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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 czerwca i 10 lipca w godz. 15.00 – 17.00

Szanowni Państwo!
21 maja spędzamy aktywnie, na sportowo. Tego dnia 

w Tarnowie Podgórnym ma miejsce największe gminne 
święto biegowe: Bieg Lwa. Przyjadą do nas zawodnicy 
z całej Polski, wystartuje wielu mieszkańców naszej gminy. 
Oprócz konkurencji biegowych organizatorzy przygotowa-
li pełen atrakcji teren EXPO – na pewno będzie ciekawie. 
Trzeba być! Pamiętajmy, by parkować jedynie w wyzna-
czonych miejscach i by dostosować się do zmienionej or-
ganizacji ruchu – dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. 

Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na koncert Zespołu 
„Słowianie” w Centrum Kultury Przeźmierowo (19 maja) 
– to bardzo ciekawa propozycja festiwalu „Ukraińska 
Wiosna”.

Proszę także przeczytać wywiad z Julką Kucembą, repre-
zentującą Polskę na zawodach na Tajwanie w niezwykłej 
dyscyplinie – Szybkich Kubkach. Każdemu polecam obej-
rzenie filmu – próbki umiejętności Julki, dostępnego na 
profilu Gminy na Facebooku (nie do wiary w jak imponu-
jącym tempie ta dziewczynka układa konstrukcje z plasti-
kowych kubków!).

Miłej lektury!
~ Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna

Majowo – rowerowo 

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego zaprasza 
mieszkańców na rajd rowerowy. Spotykamy się 27 maja 
(sobota), godz. 14.00, przy księgarni. Koszt 5 zł (ubez-

pieczenie, znaczek).
~ Jacek Pietrucha

Dzień Dziecka w Chybach

Najmłodszych mieszkańców Chyb zapraszamy na 
Dzień Dziecka. 28 maja od 15.00 na plac zabaw 
w Chybach przy ul. Kwiatowej (róg Ogrodowej) za-

praszają Sołtys Ewa Jurasz i Rada Sołecka Chyb.
~ ARz

Wytnij – zachowaj!
Znalazłeś psa lub kota po wypadku? Nie stój bezradnie 

– zadzwoń do dr Artura Maślaka tel. 605 164 830. 
To lekarz weterynarii, który na mocy umowy z na-

szą Gminą, całą dobę ratuje czworonogi w potrzebie. 
Wykonaj również zdjęcie poszkodowanego czworonoga.

~ Joanna Rozmiarek
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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

Jakie przepisy regulują obsadzanie granic działek?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Dlaczego remont budynku,, 
w którym znajduje 
się Ośrodek Zdrowia 
w Tarnowie Podgórnym, 
trwał tak długo? To było 
naprawdę uciążliwe.

Co się dzieje z zabawkami, 
które przedszkole gminne 
przestaje użytkować? 
Mam tu na myśli zabawki 
wielkogabarytowe jak 
domki plastikowe,  
kuchenki itp.

Czy w naszej Gminie 
są przepisy regulujące 
obsadzanie drzewami 
i wysokimi tujami granic 
nieruchomości? Bardzo 
wysokie sosny jednego 
sąsiada oraz drzewa i tuje 
u drugiego coraz bardziej 
zacieniają moją działkę. 
Rozmowy nie dają efektów…

Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórnym to ogrom-
ne wyzwanie. Wynika to z dwóch najważniejszych przyczyn: wielkości 
obiektu oraz prowadzenia remontu na „żywym organizmie” (przez cały 

czas remontu działały wszystkie gabinety lekarskie). Oznacza to, że firma prowadzą-
ca prace remontowe miała duże ograniczenia. Stąd długi czas trwania tej inwestycji 
i różne niedogodności (m.in. niesprawność windy). 

Na szczęście inwestycja dobiega końca. Obecnie remontujemy parking przy 
Ośrodku Zdrowia. Jestem przekonany, że korzystający z Ośrodka Zdrowia odczują 
znaczną poprawę w stosunku do poprzedniego standardu. 

Zabawki wielkogabarytowe, typu plastikowe domki, kuchenki lub drewniany 
sprzęt zamontowany na przedszkolnym placu zabaw, podlega likwidacji po 
stwierdzeniu przez specjalistę BHP uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu 

dzieci lub zużycia długotrwałą eksploatacją. 
W celu likwidacji sprzętu np. zabawek wielkogabarytowych dyrektor przedszkola 

powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie likwidacyjne, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa. Sporządzany jest protokół likwidacji. Sprzęt zosta-
je odebrany przez wyspecjalizowaną firmę. Na zlikwidowany sprzęt przedszkole 
otrzymuje protokół utylizacji. 

Nie mamy szczegółowych zapisów w naszym Regulaminie utrzymania po-
rządku i czystości – w tym przypadku obowiązują ogólne przepisy, które 
niestety nie wyznaczają odległości dla sadzenia drzew i krzewów przy gra-

nicy z sąsiednią działką. Pozostaje podjęcie próby wspólnego z sąsiadami wypraco-
wania optymalnego rozwiązania.  

Ta sytuacja pokazuje, że wszyscy planujący zagospodarowanie swoich terenów 
zielonych czy robiących nasadzenia uzupełniające powinni brać pod uwagę fakt,  
iż w przyszłości (czasem nawet niedalekiej) drzewa i krzewy będą się rozrastać 
i mogą powodować uszkodzenie ogrodzenia albo uniemożliwiać jego konserwację.  
Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku sadzenia drzew w pobliżu 
ściany budynku sąsiada. Roślinność może nie tylko zacieniać jego okna, ale także 
powodować zawilgocenie i uszkodzenie elewacji. Wtedy sąsiad będzie miał prawo 
domagać się odszkodowania oraz usunięcia takiej roślinności. Podstawę prawną sta-
nowi Kodeks Cywilny oraz Ustawa o ochronie przyrody.
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~ aktualności

Baranowo
Trwa budowa świetlicy

Trwa przebudowa ul. Przemysława i Wspólnej

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

Batorowo
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

Podpisano umowę na termomodernizację Szkoły 
Podstawowej

Przekazano plac budowy pod wykonanie płotu 
przy budynku starej szkoły

Chyby
Zawarto umowę na przebudowę placu zabaw na 
os. Zielone Osiedle

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

Trwa realizacja kontenera wystawienniczego dla 
wozu strażackiego

Jankowice
Trwają roboty polegające na rewitalizacji Zespołu 
Pałacowo-Parkowego 

Trwa rewitalizacja Parku (plac zabaw, siłownia ze-
wnętrzna, ścieżka zdrowia, park linowy).

Trwa przygotowanie przetargu na budowę I etapu 
ścieżki rowerowej do Tarnowa Podgórnego

Kokoszczyn 
Zakończono przebudowę 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

Trwa procedowanie przez Starostwo Powiatowe 
wniosku o pozwolenie na budowę ul. Morskiej

Trwa opracowywanie dokumentacji na wykonanie 
oświetlenia Os. Morskiego 

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej do Sierosławia (ul. Siero-
sławska – Prosta)

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

15 maja mija termin płatności:

- II raty podatku od nieruchomości,
- II raty podatku rolnego.

Niezapłacenie podatku lokalnego 
w ustawowym terminie jest zaległością 
podatkową i podlega egzekucji wraz 
z należnymi odsetkami. Stawka odse-
tek od zaległości podatkowych w sto-
sunku rocznym wynosi od 9 paździer-
nika 2014 r. – 8,00 % kwoty zaległości 
w skali roku.

W przypadku otrzymania upomnienia, 
do zapłaty pozostaje poza zaległością 
podatkową, kwota odsetek od zaległo-

ści podatkowych oraz koszty upomnie-
nia wynoszące od 1 lutego 2014 r. – 
11,60 zł.

 
Wpłat z tytułu podatku od nierucho-

mości oraz podatku rolnego (łącznego 
zobowiązania pieniężnego) dokonywać 
można u sołtysa danej miejscowości. 
Podatek lokalny można również uregu-
lować w Kasie ING Bank Śląski, która 
jest czynna w  siedzibie Urzędu Gminy 
(w budynku C) w poniedziałek w godz. 
11.00 – 16.00, od wtorku do czwartku 
w godz. 11.00 – 15.00, a w piątek od 
godz. 11.00 – 14.00. Za tę czynność nie 
jest pobierana prowizja. 

~ AW

Od 1 stycznia 2017 r. to Urząd 
Gminy Tarnowo Podgórne po-
biera opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Wszyscy wła-
ściciele nieruchomości (przez właścicieli 
nieruchomości rozumie się także współ-
właścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyjne i osoby po-
siadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty wła-
dające nieruchomością) zobowiązani są 
do złożenia „Deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi”.

Deklaracja zawiera dane niezbędne 
do określenia wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 maja Urząd prowadzi analizę 
prawidłowości złożonych deklaracji. 
W celu uszczelnienia systemu Wydział 
Podatków Lokalnych w porozumieniu 
z jednostką realizującą zadanie w za-
kresie wywozu odpadów (TP-KOM) 
sprawdza, czy wszystkie osoby, u któ-
rych realizowana jest usługa, złożyły 
stosowną deklarację. Weryfikacji podle-
gać będą również dane zawarte w złożo-
nej deklaracji.

Wszelkich informacji dotyczących 
deklaracji udziela Wydział Podatków 
Lokalnych pok. 22 (bud. C), nr tel. 
8 959 285. Zapraszamy.

~ AW

Wydział Finansowy przypomina

Kontrola opłat za odpady

Pięć psów, którymi opiekuje się 
Fundacja Zwierzęta i My w Chy-
bach, zawitało do salonu Pet Spa 

& Boutique w Baranowie. Pracownicy 
salonu nieopłatnie wykonali niezbędne 
zabiegi pielęgnacyjne w trosce o stan 
i kondycję zwierząt. Co więcej, salon 
ten planuje wizytę w schronisku w Ska-
łowie. Dobrze, że są firmy, które bez-
interesownie pomagają czworonogom 
w potrzebie.

~ ARz

Psy u fryzjera
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~ aktualności

Delegacja z Czorsztyna – naszej 
gminy partnerskiej – przyje-
chała do Tarnowa Podgórnego 

z wizytą w dniach 26 – 28 maja. Naj-
ważniejszym celem spotkania było usta-
lenie obszarów współpracy pomiędzy 
samorządami. Jednym z pierwszych na-
macalnych efektów wizyty będzie wa-
kacyjny pobyt dzieci – mieszkańców 
naszej Gminy – w Czorsztynie. Ma-
lowniczy krajobraz i liczba atrakcji tu-
rystycznych, jakie oferuje ten region, 
gwarantują udany wypoczynek (kilka 
z nich przedstawiliśmy w zeszłym roku 
we wrześniowym numerze „Sąsiadki-
-Czytaj” – dostępnej na www.sasiadka-
-czytaj.pl). 

Zachęcamy również grupy kultural-
ne i zespoły sportowe do rozważenia 
Czorsztyna jako miejsca warsztatów 
czy obozów. Szlaki już zostały przetarte 
– kilka lat temu na letnie warsztaty po-
jechał tam Zespół Pieśni i Tańca „Luso-
wiacy”. ~ ARz

Patrol ku pamięci
Złożeniem kwiatów na grobie por. Łukasza Kurowskiego, mieszkańca naszej Gminy, pierwszego polskiego żołnierza 

poległego w Afganistanie, rozpoczął się VII Międzynarodowy Patrol Wojskowy. Potem uczestnicy pojechali na strzel-
nicę CSWL w Poznaniu, gdzie rozegrano konkurencje strzeleckie. Wydarzenie organizowało Wielkopolskie Stowarzy-

szenie Aktywnych Rezerwistów przy wsparciu Gminy Tarnowo Podgórne.  ~ ARz

Od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 r. w przed-
szkolu „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgór-
nym realizowany jest projekt „Idziemy w świat po 

zabawę i naukę”. Projekt finansowany jest ze środków  Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Wartość projektu to 527 850 zł, z czego 448 672,50 zł to do-
finasowanie ze środków Funduszu. Pozyskana kwota została 
wykorzystana na zwiększenie o 50 miejsc dla dzieci 3- i 4-let-
nich w przedszkolu (m.in. na malowanie sal, zakup pomocy 
dydaktycznych oraz mebli i wyposażenia, wynagrodzenie ka-
dry pedagogicznej). 

Korzyści z realizacji tego projektu jest wiele. Bez wątpienia 
doposażenie bazy dydaktycznej przyczyni się do podniesienia 
jakości oferty edukacyjnej przedszkola. Ponadto w ramach do-
finansowania nauczycielki uczęszczają na kursy i studia pody-
plomowe, co podniesie jakość opieki przedszkolnej. 

Oprócz realizacji podstawy programowej dzieci uczestni-
czą w dodatkowych zajęciach arteterapii. Sztuka jest przecież 
bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ogólny rozwój 
dziecka, zarówno intelektualny, jak i emocjonalny czy este-
tyczny. Dzieci biorące udział w zajęciach lepiej rozumieją sie-
bie oraz naturę własnych potrzeb. Łatwiej uczą się współpracy 
w grupie. Jednocześnie – również w ramach projektu – zorga-
nizowano indywidualne zajęcia z psychologiem dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Wszystkie działania podjęte w ramach projektu prowadzą 
u dzieci do pozytywnej i trwałej zmiany w postrzeganiu sie-
bie. A patrząc szerzej: zwiększenie liczby miejsc w przed-
szkolu daje również szanse matkom na powrót na rynek pra-
cy. Podniesienie atrakcyjności oraz dostępności wychowania 
przedszkolnego zwiększa udział w życiu zawodowym oraz 
społecznym rodziców.  ~ Bogusława Świerkiel 
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Oświaty i Zarządzania Kadrami 

Idziemy w świat po zabawę i naukę

Czorsztyn do Tarnowa, Tarnowo do Czorsztyna
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Przeźmierowo
Trwa modernizacja Parku im. St. Kanikowskiego

Zakończono przebudowę ul. Orzechowej wraz 
z parkingiem

Zakończono realizację II etapu skate parku z ekra-
nem akustycznym

Trwa budowa ul. Wysogotowskiej 

Zakończono opracowanie projektu terenu rekre-
acyjnego przy ul. Olszynowej

Trwa opracowywanie projektu przebudowy ul. 
Wrzosowej

Trwa procedura przetargowa na przebudowę pla-
cu dydaktyczno-rekreacyjnego przy szkole w Prze-
źmierowie

Rumianek
Trwa przygotowanie przetargu dla przebudowy 
rurociągu 

Sady
Trwa przygotowanie przetargu na przebudowę ul. 
Za Motelem

Trwa przygotowanie przetargu na realizację 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 budowa parkingu wokół Ośrodka Zdrowia

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

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej 
na budowę ul. 27 Grudnia

Trwa budowa mieszkań komunalnych przy ul. Krętej

Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-
-użytkowego dla budowy branżowej szkoły I  i  II 
stopnia i technikum

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

Trwają uzgodnienia dla przebudowy zachodniej czę-
ści pasa drogowego ul. Wierzbowej w Wysogotowie 
(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 czę-
ściach gminy

Trwają prace remontowe w komunalnych budyn-
kach mieszkalnych 

Opracowano dokumentację remontową na re-
monty w gimnazjach związane z reformą oświaty

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na 
budowę placów zabaw przy gimnazjach w Tarno-
wie Podgórnym i Baranowie

~ aktualności

Zapraszamy na spotkania z Jaś-
kiem Melą, podróżnikiem i dzia-
łaczem społecznym, najmłod-

szym zdobywcą dwóch biegunów 
w ciągu jednego roku, pierwszym nie-
pełnosprawnym, który dokonał takiego 
wyczynu.

W czwartek, 25 maja, w kościele 
w Lusowie, o 16.30, Jaś Mela spotka się 
młodzieżą. Zapraszamy przede wszyst-
kim uczniów gimnazjów, szkół średnich 
oraz studentów na spotkanie, które po-
każe, jak wiele można w życiu dokonać, 
pokonując własne ograniczenia.

O godz. 19.30 na spotkanie z podróż-
nikiem, także w kościele, zaprasza grupa 
4MEN, czyli duszpasterstwo mężczyzn 
lusowskiej parafii. W ramach comie-
sięcznych spotkań, których motyw prze-
wodni brzmi „Oblicza męskości”, odbę-
dzie się spotkanie mężczyzn pod hasłem 
„Mężczyzna wojownik”. 

