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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
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
Pielęgniarsko-Położniczy OMŚ-R Systema 
Tarnowo Podgórne

668 694 962
668 694 963

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo 61 652 41 17
Posterunek energetyczny:  
Tarnowo Podgórne

61 838 56 14

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 Tarnowo Podg., ul. Rokietnicka       885 870 477

61 8180 831, 61 8180 840
Urząd Pocztowy Tarnowo Podg., ul. Poznańska 61 818 08 34
Urząd Pocztowy Przeźmierowo,  
ul. Modrzewiowa

887 853 679 
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

61 652 41 92 

Agencja Pocztowa  
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51

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

61 814 69 52

112

Dyżur Przewodniczącego w Filii Urzędu  
w Przeźmierowie:

8 maja w godz. 15.00 – 17.00

Szanowni Państwo!
Rola samorządów oraz planowane zmiany w zakresie 

swobody podejmowania autonomicznych decyzji  
są tematem wielu spotkań i kongresów w całej Polsce. 
Jedna z konferencji miała miejsce w Tarnowie Podgór-
nym i zaowocowała zawiązaniem się Stowarzyszenia  
Bezpartyjni – Wielkopolska, na którego czele stanął 
Wójt Tadeusz Czajka. Szczegóły wewnątrz numeru.

Przed nami Wielkanoc – życzymy Państwu wypoczyn-
ku, spokoju i wiosennej radości w gronie rodzinnym! 
A po świętach pamiętajmy o przygotowaniach do Bie-
gu Lwa: biegacze – by osiągnąć jak najlepszy sporto-
wy wynik, kibice – by jak najskuteczniej dopingować 
uczestników.  Uwaga w tym roku Półmaraton ma nową 
trasę!

Zapraszam do lektury!
~ Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna

1 maja 
11.00 Bieg Unijny w Przeźmierowie 
2 maja Dzień Flagi
3 maja Święto Konstytucji 3. Maja
11.00  msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Serca 

Pana Jezusa w Tarnowie Podgórnym. Po mszy prze-
marsz i złożenie kwiatów pod pomnikiem w Parku 
im. Wojkiewicza

15.00  otwarte Strzelanie Trzeciomajowe – wszystkich 
mieszkańców zaprasza Kurkowe Bractwo Strze-
leckie (wydarzenie współfinansowane przez Gminę 
Tarnowo Podgórne)

Pamiętajmy o wywieszeniu biało-czerwonych flag!

Gminne obchody 1-3 maja

Turniej tańca Integracja 2017

Przeźmierowo 23 kwietnia, hala 
OSiR przy ul. Kościelnej, po-
czątek o 17.00

W programie turniej tańca towarzy-
skiego dzieci 8-9 lat, 10-11 lat, pokazy 
par tańczących na wózkach oraz wy-
stępy artystyczne młodzieży z Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej z Baranowa. 
Zostanie także rozegrany turniej tańca 
towarzyskiego par seniorskich oraz po-
kazy par klasy międzynarodowej „S”.

Patronat honorowy: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
Organizatorzy: Szkoła Tańca Bellcanto, Gmina Tarnowo 

Podgórne, OSiR Tarnowo Podgórne. Bilet – 15 zł
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~ pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Jak Gmina monitoruje hałas?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Zgadzam się z tą opinią – lasy stanowią zaledwie 7 % powierzchni naszej Gmi-
ny. 

Jako samorząd w planach zagospodarowania przestrzennego wiele terenów 
przeznaczamy pod zalesienie. Ale są one własnością prywatną, co w praktyce ozna-
cza, że teren nie jest zabudowywany, ale też nie jest zalesiany. Z kolei przy nowych 
osiedlach wykupujemy małe obszary przeznaczone pod zieleń publiczną i je sukce-
sywnie urządzamy. To są trudne i czasochłonne procesy.

Ponadto na przykład w Tarnowie Podgórnym zaplanowane jest powstanie alei spa-
cerowej, łączącej Park 700-lecia z Tarnowskimi Termami. Niestety mamy ogromny 
problem z wykupieniem pasa gruntów, umożliwiającego jej realizację. Właściciele 
niechętnie pozbywają się tych terenów, mimo że w planach zagospodarowania prze-
strzennego przeznaczone są one pod zieleń publiczną.

Zapewniam Państwa, że nie ustajemy jednak, by nasz wizerunek – również w kwe-
stii terenów zielonych – poprawiać.

Panie Wójcie, zbliża się 
kolejny sezon na Torze 
Poznań, a co za tym idzie 
hałasy i najazdy kibiców? 
Co Gmina robi, by te 
uciążliwości zmniejszyć? 

Rzeczywiście w działalności Toru Poznań najbardziej uciążliwy jest – naszym 
zdaniem – hałas podczas zawodów i treningów. Dlatego w marcu nasza Gmi-
na podpisała na 3 lata umowę z firmą Bruel&Kjaer Polska na prowadzenie 

ciągłego monitoringu pomiaru hałasu w Przeźmierowie. Pomiary będą się rozpoczy-
nały 1 kwietnia i potrwają do 1 listopada. Każdy może monitorować hałas w czasie 
rzeczywistym – wystarczy wejść na stronę  https://sentinel.bksv.com/ugt/tarnowo 
(nie wymaga to żadnego dodatkowego rejestrowania się bądź logowania). Co cie-
kawe – można także odsłuchać zapis dźwiękowy przekroczeń dopuszczalnej normy. 
Dodatkowo na wskazanej stronie publikowane będą raporty tygodniowe (w jęz. an-
gielskim) oraz raporty miesięczne (w jęz. polskim – tak, jak to było dotychczas na 
stronie WIOŚ Poznań). Link do strony i raporty są również dostępne na naszej stro-
nie internetowej w zakładce Ochrona środowiska / Monitoring ciągły hałasu.

Z kolei w kwietniu uczestniczyliśmy w wyjazdowym posiedzeniu połączonych 
Komisji Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Rady Miasta Poznania, które miało 
miejsce na Torze Poznań i dotyczyło spraw związanych z działalnością Toru. W na-
szych postulatach zgłosiliśmy konieczność wybudowania ekranów akustycznych, 
które obniżyłyby poziom hałasu podczas zawodów i treningów. Równocześnie wy-
stąpiliśmy o to, aby Miasto Poznań dla poprawy komunikacji urządziło bezpośrednie 
połączenie drogowe Toru Poznań z ul. Bukowską. 

Niedawno zamieszkałem 
z rodzina w Gminie Tarnowo 
Podgórne. Wybraliśmy 
to miejsce ze względu na 
infrastrukturę oraz bliskość 
dużego miasta Poznania. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z wyboru i polecamy Gminę 
wszystkim znajomym. 
Ale jednego mi tylko do 
pełni szczęścia brakuje 
– większej liczby drzew 
i terenów zielonych. Co 
Gmina zrobi w tym kierunku 
w najbliższej przyszłości?
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~ aktualności

Baranowo
Trwa budowa świetlicy

Trwa przebudowa ul. Przemysława i Wspólnej

Rozwiązano umowę z wykonawcą opracowania 
projektu budowy szkoły podstawowej

Trwa opracowywanie dokumentacji na wykonanie 
nawierzchni ul. Nowina (boczna)

Batorowo
Zakończono przebudowę ul. Widok

Trwa opracowywanie dokumentacji na wykonanie 
nawierzchni ul. Widok (odcinek od ul. S. Batorego 
w kierunku Dąbrowy)

Ceradz Kościelny
Trwa opracowywanie dokumentacji na wykonanie 
chodnika w ul. Więckowickiej

Trwa sprawdzanie ofert w przetargu na termomo-
dernizację Szkoły Podstawowej

Chyby
Zakończono prace związane z wykonaniem nowej 
nawierzchni ul. Lipowej

Zakończono opracowanie projektu terenu rekre-
acyjnego

Góra
Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę 
ścieżki rowerowej do Tarnowa Podgórnego.

Jankowice
Trwają roboty polegające na rewitalizacji Zespołu 
Pałacowo-Parkowego 

Podpisano umowę na rewitalizację Parku (plac za-
baw, siłownia zewnętrzna, ścieżka zdrowia).

Kokoszczyn 
Trwa przebudowa świetlicy wiejskiej

Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kokoszczyn z 
Tarnowem Podgórnym 

Lusowo
Trwa rozbudowa szkoły podstawowej

Trwa opracowywanie projektu kolejnego etapu 
budowy ścieżki rowerowej w ul. Wierzbowej (Luso-
wo – Tarnowo Podgórne)

Trwają prace przy budowie chodnika w ul. Za-
krzewskiej

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę 
chodnika w ul. Ogrodowej 

Lusówko
Trwają prace przy budowie ul. Przystaniowej

Złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o po-
zwolenie na budowę ul. Morskiej

Trwa opracowywanie dokumentacji na wykonanie 
oświetlenia Os. Morskiego 

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

O rekreacyjnych właściwościach 
wody w Tarnowskich Termach 
przekonał się każdy, kto chociaż 

raz skorzystał z oferty naszego Aquapar-
ku. Teraz poznaliśmy wyniki badań, po-
twierdzających również lecznicze dzia-
łanie solanki z tarnowskiego odwiertu. 
O nich opowiadała doktor nauk farma-
ceutycznych Teresa Latour, kierownik 
Zakładu Tworzyw Uzdrowiskowych 
w  Narodowym Instytucie Zdrowia Pu-

blicznego – Państwowym Zakładzie Hi-
gieny w  Warszawie oraz  w  Instytucie 
Medycyny Uzdrowiskowej w Poznaniu. 
Wykład odbył się 21 marca w sali GOK 
Sezam w Tarnowie Podgórnym.

Jak pokazały wyniki badań, naszą so-
lankę można wykorzystywać do lecze-
nia poprzez kąpiele i inhalacje. A wa-
chlarz schorzeń, leczonych naszą wodą 
jest bardzo szeroki:

- choroby reumatyczne i ortope-
dyczne, w tym: reumatoidalne zapalenie 
stawów, stany po operacjach stawów, 
stany po urazach tkanek miękkich,

- choroby układu nerwowego: ner-
wobóle przewlekłe i zapalenie splotów 
nerwowych, stany po urazach nerwów, 
nerwice narządów,

- choroby układu krążenia: przewle-
kłe choroby naczyń wieńcowych, nad-

ciśnienie tętnicze, choroby układu żyl-
nego,

- choroby skóry: łuszczyca, łupież 
czerwony mieszkowy,

- choroby układu oddechowego: 
przewlekłe nieżyty górnych dróg odde-
chowych i zatok obocznych nosa, prze-
wlekłe nieżyty oskrzeli,

- choroby kobiece: przewlekłe stany 
zapalne i pozapalne narządów rodnych, 
zapalenia przydatków, rekonwalescen-
cja po zabiegach ginekologicznych, do-
legliwości klimakteryczne.

Jak zapewniała dr Teresa Latour pod-
czas swojej wizyty w Tarnowie Podgór-
nym, dla uzyskania efektów leczniczych 
pod wpływem kąpieli lub inhalacji na-
leży poddawać się tym zabiegom syste-
matycznie, każdorazowo od kilkunastu 
minut do 30 minut (wg wskazań lekar-
skich) z następującą częstotliwością: co 
najmniej 3 kąpiele tygodniowo przez 3 
– 4 tygodnie lub co najmniej jedna in-
halacja dziennie przez co najmniej jeden 
tydzień. Ponadto dr Latour zachwalała 
jakość wody termalnej z gminnego od-
wiertu, wskazując na wysokie stężenie 
leczniczego jodu. Jednym z pomysłów 
na wykorzystanie tych parametrów mo-
głaby być tężnia solankowa! 

Wysoka mineralizacja, temperatura 
(46°C) oraz potwierdzone właściwości 
lecznicze otwierają zatem nowe moż-
liwości wykorzystania wody, np. przez 
potencjalnych inwestorów, chcących 
rozwijać nowoczesną rehabilitację czy 
kosmetologię. Dodatkowym atutem jest 
wysoka wydajność źródła i bogate za-
soby wody solankowej. Kto wie, może 
Tarnowo Podgórne w niedalekiej przy-
szłości stanie się centrum leczenia wodą 
termalną? ~ARz

Lecznicza woda termalna

Jednym z pomysłów 
na wykorzystanie 
parametrów wody 
termalnej jest budowa 
tężni solankowej

Przemawia dr n. farmaceutycznych Teresa Latour



kwiecień 2017 | sąsiadka~czytaj |    5

~ aktualności

Ankieterzy będą pytać
Tuż po Świętach ankieterzy Pracowni Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku z Jarocina zapukają 

do naszych drzwi w ramach badań ankietowych prowadzonych na zlecenie Urzędu Gminy. 
Badania mają charakter anonimowy. Zebrane informacje pozwolą na uzyskanie informacji na temat podejmo-

wanych działań jak również na temat planów działania. 
– Proszę o przychylny udział w badaniu, udzielenie wyczerpujących i szczerych odpowiedzi ankieterom – apeluje Wójt 

Tadeusz Czajka. – Otrzymane wyniki pomogą nam poznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców. 
Badania potrwają do 22 kwietnia. ~ ARz

Mieszkańcy Gminy Tarnowo 
Podgórne mogą skorzystać z 
bezpłatnych szczepień prze-

ciwko grypie, pneumokokom i HPV.
Przeciwko grypie bezpłatnie mogą 

zaszczepić się mieszkańcy Gminy Tar-
nowo Podgórne, którzy ukończyli 65 rok 
życia. Szczepienia odbywają się w Przy-
chodni Lekarzy Rodzinnych SALUBER 
w Tarnowie Podgórnym przy ul. Sporto-
wej 1 i finansowane są z budżetu Gminy 
Tarnowo Podgórne. Telefon kontaktowy 
61 814 62 62 lub 787 625 189.

Dzieci urodzone w 2014 r. i 2015 r. 
mogą zostać bezpłatnie zaszczepione 

przeciwko pneumokokom. Małych 
mieszkańców Gminy można zgłaszać:

- w Przychodni Lekarzy Rodzinnych 
SALUBER w Tarnowie Podgórnym 
przy ul. Sportowej 1 telefon kontaktowy 
61 814 62 62 lub 787 625 189. Szcze-
pienia te finansuje Gminy Tarnowo Pod-
górne oraz w 

- w Przychodni Lekarzy Rodzinnych 
„VITA LONGA” w Przeźmierowie przy 
ul. Ogrodowej 13. Telefon kontaktowy 
61 814 20 41. Szczepienia w przychodni 
VITA LONGA finansowane są ze środ-
ków Starostwa Powiatowego w Pozna-
niu.

Dziewczynki z rocznika 2003 i 2002 
mogą zostać bezpłatnie zaszczepio-
ne przeciw wirusowi brodawczaka 
ludzkiego – HPV. Realizatorem pro-
gramu szczepień finansowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu jest 
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 
„Edictum” w Poznaniu przy ul. Mickie-
wicza 31. Dodatkowe informacje na ten 
temat znajdują się na stronie www.edic-
tum.pl oraz udzielane są pod numerem 
telefonu 61 847 04 054.

~ Małgorzata Mleczak

Pierwsze z cyklu spotkań dla kobiet poszukujących roz-
woju i samorealizacji, dla kobiet chcących współpracy 
i lubiących wyzwania odbyło się 23 marca w sali konfe-

rencyjnej Tarnowskich Term. Organizatorem było SPA LaGa-
brielle, mające swoją siedzibę na Tarnowskich Termach.

„Siła Kobiet” to swobodny, ale profesjonalny nastrój i te-
matyka dopasowana do potrzeb uczestniczek. Prelekcję na te-
mat siły kolorów i ich wpływu na nasze życie wygłosiła Maja 
Stępień, Prezes Fundacji „Nigdy nie jest za późno”, a o zasa-
dach brafittingu opowiedziała Anna Leigteber, właścicielka 
salonu „Bieliźniarka” mieszczącego się w Galerii Mallwowa 
w Skórzewie. Następnie w tzw. Kąciku Zwierzeń zasiadły:

-  Ewa Noszczyńska-Szkurat, I Zastępca Wójta Gminy Tar-
nowo Podgórne, jedna w gronie zdominowanym przez 
mężczyzn, gospodarna i skuteczna,

-  Dorota Raczkiewicz, Niezastąpiona Szefowa Drużyny 
Szpiku, wielozadaniowa Kobieta z tytanu,

-  Aneta Konieczna, wielokrotna Mistrzyni Świata i Mistrzy-
ni Olimpijska w kajakarstwie, wulkan energii.

Rozmowę poprowadziła Gabriela Antczak – współwłaści-
cielka SPA LaGabrielle, a także wieloletnia Dyrektor Marke-
tingu i autorka licznych strategii marketingowych dla najwięk-
szych firm w Polsce.

Panie rozmawiały o sile kobiet; motywacji do działania. Za-
stanawiały się nad tym, co daje im największego „kopa”, a co 
nakazuje, by przystanąć. 

Sens takich spotkań został zdefiniowany jako potrzeba 
współpracy, ale również dowartościowania pań, które czę-
sto mają trudność z tym, by same siebie pochwalić. Gabriela 
Antczak przedstawiała uczestniczki spotkania, wywołując je 
z sali i mówiąc o ich osiągnięciach i pasjach. Dzięki temu każ-
da pani na spotkaniu była tak samo ważna. 

Wieczór zakończył się losowaniem nagród.
Inicjatywa cyklicznych spotkań dla pań została otwarta. 

Uczestniczki zadeklarowały entuzjastycznie zainteresowanie 
kolejnymi takim wieczorami.

~ Gabriela Antczak  SPA LaGabrielle

Siła Kobiet

Bezpłatne szczepienia – grypa, pneumokoki i HPV
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Trwa opracowanie dokumentacji na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej do Sierosławia (ul. Siero-
sławska - Prosta)

Przeźmierowo
Zakończono przebudowę ul. Leśnej

Trwa modernizacja Parku im. St. Kanikowskiego

Trwa przebudowa ul. Orzechowej wraz z parkingiem

Trwa realizacja II etapu skate parku z ekranem 
akustycznym

Rozpoczęto budowę ul. Wysogotowskiej 

Zakończono opracowanie projektu terenu rekre-
acyjnego przy ul. Olszynowej

Trwa opracowywanie projektu przebudowy ul. 
Wrzosowej

Rumianek
Zakończono opracowywanie dokumentacji pro-
jektowej dla przebudowy rurociągu 

Sady
Uzyskaliśmy wymagane zezwolenia na przebudo-
wę ul. Za Motelem

Trwa opracowanie projektu terenu rekreacyjnego 
przy świetlicy

Swadzim
Trwają uzgodnienia dla przebudowy węzła drogo-
wego na drodze krajowej nr 92

Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę ul. 
Ogrodowej.

Sierosław
Trwa budowa mieszkań komunalnych

Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej do Lusówka (ul. Prosta)

Tarnowo Podgórne
Trwa przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej 
na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Cichej

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej 
na budowę ul. 27 Grudnia

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi serwisowej od ul. Poznań-
skiej do ul. Działkowej

Trwa budowa mieszkań komunalnych przy ul. Krętej

Wysogotowo
Trwa opracowanie projektu terenu rekreacyjnego 
przy ul. Długiej / Wierzbowej

Trwają uzgodnienia dla przebudowy zachodniej 
części pasa drogowego ul. Wierzbowej w Wysogoto-
wie (na odcinku od ul. Sojowej do ul. St. Batorego)

Pozostałe
Trwa wymiana 142 sztuk opraw oświetlenia ulicz-
nego na oprawy LED

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych oraz 
budowa oświetlenia ulicznego w różnych częściach gminy.

Trwają prace remontowe w komunalnych budyn-
kach mieszkalnych

~ aktualności

Zapraszamy na Turniej Kopa Spor-
towego o Puchar Wójta Gminy 
Tarnowo Podgórne, który odbę-

dzie się 7 maja w sali gimnastycznej 
OSiR w Przeźmierowie przy ulicy Ko-
ścielnej. Rywalizacja karciana rozpocz-
nie się o 14.00, natomiast zapisy za-
kończą się o 13.45 (przyjmowane będą 
w miejscu Turnieju, tzn. w sali gimna-
stycznej ).

Zawodnicy zagrają systemem As 3 
dychy – 5 x 32 rozdań. Klasyfikacja 
przebiegać będzie drużynowo, parami 
i indywidualnie. Dla uczestników tur-
nieju przygotowano 43 puchary i nagro-
dy. Uczestnicy otrzymają poczęstunek.

Organizatorem turnieju jest Wielko-
polska Liga Kopa Sportowego z sie-
dzibą w Borku Wielkopolskim. Patron 

As Trzy Dychy o Puchar Wójta

honorowy nad wydarzeniem objął Wójt 
Tadeusz Czajka, natomiast patronat me-
dialny sprawują portale www.kaszebe-
-baszka.pl oraz www.borekwlkp.pl.

~ Jerzy Piaskowski

Pełnych nadziei i wiary Świąt Wielkiej Nocy, 
wypełnionych radością spotkań  
przy rodzinnym stole      życzą

Tadeusz Czajka  
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Grzegorz Leonhard  
Przewodniczàcy Rady Gminy 

Radni Gminy i So∏tysi
Szefowie gminnych spó∏ek i jednostek
Cz∏onkowie gminnych stowarzyszeƒ,  

grup i kó∏ zainteresowaƒ

Koniec promocyjnego kompostu

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. informuje, że zapas 
„Tarnowskiego Kompostu” w cenie 10,00 zł za tonę (netto) został wyczerpany. 
Natomiast nadal posiadamy kompost w cenie 50,00 zł za tonę (netto).

„Tarnowski Kompost” to naturalny nawóz doskonały do nawożenia w uprawach 
polowych, na gruntach ornych, w rekultywacji zdegradowanych gruntów ornych, 
sadownictwie, warzywnictwie, uprawach roślin ozdobnych – doniczkowych, bal-
konowych, rabatowych, wazonowych, drzew i krzewów ozdobnych, pod osłonami, 
w zakładaniu i pielęgnacji trawników.

Kontakt w tej sprawie: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM,  
tel. 61 8147 103. ~ TP-KOM
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5 kwietnia 2017 r. w Tarnowie Pod-
górnym, podczas Wielkopol-
skiej Konferencji Samorządowej 

„Obrona zasad samorządności – formy 
aktywnej organizacji”, obecni na konfe-
rencji wójtowie, burmistrzowie i prezy-
denci miast powołali ruch społeczny pod 
nazwą Bezpartyjni – Wielkopolska. 

Jako główne cele statutowe Stowarzy-
szenie przyjęło:

- obronę zasad samorządności jako 
podstawy rozwoju lokalnych społeczno-
ści, w którym głównym podmiotem są 
mieszkańcy,

- kreowanie i popieranie inicjatyw 
społecznych, sprzyjających budowie 
społeczeństwa obywatelskiego,

- propagowanie i wspieranie idei 
przedsiębiorczości i wolności gospodar-
czej. 

Gośćmi konferencji byli Prezydent 
Szczecina Piotr Krzystek, Burmistrz 
Wąbrzeźna (woj. kujawsko-pomorskie) 

Leszek Kawski, Burmistrz Strykowa 
(woj. łódzkie) Andrzej Jankowski oraz 
Wójt Manowa (pow. koszaliński) Ro-
man Kłosowski.

61 samorządowców – zdecydowa-
na większość obecnych na konferencji 
– podpisała akt założycielski stowarzy-
szenia. Prezesem Zarządu został wybra-

ny Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa Pod-
górnego, a Wiceprezesami: Grzegorz 
Sapiński – Prezydent Kalisza, Adam 
Mytych – Zastępca Prezydenta Leszna, 
Mariusz Zaborowski – Burmistrz Ślesi-
na oraz Mirosław Wieczór – Burmistrz 
Wronek. Ponadto w skład Zarządu we-
szli: Beata Klimek – Prezydent Ostro-
wa Wielkopolskiego, Dorota Gorzel-
niak – Wójt Przemętu, Janusz Piechocki 
– Burmistrz Margonina, Grzegorz Woj-
tera – Wójt Suchego Lasu oraz Cezary 

Krasowski – Wójt Brudzewa. Wybrano 
również Komisję Rewizyjną.

Nowo utworzone stowarzyszenie po-

dejmuje współpracę z ogólnopolskim 
ruchem Bezpartyjni. Pierwszym zada-
niem jest organizacja ogólnopolskiej 
konwencji programowej. ~ARz

Bezpartyjni – Wielkopolska
Piotr Krzystek, Prezydent 

Szczecina:
Prawdziwa demokracja realizuje 

się w samorządach.

Wójt Tadeusz Czajka
Centralizacja jest głównym 

wrogiem lokalnej 
samorządności. Mamy 

wystarczający potencjał,  
by stworzyć ruch samorządowo-
społeczny, który będzie szansą 

na wykorzystanie naszej energii 
i wiedzy i doświadczenia.

Jacek Kawski, 
Burmistrz Wąbrzeźna:

Nikt nas nie pyta o zdanie, 
tylko wprowadza się zmiany 

w prawie, w oświacie. 
Działajmy wspólnie na rzecz 

samorządności.

Od lewej: Burmistrz Środy Wlkp. Wojciech Ziętkowski, Wójt Komornik Jan Broda, Wójt Brudzewa Cezary Krasowski, Burmistrz Ślesina Mariusz 
Zaborowski, Burmistrz Wronek Mirosław Wieczór, Wójt Tadeusz Czajka, Prezydent Ostrowa Beata Klimek, Prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński, Wójt 
Przemętu Dorota Gorzelniak, Z-ca Prezydenta Leszna Adam Mytych, Burmistrz Margonina Janusz Piechocki i Wójt Suchego Lasu Grzegorz Wojtera.
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W Forum Samorządowym, które odbywało się 16 
marca w Warszawie, udział wzięło 1 600 samo-
rządowców z całej Polski. Uczestnicy zaapelowali 

o przestrzeganie i poszanowanie konstytucyjnych zasad ustro-
ju naszego państwa. Wyrazem tego stanowiska było przyjęcie 
przez aklamację tzw. Karty Samorządności. Podpisał ją rów-
nież Wójt Tadeusz Czajka w obecności Przewodniczącego 
Rady Gminy Grzegorza Leonharda.

Organizatorami Forum były krajowe i regionalne organizacje 
samorządowe, m. in.: Związek Gmin Wiejskich RP, Związek 
Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Miasteczek 
Polskich, Unia Metropolii Polskich, Ogólnopolskie Stowarzy-
szenie Organizacji Samorządowych, Związek Województw RP, 
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

KARTA SAMORZĄDNOŚCI
Samorząd terytorialny stanowi fundament demokratycznego 

państwa. Odbudowa polskiego samorządu, która przyniosła 
społecznościom lokalnym autonomię i możliwość decydowa-
nia o swoim losie, jest najbardziej udaną z polskich reform. 
Dzięki temu zmieniliśmy Polskę, zyskując przy tym zaufanie 
większości Polaków, co systematycznie potwierdzają bada-
nia opinii publicznej. Zmiany w ustawach dotyczących pod-
staw polskiego samorządu, które są obecnie proponowane bez 
żadnych konsultacji ze stroną samorządową, mogą podważyć 
ustrój państwa.

Ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie 
przedstawicieli mieszkańców gmin samodzielności w realiza-
cji zadań publicznych, swobody w gospodarowaniu ich wspól-
nym majątkiem, wolności we współdziałaniu z innymi jednost-
kami spowoduje zahamowanie rozwoju lokalnego, zgodnego 
z oczekiwaniami mieszkańców. 

Odbieranie kompetencji gminom, powiatom i wojewódz-
twom, przekazywanie ich administracji centralnej, od-
dalonej od obywateli i niepoddanej ich kontroli, to odej-
ście od demokracji. Stanowczo się temu sprzeciwiamy. 
Domagamy się, aby rządzący i stanowiący prawo przestrzega-
li i szanowali konstytucyjne zasady ustroju naszego państwa, 
które przypominamy w niniejszej Karcie.

MIESZKAŃCY
1. Gospodarzami społeczności lokalnych i regionalnych są 

ich mieszkańcy i to oni muszą decydować o kształcie swoich 
wspólnot samorządowych, w tym poprzez wolne wybory i refe-
renda lokalne. Prawa wyborcze mieszkańców (czynne i bierne) 
oraz uprawnienia do podejmowania przez nich decyzji w refe-
rendum, zagwarantowane w Konstytucji, nie mogą być ogra-
niczone. 

2. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest 
gmina. Tylko mieszkańcy danej gminy mogą wybierać w wy-
borach powszechnych i odwoływać w drodze referendum swo-
je organy samorządowe.

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
3. Samorząd terytorialny działa w imieniu własnym i na wła-

sną odpowiedzialność. Jego samodzielność (w zakresie zadań 
własnych oraz definiowania interesu lokalnego albo regional-
nego) podlega ochronie sądowej. Nadzór nad wykonywaniem 
zadań własnych jest sprawowany wyłącznie według kryterium 
legalności.

4. Jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami poli-
tyki rozwoju lokalnego i regionalnego. Przekazane samorzą-
dom sprawy publiczne są ich zadaniami własnymi.

5. Kompetencje gmin, powiatów i województw, wynikające 
z ich zadań własnych, są całkowite i wyłączne. Ustawy okre-
ślają zasady realizacji tych zadań; o sposobie ich realizacji 
decydują właściwe organy jednostek samorządu terytorialne-
go.

Gminy – podstawowe jednostki samorządowe – kreują roz-
wój lokalny, dostarczają mieszkańcom podstawowe usługi pu-
bliczne i zapewniają obsługę administracyjną.

Powiaty – komplementarny samorząd lokalny – realizują lo-
kalne zadania ponadgminne oraz koordynują lokalne służby, 
inspekcje, straże i administracje zespolone.

Województwa – podmioty polityki regionalnej – kreują roz-
wój regionalny oraz koordynują działania innych podmiotów 
na rzecz tego rozwoju.

Samorządowy apel
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FINANSE SAMORZĄDOWE
6. Finanse samorządowe są pełnoprawnym członem sektora 

finansów publicznych.
7. Zasoby finansowe gmin, powiatów i województw, oparte 

na dochodach własnych i subwencjach, umożliwiają realiza-
cję ich zadań na określonym w ustawach i aktach wykonaw-
czych poziomie. Zmianom zakresu zadań i wymaganego po-
ziomu ich realizacji towarzyszą adekwatne zmiany zasilania 
finansowego jednostek. Ubytki w dochodach własnych, wyni-
kające z ulg i zwolnień ustawowych, są rekompensowane.

8. System dochodów jest uzupełniany subwencją wyrów-
nawczą, która umożliwia realizację zadań obowiązkowych 
w określonym w przepisach prawa standardzie.

9. Dotacje celowe służą do finansowania inwestycji oraz 
zadań powierzonych JST przez Unię Europejską, administrację 
rządową i inne jednostki samorządu terytorialnego.

MAJĄTEK
10. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo swo-

bodnie kształtować gospodarowanie swoim majątkiem. Sta-
nowi on zasób, który umożliwia realizację zadań, a także jest 
wykorzystywany do wspierania przedsięwzięć rozwojowych 
w ramach lokalnej albo regionalnej polityki rozwoju. Zaso-
by majątkowe, mające znaczenie dla rozwoju lokalnego albo 
regionalnego, będą przekazywane nieodpłatnie, odpowiednio 
gminom, powiatom albo województwom.

ORGANIZACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE
11. Gminy, powiaty i województwa mają swobodę w dosto-

sowaniu swoich struktur organizacyjnych do lokalnych albo 
regionalnych uwarunkowań realizacji zadań. Mogą je powie-
rzyć własnym jednostkom organizacyjnym albo podmiotom ze-

wnętrznym: publicznym, społecznym lub prywatnym, z zacho-
waniem procedur wymaganych prawem.

12. Jednostki samorządu terytorialnego, wykonując swoje 
zadania, mogą swobodnie współdziałać z innymi jednostkami, 
w formach określonych w przepisach prawnych.

13. Integracja zarządzania na funkcjonalnych obszarach 
metropolitalnych lub miejskich jest ustawowo uregulowa-
na, w sposób zapewniający zdolność wykonywania zadań pu-
blicznych. Tworzone struktury nie naruszają podmiotowości 
i samodzielności podstawowych jednostek samorządowych – 
gmin.

14. Ustawy umożliwiają jednolite zarządzanie infrastruktu-
rą techniczną i społeczną w granicach miast przez samorząd 
miasta.

GRANICE I TERYTORIA SPOŁECZNOŚCI LOKAL-
NYCH I REGIONALNYCH

15. Korekta granic gmin i powiatów jest przeprowadza-
na na podstawie rzetelnej analizy powiązań funkcjonalnych, 
uwzględniającej potencjał rozwoju oraz uwarunkowania wy-
nikające z dotychczasowego funkcjonowania zainteresowa-
nych jednostek.

16. Zmiana granic gminy, powiatu albo województwa, wy-
maga zrozumienia i akceptacji mieszkańców obszaru będące-
go przedmiotem wniosku o zmianę granic, wyrażonej w po-
wszechnych konsultacjach albo referendum lokalnym.

KONSULTOWANIE
17. Samorządy muszą być rzetelnie konsultowane w zakresie 

aktów prawnych ich dotyczących, w Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego oraz w komisjach parlamentar-
nych. Źródło: Związek Miast Polskich
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Kiedy najlepiej założyć firmę? 
Z kompleksową pomocą Tar-
nowskiego Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości każdy moment jest 
właściwy, by rozpocząć pracę na własny 
rachunek. Jednak zanim w ewidencji po-
jawi się wpis do bazy przedsiębiorców, 
warto zorientować się, jakie są możliwo-
ści pozyskania dofinansowania na podję-
cie działalności gospodarczej. Większa 
część wsparcia dostępna jest bowiem dla 
osób, które jeszcze nie prowadziły dzia-
łalności.

