 14 14 09

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze
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606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

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

• 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

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

• sprawnie • skutecznie • tel. 694 99 88 21

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

tel. 508 610 256
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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

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 
 

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

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

(Osiedle Zielony Gród)

Jeżeli chcecie Państwo 
zmienić sposób odżywiania,
potrzebujecie porady 
i opieki fachowca...
chętnie się z Państwem spotkam!

Magdalena Lutomska – Piechocka

www.meetme-poznan.pl

600 305 145

ul. Rumcajsa 2A, os. Bajkowe, Poznań

Zapraszam!
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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

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

Lusówko
Również dojazd do pacjenta

LOGOPEDA
tel. 502 283 655

PROJEKTOWANIE ZAKŁADANIE
I PIELĘGNACJA OGRODÓW
MAŁA ARCHITEKTURA, BRUKARSTWO

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

Tel. 502 320 559 

ogrodyogrody

061 814 27 12 

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

U
S
G

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK
lek med. Janusz Talikowski

Zaprasza w poniedziałki i środy
od godz. 15.00

Rejestracja

602 465 143
Tarnowo Podgórne, Jasna 8 

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488

Leczy bóle głowy, kręgosłupa,
brzucha - znosi skutki stresu

Sesja z dojazdem do domu 80zł

BŁĘKITNEJ
RELAKSACJI

Terapeutyczne rozluźnianie
napięć ciała metodą

514-714-103
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ROD IV SIEROSŁAW

SPRZEDAM
691 369 344

Działkę 400/60 z domkiem
nowym, całorocznym

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!

rok zał. 2005

w Przeźmierowie
ZAPRASZA

OŚRODEK AKREDYTOWANY Educational Testing Service

ANGIELSKI      NIEMIECKI      HISZPAŃSKI       WŁOSKI

 • kursy stacjonarne dla każdej grupy wiekowej,
 • konwersacje ONE to ONE,
 • kursy i audyty dla firm,
 • kursy z dojazdem do domu,
 •  program autorski "CKJOwa szkoła" 

-  pozalekcyjne zajęcia na terenie  
szkół podstawowych oraz zajęcia  
w przedszkolach,

 • egzaminy TOEiC,
 • tłumaczenia.

INFO I ZAPISY: 691 735 035, e-mail: ckjo@op.pl
Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 125

www.ckjo.pl

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

kom. 505 805 204

• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •
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BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE
TANIO

ELEKTRYK
instalacje, naprawa

tel. 607 286 479

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

Sprzedam
działki budowlane

w Lusowie 

782 361 447, 603 458 931
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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



Dożynki Gminne

 2016