Jaś Mela w Lusowie

Informacje na stronie lusowo.pl w za-
kładce „4MEN” lub mailowo: Lusowo-
4men@gmail.com. ~parafia w Lusowie

W poznańskiej Szko-
le Podstawowej 
nr 17, 5 maja, 

odbył się Wojewódzki Kon-
kurs Wiedzy Biblijnej.  Miło 
jest nam poinformować, że 
laureatem i zdobywcą I miej-
sca został uczeń klasy VIa 
Szkoły Podstawowej w Prze-
źmierowie Maksymilian Jan-
kowski. Gratulujemy! ~ na

Maksymilian zna Biblię
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Blisko stu samorządowców, przedsiębiorców i przed-
stawicieli instytucji doradczych uczestniczyło w IV 
ogólnopolskiej konferencji Odkodowany Biznes Od-

kodowany Samorząd, która odbyła się 20 kwietnia w Tarno-
wie Podgórnym. Wydarzenie organizowała Gmina Tarnowo 
Podgórne wspólnie z Tarnowskim Stowarzyszeniem Przedsię-
biorców. 

Wykład inaugurujący wygłosił prof. dr hab. Witold M. Or-
łowski, który zaprosił do dyskusji nad pytaniem czy Polska 
dogoni Niemcy. Na przykładzie porównania tempa rozwoju 
tych obu krajów zdefiniował podstawowe czynniki decydują-
ce o sukcesie gospodarczym. Najważniejszym jest kapitał spo-

łeczny, rozumiany jako umiejętność mądrej współpracy mię-
dzy ludźmi – małe, krótko żyjące firmy można zbudować bez 
zaufania, jednakże rozwój przedsięwzięcia wymaga stworze-
nia współpracującej ze sobą drużyny).  Następnie prof. Orłow-
ski wskazał na umiejętność oszczędzania – to oszczędności są 
źródłem kapitału potrzebnego na inwestycje. 

Trzecim czynnikiem jest wiedza, która nie może być ode-
rwana od praktyki (stąd tak ważna jest współpraca nauki z biz-
nesem). Ważną rolę odgrywają również związki, instytucje 
i grupy branżowe. Piątym czynnikiem ekonomicznego sukce-
su jest trwałość marki, którą buduje się poprzez strategiczne 
planowanie rozwoju. 

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się pierwsza debata pane-
lowa, poświęcona próbie znalezienia definicji nowoczesnego 
lidera w biznesie i samorządzie. Nad tym zagadnieniem po-
chylili się: Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc, Prezes 
Zarządu Centrum Wypoczynku i  Konferencji Olandia Olaf 

Makiewicz, Prezes Zarządu Ridex Stefan Czarnowski, Wice-
prezes Zarządu BCC, Kanclerz Loży Wielkopolskiej Adam 
Trybusz oraz Prezydent Polsko-Amerykańskiej Izby Handlo-
wej Maciej J. Cybulski. Dyskusję poprowadził Dariusz Dyoni-
ziak. Uczestnicy podkreślali, że najważniejszym czynnikiem 
sukcesu jest partnerska komunikacja. Zauważali też, że samo-
rząd rozmawia z różnymi, często konkurującymi ze sobą fir-
mami. 

Druga debata poświęcona była poszukiwaniu wspólnych war-
tości. Rozmowę, prowadzoną przez Rafała Błachowskiego, to-
czyli Wójt Gminy Świdnica Adam Jaskulski, Burmistrz Cho-
dzieży Jacek Gursz, Członek Zarządu Komplet Polska Agata 

Ruszkiewicz-Zawidzka, Prezydent Wielkopolskiej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej Wojciech Kruk oraz przedstawicielka Pol-
sko-Niemieckiej Izby Handlowej Ewelina Gnatkowska. Poka-
zywano, że mimo często różnych celów, jakie stawiają sobie 
biznes i samorząd, to wspólne idee i podobne postrzeganie kie-
runków rozwoju stanowią płaszczyznę do porozumienia i zro-
zumienia. Wskazywano także zmiany jakie zachodzą w po-
dejmowaniu decyzji: kiedyś najważniejsze były finanse, teraz 
ważniejsze stają się szeroko rozumiane wspólne wartości. 

Zagadnienia poruszane podczas debat zostały bardziej 
szczegółowo omówione na warsztatach, które zakończyły 
konferencję. Materiały na temat konferencji znajdują się na 
www.odkodowany.pl

~ ARz

Zrozumieć biznes, zrozumieć samorząd

prof. dr hab. Witold M. Orłowski
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Gminne obchody Święta Kon-
stytucji 3 Maja rozpoczęły się 
uroczystą mszą św. odprawio-

ną w kościele w Tarnowie Podgórnym 
w intencji Ojczyzny – przewodniczył jej 
prezbiter Adam Prozorowski, proboszcz 
parafii pw. Wszystkich Świętych w Tar-
nowie Podgórnym. Uczestniczyli w niej 
przedstawiciele władz Gminy, radni, re-
prezentanci gminnych organizacji i sto-
warzyszeń oraz mieszkańcy i ich goście. 

Uroczysty charakter mszy podkreśli-
ła obecność licznych pocztów sztanda-
rowych reprezentujących gminne orga-
nizacje, grupy i placówki edukacyjne. 
Natomiast oprawę muzyczną zapewni-
ła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy 
Tarnowo Podgórne. 

Po mszy św. uczestnicy, prowadze-
ni przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą, 
przeszli do Parku im. Wojkiewicza,  
by przy pomniku oddać hołd tym, któ-

rzy w walce o wolność Ojczyzny oddali 
swoje życie. Oficjalne obchody zakoń-
czył wystrzał armatni, przygotowany 
przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie. 

Dziękujemy wszystkim, którzy tego 
dnia wywiesili biało-czerwone flagi. 
Pokazaliśmy, że dla nas to bardzo waż-
ne, narodowe Święta!

~ ARz (fot. Kazimierz Szulc)

Świętowaliśmy 3 maja

Naszych sąsiadów, mieszkańców Przeźmierowa i oko-
lic, prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość  i pobłażli-
wość dla pasjonatów sportów motorowych. W dniach 

19-21 maja, po raz pierwszy w tym sezonie, na Torze „Po-
znań” Automobilklub Wielkopolski ścigać będą się zawodnicy 
sportu samochodowego, a w dniach 25-27 maja motocykliści.

Mając na uwadze uroczystość Pierwszej Komunii Świętej 
majowe wyścigi zakończymy w sobotę, 27 maja. 

Na jedynym w Polsce profesjonalnym Torze planujemy 
przeprowadzić w tym roku następujące wyścigi:

- motocyklowe w dniach: 25-27 maja, 7-9 lipca oraz 25-27 
sierpnia

- samochodowe 19-21 maja, 9-11 czerwca, 14-16 lipca oraz 
22-24 września.

Możliwość startu zawodników amatorów pozwala zwięk-
szyć bezpieczeństwo na drogach i ulicach – w tym również 
Przeźmierowa i okolic.

Wzorem lat ubiegłych i tym razem kontrolować będziemy 
emitowany poziom hałasu, by eliminować pojazdy przekra-
czające dopuszczalne normy. Będziemy także dbać o ciszę go-
dzinach rannych i wieczornych .

Z harmonogramem i programem imprez zapoznać się moż-
na na naszej stronie internetowej: www.aw.poznan.pl. 

Wszystkich sympatyków sportów zapraszamy na „Tor Po-
znań” (wstęp bezpłatny). Raz jeszcze prosimy o łagodne 
i przyjazne spojrzenie na sportowe zmagania na Torze „Po-
znań”.

~ Piotr Monkiewicz
Dyrektor Biura Zarządu Automobilklub Wielkopolski

Automobilklub informuje o wydarzeniach na Torze

Podziękowanie
Zarząd Koła Seniora z Tarnowa Podgórnego składa ser-

deczne podziękowania Wójtowi Tadeuszowi Czajce 
oraz pracownikom Urzędu Gminy i GOK Sezam za 

pomoc i okazane serce w zorganizowaniu naszego Jubileuszu 
20-lecia Koła Seniora w dniu 22 kwietnia 2017 r.

Dziękujemy wszystkim gościom i seniorom, którzy uświet-
nili swoją obecnością nasze spotkanie. Serdeczne podzięko-
wanie za cudowne życzenia, kwiaty, prezenty, słowa pociechy 
i uznania, 

My, seniorzy z Tarnowa Podgórnego, na Wasze ręce składa-
my podziękowanie! 

~ Przewodnicząca Koła Seniora Anna Gryska z Zarządem
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W Lusowie, 22 kwietnia, odby-
ły się uroczystości upamięt-
niające ofiary zbrodni ka-

tyńskiej i palmirskiej, w szczególności 
Janinę Lewandowską i Agnieszkę Do-
wbor Muśnicką.

 Janina Lewandowska, córka generała 
Józefa Dowbora Muśnickiego. Dziew-
czyna utalentowana muzycznie, pięknie 
śpiewająca, grająca na pianinie i orga-
nach. Podporucznik pilot – jako pierw-
sza kobieta w Europie skoczyła ze spa-
dochronu z wysokości 5 kilometrów. 
Młoda mężatka, która planowała swoje 
życie, która miała marzenia. Przerwa-
ła je wojna i przedwczesna, tragiczna 
śmierć na nieludzkiej ziemi w Katy-
niu. Została zamordowana 22 kwietnia 
1940 r.

Agnieszka Dowbor Muśnicka, „Gu-
sia”, młodsza córka generała, siostra 
Janiny. Młoda, piękna, wesoła dziew-
czyna, ulubienica swojego ojca. Była 
wysportowana, jeździła konno, lubiła 
też prace w ogrodzie. Prowadziła życie 
młodej, szczęśliwej dziewczyny. Zgi-
nęła rozstrzelana 21 czerwca 1940 r. 
w Palmirach dwa miesiące po Janinie. 

Dwie siostry, dwie patriotki oddały 
młode życie za Ojczyznę. Jednak pa-
mięć o nich przetrwała wśród mieszkań-
ców Lusowa, gdzie dziewczyny spędziły 
swoje młode życie tuż przed wybuchem 
wojny. Na grobie ich ojca umieszczone 
są tablice, upamiętniające te bohater-
skie dziewczyny. Podobne umieszczo-
ne są na pomniku generała, który stanął 
29 grudnia 2015 r. przy Szkole Podsta-
wowej w Lusowie noszącej jego imię. 

Od 22 kwietnia jest jeszcze jedno miej-
sce, które upamiętnia Janinę i Agniesz-
kę: płaskorzeźba ufundowana przez 
Annę i Józefa Grajków i przekazana 
Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
im. Generała Józefa Dowbora Muśnic-
kiego w Lusowie. Została umieszczona 
w głównej sali muzeum.

Uroczystości odbyły się pod hono-
rowym patronatem sekretarza stanu 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Jarosława Selina. Uczest-
niczyli w nich Wicewojewoda Wielko-
polski Marlena Maciąg, dowódca 17. 
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizo-
wanej płk Piotr Malinowski, Wójt Tade-
usz Czajka, Komendant Miejski Policji 
w Poznaniu mł. insp. Maciej Nestoruk, 
Komendant Policji w Tarnowie Pod-

górnym insp. Mirosław Gogołek, Pre-
zes Stowarzyszenia Katyń Tadeusz Pa-
tecki, Prezes Aeroklubu Poznańskiego 
Seniorów Barbara Bocian (dokona-
ła odsłonięcia płaskorzeźby), dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Lusowie Alek-
sandra Kolendo oraz Adela Dankowska. 
Przed uroczystością nastąpiło posadze-
nie świerku z Palmir. Drzewko to będzie 
rosło obok świerku z Katynia. Uroczy-
stości Katyńskie i Palmirskie zostały po-
przedzone mszą św. celebrowaną przez 
lusowskiego proboszcza ks. Dariusza 
Madejczyka oraz złożeniem kwiatów na 
rodzinnym grobie generała Józefa Do-
wbora Muśnickiego.

Janina i Agnieszka podzieliły los wie-
lu Polaków. Jedna zginęła z rąk Sowie-
tów, druga – z rąk niemieckich opraw-
ców. Naszym zadaniem jest pamięć 
o tych, którzy za naszą wolność zapła-
cili najwyższą cenę. Ważne jest również 
przekazywanie dumy narodowej i wpa-
janie uczucia patriotyzmu młodym po-
koleniom, by – pamiętając o przeszłości 
swej Ojczyzny – chronili ją przed po-
wtórzeniem złych doświadczeń. Uro-
czystość, która miała miejsce w Luso-
wie, była ku temu wspaniałą okazją. 

 Towarzystwo Pamięci Generała  
Józefa Dowbor Muśnickiego

~ Aleksandra Ludwiczak

„Kto nie pamięta przeszłości,
 doświadczy jej powtórzenia”
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W jaki sposób pozyskać środki 
na rozwój prowadzonej już 
działalności gospodarczej? 

Większość przedsiębiorców, chcąc roz-
wijać swoją firmę, pierwsze kroki kie-
ruje do banku. Nie jest to jednak jedyne 
rozwiązanie. Przed podjęciem decyzji 
warto zorientować się z jakich jeszcze 
rozwiązań możemy skorzystać. Klu-
czowe jest określenie w jakim kierunku 
chcemy „iść” tzn. czego konkretnie nam 
potrzeba oraz z jak wielkim wydatkiem 
wiąże się chęć rozwoju. Warto spraw-
dzić, jakie są możliwości pozyskania 
dofinansowania na rozwój działalno-
ści gospodarczej. Kluczowy jest tutaj 
profil naszej działalności. Największa 
część wsparcia dostępna jest bowiem 
dla przedsiębiorców, którzy zdecydują 
się rozwijać w oparciu o nowe, wysoce 
innowacyjne technologie. 

Przedsiębiorcy planujący zatrudnić 
nowego pracownika, mogą skorzystać 
ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pra-
cy. Pracodawca, który zamierza zatrud-
nić osobę bezrobotną, może ubiegać się 
o wsparcie finansowe związane z za-
trudnieniem. Istnieje możliwość pozy-
skania dofinansowania do wynagrodze-
nia dla nowego pracownika lub/oraz 
refundacji kosztów wyposażenia lub do-
posażenia stanowiska pracy. Więcej in-
formacji o wsparciu uzyskają Państwo 
w Poznańskim Ośrodku Wspierania 
Przedsiębiorczości (Poznań, ul. Klasz-
torna 16, codziennie od 9.00 do 15.00, 
tel. 61 8532 186) oraz w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Poznaniu (ul. Czar-
nieckiego 9, tel. 61 8345 640).

Przedsiębiorcy chcący rozwijać się 
w oparciu o wysoce innowacyjne tech-
nologie mogą skorzystać ze wsparcia 
w ramach dwóch programów. Pierw-
szym jest Wielkopolski Regionalny Pro-
gram Operacyjny. W ramach działania 
1.2 Wzmocnienie potencjału innowa-

cyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, 
istnieje możliwość pozyskania dofi-
nansowania na  wsparcie infrastruktury 
B+R poprzez stworzenie lub rozwój ist-
niejącego zaplecza badawczo-rozwojo-
wego w przedsiębiorstwie. Nabór wnio-
sków o dofinansowanie przewidziany 
został na IV kwartał 2017 roku.  Z ko-
lei w ramach działania 1.5 Wzmocnie-
nie konkurencyjności przedsiębiorstw,  
poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkuren-
cyjności przedsiębiorstw poprzez po-
prawę efektywności energetycznej, ist-
nieje możliwość pozyskania wsparcia 
na podniesienie efektywności energe-
tycznej w przedsiębiorstwach poprzez 
modyfikacje procesów technologicz-
no-produkcyjnych pod kątem efektyw-

ności energetycznej (przebudowa linii 
produkcyjnych, zastosowanie energo-
oszczędnych technologii produkcji, za-
stosowanie technologii odzysku energii, 
w tym wykorzystanie energii ciepła od-
padowego); kompleksowe modernizacje 
energochłonnych obiektów działalności 
przedsiębiorstw (np. budynki produk-
cyjne, usługowe, produkcyjno-usługo-
we); inwestycje w zakresie instalacji 
wytwarzania energii ze źródeł odna-
wialnych. Ogłoszenie naboru wniosków 
o dofinansowania w tym zakresie plano-
wane jest na II kwartał 2017 roku. 

Drugim rozwiązaniem dla  przedsię-
biorców planujących rozwój w oparciu 
o nowoczesne technologie jest Program 

Operacyjny Inteligentny Rozwój, który 
ma charakter inwestycyjny i skierowany  
jest na działania innowacyjne. Przed-
siębiorcy mogą ubiegać się o dofinan-
sowanie  między innymi prowadzenia 
prac B+R, wsparcia innowacji w przed-
siębiorstwach, zwiększenie potencjału 
naukowo-badawczego, rozwoju nowo-
czesnej infrastruktury badawczej sek-
tora nauki oraz wsparcie powstawania 
międzynarodowych agend badawczych. 
Informacje o projektach dostępne są po 
kontakcie telefonicznym z Punktem In-
formacyjnym Funduszy Europejskich, 
np. w Poznaniu (tel. 61 62 66 192) lub 
Nowym Tomyślu (61 650 63 71).