Osoby bezrobotne do 29 roku życia 
mogą skorzystać z trzech poddziałań Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, a powyżej 29 roku – z  Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. Informacje o projektach do-
stosowane do potrzeb osoby bezrobotnej 
są dostępne w Punkcie Informacyjnym 
Funduszy Europejskich w Poznaniu (tel. 
61 62 66 192). 

Oprócz bezzwrotnego dofinansowa-
nia istnieje także możliwość pozyska-
nia pożyczki w ramach projektu „Moja 
firma z pożyczką” realizowanego przez 
Ostrowskie Centrum Wspierania Przed-
siębiorczości. Maksymalna kwota po-
życzki to 50 000 zł na 5 lat. Poza wyjąt-
kowo niskim oprocentowaniem (0,5% 
w skali roku) dodatkową korzyścią jest 
możliwość uzyskania karencji w spła-
cie kapitału do 12 miesięcy. Taka forma 

wsparcia skierowana jest do osób pracu-
jących, bezrobotnych zarejestrowanych 
w Urzędzie Pracy oraz nieaktywnych za-
wodowo w wieku 18-64 lat, które planują 
założyć działalność gospodarczą. Bezpo-
średni kontakt do Ostrowskiego Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości: tel. 62 
736 11 60, wew. 26.

Jeśli jednak potrzebna jest wyższa 
kwota, to rządowy program „Pierw-
szy biznes – Wsparcie w starcie” oferu-
je pożyczki na podjęcie działalności go-
spodarczej dla osób, które nie posiadają 
zatrudnienia i nie wykonują innej pracy 
zarobkowej oraz są studentami ostatnie-
go roku studiów wyższych i absolwenta-
mi szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od 
ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu 
zawodowego albo osobami zarejestrowa-
nymi jako bezrobotni. Aktualna maksy-
malna wartość pożyczki to 81 100,80 zł 
rozłożone na 7 lat (karencja do 1 roku), 
przy oprocentowaniu 0,44% w skali 
roku. Więcej informacji można uzyskać 
bezpośrednio w Polskiej Fundacji Przed-
siębiorczość (tel. 61 87 55 643).

Najwyższe wsparcie oferuje program 
JEREMIE – pożyczka dedykowana już 
istniejącym przedsiębiorcom nieposiada-
jącym historii kredytowej oraz nieposia-
dającym odpowiedniego zabezpieczenia 
finansowego na rozwój. Jej wartość to  
1 mln zł do wykorzystania przez mak-
symalnie 5 lat, z karencją w spłacie do  

6 miesięcy. Oprocentowanie pożycz-
ki zależy od pośrednika udzielającego 
wsparcia – aktualne dane i warunki uzy-
skania pożyczki mogą Państwo znaleźć 
pod adresem: http://www.jeremie.com.
pl/wielkopolskie/gdzie-sie-zglosic/.

O powodzeniu przedsięwzięcia biz-
nesowego decydują nie tylko środki fi-
nansowe, ale również korzystna forma 
opodatkowania, prawidłowo sporządzo-
na umowa czy dobrze dobrani współ-
pracownicy. Dzięki bogatej ofercie dy-
żurów organizowanych przez TCWP: 
radcy prawnego, doradcy podatkowego 
i  księgowej,  uzyskają Państwo kom-
pleksowe doradztwo w tym zakresie. Po-
mocne mogą się okazać także szkolenia. 
Najbliższe, dotyczące skutecznej współ-
pracy biznesowej, odbędzie się 27 kwiet-
nia o 9.00 (zapisy pod numerem telefonu 
61 89 59 242, liczba miejsc jest ograni-
czona). 

Po zebraniu wszystkich informacji 
pora na decyzję  – w budynku C Urzę-
du Gminy, w Wydziale Spraw Obywa-
telskich (pok. 25) można zarejestrować 
działalność. Wszystkim rozpoczynają-
cym przygodę z biznesem życzymy PO-
WODZENIA!

~ TCWP

Fundusze na otwarcie firmy

W ciepłe piątkowe popołudnie, 31 marca, w Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych w Tarno-
wie Podgórnym spotkali się przedstawiciele or-

ganizacji pozarządowych (TKS KROS, UKS JUDO-KANO 
Lusówko, Fundacja Nigdy nie jest za późno, Stowarzyszenie 
Iskierka Nadziei, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół 
Samorządowej Szkoły Muzycznej w Tarnowie Podgórnym – 
Dominanta, Fundacja Rozwoju Integro) oraz grup nieformal-
nych, działający na rzecz mieszkańców Gminy Tarnowo Pod-
górne. Okazją była informacja o konkursie pt. Mikrodotacje 
Wielkopolska Wiara 2017, organizowanym przez Centrum 
PISOP z Poznania – operatora w ramach Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich. 

Gmina Tarnowo Podgórne zgłosiła chęć udziału w projek-
cie. PISOP po analizie potrzeb organizacji pozarządowych 
i grup nieformalnych na naszym terenie zakwalifikował Gmi-
nę do udziału w organizacji lokalnego konkursu w ramach 
Wielkopolskiej Wiary 2017. Konkurs daje możliwość pozy-
skania dodatkowych środków finansowych (maks. 5 000 zł) 

przez młode organizacje i grupy nieformalne na rozwój dzia-
łalności i działania lokalne. 

Przedstawicielka PISOP Anna Wawrzyniak przekazała nie-
zbędną wiedzę na temat możliwości uczestnictwa w konkursie 
oraz przedstawiła zasady składania projektów.

Organizacjom i grupom nieformalnym, które wezmą udział 
w konkursie, życzę powodzenia w tworzeniu ciekawych pro-
jektów i wygranej!

~ Monika Mroczkiewicz
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Wielkopolska Wiara
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7 kwietnia 2017 roku miała miej-
sce uroczystość otwarcia „Ścież-
ki rekreacyjno-edukacyjnej Doli-

na Samy” w kompleksie leśnym, który 
znajduje się w sąsiedniej gminie Kaź-
mierz, tuż za miejscowością Rumianek, 
między Gajem Wielkim, Sierpówkiem 
i Kiączynem. Ścieżka jest owocem ini-
cjatywy podjętej w ubiegłym roku przez 
Pawła Korbanka, Gminę Kaźmierz oraz 
Nadleśnictwo Pniewy.

Na uroczystość otwarcia ścieżki 
przybyło około stu osób. Przedstawi-
ciele Lasów Państwowych, Nadleśnic-
twa Pniewy, Gminy Kaźmierz i Tarno-
wo Podgórne, uczniowie szkół z gminy 
Kaźmierz i Tarnowo Podgórne, przed-
stawiciele mediów…

Przypomnijmy, że w październiku 
2016 roku, dzięki podpisaniu porozu-
mienia między Nadleśnictwem Pniewy 
a Gminą Kaźmierz możliwe było zre-
alizowanie projektu, polegającego na 
udostępnieniu tych terenów leśnych, 
wyznaczeniu tras spacerowych, speł-
niających także funkcje rekreacyjne 
i edukacyjne. Powstały 3 trasy: ścieżka 
krótka o długości 4 km, ścieżka długa 
o długości 6 km oraz ścieżka edukacyjna 
o długości 4,5 km. Zostały całkowicie 
odbudowane dwie kładki na rzece 
Samie, przygotowano także miejsce 
postojowe dla pojazdów, a na ścieżce 
edukacyjnej rozmieszczono tablice 
informacyjno-edukacyjne. W wielu 
miejscach można też odpocząć na 

ławkach i cieszyć się świeżym, leśnym 
powietrzem. Podczas pokonywania 
ścieżki można również spotkać pomniki 
przyrody: majestatyczne dęby, z których 
najstarszemu nadano imię Barnaby, na 
pamiątkę męczennika, polskiego pustel-
nika, z czasów wprowadzania chrześci-
jaństwa w Polsce, na ziemiach, gdzie 
powstał Kaźmierz.

Malownicze rozlewisko Doliny Samy, 
przylegający do niego las oraz łęgi to 
środowisko życia dla wielu gatunków 
nie tylko zwierząt, ale także rzadkich 
owadów i roślin, często zagrożonych 
wyginięciem. Dzięki ścieżkom można 
połączyć kontakt z naturą wraz ze zba-
wiennym dla zdrowia ruchem fizycz-
nym. Zapraszamy!

Tekst i fotografie: Tomasz Jakubiak

Teraz można bezpiecznie przejść przez rzekę Samę dzięki zbudowanym dwóm kładkom

Henryka i Paweł Korbanek oraz Tomasz Markiewicz, Dyrektor Generalny Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Poznaniu, podczas „uroczystego przepiłowania” bramy otwierającej 
dostęp do „ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej Dolina Samy”

Uczniowie z kaźmierskich szkół przed dębem, któremu nadano imię Barnaba 

„Ścieżka rekreacyjno-edukacyjna Dolina Samy” 
już otwarta!
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 14 marca

XLI sesja Rady 
Gminy od-
była się 14 

marca. Na podjęcie czekało aż 
25 projektów uchwał. 5 pierw-
szych miało znaczenie szczegól-
ne dla kształtu gminnego systemu 
oświaty zwłaszcza po przesądzo-
nej już reformie jej ustroju, z jaką 
będziemy mieć do czynienia po 1 
września 2017 r. Szczególne zna-
czenie w powyższym kontekście 
miała uchwała, dotycząca dosto-
sowania sieci publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjów oraz 
granic ich obwodów do nowego 
ustroju szkolnego. 

Znaczenie tyleż pragmatycz-
ne co symptomatyczne. Prag-
matyczny aspekt decyzji Rady 
polegał na tym, że zaaprobowa-
ła ona przygotowany przez Wój-
ta projekt na temat szczegółów 
konwergencji gminnego syste-
mu oświaty do nowego porządku 
prawnego. Z kolei wspomniana 
przeze mnie symptomatyczność 
dotyczy uszczuplenia kompeten-
cji samorządu gminnego, jakie 
nastąpiło niejako „przy okazji” 
nowelizacji systemu oświato-
wego, polegającej na likwidacji 
gimnazjów i wydłużenia okresu 
nauki w szkołach podstawowych. 
Dotychczas bowiem takie rzeczy 
jak plan sieci szkół, a zwłaszcza 
granice obwodów szkolnych, nie 
podlegały jurysdykcji wojewody. 
Kolejne z projektów z dziedziny 
oświaty dotyczyły: 
•	 ustalenia kryteriów, liczby 

punktów oraz dokumentów nie-
zbędnych do ich potwierdzenia 
podczas rekrutacji do klas pierw-
szych publicznych szkół podsta-
wowych prowadzonych przez 
Gminę Tarnowo Podgórne,
•	 harmonogramu czynności 

w postępowaniu rekrutacyjnym 
oraz postępowaniu uzupełnia-
jącym do pierwszych klas szkół 
podstawowych prowadzonych 
przez Gminę,

•	 ustalenia kryteriów wraz 
z liczbą punktów w postępowa-
niu rekrutacyjnym do przedszko-
li i oddziałów przedszkolnych 
prowadzonych przez Gminę,
•	 ustalenia harmonogramu 

czynności w postępowaniu re-
krutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych pro-
wadzonych przez Gminę. 

W dalszym ciągu obrad Rada 
podjęła 3 uchwały z zakresu 
gospodarki finansowej Gminy. 
Dwie pierwsze z nich dotyczy-
ły zmian w budżecie Gminy oraz 
zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. To rutynowe czyn-
ności dostosowawcze planu zja-
wisk związanych z przebiegiem 
kształtowania się dochodów 
i wydatków do ich stanu faktycz-
nego. Zmian w planie docho-
dów i wydatków było stosunko-
wo dużo w obu najważniejszych 
załącznikach budżetu. Mówiąc 
o tych zmianach odnotować na-
leży historyczny fakt przekro-
czenia przez dochody Gminy 
poziomu 200 milionów złotych 
w budżecie Gminy. Łatwo wy-
wnioskować zatem, że omawia-
ne zmiany stanowiły przyrost do-
chodów Gminy. Trzecia z uchwał 
o finansowym charakterze doty-
czyła z kolei niewyrażenia przez 
Radę zgody na wyodrębnienie 
w przyszłorocznym budżecie 
środków stanowiących fundusz 
sołecki. Fundusz taki jest prze-
widziany przez ustawodawcę 
fakultatywnie dla wykonywania 
drobnych zadań o znaczeniu dla 
środowisk poszczególnych miej-
scowości. Z reguły wykorzy-
stują taki sposób zaspokajania 
potrzeb lokalnych społeczności 
gminy wiejskie charakteryzują-
ce się znacznym rozproszeniem 
terytorialnym miejscowości i – 
jakby to można ogólnie okre-
ślić – o niewydolnym systemie 
planowania, uchwalania i prze-

prowadzania inwestycji dokony-
wanych na tym szczeblu samo-
rządu. 

Kolejne projekty rozpatrywa-
nych uchwał dotyczyły w więk-
szości spraw gospodarki nie-
ruchomościami: zezwoleń na 
kupna i sprzedaż działek, a tak-
że przedłużenia umów najmu 
i dzierżaw. 

Niezwykle ważny wydźwięk 
miał projekt uchwały protestu-
jący przeciwko zapowiadanym 
zmianom w ustroju samorządów 
w Polsce. W ocenie samorzą-
dowców a co ważniejsze lokal-
nych społeczności wprowadzone 
ponad ćwierć wieku rozwiązania 
w zakresie funkcjonowania sa-
morządów sprawdziły się i wy-
magają co najwyżej drobnych 
ulepszeń. Tymczasem rządzący 
zapowiadają wprowadzenie re-
wolucyjnych zmian w tym za-
kresie. Ich istota polegać ma na 
odebraniu samorządom i oby-
watelom wielu kompetencji 
i praw oraz przesunięciu ośrod-
ka decyzyjnego ze sfery lokal-
nej, samorządowej do – z natu-
ry upartyjnionej – administracji 
rządowej. Uchwałę podjęto przy 
3 głosach wstrzymujących się. 
Rada przyjęła też Program opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy. Pod-
jęto także uchwałę w sprawie 
zmian w Statucie Gminy, by móc 
prawomocnie sporządzać proto-
koły z sesji Rady z dołączanym 
plikiem audio. Wiosenna aktyw-
ność Rady Gminy będzie miała 
swoją kontynuację w kwietniu 
i maju. W miesiącach tych zapla-
nowałem po 2 sesje Rady Gmi-
ny. Szczegóły dotyczące termi-
nów i poruszanych kwestii na 
sesjach rady dostępne są na stro-
nie internetowej Gminy Tarnowo 
Podgórne.

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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Nazwa projektu Pomysłodawca Kwota

1.

„Piątkowe seanse filmowe dla seniorów” z  Przeźmierowa i  sąsiednich miejscowości.  
Odbywać się będą co drugi piątek miesiąca w Centrum Kultury Przeźmierowo – Kino Zielone 
Oko. Cel: integracja społeczności seniorów, rozwój intelektualny  osób starszych kontakt z ak-
tualną sztuką filmową. 

Stanisław Bzdęga
Przeźmierowo 4 000 zł

2.

Koncert „Parafia to My, Kościół to My”
Z okazji 60-lecia Parafii w Przeźmierowie, święto wszystkich mieszkańców Gminy Tarnowo Pod-
górne. Promocja pozytywnych wartości, konwencja humorystyczna. Wydarzenie będzie pre-
zentem i promocją pozytywnych wartości. Termin: 11 czerwca 2017 r.

Maciej Narożny
Przeźmierowo 5 300 zł

3.

„Różne twarze wolontariatu” Projekt dla młodzieży.
Cel: niesienie pomocy ludziom i zwierzętom, wykreowanie postawy „nigdy nie jestem obojęt-
ny”. Główne elementy projektu: wyjazdy do schroniska, szkolenie „Jak zadbać o czworonogi, 
wyjazd wolontariuszy z osobami niepełnosprawnymi na wystawę psów, spotkanie integracyjne 
wolontariuszy z osobami niepełnosprawnymi.

Bogumiła Wesołowska
Tarnowo Podgórne 5 550 zł

4.

„Łączy nas Wierzbowa”
Projekt integrujący mieszkańców wsi Wysogotowo oraz miejscowości ościennych. Główne 
elementy projektu: festyn, bieg dla wszystkich mieszkańców Gminy pn. „Wysogotowska Mila” 
z konkursami, koncert, biesiada z muzyką i tańcami, edukacyjne stoisko ekologiczne dla miesz-
kańców Gminy.

Agnieszka Mitoraj
Wysogotowo 9 000 zł

Podsumowanie 25 850 zł
~ARz

Znamy projekty BIS – głosowanie wkrótce!

Młodzieżowa Rada Gminy
Za nami VIII i IX Sesja, które za-

owocowały wieloma planami na 
najbliższe miesiące. Największym 

wydarzeniem będzie gala „Młode Lwy” 
dla najzdolniejszej młodzieży: sportow-
ców, artystów, społeczników, naukowców 
oraz osób aktywnie działających na rzecz 
młodzieży. Ostatnia kategoria ma być 
ukłonem w stronę mieszkańców, którzy 
podczas swojego życia działali na rzecz 
młodych. Wydarzenie zaplanowane jest 
na koniec czerwca, więc informacje do-
tyczące tego przedsięwzięcia pojawią się 
w następnych dniach.

Młodzieżowa Rada postanowiła także 
napisać wniosek do Wójta o postawienie 
luster rowerowych w Tarnowie Podgór-
nym: na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej 
i ul. Pocztowej przy działce ewidencyjnej 
nr 1393/2 oraz na skrzyżowaniu ul. Po-
znańskiej i ul. ks. Józefa Bryzy przy dział-
ce ewidencyjnej nr 374. To nie wszystko. 
W oficjalnym piśmie zwróciliśmy się tak-

że z prośbą o wyznaczenie miejsca rekre-
acyjno-biwakowego w Lusówku nad Je-
ziorem Lusowskim.

Prezydium Młodzieżowej Rady Gmi-
ny będzie chciało się spotkać z Samorzą-
dami Uczniowskimi z Gimnazjum im. 
Integracji Unii Europejskiej w Tarnowie 
Podgórnym i Gimnazjum  im. Polskich 
Noblistów w Baranowie oraz z Liceum 
im. Powstańców Wielkopolskich w Tar-
nowie Podgórnym. Młodzieżowa Rada 
Gminy chciałaby przyjrzeć się bliżej pra-
cy samorządów w naszej Gminie oraz za-
cieśnić współpracę z nimi.

Komisja Kultury proponuje organizację 
wydarzenia, które ma na celu połączyć kil-
ka dziedzin sztuki w jedno przedsięwzię-
cie, które sprowokuje zmysły młodzieży. 
Mamy nadzieję, że dzięki tym krokom 
i dalszej ścisłej współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury Sezam młodzież bę-
dzie brała jeszcze bardziej aktywny udział 
w życiu kulturalnym naszej Gminy.

Z kolei Komisja Ochrony Środowiska 
postanowiła zorganizować konkurs skie-
rowany do uczniów klas 4-6 szkół pod-
stawowych oraz wszystkich uczniów klas 
szkół gimnazjalnych w Gminie Tarnowo 
Podgórne pod nazwą „Nasze środowi-
sko – jak mogę chronić przyrodę ?”. Wię-
cej informacji na stronie facebookowej: 
www.facebook.com/MRGTarnowoPod-
gorne/

Najbliższa sesja odbędzie się najpraw-
dopodobniej w maju. A wszystko to przez 
napięty grafik naszych radnych. Przed nie-
którymi z nas (ale nie tylko) jedne z naj-
ważniejszych egzaminów w życiu. Cała 
Młodzieżowa Rada Gminy Tarnowo Pod-
górne życzy wszystkim trzecioklasistom 
piszącym egzaminy gimnazjalne oraz ma-
turzystom jak najwyższych wyników. Po-
łamania (czarnych) długopisów!

~Stanisław Garstecki 
Przewodniczący Młodzieżowej Rady 

Gminy Tarnowo Podgórne

W II edycji Budżetu Inicjatyw Społecznych zgłoszo-
no 4 projekty – wszystkie spełniają wymagania for-
malne, zatem wszystkie będą poddane pod głoso-

wanie mieszkańców. 
Głosować można będzie od 28 kwietnia do 12 maja tak 

samo jak w pierwszej edycji:
- za pomocą karty do głosowania (wzór będzie do pobrania 

na stronie internetowej i w punktach głosowania):
 - w Wydziale Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Tarno-

wo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115 (bud. A), Tarnowo Pod-
górne

 - w Filii Urzędu Gminy w Przeźmierowie przy ul. Rynko-
wej 75C. 

- elektronicznie – za pomocą formularza on-line (urucho-
mionego w dniu głosowania w zakładce: Budżet Inicjatyw 
Społecznych na www.tarnowo-podgorne.pl). 

Każdy może oddać jeden głos na jeden wybrany projekt. 
Na realizację projektów z II edycji Budżetu Inicjatyw Spo-

łecznych zarezerwowano w budżecie Gminy 25 000 zł, nie 
wszystkie zatem projekty uzyskają pełne wsparcie. O tym, kto 
zrealizuje w całości swoje zamierzenia, zadecydujemy my – 
mieszkańcy. Zapraszamy do głosowania!
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Z prac Rady Powiatu
Z prac Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Kolejne posiedzenie Powia-
towej Rady Społecznej ds. 
Osób Niepełnosprawnych 

odbyło się 16 marca. Udział w nim 
wzięły Elżbieta Tonder – powiato-
wy rzecznik ds. Osób Niepełno-
sprawnych oraz Dyrektor Cen-
trum Pomocy Rodzinie Elżbieta 
Bijaczewska. Głównym tematem 
Rady było zaopiniowanie podzia-
łu środków finansowych PERON 
na realizację zadań w 2017 rok. 

Propozycję podziału środków 
przedstawiła Dyrektor Elżbieta 
Bijaczewska: 

1) rehabilitacja zawodowa 
w kwocie 150 000 zł – szkole-
nie zawodowe O/N, promocja 
zatrudnienia O/N, przyznawa-
nie jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospodar-
czej lub wkład do spółdzielni so-

cjalnej, finansowanie, przysto-
sowywanie stanowisk pracy do 
potrzeb wynikających z potrzeb 
O/N 

2) rehabilitacja społeczna 
w kwocie 5 742 399 zł, z czego: 

– dofinansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych i opiek. – 
300 000 zł 

- likwidacja barier archit. ko-
munikacyj. tech. – 600 000 zł 

- zapotrzebowanie na sprzęt 
rehab. przedmioty ortop. – 
579 455 zł 

- dofinansowanie sportu, kul-
tury, rekreacji, turystyki O/N – 
40 000 zł 

- dofinansowanie kosztów 
działalności warsztatów terapii 
zajęciowej w Swarzędzu, Owiń-
skach, Konarzewie, Drzązgowie, 
Baranowie, Murowanej Gośli-

nie, Pobiedziskach i Luboniu  
– 4 222 944 zł. 

Do warsztatów 10 – 15% do-
kłada Powiat Poznański. Potrzeby 
w tym zakresie są znaczące. Dzię-
ki Radzie Powiatu i przeznaczeniu 
środków w kwocie 200 000 zł uda-
ło się zrealizować zaległe wnioski. 
Po wnikliwej analizie Rada Spo-
łeczna pozytywnie zaopiniowa-
ła podział środków finansowych 
z PEFRON na realizację zadań 
w 2017 roku, a w 19 marca Rada 
Powiatu na XXVI sesji podję-
ła uchwałę w sprawie określenia 
realizowanych przez powiat po-
znański zadań z zakresu rehabili-
tacji zawodowej i społecznej.

Z wyrazami szacunku 
Wiceprzewodnicząca  

Społecznej Rady 
~ Krystyna Semba

ODKODOWANY BIZNES
ODKODOWANY SAMORZĄD

IV ogólnopolska konferencja  
Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd

20 kwietnia 2017 r., Hotel 500, Tarnowo Podgórne
Wykład otwarcia: prof. Witold Orłowski
Szczegóły: www.odkodowany.pl
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Z notatnika Gminnego Strażnika
Tajemnice przepisów
Zapisane przepisy w ustawach 

i kodeksach nie zawsze są po-
prawnie odczytywane. Na prośbę 

mieszkańców przytaczam kilka przykła-
dów.

Identyfikacja psa 
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt 

zabrania się puszczania psów bez moż-
liwości ich kontroli i bez oznakowania 
umożliwiającego identyfikację właści-
ciela lub opiekuna. W praktyce oznacza 
to, że każdy pies biegający luzem powi-
nien być oznakowany. Jednak ustawa nie 
precyzuje wprost konkretnego sposobu. 
Może to być „adresówka – identyfika-
tor”, przeważnie wykonana w formie 
metalowego lub silikonowego breloka 
przypinanego do obroży lub aplikacji 
na obrożę, z wygrawerowanymi dany-
mi kontaktowymi właściciela. Kolejny 
sposób to „tatuaż” (metoda wykorzy-
stywana przez hodowców zwierząt ra-
sowych). W przypadku szczeniąt, tatuaż 
jest wykonywany najczęściej przez leka-
rza weterynarii posiadającego  stosow-
ne uprawnienia. Następnym sposobem 
jest „chipowanie”, które jest zabiegiem 
o największej trwałości. Jednak nie za-
wsze jest to rozwiązanie stuprocentowo 
skuteczne. W praktyce można bowiem 
spotkać psa zachipowanego, którego 
nie można znaleźć w bazach danych. 
Aby zatem mikrochip spełniał należycie 
swoją funkcję, czyli gwarantował odna-
lezienie właściciela, konieczne jest zare-
jestrowanie w bazie prowadzącej rejestr 
informacji odnośnie wszelkich danych 
zwierząt zachipowanych. Dlatego do-
konując takiego zabiegu u weterynarza, 
trzeba sprawdzić czy dane zostały prze-
kazane do bazy danych.

Świadkowie zdarzenia
Dla prowadzenia czynności wyjaśnia-

jących w sprawie o wykroczenie nie-
zbędne jest zeznanie świadka zdarze-
nia. Świadek jest osobowym źródłem 
dowodowym, a jego zeznania stanowią 
środek dowodowy. Jest to osoba fizycz-
na, posiadająca informacje o okolicz-
nościach i faktach istotnych w danej 

sprawie. Dlatego, gdy strażnik gmin-
ny bezpośrednio nie ujawni wykrocze-
nia, niezbędne jest złożenie zeznań lub 
zgłoszenie pisemne wykroczenia bez-
pośrednio przez osobę, która widziała 
określone zdarzenie. W ostatnim cza-
sie strażnicy mieli sytuację, gdy jeden 
z mieszkańców zgłosił, że pies sąsia-
da biega bez uwięzi po ulicy. Podczas 
sprawdzania zgłoszenia właściciel psa 
oświadczył, że jego pies nie opuszcza 
zamkniętej i ogrodzonej nieruchomości, 
dlatego nie ma możliwości, by biegał po 
ulicy. Poproszony o złożenie wyjaśnień 
świadek odmówił, a rozpytani okoliczni 
mieszkańcy też nie potwierdzili tego ro-
dzaju wykroczenia.

Przepisy ruchu drogowego 
Kolejne przykłady dotyczą prawa 

o ruchu drogowym. Pierwszy przykład 
dotyczy obowiązku zmiany w doku-
mentach. I tak właściciel pojazdu za-
rejestrowanego jest obowiązany zawia-
domić w terminie nieprzekraczającym  
30 dni starostę o zmianie stanu faktycz-
nego wymagającej zmiany danych za-
mieszczonych w dowodzie rejestracyj-
nym. Podobnie sprawa dotyczy prawa 
jazdy, ustawa o kierujących pojazdami 
zobowiązuję do zmiany stanu faktycz-
nego wymagającego zmiany danych 
w nim zawartych, w terminie 30 dni od 
dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Znaki drogowe umieszczone na dro-
dze w niektórych przypadkach przeka-
zują o wiele więcej informacji niż wy-
nika z ich głównego znaczenia. Nawet 
pojedynczy znak drogowy może odno-
sić się do przepisów ogólnych prawa 
o ruchu drogowym. 

Pierwszym wielokrotnie omawianym 
znakiem jest znak „strefa zamieszkania 
D-40”. 

Oznacza on, że: 
ü	w strefie tej pieszy korzysta z ca-

łej szerokości drogi i ma pierwszeństwo 
przed pojazdem – bezwzględne pierw-
szeństwo pieszego (art. 11 ust. 5 PoRD); 
ü	dzieci zgodnie z przepisami mogą 

być bez opieki osób dorosłych w takiej 
strefie (art. 43 ust. 1);
ü	ograniczenie dopuszczalnej pręd-

kości do 20 km/h (art. 20 ust. 2 PoRD);
ü	zakaz postoju w innym miejscu niż 

wyznaczone w tym celu (art. 49 ust. 2 
pkt 4 PoRD);
ü	każdy wyjeżdżający ze strefy jest 

włączającym się do ruchu (art. 17 ust. 1 
pkt 1 PoRD).

Powyższy znak nakazuje jechać z pra-
wej strony znaku, umieszczony może 
być np. na wysepce lub początku pasa 
rozdzielającego jezdnię, jadąc z prawej 
strony znaku dzieli dotychczasową jezd-
nię na dwie jezdnie jednokierunkowe. 
Zastępuje także znak zakaz wjazdu.

Ten znak oznacza początek ogólnodo-
stępnej drogi niepublicznej. Podobnie 
jak w przypadku strefy zamieszkania, 
jeżeli wyjeżdżamy z takiej drogi na dro-
gę publiczną, to włączamy się do ruchu 
i musimy ustąpić pierwszeństwa.

~ Artur Szeląg  
 Komendant SG
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Kącik Seniora

~ strona seniora

Wyjątkowy Pan Edmund

Zapraszamy  
do Częstochowy

Koło Seniora w Tarno-
wie Podgórnym or-
ganizuje  wyciecz -

kę do Częstochowy w dniach  
10 – 11 maja. Chętnych do wzię-
cia udziału w tej swoistej piel-
grzymce zapraszamy – są jeszcze 
wolne miejsca. Ze szczegółowym 
programem wycieczki można się 
zapoznać w Kole Seniora lub pod 
nr tel. 723 103 075.

~ Anna Gryska

W klasyfikacji III edycji 
„Korony Wielkopolskiej” 
w Nordic Walking nasz se-

nior Edmund Jurdziński zajął I miej-
sce w grupie wiekowej 70+. Oto im-
ponujące wyniki poszczególnych 
edycji jego marszu:

10 września 2016: Barlinek Mi-
strzostwa Polski – I miejsce

17 września 2016: Rożnowice 
I miejsce

12 listopada 2016: Pleszew II 
miejsce

12 lutego 2017: Piła II miejsce
18 marca 2017: Olandia I miejsce 

(finał)
Nasz senior uczestniczył rów-

nież w innych imprezach osiąga-
jąc doskonałe wyniki m.in. w ubie-
głorocznej „Koronie Wielkopolski 
2015/2016” – wtedy zajął II miejsce. 

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. Zdjęcia i wyniki naszego 
Mistrza można odszukać w Interne-
cie na www.koronawielkopolski.pl.

 ~ ARz

Przypominamy, że osoby prze-
wlekle chore, starsze czy sa-
motne mogą bezpłatnie od-

bierać zestaw „Koperta życia”, 
składający się z formularza, magne-
su i naklejki. 

Formularz zawiera opis historii 
choroby, listę zażywanych leków, 
dane chorego oraz kontakty do leka-
rza prowadzącego i do najbliższych 
członków rodziny. Lekarze i ratow-
nicy pogotowia znajdą w nim infor-
macje niezbędne dla wywiadu lekar-
skiego podczas interwencji w domu 
chorego. Koperta życia to zatem nie-
oceniona pomoc w zebraniu pod-

Koperty Życia czekają

stawowych wiadomości o stanie 
zdrowia poszkodowanego – ułatwia 
podjęcie szybkiej akcji medycznej.

W komplecie znajduje się tak-
że specjalna naklejka, którą war-
to umieścić naklejkę informującą 

o tym, że lekarz może skorzystać 
z koperty życia. Natomiast na lo-
dówce – bo tam najlepiej przecho-
wywać Kartę życia – przymocować 
specjalny magnes. Dlaczego akurat 
na lodówce? Bo to urządzenie po-
siada niemal każdy i praktycznie 
w każdym domu można ją znaleźć 
w kuchni. Nie trzeba tracić czasu na 
poszukiwanie. 