Oprócz bezzwrotnego dofinansowa-
nia, istnieje także możliwość zaciągnię-
cia dofinansowywanej pożyczki – JE-
REMIE. Pożyczka ta dedykowana jest 
przede wszystkim przedsiębiorcom nie-
posiadającym historii kredytowej lub 
nieposiadającym odpowiedniego za-
bezpieczenia. Maksymalna wartość po-
życzki to 1 mln zł na 5 lat, z możliwo-
ścią karencji w spłacie do 6 miesięcy. 
Oprocentowanie pożyczki zależy od po-
średnika udzielającego wsparcia – aktu-
alne dane i warunki mogą Państwo zna-
leźć pod adresem: www.jeremie.com.pl.

Przypominamy także o możliwości 
skorzystania z bezpłatnego wsparcia dla 
wszystkich przedsiębiorców działają-
cych na terenie naszej Gminy oraz osób 
które dopiero myślą o założeniu własnej 
firmy. W ofercie dyżurów organizowa-
nych przez TCWP znajdują się: dyżur 
radcy prawnego, doradcy podatkowego 
i  księgowej.  Zachęcamy także do sko-
rzystania z naszej oferty szkoleniowej – 
najbliższe warsztaty, dotyczące skutecz-
nej rekrutacji pracowników, odbędą się 
25 maja od 9.00 (zapisy pod numerem 
telefonu 61 89 59 242, liczba miejsc jest 
ograniczona).  Zapraszamy!

~ TCWP

Środki na rozwój

warto zorientować  
się z jakich  

rozwiązań możemy 
skorzystać

Uwaga wyścig
27 maja w związku z organizacją 58.Ogólnopolskiego Małego Wyścigu Pokoju w godz.  18.00 – 19.30 zostaną zamknięte 
dla ruchu samochodowego ulice w Jankowicach i Lusówku: Przemysłowa – Poznańska – Admiralska – Tarnowska 
(odcinek do Przemysłowej). Za utrudnienia przepraszamy. ~ OSiR
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Zobacz swoich sąsiadów w ory-
ginalnych, artystycznych kre-
acjach. Poznaj życie parafii.

11 czerwca, o godzinie 19.00, na za-
kończenie FESTYNU ANTONIAŃ-
SKIEGO zapraszamy na uroczysty 
koncert z okazji 60-lecia istnienia pa-
rafii pw. św. Antoniego Padewskiego w 
Przeźmierowie.

Piękne pieśni wielbiące Boga zaśpie-
wa  CHÓR JUBILEUSZOWY, skła-
dający się z połączonych grup śpie-
wających i solistów z naszej parafii. 
Towarzyszyć im będzie zespół muzycz-
ny. Koncert będzie widowiskiem multi-
medialnym, które w nowy, niebanalny 
sposób ukaże życie parafii. Zaangażo-
wanie wszystkich grup parafialnych 
ma być świadectwem Kościoła żywe-
go, duchowego i radosnego, tworzone-
go przez zwykłych ludzi, obdarzonych 
niezwykłymi talentami. Przyjdź i po-
znaj parafię oraz ludzi, którzy do niej 
należą, z innej strony... Prowadzący 
Maciej Narożny i Piotr Barełkowski – 
mamy nadzieję – sprawią, że charakter 
tego wieczoru będzie nie tylko podnio-
sły, ale również zaprawiony humorem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

~ Organizatorzy

11 czerwca gościnny plac przed kościołem w Prze-
źmierowie zaprasza DO KRAINY MLEKIEM 
I MIODEM PŁYNĄCEJ. Już 9 raz organizatorzy, 

mieszkańcy Przeźmierowa, starają się, aby w tym dniu każdy 
gość  FESTYNU PARAFIALNEGO poczuł się dobrze, zwie-
dzając liczne krainy nie zaznał nudy, a opuszczał festyn, syty, 
rozbawiony, z naręczem prezentów i naładowany pozytywną 
energią!

Jak co roku NA PLACU I SCENIE czeka na Was wie-
le NOWOŚCI. Warsztaty zdobienia świec dla dzieci i doro-
słych, kraina kaktusów, kraina zdrowia, kraina przytulanek, 
a do kupienia w „festynowej”, czyli bardzo atrakcyjnej cenie: 
świece ogrodowe i tarasowe, rękodzieła, kwiaty, nowości wy-
dawnicze. To tylko namiastka tego, co czeka Was w tym dniu. 
Oprócz stałych punktów programu; występów, licytacji, fan-
tówki, licznych gier i zabaw lubianych przez bywalców festy-
nu, czeka na Was wiele atrakcji na razie owianych tajemnicą, 
które jesteśmy przekonani będą miłą niespodzianką!

W tym roku parafia w Przeźmierowie obchodzi 60-lecie 
istnienia dlatego tym bardziej zapraszamy WSZYSTKICH 
MIESZKAŃCÓW naszej Gminy do wspólnego świętowania.

Festyn zakończymy Wielkim Koncertem Jubileuszowym pt. 
„Kościół to MY, parafia to MY” (informacja obok).

Zainteresowanych odsyłamy do strony: www.parafiaprze-
zmierowo.pl, szczegółowy program znajdziecie również na 
plakatach.

W imieniu organizatorów SERDECZNIE ZAPRASZA
~ Małgorzata Raciborska

Podczas Festynu Antoniańskiego w godz. 10.00-15.00 stanie 
krwiobus. Chętnych do oddania krwi zapraza Stowarzyszenie 
Dar Serc.

Koncert Jubileuszowy 
„Kościół To My, Parafia To My”

Kraina Świętego Antoniego 
- czeka na Was!
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesje z 4 i 25 kwietnia

Jak wcześniej zapowiadałem 
w kwietniu odbyły się dwie 
sesje Rady Gminy. Sesja nr 42 

odbyła się 4 kwietnia. Na podjęcie 
czekało 19 projektów uchwał oraz 
wiele zwyczajowych i tych nad-
zwyczajnych punktów porządku 
obrad, które uchwałami nie były, 
a wymagały poświęcenia uwagi 
przez Radę Gminy. Spośród tych 
ostatnich ważne było sprawozda-
nie na temat sukcesów na niwie 
sportowej aktywności Gminy. 

Rada jednogłośnie przyjęła 
uchwałę w sprawie nadania Szkole 
Podstawowej w Lusówku imienia 
„Kawalerów Orderu Uśmiechu”. 
W dyskusji podkreślano trafność 
wyboru patrona szkoły, zwłaszcza 
ze względu na uniwersalizm i po-
nadczasowość tej nazwy. 

Po przyjęciu niewielkiej zmia-
ny budżetu Gminy na bieżący 
rok oraz Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Rada Gminy zaję-
ła się oceną aktualności Studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzenne-
go Gminy Tarnowo Podgórne. 
Po wnikliwej analizie dokonanej 
wcześniej na forum Komisji Bu-
dżetu i Rozwoju (a także podczas 
opisywanej sesji!) Rada Gminy 
podjęła decyzję o wszczęciu prac 
w przedmiocie aktualizacji Stu-
dium. Kontynuując problematykę 
przestrzenną Rada Gminy podję-
ła uchwałę o przyjęciu drobnej 
zmiany planu miejscowego dot. 
Sierosławia dla działki 169/1, 
Tarnowa Podgórnego dla dzia-
łek 764/5 i 764/7 oraz Góry dla 
terenów przy ul. Szamotulskiej. 
Zdecydowano się też na modyfi-
kację uchwały o przystąpieniu do 
opracowania planu miejscowego 
w Tarnowie Podgórnym część za-
chodnia. Rada Gminy przychyliła 
się też do wniosku Prezesa TP-
-KOM w sprawie prolongaty obo-
wiązywania „starych” taryf na do-
stawę wody i odbiór ścieków do 
31 sierpnia 2017 r. Decyzję podję-
to z powodu opóźnień w zapowia-

danej nowelizacji ustawy Prawo 
wodne. Przewiduje się, że zawie-
rać ona będzie znaczne zwiększe-
nie obciążeń finansowych nakła-
danych na Gminę. 

Sesję nr 43 z 25 kwietnia zdo-
minowała debata na temat pod-
stawowych problemów ochrony 
środowiska w Gminie Tarnowo 
Podgórne. Komisja Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki podjęła trud 
postawienia diagnozy stanu gmin-
nego środowiska ze szczególnym 
uwzględnieniem najistotniejszych 
zagrożeń w tym zakresie. Skupio-
no się na głównie na problemach, 
których rozwiązywanie leży – 
w różnym stopniu – w kompe-
tencjach samorządu gminnego. 
Omówiono następujące zagad-
nienia: proces wymiany źródeł 
ogrzewania, przeciwdziałanie ha-
łasowi, stan i egzekwowanie re-
alizacji przyłączy do kanalizacji 
sanitarnej, termomodernizację 
budynków mieszkalnych i pro-
ces usuwania azbestu, gospodarkę 
odpadami, zalesienie, wody opa-
dowe i ochronę wód powierzch-
niowych. Poruszono wiele kwe-
stii dot. eliminacji niekorzystnych 
zjawisk dotykających środowi-
sko. Wiele uwagi poświęcono sfe-
rze edukacji ekologicznej. Poszu-
kiwano skutecznych możliwości 
takiego oddziaływania na zacho-
wania mieszkańców, które mini-
malizowałoby negatywny wpływ 
na środowisko w przyszłości. De-
bacie przysłuchiwało się, a także 
aktywnie w niej uczestniczyło, 
wielu zaproszonych gości z służb 
odpowiedzialnych za stan środo-
wiska naturalnego, a także orga-
nizacji, które obrały sobie za cel 
jego chronienie. 

W drugiej części sesji Rada pod-
jęła 10 uchwał. Jak zwykle były 
wśród nich projekty o różnym 
charakterze i znaczeniu. Oprócz 
tych dotyczących budżetu Gminy 
niezwykle istotne były projekty 
uchwał związane z zagadnienia-
mi z dziedziny zagospodarowa-

nia przestrzennego. Wśród nich 
szczególną wagę miało uchwale-
nie rozpoczęcia procedury plani-
stycznej, czyli przystąpienia do 
opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go w Przeźmierowie w rejonie 
ulic: Kościelnej, Modrzewiowej, 
Kwiatowej i Akacjowej. Rad-
ni z Przeźmierowa od dłuższego 
czasu czynią starania, by znacz-
ne pokrycie planami miejscowy-
mi, jakim charakteryzuje się Gmi-
na, stało się udziałem również ich 
miejscowości. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzenne-
go uchwalony w tak zurbanizo-
wanym obszarze z jednej strony 
jest najprawdopodobniej sprawą 
trudną do przeprowadzenia, ale 
z drugiej daje trwałe gwarancje 
kształtowania się ściśle określo-
nego w nim ładu przestrzennego. 
Trwale wykluczy możliwości nie-
korzystnej aranżacji przestrzeni, 
jaka zdarzyć się może w trybie 
wydawania tzw. decyzji o warun-
kach zabudowy. Rada zadecydo-
wała też o wszczęciu procedury 
planistycznej dla terenów akty-
wizacji gospodarczej w Tarnowie 
Podgórnym, po południowej stro-
nie DK nr 92, przy ul. Szumin. 
Z kolei finalne uchwalenie planu 
miejscowego dotyczyło terenów: 
w bliskim sąsiedztwie (rejon ulic 
Szumin i Sowiej) w Tarnowie 
Podgórnym i w Przeźmierowie 
(rejon osiedla Ptasiego – sprawa 
placu zabaw). Rada zapoznała się 
też ze szczegółowym sprawozda-
niem z realizacji programu współ-
pracy z organizacjami pozarządo-
wymi w 2016 r.

Zarówno fakty jak i imponde-
rabilia dostępne są w protokołach 
z opisywanych sesji. W maju za-
planowałem również dwie sesje 
Rady Gminy: robocza odbędzie 
się 16, a uroczysta zorganizowana 
z okazji Święta Samorządu Tery-
torialnego 25 dnia miesiąca. 

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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Młodzieżowa Rada Gminy
Gala „Młode Lwy” to wydarzenie, o którym wspomi-

naliśmy w poprzednim numerze „Sąsiadki~Czytaj”. 
Jest to najbliższy cel Młodzieżowej Rady Gminy – na-

grodzenie osób z najwybitniejszymi osiągnięciami w pięciu 
kategoriach: Młody Artysta, Młody Naukowiec, Młody Spo-
łecznik, Młody Sportowiec oraz Oddany dla Młodych. Wyda-
rzenie odbędzie się 23 czerwca o godzinie 17.00 w Centrum 
Kultury Przeźmierowo. Chcemy zaangażować jak najwięcej 
osób, dlatego kandydatów do poszczególnych nagród może 
zgłosić każdy, argumentując przy tym krótko, dlaczego to 
właśnie ta osoba powinna otrzymać nagrodę. W pierwszych 
czterech kategoriach obowiązuje przedział wiekowy 11-21 
lat, według roku urodzenia. Natomiast w Kategorii „Oddany 
dla Młodych” nie obowiązuje przedział wiekowy, ponieważ 
ma to być wyraz podziękowania dla osób, które działały lub 
cały czas działają aktywnie dla rozwoju młodzieży. Zgłosze-

nia można nadsyłać do 28 maja do północy na adres: mrgtp@
tarnowo-podgorne.pl Więcej informacji na stronie na Fa-
cebook’u: www.facebook.com/MRGTarnowoPodgorne/  
Warto także wspomnieć o najświeższych wiadomościach. 

Mieszkańcy Tarnowa Podgórnego, ale pewnie i nie tyl-
ko, zdążyli już zauważyć, że przy skrzyżowaniu uli-
cy Pocztowej z ulicą Poznańską zostało postawione na 
wniosek MRG Tarnowo Podgórne lustro rowerowe. Li-
czymy także na pomyślną odpowiedź Zarządu Dróg Po-
wiatowych o ustawienie kolejnego, tym razem przy skrzy-
żowaniu ulicy ul. ks. Józefa Bryzy i ul. Poznańskiej. 
Serdecznie zapraszamy do obserwowania naszych działań 
i nadsyłania zgłoszeń kandydatów na pierwszą edycję Gali 
„Młode Lwy”

Stanisław Garstecki 
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy

Oto kilka interwencji strażni-
ków gminnych, którzy ujawni-
li przestępstwa, zbiegu wykro-

czeń oraz wykroczenia.

• Pierwsze ze zdarzeń miało miej-
sce w Tarnowie Podgórnym, strażni-
cy wczesnym rankiem, zainteresowali 
się dwoma mężczyznami, który swo-
im dość nietypowym zachowaniem 
wyróżniali się wśród przechodniów 
na jednej z ulic. Nieopodal zaparko-
wany był pojazd ciężarowy, dlatego 
pierwsze skojarzenia doprowadziły, 
że mogli oni dokonać kradzieży to-
waru z zaparkowanego pojazdu. Po-
twierdzało to dziwne zachowanie 
jednego z mężczyzn, który na widok 
patrolu wyraźnie próbował coś ukryć 
pod kurtką. Strażnicy podjęli czyn-
ności wyjaśniające. Okazało się, że 
przyczyną dziwnego zachowania było 
posiadanie przy sobie znacznej ilości 
narkotyków (zgodnie z ustawą z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii posiadanie narkotyków to 
przestępstwo zagrożone karą). Straż-
nicy ujęli mężczyznę, niezwłocznie 
powiadomili Policję, która przejęła 

go w celu przeprowadzenia dalszych 
czynności.

• Drugi z przypadków dotyczy tzw. 
zbiegu wykroczeń tj. kilku popełnio-
nych po kolei przez jednego sprawcę. 
Jadąc jedną z ulic strażnicy zwrócili 
uwagę na kierowcę pewnego pojazdu, 
który swoim zachowaniem na drodze 
wykazywał się totalną ignorancją prze-
pisów prawa o ruchu drogowym. Nie-
często zdarza się bowiem, by pojazdy 
oznakowane służb odpowiedzialnych za 
porządek publiczny były wyprzedzane 
w miejscu obwiązywania znaku zakazu 
wyprzedzania, na łuku drogi, przy po-
dwójnej linii ciągłej. Takie zachowanie 
kierowcy, a tym samym stworzone za-
grożenie w ruchu drogowym, pozwoliło 
domniemać, że kierowca może być pod 
wpływem alkoholu lub środka odurza-
jącego. Kilkaset metrów dalej strażnicy 
dokonali kontroli wskazanego pojazdu. 
O zdarzeniu niezwłocznie poinformo-
wano też Policję. Okazało się iż męż-
czyzna był trzeźwy, jednak stosowanie 
się do przepisów było mu obce. Spra-
wę przekazano Policji w Tarnowie Pod-
górnym. Co więcej – oprócz wymienio-

nych wyżej wykroczeń doszły kolejne: 
prowadzący pojazd nie posiadał przy 
sobie dokumentów uprawniających 
do kierowania pojazdem, jak również 
dokumentów do używania pojazdu. 
I można tylko zapytać, co by było gdy 
przeciwnym pasem jechał inny pojazd, 
gdy poboczem poruszał by się pieszy?..