Bezpłatne zestawy można odbie-
rać w przychodniach, u pielęgniarek 
środowiskowych, w Biurze Obsłu-
gi Klienta w Urzędzie Gminy oraz 
w Filii Urzędu w Przeźmierowie. 
Akcja „Koperta życia” jest realizo-
wana przez Gminę Tarnowo Pod-
górne w ramach Programu „Gmina 
przyjazna seniorom”.  ~ ARz
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Pisanki zdobione kopiowym ołówkiem
~ wspomnienie

Siadam do pisania comiesięcznych 
wspomnień. Stosuję przy tym 
sprawdzoną zasadę szukania in-

spiracji i natchnienia w nieustannym 
porównywaniu zdarzeń dziejących się 
tu i teraz do tych z mojego dzieciństwa. 
Teoretycznie więc tematów zabrak-
nąć nie powinno. Powoli jednak staję 
się swego rodzaju zakładnikiem mo-
jej pisaniny w tej rubryce. Czas przed 
świętami Wielkiej Nocy wręcz idealnie 
nadawałby się do mojej comiesięcznej 
wiwisekcji. Cóż, kiedy już i rok, i dwa 
lata temu pisałem ze szczegółami o tym, 
jakie to ślady pozostawił w mej pamię-
ci ten okres i powrót do tematu nawet 
z nieco innej perspektywy mógłby wy-
wołać u czytelników poczucie znuże-
nia. Ale z drugiej strony wielkanocny 
numer naszej gazety, a wspomnienia na 
inny temat? Nie może tak być! Tym bar-
dziej, że wobec świąt o charakterze re-
ligijnym czas mojego dzieciństwa, lata 
„jedynie słusznego” ustroju mają pe-
wien dług do spłacenia. Najważniejsze 
przecież – bo duchowe – przeżywa-
nie tego okresu marginalizowane było 
wtedy i spłycane, a w oficjalnej propa-
gandzie sprowadzane głównie do prza-
śnych relacji z polewania wodą. Obrzę-
dy religijne towarzyszące Wielkanocy 
przedstawiano wówczas jako przeży-
tek, w poetyce i w formie obrazków ro-
dem z ludowego skansenu. Niestety nie 
czuję się na siłach, by dla przeciwwagi 
przedstawić tu narrację o charakterze re-
ligijnym. Zwłaszcza w kontekście mo-
ich przeżyć tego rodzaju z wczesnego 
dzieciństwa. Mając pełną świadomość 
wagi duchowego przesłania Świąt poru-
szę więc i ja kilka wątków dotyczących 
atrybutów i zdarzeń im towarzyszących. 
Tym bardziej, że małym dzieckiem bę-
dąc w latach sześćdziesiątych, najważ-
niejsze było dla mnie na Wielkanoc 
podjadanie potraw ze Święconki, nad-
gryzanie baranka z cukru, mazurka lub 
drożdżowej babki, a zwłaszcza wspo-
mniany wyżej w niechlubnym kontek-
ście Śmigus Dyngus! Malowanie jajek? 
Niekoniecznie miłe wspomnienia z tym 
mam! Najlepiej szło mi na samym po-
czątku z gotowaniem ich w wywarze 
z cebulowych łusek. Później już było 
tylko gorzej! Jako osobie nieobdarzo-
nej choćby szczątkowym tylko talentem 
plastycznym ciężko szło mi zdobienie 

jajek i wydmuszek. Pamiętam jak pew-
nego razu jedna z pań nauczycielek wi-
dząc męczarnie, jakie towarzyszyły mi 
przy tej czynności, poradziła mi bym 
użył w celu narysowania świątecznego 
motywu czy czegoś co mogłoby cho-
ciaż go przypominać…ołówka kopio-
wego. Nie było wtedy specjalistycznych 
barwników, pisaków ani innych możli-
wości trwałego kolorowania, a ołówek 
kopiowy świetnie się do tego nadawał. 
W kontakcie z wilgocią, a zwłaszcza śli-
ną, zabarwiał się trwale na ciemnonie-
bieski kolor. Młodszym czytelnikom 
pewnie w tym miejscu trzeba wyjaśnić, 
że był to taki specjalny ołówek chemicz-
ny używany do kopiowania w tym sen-
sie, że… pisania przez kalkę w czasach, 
gdy nie było kserokopiarek ani nawet 
długopisów. Gdy potrzeba było mieć 
kilka identycznych egzemplarzy od-
ręcznie pisanego tekstu, to między kart-
ki papieru wkładało się odpowiednią 
stroną tzw. kalkę ołówkową czyli rodzaj 
cienkiego papieru pokrytego z jednej 
strony niebieskim lub czarnym rodza-
jem nawoskowanego tuszu. Brudziło się 
wszystko od tego wokół niemiłosiernie! 
Twardy ołówek kopiowy zapewniał wy-
raźność pisma, a przede wszystkim jego 
trwałość. Używający go często nosi-
li go za uchem z bakelitową osłoną na 
rysik. W poprzednim miesiącu pisałem 
o rachunkach znalezionych w dokumen-
tach mego ojca. Większość z nich pisa-
na była właśnie ołówkiem kopiowym. 
I mimo że powstały z górą 70 lat temu, 
to można je bez problemu dziś odczy-
tać. Jak się mają do dawnych dzisiejsze 
rachunki wyplute z bezdusznych druka-
rek, których pismo niknie błyskawicz-
nie w świetle dziennym? Paradoksalnie 
i nieoczekiwanie dla mnie samego mo-
tyw kopiowego ołówka pojawił się jak 
widać w kontekście wielkanocnym. 

Na marginesie już, żeby do cna wy-
eksploatować temat tego jednego z naj-
powszechniejszych i w pewnym sensie 
niebezpiecznych przyborów biurowych, 
przypomniało mi się wydarzenie zwią-
zane z innym jeszcze jego użyciem. Je-
den z kolegów w mojej klasie, skłonny 
do niekonwencjonalnych zachowań jak 
powiedziałoby się dzisiaj a wtedy łobu-
ziak po prostu, zeskrobał sporą porcję 
grafitu z onego ołówka i taką sproszko-
waną substancję dmuchnął w oko naj-

spokojniejszej w klasie koleżanki. Po-
drażnione oko dziewczynki zalało się 
w mig fioletowymi łzami, budząc nie-
zdrową sensację i rechot szkolnej spo-
łeczności. O powszechnym barwieniu 
języków, robieniu trudno zmywalnych 
„tatuaży” i nieobyczajnych napisów na 
ciele już nie wspomnę. Pamiętam jak 
mama utyskiwała na temat zniszczonego 
w ten sposób śnieżnobiałego wykroch-
malonego kołnierzyka, jaki przypina-
ło się w tamtych czasach do szkolne-
go mundurka, zrobionego ze świecącej 
podszewki.

Ze zdarzeń związanych z Wielkano-
cą, niosących ze sobą szczególnie pożą-
dane uczucie niebezpiecznej ekscytacji, 
wspominam też donośne strzelanie przy 
użyciu karbidu. W litrowej puszce po 
farbie umieszczało się połyskujące kar-
bidowe kamyki, zalewało małą ilością 
wody, robiło się dziurkę i… Te swo-
iste fajerwerki słychać było odmiennie 
niż dzisiaj: na Wielkanoc właśnie, a nie 
w sylwestrową noc! Pewnego roku pa-
miętam też swe krokodylowe łzy, gdy 
ktoś „zapobiegliwy” w jedną noc wyciął 
nam na ogrodzie wszystkie bazie i oka-
zały krzew bukszpanu. 

Moje dziecięce Wielkanoce. Różne 
były jak widać! Nie byłoby świata bez 
nich!

~ Grzegorz Leonhard
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Różnice we wniosku w porównaniu 
do roku ubiegłego.

Płatność do kóz, płatność do 
owiec – rolnik tylko w tytule wskazuje, że 
ubiega się o przyznanie tych płatności i nie 
musi składać dodatkowych dokumentów.

W tytule dodano możliwość ubiega-
nia się o pierwszą premię pielęgnacyjną 
do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 
2014-2020). Płatność dla młodych rolni-
ków – pole 08 przeniesione do sekcji IX 
Oświadczenia i zobowiązania. Dodano 
Sekcję IV Płatność dla młodych rolni-
ków. Usunięto sekcję Liczba posiadanych 
zwierząt, do których mają zostać przyzna-
ne płatności. Nie trzeba podpisywać za-
łączników graficznych.

Str. 2: kol. 11, 12 i 14 wypełniana jest 
też dla płatności rolno-środ., rolno-środ.-
-klim i płatności ekologicznej, jeśli rolnik 
posiada niezgłoszone do płatności uprawy 
trwałe, trwałe użytki zielone lub gr. orne. 
Usunięto kolumnę „Element proekolo-
giczny”.

Str. 3: ubiegający się tylko o przyzna-
nie płatności w ramach syst. wsparcia 
bezpośr. wypełniają kol. 1-5 i 10 (jeśli do-
tyczy), a ubiegający się o płatność rolno-
-środ., rolno-środ.-klimatyczną lub eko-
log. - kol. 1-5, 8 i 9 (jeśli dotyczy).

Str. 4: dodano oświadczenia: dotyczą-
ce rolnika aktywnego zawodowo, o zgod-
ności z fakt. sposobem użytkowania wy-
rysowanych na mat. graf. dz. rolnych, o 
posiadaniu tytułu prawnego do działek 
wchodzących w skład Zasobów Własno-
ści Rolnej Skarbu Państwa.

Warto podać nr tel., bo często można za-
łatwić sprawę w Agencji bez dojazdu. 

Formularz Oświadczenia o po-
wierzchni obszarów proekologicznych 
– dotyczy gosp. rolnych o powierzchni 
gruntów ornych pow. 15 ha

Kol. 1: rolnik wskazuje położenie dz. 
ewidencyjnej, na której będzie deklarował 
element EFA - usunięto kolumnę w czę-
ści dot. dz. ewidencyjnych, informująca o 
występowaniu elementu proekologiczne-
go na danej dz. ewidencyjnej.

Kol. 4: należy wpisać faktyczną wiel-
kość elementu proekolog. (EFA) w me-
trach lub sztukach, która nie została 
włączona do powierzchni dz. rolnej (wy-
pełniana tylko przy deklarowaniu nastę-
pujących elementów proekologicznych: 
EFA2 - żywopłoty/pasy zadrzewione, 
EFA3 - drzewa wolnostojące, EFA6 - mie-
dze śródpolne, EFA8 - rowy, EFA9 - strefy 

buforowe). Do powierzchni działki rolnej 
nie wlicza się powierzchni elem. proeko-
log.: EFA2 - żywopłoty/pasy zadrzewio-
ne pow. 2 m szer., EFA3 - drzewa wolno-
stojące  poza obszarem dz. rolnej, EFA4 
– zadrzewienia liniowe, EFA6 - miedze 
śródpolne, które nie stanowią drogi dojaz-
dowej wydzielonej w obrębie dz. rolnej 
(grunt orny) i jej szerokość w obrębie dz. 
rolnej nie przekracza 2 m, EFA8 - rowy 
pow. 2 m szer., EFA9 - strefy buforowe, 
na których nie jest prowadzona dział. rol-
nicza.

Pole dot. rezygnacji z obowiązku prze-
strzegania wymogów zazielenienia i 
wspólnej realizacji praktyki utrzymania 
EFA (02, 03 i 04) przeniesiono do oświad-
czenia.

Zasady deklarowania działek rolnych 
w 2017 roku 

Grupy upraw: JPO – jednolita płat-
ność obszarowa; JPO Z - zagajniki o krót-
kiej rotacji, JPO L - obszary zalesione po 
2008 r. (PROW 2007-2013 i 2014-2020), 
ONW – tylko gdy rolnik ubiega się o płat-
ność ONW do dz. rolnej, PRS - płatność 
rolnośrod. (PROW 2007-2013), PRSK – 
płatność rolno-środ.-klim (PROW 2014-
2020), RE - płatność ekologiczna (PROW 
2014-2020), P – płatność związana z prod. 
odrębnie dla każdego schematu: P skro-
bia – do powierzchni uprawy ziemniaków 
skrobiowych, P burak cukrowy – buraków 
cukrowych, P chmiel – chmielu, P len – 
lnu, P konopie – konopi włóknistych, P 
STR – roślin strączkowych na ziarno, P 
PAS – roślin pastewnych, P truskawka – 
truskawek, P pomidory –  pomidorów. 

Działki „główne” – grupy upraw: JPO; 
JPO Z (zagajniki o krótkiej rotacji), JPO 
L (obszary zalesione po 2008 r.), ONW, 
PRS, PRSK, RE (gdy działka tylko do 
płatności ONW, PRS, PRSK, RE). Dział-
ki główne muszą mieć powierzchnię mi-
nimum 0,1 ha. 

Grupy upraw dla płatności ekolog., 
płatności rolnośrod. oraz płatności rol-
no-środ.-klim.: PRS (płatność rolnośrod. 
PROW 2007-2013) dla każdej rośliny (z 
wyjątkiem Pakietu 2), PRSK (płatność 
rolno-środ.-klim. PROW 2014-2020) dla 
każdej rośliny, RE (płatność ekologiczna 
PROW 2014-2020) dla każdego wariantu/
pakietu, z określonymi wyjątkami. Dział-
ki o min. powierzchni 0,1 ha.

W przypadku deklarowania „podrzęd-
nych” działek rolnych z grupami upraw: 
TUZ, TUZ C (TUZ wartościowy pod 

względem środowiskowym), P (płatności 
związane do powierzchni upraw – dla każ-
dego rodzaju należy zadeklarować odręb-
ną działkę rolną) oraz wykazywania upra-
wy konopi lub upraw na gruntach ornych 
(na potrzeby dywersyfikacji upraw) oraz 
pojedynczej uprawy (dla płatności rol-
nośrod. (PROW 2007-2013) lub płatno-
ści rolno-środ.-klim (PROW 2014-2020) 
lub płatności ekologicznej (PROW 2014-
2020)), działki te oznaczyć należy np. A1, 
A2 … A10, AA1, AA2…itd. 

Deklarowane uprawy na potrzeby dy-
wersyfikacji upraw powinny być zgodne 
z Wykazem upraw na gruntach ornych 
na potrzeby dywersyfikacji upraw (www.
arimr.gov.pl) lub w Instrukcji wypełniania 
spersonalizowanego wniosku o przyzna-
nie płatności i materiału graficznego na 
rok 2015.

W przypadku grupy upraw P STR (płat-
ność do powierzchni upraw roślin strącz-
kowych na ziarno) należy zawsze dodat-
kowo wykazać w odrębnej pozycji we 
wniosku powierzchnię uprawy soi, jako 
odrębną „podrzędną” działkę rolną – o ile 
dotyczy, a w przypadku realizacji prakty-
ki dywersyfikacji upraw dodatkowo na-
leży wykazać, jako odrębne „podrzędne” 
działki rolne, wszystkie pojedyncze upra-
wy zgłoszone do tej płatności. 

• Działki te należy oznaczać we wnio-
sku, np. A1a, A1b…itd. W przypadku gru-
py upraw P PAS (płatność do powierzch-
ni upraw roślin pastewnych) na potrzeby 
realizacji praktyki dywersyfikacji upraw 
dodatkowo należy wykazać, jako odrębne 
„podrzędne” działki rolne, wszystkie po-
jedyncze uprawy zgłoszone do tej płatno-
ści. Działki te należy oznaczać we wnio-
sku, np. A1a, A1b…itd. 

Oświadczenia o zwierzętach zadekla-
rowanych do płatności

W oświadczeniu rolnik wypełnia imię i 
nazwisko, numer identyfikacyjny, wska-
zuje do jakiej płatności deklaruje zwierzę-
ta i wymienia zwierzęta, które zgłasza do 
ww. płatności. Proszę pamiętać o wpisa-
niu daty wypełniania Oświadczenia i jego 
podpisaniu. Termin składania wniosków 
o dopłaty nie będzie wydłużony do 15 
czerwca.

Uczulam na to rolników, którzy się 
przyzwyczaili przez ostatnie dwa lata do 
wydłużania terminu.

Opracował:  
~ Wiesław Biały

Dopłaty bezpośrednie na rok 2017
~ rolnictwo
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Wiadomości brackie 

Dzień Kobiet jest szczególną oka-
zją do złożenia serdecznych ży-
czeń naszym paniom. Bractwo 

Kurkowe w Tarnowie Podgórnym trady-
cyjnie z tej okazji zorganizowało – przy 
wsparciu Gminy Tarnowo Podgórne – 
11 marca zawody strzeleckie. Panie i sio-
stry przybyłe na strzelnicę bracką powi-
taliśmy kwiatami i lampką szampana. Na 
strzelnicę przybyli członkowie z bractw: 
Grodu Przemysława, Poznańskiego, 
Pniew, Mieszkowa, Śmigla, Sierakowa, 
Szamotuł i Budzynia. Rywalizowaliśmy 
w sześciu konkurencjach. Wśród pań 
najlepsze okazały się Maja Stępień, Irena 
Stęczniewska i Justyna Szabelska. Tarczę 
okolicznościową wystrzelał brat Grze-

gorz Jaskuła. Puchar Wójta Gminy Tar-
nowo Podgórne Tadeusza Czajki zdobył 
brat Krzysztof Cieślik. Z inicjatywy bra-
ta Marka Szajkowskiego upamiętniliśmy 
,,Żołnierzy Niezłomnych” rozgrywając 
zawody. Tarczę wystrzelał brat Mariusz 
Krajewski z KBS Mieszków, której fun-
datorem był brat Marian Herman z Siera-
kowa, ubiegłoroczny zwycięzca. Siostry 
i bracia postanowili na stałe wprowadzić 
tarczę ,,Żołnierzy Niezłomnych” do pro-
gramu zawodów z okazji Dnia Kobiet, 
chcąc w ten sposób przypomnieć rolę 
tego frontu w walce o niepodległość. 
Drogie Panie! Byłyście wesołe, uśmiech-
nięte i czarujące! Życzę Wam samych 
pięknych dni w ciągu całego roku. 

22 marca we Wronkach odbyło się 
Walne Zebranie Sprawozdawcze Okrę-
gu Szamotulskiego Kurkowych Bractw 
Strzeleckich. Nasze bractwo reprezen-
towali: Stanisław Bączyk, Przemysław 
Pomian, Stanisław Leitgeber, Krzysztof 
Cieślik, Magdalena Mazantowicz, Ber-
nard Mazantowicz i Mikołaj Mazanto-
wicz. Delegaci udzielili absolutorium 
zarządowi Okręgu Szamotulskiego. 

Informujemy, że strzelnica jest otwar-
ta w każdy wtorek i czwartek w godz. 
16.00-20.00. Zapraszamy! Szczegóło-
wych informacji udziela brat Leszek Je-
rzak pod nr tel. 880 584 242. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ St. Bączyk

W Centrum Kultury i Sportu 
w Sadach, 11 marca, w od-
było się spotkanie z okazji 

Dnia Kobiet, w którym uczestniczyło 
wiele mieszkanek naszej wsi. Miłą i cie-
płą atmosferę zapewniła męska część 
Rady Sołeckiej. Zorganizowany został 
słodki poczęstunek oraz muzyka, przy 
której panie bawiły się do późnych go-
dzin wieczornych. 

~ Elżbieta Nowaczyk, Sołtys Sadów

Kobieco  
w Sadach
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Dla Misji

Bezpłatne zajęcia popołudniowe

Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne na bez-
płatne zajęcia malarskie, technik artystycznych, wikli-
niarskie, rehabilitacyjne. 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach od 16.00 
do 19.00 w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Barano-
wie przy ulicy Wspólnej 5. Pierwsze spotkanie już 24 kwiet-
nia – zajęcia odbywają się do końca czerwca, telefon kontak-
towy 500 420 323 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Już po raz czwarty w okresie Wielkiego Postu uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Baranowie włączyli się 
do Akcji „Woreczek ryżu” z inicjatywy Diakonii Chary-

tatywno-Misyjnej Wspólnoty Porcjunkula przy klasztorze oo. 
Franciszkanów na Górze Przemysła w Poznaniu. Do wzięcia 
udziału w tym przedsięwzięciu zachęciła nas siostra naszej 
uczestniczki Zuzanna Szulc. Akcja posiada trzy wymiary:  

- postu: w wybranym dniu WORECZEK RYŻU staje się dla 
nas, jeżeli to możliwe, jedynym posiłkiem

- jałmużny: pieniądze, które przeznaczylibyśmy na posiłki 
składamy jako ofiarę na potrzebujących, 

- modlitwy: wspominamy  w modlitwie ubogich, głodnych 
i cierpiących. 

Nasi uczestnicy przygotowywali materiał do zszycia odry-
sowując od szablonu kształt woreczka, następnie wycinali po 
wyrysowanych liniach i prasowali paski materiału, które zosta-
ły zszyte na maszynie. Kolejnym etapem w pracy było obcina-
nie nitek, wywracanie woreczków na prawą stronę i wkładanie 
woreczków z ryżem. Do każdego woreczka została dołączona 
informacja o celu akcji i przez kogo były wykonane woreczki.

Po gotowe woreczki przyjechał do Warsztatu ojciec Michał 
Baranowski, który w podziękowaniu za naszą pracę przy-
wiózł nam kalendarz wspólnoty, książkę „Fatima - objawie-
nia” i słodkości, a każdego obdarował obrazkiem z modlitwą 
Anioła z Fatimy. 

Cieszymy się bardzo, że jako Warsztat mogliśmy ponownie 
włączyć się do tej akcji.

~ Elżbieta Kram  Kierownik WTZ ROKTAR

W naszym WTZ mieliśmy możliwość gościć 
Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckie-
go, który 20 marca miał wizytację kanonicz-

ną w Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie.  
O 10.00 grupa uczestników wraz z opiekunami i chętnymi ro-
dzicami uczestniczyła we mszy św. w kościele parafialnym. 
Wszyscy chętni zebrani na uroczystości otrzymali Sakrament 
Namaszczenia Chorych. O 12.30 Prezes Małgorzata Wilga-
-Siemkowicz wraz z Panem Sołtysem Mieczysławem Pacz-
kowskim oczekiwała na przyjazd księdza Arcybiskupa Sta-
nisława Gądeckiego przed wejściem do Warsztatu. Chwilę 
później, wraz z uczestniczkami – Elżbietą i Weroniką – powi-
tałam naszego dostojnego gościa wraz z jego współpracowni-
kami oraz księdzem p

roboszczem Andrzejem Strugarkiem z kościoła w Barano-
wie. Ksiądz Arcybiskup z zainteresowaniem przyglądał się 
codziennym zajęciom w pracowniach, rozmawiał z uczestni-
kami oraz znalazł czas na filiżankę herbaty i pyszny sernik, 
upieczony z tej okazji w Pracowni Gospodarstwa Domowe-
go. Uczestnicy – Marta i Mateusz – pożegnali Jego Ekscelen-
cję, wręczając mu ręcznie wykonaną tacę z wikliny. Wszyscy 
obecni w Warsztacie na pamiątkę wizyty otrzymali obrazek od 
Księdza Arcybiskupa.

~ Elżbieta Kram 
Kierownik WTZ

Klub sportowy osób niepełno-
sprawnych z Tarnowa Podgórne-
go i Rokietnicy rozpoczął sezon 

rowerowy. 1 kwietnia spotkaliśmy się na 
plaży, nad Jeziorem Lusowskim w gronie 
15 zawodników i ich opiekunów pod kie-
runkiem trenera Grzegorza Krzemińskie-
go. Dla tych z lepszą kondycją była jazda 
rowerem wokół jeziora, pozostali ćwiczyli 
marszobieg do Lusówka i z powrotem. Na 
zakończenie czekały na wszystkich kieł-
baski z grilla. Pogoda była wspaniała, mo-
gliśmy cieszyć się pięknymi lusowskimi 

widokami i nabierać coraz większej pew-
ności w zdobywaniu sportowych umiejęt-
ności. Była też okazja do rozmów rodzi-
ców i do integracji. 

To już prawie trzeci rok, jak uprawiamy 
wyczynowo sport, trenując lekkoatletykę i 
pływanie. Treningi mamy dwa razy w ty-
godniu: lekkoatletyka - we wtorki w godz. 
16.00 – 18.00 w WUEF Club w Tarno-
wie Podgórnym (sporadycznie na stadio-
nie GKS Tarnovia), pływanie – w czwart-
ki w godz. 19.00 – 20.00 na Tarnowskich 
Termach. Bierzemy od dwóch lat udział 

w Półmaratonie Bieg Lwa i Triathlo-
nie Lwa oraz w wielu innych imprezach 
sportowych w naszym regionie. Zajęcia 
prowadzi dyplomowany trener Grzegorz 
Krzemiński, mający ponad 20-letnie do-
świadczenie w szkoleniu osób niepełno-
sprawnych. Wszystkich zainteresowa-
nych uprawianiem wyczynowego sportu 
zapraszamy! 

Zajęcia są finansowane przez Gminę 
Tarnowo Podgórne. Grażyna Nowicka tel. 
508-610-256

Niezwykły gość w WTZ

Rowerowo i marszobiegowo!
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XIII edycja konkursu „Mój pomysł na biznes”

Studenckie, wiosenne klimaty
Drugi semestr w toku. Zajęcia nabrały wiosennego roz-

machu. Nasze stowarzyszenie rozrasta się – nowi 
chętni zasilają szeregi UTW. Jednocześnie dokonuje-

my weryfikacji naszych członków, (nie chcemy tzw. martwych 
dusz) nastawiamy się na jakość, nie na ilość.  

Po raz ostatni w tym semestrze zachęcam wszystkich zainte-
resowanych do wysłuchania następujących wykładów:

- 26 kwietnia – dr hab. n. med. Paweł Bogdański: Otyłość, 
epidemia XXI w.

- 10 maja – ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot: Religie świata – 
Judaizm wg Biblii cz.3: Okres królewski

Zapraszamy do LO w Tarnowie Podgórnym – początek 
o 17.00. Wykłady mają charakter otwarty. 

Przypominam, że jest możliwość korzystania z częściowo 
refundowanych biletów na imprezy organizowane przez GOK 
Sezam (dwa razy w roku). 

Zarząd UTW organizuje wycieczkę do San-
domierza, Kazimierza nad Wisłą,  Lublina, Na-
łęczowa i Kozłówki w dniach 30 maja - 3 czerwca. 

W związku ze zbliżającą się spartakiadą seniorów radzimy 
naszym słuchaczom,  i członkom gminnych klubów seniora 
założyć dresy, rozruszać kości, nabrać formy, poprawić kon-
dycję fizyczną i psychiczną przed czekającymi rozgrywkami.

W minionym miesiącu grupa turystyczna zwiedziła Mu-
zeum Bambrów w Poznaniu, Muzeum Rolnictwa w Szrenia-
wie i z wielką pompą pożegnała zimę topiąc Marzannę – zi-
mową pannę (zaraz zrobiło się cieplej). 

Święta Wielkanocne to czas składania życzeń. Zarząd UTW 
życzy wszystkim przyjaciołom, darczyńcom i słuchaczom 
przeżycia tych pięknych dni w miłej rodzinnej atmosferze 
wzbogaconej prezentami zajączka i strugami dyngusa (drze-
wiej to się panny polewało, np w Lusówku, na mostku wodą 
prosto z Samy!

~ Maria Zgoła

6 kwietnia w Gimnazjum im. Pol-
skich Noblistów w Baranowie od-
był się finał konkursu „Mój pomysł 

na biznes”, którego organizatorem jest 
Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsię-
biorców oraz Gmina Tarnowo Podgórne. 

Na początku lutego zespoły zakwa-
lifikowane do finału, uczestniczyły 
w zwiedzaniu zakładów pracy z tere-
nu naszej Gminy: Banku Zachodniego 
WBK, Schattdecor oraz Noti. Uczestni-
cy poznali tam różne formy prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz techniki 
i narzędzia marketingowe, które później 
wykorzystali podczas tworzenia swoich 
projektów. Zadaniem uczestników kon-
kursu było przygotowanie, a następnie 
zaprezentowanie przed komisją swojego 
pomysłu na biznes, wykorzystując różne 
środki, m.in. prezentacje multimedialne, 
plakaty, foldery itp. 

W skład komisji, która oceniała pra-
cę uczestników wchodzili: Anna Czajka 
z firmy Schattdecor, Agnieszka Rzeźnik 
z Urzędu Gminy, Mariusz Skrzypczak 
z Banku Zachodniego WBK S.A., Ry-
szard Balcerkiewicz z firmy NOTI oraz 
członkowie TSP: Anna Reiter, Bartosz 
Majda i Krzysztof Szumski. Wszystkie 
pomysły okazały się bardzo interesują-
ce i oryginalne, a prace zostały przygo-
towane na bardzo wysokim poziomie. 
Oceniający zauważyli duży potencjał 
twórczy we wszystkich uczestnikach, 
jednak tylko cztery zespoły mogły być 
wyróżnione. 

W finale konkursu „Mój pomysł na 
biznes” dwa pierwsze miejsca zaję-
li uczniowie Gimnazjum w Baranowie: 
I – Katarzyna Wojewoda i Jan Maj-
chrzak, II – Sonia Olszyk oraz Aleksan-
dra Perz z Gimnazjum w Baranowie. 
Trzecie miejsce zajął Aleksander Wisz-
niowski z Liceum Ogólnokształcącego 
w Tarnowie Podgórnym. Tegoroczne 
czwarte miejsce, które zajęła liealistka 
Anna Dudziak zostało również wyróż-
nione. Nagrody wręczyli Wójt Tade-
usz Czajka (Gmina wraz z Tarnowskim 
Stowarzyszeniem Przedsiębiorców jest 
współfundatorem nagród) oraz Krzysz-
tof Szumski i Bartosz Majda w imieniu 
TSP. Zarząd Tarnowskiego Stowarzy-
szenia Przedsiębiorców postanowił po 
raz pierwszy w historii konkursu nagro-
dzić uczestników nie tylko nagrodami 
rzeczowymi. W ramach wyróżnienia, 
laureaci konkursu będą mogli zaprezen-

tować swoje pomysły na majowym spo-
tkaniu Stowarzyszenia. 

W imieniu Tarnowskiego Stowarzy-
szenia Przedsiębiorców chciałabym 
podziękować przede wszystkim opie-
kunom uczniów szkół: Renacie Macie-
jewskiej oraz Małgorzacie Jednac-Ant-
kowiak z Gimnazjum w Baranowie, 
Beacie Skrzypińskiej z Liceum Ogólno-
kształcącego w Baranowie oraz Tatia-
nie Tatarskiej z Gimnazjum w Tarnowie 
Podgórnym. Podziękowania składamy 
również zakładom pracy, TPBUS-owi, 
dyrekcjom szkół oraz Gminie za zaan-
gażowanie i udział w zorganizowaniu 
konkursu.

Już teraz zapraszamy do udziału w ko-
lejnej, XIV edycji w przyszłym roku!

~ Dagmara Skwierczyńska
Koordynator konkursu  

„Mój pomysł na biznes”



24    | sąsiadka~czytaj | kwiecień 2017

~ stowarzyszenia

Walne Zebranie Stowarzysze-
nia Przyjaciół Przeźmierowa 
i Baranowa „Nasze Małe Oj-

czyzny” odbyło się 24 lutego. Zgodnie 
z wcześniejszymi zapowiedziami naj-
ważniejszą kwestią było przekształce-
nie dotychczasowego stowarzyszenia 
zwykłego w stowarzyszenie (rejestro-
we) zgodnie z przepisami nowego pra-
wa o stowarzyszeniach.

Na wstępie Przewodniczący Stowa-
rzyszenia Leszek Wardeński przedstawił 
powody i cel przeprowadzenia zmian 
organizacyjnych. Szczegółowo przed-
stawiony został nowy statut stowarzy-
szenia i przeprowadzono dyskusję nad 
zaproponowanymi rozwiązaniami. Po 
wyborze komisji skrutacyjnej uchwalo-
no za zgodą wszystkich członków Sto-
warzyszenia, zmianę stowarzyszenia 
zwykłego w stowarzyszenie w trybie 
art 42a ustawy z 07.04.1989 r. prawo 
o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017 poz. 
210). Dokonano też ponownego wybo-
ru władz stowarzyszenia w dotychcza-

sowym składzie (szczegóły na stronie 
internetowej www.przezmierowo.org). 

Podjęto decyzję o zmianie nazwy, 
nowe stowarzyszenie będzie nazywało 
się – Stowarzyszenie Przyjaciół Prze-
źmierowa i Baranowa. 

W dalszej części zebrania prawni-
cy współpracujących kancelarii szero-
ko informowali o stanie prowadzonych 
spraw odszkodowawczych. Wywią-
zała się dyskusja, a prawnicy udzielali 
wyjaśnień w  kwestiach interesujących 
mieszkańców. Wszyscy dziękowa-
li prawnikom za rzetelność i skuteczne 
działania. W ostatnim okresie szczegól-
nie warte podkreślenia są wyroki Sądu 
Najwyższego oddalające skargi kasacyj-
ne Lotniska, co ostatecznie potwierdza 
słuszność naszych wysiłków i zasad-
ność roszczeń odszkodowawczych.

Obecnie zadaniem Zarządu bę-
dzie wprowadzenie w życie podjętych 
uchwał, sądową rejestrację, co powinno 
nastąpić w ciągu miesiąca od  złożenia 
wymaganych dokumentów. O fakcie re-

jestracji w KRS poinformujemy odręb-
nie.

Stowarzyszenie jest otwarte dla 
wszystkich zainteresowanych i chętnie 
przyjmuje nowych członków oraz odno-
wi członkostwo wcześniej zarejestrowa-
nych.

Zachęcamy szczególnie mieszkań-
ców naszych miejscowości do czynne-
go udziału w pracach Stowarzyszenia. 
Po zmianach organizacyjnych zakres 
działań zostanie znacznie rozszerzony.  
Chcemy w większym stopniu zajmować 
się wszystkimi problemami życia na-
szych miejscowości. Aby móc skutecz-
nie pomagać mieszkańcom musimy le-
piej rozpoznawać potrzeby i problemy. 
W tym celu przywracamy od kwietnia 
dyżury Zarządu Stowarzyszenia w każ-
dy trzeci czwartek miesiąca w godz. 
18.00 – 19.00 w siedzibie Przeźmiero-
wo przy ul. Kościelnej 46/48 w sali 116 
w Szkole Podstawowej.