• Trzeci z przypadków to również 
wykroczenie drogowe ujawnione przez 
strażników a przekazane Policji, to tzw. 
palenie gumy na jednym z rond na tere-
nie Gminy. Nie trzeba wspominać jakie 
zagrożenie dla innych uczestników ru-
chu może stanowić tzw. driftowanie na 
drodze publicznej. Niektórzy kierow-
cy przekonani są o swoich umiejętno-
ściach, ale nie zdają sobie sprawy jakie 
zagrożenie powodują. Strażnicy zebra-
ne informacje przekazali policjantom, 
którzy podejmą czynności w związ-
ku z ujawnionym wykroczeniem. Dri-
ftowanie obecnie jest sportem, ale pod 
warunkiem iż odbywa się na wyznaczo-
nym torze, a nie na ulicy!

~ Artur Szeląg 
Komendant Straży Gminnej

Spostrzegawczość, działanie, skuteczność...
Z notatnika Gminnego Strażnika
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~ dni przeźmierowa

Tegoroczne Dni Przeźmierowa ob-
fitować będą nie tylko w przygo-
towane przez OSiR wydarzenia 

sportowe. Na przeźmierowian i gości cze-
kać będzie sporo kulturalnych atrakcji. 
Wśród nich występy Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne, 
Mażoretek, Dziecięcego Zespołu Pieśni 
i Tańca Ludowego „Modraki” oraz legen-
dy polskiego rocka – grupy Myslovitz.

„Długość dźwięku samotności”, „Peg-
gy Brown”, „Dla ciebie”, „Mieć czy 
być”, to tylko niektóre z wielkich przebo-
jów, które wylansowała grupa Myslovitz. 
O popularności zespołu, który pierwszą 
płytę wydał w 1995 roku, świadczą 3 pla-
tynowe płyty (za „Miłość w czasach po-
pkultury” z 1999 roku, „Korova Milky 
Bar” z 2002 roku i „Happiness is Easy” 
z 2006 roku). Zespół w ciągu ponad 20 
lat kariery przeszedł długą drogę od prze-
bojowego rocka z pogranicza brit-popu 
z początków działalności, po dojrzalsze 
tekstowo i muzycznie utwory, które odna-
leźć można na ostatnich wydawnictwach. 
Najnowszy album, „1577” ukazał się 
w 2013 roku i był zarazem pierwszym na-

granym bez wokalisty Artura Rojka, któ-
rego zastąpił Michał Kowalonek. Mimo 
zmiany frontmana, grupa zachowała cha-
rakterystyczne brzmienie i kierunek swo-
jego rozwoju, a piosenki takie jak „Tele-
fon”, „Koniec lata”, czy „Trzy sny o tym 
samym” zagościły na najważniejszych li-
stach przebojów. Podczas koncertów My-
slovitz nie ogranicza się do prezentowania 
najnowszego materiału, lecz konsekwent-
nie przypomina także dawniejsze utwory.

Przebojowo zapowiada się także kon-
cert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Tarnowo Podgórne. Prowadzona 
w GOK „SEZAM” przez Pawła Joksa 
grupa w swoim repertuarze ma najpopu-
larniejsze utwory muzyki klasycznej, fil-
mowej i rozrywkowej. Obycie sceniczne 
młodych muzyków z naszej Gminy pro-
centuje, a ich występy ogląda się z praw-
dziwą przyjemnością. W niektórych utwo-
rach orkiestrze towarzyszyć będą także 
Mażoretki, laureatki pierwszych nagród 
na Mistrzostwach Mażoretek we Wscho-
wie. Podopieczne Gabrieli Drewniak za-
prezentują się nie tylko z orkiestrą, lecz 
także w samodzielnym programie opar-

tym o taneczne hity. Niewątpliwą atrakcją 
imprezy będzie również występ Dziecię-
cego Zespołu Pieśni i Tańca „Modraki”. 
Kto nie widział w akcji młodszych i star-
szych podopiecznych Agnieszki Dolaty, 
powinien nadrobić zaległości – członko-
wie tego zespołu doskonale tańczą, gra-
ją i śpiewają, a ich występy porywają nie 
tylko fanów folkloru. W Przeźmierowie 
usłyszymy także występy utalentowa-
nych mieszkanek naszej Gminy: perku-
sistki Vanessy Jaskólskiej oraz wokalist-
ki Julii Mróz. 

Wszystkie powyższe wydarzenia będą 
miały miejsce na parkingu OSiR przy ul. 
Kościelnej w Przeźmierowie w sobotę, 3 
czerwca. Ale to nie wszystkie kulturalne 
atrakcje Dni Przeźmierowa! W niedzielę, 
4 czerwca o godz. 15 w Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo zobaczyć będzie moż-
na spektakl „Tajemniczy kwiat” Teatru 
Droga, który odbędzie się na zaproszenie 
Fundacji „Otoczmy troską życie”. Szcze-
gółowy program Dni Przeźmierowa do-
stępny jest na plakatach.

~ Jarek Krawczyk 

Myslovitz i zespoły GOK „SEZAM”  
na Dniach Przeźmierowa

Wydawać by się mogło, że o wygląd otwartych przestrzeni dbać będziemy 
wszyscy, ponieważ wszyscy z nich korzystamy. Jednak okazuje się, że 
nie jest to takie oczywiste. Raz po raz nieznani sprawcy niszczą, to co 

wspólne. Przykro patrzeć, tym bardziej, że – i tego jestem niemal pewna – sprawca-
mi są zapewne mieszkańcy naszej Gminy. Nie chce mi bowiem się wierzyć, by ktoś 
specjalnie przyjeżdżał po to, by wyrzucić śmieci do pojemników na psie odchody 
lub by zniszczyć grafitti w Parku 700-lecia. Pokazane przykłady niestety pochodzą 
(tylko!) z kilkunastu ostatnich dni. Bądźmy czujni – przypadki wandalizmu prosimy 
zgłaszać Straży Gminnej (tel. 61 8147 986) lub Policji w Tarnowie Podgórnym (tel. 
61 841 48 60). Przecież lepiej się żyje i wypoczywa w ładniej okolicy! ~ ARz

Komuś przeszkadzało?

Na adres 
naszego 
loka lnego 

sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy dotarł specjalny medal, wybi-
ty z okazji 25-lecia Fundacji WOŚP. To 
podziękowanie Fundacji dla wszystkich 
wolontariuszy, osób firm i instytucji, 
które przyłączają się do grania na rzecz 
potrzebujących. Dzięki Państwa bezin-
teresownej pomocy możemy co roku 
przekazywać kolejne pieniądze na rzecz 
pomocy dla najmłodszych i seniorów. 
Dziękujemy! ~ ARz

Otrzymaliśmy  
medal WOŚP!
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~ dni przeźmierowa

Dni Przeźmierowa
3-4 czerwca 2017

program:
3 czerwca - parking przy hali sportowej OSiR, ul.Kościelna 46/48
16:30 - Przedszkole Leśne Skrzaty oraz Kaczuszka z Przeźmierowa
17:00 - 19:00 - finał XIII edycji Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne
17:00 - powitanie przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
17:15 - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne wraz z Mażoretkami
18:00 - Mażoretki
18:30 - Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego Modraki
19:00 - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie
19:30 - Vanessa Jaskólska
20:00 - Julia Mróz
21:00 - GWIAZDA WIECZORU: ZESPÓŁ   MYSLOVITZ

4 czerwca
15:00 - przedstawienie „Tajemniczy kwiat” Teatru Droga finansowane przez 
Fundację „Otoczmy Troską Życie”, Centrum Kultury Przeźmierowo
16:00 - gry i zabawy przygotowane przez Radę Sołecką Przeźmierowo, boisko ORLIK 2012
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~ informacje

PRZEDSZKOLE  
CZARODZIEJSKI ZAMEK

ZAPRASZA NA  
FESTYN RODZINNY

,,PODRÓŻ  
DOOKOŁA ŚWIATA’’

10 CZERWCA  
GODZINA 11.00-14.00,  

ul. Leśna 62, Przeźmierowo

WSTĘP WOLNY

W programie m.in.: pokaz Capoeira, 
Zumba Dance, warsztaty wikliniar-
skie, warsztaty plastyczne (maski, 
instrumenty muzyczne, bizuteria), 
degustacja kuchni z różnych stron 
świata, pyszna polska grochówka, 
malowanie twarzy, zamki dmucha-
ne, wata cukrowa, przejazd brycz-
ką…

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY

Harcerki i harcerze z drużyn „Gwiazda Pólnocy” i „Zenit”, działających w Lu-
sówku, również uczcili Święto Flagi. Rozegrali grę terenową nad Jeziorem 
Lusowskim i na terenie Lusówka, a potem – przy ognisku – śpiewali pieśni 

harcerskie i patriotyczne.
Harcerze w Lusówku działają już prawie dwa lata. Aby wesprzeć ich projekty 

i wspomóc dobre inicjatywy zostało założone Stowarzyszenie Przyjaciół Harce-
rzy z Lusówka, które zrzesza rodziców, znajomych i aktywnych członków życia 
społecznego, którym bliskie są ideały harcerskie, wychowanie dzieci i młodzieży 
w duchu wartości, a nadto troska o to, by dzieci spędzały aktywnie czas i wzrastały 
w miłości do Ojczyzny. SPHzL ma już na koncie pomoc harcerzom w uzupełnianiu 
sprzętu biwakowego i obozowego, współorganizację rekolekcji dla chłopców oraz 
zorganizowanie Majowego Pikniku Patriotycznego. 

~ ARz

POselskie wieści
Szanowni Czytelnicy, 

Do komisji samorządu te-
rytorialnego i polityki 
regionalnej, której je-

stem członkiem, wpłynął pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy 
o zmianie o pracownikach sa-
morządowych autorstwa posłów 
Kukiz 15. Zakłada on uchylenie 
przepisów dotyczących zatrud-
niania pracowników samorzą-
dowych na stanowiskach dorad-
ców i asystentów w jednostkach 
samorządu terytorialnego, nie-
słusznie nazywanych gabinetami 
politycznymi. 

Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych opublikowało dane 
z niespełna 80% gmin i powia-
tów, a także 15 z 16 województw, 
dotyczące zatrudniania asysten-

tów i doradców. Informacja rzą-
dowa wskazuje, że na szczeblu 
gminnym i powiatowym zatrud-
nianie osób na ww. stanowiskach 
jest marginalne – dotyczy odpo-
wiednio ok 15% gmin i ok 14% 
powiatów. Natomiast w samo-
rządach wojewódzkich jest łącz-
nie 57 etatów.  

Jasno więc wynika, że zdecy-
dowana większość samorządów 
nie korzysta z możliwości za-
trudniania doradców i asysten-
tów. Część samorządów decy-
duje się na to w związku z np. 
inwestycjami z funduszy unij-
nych lub innych zadań wymaga-
jących specjalistycznego doradz-
twa. 

Likwidacja stanowisk asy-
stentów i doradców nie ozna-

cza oszczędności w wydatkach 
na wynagrodzenia, gdyż są oni 
zatrudniani w ramach limitów 
takich wydatków określonych 
w budżetach jednostek samorzą-
du – ich rolę i tak przejęliby inni 
urzędnicy. 

Nietrafione są więc również 
argumenty wnioskodawców 
o kosztownym elemencie funk-
cjonowania państwa.

Pojęcie gabinetów politycz-
nych, chwytliwe medialnie,  
w samorządzie de facto nie funk-
cjonuje, a ustawowa możliwość 
zatrudniania doradców i asy-
stentów dotyczy niewielkiej ilo-
ści samorządów, a koszty z tym 
związane są dla samorządu mar-
ginalnym wydatkiem.  

~ Waldy Dzikowski, poseł RP

Święto Flagi po harcersku
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~ seniorzy

Kącik Seniora

W Gminie Tarnowo Podgórne od lat dzia-
łają Uniwersytet Trzeciego Wieku i licz-
ne koła seniorów. Wkrótce ich działania 

uzupełni Tarnowskie Centrum Aktywności Senio-
ralnej. GOK „SEZAM” rozstrzygnął konkurs na ko-
ordynatorów tego przedsięwzięcia.

Koordynatorkami Centrum, które mieścić się bę-
dzie w pałacu w Jankowicach, zostały Agnieszka 
Maciejewska i Ewa Jańczak. Obie mają sporą wie-

dzę i doświadczenie w kontaktach z seniorami. Ich 
działania nie będą ograniczać się do Jankowic, będą 
silnym wsparciem dla istniejących struktur senior-
skich. Od października spodziewać się można wie-
lu nowych, dodatkowych propozycji dla starszych 
mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne. Sylwet-
ki koordynatorek i więcej informacji o ich planach 
można będzie znaleźć w wywiadzie, który ukaże się 
w czerwcowym wydaniu TarNowej Kultury.

~ Jarek Krawczyk

Uwaga Seniorzy!

V Międzynarodowe Spotkanie Integracyjne
SPARTAKIADA SENIORÓW

27 maja 2017 na boiskach OSiR  
w Tarnowie Podgórnym przy ul. Nowej 15

W konkurencjach, dostosowanych do wieku i możliwości uczestników, wystartują studenci  
naszego Uniwersytetu III Wieku, członkowie gminnych kół seniora i słuchaczy  

Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach na Litwie.

Liczymy na gorący doping mieszkańców Gminy!
Projekt dofinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Nasza Gmina sfinansowała blisko 50 chęt-
nym osobom (słuchaczom Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i członkom Kół Seniora) 

zakup jednodniowych wejściówek na Targi Viva! 
Seniorzy, które odbywały się w dniach 12 i 13 maja 
na terenie Międzynarodowych Targów Poznań-
skich. Ta cykliczna impreza (funkcjonująca wcze-
śniej pod nazwą Aktywni 50+)  co roku daje moż-
liwość zapoznania się z szeroką i różnorodną ofertą 
zajęć dedykowanych seniorom. W ramach prezen-
tacji targowych odbywało się wiele warsztatów, 
prelekcji i pokazów, w których można było wziąć 
udział. Mamy nadzieję, że ci, którzy wybrali się na 
Targi Viva! Seniorzy, skorzystali z przygotowanych 
propozycji.

Było to jedno z działań w ramach naszego Progra-
mu Gmina przyjazna seniorom.

~ ARz   

Seniorzy na Targach Warto wpisać  
do kalendarza:

19 maja, 18.00, Centrum Kultury Przeźmierowo: 
koncert zespołu wokalno-tanecznego „Słowianie” 
w ramach Festiwalu „Ukraińska Wiosna”

21 maja, Tarnowo Podgórne: Bieg Lwa

27 maja, OSiR Tarnowo Podgórne: V Spartakiada 
Seniorów

4 czerwca, 13.00, kościół w Lusowie: Lusowskie 
Spotkania Muzyczne – Męski Kameralny Zespół 
Śpiewu Cerkiewnego „Partes”

10 czerwca, 16.00 Centrum Kultury Przeźmiero-
wo: popołudnie premier teatralnych

11 czerwca, 19.00, kościół w Przeźmierowie: 
Koncert „Kościół to My, Parafia to My” (na zakoń-
czenie Festynu Antoniańskiego)
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~ stowarzyszenia

Duża liczba naszych koleżanek i kolegów z grupy tu-
rystycznej UTW umówiła się, że tegoroczne święta 
wielkanocne spędzi wspólnie. Zdecydowaliśmy się 

na wyjazd w dniach od 14 do 18 kwietnia nad morze, by 
zmienić klimat i zabrać naszych kochanych najbliższych na 
coś, czego tak naprawdę nie doświadczaliśmy. Święta bez 
krzątaniny, bez biegania za niezbędnymi na tę okoliczność 
zakupami, ale… atmosferę świąteczną zapakowaliśmy do 
walizek i plecaków, i żądni wrażeń pojechaliśmy do Dziw-
nówka. 

Duży, klimatyzowany autokar, jak latający dywan, prze-
niósł nas do miejsca naszego świątecznego pobytu. Ośro-
dek Wczasowy „Familijni” powitał nas ciepło, bo świeciło 
i grzało miło słoneczko. Rozlokowaliśmy się w wygodnych 
pokojach z łazienkami, a niektórzy trafili do domków przy-
tulnych i przystosowanych dla osób z ograniczoną sprawno-
ścią ruchową. Jednym słowem ośrodek dla nas jak marze-
nie. Przygotowania do świątecznego śniadania zaczęto już 
po przyjeździe, a właściwie po obiedzie, krótkim dla niektó-
rych spacerze lub po „półgodzinnym” leniuchowaniu. Chętni 

zebrali się w dużej sali jadalnej i przystą-
piliśmy do szykowania pisanek, gromadze-
nia skarbów świątecznego koszyka, z którym 
w sobotę zamierzaliśmy przejść grupą do kościoła. Dodatko-
wymi atrakcjami przygotowań były artystycznie wykonane 
jaja-olbrzymy, wycinanki kolorowe z papieru przedstawiają-
ce kontury zajączka. Mnóstwo uciechy dla dużych i małych. 
W sobotnie południe razem udaliśmy się do kościoła, gdzie 
poświęcono przyniesione przez nas dobra. W niedzielę było 
wspólne uroczyste, obfite śniadanie wielkanocne, gdzie na 
każdego z nas przy stole czekał upominek, zajączek wielka-
nocny z życzeniami – było jak w domu, wśród bliskich. Ale 
nie samymi świętami wyłącznie żyliśmy. Ośrodek „Familij-
ni” jest miejscem, które wszystkim nam bardzo się spodoba-
ło – komfortowe pokoje, przestronne domki. Do morza mie-
liśmy dwie minuty. Spacery nad brzegiem, wysokie stężenie 
jodu i czyste powietrze czyniły swoje. Odżywaliśmy, a jesz-
cze wspaniałe, urozmaicone posiłki dopełniały nasze dobre 
samopoczucie. Hucznie i serdecznie obchodziliśmy urodziny 
naszej koleżanki, uraczyliśmy się pysznym tortem, a nasze 
życzenia, by żyła w zdrowiu 100 lat, oby się spełniły. 

Bardzo miłym akcentem był wieczór wspominkowy, w tam-
tejszej kawiarni w wygodnych fotelach, z filiżanką kawy, po-
łączony z wyświetlaniem zdjęć i filmów z naszych imprez, tak 
zorganizowany przez naszego kolegę, że każdy z łezką w oku 
mógł się w odpowiednim fragmencie rozpoznać i ubawić. 
A co do ubawu, to koniecznym podkreślenia jest super pro-
fesjonalizm organizujących wieczorki taneczne przy muzyce 
„na żywo”, gdzie parkietowym szaleństwom oddawaliśmy się 
prawie wszyscy. A jeszcze zajęcia taneczno-ruchowe. A jesz-
cze przytulna kawiarnia z drink-barem i cenami jak dla studen-
tów. A jeszcze… Tych „jeszcze” można wyliczać w nieskoń-
czoność. Było i ekstraśnie, i cudaśnie. A pogoda… no cóż, 
też się dostosowała, humory dopisywały, a mały deszczyk nie 
miał znaczenia. Gospodarze zagwarantowali nam wiele atrak-
cji, a jedzenie, jego różnorodność i ilość, kosztowała niejedne-
go z nas kilka kilogramów więcej.  ~ Elżbieta Biniek

Święta, święta i już po

W dniu 9 kwietnia na łowisku PSTRĄG w Pobiedzi-
skach odbyły się zawody otwarcia sezonu wędkar-
skiego. Na starcie stanęło 46 zawodników. Zwycię-

żył Marcin Fechner łowiąc w ciągu 4 godzin ponad 11 kg ryb. 
Drugie miejsce zajął Piotr Lima, a trzeci był Damian Piotrow-
ski. W zawodach udział wzięło 46 zawodników. Złowiliśmy 
ponad 136 kg ryb, wszystkie po zważeniu wróciły w dobrej 
kondycji do wody. 

3 maja na zalewie w Radzynach odbyły się zawody o puchar 
przechodni im. Gerarda Raszewskiego. W zawodach uczestni-
czyło 44 zawodników. Puchar zdobył Piotr Lima, drugie miej-
sce zajął Dawid Baum, trzeci był Piotr Michalski. Piotr Lima 
puchar im. Gerarda Raszewskiego zdobył po raz trzeci, a drugi 
z rzędu.

W zawodach złowiliśmy ponad 116 kg ryb, które po zważe-
niu w dobrej kondycji wróciły do wody. 

Zarząd koła PZW nr 132 w Tarnowie Podgórnym zapra-
sza dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjów wraz 
z opiekunami na zawody z okazji Dnia Dziecka, które odbędą 
sie 28 maja na stawiskach w Ceradzu Kościelnym. Zbiórka 
uczestników o 8.30. Połów ryb na jedną wędkę metodą spła-
wikową. Projekt dofinansowany przez Gminę Tarnowo Pod-
górne.

Ponadto Zarząd zaprasza członków koła na zawody spławi-
kowe o mistrzostwo koła na rok 2017. Zbiórka uczestników 
18 czerwca o 7.00 na stawach w Baranowie. Połów ryb jed-
ną wędką metodą spławikową. Zawody rozegrane zostaną 
w trzech sektorach. Zawody zaliczane do klasyfikacji GPx 
koła. Ten projekt jest również dofinansowany przez Gminę 
Tarnowo Podgórne.

 Prezes koła
~ Zdzisław Braciszewski 

Wiadomości wędkarskie
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Druga połowa maja. Zakończyliśmy cykl wykładów 
przewidzianych na ten semestr. Zajęcia w poszcze-
gólnych sekcjach powoli zbliżają się do końca. Jesz-

cze tylko ostatnie spotkania, imprezy sportowe, walne ze-
branie w czerwcu i wakacje, w czasie których proponujemy 
naszym słuchaczom półkolonie dla seniorów (tydzień w lipcu 
i tydzień w sierpniu).

 
Maj sprzyja wyjściu w plener, pogoda zachęca do fizycznej 

aktywności. Przed nami dwie sportowe imprezy. Pierwsza 20 
maja w Sierakowie, kolejna już spartakiada sportowa, w któ-
rej biorą udział drużyny słuchaczy z różnych UTW, my rów-
nież tam powalczymy o miejsca na podium.

Druga, dla nas ważniejsza, to piąte spotkanie integracyjne 
studentów naszego UTW,  seniorów gminnych kół seniora 
i słuchaczy Polskiego UTW w Solecznikach na Litwie. Szefo-
wie kół seniora mają zestaw konkurencji i ćwiczą formę swo-
ich zawodników w rzucaniu beretem, do celu, na odległość 
itp. Zapewniamy bezpłatny transport w dwie strony, dobrą 
zabawę, posiłek regeneracyjny i (miejmy nadzieję) od-
powiednią pogodę. Spotykamy się 20 maja na OSiR 
Tarnowo Podgórne.

W drugiej połowie kwietnia, trzydziestu sześciu 
słuchaczy UTW uczestniczyło w wycieczce do Bar-
celony. Samolotem z Poznania dolecieliśmy na lot-
nisko El Prat i zakwaterowaliśmy się w Aqua Hotel 
w Santa Sussana. Z tej miejscowości pociągiem dojeż-
dżaliśmy do stolicy Katalonii. Trasa wiodła brzegiem mo-
rza, a ciekawostką jest to, że miejscami jechało się dosłownie 
środkiem plaży.

Widzieliśmy najsłynniejsze perełki architektury: Świątynię 
Pokutną Świętej Rodziny (Sagrada Familia), katedrę Św. Eu-
lalii, Park Guell, deptak La Rambla, zajrzeliśmy na targ La 

Boqueria, podziwialiśmy piękne widoki jadąc kolejką linową 
Miramar, byliśmy przy stadionie klubu FC Barcelona Camp 
Nou i upajaliśmy się spektaklem Font Magika-Magicznej 
Fontanny. Na opisanie wszystkich atrakcji musiałabym po-

święcić więcej miejsca. Powiem krótko, warto zobaczyć 
Barcelonę i pospacerować śladami jej architekta An-

tonio Gaudiego.
Byliśmy również w średniowiecznym Besalu, 

zwiedzaliśmy Gironę (zwaną Florencją Katalonii) 
i Tossa de Mar. Urzekła nas architektura odwiedza-

nych miejsc i niekończące się plaże Costa Brava. 

W dniach 30 maja – 3 czerwca odbędzie się wycieczka 
Kazimierz Dolny – Nałęczów – Sandomierz – Lublin (gdy 
dawałam materiał do „Sąsiadki-czytaj”, były jeszcze wolne 
miejsca). Cena, przy minimum 42 osobach, 799 złotych. 

Informacje w biurze i u Jurka Pawlicza.
 ~ Maria Zgoła 

Sportowo, turystycznie i rozrywkowo
~ stowarzyszenia
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~ stowarzyszenia

4 czerwca (niedziela) – 15.00, 
Centrum Kultury Przeźmierowo

Zapraszamy dzieci i rodziców z okazji Dnia Dziecka na 
spektakl pt. „Tajemniczy kwiat”, wykonany przez ar-
tystów z Teatru Droga im. Jana Pawła II. 

Przyjdź, dowiedz się dlaczego ważna jest wytrwałość. – Wy-
trwałość to cecha bardzo potrzebna we współczesnym świe-
cie. Do różnych spraw podchodzimy z entuzjazmem, chętnie 
podejmujemy działanie, lecz łatwo się zniechęcamy. A trzeba 
pamiętać, że im ambitniejszy cel sobie stawiamy, tym więcej 
potrzebujemy wytrwałości, która wzmacnia naszą osobowość. 
Opowieść o tajemniczym kwiecie pokazuje, jak ważna jest wy-
trwałość dla tych, którzy stawiają sobie wyraźny cel w życiu 
i dążą do jego osiągnięcia. „Tajemniczy kwiat” przypomni 
Wam, że wielkie ideały dają wielkich ludzi, opowie też skąd 
brać siłę do życia, gdy inni niezbyt dobrze Wam życzą.” – za-
prasza Teatr Droga.

Zapraszamy wszystkie dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne, 
szczególnie zaś uczestników warsztatów teatralnych „Teatr 
w każdej wiosce”.

11 czerwca (niedziela) – 15.00,  
Plac Wolności w Poznaniu

Tego dnia ulicami Poznania przejdzie kolejny Marsz dla 
Życia pod hasłem „Każdy jest ważny”. Tegoroczny 
Marsz a swoim hasłem wpisuje się w podstawowe idee 

Fundacji „Otoczmy Troską Życie”, jakimi są ochrona życia od 
poczęcia do naturalnej śmierci, wynikająca z godności osoby 
ludzkiej bez względu na wiek, płeć, poglądy czy narodowość. 
W tym roku chcemy zwrócić uwagę na osoby, które boryka-
ją się z dużymi trudnościami życia codziennego, w szczegól-
ności na rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne 
oraz na kobiety w ciąży z potencjalnie chorymi dziećmi. Jak 
co roku będzie organizowana akcja „Pieluszka dla maluszka” 
oraz dodatkowo zbiórka materiałów papierniczych na potrze-
by osób niepełnosprawnych. Kto chciałby włączyć się w akcję 
prosimy o zapoznanie się ze szczegółami na stronie marszdla-
zycia.pl

Zarząd Fundacji „Otoczmy Troską Życie”
~ Barbara Nowak i Violetta Ciesielska

Fundacja „Otoczmy Troską Życie”zaprasza

23 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Kółka Rolnicze-
go w Tarnowie Podgórnym. Posiedzenie otworzył 
prezes Kółka Rolniczego Stanisław Leitgeber, który 

powitał przybyłych członków oraz zaproszonych gości. Chwilą 
ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Kółka Rolniczego. 

Na przewodniczącego zebrania zaproponowano Przemysła-
wa Pomiana, a sekretarza – Józefa Kubiaka (obie kandydatury 
zostały przyjęte jednogłośnie). Został odczytany proponowa-
ny porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Stwier-
dzono quorum – walne zgromadzenie było zatem prawomoc-
ne. Jednogłośnie przyjęto również protokół z poprzedniego 
Walnego Zebrania (do wglądu u Prezesa).

Sprawozdanie Zarządu Kółka Rolniczego z działalności od-
czytał prezes Stanisław Leitgeber, sprawozdanie skarbnika – Jó-
zef Ignyś, a Komisji rewizyjnej – Leon Żebrowski. Walne zebra-
nie poprzez głosowanie zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 
2016 rok i jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi. 

Prezes przedstawił propozycję organizacji obchodów 100. 
rocznicy tarnowskiego Kółka Rolniczego, zaplanowanych 
w tym roku na 15 sierpnia. Następnie, w ramach dyskusji 
i wolnych wniosków, Leon Żebrowski zapytał czy sprzedaż 
ziemi na terenie Gminy Tarnowo Podgórne następuje w dro-
dze przetargu. Przemysław Pomian, będący przedstawicielem 
Izby Rolnej, odpowiedział, że odbywają się przetargi, a sprze-
daż jest prowadzona w oparciu o określone zasady. Z kolei 
Antoni Andrzejczak z Gminnego Związku Kółek Rolniczych 
w Tarnowie Podgórnym przedstawił sprawy wojewódzkich 
i gminnych kółek rolniczych, a Lech Gawelski omówił pro-
dukcję trzody chlewnej i obecną sytuację cenową. 

Na tym zebranie zakończono. 
~ Prezes Stanisław Leitgeber

Dziękujemy Przemysławowi Pomianowi  
za udostepnienie sali i poczęstunek. 

Zebranie Kółka Rolniczego

Po raz kolejny szpadziści z UKS Atlas Tarnowo Podgórne 
zaprezentowali swoje umiejętności. Tym razem podczas 
VI międzynarodowego turnieju w szpadzie „Steglitzer 

Bär”, który odbył się 30 kwietnia w Berlinie. W zawodach wy-
startowało siedmioro podopiecznych trenera Łukasza Adam-
skiego. W kategorii dzieci pierwsze miejsce wywalczyła Ga-
brysia Ciborowska, drugie Hanna Depta, trzecie Kaja Patoleta 
oraz piąte Hanna Hałas. Wśród chłopców na piątym miejscu 
uplasował się Paweł Matuszewski. Dziewiąty był Wiktor Wo-
łoszczak, a jedenasty Jakub Malec.  ~ Ania Lis

Szpadziści w Berlinie
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Wiadomości brackie 
W czwartek, 13 kwietnia, drużyna młodzieżowa 

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie 
Podgórnym w składzie Mateusz Helka, Dawid 

Kapturczak i Kamil Goroński uczestniczyła w Młodzieżo-
wych Mistrzostwach LOZS w Lesznie.

W dniach 22-23 kwietnia odbył się Zjazd Delegatów Zjed-
noczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. W zjeździe 
uczestniczyło 104 delegatów z 79 bractw. Głównym tematem 
obrad były sprawy bieżące funkcjonowania bractw oraz kwe-

stia odsłonięcia pomnika Brata Kurkowego w Poznaniu w dniu 
24 czerwca. Przy okazji strzelań zjazdowych odbyło się rów-
nież strzelanie o Króla Młodzieżowego, w którym udział brała 
nasza młodzież. W tym roku tytuł Króla Młodzieżowego zdo-
była ponownie Jagoda Żychlewicz z Pleszewa. 

3 maja nasze bractwo współorganizowało obchody roczni-
cy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Po mszy świętej i uro-
czystym apelu pod obeliskiem w Parku Wojkiewicza siostry, 
bracia oraz sympatycy udali się na strzelnicę. Świętowanie 
rozpoczęliśmy śpiewem pieśni ,,Witaj majowa jutrzenko, 
Świeć naszej polskiej krainie, Uczcimy ciebie piosenką, Któ-
ra w całej Polsce słynie. Wiwat Maj, Trzeci Maj, dla Polaków 
błogi raj…” pod przewodnictwem brata Marka Czajki. 

Trudno sobie wyobrazić spotkanie bez rywalizacji strzelec-
kiej. Rywalizowaliśmy w siedmiu kategoriach. Najważniejsze 
trofeum – Tarczę Trzeciomajową – zdobył Grzegorz Jasku-
ła z Sierakowa, drugi był Stanisław Leitgeber KBS Tarnowo 
Podgórne, a trzeci Krzysztof Cieślik KBS Tarnowo Podgór-
ne. Tarczę ,,Snajper’’ zdobył Grzegorz Jaskuła KBS Siera-
ków, drugi był Zdzisław Kaczmarek KBS Swarzędz, a trzeci 
Krzysztof Gutowski. Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgór-
ne zdobył Grzegorz Jaskuła, drugi był Andrzej Giencewicz 
z Gdyni, trzeci Waldemar Kubiak KBS Tarnowo Podgórne. 
Tarczę Pistoletową zdobył Marek Szajkowski KBS Tarnowo 
Podgórne, drugi był Grzegorz Jaskuła, a trzeci Krzysztof Cie-
ślik. Tarczę Pań zdobyła Renata Maciejewska ze Swarzędza, 
druga była Hanna Pospiech KBS Tarnowo Podgórne, trzecia 
Magdalena Mazantowicz Tarnowo Podgórne. KBS Karabi-
nek Pneumatyczny – strzela młodzież i dzieci – I miejsce Ola 
Przybysz, II – Hania Michalak, III – Emilka Bączyk, IV – Fra-
nek Wudarski, V – Andrzej Michalak, VI – Adaś Przybysz, VII 
– Leon Wudarski. Kura zestrzelił Leszek Jerzak, a pomogli mu 
Renata Maciejewska i Marek Szajkowski.