~ Przewodniczący Leszek Wardeński

Nasze Małe Ojczyzny

Bezczynność zniewala – intelektualnie i duchowo, aby 
być wolnym, trzeba działać (autor nieznany) – to motto 
cały czas przyświecało mojej działalności społecznej 

na rzecz naszej małej Ojczyzny. Po 21 latach pracy społecznej 
w Zespole Pieśni i Tańca „Lusowiacy” przekazuję z końcem 
czerwca 2017 r. kierownictwo wybranej w demokratycznych 
wyborach Elżbiecie Kucharskiej. 

Dziękuję za 21 lat pracy społecznej
21 lat to znaczący czas w budowaniu potencjału naszego ze-

społu. Zasługi w tym budowaniu mają wójtowie: Waldy Dzi-
kowski, Krzysztof Krzysztofiak, Kazimierz Marchlewski i 
Tadeusz Czajka oraz zawsze przychylni radni wszystkich ka-
dencji, a także współpraca z GOK Sezam i dyrektorem Szy-
monem Melosikiem.

Nie zawsze była to łatwa droga. W tym czasie przewinę-
ło się czterech choreografów, z których żaden z nich nie miał 
doświadczenia w pracy z zespołem wielopokoleniowym. Jed-
nak znaczący wpływ na budowanie obecnego potencjału miał 
Roman Matysiak oraz obecny Dariusz Jezierski. Przy współ-
udziale kierownika wokalno-muzycznego Zdzisława Pawla-
czyka opracowaliśmy znaczący program artystyczny, którego 
część mogli Państwo podziwiać na naszym koncercie jubile-
uszowym. 

Moje podziękowania pragnę skierować do wszystkich obec-
nych i byłych członków Zespołu za wkład pracy w budowanie 
tak znaczącego dorobku (to już drugie pokolenie ma w tym 
swój udział). Czas ten był naznaczony wieloma sukcesami 
zarówno w kraju jak i zagranicą. Chciałabym dziś podzięko-
wać wszystkim (nie wymieniam, bo lista byłaby bardzo dłu-
ga), którzy mnie wspierali, za współpracę, życzliwość, wyro-
zumiałość.

Z głębi serca dziękuję!

~ Krystyna Semba
PS. Ale w Zespole zostaję i nadal będę tańczyć!
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Zarząd koła PZW nr 132 w Tarnowie Podgórnym zapra-
sza członków koła na Zawody Wędkarskie o Puchar 
Przechodni im. Gerarda Raszewskiego, które odbędą 

się 3 maja na zalewie Radzyny Małe. Zbiórka uczestników 
o 7.00. Połów na 1 wędkę. Zawody rozegrane zostaną w trzech 
sektorach i są zaliczane do rozgrywek GPx koła w spławiku. 

Ponadto Zarząd koła zaprasza na zawody spinningowe na 
rzece Warcie w Puszczykowie – 14 maja, zbiórka o 7.00 na 
przystani w Puszczykowie. Zawody są również zaliczane do 
GPx w spinningu. 

1 kwietnia odbyła się wiosenna narada Rejonu XII okręgu 
PZW w Poznaniu. Wybrano koło wiodące – zostało nim koło 
tarnowskie, a przewodniczącym rejonu został Prezes Zdzisław 
Braciszewski. Zebrani składają podziękowania załodze restau-
racji La Siesta w Tarnowie Podgórnym za gościnę i miłą ob-
sługę.  

2 kwietnia sprzątaliśmy brzegi Jeziora Lusowskiego. Na 
zbiórkę zgłosiło się 27 chętnych, którym czystość i porządek 
nie są obce. Zebraliśmy 32 worki śmieci. Śmieci typowo węd-
karskich było mało, przeważały „turystyczne” i bytowe: bu-
telki po napojach, stare krzesła. Trafił się również ”rodzynek” 
– toaleta turystyczna, oczywiście pełna...

~ Zdzisław Braciszewski, Prezes koła

Wiadomości 
wędkarskie

Czas świąt jest czasem szczegól-
nym. To okres zadumy, ale i po-
czątku życia, którego symbolem 

od wieków jest jajko. Na święta wyjeż-
dżamy do rodziny bądź rodzina przy-
jeżdża do nas. W okresie świątecznym 
w jednych domach panuje radosna at-
mosfera, a w innych wyczuwalne na-
pięcie między domownikami. Święta 
obnażają nasze zaniedbane relacje mię-
dzyludzkie. Rodzina siada przy wspól-
nym stole i często nie potrafi ze sobą 
rozmawiać. Znakiem naszych czasów 
staje się to, że czujemy się samotni rów-
nież wśród najbliższych.

Co robić, by w domu zagościł spokój 
i radość podczas świąt?

Siedząc przy świątecznym stole do-
brze jest zapomnieć o dawnych spo-
rach, za to warto skupić się na pozyty-
wach aspektach życia. Rozmowa idąca 
w stronę tego, co dobre, rozluźni atmos-
ferę i sprawi, że biesiadnicy będą się 
czuć dobrze.

W czasie spotkania patrzmy roz-
mówcy w oczy i słuchajmy z uważno-
ścią tego, co do nas mówi. Każdy lubi 

mówić o sobie, a prośba o więcej detali 
będzie dla rozmówcy wyrazem zaintere-
sowania.

Jeśli mamy temat, którego nie chce-
my poruszać lub kiedy po raz setny sły-
szymy to samo pytanie, spokojnie od-
powiedzmy, że nie chcemy na ten temat 
rozmawiać.  Wypowiedzmy to zdanie 
łagodnym, ale stanowczym tonem. Nie-
wygodne pytania o wyjście za mąż lub 
oczekiwanie na dziecko będą padać cią-
gle, jeśli asertywnie nie zaznaczymy, że 
ich sobie nie życzymy. Ludzie często są-
dzą, że „pytanie się o osobiste sprawy” 
jest wyrazem ich zainteresowania. Nie 
każdy jest  świadomy tego, że zadając 
pytania na osobiste tematy przekracza 
nasze granice intymności mogące ranić 
nasze uczucia.

Gdy przy rodzinnym stole zasiada-
ją krewni, których nie widzimy na co 
dzień, rozpocznijmy rozmowę. Aby so-
bie to ułatwić wybierajmy ogólne te-
maty: ostatnie pozytywne wydarzenia, 
zainteresowania czy tematy związane 
z szeroko pojętą kulturą. Podstawowy 
błąd to wpuszczanie do domu polityki 

i zapraszanie tego tematu do świątecz-
nego stołu. Wspólne biesiadowanie ma 
być przyjemnością, a spędzanie z bliski-
mi wolnego czasu ma zacieśniać między 
sobą kontakty. To przecież łączy ludzi, 
a nie puste dysputy polityczne.

W relacjach z najbliższymi czasem 
pozwólmy sobie na większą swobodę 
niż przy spotkaniach osób nam mniej 
znanych. Pamiętajmy, by w stosun-
ku do najbliższych również używać 
magicznych słów: proszę, dziękuję, 
przepraszam. 

Siedząc przy stole nie oglądajmy te-
lewizji, bo najczęściej doprowadza to 
do negatywnego koncentrowania naszej 
uwagi na innych, rozpoczynając licyta-
cję: a ten to jest taki i taki, a tamten jesz-
cze gorszy. Emocjonując się, zaczynamy 
narzekać i niepotrzebnie wprowadzamy 
nerwową atmosferę. Dobrym pomysłem 
jest wyjście wszystkich biesiadników na 
spacer w poszukiwaniu wiosny. 

Wszystkim Czytelnikom życzę dobre-
go świątecznego czasu.

~ Małgorzata Remlein, psycholog
www.malgorzataremlein.pl

Rodzina przy wielkanocnym stole 
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Chyba każdy z nas wie, czym jest kompostowanie? To 
przetworzenie odpadków biologicznych pod wpływem 
temperatury, ciśnienia, wody i mikroorganizmów. 

W praktyce to gromadzenie wszelkich odpadków domowych 
i ogrodowych (roślinnych) i po kilku, kilkunastu miesiącach 
uzyskanie pięknej, bogatej w składniki odżywcze ziemi. Zie-
mi, której każdy z nas potrzebuje do kwiatów doniczkowych, 
do korytek naokiennych, na rabaty, do ogrodu warzywnego, 
do dosypek i wszelkich zmian w ogrodzie. Kto z nas wio-
sną jej nie kupuje? A moglibyśmy mieć własną! Bezpłatnie, 
co roku, ekologicznie i z satysfakcją! Zatem jak zacząć naszą 
przygodę z kompostowaniem? 

Po pierwsze: rozsądnie i uważnie wybrać i kupić kompo-
stownik. Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim powinien 
to być kompostownik trwały, solidny i  wytrzymały; taki, aby 
wystarczył nie na jeden, dwa sezony, ale na cykl życia ogro-
du (z kilkuletnią gwarancją i trwałością do nawet 25 lat!). Po 
poznańsku: lepiej kupić droższy, ale „porzundny”. Na tyle 
trwały, aby nie rozpadł się przy uderzeniu widłami, taczką lub 
łopatą czy po załadowaniu do pełna i „uskakaniu” od góry.  
By nie wymagał napraw, nie pękał i aby nie rozwarstwił się 
pod wplywem słońca lub mrozu. 

Kolejny ważny czynnik, o którym należy pamiętać przy 
wyborze, łatwość i intuicyjność w montażu i wygoda w co-
dziennym użyciu. Taki, abyśmy nie musieli co sezon wyciągać 
wszystkich odpadków od góry, aby dojść do ziemi, która po-
wstała na dole kompostownika. Taki, aby nie musieć go roz-
bierać i składać za każdym razem. Powinien łatwo otwierać 
się od dołu z kilku stron. 

I ostatnia, bardzo istotna kwestia: kompostownik musi do-
brany wielkością do rozmiarów ogrodu, trawnika, preferencji 
w koszeniu trawy (z koszem lub bez), wielkości rodziny, róż-
norodności nasadzeń. Krótko, pojemność kompostownika za-
leży od ilości odpadków organicznych w naszych gospodar-
stwach domowych.

Kompostowniki dobrane według takich kryteriów posłużą 
długo w każdym ogrodzie. Zwykle są one plastikowe, produ-
kowane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. 
Są to tak zwane termo-kompostowniki. Są wentylowane, co 
wpływa na szybszą „produkcję ziemi” oraz praktycznie bez 
uciążliwego zapachu. 

Wystarczyłoby napisać, że kompostowanie to frajda i życie 
w zgodzie z naturą plus oszczędności. Tak właśnie jest! 

~ Barbara Libera & Karolina Szurkało
www.topkompostownik.pl

Odpowiedź jest prosta: trzeba mieć 
pracę, a pracodawca musi płacić 
ZUS. Kiedy myślałem o tym arty-

kule wpadły mi w rękę statystyki. Każdy 
wie, że długość wieku przeciętnego Euro-
pejczyka się wydłuża. Mamy coraz lepszą 
opiekę medyczną, ale nie znaczy to oczy-
wiście, że możemy z niej tak łatwo sko-
rzystać. Ale jest. Coraz więcej ludzi dba 
o swoje zdrowie poprzez aktywność fi-
zyczną, zdrowe odżywianie. 

To, że wokół jest coraz lepiej na tym 
polu, słyszymy wszędzie. Ale co mówią 
statystyki? Na ulicy nie widać przecież 
ludzi, którzy są chorzy – oni są albo 
w szpitalu albo w domu, przez co mo-
żemy błędnie myśleć, że ten problem 
nie jest duży. Jednak kiedy rozmawiam 
z ludźmi podczas spotkań handlowych, 
ci najczęściej boją się tego jak pora-
dzą sobie, kiedy przydarzy się poważ-
na choroba lub trwała niezdolność do 
pracy. Każdy wie, że oparcie można 
znaleźć w partnerze życiowym. To on 
stoi u waszego boku kiedy przyjdzie 
choroba lub ciężki wypadek. Jednak 
jest to duże obciążenie i ciężka próba 
dla związku. Nie każdy jest w stanie 
poświęcić się bezwarunkowo pomocy 
i zaakceptować zmianę całego swojego 

życia. Stąd rodzą się dramaty. Ale po-
mówmy o statystykach.

Otóż co nam grozi zanim umrzemy. Ana-
lizując statystyki WHO widać wyraźnie, że 
przodują dwie przyczyny zgonów: choroby 
układu krążenia i choroby nowotworowe. 
Z badań wynika również, że tych dwóch 
rzeczy Polacy boją się najbardziej. Każdy 
wie, jak długo standardowo czeka się na 
rozpoczęcie leczenia, nie mówiąc już o po-
stawieniu prawidłowej diagnozy, która jest 
kluczowa dla szybkości rozpoczęcia lecze-
nia. Polska znajduje się w grupie krajów, 
która z problemami związanymi z choro-
bami nowotworowymi radzi sobie najsła-
biej. A prognozowany wzrost zapadalności 
na choroby nowotworowe w 2025 roku to 
ok. 180 tys. rocznie. 

W Polsce brakuje centralnej strategii 
leczenia nowotworów. W 2015 roku Mi-
nister Zdrowia powołał Krajową Radę 
ds. Onkologii, która m.in. zajmuje się 
opracowaniem standardów postępowa-
nia medycznego w opiece onkologicznej. 

Jeszcze gorzej jest z możliwymi do 
leczenia chorób nowotworowych leka-
mi. W Polsce bez ograniczeń dostępne 
są tylko dwa innowacyjne refundowane 
leki, podczas gdy w Hiszpanii Francji, 
Szwajcarii czy Holandii – ponad 20!

Kolejną rzeczą, która jest ważna to 
koszty leczenia w przypadku wystąpie-
nia choroby. Część kosztów pokryje NFZ, 
a resztę? Leki osłonowe, koszty badań do-
datkowych, dieta, koszty dojazdu, utra-
ta dochodów… Uczestniczyłem ostatnio 
w konferencji, na której wyliczono śred-
nie potrzeby finansowe w Polsce w wyni-
ku leczenia choroby nowotworowej na po-
nad 300 tys zł. Czy nas na to stać?

Rozwiązanie wydaje się proste. Trzeba 
przeprowadzać badania okresowe, aby 
wcześnie wykryć zagrożenie, posiadać 
wystarczającą ilość gotówki na leczenie 
oraz liczyć na wsparcie bliskich. Moż-
na również, a nawet trzeba, tam, gdzie 
to możliwe, korzystać z usług NFZ, jed-
nak ta ścieżka jest dłuższa. Aby zapobiec 
skutkom finansowym choroby propozy-
cją jest dobre ubezpieczenie. Dobre to 
znaczy dopasowane do naszych potrzeb. 
Takie, że  kiedy choroba przyjdzie do nas 
jak złodziej, będziemy gotowi. Pieniądze, 
które wtedy otrzymacie, wesprą szybką 
diagnostykę i leczenie, co da możliwość 
ograniczenia skutków choroby lub jej 
wyleczenia. Nie igrajmy z losem.  
~ Dariusz Jóźwik, jozwik.dariusz@live.com
Konsultant ds. ubezpieczeń i inwestycji 

Co zrobić, aby leczenie było skuteczne  
i nie doprowadziło nas do ruiny

KOMPOSTOWANIE – od czego zacząć?
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Ikoniczny, efektowny i wymagający precyzji – tak w skró-
cie można opisać makijaż typu kocie oczy. Posiada niezli-
czoną ilość wersji i pasuje każdej kobiecie. Makijaż kocie 

oczy ma też niezwykłą historię, która zaczyna się w Staro-
żytnym Egipcie. Swoją popularność zawdzięcza historii. Jest 
jednym z najstarszych makijaży, które przetrwały do naszych 
czasów i pozostały modne. Pierwszy raz pojawił się ok. IV 
wieku p.n.e. za sprawą Kleopatry, ostatniej królowej Egiptu. 
Właśnie z nią większość osób kojarzy kocie oczy, chociaż ta 
wersja makijażu należy do najbardziej rozbudowanych (ze 
względu na niebieskie połączenie z brwiami). Makijaż Kle-
opatry optycznie powiększał oczy, uchodzące za symbol mą-
drości, dzięki czemu wydawała się potężniejsza swoim roz-
mówcom i poddanym.

Jak zrobić kocie oczy krok po kroku?
Przedstawiam proste sposoby na malowanie oczu kredką 

i eyelinerem. Kocie oczy to najchętniej powtarzany makijaż 
zaraz po czerwonej szmince. Jest wyjątkowo efektowny, nie-
zwykle uwodzicielski, a dobrze wykonany potrafi dodać wy-
razistości najbardziej delikatnej urodzie. Na początku może 
wydawać się trudny w wykonaniu, ponieważ wymaga więk-
szej dokładności niż inne makijaże oczu. Dlatego ważne, aby 
postępować tu według instrukcji, precyzyjnie i krok po kroku. 
Tylko wtedy można uzyskać symetryczny rezultat. 

Do dzieła miłe Czytelniczki!
1. Na powieki nałóż podkład lub bazę pod cienie.
2. Przypudruj załamanie powieki.
3.  Brązowy cień nałóż na załamanie powieki za pomocą pę-

dzelka.
4.  Za pomocą aplikatora lub płaskiego pędzelka na zewnętrz-

ną część oka nałóż ciemniejszy brązowy cień, może być 
błyszczący.

5. Lekko rozetrzyj kolor.
6.  Od wewnątrz do środka powieki nałóż jasny cień i połącz 

brązem.

Kocie Oczy uwodzą

7.  Jeszcze ciemniejszym brązowym cieniem rysuj kreskę na 
dolnej powiece, od zewnętrznej strony do połowy oka.

8.  Brązowym lub czarnym eyelinerem namaluj na górnej po-
wiece długą, cienką kreskę wychodzącą do skroni.

9.  Kolorowym eyelinerem obrysuj kreskę, pamiętając rów-
nież o dolnej powiece. Kolor powinien być dopasowany 
do twoich oczu, aby uwydatnić barwę tęczówki.

10. Połącz dolną i górną kreskę w zewnętrznym kąciku.
11. Dokładnie wytuszuj górne i dolne rzęsy.
Jeśli często masz problem z uzyskaniem równej kreski, 

spróbuj zacząć malować ją od zewnętrznej strony oka.
Uwaga! Przy kocich oczach łatwo też popełnić błąd i skie-

rować kreskę do dołu, co stworzy wrażenie „smutnych 
oczu”. Kreska zawsze musi być dopasowana do strony, w któ-
rą kieruje się twoja dolna powieka. Jest to miejsce między ze-
wnętrznym kącikiem oka a zewnętrznym końcem brwi. Linia 
jest prosta i kończy się przy kąciku. 

Makijażem typu „cat eye” możemy optycznie powiększyć 
oczy, skorygować ich kształt lub zagęścić rzęsy. Kocie oczy 
pasują wszystkim bez względu na typ urody i są niezwykle 
uwodzicielskie. Polecam każdej kobiecie. Pozdrawiam

~ Maja Wachowska make up & styling
www.majawachowska.pl

Każdy z Państwa, kto przeczytał mój artykuł w po-
przednim numerze, wie na czym polega usługa Home 
Stagingu. To przygotowanie nieruchomości do efek-

tywnej sprzedaży lub wynajmu. Co kryje się pod pojęciem 
przygotowanie? Konsultacja, raport, realizacja. Omówmy 
każdy etap. 

Konsultacja to ok. dwugodzinne spotkanie w Państwa nieru-
chomości, w trakcie którego dokonana zostaje analiza sytuacyj-
na i jakościowa nieruchomości. Analiza sytuacyjna to określe-
nie grupy docelowej oraz określenie wartości nieruchomości. 
Analiza jakościowa to ocena mieszkania/domu pod względem 
jego wad i zalet wewnątrz i na zewnątrz (otoczenie), funkcjo-
nalności pomieszczeń i atrakcyjności dla potencjalnego klienta. 
Wykonane zostają pomiary i dokumentacja fotograficzna. Kon-
sultacja zakończona zostaje stworzeniem raportu.

Raport to dokładny plan koniecznych do przeprowadzenia 
działań w ustalonych przez Państwa ramach finansowych. 
W formie pisemnej obejmuje precyzyjne zalecenia z obszaru 
stylizacji, wyposażenia i ewentualnych napraw Państwa nieru-
chomości. Raport zawiera staranny materiał zdjęciowy.

Realizacja to zakres prac, polegający na przygotowaniu nie-
ruchomości do sprzedaży przez Home Stagera. Komplekso-
wa usługa wykonania wszystkich działań, w efekcie których 
Państwa nieruchomość będzie w pełni gotowa do zaprezento-
wania klientowi. Często obejmuje profesjonalną sesję fotogra-
ficzną i przygotowanie oferty do zamieszczenia na stronach 
internetowych.

~ Anna Jakubowicz, home stager
anka.jakubowicz@gmail.com

Home Staging  cz.2
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Darmowe sterylizacje i kastra-
cje czworonogów odbędą się 
w Tarnowie Podgórnym przed 

Centrum Ogrodniczym JUCCA ul. Po-
znańska 161 – w niedzielę 7 maja od 
godz. 9.00. Obowiązuje rejestracja tele-
foniczna 501 066 460.

Akcję finansuje  Gmina Tarnowo Pod-
górne w ramach Programu zwalczania 
bezdomności czworonogów przy współ-
pracy z tarnowską grupą „Miłośników 
Zwierząt”. Uwaga: Bezpłatnej steryli-
zacji będą poddawane zwierzęta, któ-
rych właściciele są posiadaczami Karty 
Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne.

Dlaczego ograniczanie populacji 
psów i kotów jest takie ważne? 

W Polsce są aż 3 miliony bezpańskich 
czworonogów! Kontrola schronisk prze-
prowadzona przez NIK wykazała, że 
86% schronisk nie zapewnia zwierzę-
tom właściwych warunków. Co trzecie 
zwierzę w schronisku umiera! Cała Pol-
ska, w tym nasza Gmina, borykają się 
z problemem niechcianych czworono-
gów. Pora zakończyć cierpienie zwie-
rząt, które na ten świat się nie proszą...

Każdy właściciel musi wziąć odpo-
wiedzialność za płodność pupila. Nie 
może być tak, że czworonogi puszczane 
samopas mnożą się bez końca. Potem ich 
szczenięta i kocięta dojrzewają i znowu 
się mnożą. To zacofane podejście... 

Sterylizacja i kastracja czworonogów 
– prowadzona konsekwentnie na na-
szym terenie –przyniesie z czasem suk-
ces, jakim będzie likwidacja bezdom-
ności zwierząt. To nie tylko koniec mąk 
zwierzaków, które nadmiernie rozmno-
żone giną: pod samochodami, z głodu, 
zagryzione lub zamarznięte. To również 
oszczędzenie naszych gminnych pienię-
dzy, corocznie wydawanych na utrzy-
mywanie w schronisku odłowionych 
psów. To spore koszty.

Nie mów: „mój pies/kot na pewno 
nie ucieknie!”. Wystarczy chwila nie-
uwagi, by podniecone rują zwierzę ucie-
kło i stało się przyczyną narodzin nie-
chcianego miotu. Bądź odpowiedzialny! 

Czy wiesz, że w Polsce rozmnażanie 
i handel czwórnogami – poza zareje-
strowanymi hodowlami – jest zakazane? 
Mimo tego schroniska pękają w szwach...

Pozostawianie płodności pupilowi jest 
dla niego męczarnią. Pies bywa agre-
sywny, włóczy się, walczy z innymi psa-
mi, często przypadkowo ginie. Suka jest 
niespokojna i popada w urojone ciąże. 
Podobnie koty.

Zgłoś teraz swoje zwierzę do zabie-
gu! Przekaż informację sąsiadom z po-
dwórek przepełnionych mnożącymi się 
spontanicznie psami i kotami, osobom 
karmiącym „dzikie” koty.

Przed zabiegiem pupil nie może jeść 
przez 24 godziny, wolno mu pić. Zabie-

gi odbywają się w pełnej narkozie. Będą 
wykonywane w mobilnym gabinecie – 
sterylo-wozie. 

Po zabiegu psy i koty nie muszą no-
sić na głowie klosza ani fartuszka na 
brzuszku. Lekarze (z programu MOP-
SIK) wykonują szwy kosmetyczne, 
rozpuszczalne – oszczędzające zwierzę 
oraz uniemożliwiające rozdrapanie rany. 

Zalety sterylizacji suk to: brak cie-
czek i ciąż, uniknięcie wystąpienia ro-
pomacicza, nowotworów, ciąż urojo-
nych, stabilizacja psychiczna. U psów 
m.in.: spada agresja i nie chorują na no-
wotwory, nie uciekają.

Zalety sterylizacji kotek: brak ciąż, 
stabilizacja psychiczna, zmniejszenie 
populacji kotów. U kocurów: brak nie-
przyjemnego znaczenia terenu moczem, 
wyciszenie, zapobieganie nowotwo-
rom, spadek liczby niechcianych miotów 
w okolicy. Kotki mogą rodzić rocznie 
kilkadziesiąt kociąt! Jeżeli ich potom-
stwo się rozmnoży, wieś czeka „koci po-
top”. Bardzo trudno jest znaleźć domy 
tak dużej liczbie maluchów. Trafiają one 
do schronisk, gdzie nie mają większych 
szans na przeżycie. Niestety, nadal nie-
którzy ludzie nie są przychylni kastracji 
i sterylizacji, a nie widzą nic złego w to-
pieniu, duszeniu. To przestępstwo!

Bądź odpowiedzialny i weź udział 
w akcji 7 maja i w kolejnych, planowa-
nych na jesień. ~ Joanna Rozmiarek

Kocham mądrze – sterylizuję pupile!
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W marcu w Londynie odbyły się Międzynarodowe 
Targi Książki – London Book Fair (LBF). To jedna 
z dwóch najważniejszych imprez wydawniczych 

na świecie. Targi to spotkanie autorów, wydawców i czytel-
ników, ponad 40 imprez literackich, to prezentacje, wystawy 
dyskusje. W tym roku gościem honorowym targów w Londy-
nie była Polska. Zaprezentowało się 50 wydawców z Polski 
i oczywiście autorzy polscy, a wśród zaproszonych gości tacy 
pisarze jak Jacek Dehnel, Olga Tokarczuk, Zygmunt Miło-
szewski, Andrzej Sapkowski, Jacek Dukaj, a także znani re-
portażyści Artur Domasławski i Ewa Winnicka. 

Literaturę dziecięcą reprezentowali Aleksandra i Daniel Mi-
zielińscy. Autorzy odnieśli światowy sukces swoimi nowator-
skimi książkami. Ich książka „Mapy” (dostępna w naszej Bi-
bliotece) została wydana w 25 krajach i sprzedana w nakładzie 
ponad 2 mln egzemplarzy, a w Polsce ponad 50 tys. New York 
Time wymienił książkę w zestawieniu sześciu najciekaw-
szych i najpiękniej zilustrowanych książek dla dzieci w 2013 
roku. Książki autorów przedstawianych na targach w Londy-
nie oczywiście można wypożyczać w naszych placówkach 
(w Tarnowie Podgórnym, Baranowie, Lusowie i Przeźmiero-
wie).

Marzec obfitował w imprezy książkowe także w Polsce. 
W Poznaniu odbyły się XVI Targi Książki dla Dzieci i Mło-
dzieży, a także 21. Targi Książki Naukowej i Popularnonau-
kowej, których współorganizatorem był Uniwersytet Adama 
Mickiewicza. Targi w Poznaniu to spotkanie pisarzy, tłuma-
czy, ilustratorów, wydawców, bibliotekarzy, księgarzy, jednym 
słowem ludzi książki. To wystawy, panele dyskusyjne, prezen-
tacje, warsztaty. Na targach spotkać można było Grzegorza 
Kasdepkę, Małgorzatę Musierowicz, Elżbietę Krygowską-Bu-
tlewską, Bohdana Butenkę, Małgorzatę Strzałkowską i wielu, 

wielu innych. Jak podkreślali organizatorzy, książki dla dzieci 
to w rzeczywistości książki dla rodziny, bo to przecież rodzi-
ce kształtują zainteresowania, w tym zainteresowania książko-
we dzieci. Na targach w Poznaniu nagrodę w kategorii „Twór-
ca książek dla dzieci”  otrzymał jeden z najpopularniejszych 
współczesnych twórców – pisarz Grzegorz Kasdepke. Autor 
wielokrotnie gościł w naszej Bibliotece. Również w tym roku 
odwiedzi naszą placówkę. Imprezy z książką w tle jak zawsze 
mają służyć promowaniu i popularyzacji czytelnictwa, promo-
wać literaturę, która kształtuje wyobraźnię, rozwój intelektu-
alny i wrażliwość dzieci i młodzieży. Każdy miesiąc przynosi 
ciekawe wydarzenia z książką w tle.

W kwietniu, na całym świecie obchodzony jest Międzyna-
rodowy Dzień książki dla Dzieci, w dniu urodzin duńskiego 
baśniopisarza H.Ch. Andersena. Święto obchodzone jest na 
świecie od 1967 r., a organizatorem co roku jest inne państwo. 
Polska organizowała je w 1980 r., a mottem było wówczas 
hasło aktualne do dzisiaj „Książka moim oknem na świat”. 
W tym roku organizatorem dnia jest Rosja. U nas również 
zorganizowaliśmy szereg wydarzeń popularyzujących książki 
i najlepsze miejsca związane z książkami, czyli BIBLIOTE-
KI. Przeprowadziliśmy cykl zajęć i spotkań dla uczniów szkół 
podstawowych, przedszkoli, gimnazjum. Przedstawiamy krót-
ką fotorelację ze spotkań z zaczarowanym i magicznym świa-
tem książki. 

Zapraszamy, szczególnie tych, którzy jeszcze nie zapisali się 
do Biblioteki. Proponujemy duży wybór książek na wszystkie 
tematy, a także audiobooki oraz książki obcojęzyczne, w tym 
duży wybór książek anglojęzycznych.

~ I.B.
Biblioteka Publiczna w Tarnowie Podgórnym, Filie w Bara-

nowie, Lusowie i Przeźmierowie.

Zajęcia dla dzieci szkół podstawowych w Tarnowie Podgórnym i Lusówku.
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„Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Całuję two-
ją dłoń, madame”, „Już taki jestem zimny drań”. 
Co łączy te  i wiele innych niezapomnianych 

przebojów? Wszystkie wykonywał Eugeniusz Bodo i wszyst-
kie zabrzmią się w opartym na jego życiorysie musicalu, z Da-
riuszem Kordkiem w roli głównej. W Centrum Kultury Prze-
źmierowo zobaczyć go będzie można 6 maja.

„Bodo” to wyjątkowy musical i nietuzinkowe spojrzenie na 
życiorys największej gwiazdy kina i teatru okresu międzywo-
jennego. Spektakl w reżyserii Dariusza Taraszkiewicza ujęty 
został w nietypową formę. Z jednej strony przenosi widzów 
na estradę lat dwudziestych i trzydziestych, pełną piór, ceki-
nów i zalotnych spojrzeń pań o wątpliwej reputacji, z drugiej 
mamy wrażenie, że oglądamy film z tamtych czasów, z całą 
paletą charakterystycznych gestów, słów i układów choreogra-
ficznych. Uzupełnieniem spektaklu są współczesne projekcje 
multimedialne, do których głosu użyczył Piotr Gąsowski. Ak-
torzy z ekranu współgrają z postaciami na scenie, a na widzów 
czekają efekty dźwiękowe i magiczne sztuczki.

Wszystkie te sceniczne zabiegi użyte zostały po to, by jak 
najciekawiej opowiedzieć historię człowieka nie do końca 

spełnionego. Uwikłanego w czasy wojny i niejasną śmierć, bę-
dącego przez całe życie pod ogromnym wpływem matki i uza-
leżnionego od estrady, oklasków i miłości tłumu. 

– Bardziej aktor czy pieśniarz? Reżyser czy producent filmo-
wy? Bez wątpienia jedna z najpopularniejszych postaci pol-
skiego show businessu okresu międzywojnia. Ujmujący zacho-
waniem wobec kobiet, niedostępny w swej klasie i zazwyczaj 
samotny. Jedyną jego miłością była matka i być może jeszcze 
dog Sambo. Wielu powątpiewało w jego talent aktorski i zdol-
ności muzyczne. Jednak nie można odmówić mu sceniczno-fil-
mowego wdzięku i zmysłu do prowadzenia interesów – mówi 
o Bodo reżyser musicalu, Dariusz Taraszkiewicz. – Jego ży-
ciorys to kalejdoskop spektakularnych sukcesów i dojmują-
cych niepowodzeń, zwłaszcza na gruncie życia prywatnego. 
Wyjątkowo smutne jest też zakończenie wędrówki artysty po 
tym świecie – dodaje.

W główną rolę wcielił się Dariusz Kordek. Aktor ten znany 
jest choćby z kinowych przebojów, takich jak „Kroll”, „Mło-
de wilki”, „Poranek kojota”, „Sztos”, czy „Bitwa Warszawska 
1920” oraz z licznych seriali. Od wielu lat jest związany z pio-
senką aktorską (sam uznaje nagrodę za wykonanie piosenki 
„Och Ty w życiu” na festiwalu we Wrocławiu za pierwszy po-
ważny sukces) oraz musicalem. Występował w Teatrze Ram-
pa, Teatrze Studio Buffo (m. in. w słynnym „Metrze”) oraz 
w Teatrze Roma.

Na musical, którego myśl przewodnia brzmi: „zbieraj gar-
ściami to co masz dziś, bo nie wiesz co czeka za drzwiami 
z napisem JUTRO”, zapraszamy do Centrum Kultury Prze-
źmierowo w sobotę, 6 maja o godz. 18. Bilety w cenie 39 zł 
dostępne są  w miejscu imprezy (od wtorku do piątku w godz. 
16-20), w siedzibie GOK „SEZAM” (od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 9-15) i w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym 
(od poniedziałku do piątku w godz. 15-20). Sprzedaż interne-
tową prowadzić będzie serwis Bilety24.pl.

~ Jarek Krawczyk

Musical z niezapomnianymi przebojami

„Wiosna i rękodzieło” to tytuł pierwszej wysta-
wy działającego w GOK „SEZAM” od lutego 
2015 roku koła rękodzielniczego. Prace przy-

gotowane pod opieką Beaty Zalewskiej będzie można zoba-
czyć w Centrum Kultury Przeźmierowo od 20 do 27 kwietnia.

Tytuł wystawy mówi wiele. Jej przewodnim tematem będą 
kwiaty, a podziwiać będzie można prace wykonane różnymi 
technikami. Zobaczymy m. in. haft wstążeczkowy oraz obrazki 
z organzy na wiankach. Uczestnicy koła na cotygodniowych za-
jęciach wykonują także prace biżuteryjne – koralikowe, scrap-
booking i prace plastyczne z recyklingu, filcu na mokro i sucho 
oraz koronki frywolitkowe. Działalność koła dokumentowana 
jest na blogu http://kolo-rekodzielnicze.blogspot.com.

Na otwarcie wystawy zapraszamy w czwartek, 20 kwietnia 
do Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk

Pierwsza wystawa  
koła rękodzielniczego

Co może się stać z chłopcem, który nie chce jeść? Jak 
uniknąć nieprzyjemnych przygód? I w końcu: jak się 
zdrowo odżywiać?

Tego wszystkiego dowiedzą się dzieci, które wybiorą się na 
spektakl „Tadek Niejadek” Teatru Krokodyl. W cyklu „Mama, 
tata, teatr i ja” zaprezentowany zostanie w niedzielę, 30 kwiet-
nia o godz. 12.30 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym.

Bilety w cenie 10 zł (dzieci) i 1 zł (maksymalnie 2 opieku-
nów, dla których przewidziano tylną część widowni) do nabycia 
w kasach GOK „SEZAM”: w miejscu imprezy (od poniedział-
ku do piątku w godz. 15-20), w siedzibie GOK „SEZAM” (od 
poniedziałku do piątku w godz. 9-15) oraz w Centrum Kultury 
Przeźmierowo (od wtorku do piątku w godz. 16-20). Sprzedaż 
online prowadzi serwis Bilety24.pl. Wejściówki dostępne będą 
także bezpośrednio przed spektaklem, a sprzedaż zakończy się 
na 10 minut przed jego rozpoczęciem. ~ Jarek Krawczyk

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

Bilety i zaproszenia dostępne:
- w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) pon. - pt. w godz. 9-15
- w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14)  pon. - pt. w godz. 15-20
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) wt. - pt. w godz. 16-20 oraz przed imprezami
- online w serwisie Bilety24 i na stronie www.goksezam.pl

Otwarcie wystawy koła rękodzielniczego
pt. „Wiosna i rękodzieło”
czwartek, 20 kwietnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

XV finał projektu „Teatr w Każdej Wiosce”
sobota i niedziela, 22-23 kwietnia godz. 10, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Kino Zielone Oko:„Maria Skłodowska-Curie”
niedziela, 23 kwietnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

W cyklu Mama, Tata, Teatr i ja: 
„Tadek niejadek” Teatru Krokodyl
niedziela, 30 kwietnia godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kino Zielone Oko: „Gold”
niedziela, 30 kwietnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Musical „Bodo”
sobota, 6 maja godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 39 zł

VI Przegląd Wokalistów „Rozśpiewana Gmina”
niedziela, 7 maja godz. 12, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym

Lusowskie Spotkania Muzyczne - koncert 107., inauguracyjny
Celina Kotz (skrzypce), Łukasz Brzezina (akordeon)
niedziela, 7 maja godz. 13, Kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

Kino Zielone Oko: „Małżeńskie porachunki”
niedziela, 7 maja godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kino Zielone Oko: „Klient”
niedziela, 14 maja godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Koncert Chóru Kameralnego Moskiewskiego Instytutu Fizyki 
i Techniki w ramach festiwalu „Universitas Cantat”
wtorek, 16 maja godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Kino dla dzieci: „Ozzy”
niedziela, 14 maja godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł / 1 zł

Afisz
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Dla działającego w GOK „SEZAM” projektu „Teatr 
w Każdej Wiosce” doroczny finał jest zwieńczeniem 
rocznej pracy i największym świętem. W tym roku bę-

dzie ono szczególne, bo jubileuszowe. 22 i 23 kwietnia w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo zaprezentowanych zostanie  
10 premierowych spektakli, w których wystąpi ponad  
120 młodych aktorów.

Każda z grup działa w innej miejscowości Gminy Tarnowo 
Podgórne. Pod okiem instruktorów – ludzi teatru, pedagogów, 
a czasem i wychowanków projektu „Teatr w Każdej Wiosce” 
–  doskonalą swoje aktorskie umiejętności, przełamują bariery, 
uczą się radzić sobie ze stresem i przygotowują się do uczest-
nictwa w kulturze. Młodzi aktorzy biorą także udział w warsz-
tatach scenograficznych, muzycznych, odwiedzają profesjo-
nalne teatry, a raz do roku wyjeżdżają na wspólne warsztaty. 
Każda z grup przygotowuje też własny spektakl, który prezen-
tuje podczas finału.

Tegoroczny odbędzie się pod hasłem „Przeszłość – teraź-
niejszość – przyszłość”. Odnosi się ono zarówno do historii 
projektu, daje też wiele możliwości inscenizacyjnych. Tego-
roczne spektakle będą bardzo zróżnicowane: w jednych domi-
nować będzie gest, w innych słowo, czy piosenka. Część grup 
będzie podróżowała w czasie, inne przeniosą się w kosmos 

Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość,  
czyli 15. finał TwKW

Wiosna nadeszła, za oknem co-
raz cieplej. To znak, że czas 
rozpocząć kolejny, szesna-

sty już, sezon Lusowskich Spotkań Mu-
zycznych. Tradycja spotkań przy muzyce 
klasycznej w kościele w Lusowie będzie 
kontynuowana także w tym roku. Przed 
nami wiele niezapomnianych koncertów, 
a już na inaugurację sezonu występ, któ-
rego nie można przegapić. Zagra zna-
na m. in. laureatka Nagrody Publiczno-
ści ostatniego Konkursu Wieniawskiego, 
skrzypaczka Celina Kotz wraz z równie 
utytułowanym akordeonistą Łukaszem 
Brzeziną.

Celina Kotz jest jedną z najlepszych 
polskich skrzypaczek młodego pokole-
nia. Swoje umiejętności doskonali pod 
okiem prof. Bartosza Bryły oraz Jarosła-
wa Nadrzyckiego w poznańskiej Aka-
demii Muzycznej.  Jej interpretacje za-
chwycają publiczność i budzą uznanie 
jury wielu konkursów. Jest ona laureatką 
pierwszych nagród na Malta International 
Music Competition, IX Ogólnopolskim 
Konkursie im. Z. Jahnego, III Ogólnopol-
skim Konkursie im. Eugenii Umińskiej, 
Międzynarodowym Konkursie Skrzypco-
wym im. Ernsta i Szymanowskiego oraz 

Międzynarodowym Konkursie Skrzypco-
wym „Młody Paganini”. Zdobyła Grand 
Prix XXX Międzynarodowego Konkur-
su im. prof. Nedyalki Simeonovej w Ha-
skovo oraz Music Festival & Master Class 
w Pile, a także II nagrody na XXI Między-
narodowym Konkursie im. J. Brahmsa. 

W ubiegłym roku podczas trasy kon-
certowej po USA zadebiutowała w no-
wojorskiej Carnegie Hall, występowała 
też w wielu krajach Europy i Azji. Wśród 
orkiestr symfonicznych i kameralnych, 
z którymi koncertowała są m. in. Hofer 
Symphoniker, Kunitachi Symphoniker, 
Euro Symphony SFK Orchestra, a także 
filharmonie krajowe: Poznańska, Bałtyc-
ka, Śląska, Opolska, Sudecka i Zielono-
górska.

Celina Kotz współtworzy „Trio im. 
Wiłkomirskich”, nad którym patro-
nat objęli Wanda i Józef Wiłkomirscy. 
Debiutancka płyta zespołu ukazała się 
w grudniu ubiegłego roku. Skrzypaczka 
jest także członkiem Hulencourt Soloist 
Chamber Orchestra z siedzibą w Bruk-
seli. Artystka jest stypendystką Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pre-
zydenta Miasta Poznania, Stowarzysze-
nia Business and Professional Women’s 

Z Carnegie Hall do Lusowa Club, a także fundacji Pro Bono Musicae 
i Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Na akordeonie zagra Łukasz Brzezina, 
laureat ponad 30 nagród, m. in. Internatio-
nal Music Competition „Grand Prize Vir-
tuoso”, IBLA Grand Prize, VIII Konkursu 
Akordeonowego im. Andrzeja Krzanow-
skiego „Alkagran 2014”, a także finalistą 
konkursu „Młody Muzyk Roku 2012”. 

Jako solista i kameralista występował 
w Polsce, Francji, USA, Wielkiej Bryta-
nii, Niemczech, na Słowacji i we Wło-
szech. Jest stypendystą Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, a także Kra-
jowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Wie-
lokrotnie uczestniczył w mistrzowskich 
kursach interpretacji, doskonaląc swe 
umiejętności pod kierunkiem najwybit-
niejszych akordeonistów naszych czasów, 
m. in. Stefana Hussonga, Geira Draug-
svolla, Grzegorza Stopy i wielu innych. 
Kształci się pod okiem prof. Klaudiusza 
Barana i dr. Rafała Grządki na Uniwersy-
tecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie. 

Celina Kotz i Łukasz Brzezina wspól-
nie zagrają podczas 107. Koncertu z cy-
klu Lusowskie Spotkania Muzyczne. Od-
będzie się on w niedzielę, 7 maja o godz. 
13 w kościele w Lusowie. Gorąco pole-
cam ten niezwykły koncert, wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk
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Sobota, 22 kwietnia godz. 10
 
GRUPA TEATRALNA Z LUSÓWKA
„RATUJ SIĘ, KTO MOŻ(RZ)E!”
scenariusz i reżyseria Katarzyna Ksenicz
Do stu tysięcy beczek z prochem! Czy ktoś widział starą łajbę 

z czternastoma piratkami i bosmanem na pokładzie? W jaki sposób 
zakończy się wyprawa po skarb? Jakie dziwy z przyszłości zostaną 
odkryte na dnie oceanu? Hej Szczury Lądowe, przybywajcie po-
znać odpowiedzi na pytania! Poczujcie zew przygody, morską bry-
zę i zaprzyjaźnijcie się z Wilkami Morskimi z Lusówka!

GRUPA TEATRALNA Z KOKOSZCZYNA
”SAMOTNI POŚRÓD LUDZI”
scenariusz i reżyseria Maciej Woźniak
Młodzież, która buntuje się, poszukuje siebie, często nie jest 

rozumiana przez najbliższych, którzy nie mają dla niej czasu. 
Wsparcie może znaleźć w przyjaciołach. Co się stanie, kiedy ich 
zabraknie? Kiedy pojawią się nowe, kuszące doznania? Ciuchy, 
gadżety, używki. Co zrobić, kiedy miłość rani, gdy nie wierzymy 
w siebie? Jak wołać o pomoc? Samookaleczenie?... Może warto 
zwolnić i posłuchać tych, którzy są obok nas?

GRUPA TEATRALNA Z CERADZA KOŚCIELNEGO
„KOSMOLOGOS”
scenariusz i reżyseria Anna Kasperek-Kandulska
Ludzie żyją spokojnie na Ziemi, kosmici na swoich planetach 

i... nikt nikogo nie krzywdzi. A co się dzieje, gdy dochodzi do 
nagłego, niespodziewanego spotkania? Kto i dla kogo okaże się 
„kosmitą”? Czy wszystko skończy się dobrze? A może dwa świa-
ty staną się sobie bliższe?  

GRUPA TEATRALNA Z LUSOWA
„BAJKA KOŁOWROTKA”
Maria Schejbal, reżyseria Agnieszka Wróblewska
To podobno wina kołowrotka, że Królewna śpi od stu lat. Czy 

na pewno? Minuta minęła, Królewna zasnęła, chrapią dworza-
nie, nic się nie stanie, przez wiele lat. Czas się wciąż trudzi, by 
nikt się nie zbudził. Królewna śni, marzy i szlocha; czy znajdzie 
się Królewicz, który ją pokocha? Podróże kształcą, przysłowie 
to zaprasza w drogę,  więc śmiało Królewno.  Spełniaj marzenia, 
szukaj, przeżywaj. Ruszaj w nieznane, lecz pamiętaj, nigdy nie 
wiadomo, co się stanie...

GRUPA TEATRALNA Z RUMIANKA
„NIEDŹWIADEK NAJADEK”
scenariusz i reżyseria Julia Talaga
Jedna łapka, druga łapka... Oto jest Niedźwiadek! Najadek, 

który nie uznaje przyjętych umów i postępuje zgodnie z przy-
zwyczajeniami rodu, sięgającego pradziada Kubusia Puchatka. 
Jednak, aby panowała powszechna zgoda, niezbędna jest odmia-
na. Na szczęście w pobliżu mieszka plemię pomocnych Indian 
z Sędziwym Orłem na czele oraz Szamanka, znająca się na magii. 
Bzyczący problem w powietrzu się unosi... Wielka Zmiana nad-
chodzi – o miejsce się nie prosi.

Niedziela, 23 kwietnia godz. 10
 
GRUPA TEATRALNA Z SADÓW
„SKĄD, DOKĄD”
scenariusz i reżyseria Igor Fijałkowski
Uparta wnuczka Zosia kłóci się z babcią i ucieka na strych; tam 

dzięki magicznemu zegarowi przenosi się w czasie do miejsc, 
gdzie można dogadać się bez słów, używając jedynie swoich 
emocji. Ukazując różne strony wieży Babel, zadajemy pytanie, 
jak zmienił się świat i jaką młodzi ludzie będą chcieli iść drogą, 
żeby ocalić najważniejsze, co mamy – człowieczeństwo.

GRUPA TEATRALNA Z TARNOWA PODGÓRNEGO
„BLEEE…”
Malina Prześluga, reżyseria Anna Dzięcioł
Paź królowej jest przekonany, że nie można wierzyć w coś, 

czego nie ma, służyć komuś, kogo nigdy się nie widziało.  
Za swoje przekonania zostaje skazany na Pętlę. Pętla okazuje 
się miejscem, w którym, z konieczności lub wyboru, żyje zgraja 
wyrzutków, czyli owadów, w tym zagadkowe i budzące odrazę  
Bleee. Motyl, szukając dla wszystkich ratunku, namawia owady, 
aby przestały myśleć o Królowej i zaczęły robić to, o czym za-
wsze marzyły. Co z tego wyniknie i kim tak naprawdę jest Bleee?

GRUPA TEATRALNA Z SIEROSŁAWIA 
„KONKURS NIESPODZIANKA”
Izabela Degórska, reżyseria Joanna Witczak
Oblicze świata współczesnego kreują media; to one mamią 

młodych i dorosłych wygranymi, sławą dzięki udziałowi w róż-
nej maści konkursach. Nasz spektakl jest polemiczną dyskusją 
z tą propozycją; przestrogą, że trzeba być uważnym, nie ulegać 
blichtrowi świata, nie sprzedawać swoich emocji.

GRUPA TEATRALNA Z BATOROWA
„CO SIĘ STAŁO Z KATARZYNĄ?”
scenariusz i reżyseria Michał Kokorzycki
Dzieci się bawią, malarz szuka natchnienia, a panna młoda, 

która przed chwilą była Kopciuszkiem, szykuje się do weselne-
go balu. Życie jak w cudownym śnie. Jednak baśń się kończy, 
a szara codzienność zaczyna. Jak odnajdzie się w niej Katarzyna? 

GRUPA TEATRALNA Z PRZEŹMIEROWA
„POZYTYWKA, CZYLI OPOWIEŚĆ O CZASIE”
wg Nijole Indriunaite „Pozytywka”, 
reżyseria Katarzyna Grajewska
Mamo! Tato! Porozmawiajcie ze mną… – prosi Dziecko.Ciągły 

pośpiech, strach, że nie zdążymy, spóźnimy się, przegramy z cza-
sem nie pozwalają nam się zatrzymać, by po prostu pobyć z naj-
bliższymi osobami. Czas pogania nas na ulicy, w pracy, w szkole, 
w domu… Czy tak być musi? Dźwięk starej pozytywki zatrzy-
ma nas na chwilę, przeniesie w przeszłość. Może tam odnajdzie-
my odpowiedź? Zapraszamy do obejrzenia historii Dziewczynki, 
która chce dowiedzieć się, co się stało, że mama i tato nie mają 
czasu dla siebie nawzajem i dla niej.

lub na piracką łajbę. Niektóre opowieści rozgrywać się będą 
w świecie zwierząt, inne zabiorą widzów w bajkowe krainy. 
Nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji, szczypty humo-
ru, ale i refleksji i uniwersalnych morałów.

Koordynatorkami projektu są Jolanta Tepper i Grażyna Smo-
libocka. Poszczególne grupy przygotowują Katarzyna Ksenicz 
(Lusówko), Maciej Woźniak (Kokoszczyn), Anna Kasperek-
-Kandulska (Ceradz Kościelny), Agnieszka Wróblewska (Lu-
sowo), Julia Talaga (Rumianek), Igor Fijałkowski (Sady), 
Anna Dzięcioł (Tarnowo Podgórne), Joanna Witczak (Siero-

sław), Michał Kokorzycki (Batorowo) i Katarzyna Grajewska 
(Przeźmierowo). Do każdego ze spektakli powstała unikalna 
scenografia (Maria-Magdalena Wawrzyńczyk), muzyka (Jarek 
Krawczyk) i choreografia (Beata Bąblińska).

15. finał projektu „Teatr w Każdej Wiosce” to widowisko-
we spektakle nie tylko dla rodzin i przyjaciół młodych akto-
rów, ale i całych rodzin. Zapraszamy do spędzenia weekendu 
z dziecięcym teatrem w Centrum Kultury Przeźmierowo. Po-
czątek spektakli o godz. 10, wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk
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Rozśpiewana Gmina – ostatnie dni na zgłoszenia

Tylko do 24 kwietnia czekamy 
na formularze zgłoszeniowe od 
osób, które chcą wziąć udział 

w przeglądzie wokalistów „Rozśpiewa-
na Gmina”. Mogą nimi być reprezentan-
ci szkół i przedszkoli (maksymalnie 3 
w każdej kategorii) oraz wszyscy chętni, 
którzy zgłoszą się indywidualnie. Finał 
odbędzie się w Domu Kultury w Tar-
nowie Podgórnym w niedzielę, 7 maja 
o godz. 12.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest 
na stronie www.goksezam.pl. Preferuje-
my akompaniament „na żywo”, jednak 
dopuszczamy także podkłady na płytach 
CD audio. Należy je dostarczyć wraz 
ze zgłoszeniem. W przeglądzie wezmą 
udział wszyscy, którzy w terminie do-
starczą materiały do siedziby GOK „SE-

ZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie 
Podgórnym).

Przewodniczącym jury szóstej edycji 
przeglądu wokalistów „Rozśpiewana 
Gmina” będzie Daniel Moszczyński, ab-
solwent Wydziału Jazzu i Muzyki Roz-
rywkowej Uniwersytetu Zielonogór-
skiego. Jest wokalistą, autorem tekstów, 
producentem muzycznym, realizował 
się także jako prezenter radiowy audycji 
Jazzy Moods w Good Time Radio. Na 
swoim koncie ma wiele wydawnictw 
muzycznych, w tym dwa autorskie al-
bumy Wolny Band „Chwila Wolnego”, 
Terminal „Tree of Lie”. Komponował 
także dla Audiofeels, Kasi K8 Rościń-
skiej czy Kasi Wilk. Duża część pu-
bliczności kojarzy go także jako soli-
stę Chóru Akademickiego UAM pod 

kierownictwem Jacka Sykulskiego. Na 
scenie pojawiał się też w roli aktora m. 
in. obok Stefana Friedmana czy Krysty-
ny Sienkiewicz. Lubi eksperymentować 
także z brzmieniami elektronicznymi 
oraz z gitarowymi riffami w projekcie 
Omni Modo. Jest też liderem zespołu 
Bibobit, który wystąpił na tegorocznej 
edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Wybrana grupa uczniów szkół 
podstawowych i starszych uczestników 
Rozśpiewanej Gminy zostanie zapro-
szona na warsztaty, które poprowadzi.

Zapraszamy do kibicowania i wysłu-
chania występów 7 maja o godz. 12 
w Domu Kultury w Tarnowie Podgór-
nym. Wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk

Chór z Moskwy zaśpiewa w Przeźmierowie
Po raz kolejny GOK „SEZAM” 

weźmie udział w festiwalu chó-
ralnym „Universitas Cantat”. 

Tym razem w ramach imprezy zaśpiewa 
w naszej gminie Chór Kameralny Mo-
skiewskiego Instytutu Fizyki i Techniki. 
Na jego występ zapraszamy do Centrum 
Kultury Przeźmierowo we wtorek,  
16 maja o godz. 19. 

Moskiewski chór został założony 
w 2007 roku i od tego czasu zdobył wie-
le nagród na rosyjskich i międzynarodo-
wych festiwalach muzycznych, m. in. 
pierwsze w kategorii „muzyka świecka” 

oraz drugie w kategorii „muzyka sakral-
na” na Otwartym Konkursie Zespołów 
Chóralnych Uniwersytetów Technicz-
nych w Rosji „Błagowiest” w Sankt Pe-
tersburgu i Grand Prix na Międzynaro-
dowym Festiwalu Muzycznym „Perły 
jeziora” w Strudze (Macedonia). Chór 
nagrał też kilka albumów, występował 
też na ceremoniach otwarcia konferencji 
międzynarodowych i sesji plenarnych.

Dyrektorem artystycznym zespołu 
jest Aleksandra Luzanowa. Ukończyła 
ona Moskiewskie Konserwatorium Pań-
stwowe im. Piotra Czajkowskiego i stu-

dia podyplomowe na tej samej uczelni. 
Zanim objęła posadę dyrygenta Chóru 
Kameralnego MIFT, była dyrektorką 
Chóru Rosyjskiego Państwowego Uni-
wersytetu Humanistycznego i nauczy-
cielką kształcenia wokalnego na mo-
skiewskich uniwersytetach. 

Podczas występu usłyszymy m. in. 
kompozycje Piotra Czajkowskiego, 
Siergieja Taniejewa oraz utwory trady-
cyjne Rosji i Kazachstanu. Warto posłu-
chać muzyki chóralnej najwyższej pró-
by – to już we wtorek, 16 maja, o godz. 
19. Wstęp wolny. ~ Jarek Krawczyk

W Osiecznej, 1 kwietnia odbył się XXXIII Wielko-
polski Konkurs Młodych Instrumentalistów, Człon-
ków Orkiestr Dętych im. Jana Schulza. Oprócz re-

prezentowania orkiestry dętej, warunkiem uczestnictwa było 
bycie uczniem lub absolwentem szkoły muzycznej. 

W konkursie wzięło udział 71 młodych muzyków, którzy 
podzieleni byli na 3 kategorie wiekowe, a każda z nich na 
przedstawicieli instrumentów dętych drewnianych oraz dę-
tych blaszanych. Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Tarnowa Pod-
górnego reprezentowała czwórka muzyków Antoni Woźniak 
(saksofon altowy), Gabriela Piotrowska (saksofon altowy), 
Kajetan Sztuba (trąbka) i Adam Mańczak (trąbka). 

W poszczególnych kategoriach pierwsze miejsca zajęli An-
toni Woźniak, Gabriela Piotrowska i Adam Mańczak. Kajetan 
Sztuba otrzymał wyróżnienie. Ponadto Gabriela Piotrowska 

Sukces naszych muzyków 

zdobyła Grand Prix konkursu, zdobywając główną nagrodę 
w wysokości 1 000 zł. Gratulujemy!

Warto podkreślić, że Antoni Woźniak, Kajetan Sztuba 
i Adam Mańczak są absolwentami Samorządowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym.  ~ na
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Wyrecytowali – wygrali
Duży sukces odnieśli recytatorzy, którzy reprezento-

wali naszą Gminę na Powiatowym Konkursie Re-
cytatorskim „Wiosenne Przebudzenie” w Murowa-

nej Goślinie. Wzięło w nim udział 3 reprezentantów naszej 
Gminy, którzy wyłonieni zostali w gminnych eliminacjach. 
W kategorii obejmującej klasy I-III była to Kinga Osowczyk 
ze szkoły w Przeźmierowie, w drugiej kategorii (klasy IV-VI) 

– jej szkolny kolega Paweł Jakubowicz, a wśród gimnazjali-
stów reprezentowała nas Anna Pietrzak ze szkoły w Tarnowie 
Podgórnym. Paweł Jakubowicz zajął w Murowanej Goślinie 
I miejsce w swojej kategorii, a Anna Pietrzak – drugie.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszego roz-
woju! ~ Jarek Krawczyk

WZP.6721.3.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie 
Podgórnym - część zachodnia

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 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 z późn. zm.) oraz po podjęciu przez Radę Gmi-
ny Tarnowo Podgórne uchwały Nr XLII/667/2017 z dnia 4 kwiet-
nia 2017 r. zmieniającej zakres opracowania planu miejscowego, za-
wiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie 
Podgórnym - część zachodnia wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko w dniach od 19 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r. w godzi-
nach pracy urzędu, ul. Poznańska 115 - budynek A, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego odbędzie się 29 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym o godz.15.30. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta 
Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - budynek A, pokój 13 - oraz skła-
dać uwagi do wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępo-
wania w tej sprawie. 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 
lipca 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Ambitny pop na żywo
W ich twórczości klasycz-

ne korzenie przenikają się 
z muzyką popową, rockiem 

i jazzem. Choć muzycy mają wielolet-
nie doświadczenie sceniczne, zdobywa-
ne u boku gwiazd nie tylko polskiej mu-
zyki, można ich nazwać debiutantami. 
Jesienią ubiegłego roku ukazała się bo-
wiem pierwsza płyta zespołu Face2Fa-
ce, który usłyszymy 20 maja w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym.

Wspomniany album, zatytułowany „In-
side the Noise” zawiera 11 autorskich kom-
pozycji oraz instrumentalny utwór z serialu 

„Polskie drogi”. Pod bogatymi aranżacjami 
kryją się mocne melodie. Na wydanej przez 
Polskie Radio płycie znaleźć można piękne 
ballady i energetyczne, pop-rockowe ka-
wałki o unikalnym brzmieniu. Obecność 
skrzypiec i wiolonczeli wspomaga męski 
głos, fortepian, gitary, bas oraz perkusję. – 
Głównym przesłaniem płyty jest zachęta do 
samodzielnego myślenia, ścierania poglą-
dów z poszanowaniem odmiennych opinii 
– opowiadają muzycy.

Zanim założyli Face2Face, współpra-
cowali m. in. z Rayem Wilsonem (ex Ge-
nesis), Robertem Robersonem, Stilskin, 

Eleni, Marylą Rodowicz, Marlą Blumen-
blatt, Kasią Wilk, Sylwią Grzeszczak, Li-
berem oraz zespołami Aleksandra Mali-
szewskiego i Zbigniewa Górnego.

Grupa koncertuje w Polsce i w Niem-
czech, a w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym zagra w sobotę, 20 maja 
o godz. 19. Bilety w cenie 20 zł dostęp-
ne są w kasach GOK „SEZAM”: w miej-
scu imprezy (od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 16-20), w siedzibie GOK 
„SEZAM” (od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-15) oraz w Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo (od wtorku do piątku 
w godz. 16-20). Sprzedaż biletów online 
prowadzi serwis Bilety24.pl. 

~ Jarek Krawczyk
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W marcu w naszym przedszkolu zorganizowany zo-
stał konkurs nawiązujący do poezji polskich po-
etów: Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Prace 

miały przedstawiać bohaterów znanych i lubianych wierszy, 
technika wykonania dowolna. Zachęciliśmy w ten sposób 
nasze przedszkolaki i ich rodziców do czytania poezji, któ-
ra ma ogromne znaczenie w kształtowaniu osobowości dzieci.  
Dzięki plastycznemu, obrazowemu operowaniu słowem, wy-
wołaniu wrażeń dźwiękowo-słuchowych, działając poprzez 
nastrój, wiersz przybliża dziecku rzeczywistość, przedstawia 
myśli, uczucia i refleksje innych ludzi. Poznawanie, recyto-
wanie i inscenizowanie wierszy uświadamia dzieciom wiele 
możliwości wykorzystania języka w opisywaniu świata, w in-
tencjonalnym przekazaniu bogatych doznań i przeżyć czło-
wieka. Poznanie i przeżycie utworów poetyckich wzbogacone 
powinno być działalnością plastyczną dziecka. Słowny obraz 
poetycki dziecko może wyrazić za pomocą kształtu, faktury 
i koloru. Udział w konkursie pt. „Twórczość Brzechwy i Tu-

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Twórczość Brzechwy i Tuwima w obrazkach

Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym

Planszówki w Przedszkolu „Pod Wesołą Chmurką”

wima w obrazkach” pobudził wyobraźnię dzieci. Prace kon-
kursowe były przepiękne. Wszystkim uczestnikom gratuluje-
my pomysłowości i kreatywności. ~ Renata Włodarczak

Gry planszowe, które przez lata pozostawały w cieniu, 
wracają do łask. 13 marca, dzięki Fundacji Free Time 
z Tarnowa Podgórnego, zagościły w grupie “Bocia-

nów” w Przedszkolu “Pod Wesołą Chmurką”. Była to wspa-
niała okazja do integracji i ciekawej zabawy,  a śmiechu przy 
tym było co niemiara. Gra “Kot Stefan” święciła triumf wśród 
uczestników spotkania. 

Większość nowoczesnych planszówek opiera się na świet-
nych, wciągających pomysłach pozwalających na niezwykłą 
rozrywkę. Gry planszowe uczą poprzez zabawę rozumienia 
i przestrzegania reguł, a także trudnej sztuki przegrywania. 
Serdecznie dziękujemy Fundacji Free Time za udostępnienie 
gier i zapraszamy na kolejne spotkania do Przedszkola “Pod 
Wesołą Chmurką”. Już nie możemy się doczekać doskonałej 
zabawy.

~ Karolina Kleszcz

WZP.6721.15.2014
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Pod-
górnym - część II (w rejonie ul. aleja Solidarności oraz ul. Rolnej)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, 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 wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w Tarnowie Podgórnym - część II wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 15 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. 
w godzinach pracy urzędu, ul. Poznańska 115 - budynek A, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
zmiany planu miejscowego odbędzie się 22 maja 2017 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15.30.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustale-
nia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzi-
bie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - budynek A, pokój 13 - oraz 
składać uwagi do wyżej wymienionego projektu dokumentu i postę-
powania w tej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 4 lipca 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Człowiek powinien być dobry jak chleb
Tegoroczne rekolekcje przebiegały w naszej szkole pod 

hasłem „Pan jest dobry jak chleb” i nawiązywały do 
Roku Świętego Brata Alberta. W pierwszym dniu na-

szych wielkopostnych spotkań klasy 0 – III wzięły udział 
w warsztatach przygotowanych przez Ogród Ekologiczny 
„Gładysiakowie” w Wirach – „Chleb w Biblii – od ziarenka 
do bochenka”. Uczniowie mogli zobaczyć, dotknąć i poczuć 
różnych ziaren i mąki powstałe z tych ziaren. Zobaczyli jak 
te zboża rosną w ogrodzie, posmakowali różnych rodzajów 
chleba i przygotowali bułeczki do wypieczenia w piecu chle-
bowym. Klasy IV – VI w drugim dniu rekolekcji udali się do 
Wir na warsztaty „A święci szli przez Polskę”. Poznali historię 
życia m.in. św. Faustyny Kowalskiej, św. Brata Alberta, bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, św. Jana Pawła II, bł. Karoliny Kózków-
ny czy św. Urszuli Ledóchowskiej. Posmakowali ciasteczek 
związanych z tymi postaciami i wykonali tryptyk świętych. 
W pierwszym i drugim dniu nauk rekolekcyjnych, po zaję-
ciach w kościele z rekolekcjonistą ks. Wojciechem, każda kla-
sa przygotowywała wspólnie śniadanie, ucząc się w ten spo-
sób szacunku do chleba i dzielenia się nim z potrzebującymi, 

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Niezwykłe talenty naszych uczniów!

Finał szkolnego konkursu Ukryty Talent 2017 już za nami. 
To była naprawdę wspaniała impreza: wielu uczestników, 
ogromne emocje i niezwykłe pokazy prawdziwych talen-

tów. Podczas finału uczniowie prezentowali swoje umiejętności 
wokalne, taneczne, akrobatyczne i gry na instrumencie. Konkurs 
został podzielony na dwie kategorie wiekowe: klasy I – III (13 
wykonawców) i klasy IV – VI (17 występów). 