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

Z brackim pozdrowieniem 
~ Prezes St. Bączyk
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25 marca 2017 r. zrezygnowałem z pełnienia funk-
cji prezesa Towarzystwa Pamięci Generała Jó-
zefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie. Nowym 

prezesem Towarzystwa została wybrana Zofia Smolarz. 
Po 23 latach pozostawiamy trwałe ślady naszej działalności:
- byliśmy organizatorami budowy Szkoły Podstawowej 

w latach 1993-1996. Do budowy dołożyliśmy 30 tys. zł. Lu-
sowscy rolnicy wykonali prace transportowe (rozbiórka sta-
rych budowli i wywóz gruzu oraz przywóz ziemi). Wartość ich 
pracy to 30 tys. zł. Uroczystość otwarcia nowej szkoły odbyła 
się 2 września 1996 r. W głównym holu szkoły ufundowali-
śmy marmurową tablice poświęcona Dowborowi. W szkole, 
otwarliśmy Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. GJDM 
(twórczyni Anna Grajek, fundator mebli muzealnych Ryszard 
Balcerkiewicz, Bogdan Gabryelski, usługi transportowe Wło-
dzimierz Grajek);

- w 1998 r., naszym staraniem, Szkoła Podstawowa w Luso-
wie przyjęła imię Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego, w tym 
dniu szkole ufundowaliśmy sztandar z wizerunkiem Dowbo-
ra (projekt Anna Grajek i Anna Woźniak, fundator Marek Ró-
żewski i Towarzystwo);

- 2000 r. renowacja grobowca rodziny Dowborów,
- w 2002 r. u podnóża grobowca Dowborów, do specjalnych 

urn złożyliśmy ziemię z Katynia, poświęconą Janinie Lewan-
dowskiej i ziemię z Palmir poświęconą Agnieszce Dowbor 
Muśnickiej. Potem na skwerze przy lusowskim muzeum, 22 
kwietnia 2010 r., posadziliśmy świerk, przywieziony z ka-
tyńskich grobów poświęcony Janinie i wszystkim naszym 
rodakom tam pomordowanym wiosną 1940 r., a 22 kwietnia 
2017 r. obok świerku Janiny posadziliśmy świerk poświęcony 
Agnieszce i także wszystkim naszym rodakom pomordowa-
nym w Palmirach (Usługi transportowe Włodzimierz Grajek); 

- naszym staraniem została odnowiona Nekropolia Pluciń-
skich na lusowskim cmentarzu;

- w 2002 r. dokonaliśmy odsłonięcia marmurowego popier-
sia Dowbora, które ustawiliśmy w naszym muzeum (projekt 
Anna Grajek, rzeźbiarz Andrzej Biernacki z Poznania. Usługi 
transportowe Włodzimierz Grajek); 

- 4 listopada 2005 r. do grobowca rodziny Dowborów, z ho-
norami wojskowymi złożyliśmy czaszkę porucznik pilot Jani-
ny Lewandowskiej. Honory wojskowe pełniła 17 Wielkopol-
ska Brygada Zmechanizowana im GBJDM z Międzyrzecza; 

- w 2007 r. przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego 
i Armii Krajowej w Poznaniu naszym staraniem umieszczono 
imienne tabliczki poświęcone Janinie i Agnieszce (fundatorem 
tabliczek było Towarzystwo);

- 2008 r.: dzięki wsparciu Wójta Tadeusza Czajki z budżetu 
Gminy wybudowano nowy budynek dla muzeum, w którym 
nową ekspozycje urządziła Anna Grajek. Budynek jest wła-
snością Gminy, a muzealia Towarzystwa (usługi transportowe, 
załadunek mebli i zbiorów muzealnych Włodzimierz Grajek); 

- 2011 r. za zgodą Wójta na zewnętrznej frontowej ścianie 
muzeum umieściliśmy płaskorzeźbę poświęconą polskiemu 
sokolstwu (projekt Anna Grajek, wykonawca prof. Józef Pe-
truk, fundator Henryka i Paweł Korbanek, transport Kazimierz 
Zygmanowski);

- w 2011 r. wykonaliśmy nagłośnienie w muzeum,
- staraniem naszym firma Zysk-S-ka w Poznaniu wznowiła 

edycję książki: Moje wspomnienia, autor Józef Dowbor Mu-
śnicki (pierwotne wydanie – 1935 r.); 

- 2013 r.: wykonanie repliki sztandaru Pierwszego Pułku 
Strzelców Wielkopolskich, na który Wojsko Polskie składa-
ło przysięgę wojskową 26 stycznia 1919 r. na Placu Wolności 
w Poznaniu. (wykonawca hafciarka Małgorzata Grzelak z Po-
znania, fundatorzy Andrzej Kawa, Marian Weber i Grzegorz 
Misiak);

- 2015 r.: staraniem Anny Grajek na jednym z grobów NN 
w Palmirach umieszczono imienną tabliczkę poświęconą 
Agnieszce Dowbor Muśnickiej (fundator Warszawski Urząd 
Wojewódzki).

- 2015 r.: postawiliśmy pierwszy w Polsce pomnik Gene-
rała Broni Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie (wnio-
skodawca Bogusław Paplaczyk, organizator budowy pomnika 
Towarzystwo, Wójt Tadeusz Czajka, Dyrektor Szkoły w Lu-
sowie Aleksandra Kolendo , wykonawca Robert Sobociński, 
fundatorzy: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Urząd 
Marszałkowski w Poznaniu, Gmina Tarnowo Podgórne, Staro-
sta Poznański, 17 Brygada, Towarzystwo, Organizacje poza-
rządowe, Polskie Społeczeństwo oraz rodziny Dowborów Mu-
śnickich z Anglii i Włoch); odsłonięcie pomnika odbyło się 29 
grudnia 2017 r. wg ceremoniału wojskowego w wykonaniu 17 
Wlkp Bryg. Zmechanizowanej im. GBJDM z Międzyrzecza. 

- 2016 r.: na skwerze upamiętniającym lotników z Ławi-
cy, ofiarom II wojny światowej, umieściliśmy przy drzewku 
imienną tabliczkę porucznik pilot Janiny Lewandowskiej;

Szczegółowy opis naszej działalności czytelnik znajdzie 
w wydawnictwach autorstwa Józefa Grajka, które jest także 
trwałem śladem:

1996 – Wieś Lusowo,
1997 – Folder o muzeum,
2000 –  Kronika działalności Towarzystwa Pamięci Generała 

Józefa Dowbora Muśnickiego,
2001 –  Broszura poświęcona mieszkańcom lusowskiej parafii 

– ofiarom II wojny światowej,
2005 – Biografia porucznik pilot Janiny Lewandowskiej,
2009 –  Nowy folder o Muzeum Powstańców Wielkopolskich 

im GJDM w Lusowie,
2010 – Broszura – Dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej,
2011 – Józef Dowbor Muśnicki. Zarys biografii,
2011 –  Leon Pluciński organizator powstania wielkopolskie-

go 1918-1919 w powiecie Poznań-Zachód,
2011 –  Zygmunt Pluciński współorganizator powstania wiel-

kopolskiego w powiecie Poznań - Zachód,
2016 – Budowa pomnika generała J. D. Muśnickiego,
2016 – Agnieszka Dowbor Muśnicka. Zarys biografii

PODZIĘKOWANIE !
Niniejszą kronikę napisałem z okazji zakończenia prezesury 

Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbora, aby wszyst-
kim, którzy merytorycznie i finansowo wspierali nasze działa-
nia, złożyć serdeczne podziękowania. BÓG ZAPŁAĆ! 

Ku chwale Bogu i Ojczyźnie ~ Józef Grajek. .

Kronika działalności Towarzystwa Pamięci  
Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie
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22 i 23 kwietnia 2017 na Międzynarodowych Targach 
Poznańskich miał swój finał projekt „Piękno bez 
granic”. Autorski pomysł Fundacji „Nigdy nie jest 

za późno” na ukazanie ludzi, którzy na co dzień stykają się 
z nietolerancją i brakiem zrozumienia. – Chcieliśmy pokazać, 
że osoby z Zespołem Downa oraz niepełnosprawne ruchowo 
są wśród nas. Mają swoje pasje i marzenia. Aktywnie upra-
wiają sport. Kochają i są kochane. Mają prawo czuć się i wy-

glądać pięknie – mówi Maja Stępień, Prezes Fundacji, pomy-
słodawczyni projektu „Piękno bez granic Poznań 2017”. 

Pomysł został zrealizowany przy współudziale podopiecz-
nych Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj dalej”: Jo-
asi, Weroniki, Marty i Marcina, a także wybitnych fryzjerów 
z marki  Kaaral – mistrzów świata we fryzjerstwie: Marty 
Robak i Błażeja Adamusa oraz Magdaleny Grzesiak, dosko-
nałych wizażystów z Folaroni Make Up Atelier Paris Poland: 
Sylwii Jagielskiej, Grażyny Walczak, Moniki Bączkowskiej 
i Ireneusza Folaron oraz Gminy Tarnowo Podgórne, Pol-
skiego Towarzystwa Tańca Towarzyskiego. Powstał pierw-
szy na Międzynarodowych Targach Poznańskich pokaz, pod-
czas którego w roli modelek i modeli wystąpiły Motyle (tj. 
dziewczyny z Zespołem Downa) i Orły (ludzie na wózkach 
inwalidzkich). Wszyscy ubrani  w przepiękne kreacje Kamy 
Ostaszewskiej. W choreografii przygotowanej przez Ewę So-
biak – choreografa, pedagoga i inspektora Polskiego Teatru 
Tańca, która w finale wystąpiła ze swoją partnerką Justyną 

Dudą w niezwykłym tańcu, przepełnionym emocjami i miło-
ścią. Pokaz uświetnili swoim udziałem wielokrotni mistrzo-
wie Polski i Europy: tańcząca na wózku inwalidzkim Kasia 
Błoch razem ze swoim pełnosprawnym partnerem Markiem 
Zaborowskim. Rumba w ich wykonaniu była przepiękna 
i zmysłowa. 

Jednak co najważniejsze, Motylom tj. Marcie, Marcie, Oli, 
Marysi i Agnieszce partnerowali fantastyczni chłopcy z na-
szej Gminy. Młodzi ludzie o wielkich sercach i wrażliwości: 
Janek Majchrzak, Mario Jakub Kiliński, Amadeusz Ferenc, 
Tomek Byliński i Stefan Musielak. Pokaz poprowadzili Ma-
ciej Narożny i Maja Stępień.

Na stoisku targowym Fundacji, udostępnionym przez 
Międzynarodowe Targi Poznańskie, można było podziwiać 
piękne obrazy, jakie powstały pod okiem światowej sławy 
abstrakcjonistki Beaty Pflanz na pierwszych w Polsce inte-
gracyjnych arte-terapeutycznych warsztatach „Namaluj swój 
świat”. Uczestniczyły w nich osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną i gimnazjaliści z naszej Gminy. Na Beauty Vi-
sion malowaliśmy Orły i Motyle oraz udzielaliśmy bezpłat-
nych porad z zakresu makijażu i stylizacji osobom z niepeł-
nosprawnościami. Było tłoczno i wspaniale. Głównie dzięki 

wolontariuszom w różnym wieku, którzy w tych dniach zde-
cydowali się nas wesprzeć swoją obecnością i pomagali or-
ganizatorom i osobom z niepełnosprawnościami aktywnie 
uczestniczyć w projekcie.

– Mamy nadzieję, że dzięki „Piękno bez granic Poznań 
2017” udowodnimy, że chcieć to znaczy móc, a niepełno-
sprawność tak naprawdę jest tylko w naszych głowach – pod-
sumowuje projekt Prezes Maja Stępień. 

Relacja z pokazu „Piękno bez granic” dostępna na profilu 
Facebookowym Fundacji Nigdy nie jest za późno, a także – 
dzięki Mario Kilińskiemu – również na You Tube. Obejrzyj-
cie koniecznie ! 

~Fundacja Nigdy nie jest za późno

Dziękuję wszystkim, którzy mieli swój udział w „Piękno 
bez granic”. Razem możemy więcej – tego jestem pewna. Po-
zdrawiam gorąco i do zobaczenia przy następnych akcjach! 

~Maja Stępień

~ stowarzyszenia

Piękno bez granic
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~ wspomnienie

No i wreszcie nastał maj! Dzień, w którym piszę ten 
tekst, jest taki jak poprzednie: chłodny i deszczowy! 
Piec gazowy w domu z włączoną funkcją grzania cho-

dzi już nieprzerwanie od niemal 8 miesięcy. Skoro maj to tra-
dycyjnie już, mimo że konwalie i kasztany mają sporo do nad-
gonienia, czas komunii i matur. I jako że opowieści me w tej 
rubryce z założenia dotyczą ukochanego Przeźmierowa więc 
(ten) genius (tego) locci siłą rzeczy wskazuje, że o swej Pierw-
szej Komunii Świętej powspominam trochę. 

Kiedy porównuję jak ta uroczystość wygląda dzisiaj a jak 
przebiegała dawniej, to dochodzę do wniosku, że zmiany wca-
le nie są tak głębokie jak można by się było spodziewać i ja-
kie obserwuje się w innych sferach naszego życia. Oczywiście 
z innej bajki (i półki) są prezenty, inaczej wygląda samo przy-
jęcie, lecz duchowe przeżywanie, zwłaszcza dzieci, ale i ro-
dziców i chrzestnych, chyba tak samo doniosłe i głębokie te-
raz jak i wtedy. Postaram się opisać moją Pierwszą Komunię 
Anno Domini 1967. Jak zwykle robię to nie po to, by katować 
czytelników narcystycznymi wspomnieniami, lecz by po raz 
kolejny odwołać się do przeżyć z tamtych czasów, a przy oka-
zji oddać zapamiętane realia z rzeczywistości naszej miejsco-
wości sprzed 50 lat. 

Pierwsza Komunia Święta, którą miałem przyjąć w Parafii 
św. Antoniego Padewskiego w Przeźmierowie, jawiła mi się 
wtedy bardziej jako cezura między dzieciństwem i młodością, 
swoista brama do dorosłości niż przeżycie religijne. Świa-
domość tego drugiego przyszło dopiero później! Dorosłość, 
o której piszę, uszyta była na miarę 9-latka i przejawiała się 
dumnym byciem w centrum uwagi rodziny. Zapracowani ro-
dzice wreszcie mieli czas, by służyć radą na temat formułowa-
nia i wartościowania dziecięcych grzechów, jakie spisywało 
się na kartce robiąc rachunek sumienia przed pierwszą spo-
wiedzią. Czas przed moją Pierwszą Komunią Świętą wspomi-
nam też niekonwencjonalnie jako daną po raz pierwszy w ży-
ciu możliwość zapoznawanie się z… materialnymi skarbami 
zgromadzonymi w naszym nieistniejącym już starym koście-
le. Niewielka, zimna salka katechetyczna, do której prowadzi-
ły ogromne, ciężkie dębowe drzwi z kotarą z koca chroniącą 
przed zimnem, z brązowymi taboretami, sąsiadowała z kruch-
tą kościoła. Zmagazynowane były tam stare zrolowane płótna 
obrazów. Do tego wiele starodruków i nowszych ksiąg, które 
zalegały sobie po prostu na jednej ze ścian ułożone niemal pod 

sufit. Większość tomów niezrozumiała dla nas, pisana po ła-
cinie. Obowiązywał wtedy obrządek łaciński i w tym języku 
odprawiana była msza i pewnie stąd te księgi. Stuły, dzwony, 
sprzęt liturgiczny – wszystko to zmagazynowane było w za-
sięgu ręki, która aż świerzbiła do tego, by użyć ich do jakiejś 
formy zabawy lub choćby przeglądnięcia tylko. Jednak zako-
dowany lęk i imperatyw jakiś, że to swego rodzaju święto-
ści, nie pozwalał na takie nasze zachowania. W tym miejscu 
z przyjemnością wspomnę Księdza Proboszcz Edwarda Toma-
szewskiego. Posługiwał w naszej parafii niemal 15 lat. Potra-
fił sobie poradzić z ewentualnymi zapędami opisanego typu. 
Każdy, kto tylko próbował rozrabiać, kierowany był do pracy 
fizycznej przy kościelnej skarpie. Dziś byłoby to nie do pomy-
ślenia forma kary opisanego typu. 