Tradycyjnie imprezę rozpoczęliśmy od wywołania piosenką 
„Skaldów” najradośniejszej pory roku. Występującym towarzy-
szyli kibice przystrojeni w wiosenne kolory. Publiczność świetnie 
się bawiła! Gromkimi brawami nagradzano każdego wykonaw-
cę. Na trybunach można było dostrzec plakaty wspierające wy-
konawców. Jury, w którego skład weszli: przedstawiciele Samo-
rządu Uczniowskiego, Przewodnicząca Rady Rodziców i Pani 
Dyrektor, miało trudne zadanie, by wybrać najlepszych, wszyscy 
prezentowali bowiem bardzo wysoki poziom.

W kategorii uczniów klas I – III wyróżnienia otrzymały: Hele-
na Barczyk z kl. 1a i Karolina Woźniak z kl. 3g za śpiew, III miej-
sce wytańczyła Krystyna Didina z kl. 2c, II miejsce przyznano 
Martynie Sadalskiej z kl. 3c za pięknie zaśpiewaną piosenkę z re-
pertuaru Majki Jeżowskiej, a główną statuetkę i I miejsce zajęła 
Kinga Osowczyk z kl. 3g za taniec.

Wśród uczniów klas IV – VI przyznano cztery wyróżnienia: 
Marii Miśkiewicz z kl. 4e za taniec, Julii Szumińskiej z kl. 5c 
za śpiew przy własnym akompaniamencie, Jessice Dey z kl. 6f 
za śpiew i Tymoteuszowi Wnukowi z kl. 6c za grę na perkusji. 
Za wykonanie piosenki „Halleluja” III miejsce przypadło Eweli-
nie Baksalary z kl. 4a, II miejsce zajęła Dominika Żeglarska z kl. 
6d za wykonanie piosenki „Nie zapomnij” i I miejsce otrzymała 
Aleksandra Chmielnik z kl. 4c za mistrzowski pokaz układu gim-
nastycznego.

Specjalne podziękowania kierujemy pod adresem Julii Mróz, 
uczennicy Gimnazjum im. Integracji Europejskiej w Tarnowie 
Podgórnym, która zechciała uświetnić ten dzień swoim występem.

Oto relacja redaktora Maksymiliana Jankowskiego, kl.6a:  
Myślę, że szybko przekonaliśmy się, jak zróżnicowane były ta-
lenty, a niektóre zaskakujące. Występy naszych kolegów i koleża-
nek gwarantowały nam wiele emocji, humoru i świetnej zabawy. 
Jestem pewien, że dzisiejszy dzień przekonał wszystkich, że nie 
warto wagarować, choć za oknem wiosna, a ciepłe słońce zachę-
ca nas do spacerów. Pewnie w głowie niejednego ucznia złośliwy 
diabełek podsunął myśl o wagarach. Ale czy warto? Twierdzę, że 
nie warto! W szkole również można się dobrze bawić. Wystarczy-
ło popatrzeć na zadowolone miny zwycięzców naszego konkursu. 
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom i oczywiście gra-
tulujemy zwycięzcom. Do zobaczenia za rok.

Wszystkim wykonawcom serdecznie gratulujemy różnorod-
nych umiejętności oraz odwagi do prezentowania swoich talen-
tów. Życzymy, byście dalej szlifowali swoje zdolności, rozwijali 
się i odnosili sukcesy w różnych konkursach. Laureaci będą mie-
li okazję zaprezentować się podczas Gminnego Przeglądu Talen-
tów, który odbędzie się już 8 czerwca.

~ Iwona Kuźniarek, Mariola Socha-Kowalska

tak jak czynił to św. Brat Albert oraz wykonywała plakat do 
fragmentu z Pisma św. o rozmnożeniu chleba.

 W trzecim dniu wielkopostnych spotkań uczniowie i na-
uczyciele wzięli udział w drodze krzyżowej, która odbywała 
się w plenerze, wokół naszego dużego boiska. W czasie tego 
nabożeństwa każda klasa niosła krzyż. Po drodze krzyżowej 
uczestniczyliśmy we mszy św., a po niej wróciliśmy do szkoły 
i tworzyliśmy piękne palmy wielkanocne.  ~ Izabela Bryszak 
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Wiele osób twierdzi, że fizyka i przyroda to trudne 
i nudne przedmioty. Tymczasem w dniach 23 i 24 
marca w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Do-

wbora Muśnickiego w Lusowie za sprawą Fundacji Einsteina 
zaproszonej przez Radę Rodziców działy się fizyczne i przy-
rodnicze czary. 

Uczniowie poznali tajniki powietrza – czy da się je zoba-
czyć? zważyć? zmierzyć? co to jest ciśnienie atmosferyczne? 
jak działa na przedmioty?

Zajęcia dla klas III – VI, które prowadził Jacek Bruździński, 
zostały zorganizowane w formie interaktywnych pokazów, 
a ich kameralny charakter umożliwił każdemu uczniowi ak-
tywne uczestnictwo w prezentowanych eksperymentach. Dla 
uczniów klas VI był to przedsmak wrażeń, które w przyszłym 
roku szkolnym będą wynosić z doświadczeń wykonywanych 
w nowych klasopracowniach fizycznych i chemicznych.

Dzieciaki przekonały się, że nauka przedmiotów ści-
słych, to nie tylko „kucie na blachę” podręcznika, ale przede 
wszystkim zrozumienie zjawisk dziejących się w otaczają-
cym nas świecie. ~ Aldona Sikora-Tyma

Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa w Lusowie

O nauce na wesoło

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

II Ogólnopolski Konkurs „Kodować każdy może”

4 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w finale  II 
Ogólnopolskiego Konkursu „Kodować każdy może”, 
który zorganizowany został przez Szkołę Podstawową 

nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie we współ-
pracy z Wydziałem Informatyki Uniwersytetu Zachodniopo-
morskiego Technologicznego w Szczecinie.

Wyjazd przyniósł nam ogromny sukces. Paweł Jakubowicz 
z kl. Va zajął pierwsze miejsce w kategorii klas IV-V, zaś Mi-
kołaj Mizerski z kl. IIa otrzymał wyróżnienie w rozgrywkach 
grupowych.  

Celem konkursu jest m.in. popularyzacja umiejętności pro-
gramowania w języku Scratch oraz kształtowanie zdolności do 
samodzielnego pogłębiania wiedzy i biegłości z zakresu ko-
dowania.

Finał konkursu składał się z dwóch części: rywalizacji in-
dywidualnej i zespołowej. Aby zwiększyć szanse, uczest-
nicy startowali w różnych kategoriach z uwzględnieniem 
wieku i umiejętności. W kategorii klas II-III reprezentowali 
nas: Mikołaj Mizerski kl. IIa, Julian Domański kl. IIb, Pa-
weł Korzec kl. IIIc, w kategorii klas IV-V przedstawiciela-
mi byli: Antoni Kowalski kl. IVb i Paweł Jakubowicz kl. 
Va.

Tegoroczne zadania finałowe nawiązywały do Tall Ship 
Races – Zlotu Żaglowców, który odbędzie się w sierpniu 
w Szczecinie, gdzie zawitają statki z całego świata. Zada-
niem uczestników było przygotowanie animacji w progra-
mie Scratch, w której duszek narysuje łódkę według przed-
stawionej instrukcji. Nie były to łatwe zadania, ponieważ 
należało pamiętać o wszystkich wytycznych zawartych 
w poleceniu, a także o ograniczonym czasie na wykona-
nie tego projektu. Po rozgrywkach indywidualnych dzieci 
zostały losowo podzielone na grupy, aby rozegrać zawody 
zespołowe. Każda drużyna miała w ciągu dziesięciu minut 
stworzyć animację, której tematem przewodnim był jeden 
z żywiołów: woda, ogień, powietrze. Publiczność w głoso-
waniu wybierała najciekawszą animację.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
Również bardzo dziękujemy wszystkim naszym uczniom 
za podjęcie trudu udziału i przygotowań do konkursu oraz 
sumienne reprezentowanie naszej szkoły.   

 ~ Dawid Dopieralski

~ edukacja
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Kiedy zbliża się koniec okresu przedszkolnego i nasze 
dziecko osiąga tzw. „dojrzałość szkolną” każdy z ro-
dziców staje przed dylematem: Którą szkołę wybrać, 

aby moje dziecko czuło się pewnie, emocjonalnie „zaopieko-
wane” i odniosło swój pierwszy, szkolny sukces? Czy wybrać 
dużą, wielooddziałową szkołę, w której nasza pociecha od 
razu będzie uczyła się „prawdziwego życia”?

Na szczęście nieprawdą jest twierdzenie, że tylko duże szko-
ły przygotowują dzieci do życia, ucząc je od początku walki 
o byt! Że tylko jednostki silne fizycznie i psychicznie dadzą 
sobie radę w takich warunkach, a duża część dzieci nabywa 
szkolnych nerwic, co komplikuje niestety ich drogę do sukce-
su i powoduje niechęć do szkoły na całe życie. 

Faktem natomiast jest, że pierwsze dni w nowej edukacyjnej 
rzeczywistości, przeżyte bezstresowo i kreatywnie, nastawiają 
nasze dzieci na sukces, wzmacniają poczucie własnej wartości 
i mobilizują do działania.

4 kwietnia odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców 
dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych 2017/2018. 
Tego dnia rodzice dowiedzieli się, że Szkoła Podstawowa w Lu-
sówku jest placówką kameralną, która zaspokaja potrzeby edu-
kacyjne, społeczne i edukacyjne w sposób szanujący indywidu-
alność każdego dziecka. Naszymi atutami są:

- indywidualizacja nauczania: w mniejszym zespole uczniów 
łatwiej jest nam dotrzeć do każdego ucznia, zauważyć wszelkie 
uzdolnienia i trudności. Podejmując indywidualną pracę z dziec-
kiem zdolnym, doprowadzamy do sukcesu, zaś u ucznia z trud-
nościami w nauce staramy się szybko wyrównać braki w wiedzy 
i umiejętnościach.

- jednozmianowość: uczymy w czasie najbardziej optymal-
nym dla dobra dziecka. 

- My się znamy: dzieci w naszej szkole nie wahają się przyjść, 
a nawet wpaść niespodziewanie do pani dyrektor lub do swoich 
wychowawców …bo czasem trzeba „ po prostu pogadać” o pro-
blemach, nawet osobistych. Nikt tu nie jest pozostawiony sam 
sobie. 

- stawiamy na zdrowie i bezpieczeństwo: dzieci codziennie 
otrzymują porcję świeżych owoców lub warzyw. Jeśli do tego do-
damy mleko, dla tych, którzy mogą je pić – czego chcieć więcej? 

- wsparcie ponad wszystko: uczniowie w sytuacjach proble-
mowych mogą liczyć na pomoc pedagoga szkolnego, logope-
dy, psychologa i pielęgniarki szkolnej.

- rozwijamy zainteresowania: w szkole prowadzone są licz-
ne koła zainteresowań, (artystyczne i naukowe). Największą 
popularnością cieszy się koło języka angielskiego i matema-
tyczne, działa też Klub Małego Muzyka, gdzie dzieci uczą się 
m.in. gry na gitarze. Po zajęciach lekcyjnych dzieci korzystają 
z szerokiego wachlarza zajęć dodatkowych: Bystrzaka, zajęć 
tanecznych, czy nauki gry w tenisa. 

- kreatywna świetlica: nastawiona jest głównie na aktyw-
ność rekreacyjną i ruchową. Dzieci, po wyczerpujących za-
jęciach edukacyjnych muszą najzwyczajniej odpocząć! Spę-
dzają więc dużo czasu na świeżym powietrzu, grają w piłkę, 
rysują kredą po asfalcie, grają w tradycyjne „klasy”. Świetlica 
oferuje również zajęcia plastyczne w ramach projektu „Świe-
tlica dla świetlicy” oraz zajęcia tematyczne: „Świetlicowi po-
ligloci”, „Pamięć to podstawa”. Często goszczą też u nas te-
atry.

- fantastyczna Rada Rodziców: rodzice czują się współgo-
spodarzami szkoły, podejmują liczne działania mające na celu 
promowanie placówki poprzez organizowanie festynów, akcji 
charytatywnych na rzecz dzieci dotkniętych chorobą i …nigdy 
nie odmawiają nam pomocy!

 ~ M. Kaczmarek-Łuczka

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Stawiamy na naszą szkołę!

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Wizyta Arcybiskupa
W ramach wizytacji parafialnej w Lusowie  

31 marca naszą szkołę odwiedził Arcybiskup Sta-
nisław Gądecki. Podczas spotkania w sali gim-

nastycznej przedstawiliśmy prezentację. Były tam warto-
ści zawarte w programie wychowawczym oraz wydarzenia  
z życia szkoły. Na zakończenie Arcybiskup złożył wpis 
w Księdze Gości.   Katechetki:

 ~ Marlena Maciąg i Aleksandra Romczyk

~ edukacja
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Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Piłkarze w podstawówce
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-

ła II w środę, 22 marca, mieli przyjemność gościć 
w swoich murach byłych piłkarzy Lecha Poznań, 

a obecnie zawodników GKS Tarnovii Tarnowo Podgór-
ne. Marcin Kikut, Zbigniew Zakrzewski oraz Bartosz Ślu-
sarski zaszczycili uczniów swoją wizytą i odpowiadali na 
pytania uczniów. Mówili o swoich sukcesach, początkach 
kariery, najważniejszych momentach w swojej zawodowej 
przygodzie z piłką. Wszyscy piłkarze zaprezentowali swo-
je umiejętności techniczne podczas konkursu celności. Oka-
zało się, że najlepszą skuteczność miał grający trener GKS 
Tarnovii Tarnowo Podgórne Marcin Kikut. Była to okazja 
dla uczniów, aby zdobyć autograf tych, których znają i cenią 
oraz chcą naśladować..

 W imieniu uczniów serdecznie dziękujemy! 
~ D. Koralewska, K. Zatoka, B. Drab, M. Kwiatkowski

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Kontynuacja współpracy z Holandią
W marcu kolejna grupa naszych uczniów, łącznie 25 

osób, wyjechała na wymianę do szkoły Carolius 
Clusius College w Zwolle. 

Tematem spotkania było poznanie różnic kulturowych, geo-
graficznych i społecznych między naszymi krajami. Ucznio-
wie wspólnie zwiedzali Amsterdam, płynąc statkiem po kana-
łach, wykonywali zadania gry miejskiej w średniowiecznym 
Zwolle, mieli zajęcia warsztatowe i sportowe w szkole, a na-
wet samodzielnie przygotowywali potrawy na wieczór poże-
gnalny.

Ważnym założeniem wymiany jest przebywanie w gości-
nie u rodzin uczniów. Pozwala to na  nawiązanie bliższych 
kontaktów między uczniami oraz poznanie stylu życia w kra-
ju partnerskim i konieczność dostosowania się do gospodarzy. 
Wielu uczniów musiało zapomnieć o podwożeniu ich do szko-
ły przez rodziców i wsiąść na rowery ze swoimi zagraniczny-
mi rówieśnikami. 

Teraz przed nami przygotowania do majowej wizyty Holen-
drów w Polsce. Postaramy się, by było równie ciekawie.

 ~ Elżbieta Kubiak

Tarnowo Podgórne, dnia 14.04.2017 r. WZP.6721.15.2015
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów w Górze, przy uli-
cy Poznańskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów w Górze, przy ulicy Poznańskiej wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25.04.2017 r. do 
26.05.2017 r., w godzinach pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 
miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 27.04.2017 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 14:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
12.06.2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.
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Grupa Odyseuszy pod przewodnictwem trenerów Bar-
bary Drab oraz Katarzyny Zatoki, 5 marca reprezento-
wała Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Tarno-

wie Podgórnym na 26. Finale Ogólnopolskim Odysei Umysłu, 
czyli największym w Polsce konkursie kreatywności dla dzie-
ci. Przygoda z Odyseją w naszej szkole rozpoczęła się w paź-
dzierniku 2016 r., kiedy na potrzeby konkursu utworzona 
została siedmioosobowa grupa. Uczniowie spotykali się co 
tydzień na zajęciach dodatkowych prowadzonych w ramach 
szkolnego wolontariatu przez trenerów – nauczycieli, którzy 
przeszli niezbędne szkolenie. Specjalnie skonstruowane zaję-
cia miały na celu rozwijanie pokładów kreatywności uczniów. 
Podczas spotkań dzieci zmagały się z rozwiązywaniem pro-
blemów słownych, manualnych i słowno-manualnych, a tym 
samym rozwijały kompetencje, które miały zostać wykorzy-
stane podczas tzw. konkursu spontanicznego. Na zajęciach 
dzieci uczyły się myślenia niestandardowego, przez co rozwi-
jały wyobraźnię i mobilizowały się do twórczych rozwiązań. 
Ponadto uczniowie zmierzyli się z jednym z pięciu proble-
mów długoterminowych pt. Robota dla dziwnobota, polegają-
cym na przygotowaniu 8-minutowego występu, wymagające-
go skonstruowania robota, który wykona cztery prezentowane 
przez uczestników czynności. Dzieci samodzielnie stworzyły 
scenariusz, scenografię, zbudowały zdalnie sterowanego robo-

ta, przygotowały i wykonały piosenkę oraz zadbały o wszyst-
kie szczegóły bez pomocy osób trzecich. Taka właśnie jest 
idea Odysei Umysłu, dlatego wszelka pomoc z zewnątrz nie 
jest możliwa, a dzieci oceniane są za samodzielność, zaanga-
żowanie i uczciwość. Konkurs zwieńczony został wspaniałą 
imprezą, podczas której uczestnicy mogli m.in. przypomnieć 
sobie najlepsze chwile z konkursu na podstawie przygotowa-
nej prezentacji zdjęć, a także spotkać maskotkę Odysei Umy-
słu – słynnego Omera. Uczniowie rozpoczęli i zakończyli 
zmagania na etapie regionalnym w Poznaniu, którym towa-
rzyszyły ogromne emocje zarówno dla dzieci, trenerów, jak 
i rodziców. Warto podkreślić, iż dla dzieci był to debiut w tego 
typu konkursie i pierwsza możliwość doświadczenia na wła-
snej skórze emocji związanych z występem. Mamy nadzieję, 
że doświadczenia zdobyte w tym roku, zaprocentują w kolej-
nej edycji. Warto pamiętać, iż w Odysei Umysłu nie ma prze-
granych, ponieważ dzieci poprzez zajęcia przygotowujące do 
konkursu zyskują niezwykłe umiejętności, których nikt im nie 
zabierze. Potrafią bowiem współpracować, podejmować decy-
zje, improwizować i wybierać najkorzystniejsze rozwiązania. 
Nauczyli się doceniać i szanować umiejętności poszczegól-
nych członków drużyny, a przy tym doskonale się bawili!

Oprac. ~ D. Koralewska, K. Zatoka,
B. Drab, M. Kwiatkowski

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Kreatywna Szkoła

~ edukacja

Gimnazjum w Baranowie

Czas Laureatów
Mimo że to końca roku szkol-

nego pozostały jeszcze nie-
mal trzy miesiące pracy, 

Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
w Baranowie już teraz może uznać go 
za udany. Powodem są wybitne osią-
gnięcia naszych uczniów w dziedzinie 
nauki.

Wśród laureatów tegorocznych kon-
kursów przedmiotowych organizo-
wanych przez Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu znalazło się pięcioro gim-
nazjalistów z Baranowa. Po najwyższe 
laury sięgnęli specjaliści od matema-
tyki: Jan Kiwlenko (kl. 3e), Jan Maj-
chrzak (kl. 3d), Maria Mazgaj (kl. 3e) 
oraz Natalia Urbanowska (kl. 3b), któ-
rzy zostali laureatami Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego. Z kolei 
Bruno Maruszczak (kl. 3e) zdobył tytuł 
laureata Wojewódzkiego Konkursu Ję-
zyka Angielskiego. 

Krok od sukcesu było dwoje innych 
uczniów: Szymon Kaczmarek (kl. 3d) 
to finalista Wojewódzkiego Konkursu 
Fizycznego, a Oliwia Urbańska (kl. 3e) 

została finalistką Wojewódzkiego Kon-
kursu Języka Angielskiego.

W połowie marca drużyna matematy-
ków potwierdzała swoje wysokie umie-
jętności, rozwiązując zadania w ramach 
X Wojewódzkiego Konkursu Matema-
tycznego „Pitagorejczycy”. Start w tych 
zmaganiach zakończył sukcesem Jan 
Kiwlenko, zdobywca II miejsca.  

Skala sukcesów naszych uczniów to 
niewątpliwie powód do dumy dla całej 

szkoły, ale szczególną radość i satysfak-
cję mają nauczyciele, pod kierunkiem 
których przygotowywali się oni do tych 
trudnych wyzwań.

Nasi laureaci czekają teraz na za-
świadczenia uprawniające do zwolnie-
nia z części egzaminu gimnazjalnego. 
Wiadomo też, że mają pierwszeństwo 
w ubieganiu się o przyjęcie do szkoły 
ponadgimnazjalnej.  

 ~ KM
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Liceum w Tarnowie Podgórnym

Wycieczka do Bydgoszczy

Liceum w Tarnowie Podgórnym

Projekt DOBRY UCZEŃ

W ramach działalności koła matematycznego „Ślada-
mi matematyki” 4 marca odbyła się wycieczka do 
Bydgoszczy. 

Uczniowie naszego liceum pod opieką Anny Gorońskiej 
oraz Mirosławy Przyłudzkiej-Moryl zagrali w grę miejską 
„Śladami Mariana Rejewskiego”, słynnego polskiego kryp-
tologa, który jako pierwszy złamał kod niemieckiej maszyny 
szyfrującej Enigma, przyczyniając się do zwycięstwa aliantów 
nad hitlerowskimi Niemcami w czasie II wojny światowej. 
Hasło było trudne do rozszyfrowania, ale Olga, Ola, Karoli-
na, Łukasz i Mateusz świetnie poradzili sobie z tym zadaniem. 
Sukces został nagrodzony słodkością.

Uczestnicy wycieczki zwiedzili również Muzeum Mydła 
i Historii Brudu oraz Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy. Li-
cealiści zobaczyli również bydgoską starówkę oraz poznali jej 
historię. Wszyscy uczniowie bardzo dobrze wspominają wy-
cieczkę. 

Z pewnością można ją zaliczyć do bardzo udanych.
Anna Gorońska

Nauczyciel matematyki LO

Nasze Liceum przystąpiło do realizacji projektu „Dobry 
Uczeń”, który współfinansowany jest przez Fundację 
United Way Polska ze środków John Deere Founda-

tion. Zgodnie z wymaganiami powyższych darczyńców pro-
jekt zawiera dwa elementy – edukacyjny i psychospołeczny. 
Oto jego cele.

Cel główny – poprawa wyników nauczania.
1.  Zdanie egzaminów zaliczających materiał przez uczniów, 

którzy otrzymali ocenę niedostateczną z określonego 
przedmiotu na I semestr;

2.  Poprawienie wyników maturalnych z matematyki – doty-
czy zarówno zdawalności, jak i podwyższenia wyników;

3.  Uzyskanie końcoworocznych ocen pozytywnych przez 
uczniów pobierających naukę w trybie indywidualnym;

4.  Uzyskanie końcoworocznych ocen pozytywnych przez 
uczniów słabych;

5.  Kształcenie umiejętności autoprezentacji i wypowiedzi 
ustnej, co pozwoli na radzenie sobie ze stresem podczas 
ustnej matury z języka polskiego i języków obcych. 

Działania podejmowane w ramach projektu będą  miały 
charakter warsztatowy i lekcji  wyrównujących wiedzę oraz 
rozwijających zainteresowania. Zajęcia warsztatowe adre-
sowane są do większej grupy uczniów, czasami całych klas.  
W ramach warsztatów zaplanowano dwa dwudniowe wyjazdy 
– „Maraton humanistyczny” i „Maraton matematyczny”. Pod-
czas tych wyjazdów, których odbiorcami są uczniowie klas 
maturalnych, w sposób zintensyfikowany uczniowie będą roz-
wiązywać arkusze maturalne i przygotowywać się do matury 
ustnej z języka polskiego.

Charakter warsztatowy będą miały też zajęcia z autoprezenta-
cji i wypowiedzi ustnej, adresowane do maturzystów oraz  psy-
chospołeczne (asertywność, podniesienie samooceny, automo-
tywacja) adresowane do uczniów klas pierwszych i drugich.

Lekcje wyrównujące wiedzę adresowane są do uczniów 
z ocenami niedostatecznymi na I semestr, uczniów mających 
problemy z materiałem bieżącym i uczniów uczących się 
w trybie indywidualnym. Te zajęcia odbywać się będą w ma-
łych grupach lub indywidualnie.

Lekcje rozwijające zainteresowania adresowane są do 
uczniów z różnych klas, zainteresowanych zdawaniem matury 
w tym roku szkolnym lub w następnych na poziomie rozsze-
rzonym.

Na realizację tych zadań otrzymaliśmy 10 000 zł.
Informacje na temat fundatorów Projektu można znaleźć na 

ich stronach internetowych.
Oto skrót dotyczący ich misji i działalności edukacyjnej: 

Misją Fundacji United Way Polska jest niesienie pomocy 
w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, 
aktywizacji zawodowej, edukacji obywatelskiej, oświaty i wy-
chowania osobom w szczególnie trudnej sytuacji oraz jednost-
kom organizacyjnym, zwłaszcza na poziomie lokalnym w tym 
zakresie działającym, a także upowszechnianie wiedzy o udzie-
laniu wsparcia i korzystaniu z dostępnych form pomocy oraz 
inicjowanie i współtworzenie ruchu partnerskiej współpracy 
wszystkich środowisk na rzecz grup wykluczonych społecznie 
i marginalizowanych (informacja ze strony Fundacji).

Firma John Deere zaangażowana jest w działalność eduka-
cyjną.  Pod hasłem ”Pomagamy tworzyć lepszą przyszłość” 
współpracuje ze szkołami wyższymi, wspiera program stażów 
i wybrane organizacje typu non-profit.

Koordynator projektu:  
~ Grażyna Smolibocka
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Przedszkole „Czarodziejski Zamek” w Przeźmierowie

Rola psychologa w przedszkolu  cz.II
Ciąg dalszy rozmowy z mgr psy-

chologii Joanną Mitsopoulos, 
psycholog w Przedszkolu Pu-

blicznym Czarodziejski Zamek.
Jakie jeszcze zajęcia prowadzi Pani 

z dziećmi?
Jako psycholog prowadzę też indywi-

dualne zajęcia kompensacyjno-korek-
cyjne dla dzieci z określonymi proble-
mami w funkcjonowaniu poznawczym 
i społecznym. Do tego rodzaju pomo-
cy typuje dziecko Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna wydając stosowną 
opinię lub psycholog przedszkola z wy-
chowawcą, po przeprowadzeniu seme-
stralnej diagnozy rozwoju dziecka.

Kiedy psycholog rozmawia z rodzi-
cami?

Jeśli zdaniem psychologa jakieś 
dziecko potrzebuje pomocy, bo np. nie 
potrafi odnaleźć się w grupie, specjali-
sta rozmawia z wychowawcą o swoich 
spostrzeżeniach. Może też być tak, że to 
nauczyciel zwraca się z prośbą do psy-
chologa, bo np. zauważył, że dziecko 
ma problem ze skupieniem uwagi, z wy-
różnianiem figury z tła, z rysowaniem, 
czy też z rozpoznawaniem kolorów. 

Psycholog umawia się wtedy na roz-
mowę z rodzicami dziecka. W naszym 
przedszkolu rodzice wiedzą, że psycho-
loga nie trzeba się obawiać. Moja rola 
nie polega na wytykaniu rodzicom błę-
dów wychowawczych. Zresztą wycho-
dzę z założenia, że nikt ich świadomie 
nie popełnia. Natomiast wielu rodziców 
boryka się z rozmaitymi problemami 
w wychowaniu dziecka, bo wychowa-
nie to, oprócz przyjemności i radości, 
ogromna i odpowiedzialna praca. Ale 
każdy problem, z pomocą specjalisty 
można rozwiązać. Podpowiadam rodzi-
com, jak rozmawiać z dzieckiem, jak się 
z nim bawić, jak wprowadzać w domu 
określone zasady, jak reagować na kło-
potliwe zachowania dziecka. Rodzice 
tak, jak wspominałam wcześniej, czę-
sto sami zgłaszają się do mnie po pora-
dę. Zachowanie dziecka w przedszkolu 
może znacząco różnić się od jego za-
chowania w domu. Bywa, że w przed-
szkolu dziecko funkcjonuje bez żadnych 
zastrzeżeń, natomiast w domu nie chce 
wykonywać poleceń rodziców, wymu-
sza płaczem lub krzykiem określone za-
chowania opiekunów.

Czy Pani zdaniem dla rodziców dzie-
ci ważna jest Pani obecność w przed-
szkolu?

Sądzę, że dla rodziców świadomość, 
że mogą skorzystać z porady kogoś, kto 
zna dziecko i ma wiedzę psychologiczną, 
daje oparcie i poczucie większego bez-
pieczeństwa. 

Czy chętnie dzieli się Pani swoją wie-
dzą i doświadczeniem zawodowym?

Oczywiście. W najbliższym czasie za-
mierzam zorganizować warsztaty dla 
nauczycieli przedszkola na temat wpły-
wu integracji sensorycznej wprowadza-
nej w zabawy przedszkolne, na rozwój 
ruchowy, poznawczy i społeczny dziec-
ka. Natomiast dla rodziców chcę przy-
gotować wykład dotyczący zachowań 
agresywnych u małych dzieci (dlaczego 
u małego dziecka pojawia się agresja, jak 
radzić sobie z agresją dziecka).

W naszym przedszkolu każde dziecko 
jest pod opieką psychologa, który słu-
ży pomocą wychowawcom i rodzicom 
naszych pociech. Działając wspólnie 
z rodzicem, psycholog czuwa nad pra-
widłowym rozwojem dziecka i dobrym 
działaniem rodziny. 

Kolejny turniej rozgrywany w ramach Rankingu So-
łectw Gminy Tarnowo Podgórne wygrało Przeźmie-
rowo. Turniej tenisa stołowego odbył się 8 kwietnia 

w hali OSiR w Przeźmierowie. Miejsca 2-7 zajęły kolejno so-
łectwa: Sady, Lusówko, Baranowo, Lusowo, Rumianek i Tar-
nowo Podgórne.

~ Ania Lis

W zakończonych 9 kwietnia Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski mężczyzn KS Alfa Vector Tarnowo 
Podgórne zajął pierwsze miejsce i wywalczył tytuł 

Mistrza Polski. Dzień wcześniej podczas turnieju finałowego 
drużyna kobiet Alfy Vector zdobyła tytuł II wice Mistrzyń Pol-
ski. 

~ Ania Lis  

Sołecki tenis Złoto i brąz
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Kolejne Mistrzostwa przyniosły kolejne sukcesy gru-
pie tanecznej OSiR Dance Studio Tarnowo Podgór-
ne. Tym razem podczas VII Mistrzostw Tańca Nowo-

czesnego „Zachodnie zderzenie”, które odbyły się 25 marca 
w hali City Zen w Poznaniu. OSiR DS reprezentowało 36 
tancerek i tancerzy. Za solowy występ Hip Hop debiut do 11 
lat pierwsze miejsce wywalczyła Kinga Osowczyk, a drugie 
– Roksana Zasada, Maja Jaskot i Karolina Żuchowska. W du-
etach HH debiut do 11 lat Kinga Osowczyk i Roksana Zasada 
zajęły drugie miejsce. Całe podium należało do solistek HH 
debiut 12-15 lat. Pierwsze miejsce zajęła Ewa Zygarłowska, 
drugie Natalia Chodyniecka, a trzecie Klaudia Imiłkowska. 
W solo HH 16+ open na pierwszym miejscu uplasował się To-
masz Jarmużek, a oczko niżej Maria Szymczak. Oboje w du-
etach HH 16+ open zajęli pierwsze miejsce. Pierwsze miejsca 
wytańczyły Formacja Jazz 12-15 debiut i Formacja HH 16+ 
open, a drugie 

Sezon szermierczy w pełni, co potwierdzają liczne star-
ty szpadzistów UKS Atlas Tarnowo Podgórne. 11 mar-
ca w Tarnowie Podgórnym odbył się turniej w szpadzie 

dziewcząt i chłopców Tarnovia Cup 2017. Zawody zostały 
przeprowadzone w kategoriach: młodzik, dzieci i zuchy. Wy-
startowało w nich 86 zawodniczek i zawodników z 11 klubów. 
Z UKS Atlas w kat. zuchy roczniki 2007 i młodsi dziewczęta 
trzecie miejsce zajęła Kaja Patoleta, a dwunaste Hanna Hałas. 
Wśród chłopców siódmy był  Antoni Kołodziej. W kolejnej 
kat. dzieci roczniki 2005-2006 trzecie miejsce zajęła Hanna 
Depta, ósme Gabriela Ciborowska dziesiąte Wiktor Wołosz-
czak oraz piętnaste Jędrzej Woźniak. W najstarszej kat. 
młodzików rocznik 2003-2004 wśród dziewcząt jedenaste 
miejsce zajęła Nikola Jakubowicz, a wśród chłopców szósty 
był Adam Patoleta. Organizacja zawodów Tarnovia Cup była 
współfinansowana przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Niecałe dwa tygodnie później podopieczni trenera Pawła 
Kapłona wzięli udział w 40. Challenge Wratislavia, czyli naj-
większym turnieju szermierczym dla dzieci na świecie. Zawody 
rozegrano w terminie od 23 do 27 marca we Wrocławiu. Przez 
5 dni na planszach walczyło 2715 reprezentantów z 36 krajów 
(1739 zagranicznych i 976 polskich), którzy reprezentowali 
349 klubów (265 zagranicznych i 84 polskich). Zawodnicz-
ki UKS Atlas Tarnowo Podgórne wystartowali w najmłodszej 

kat. U-11 roczniki 2006 i młodsze. W eliminacjach grupowych 
Gabrysia Ciborowska, Hanna Depta i Kaja Patoleta zaliczyły 
pięć zwycięstw i tylko jedną porażkę. Hania Hałas, dla któ-
rej był to pierwszy start w imprezie takiej rangi, odnotowała 
trzy zwycięstwa i trzy przegrane. Wszystkie awansowały do 
eliminacji bezpośredniej. Siódme miejsce w finałowej ósem-
ce wywalczyła Gabrysia, która przegrała walkę zapewniającą 
jej awans do strefy medalowej. Pozostałe dziewczyny zajęły 
miejsca: 22 – Hanna Depta, 35 – Kaja Patoleta i 71 – Hanna 
Hałas. Są to najlepsze wyniki w historii startów UKS Atlas na 
tej imprezie. 

1 kwietnia w Świdnicy odbyły  polsko-niemiecki turniej 
szpadowy „Gala Szermiercza”. Reprezentacja UKS Atlas 
walczyła w kategoriach: dzieci – roczniki 2005-2006 i zu-
chów 2007 i młodsi. W kat. zuchów Kaja Patoleta zajęła trze-
cie miejsce, a w kat. dzieci Gabrysia Ciborowska była ósma 
w grupie finałowej. Hania Depta minimalnie przegrała wal-
kę o wejście do ósemki i ostatecznie zajęła dwunaste miej-
sce. Spośród chłopców Paweł Matuszewski i Jędrzej Woźniak 
znaleźli się w grupie zawodników zajmujących miejsca 9-16, 
a Jakub Malec na miejscach 17-32. Udział w zawodach był 
możliwy dzięki współfinansowaniu przez Gminę Tarnowo 
Podgórne.  ~ Ania Lis

Zachodnie zderzenie

Mini Formacja HH 16+ open. Zachęcam do polubienia Osir 
Dance Studio Tarnowo Podgórne na facebooku oraz odwie-
dzenia strony www.dbst.pl. Więcej informacji o działalności 
zespołu można uzyskać także dzwoniąc pod numer telefonu 
665 121 302 lub pisząc na e-mail: b.dudek@dbst.pl

~ Ania Lis

Z szermierczych plansz
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Beniaminek zazwyczaj nie ma łatwo. Awans do wyższej 
klasy rozgrywkowej to wyzwanie sportowe, finansowe 
i organizacyjne. Sprostać temu musiał klub Tarnovia 

Basket Tarnowo Podgórne, który na początku marca zakończył 
rozgrywki w 2 Lidze Koszykówki Mężczyzn. Pierwsza, bardzo 
udana runda tarnowskich koszykarzy rozbudziła nadzieje na 
awans do fazy play-off. Było blisko, ale jednak zabrakło.

Jedna wygrana więcej, z Treflem II Sopot u siebie albo Sklep 
Polski MKK Gniezno na wyjeździe. Lub pokonanie dwukrot-
nie Biofarmu Basketu Suchy Las – tego nie udało się wykonać 
zawodnikom trenera Tomasza Eicherta i te mecze zadecydo-
wały o ostatecznie 10. miejscu w grupie A 2 Ligi. Złożyło się 
na to 11 wygranych i 13 porażek. Cały sezon Tarnovia Ba-
sket grała seriami – albo wygrywając kilka meczów pod rząd 
albo przegrywając. Najdłuższa seria bez zwycięstwa – od 10 
grudnia do 28 stycznia praktycznie pozbawiła szans na naj-
lepszą ósemkę. Były też jednak świetne momenty, szczegól-
nie na początku sezonu – wygrane z Gryfem Goleniów, MKK 
Gniezno czy Domino Inowrocław świętował komplet kibiców 
w tarnowskiej hali OSiR, a rywale przekonali się, że Tarno-
vii nie można lekceważyć. – W drugiej rundzie wpadliśmy 
w dołek, albo to rywale zaczęli grać lepiej. Większość drużyn 
górowała nad nami doświadczeniem, ale my potrafiliśmy być 
równorzędnym przeciwnikiem. Paradoksalnie najbardziej za-
wiedliśmy w meczach z Suchym Lasem, czyli drużyną złożoną 
ze zdolnych, czołowych w Polsce, ale jednak juniorów – mówi 
wiceprezes Zarządu Szymon Drobina.

Zdobyte doświadczenie ma zaprocentować w przyszłym se-
zonie, do którego jeszcze sporo czasu. – Zaczniemy rozgryw-
ki pod koniec września. Teraz zawodnicy mają czas popraco-
wać nad swoimi umiejętnościami indywidualnymi – dodaje 
trener Tomasz Eichert. Plan na przyszły sezon? – Awans do 
play-off i poprawa bilansu – to chcemy osiągnąć, ale wiele 
zależy od tego jaki będziemy mieli budżet, a tym samym jaki 
skład uda nam się zbudować– dodaje Szymon Drobina. Klub 
szuka wsparcia wśród lokalnych przedsiębiorców, jak i wielu 
obecnych w Gminie koncernów międzynarodowych. Nie jest 
o to łatwo, dlatego tym bardziej cieszy fakt, że Patron Głów-
ny firma Verhoeven Idealogistic i Patron Medyczny Otimedica 
zadeklarowały dalsze wspieranie rozwoju koszykówki w Tar-
nowie Podgórnym. –Liczymy, że grono Patronów się powięk-
szy, bo w sezonie 2017/18 chcemy wystąpić również w dwóch 
ligach młodzieżowych. Za 5-6 lat chcielibyśmy mieć druży-
ny już w każdej kategorii: od minikosza do juniora. Tarnowo 
Podgórne ma być coraz aktywniejszym ośrodkiem koszykar-
skim w Wielkopolsce, ale poprzez 2 Ligę również na poziomie 
krajowym – mówi na koniec Szymon Drobina.

Udział Tarnovii Basket w rozgrywkach 2 Ligi jest projektem 
współfinansowanym przez Gminę Tarnowo Podgórne. Klub 
wspierali w sezonie 16/17: Verhoeven Idealogistic, Otimedi-
ca, Tarnowskie Termy, Klub Fitness Piwnica Pod Termami, 
PASO. Patronat Medialny sprawowali: Nasz Głos Poznański, 
Puls Gminy Tarnowo Podgórne oraz Sąsiadka-Czytaj.

~ Szymon Drobina

Sezon udany, ale z niedosytem

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 10 kwietnia 
2017 r. wywiesił w siedzibie  Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. 
Poznańska 115, do publicznej wiadomości, na okres 30 dni, ogłoszenie 
o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości po-
łożonej w Tarnowie Podgórnym, na okres 10 lat, pod żłobek oraz jego 
prowadzenie przez operatora prywatnego.

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

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Luboniu Filia w Tarnowie Podgórnym składają ser-
deczne podziękowania władzom Gminy Tarnowo Pod-

górne za wyremontowanie nowych pomieszczeń dla Poradni 
w Ośrodku Zdrowia.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Dyrek-
tor Bożeny Krystianc i pracowników Szkoły Podstawowej 
w Lusówku za udostępnienie pomieszczeń do pracy na czas 
remontu oraz za niezwykłą gościnność i życzliwość z jaką 
spotykali się pracownicy Poradni. 

Naszych klientów zapraszamy od 10.04.2017 r. do Poradni 
z siedzibą w Ośrodku Zdrowia w stałych godzinach pracy. 
Numer telefonu komórkowego 505-377-660

Serdeczne podziękowania za udział w Turnieju Sołectw 
Gminy Tarnowo Podgórne w Tenisie Stołowym dla 
drużyny z Baranowa. Naszego honoru w tej konkuren-

cji bronili: Zuzanna Kaczmarek, Aleksandra Sębowska, Ma-
rek Łopuch, Łukasz Guderski, Dariusz Lupa oraz Mariusz 
Straburzyński-Lupa. W imieniu Rady Sołeckiej Baranowa 
dziękuje sołtys Mieczysław Paczkowski

Podziękowania

oraz inne atrakcyjne 
nagrody rzeczowe!

telewizor
50 cali

Citroen c4 Cactus na weekend

Pobyt dla dwóch osób 
na weekend w hotelu Białym  

w Skorzęcinie
WYJĄTKOWE 

NAGRODY, 
między innymi:

03.06.2017  |  GODZ. 10:00

ZAPISY oraz 
LISTA STARTOWA:

www.rozalinska13.pl

13km WOKÓŁ JEZIORA LUSOWSKIEGO

START: OSIEDLE ROZALIN W LUSÓWKU 
(GMINA TARNOWO PODGÓRNE)

sprzedaz@novum-plus.pl | www.osiedle-rozalin.pl

Sponsor Główny: NOVUM PLUS – 
deweloper realizujący Osiedle Rozalin 

NEST – właściciel  
hotelu w Skorzęcinie  

Soltbau – firma budowlana  
budująca domy na Osiedlu Rozalin

Partonat honorowy: 
Wójt Tarnowa Podgórnego 

Patronat Medialny:

DOMY JEDNORODZINNE – MIESZKANIA Z OGRODEM – BIEGANIE
P O Z N A J  N A S Z E  P A S J E

SPRAWDŹ SIĘ!
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Tegoroczny Bieg Lwa, jak zwykle zaskoczy 
wieloma atrakcjami. Miesiąc temu przy-
bliżyliśmy Ci ideę wydarzenia, uzmysło-

wiliśmy, że nawet jeśli nie biegasz, a sport znasz 
tylko z telewizji, to i tak Bieg Lwa jest właśnie 
dla Ciebie, Twojej rodziny, przyjaciół, znajomych 
i sąsiadów. Dlatego zabierz ich wszystkich na to 
wydarzenie. Zapisz w kalendarzu datę 21 maja 
i koniecznie przyjedźcie do Tarnowa Podgórnego!

O samym półmaratonie i Pogoni za Lwem, Sztafetach 
Szkolnych, Sztafetach Firm i Sztafecie Pokoleń napiszemy 
za miesiąc. Dziś chcemy Ci przedstawić, drogi czytelniku, po-
zostałe atrakcje. 

ZACZNIJMY OD SZTUKI
W samym sercu Tarnowa Podgórnego stanie prawdziwe 

dzieło sztuki, trzymetrowa stalowo-granitowa rzeźba – ła-
weczka lwa. Projekt i wykonanie wyszły spod ręki znanego 
i szanowanego artysty Antoniego Walerycha. Nasza miejsco-
wość zyska artystycznego ducha, powstanie prawdziwe miej-
sce spotkań i zapewne dołączy do symboli Gminy. Młodzież 
zrobi sobie selfie, a starsi chętnie usiądą pod paszczą lwa. 

LION’S TROPHY
Zapewne nie raz oglądałeś transmitowane w telewizji za-

wody drwali z cyklu Stihl Trophy? Ta niezwykle widowisko-
wa dyscyplina zawita też do Tarnowa Podgórnego. Pod nazwą 
Lion’s Trophy kryją się prawdziwe zmagania drwali – najlep-
szych zawodników w Polsce. Na specjalnie przygotowanym 
pomoście obejrzysz rywalizację kilkunastu siłaczy posługu-
jących się piłą łańcuchową, sportową siekierą i wielką piłą 
ręczną. W przerwach każdy będzie mógł spróbować swoich 
sił, a najlepsi otrzymają upominki. W międzyczasie powstanie 
rzeźba lwa zręcznie wykonana na oczach widzów. 

TOR OFFROAD
Polaris to najlepsza i najbardziej znana marka producentów 

quadów na świecie. Na EXPO Lwa, wśród ponad 40 atrak-
cji, firma Korbanek wybuduje prawdziwy tor, po którym będą 
poruszały się znane ze słynnych rajdów terenowych Polarisy. 
To będzie prawdziwa przygoda dla Ciebie i dla każdego, kto 
lubi dreszczyk adrenaliny. Zapewniamy, że w tym przypad-
ku większe wrażenie zrobi na Tobie przejażdżka z wprawnym 

kierowcą, niż gdybyś sam prowadził. Na własnej 
skórze poczujesz zajawkę Dakaru. 

EXPO LWA 
Kolejne atrakcje EXPO Lwa opisaliśmy przed 

miesiącem. Pamiętaj tylko, że jeśli znudził Ci się 
kolor „górala”, Twoje lwiątko chce mieć różową 
hulajnogę, a żona zielony rower miejski, rozbierz 
je i zabierz te wszystkie pojazdy na Bieg Lwa. 

Tam fachowcy na Twoich oczach sprawią, że ży-
czenie się ziści, a sąsiedzi będą gratulowali nowych za-

kupów. 
Ważyłeś kiedyś piwo? Wiesz, że niedługo w naszej gminie 

powstanie prawdziwy lokalny browar? Jeśli nie, to zajrzyj do 
strefy ”Browaru za Miastem”. Wymienione atrakcje to tylko 
namiastka tego, co będzie się działo na EXPO Lwa. 

ZLOT FOOD TRUCKÓW I KONCERT FOLIBA
O tym również pisaliśmy przed miesiącem. Jednak trzeba to 

powtórzyć. Po raz pierwszy do Tarnowa Podgórnego przyjadą 
food trucki. Będzie prawdziwy festiwal kulinarny. Posmaku-
jesz kuchni świata i zobaczysz na własne oczy jaki jest powód 
tak wielkiej popularności tej formy jedzenia. To właściwie nie 
jedzenie, a delektowanie się smakiem w specyficznej atmos-
ferze restauracji na kółkach. Całość dopełni koncert skocznej, 
bębniarskiej muzyki reggae. Muzycy zespołu Foliba obiecują, 
że porwą wszystkich rytmami i swoją żywiołowością. Zapo-
wiada się, że do domu wrócisz szczęśliwy i zmęczony, a zna-
jomych i rodzinę będziesz musiał zaprosić na kolejną edycję 
Biegu Lwa. 

PERFEKCYJNA ORGANIZACJA I NAJLEPSI KIBI-
CE

O kibicach Biegu Lwa pisaliśmy już wielokrotnie. Po-
przeczka zawisła wysoko, ale my chcemy być jeszcze lepsi. 
O tym jak dopingować powiemy w kolejnym wydaniu Sąsiad-
ki. Dziś poprosimy Cię o pomoc w organizacji imprezy. Przy-
gotowujemy się do niej przez cały rok i wiemy, że możemy 
liczyć na Ciebie i Twoich sąsiadów. Zatem kilka spraw orga-
nizacyjnych. Zmieniła się trasa (obok). W niedzielę, 21 maja 
nie parkuj na trasie biegu. Samochód wprowadź na działkę, do 
garażu, a jeśli planujesz wyjazd między 13:00 a 17:00 zostaw 
go poza trasą. Ruch pieszy będzie otwarty, ale samochodowy 
już nie. Zwróć też uwagę gościom i przyjezdnym żeby nie par-
kowali na ulicach. Zastawiona trasa biegu utrudni nam orga-
nizację, a na Tarnowie zostawi małą rysę wśród startujących. 
Dlatego zostań współorganizatorem Biegu Lwa i pomóż nam 
w utrzymaniu najwyższego poziomu.   

TRIATHLON LWA
Trwają jeszcze zapisy na Triathlon Lwa w Lusowie. Zawody 

odbędą się 10 czerwca. Sprawdź się na jednym z dwóch dy-
stansów i zostań człowiekiem z żelaza. Zabierz dzieciaki. Dla 
nich jest aquathlon. 

Więcej szczegółów znajdziesz na www.bieglwa.pl oraz 
www.triathlonlwa.pl  

Bieg Lwa jest współfinansowany przez Gminę Tarnowo 
Podgórne. 

Do zobaczenia!
~ Piotr Modzelewski

Foto: Piotr Dymus

Już tylko miesiąc do Biegu Lwa!
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Baikal Ice Marathon jest jednym 
z 25 najtrudniejszych maratonów na 
świecie. Czy był dla Pani jak dotąd 
największym wyzwaniem?

Tak, ale nie był to dla mnie ekstre-
malny bieg. Koncepcja wzięcia w nim 
udziału kiełkowała we mnie od dłuż-
szego czasu. Myślałam, że będzie trud-
niejszy. Na miejscu okazało się jednak, 
że w tym roku Syberia była łaskawa dla 
uczestników. Organizatorzy nie musieli 
zastosować wielu obostrzeń adekwat-
nych do panujących warunków atmosfe-
rycznych. Na starcie było „zaledwie” -7 
st. Celsjusza, a na trasie od -10 do -12 
stopni. Jedyne czego żałuje to tego, że 
nie mogłam wyjechać tydzień wcześniej, 
co byłoby wskazane, aby móc się zaakli-
matyzować do innej strefy czasowej.

Czy udział w biegu zorganizowała 
Pani sama?

Nie. Wyjazd zorganizowany był przez 
specjalistyczne biuro podróży. Z Berlina 
leciałam samolotem do Moskwy, później 
do Irkucka, a po wylądowaniu mnie i po-
zostałych uczestników zabrał bus. W tej 
grupie byłam jedyną Polką. Na miejscu 
jeden dzień poświęcony był na zwiedza-
nie miasta. Następnego przejechaliśmy 
ponad 100 km do miejsca, z którego 
miał być start maratonu. Jazda zajęła 
nam cały dzień, bo wcześniej napadało 
tyle śniegu, że trudno było przejechać. 
Po przyjeździe ujrzałam perłę Syberii – 
Jezioro Bajkał. 

A bieg po zamarzniętej tafli jeziorze 
był trudny?

Gdyby nie buty, których wcześniej nie 
przetestowałam, byłby „z górki”. Mia-
łam specjalne obuwie do biegania po 
śniegu i lodzie. Na długości były w po-
rządku, ale były powyżej kostki, a ja nie 
biegam w takich wysokich i do tego mu-
siały być mocno związane. Moje stopy 
są przyzwyczajone do luźnego wiązania, 
więc po 10-12 km buty, które miałam za-
łożone, zaczęły mnie uwierać. Zaczęłam 
się wówczas koncentrować na tym, żeby 
nie złapał mnie skurcz i na tym, żeby je 
rozmasowywać. Ucierpiał przez to mój 
komfort biegu. 

A jak poradziła sobie Pani z mono-
tonią krajobrazu i nieprzybliżającą 
się linią horyzontu?

Nie lubię prostych, bo nie widzę dy-
stansu. Biegłam i biegłam, i nie widzia-
łam końca. Na starcie była bardzo gęsta 
mgła z widocznością na 50 m. Trasa była 
oznakowana chorągiewkami. Co kilka 
kilometrów były punkty odżywcze z her-
batą, wodą i odżywczymi przekąskami. 
Każdy punkt asystowany był przez po-
duszkowiec i skutery. Brakowało mi je-
dynie miejsc stanowiących toaletę.  

Czy jest jeszcze jakiś bieg, który 
stanowi dla Pani wyzwanie?

Spartathlon. Niezwykle prestiżowy 
bieg z Aten do Sparty śladami Filippide-
sa – dystans 246 km. Jestem jedną z 14 
Polaków, którzy wezmą udział w tym ul-
tramaratonie. Żeby znaleźć się na liście 
startowej musiałam ukończyć biegi na 
dystansach: 100 i 160 kilometrów. Do 
tego musiałam zmieścić się w limitach 
czasowych. Biegacze z najlepszymi li-
mitami trafiają na listę startową Spar-
tathlonu bez losowania, ale to są już he-
rosi. Pozostali pomimo tego, że spełnili 
mają limity czasowe muszą przejść jesz-
cze przez etap losowania. W tym roku na 
starcie XXXV edycji biegu stanie 376 za-
wodników z 49 krajów z całego świata. 

Póki co nie myślę jeszcze o tym star-
cie, ale zdaje sobie sprawę, że to dla 
mnie ogromne wyzwanie. Spróbuję go 
ukończyć, ale nie za wszelką cenę. Jest 
bardzo krótki limit czasowy na jego 
ukończenie – zaledwie 36 godzin. Poza 
tym są wyznaczone punkty, na których 
trzeba się zameldować w wyznaczonym 

czasie, bo w przeciwnym wypadku zo-
stanie się zdyskwalifikowanym.

Czym Pani się kieruje wybierając biegi?
Między innymi dystansem. Najczęściej 

biegam marathony i dłuższe dystanse. 
Coraz rzadziej biegam na krótszych dy-
stansach. Jeżeli taki bieg odbywa się 
w okolicy i mam wolny terminarz to chęt-
nie startuję. W tym roku będę uczestni-
czyć w lokalnych biegach jak: Rozaliń-
ska 13-tka, Bieg Unijny i Niepodległości 
czy Bieg Lwa. Unikam dalekich podróży, 
by pobiec na krótszym dystansie. Oszczę-
dzam czas, a podobny trening mogę sama 
odbyć biegając w okolicach Lusowa.

Kiedy zaczęła sie Pani przygoda 
z bieganiem?     

W 2009 r. Do dzisiaj udało mi się 
ukończyć 71 maratonów. Pasją biega-
nia zaraził mnie mój mąż. Na począt-
ku treningi były dla trudne i męczące, 
lecz później jakoś rozkręciłam. Po pół-
tora miesiąca przebiegłam swój pierw-
szy półmaraton. Teraz jak mam czas 
to na treningi zabieram swoje psy. Lu-
bię z nimi biegać, szczególnie po lesie, 
gdzie przyroda dodaje dodatkowego 
uroku treningom. Korzystając z okazji 
chcę podziękować za wsparcie finanso-
we przez Urząd Gminy i OSiR w Tar-
nowie Podgórnym. Mam wiele marzeń 
i chciałabym jeszcze wystartować w bie-
gu na pustyni, ale wiąże się to z wydat-
kami, dlatego cieszy mnie, że ktoś wspie-
ra mnie w realizowaniu mojej pasji. 

Rozmawiała: ~ Ania Lis

Przełamując kolejne bariery
Wywiad z Jolantą Witczak - maratonką, ultramaratonką, uczestniczką Baikal Ice Marathon, która  
„w biegu” od dziewięciu lat przełamuje kolejne bariery swoich możliwości. 
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VI Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Tarnowo Pod-
górne w kręglach klasycznych odbyły się 25 
marca w kręgielni Vector. Rozegrano je w pię-

ciu kategoriach wiekowych. W najmłodszej kat. dzieci wśród 
dziewczynek zwyciężyła Marika Ryś (325 pkt.). Drugie miej-
sce na podium przypadło Gabrieli Gdowskiej (296), a trzecie 
debiutującej Wiktorii Wąsale (292). Miejsce tuż za podium 
zajęła Małgorzata Kubiak (276). W kategorii młodziczek 
triumfowała Zuzanna Kucz (497) pokonując aktualną Mi-
strzynie Polski w parach Martę Stachowiak (473). Trzecie 

Jak co roku odbędzie się 1 maja w 
Przeźmierowie. Tym razem z okazji 
13. rocznicy przystąpienia Polski 

do Unii Europejskiej. Tego dnia w godz. 
10.00 – 13.00 wystąpią utrudnienia w 
ruchu kołowym na ulicach: Kościelna, 
Kwiatowa, Krańcowa, Wysogotowska, 
Brzozowa, Akacjowa, Wiosny Ludów, 
Ogrodowa, Leśna, Dolina i Łanowa.

Organizatorzy z góry przepraszają za 
utrudnienia i proszą mieszkańców o wy-
rozumiałość, nieplanowanie przemiesz-
czania się pojazdami mechanicznymi w 
tym czasie oraz nieparkowanie ich na 
trasie Biegu Unijnego. Organizatorzy 
wzorem lat ubiegłych liczą na doping 
mieszkańców Przeźmierowa na trasie. 

Biuro zawodów będzie czynne w dniu 
zawodów w godz. 7.30 – 10.00. 

Na zwycięzców czwartej edycji  Bie-
gu Unijnego czekają nagrody tj.: me-
dale, kwiaty oraz karty upominkowe i 
wejściówki ufundowane przez Centrum 
Terapii Manualnej z Sierosławia.  CTM 
za zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji ge-
neralnej kobiet i mężczyzn  ufundowa-
ło karty upominkowe o wartości 130, 
100 i 80 zł oraz dziesięć jednorazowych 

wejściówek na zajęcia z jogi dla osób, 
które zajmą pierwsze miejsce w po-
szczególnych kategoriach wiekowych. 
O bukiety dla najszybszych zatroszczy 
się pracownia „Kwiatowe inspiracje” 
Magdaleny Jerzyńskiej z Przeźmiero-
wa. Dodatkowo wśród uczestników zo-
stanie rozlosowany bon o wartości 50 zł 
do wykorzystania w myjni samochodo-
wej Nowaczewski w Przeźmierowie. O 
rozgrzewkę przed Biegiem zadba Wuef 

Club z Tarnowa Podgórnego. Po raz ko-
lejny do Biegu Unijnego dołączył rów-
nież Teatr Nowy w Poznaniu, który 
przekaże do rozlosowania wśród uczest-
ników trzy podwójne zaproszenia na 
wybrane czerwcowe spektakle. 

Zapisać się na Bieg Unijny można za 
pośrednictwem strony www.czasnachip.
pl. Bieg Unijny jest współfinansowany 
ze środków Gminy Tarnowo Podgórne.

~ Ania Lis

Kręglarskie Mistrzostwa
miejsce zajęła Maja Wąsala (454), a czwarte Iwona Dziamska 
(444). Wśród młodzików zwyciężył debiutujący w tej katego-
rii Michał Bonk (504) pokonując po zaciętej walce Krzyszto-
fa Bartkowiaka (502). Trzecie miejsce zajął Artur Dziamski 
(462), a czwarte Marcin Byliński (452). Najlepszą zawod-
niczką w kat. juniorka młodsza okazała się Sandra Mrowiec 
(494). Drugie miejsce zajęła Jagoda Dziamska (481), a trzecie 
Weronika Walewicz (361). W kat. juniora młodszego pierw-
sze miejsce zajął Jędrzej Dmowski (544), pokonując Jakuba 
Cwojdzińskiego (522) i Tomasza Bylińskiego (509). Czwarte 
miejsce przypadło Patrykowi Mrowcowi (477). Nagrodzona 
została również najmłodsza zawodniczka – Gabriela Gdowska 
i technik – Jakub Cwojdziński (187 pkt.). 

Dodatkowo Prezes Polskiego Związku Kręglarskiego Ber-
nard Broński wręczył koszulkę Reprezentanta Polski Marcie 
Stachowiak, która znalazła się w składzie reprezentacji Polski 
na Puchar Świata U14. 

W kolejnych zawodach, którymi były Mistrzostw Polski Ju-
niorek i Juniorów młodszych w Tomaszowie Mazowieckim 
(31 marca – 2 kwietnia)  Jagoda Dziamska  zdobyła srebrny 
medal w sprintach. W parze z Sandrą Mrowiec zajęła szóste 
miejsce. Również w konkurencji par piąte miejsce wywalczy-
li Tomasz Byliński i Jakub Cwojdziński. Drużyna juniorów 
młodszych zajęła czwarte miejsce, a klub OSiR Vector w kla-
syfikacji generalnej piąte. ~ Ania Lis

BIEG UNIJNY
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Tytuł drużynowego Mistrza świata zdobyła Reprezentacja 
Polski, w składzie której znalazł Zbigniew Kwita z Prze-
źmierowa. Chodziarz na dystansie 10 km pokonał re-

prezentantów Hiszpanii i Hongkongu. To jego dwunasty medal 
z imprez rangi mistrzostw Europy i mistrzostw świata i jedno-
cześnie największy sportowy sukces w piętnastoletniej karierze 
weterańskiej. Po biegu powiedział - W tym dniu byłem najlepszy 
na świecie. Odsłuchanie „Mazurka Dąbrowskiego” na podium 
granego dla mnie to niezastąpiona chwila wzruszenia i radości, 
dla której warto długo i ciężko trenować. To również największy 
sukces szkoleniowy mojej nowej trenerki – Agnieszki Dygacz. 
Agnieszka to dwukrotna polska olimpijka i obiecujący trenerka 
młodego pokolenia. Pragnę podziękować wszystkim, którzy mi 
pomogli w osiągnięci tak dużego sukcesu, a szczególnie mo-
jej rodzinie i „szefowej” Agnieszce. Po niezwykle udanych Mi-
strzostwach mam kilka dni odpoczynku, po których rozpocznę 
przygotowania do kolejnej ważnej imprezy – sierpniowych Mi-
strzostw Europy Weteranów w Danii. 

Poza tym Zbigniew Kwita uczestniczył w lekkoatletycznych 
Halowych Mistrzostwach Świata Weteranów rozgrywanych 
w koreańskim Daegu w terminie od 20 do 24 marca. W cho-
dzie na 3000 m w hali zajął 5 miejsce na świecie, osiągając czas 
15.26,68, bijąc jednocześnie swój rekord życiowy. Był to naj-
lepszy czas ze wszystkich startujących Polaków. Na dystansie 
10 km (szosa) zajął indywidualnie 6 miejsce.  ~ Ania Lis

DUKO Cup
Po raz pierwszy w hali sportowej OSiR w Tarnowie Pod-

górnym odbędzie się Międzynarodowy Turniej w bra-
zylijskim jiu-jitsu gi/no-gi. Honorowy Patronat nad 

Duko 4 objął Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka. 
Wstęp bezpłatny. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00. 

~ Ania Lis

Mistrzowski chód

W ostatnich trzech latach Klub Kolarski „TARNO-
VIA znajduje się w gronie najlepszych klubów 
sportowych w systemie sportu młodzieżowego. 

W tym współzawodnictwie co roku nagradzane są najlepsze 
kluby sportowe i jednostki samorządu terytorialnego. Podsumo-
wanie współzawodnictwa systemu sportu młodzieżowego od-
było się w dniu 29 marca 2017 roku w warszawskim Torwarze.

Zdobywając w 2016 roku  288,33 punktów w klasyfikacji 
klubów z gmin 20 – 50 tys. mieszkańców KK TARNOVIA za-
jęła VII miejsce w Polsce. Okolicznościowy dyplom, statuetkę 
oraz nagrodę w wysokości 10.000 zł z rąk Podsekretarza Stanu 
w MSiT Jana Widery odebrał Prezes Grzegorz Wasielewski.

W województwie wielkopolskim zajmujemy II miejsce 
a wśród wszystkich klubów kolarskich w Polsce IV miejsce. 
W kraju przed nami znajdują się takie kluby jak ALKS Stal 
Grudziądz, KK Ziemia Darłowska Darłowo i UKS Jedynka 
Kórnik. W punktacji generalnej klubów w Polsce KK TAR-
NOVIA zajmuje 67 miejsce na 3.474 sklasyfikowane kluby.

W klasyfikacji samorządów terytorialnych Gmina Tarnowo 
Podgórne zdobywając 478,83 punktów zajęła 6 miejsce w ka-

tegorii gmin 20 – 50 tys. mieszkańców. W łącznej punktacji 
gmin w kraju Gmina Tarnowo Podgórne zajmuje 54 miejsce 
na sklasyfikowanych 887 gmin.

Kluby gminy Tarnowo Podgórne zdobyły następujące ilości 
punktów:

1. KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne   288,33
2. UKS ORKAN Przeźmierowo     46,50
3. UKS ATLAS Tarnowo Podgórne    45,00
4. KS ALFA – VEKTOR Tarnowo Podgórne   42,50
5. UKS Baranowo      32,00
6. OSiR VEKTOR Tarnowo Podgórne    17,50
7. UKS Lusowo        6,00
8. GKS TARNOVIA        1,00
Analizując powyższą punktację zastanawiające jest ilość 

punktów zdobytych przez GKS TARNOVIĘ, klub który otrzy-
muje najwyższą dotacje z budżetu gminy zdobywa tych punk-
tów najmniej. Gminie Tarnowo Podgórne zabrakło 0,35 punk-
tów by wyprzedzić gminę Kórnik.