No to przygotowany jestem już do przyjęcia opisywanego 
sakramentu. Przeżycie niesamowite! Mieszanka uczucia na-
dziei i strachu, jak to będzie po tym jak się Ciało Chrystusa 
przyjmie! No i pewien rodzaj dziecięcego, a więc infantylne-
go z definicji rozczarowania, że z duchem i ciałem mniej wię-
cej tak samo PO jak i przed! No i to przyziemne w porówna-
niu z wymienionymi odczuciami gorączkowe oczekiwanie na 
liczbę i rodzaj prezentów, jakich posiadanie stanie się nieba-
wem moim udziałem. Przygotowany strój oczywiście okazał 
się niewłaściwy i do dziś pamiętam jak marzłem w obowiąz-
kowych krótkich spodenkach i kolanówkach. Do stosowania 
alb daleko było jeszcze wtedy. Wstawanie również niełatwe 
było w tym dniu. Spałem w pokoju, w którym miało odbywać 
się przyjęcie, więc by zdążyć ze wszystkim na czas, zerwa-
no mnie z łóżka skoro świt. Wyprawianie komunii w restau-
racjach nieznane było jeszcze zapewne zarówno ze względu 
na zwyczaj, a zwłaszcza koszty. Wszystkie potrawy przygo-
towane były sumptem mamy od tortów i lodów w domowej 
maszynce po własnej roboty makaron. Pamiętam, że kwestia 
okazji do wyżerki była w tym dniu szczególnie ważna jesz-
cze z innego względu. Jeśli się nie mylę bowiem to od spo-
wiedzi do przyjęcia I Komunii Św. pościliśmy pilnie i mimo 
że msza św. komunijna odbywała się wcześnie rano niektórzy 
z nas mdleli już to z głodu, już z przejęcia. Poza tym jadło 
się wtedy zdecydowanie biedniej i gorzej. Zaczęli przybywać 
goście. Wśród nich jak się wkrótce okazało ostatni raz mia-
łem okazję zobaczyć mego chrzestnego, brata mojej mamy. 
Wujek, o którym piszę, przedwojenny nauczyciel przebywał 
niemal całą wojnę w obozie koncentracyjnym Mauthausen-
-Gusen i poddawany był przez Niemców leczniczym ekspery-
mentom jako tzw. „królik doświadczalny”. Wrócił pokiereszo-
wany, ze zdruzgotanym zdrowiem. Ze wstydem się przyznaję, 
że jak to dziecko trochę bałem się go ze względu na jego oka-
leczenia… Dziś, gdy o tym myślę, łzy żalu napływają mi do 
oczu i nie mogę sobie tego wybaczyć! Dla pocieszenia przewi-
jam w pamięci rejestr prezentów, jakie otrzymałem. Książecz-
ka i różaniec to przedmioty, z którymi w tym dniu rozstać się 
było nie sposób! Z kolei zegarki na rękę renomowanych wtedy 
marek Ruhla i Poljot, aparat fotograficzny „ Druh” (który jest 
w moim posiadaniu do dziś!) i rower to przedmioty, które były 
wtedy dla mnie źródłem szczególnego szczęścia i wysoko sta-
wiały mnie w hierarchii koleżanek i kolegów w tej „konku-
rencji”. Postawiłem wcześniej tezę, że przeżywanie duchowe 
I Komunii Św. na przestrzeni lat niewiele się zmieniło. Inne, 
bogatsze jedynie są prezenty i oprawa tej uroczystości. Cza-
sem chciałoby się właśnie przeciwko temu protestować. Ale 
czy warto?  ~ Grzegorz Leonhard 

Ksiądz proboszcz Parafii w Przeźmierowie w latach 1957-
1971 Edward Tomaszewski podczas I Komunii Św. (koniec 
lat 60 tych). Fot. z prywatnych zbiorów Janiny Pelczar

Czas kwitnięcia konwalii!
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– Ach, gdybym umiał mówić tak jak umiem myśleć! Ale było 
napisane w górze, iż będę miał różne rzeczy w głowie, a nie 
będę umiał znaleźć wyrazów – tak mówił Kubuś Fatalista do 
swojego pana. Nie mogąc znaleźć wyrazów mimo mnogości 
myśli, najprościej posłużyć się cytatem. Ktoś zrobił za nas naj-
trudniejszą robotę i my to wykorzystujemy.

To moje pisanie jest czasami drogą przez mękę z wylewa-
niem siódmych potów. Bo o czym napisać? No i jak ubrać 
myśl w słowo? …i oto dostaję list. Może nie list, bo już teraz 
„nikt nie pisze do pułkownika” i listy wysyła tylko gazownia, 
prądownia i inne takie, ale maila z propozycjami tematów, któ-
re warto poruszyć w zakładce „Porady weterynaryjne”.

Spada mi ten mail jak gwiazdka z nieba, bo sobie tylko 
otwieram cudzysłów, wklejam tekst, zamykam cudzysłów i 
robota wykonana. 

Teraz ze spokojem mogę usiąść w fotelu popijając kawusię. 
Patrzę sobie w prawo, patrzę sobie w lewo i myślę, że po pro-
stu nie muszę nic dodawać i nic ujmować.

Oto otrzymany mail: Przyszła wiosna, zbliża się lato. Będę 
wdzięczna, jeśli poruszy Pan na łamach „Sąsiadki-Czytaj” 
kilka poniższych kwestii, wszystko po to, by poprawiać świa-
domość ludzi, a co za tym idzie los zwierząt domowych. Z mo-
ich obserwacji wynika (mam czworonogi, z którymi trzeba 
codziennie spacerować), że wielu właścicieli psów popełnia 
błędy po prostu z niewiedzy, można temu zapobiec.

Właściwy kaganiec
Właściwy to przede wszystkim taki, który umożliwia psu 

ziajanie, zwłaszcza podczas upałów czy wysiłku. Nie wszy-
scy wiedzą, że pies się nie poci i wentyluje tylko poprzez dy-
szenie. Zablokowanie tej czynności może doprowadzić psa do 
przegrzania. Każdego lata umiera w ten sposób niepotrzebnie 
wiele psów. Niestety, nie raz widziałam pyski psów spętane 
kagańcem materiałowym, który służyć powinien tylko jako 
zabezpieczenie przed ugryzieniem np. u weterynarza, a więc 
na chwilę.

Dobry kaganiec to po prostu taki, który nie przylega ściśle 
do pyska. Pies musi mieć możliwość swobodnego jego otwar-
cia i oddychania z językiem na wierzchu. Psy na pysku mają 
wibrysy- wrażliwe wąsy czuciowe, które odbierają drgania po-
wietrza przekazując im informacje. Za ciasny kaganiec może 
je nieprzyjemnie drażnić.

Można też dodać, że kagańce plastikowe nierzadko ranią 
czuły nos psa, ocierają sierść, a z kolei kagańce metalowe są 
również mało przyjazne, bo albo się nagrzewają, albo nieprzy-
jemnie ziębią.

Wielu weterynarzy poleca więc kagańce fizjologiczne lub 
kagańce baskerville, ewentualnie uzdowe.

Bieg psa przy rowerze
Często widuję w naszej miejscowości szalejące na rowerze 

dzieciaki z przywiązanym doń na smyczy młodym psem. Wie-
lu ludzi myśli, że to fantastyczna przyjemność dla psa. Tym-
czasem, żeby tak było, trzeba przestrzegać następujących za-
sad:

•  nie uprawiać tego sportu z psem, który ma mniej niż dwa 
lata (czyli przed ukończeniem okresu wzrostu); w prze-

ciwnym przypadku można doprowadzić do uszkodzeń 
stawów lub zawału serca,

•  nie zmuszać do takiego wysiłku psów chorych lub sta-
rych,

•  pamiętać, że tylko niektóre rasy lubią w ten sposób spę-
dzać czas na świeżym powietrzu; do biegów zupełnie 
nie nadają się psy ze skróconą kufą czy krótkimi nóżka-
mi; poza tym większość psów od szaleńczego biegu woli 
swobodne bieganie przy nodze i węszenie,

•  należy zadbać wcześniej o kondycję psa, pierwsze biegi 
przy rowerze powinny być krótkie i z przerwami; tem-
po jazdy i dystans zawsze powinny być dostosowane do 
możliwości psa,

•  nigdy nie należy biegać w upale. Najlepsza pora to ranek 
lub późne popołudnie

•  pies musi być zdyscyplinowany, nie reagować na ruch 
uliczny, przechodniów, inne czworonogi – inaczej prze-
jażdżka skończyć się może wywrotką,

•  przy sobie zawsze trzeba mieć świeżą wodę dla psa, by 
mógł ugasić pragnienie,

•  nie należy jeździć wyłącznie po nawierzchniach asfalto-
wych czy betonowych – łatwo wtedy o uszkodzenia łap,

•  zawsze należy zapewnić przerwy, możliwość swobodne-
go załatwienia potrzeb fizjologicznych przez psa,

•  nigdy nie należy biegać z psem zaraz po posiłku, to do-
prowadzić może do bardzo bolesnego i niebezpiecznego 
skrętu żołądka lub jelit.

Identyfikatory
Naprawdę wydatek kilku złotych może zapobiec psiej trage-

dii, czyli zagubieniu się. Nie trzeba psa chipować, wystarczy 
dopiąć do obroży informację zawierającą przede wszystkim 
numer telefonu do właściciela. Taka zawieszka już mówi, że 
pies nie jest bezpański, że ktoś na niego czeka. Pamiętać na-
leży o aktualizowaniu danych na identyfikatorze w przypadku 
zmiany adresu czy numeru komórki.

Dlaczego ludzie nie zawieszają swoim pupilom adresowni-
ków? Najczęściej są przekonani, że pies doskonale zna drogę 
do domu, poza tym nigdy nie ucieka. Nic bardziej mylnego. 
Pies, który oddali się nagle np. w pogoni za innym zwierzę-
ciem lub pies przestraszony jakimś odgłosem (np. zabawy syl-
westrowej) może odbiec i zgubić trop. To się naprawdę często 
zdarza. Warto temu zapobiec.

Kąpiele
Tylko niektóre psy lubią pływać lub aportować z wody. To 

ważne, by pies sam chciał się wykąpać, nie należy go do tego 
zmuszać a już na pewno nie wrzucać do wody. Podczas wiosen-
nych lub letnich kąpieli w jeziorach warto pamiętać o tym, by:

• woda była czysta,
• temperatura powietrza nie niższa niż 15oC,
•  pies musi zdążyć wyschnąć przed wieczorem, inaczej 

może dojść do tzw. zaparzenia- nagrzana, wilgotna sierść 
i ograniczony dostęp powietrza do skóry to idealne wa-
runki rozwoju dla bakterii i grzybów.

Czekam na dalsze propozycje tematów w tej formie, bo faj-
nie się siedzi i patrzy jak robota sama się robi.

~ Paszczak ( paszkosum@wp.pl )

NIC DODAĆ NIC UJĄĆ
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Majówka to dopiero początek, jeszcze zimno, ale już 
wkrótce wyruszymy podbijać świat. Czy będąc za gra-
nicą czujecie się bezpieczni? Pewnie tak, szczególnie 

w Europie, w razie czego działa tu karta NFZ, na podstawie któ-
rej możemy skorzystać z opieki zdrowotnej.  Jednak nie zapewnia 
ona pełnego komfortu. Wielu z Państwa pyta czy jeżeli posiadają 
ubezpieczenie na życie prywatne bądź grupowe, potrzebują cze-
goś więcej podczas wyjazdu za granicę? Ubezpieczenia turystycz-
ne to dla mnie obowiązkowe zabezpieczenie podróży. Oczywiście 
posiadając ubezpieczenie prywatne, w którego zakres wchodzi 
pobyt w szpitalu, partycypacja w kosztach leczenia czy składni-
ki ubezpieczenia wypadkowego, możemy spodziewać się wypłaty 
odszkodowania. Wypłata ta jednak dokonywana jest na podstawie 
dokumentacji, przedłożonej po zdarzeniu. A więc jeżeli spotka nas 
niespodzianka za granicą całość kosztów musicie ponieść sami, 
a dopiero potem w kraju ubiegać się o odszkodowanie. 

Jest to program minimum. Co jednak, jeżeli przydarzy się 
coś znacznie gorszego, coś co pociągnie za sobą duże koszty: 
akcja ratownicza, przewóz do szpitala, czy w skrajnym przy-
padku transport zwłok do kraju? Od tego, aby takie zdarzenia 
nie spędzały nam snu z oczu na wakacjach, są ubezpieczenia 
turystyczne. Zawierane w sposób maksymalnie uproszczony, 
nie wymagają badań, trudnych rozmów, często zawierane bez-
pośrednio podczas rozmowy telefonicznej. Co dają nam takie 
ubezpieczenia? Po pierwsze spokój, podstawą każdego ubez-
pieczenia turystycznego jest ubezpieczenie kosztów leczenia 

i tak zwany assistance, czyli usługi okołomedyczne. Zawierając 
ten typ ubezpieczenia nie ponosimy żadnych kosztów związa-
nych z ratowaniem życia lub zdrowia za granicą, wszystko od-
bywa się za pomocą pracowników centrum alarmowego. Oczy-
wiście, gdziekolwiek będziecie rozmowa odbywa się w języku 
polskim.  Pracownicy w sposób profesjonalny wyszukują naj-
lepsze rozwiązanie i pomagają w organizacji całej procedury, 
ewentualnie akcji związanej ze zdarzeniem. Drugim czynni-
kiem takiego rozwiązania to możliwość ubezpieczenia bagażu 
podróżnego, co dla niektórych osób jest istotne. 

Ponadto możemy dodatkowo ubezpieczyć następstwa nie-
szczęśliwych wypadków jak poparzenia złamania i inne. 
W obecnej chwili ten, kto dużo podróżuje, zdaje sobie sprawę, 
że coraz bardziej na znaczeniu zyskuje odpowiedzialność cy-
wilna. Jest to zabezpieczenie wszelkich niepożądanych skutków 
naszego zachowania, jak nieumyślne spowodowanie szkody na 
rzeczach lub osobie trzeciej. Wypłaty z tego typu zdarzeń mogą 
być bardzo dotkliwe i zamienić nasze wakacyjne wspomnienia 
w koszmar. 

Wnioski: w zamian za mały procent kosztów związanych 
z wyjazdem każdy turysta powinien zabezpieczyć siebie 
i współuczestników wyjazdu w polisę podróżna, którą można 
wykupić na osobę pojedynczą lub całe grupy niekoniecznie spo-
krewnionych ludzi. 

Konsultant ds. ubezpieczeń i inwestycji
Dariusz Jóźwik, jozwik.dariusz@live.com

Zbliża się pora wyjazdów – co warto wiedzieć

Medycyna jest sztuką i jak każ-
da sztuka wymaga dwóch stron 
– twórcy i odbiorcy. Nie ma 

medycyny bez pacjenta, gdyby tak było 
pozostawałaby jedynie piękną wiedzą 
przepełnioną trudnymi pojęciami, opra-
wiona w grube księgi. Nie ma też prostej 
recepty na udaną i nieskazaną na pokry-
cie kurzem na strychu świata medyczne-
go relację lekarz – pacjent, która przynosi 
efekty terapeutyczne. Tak jak w szeroko 
rozumianej sztuce odbiorca musi zrozu-
mieć przekaz autora, by w pełni cieszyć 
się jego twórczością i móc przenieść jego 
przemyślenia do swojego życia, tak rów-
nież w kontakcie lekarz – pacjent musi 
pojawić się współpraca.

Atopowe zapalenie skóry (AZS) 
w moim odczuciu, stało się wyznaczni-
kiem prawidłowo funkcjonującej współ-
pracy dermatologa z pacjentem, a najczę-
ściej rodzicem pacjenta.

AZS przeżywa rozkwit ilościowy i ja-
kościowy. W ostatnich latach częstość 
występowania objawów AZS w społe-
czeństwie sięga aż 20%. Co więcej, wyż-
sze wskaźniki osiągają kraje wysokoro-
zwinięte, w tym Polska. Przyczyną tego 
jest nadmierna dbałość o higienę, rady-

kalne odcięcie od alergenów, uniemoż-
liwiające bierne uodpornienie we wcze-
snym dzieciństwie, a także lekką ręką 
i nie zawsze zgodne ze wskazaniami sto-
sowanie antybiotykoterpii i sterydoterapii 
(miejscowej i ogólnej). Czynniki te wpły-
wają niekorzystnie na naszą skórę.