~ Grzegorz Wasielewski, Prezes KK TARNOVIA

Klub Kolarski „TARNOVIA” w czołówce
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DAM PRACĘ
• Zatrudnię emerytów i  rencistów 
do obsługi ceremonii pogrzebo-
wych. Mile widziane prawo jazdy 
kat. B. Umowa zlecenie. Tel. 504 
453 567
• Kucharza, kelnera, pomoc ku-
chenną przyjmę Baranowo 504-
211-982
• KAWIARNIA/CUKIERNIA w  Bara-
nowie ART CAFE - KANDULSKI za-
trudni Ekspedientkę na pełen etat, 
mile widziane Panie „50 +”. Zain-
teresowane osoby prosimy o kon-
takt tel.601 778 321 lub e-mail:  
art.cafe@firma.pl
• Firma zatrudni do prac biurowych 
również absolwentów i stażystów. 
Kobylniki 669 830 248
• Poszukujemy chętnych do pracy 
w  burgerowni w  Przeźmierowie. 
Potrzebna osoba do obsługi Klien-
ta oraz do przygotowywania bur-
gerów. Kontakt telefoniczny 732-
607-506
• Zatrudnię osoby do branży ka-
mieniarskiej oraz pogrzebowej. 
Wymagane prawo jazdy kat. B. 
Umowa o pracę. Tel. 503 053 585
• Poszukujemy sprzedawców do 
specjalistycznego sklepu z alkoho-

lami na terenie Baranowa. Osoby 
zainteresowane prosimy o przesy-
łanie CV na adres: biuro@galeria-
ostrowski.pl lub kontakt pod nr tel. 
792 442 562
• Krawcowe zatrudnię. Przeźmiero-
wo. Praca stała.  500-109-966
• Pana do pracy w  przydomowym 
ogródku przyjmę . Baranowo  608-
38-58-39
• Zatrudnię Panią do sprzątania Fir-
my w Baranowie 3/4 etatu. tel   500-
120-801
• Firma z Przeźmierowa poszukuje 
do pracy instalatora. Telefon kon-
taktowy: 505-805-204
• Firma Passion Cards Sp. z  o.o. 
(Kukartka) poszukuje osoby na 
stanowisko Fakturzystki. Praca 
w  Wysogotowie, w  godz. 8-16, od 
poniedziałku do piątku. Umowa 
zlecenie/studentka. Kontakt pod 
numerem telefonu: (+48) 61 624 56 
00, CV prosimy wysyłać na adres: 
sekretariat@passioncards.pl
• Przyjmę dyspozycyjną i dokładną 
Panią do sprzątania i prasowania. 
Praca w Tarnowie Podgórnym. Kil-
ka razy w tygodniu. Tel. 664 922 177
• Krawcowa, rencistka lub emeryt-
ka. Praca dorywcza. tel. 603 175 
615

• Przyjmę Panią do opieki nad ma-
łym dzieckiem (2 lata). Praca kilka 
razy w tygodniu. Szczegóły pod nr. 
664 922 177
• Firma ogrodnicza z Przeźmierowa 
zatrudni mężczyzn w wieku od 20-
50 lat do prac przy zakładaniu i pie-
lęgnacji ogrodów. Zapewniamy 
stabilną pracę, przyjazną atmos-
ferę oraz regularne, cotygodniowe 
wynagrodzenie. Prosimy o kontakt 
osoby z doświadczeniem oraz tych, 
którzy chcą je zdobyć i  rozwijać 
swoje umiejętności. Zapraszamy 
do współpracy. Kontakt telefonicz-
ny: 669 324 437
• Panie do pracy w  ogrodnictwie 
przyjmę. Przeźmierowo 691 300 
952
• Przyjmę do pracy na stanowisku 
Pokojowej w Hotelu Orange w Prze-
źmierowie. Prosimy przesyłać swoje 
CV na adres: hotel@hotelorange.pl 
lub składać osobiście w recepcji Ho-
telu Orange Przeźmierowo
• Przyjmę do pracy na stanowisku 
Pomocy Kuchennej w  Restauracji 
Hotelu Orange w  Przeźmierowie. 
Prosimy przesyłać swoje CV na 
adres: hotel@hotelorange.pl lub 
składać osobiście w recepcji Hote-
lu Orange Przeźmierowo

• Pana do pracy w  przydomowym 
ogródku przyjmę. Baranowo  608-
38-58-39
• SZUKAM PRACY
• Poszukuję pracy na stanowisku 
pomoc grafika, w  agencji rekla-
mowej lub praca biurowa do przy-
uczenia. Ostatnie 6 lat pracowałem 
w agencji reklamowej (branża upo-
minki i  gadżety reklamowe) Oso-
ba niepełnosprawna po wypadku, 
pierwsza grupa inwalidzka (stopień 
znaczny) poruszam się za pomocą 
wózka inwalidzkiego, samodzielny, 
mobilny. kontakt 663 846 341
• Posprzątam biura. Tel. Kontakto-
wy 504-319-329
• Chętnie zaopiekuję się dzieckiem. 
Jestem ciepłą i doświadczoną nia-
nią. Proszę o  kontakt pod nr tel. 
721 556 037.
• Wykoszę wysokie trawy, wytnę 
krzewy itp. Tel. 515-336-526
• Podejmę się wykonania usług 
remontowo - budowlanych: ma-
lowanie, szpachlowanie, układa-
nie płytek, remonty, wykończenia, 
drobne naprawy. Tylko w  godzi-
nach popołudniowych. Tel. 781-
494-980

Naszej Seniorce Zosi Szalczyk 
i jej Rodzinie wyrazy szczerego 
współczucia z powodu śmierci  

Brata  
Śp. Czesława Michalaka 
składają Koleżanki i Koledzy z 

Klubu Seniora Sady

Naszej Koleżance Annie Bogackiej
wyrazy głębokiego współczucia i 
słowa wsparcia z powodu śmierci 

Siostry  
składają koleżanki i koledzy  
z Klubu Seniora w Tarnowie 

Podgórnym

Panu Wójtowi Tadeuszowi Czajce,
Panu Przewodniczącemu Rady Gminy 

Grzegorzowi Leonhardowi, 
Pracownikom Urzędu Gminy,

Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam”,
Radnym Gminy Tarnowo Podgórne, 

Sołtysom oraz wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie 

mojej Mamy 
za okazane współczucie serdecznie dziękuję.

                                       Szymon Melosik

Panu Szymonowi Melosikowi  
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci 

Mamy  
składają Seniorzy z Tarnowa 

Podgórnego.

Annie i Maciejowi Stoińskim 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Teściowej i Mamy 

ŚP. Eugenii Stoińskiej

składa Sołtys Mieczysław Paczkowski,  
Rada Sołecka i Radni z Baranowa



kwiecień 2017 | sąsiadka~czytaj |    51

~ reklamy

FIRMA P.H. EMEN
ZAJMUJĄCA SIĘ DYSTRYBUCJĄ 

CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

zatrudni w Baranowie:
1.  Asystent sprzedaży detalicznej 

2.  Magazynier 
wymagania: prawo jazdy kat.B

Oferujemy umowę o pracę na pełen etat
w naszym nowym oddziale.

Oferty proszę składać na adres: biuro@chlodnice.net
lub osobiście RADIATOR ul. Rzemieślnicza 89, Baranowo

język niemiecki w stopniu
komunikatywnym w mowie i piśmie

„CDM ARKADO” Sp. z o.o. Sp.k. poszukuje ciekawych i energicznych
osób do naszego Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin

na następujące stanowisko:

Kierowca - Magazynier 
Miejsce pracy: woj. Wielkopolskie (Siedziba - Poznań/Wysogotowo)

Do Twoich obowiązków będzie należało:
• terminowa realizacja zamówień;
• załadunek i rozładunek towaru;
• obsługę jakościową dostaw;
• przyjmowanie i rozliczanie wpłat;
• współpraca z Kierownikiem Magazynu;
• dbanie o należyty stan techniczny pojazdu;
• rozliczanie materiałów eksploatacyjnych.

Oferujemy Tobie w zamian:
• umowę o pracę lub współpracę;
• rynkowe stawki wynagrodzenia;
• atrakcyjny pakiet socjalny;
• stabilność zatrudnienia;
• miłą atmosferę pracy;
• prostą strukturę organizacyjną.

Oczekujemy od Ciebie w zamian:
• min. 2 lata doświadczenia jako Zawodowy Kierowca;
• min. prawa jazdy kat. B do kierowania pojazdami 3,5T;
• uprawnień do kierowania wózkami widłowymi;
• aktualnej książeczki SANEPID;
• referencji na życzenie.

Szukasz dobrej, przyjaznej atmosfery i stabilności pracy?
APLIKUJ do Nas!

Jarosław Nowak: 661 024 060, j.nowak@cdmarkado.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

tel. 693-650-390

ABSOLUTNA POMOC
ZADŁUŻONYM

POSZUKUJE
PRACOWNIKA

SPRZĄTAJĄCEGO
MIEJSCE PRACY: TARNOWO PODGÓRNE,

UL. KRUCZA 20

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

korytarze);
•  utrzymywanie w czystości terenu należącego 

do firmy (chodniki, parking, trawniki).

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

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

lub telefonicznie: 605 105 920

Poszukujemy osób
do pracy chałupniczej
firma Kukartka w Wysogotowie

tel. 61 624 56 00

Kupię  
ziemię rolniczą 

w gminie
515 766 049

Warsztat do wynajęcia
Przeźmierowo

506 132 410

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45



52    | sąsiadka~czytaj | kwiecień 2017

~ reklamy

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 ora cukierków.
W związku z rozwojem naszej fi rmy poszukujemy kandydatek/kandydatów na stanowisko:

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

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będzie:
 Bieżąca kontrola obsługiwanych maszyn i urządzeń
 Prowadzenie procesu produkcyjnego zgodnie ze standardami
  Współpraca z Działem Utrzymania Ruchu w zakresie działań prewencyjnych i remon-
towych

 Diagnostyka, regulacje i usuwanie usterek maszyn, prace modernizacyjne
 Przezbrajanie maszyn i urządzeń produkcyjnych

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

 Znajomość podstaw obsługi komputera i pakietu MS Offi ce
 Umiejętność czytania instrukcji technicznych
  Dyspozycyjność do pracy w systemie pracy zmianowej w 4 zespołach (zgodnie z har-
monogramem)

Wybranej osobie oferujemy:
 Zatrudnienie w renomowanej, międzynarodowej fi rmie
 Rozwój zawodowy
  Szeroki pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, program emerytalny, karty sporto-
we, 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 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.)

Wymagania: doświadczenie
na podobnym stanowisku.
Oferujemy: umowę o pracę,
komfortowe warunki pracy,
płatne nadgodziny.

Firma odzieżowa
z Przeźmierowa k/Poznania

zatrudni na pełen etat

krawcową
Praca od godziny 6.30 – jednozmianowa

Zgłoszenia z CV kierować na adres:
sklep@dziekanski.pl

lub pod numerem tel. 61 81 42 745

producent mebli kuchennych

zatrudni
stolarza meblowego

CV prosimy wysyłać na adres:
biuro@brmmeble.pl

Siedziba �rmy: Góra 62-080,
ul. Szamotulska 6c

www.brmmeble.pl, tel. 61 667 58 48

zainteresowane osoby proszone są o składanie ofert 
w siedzibie firmy Derform, Sady, ul. Za Motelem 1

lub kontakt telefoniczny pod numerem tel.: 61-848-94-10 

- pracowników do konfekcjonowania artykułów papierniczych

- pracowników magazynu do kompletacji wysyłek 

Producent artykułów szkolnych zatrudni:

tel. 606 435 025

Szkoła Językowa
w Przeźmierowie

POSZUKUJE
lektora języka angielskiego
lektora języka niemieckiego

Informacje w biurze Piekarni w Rokietnicy, ul. Golęcińska 2
lub telefonicznie pod numerem 61 81 45 219

Piekarnia w Rokietnicy
zatrudni pracowników na stanowiska

• piekarz • cukiernik •
oraz osoby do przyuczenia zawodu

SKŁAD
W¢GLAW¢GLAW¢GLA

DOWÓZ DO 20  km GRATIS
Baranowo, ul. Budowlanych 5
tel. (61) 814-22-73
kom. 797-986-878

ZAPRASZAMY

W
YSOKA JA

KOŚĆ

NISKIE CENY
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Kadry i płace                      
Pełna i uproszczona księgowość

BIURO RACHUNKOWE

tel 575 24 50 24

ul Pogodna 6, Baranowo 

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

kom. 602 659 208

61 814 27 12

CZYNNE: Pn-Pt  12.00-18.00
UWAGA! OD MARCA

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

7.00 - 20.00, sob. 7.00 - 15.00

biur
rachunkowe

• Prowadzenie Ksiąg Przychodów
  i Rozchodów
• Ryczałt ewidencjonowany
• ZUS, kadry

Przeźmierowo, ul. Wiosny Ludów 76, tel. 61 814 28 63, 607 288 671, fax 61 652 40 63, e-mail: biuro.ra@wp.pl

PIT’y
ROZLICZENIA ROCZNE

Serwis
i naprawa kotłów

512 193 302tel. 723 140 159

OGRODY
• pielęgnacje
• modernizacje
• zakładanie

Gabinet Psiej Urody

Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami

ZAPISYTELEFONICZNE

dołącz do nas
na facebooku:
vadera.poznanwww.vadera.com.pl

ZAPRASZAMY

DO SALONU!

Smochowice, 
ul. Kościerzyńska 9,
tel. 796 127 287

AUTO 
LAWETA

BUS 9-OSOBOWY
wakacje, ferie,
weekendy,  
imprezy

tel. 693 730 535

WYNAJEM

www.stomatologialusowko.pl

Bezpłatne konsultację
i wizyty adaptacyjne dla dzieci

Zapraszam
Małgorzata Zajdler

lekarz dentysta

tel. 733 353 483

Stomatologia Lusówko ul. Tarnowska 33 B, 62-080 Lusówko

Usługi małym sprzętem rolniczym
tel. 509 393 714

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832
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Jeżeli jesteś zainteresowany/a dołączeniem do grona pracowników Kimballa zachęcamy do przesłania dokumentów (CV)
z zaznaczonym numerem referencyjnym w temacie wiadomości, na adres:

KIMBALL ELECTRONICS POLAND Sp. z o.o.
ul. Poznańska 1c, 62-080 Tarnowo Podgórne
lub e-mail: praca@kimballelectronics.com

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Tworzymy warunki sprzyjające stabilnemu zatrudnieniu

W związku z dynamicznym rozwojem oferujemy pracę na stanowisku:

W Kimball Electronics Poland produkujemy wysokiej jakości wyroby elektroniczne na zlecenie klientów z branży motoryzacyjnej i prze-
mysłowej oraz wyroby i urządzenia medyczne. Zatrudniamy blisko 1000 pracowników. Jesteśmy jedną z dwóch fabryk Kimball Electronics 
w Europie. Jesteśmy liderem wśród firm z sektora EMS (Electronics Manufacturing Services) w Polsce, laureatem Diamentów 2016 
miesięcznika Forbes. Znajdujemy się w gronie Gazel Biznesu, czołówce rankingu 100 największych firm Wielkopolski i w pierwszej 500-ce 
największych firm w Polsce. 

PRACA NA PRODUKCJI
Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne, powiat poznański. nr ref: MPE/04/17

Jeżeli:
• jeżeli cenisz w pracy dokładność, 
•  posiadasz zdolności manualne oraz chęć do pracy z produktami najwyż-

szej jakości,

Oferujemy:
• przygotowanie do pracy poprzez cykl szkoleń wdrażających,
• umowę o pracę tymczasową z możliwością podjęcia stałej współpracy,
• możliwość otrzymania premii regulaminowej po pierwszym miesiącu,
• pracę w czystej, klimatyzowanej hali,
•  możliwość uzyskania nagród finansowych i rzeczowych za zgłaszane 

pomysły usprawnień,

•  nagrody finansowe za polecenia potencjalnych pracowników (na zasa-
dach określonych w regulaminie),

•  pracę w przyjaznym zespole, możliwość angażowania się w inicjatywy 
społeczne pracowników (m.in. akcje charytatywne i sportowe),

• korzystną lokalizację – ok. 20 min od Poznania komunikacją podmiejską,

Obowiązki:
• montaż podzespołów,
• kontrola produkowanych części,
• praca przy obsłudze maszyn produkcyjnych,
•  dyspozycyjność (praca w systemie 3-zmianowym i/lub 4-brygadowym 

– za pracę w  systemie 4-brygadowym wypłacamy atrakcyjny dodatek 
finansowy)

Prosimy o  dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgo-
dę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
obecnych i  przyszłych rekrutacji (zgodnie z  Ustawą z  dn. 
29.08.97 roku o  Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 
133 poz. 883)”.

DOŁĄCZ 
DO NAS!
Nasz zespół to ponad 800  
wspaniałych osób!

Brakuje nam tylko Ciebie!



kwiecień 2017 | sąsiadka~czytaj |    55

~ reklamy

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

MODA MĘSKA
TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 100B

TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200

CZYNNE
PN-PT 11-19, SOB 10-14

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

ZAPRASZAMY
MŁODZIEŻ GIMNAZJALNĄ

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h 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

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

KAD
art.

Projektowanie
wnętrz

wizualizacje�3D

609�642�119

PROGRAMY ODCHUDZAJĄCE
UJĘDRNIANIE CIAŁA PRZEZ MASAŻE
TRENINGI Z KAROLINĄ FITspot
ŻYWIENIE W ALERGIACH POKARMOWYCH
ZIOŁA I NATURALNE PRODUKTY
DLA TWOJEJ DIETY

ROLETY ZEWNĘTRZNE 
   ALUMINIOWE OCIEPLANE 

ROLETKI MATERIAŁOWE 
   NAŚCIENNE I PRZYSZYBOWE 

MOSKITIERY 
  RAMKOWE, PRZESUWNE, ROLOWANE 

PRODUKCJA, MONTAŻ, NAPRAWA 

Na terenie gminy dojazd gratis. 

Kom. 7 303 28 303     www.izmark.pl 

•  sprzedaż kwiatów ciętych od producenta
•  bukiety i dekoracje ślubne
•  bukiety i wiązanki okolicznościowe
•  wieńce pogrzebowe
• wianki komunijne

Iza: 790 332 972 
Aga: 692 048 399
www.facebook.com/zylinscy

JAKOŚĆ, ŚWIEŻOŚĆ,KONKURENCYJNE CENY!

Szkoła Piłkarska VICTORIA WYSOGOTOWO i OSiR
Dworek Gozdawa zapraszają na

LETNI OBÓZ PIŁKARSKI
• 22-29.07.2017, dzieci w wieku 8-14 lat.
• Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4,5,6 osobowych z łazienkami.
• Całodzienne wyżywienie.
•  Do dyspozycji – boisko do piłki nożnej, ręcznej, siatkowej,  

koszykowej, hala sportowa, kort tenisowy i basen kryty,  
a poza tym stół bilardowy, tenis stołowy, piłkarzyki.

• Dwa treningi dziennie.
• Całodzienna wycieczka autokarem do Biskupina lub Kruszwicy.
• Zabawa w miasteczku „Western city” grill, ognisko.

Koszt obozu: 950 zł
Szczegóły pod nr telefonu 735 929 955, www.victoria-wysogotowo.pl
        – Szkoła Piłkarska Victoria Wysogotowo

Home Staging
ANNA JAKUBOWICZ

609 844 133
anka.jakubowicz@gmail.com

Przygotowanie
mieszkań

do szybkiej i zyskownej
sprzedaży

lub wynajmu

Aranżacja wnętrz

HISZPAŃSKI
725 261 948

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
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Do wynajęcia lokal 80m2, 
Przeźmierowo, Rynkowa 

(własny parking)  

tel. 501 232 195

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

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

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

• sprawnie • skutecznie • tel. 694 99 88 21

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

Podnośniki koszowe
Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SCh
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
WĘGIEL

WĘGIEL BRUNATNY
MIAŁ

ECO GROSZEK

PALIWO

• dowóz bezpłatny
   od 1 tony na terenie 
   gminy
• również węgiel 
   w workach, drewno 
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Kupię 
ziemię rolniczą 

w gminie
515 766 049

W YJĄTKOWE MIESZK ANIA Z 40 m2 PODDA SZ A UŻY TKOWEGO GR ATIS!

DOMY JEDNORODZINNE — MIESZKANIA
tel. 61 652 23 35  |  sprzedaz@novum-plus.pl  |  www.osiedle-rozalin.pl

Mieszkanie na piętrze o powierzchni 74,5 m2 w domu w zabudowie szeregowej 
z tarasem 8,3 m2 oraz poddaszem do zagospodarowania 40 m2

PROMOCJA
MIESZKANIA TYP A/II

290 550 zł brutto

lat

2

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

tel. 509 393 714tel. 509 393 714

•  

•
•

kompleksowa pielęgnacja 
trawników
wycinka drzew, krzewów, zarośli
rębakowanie gałęzi
deratyzacja, dezynfekcja
gazowanie zbóż

• 
• 

DRZEWA 
WSZYSTKO CO Z NIMI ZWIĄZANE

ORAZ PIELĘGNACJA
OBSZARÓW ZIELENI  

WWW.MEGADRWAL.PL
883 979 808
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Infuzja tlenowa - nowy zabieg
Tarnowo Podgórne 62-080, Plac Margaretek 17/1

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

(Osiedle Zielony Gród)

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.
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

PEDICURE
w Twoim domu
504 255 591

również zabiegi kosmetyczne

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

MALOWANIE

604 345 047

20 lat doświadczenia

z k
uponem

20%
ra

batu

CENTRUM REHABILITACJI MED-LUX
www.med-lux.plPrzeźmierowo, ul. Rynkowa 76

RELAKS I ZDROWIE
FIZYKOTERAPIA I REHABILITACJA

MASAŻE LECZNICZE I RELAKSACYJNE
TERAPIE MANUALNE

BEZPŁATNE MASAŻE KOBIET W CIĄŻY*
*w ramach szkoły rodzenia

tel. 61 8163 901       www.med-lux.pl

DRZWI OTWARTE: 22.04.2017, godz. 10.00-13.00

internetowy sklep z zabawkami

Już niedługo

www.doxi.pl

ŚWIĘTA
Pomyśl o prezentach

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

TOPKOMPOSTOWNIK.PLTOPKOMPOSTOWNIK.PL
Najlepsze kompostowniki na rynku!

Eleganckie, trwałe, solidne
biuro@topkompostownik.pl  |  www.TopKompostownik.pl

tel.: 607 67 82 68, 603 67 88 67



kwiecień 2017 | sąsiadka~czytaj |    59

~ reklamy

PEDIATRA - PULMONOLOG

Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

• od poniedziałku do soboty •

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 30/3, 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

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

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 

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

PRZEŹMIEROWO, ul. Krótka 14
tel. 606 261 239; 61 670 09 28

WYKONANIE
I NAPRAWA

PROTEZY
ZĘBOWE

UL. POZNAŃSKA 49A, TARNOWO PODGÓRNE
GINEKOLOG - POŁOŻNIK

lek. Agnieszka Rybarczyk
przyjęcie: śr., czw., sob. | tel. 696-488-725

USG 3D 4D • USG piersi, dopochwowe • USG prenatalne

UROLOG, ANDROLOG
lek. Łukasz Wojnar

przyjęcie: wt., pt. | tel. 604-631-342
USG prostaty, jąder, nerek • leczenie niepłodności męskiej

• zaburzenie erekcji, leczenie zabiegowe

RADIOLOG
lek. Katarzyna Czarniecka

przyjęcie: pon. | tel. 604-631-342
USG jamy brzusznej, tarczycy • USG Doppler 

naczyń kończyn i szyi

MEDYCYNA ESTETYCZNA
lek. Katarzyna Sławińska

przyjęcie: środy | tel. 511-693-005
Pierwsza konsultacja bezpłatna

GABINETY
LEKARSKIE

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
EASTYCZNE
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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!

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

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

• DOCIEPLANIE
• ELEWACJE
• NIDA
• KOSTKA
  BRUKOWA
• INNE PRACE
  WYKOŃCZENIOWE
TARNOWO PODGÓRNE

ROLNA 8

600 45 37 27

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

US¸UGI
MINIKOPARKÑ

kom. 505 805 204

• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

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

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93
501 662 042

tel. 603 635 878

M Y C I E
O K I E N

S ol idnie
i  sprawnie

NESOS
MANUFAKTURA MEBLI IDYWIDUALNYCH                                                                          
SOFY, SOFY NAROŻNE, ŁÓŻKA, PANELE ŚCIENNE,
KRZESŁA, STOŁY, MEBLE LITE DREWNIANE, SZAFY,
MEBLE DO KUCHNI, SALONU, ŁAZIENKI,
RENOWACJA MEBLI TAPICEROWANYCH
www.nesos.com.pl
Przeźmierowo, ul. Modrzewiowa 8A, tel. kontaktowy: 608 314 680                                     
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VAT 8%

www.tech-building.pl

• stany surowe
• pełna wykończeniówka
• budowa na działce klienta
• etapowa i kompleksowa realizacja

tel.: 603 717 005, e-mail: biuro@tech-building.pl, Tarnowo Podgórne

BUDOWA DOMÓW

green white

TELEFONY GSM
KUP – SPRZEDAŻ – ZAMIANA – NAPRAWA – AKCESORIA – SIMLOCK

www.top-tel.pl e-mail: toptel@op.pl
Allegro login: telgsm2Allegro login: telgsm2Allegro login: telgsm2

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 68, tel. 601 753 838
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PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja 

krystaliczna, wentylacja
609 270 132

Szereg nowoÊci, rewelacyjnie kwitnàcych pnàczy o szerokim
zastosowaniu do obsadzania i kompozycji wiszàcych.

Prowadzimy sprzeda˝ na miejscu.
Mo˝liwoÊç obsadzania korytek.

Zygar∏owski, Lusowo, ul. Ogrodowa 16, tel. 61 814 69 67, 601 587 480

OGRODNICTWO poleca:
         PELARGONIA - szeroki wybór odmian i kolorów,
   SURFINIA - pi´knie rosnàca roÊlina balkonowa w 5 kolorach
FUKSJA - obficie i pi´knie kwitnàca do póênej jesieni.

tel. 885 348 002

NAUKA
OD PODSTAW

KOREPETYCJE
z języka

ANGIELSKIEGO

kompleksowo
ceny konkurencyjne

BRUKARSTWO

FIRMA AGBUD
514 676 041

607 95 11 50
rozsądne ceny

OGRODY
• ZAKŁADANIE
• RENOWACJA
• PIELĘGNACJA
• NAWADNIANIE
   MONTAŻ-SERWIS

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE 
TEL: 502 315 302

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
515 514 211

www.odzyskajrownowage.pl

tel. 607-448-642

DO WYNAJĘCIA
SALON FRYZJERSKI
Z WYPOSAŻENIEM

W PRZEŹMIEROWIE

GEODETA
607 644 710

- łazienki wg projektu,
  kuchnie
- schody, podłogi, trasy
- wymiana uszkodzonych płytek
- wszelkie prace
  wg życzenia klienta

PŁYTKARZ
660 070 232

tel. 602 124 820
www.geotest.poznan.pl

Pracownia Geotechniki
GEOTEST

• badania podłoża gruntowego
  i opracowania geotechnicznych
  warunków posadowienia 
• ustalenie przyczyn zawilgocenia
• opracowanie metod wzmacniania
  słabych podłoży

Serdecznie zapraszam na prezentację mieszkania po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.
Wszelkie informacje dostępne pod numerem: 601 563 456

Sprzedam odrębną własność
lokalu mieszkalnego położonego na 1 piętrze

w budynku przy ulicy Kwiatowej 12 w Tarnowie Podgórnym
Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz wc,

o łącznej powierzchni użytkowej lokalu wynoszącej 67,40m2.
Mieszkanie posiada dodatkowo duży i wygodny balkon.

27 . 04   –   13  . 05 . 2017  

NOWEX    UL. POZNAŃSKA 81  
TARNOWO PODGÓRNE, 1 PIĘTRO 

W OFERCIE :  

ROWERY, OPONY, DĘTKI, KOŁA, KOSZYKI, 

FOTELIKI DZIECIĘCE,  PEDAŁY, 

KIEROWNICE, WSPORNIKI  

 I WIELE INNYCH 

KLINKIER
UKŁADANIE

884 793 573

FACHOWO • SZYBKO
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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

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

TRENING
ASERTYWNOŚCI

OGRODNICTWO
poleca:

Kwiaty
rabatowo-balkonowe,
lobelia, bakopa, pelargonie,
smogliczki,
sanwitalia, turki, szałwie,
begonie, sur�nie

Zapraszamy
OBSADZAMY KORYTKA

Batorowo, ul. Widok 33
www.ogrodnictwo-batorowo.pl

501 413 631

WYNAJEM AUTOLAWET
I POJAZDÓW DOSTAWCZYCH

WYNAJEM AUTOLAWET
I POJAZDÓW DOSTAWCZYCH

Transport Pojazdów Europa

Poznań Przeźmierowo
ul. Folwarczna 19

e-mail: maxifarb@wp.pl

tel. +48 666 465 466

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

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

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

PRZEDSZKOLE 
PUBLICZNE 

„KACZUSZKA”
ZAPRASZA

PRZYJDZCIE, ZOBACZCIE, OCEŃCIE, ZDECYDUJCIE!

www.przedszkole-kaczuszka.pl 

Wszystkim Rodzicom, dzieciom
oraz przyjaciołom

Przedszkola „Kaczuszka”
życzymy zdrowych, radosnych

i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy!

Drodzy Rodzice

Rozpoczęliśmy rekrutację na nowy rok szkolny! Zanim podejmiecie decyzję , do 
którego przedszkola posłać dziecko zapraszamy do nas.  Nasze przedszkole jest 
do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku. Oprowadzimy po przedszkolu 
i odpowiemy na każde pytanie.
Wiemy, że pragniecie, aby wasze dzieci czuły się w przedszkolu jak w domu, aby 
były bezpieczne i szczęśliwe. Zapewniamy, że Państwa dzieci są dla nas najważ-
niejsze, dlatego bardzo staramy się, aby uśmiech i  chęć działania były zawsze 
obecne. Dajemy dzieciom możliwość swobodnej, bezpiecznej i  twórczej zabawy, 
organizujemy atrakcyjne zajęcia edukacyjne , towarzyszymy im w  poznawaniu 
siebie i otaczającego świata w atmosferze pełnej akceptacji, zrozumienia i bezpie-
czeństwa. Opieka, wychowanie, edukacja to zadania, do których nasi nauczyciele 
podchodzą z zaangażowaniem i z sercem. Przywiązujemy dużą wagę do indywi-
dualnych potrzeb naszych podopiecznych. Umożliwiamy wszechstronny rozwój 
dziecka zgodny z  jego zainteresowaniami i predyspozycjami. Stale poszerzamy 
naszą ofertę edukacyjną, modernizujemy obiekty przedszkolne i wprowadzamy 
nowe rozwiązania. Należy wspomnieć, że przedszkole nasze jest przedszkolem 
publicznym, otwartym od godz. 6.00-17.00. Przedszkole prowadzi swoją działal-
ność w ciągu całego roku, również w czasie wakacji. Informujemy, że w roku szkol-
nym 2017/2018 uruchamiamy grupę „zerówkową” dla sześciolatków. Serdecznie 
zapraszamy do naszego przedszkola wszystkie dzieci, również spoza rejonu.
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ROD IV SIEROSŁAW

SPRZEDAM
691 369 344

Działkę 400/60 z domkiem
nowym, całorocznym

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!

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-  LUSÓWKO, TARNOWO,
RUMIANEK, POZNAŃ

DZIAŁKI BUDOWLANE- GÓRA,
CHYBY,  RUMIANEK, CERADZ,

KOŚCIELNY, MŁYNKOWO  
ROLNA 2,15 HA JANKOWICE, 

AG  TARNOWO PODGÓRNE 5HA  603 635 878

SPRZĄTANIE
• biur i powierzchni
  usługowo- handlowych
• po remontach 
• profesjonalne
  czyszczenie parowe

FAKTURY

Szpachlowanie,
malowanie,

sufity
podwieszane G-K

tel. 501 484 314

ELEKTRYK
instalacje • naprawa

tel. 607 286 479

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

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

tel. 508 610 256

01342016_KV1 PZU PRASA S 205x135.indd   1 2016-06-06   15:40:00

Piotr Zaradny 
Agencja PZU w Przeźmierowie 
ul. Rynkowa 75C (Pasaż 1-sze piętro)
tel. 510 452 100  
pzaradny@agentpzu.pl 
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Piotr Zaradny 
Agencja PZU w Przeźmierowie 
ul. Rynkowa 75C (Pasaż 1-sze piętro)
tel. 510 452 100  
pzaradny@agentpzu.pl 
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Piotr Zaradny 
Agencja PZU w Przeźmierowie 
ul. Rynkowa 75C (Pasaż 1-sze piętro)
tel. 510 452 100  
pzaradny@agentpzu.pl 

Piotr Zaradny
Agencja PZU Przeźmierowo
Agent wyłączny PZU ŻYCIE

ul. Rynkowa 75C
(Pasaż 1-sze piętro)
tel. 510 452 100
pzaradny@agentpzu.pl

Pośrednictwo w:
  • Sprzedaży
   • Kupnie
    • Najmie
Domy • Mieszkania • Działki • Lokale Użytkowe

Biuro Nieruchomości
„Suszka i Syn”
ul. Rynkowa 75c (Zielony Pasaż-piętro)

Kontakt: 605-13-85-13 , 790-68-74-13
www.suszkaisyn.pl
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QUADY
DLACZEGO AUTO WACHE ?
• doświadczenie
• profesjonalna obsługa
• jazdy testowe na torze
• możliwość odliczenia VAT-u

DLACZEGO POLARIS ?
• homologacja – CIĄGNIK ROLNICZY
• komfort i wygoda
• stabilność pojazdu
• wytrzymała konstrukcja

   Oferujemy możliwość zakupu oryginalnych części
fi rmy Polaris oraz profesjonalny serwis quadów.

www.wache.com.pl

Osoby do kontaktu w sprawie
Quadów Polaris:

Mikołaj Wache | tel.: 783 000 022
e-mail: mikolaj.wache@wache.com.pl

Sylwia Marciniak | tel.: 726 030 030
e-mail: sylwia.marciniak@wache.com.pl

AUTO WACHE
...w motoryzacji od zawsze!

• wytrzymała konstrukcja

   Oferujemy możliwość zakupu oryginalnych części
fi rmy Polaris oraz profesjonalny serwis quadów.

SALON:
ul. Poznańska 14-16, 62-081 Baranowo k/Poznania
Droga krajowa 92 kier. Świecko

CZYNNE:
pn-pt: 9:00-18:00
sob: 10.00-15.00

SALON:
ul. Poznańska 14-16, 62-081 Baranowo k/Poznania
Droga krajowa 92 kier. Świecko