Podstawowymi objawami AZS, tak 
zwanymi dużymi kryteriami jego rozpo-
znania, są świąd, typowe umiejscowie-
nie, przewlekły i nawrotowy przebieg 
oraz rodzinne występowanie. AZS swoje 
uprzykrzanie życia rozpoczyna często już 
w okresie niemowlęcym i charakteryzuje 
się nietolerancją pokarmów, w szczegól-
ności mleka, nasiloną i długo utrzymują-
cą się ciemieniuchą, nieprawidłową reak-
cją na pieluchy i ubranka bawełniane jak 
również częstym zapaleniem spojówek 
oraz suchą skórą.

Największym problem nie jest samo 
rozpoznanie atopowego zapalenia skó-
ry, lecz jego skuteczne i długotermino-
we leczenie. Niestety łatwo jest w śred-
nio nasilonym AZS pokazać się w oczach 
pacjenta jako „magik”, zapisując silną, 
sterydową maść, która w kilka dni przy-
niesie ulgę i redukcję zmian, jednakże 
w ten sposób znacznie utrudniamy pra-

cę następnemu lekarzowi, który zmu-
szony będzie pomagać temu pacjentowi 
w późniejszym etapie, kiedy po kilku ty-
godniach dojdzie do bardziej nasilonego 
nawrotu choroby.

Podstawą leczenia dającą efekt długo-
terminowy jest cierpliwa i regularna pra-
ca pacjenta, a tego nie da się osiągnąć 
bez uświadomienia przewlekłości i upo-
rczywości AZSu. Tylko codzienna pielę-
gnacja emolientami, unikanie alergenów 
i drażniących kosmetyków, a także roz-
sądne i niezbyt częste stosowanie stery-
dów miejscowych gwarantuje efekt, który 
utrzyma się dłużej niż kilkanaście dni i po-
zwoli pacjentowi na odzyskanie dobrego 
nastroju i znaczną poprawę jakości życia.

Warto odwiedzić lekarza, jeśli Twoje 
dziecko drapie się, ma suchą, popęka-
ną skórę albo u którego zauważyliście 
Państwo nietolerancję niektórych po-
karmów, częsty katar i łzawienie oczu, 
jak również jeśli podobne objawy wy-
stępują u Was, u rodzica lub rodziców 
dziecka. Tylko odpowiednia edukacja 
i zrozumienie choroby daje możliwość 
prawidłowego leczenia

~ lekarz Patrycjusz Purol
www.bomedica.com.pl

AZS: wieloletnia wojna czy walka z wiatrakami?
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Makijaż brwi jest dość skompli-
kowany. Mam wrażenie, że 
kobiety, które codziennie ma-

lują brwi, wykonują to nieprawidłowo. 
Często ich wygląd przypomina raczej 
karykaturę niż piękną ramę oka. Nato-
miast odpowiedni makijaż to taki, który 
podkreśla i modeluje brwi oraz akcen-
tuje ich kolor, pozwala uwydatnić rysy 
twarzy, zwiększyć optycznie powierzch-
nię powieki.

Zaobserwowałam, że nie wszystkie ko-
biety decydują się na malowanie brwi 
w trakcie codziennego makijażu. Warto 
jednak pomyśleć nad lekkim podkreśle-
niem brwi, co widocznie podkreśli rysy 
twarzy. 

Na początku warto pomyśleć o zwy-
kłym podkreśleniu brwi i utrwaleniu 
kształtu szczoteczką. Następnym etapem 
makijażu jest kontur i wypełnienie. Nie-
stety, musisz wykonać kilka prób przed 
lustrem, ponieważ w przypadku takiego 
makijażu, praktyka czyni mistrza. Pamię-
taj, że pierwszym etapem pielęgnacji brwi 
jest zawsze regulacja. Najpierw zastanów 
się nad ich idealnym kształtem, a potem 
wyreguluj brwi pęsetą.

Szybki makijaż brwi
Najszybszym sposobem na malowanie 

i modelowanie brwi jest użycie żelu do 
modelowania brwi z kolorem. Brwi nale-
ży wyczesać grzebykiem lub szczoteczką. 
Brwi wyczesuj zawsze w stronę, w którą 
rosną włosy i zawsze z włosem, nigdy pod 
włos. Jeśli masz odpowiednio wyregulo-
wane brwi, a łuk jest ostry, to taki maki-
jaż brwi zdecydowanie wystarczy. Dzięki 
użyciu żelu utrwalającego/koloryzujące-
go, można mieć pewność, że taka forma 
brwi przetrwa przez cały dzień.

Makijaż brwi kredką 
Pokrywaj kredką jedynie miejsca, 

w których widoczne są prześwity lub nie-
równości. Na początku skup się na wy-
równaniu kolorytu, a także dociągnięciu 
łuku, jeśli jest zbyt krótki. Makijaż zacznij 
od miejsc na zewnątrz łuku, a kredkę pro-
wadź delikatnie, by nie pozostawić zbyt 
mocnego koloru. W tej metodzie chodzi 
głównie o ujednolicenie koloru brwi, a co 
za tym idzie, uwydatnienie i wypełnienie 
istniejącego konturu. Nie musisz dodat-
kowo obrysowywać brwi na górze i na 
dole łuku. W wewnętrznym kąciku brwi 
wypełnij prześwity w stronę, w którą na-
turalnie rosną włosy, czyli do góry. Po za-
kończeniu wypełniania łuku brwiowego 
kredką, wyczesz włoski szczoteczką – od 
wewnętrznej, do zewnętrznej strony łuku. 
Wyciągaj włoski szczoteczką w stronę 
górnej linii łuku, aby wyrównać kontur. 
Szczoteczka pozwala równomiernie roz-
prowadzić nadmiar kredki.

Makijaż brwi cieniem
Do tego typu makijażu brwi dobieraj za-

wsze zbliżony kolor cienia do koloru wło-
sków. Gdy nie jesteś wprawiona w maki-
jażu, wybierz kolor o ton jaśniejszy niż 
kolor brwi – wtedy nie będzie się niena-
turalnie odznaczał. Makijaż wykonuj za-
wsze skośnym, zakończonym ostro pę-
dzelkiem, który podziała jak konturówka. 
Makijaż rozpocznij od nałożenia cienia 
pędzelkiem w tych miejscach, w których 
występują prześwity. Malować brwi za-
cznij od części zewnętrznej i przedłuż de-
likatnie linię brwi, jeśli jest taka potrzeba. 
Następnie skup się na wewnętrznej części 
łuku (tej część od strony powieki). Twórz 
ostry kontur przy wewnętrznej krawędzi 
brwi. Powtórz czynność również na gór-

nym łuku brwi. Brwi przeczesz delikatnie 
szczoteczką i (również szczoteczką) wy-
równaj kontur od góry, układając niesfor-
ne włoski.

Ogólne zasady makijażu brwi:
Kolor wypełnienia (cień, kredka lub żel 

modelujący) powinien być zbliżony do 
koloru brwi, a najlepiej nieco jaśniejszy, 
by nie kontrastował za bardzo z natural-
nym kolorem włosków.

Do makijażu brwi cieniem używaj za-
wsze skośnego pędzelka o twardym 
i sztywnym włosiu, który odpowiednio 
wymodeluje kontur brwi.

Postaraj się nie wybierać kredek o tłu-
stej konsystencji, ponieważ wypełnienie 
może osiadać na włoskach, a wtedy osią-
gniesz nienaturalny i zbyt mocny efekt.

Jeśli chcesz mieć gęste brwi, które wy-
regulujesz tak, jak sobie wymarzyłaś, uży-
waj specjalnych odżywek na porost brwi. 
Odżywkę należy nakładać codziennie, 
a efekt będzie widoczny już po paru tygo-
dniach.

Przed nałożeniem żelu, cienia lub inne-
go wypełniacza, dokładnie wyczesz brwi 
szczoteczką, a następnie wygładź palcem, 
by wróciły do swojej naturalnej formy.

Pozdrawiam

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

Makijaż brwi – piękna rama oka 

Rowerowo pierwszomajowo. Sołtys i Rada Sołecka Baranowa zaprosili mieszkańców na rowerowy rajd. Na starcie 
ok. 65 osób, szczególnie cieszy liczny udział dzieci i młodzieży. Trasę dostosowano do możliwości grupy, wiodła przez 
urokliwe zakątki Gminy. Rajd zakończył poczęstunek w tymczasowej świetlicy w Baranowie. 
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Tradycyjnie miesiąc maj to mie-
siąc Bibliotek, Bibliotekarzy 
i oczywiście książek. Książki 

jako pierwsze obchodziły swoje święto 
– w dniu 23 kwietnia. Światowy Dzień 
Książki zapoczątkowali Hiszpanie, 
w Katalonii w 1926 roku. W większości 
krajów obchodzone jest od 1995 roku, 
kiedy UNESCO ustaliło ten dzień 
Dniem Książki i Praw Autorskich jako 

symboliczną datę dla literatury świato-
wej. W Hiszpanii, w tym dniu, król wrę-
cza najpoważniejszą nagrodę literacką 
dla wyróżnionego autora hiszpańskoję-
zycznej książki. Panuje również moda 
na obdarowywanie się książkami. Pol-
ska świętuje dzień książki od 2007 roku. 
Trzeba jednak przyznać, że dla fanów 
książki, to święto jest właściwie co-
dziennie.

Natomiast majowe święto Bibliotek 
i Bibliotekarzy, obchodzone w wiosen-
nym miesiącu, ma zwrócić uwagę na 
pracę Bibliotek jako ważnej instytucji 
kulturalnej. Każdego roku Dniom Bi-
bliotekarza towarzyszy hasło reklamo-
we mające zainteresować, zaciekawić, 
zainspirować, uwrażliwić, zareklamo-
wać, pokazać interesujący, ciekawy, 
bogaty tematycznie, różnorodny, sze-
roki, adresowany do wszystkich świat 
książki. W tym roku tym hasłem prze-
wodnim jest: BIBLIOTEKA. Oczywi-
ście!

Każde przyjście do Biblioteki i wybór 
dowolnej, zgodnej z zainteresowaniami 
książki, to dobra decyzja. Hasło, które 
realizuje nasza Biblioteka przez cały rok 
to: Biblioteka – najlepszym przyjacie-
lem człowieka.

Czytanie to pozornie prozaiczna 
czynność. Naukowcy rozpatrują jed-
nak tę umiejętność w dwóch aspektach: 

lingwistycznym i psychologicznym, 
a w nauce czytania wyróżniają kilka 
etapów: techniczny, semantyczny i kry-
tyczno-twórczy. Chcąc zgłębić temat 
bardziej dokładnie warto zapoznać się 
z literaturą naukową. Czytać warto, żeby 
nie zatracić tej umiejętności w coraz 
bardziej stechnicyzowanym świecie. 
Dzieciom koniecznie trzeba czytać mi-
nimum 20 minut dziennie. – Codzien-
ne czytanie dziecku dla przyjemności 
i radykalne ograniczenie mediów wizu-
alnych to najlepsza inwestycja w jego 
przyszłość – tak twierdzą specjaliści od 
badań nad rozwojem dzieci. Efekty są 
zawsze, gdy czytanie kojarzy się dzie-
ciom z radością, a nie z obowiązkiem 
i nudą.

Przedstawiamy krótki fotograficzny 
serwis prezentujący spotkania i zajęcia 
tematycznie w naszej BIBLIOTECE, 
w której nigdy nie jest nudno. Przykła-
dy: spotkanie autorskie z pisarką, peda-
gogiem, terapeutką Ewą Nowak; zajęcia 
tematyczne, czyli wszystko o słowni-
kach i encyklopediach; zajęcia dla naj-
młodszych w Filii w Baranowie.

~ I.B.
Biblioteka Publiczna Tarnowo Pod-

górne ul. Ogrodowa 2A, Filia w Ba-
ranowie ul. Wypoczynkowa 93, Fi-
lia w Lusowie ul. Ogrodowa 3c, Filia 
w Przeźmierowie ul. Ogrodowa 13a. 

Z okazji Święta Książki Szkołę Podstawową w Przeźmie-
rowie odwiedzili przedstawiciele firmy Amazon. Przy-
wieźli ze sobą cenne dary.

Wizyta rozpoczęła się od zaprezentowania przez klasę III g 
z wychowawcą Elżbietą Pietrzak przedstawienia „Pasowanie 

na czytelnika klas pierwszych” oraz rozwiązywania quizu, po-
legającego na odgadywaniu tytułów bajek. W ramach Progra-
mu współpracy z lokalnymi bibliotekami szkolnymi i publicz-
nymi Szkoła w Przeźmierowie otrzymała 10 czytników Kindle 
z wgranymi pięćdziesięcioma e-bookami w języku angielskim 
oraz 103 książki w formie papierowej. Wśród otrzymanych 
utworów było kilkadziesiąt lektur szkolnych, a także litera-
tura dziecięca i młodzieżowa. W obecności młodych czytel-
ników odbyło się przekazanie darów oraz prezentacja czytni-
ków e-booków. Uczniowie zostali też obdarowani koszulkami 
z logo firmy.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Uroczy-
stość uświetniła swoją obecnością Dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych Bogusława Świerkiel. Na ręce dyrektor szkoły 
Renaty Duszczyk zostało złożone zaproszenie do zwiedza-
nia przez uczniów i nauczycieli firmy Amazon. Radość dzieci 
z otrzymanych darów była ogromna.

Naszym darczyńcom serdecznie dziękujemy!

~ M. Kaczmarek, G. Gibasiewicz

Dary od firmy Amazon 
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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

Chór Moskiewskiego Instytutu Fizyki i Techniki
wtorek, 16 maja godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Ukraińska Wiosna: film „Lot złotej muszki”
piątek, 19 maja godz. 10, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Ukraińska Wiosna: Zespół „Słowianie”
piątek, 19 maja godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Face2Face - koncert
sobota, 20 maja godz. 19, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł.

Kino Zielone Oko: „Logan: Wolverine”
niedziela, 21 maja godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł.

Kino dla dzieci: „Riko prawie bocian”
niedziela, 28 maja godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł (dzieci), 1 zł (opiekunowie)

Kino Zielone Oko: „Wybawienie”
niedziela, 28 maja godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł.

Dni Przeźmierowa. Gwiazda: Myslovitz
sobota-niedziela, 3-4 czerwca, Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Lusowskie Spotkania Muzyczne - zespół„Partes”
niedziela, 4 czerwca godz. 13, kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

Popołudnie premier teatralnych
sobota, 10 czerwca godz. 16, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Kino dla dzieci: szczegóły w TarNowej Kulturze i na goksezam.pl
niedziela, 11 czerwca godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł (dzieci), 1 zł (opiekunowie)

Kino Zielone Oko: szczegóły w TarNowej Kulturze i na goksezam.pl
niedziela, 4 czerwca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 15 zł.

Festyn Antoniański z udziałem „Modraków”
niedziela, 11 czerwca, teren kościoła,  Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Kino Zielone Oko: szczegóły w TarNowej Kulturze i na goksezam.pl
niedziela, 11 czerwca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł.

Afisz
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Przez jeden dzień w roku w Lusowie króluje blues. Jest 
tak już od 5 lat, od kiedy Gminny Ośrodek Kultury „SE-
ZAM” organizuje w tej urokliwej miejscowości festiwal 

BLusowo. Nieodłączną jego częścią jest konkurs dla obiecują-
cych, bluesowych zespołów. Co zrobić, by znaleźć się wśród 
nich?

Wystarczy zapoznać się z regulaminem oraz wypeł-
nić formularz, który od 15 maja dostępny będzie na stronie  
www.goksezam.pl. Zgłoszenia, które przyjmujemy mailowo, 
zawierać powinny dwa autorskie nagrania w formacie .mp3, 
krótki opis wykonawcy, zdjęcie oraz dane kontaktowe. Spo-
śród nadesłanych propozycji organizatorzy wybiorą finałową 
czwórkę, która zaprezentuje się 26 sierpnia, podczas 5. edy-
cji festiwalu.

Występy oceniać będzie profesjonalne jury, któremu prze-
wodniczyć będzie ceniony dziennikarz muzyczny i miłośnik 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta będzie reprezentować 
naszą Gminę podczas najbliższego Europejskiego 
Spotkania Orkiestr w Rohdorf w Niemczech. Dzia-

łająca w GOK „SEZAM” grupa, której kapelmistrzem jest Pa-
weł Joks, spędzi na festiwalu 3 dni – od 26 do 28 maja. 

Warto przypomnieć, że jesienią 2015 r. Europejskie Spotka-
nie Orkiestr odbyło się w Tarnowie Podgórnym. Na jednej sce-
nie wystąpiły zespoły z Litwy, Włoch, Niemiec i oczywiście 
my – gospodarze. Koncerty odbywały się także we wszystkich 
kościołach Gminy Tarnowo Podgórne. Natomiast w ubiegłym 
roku orkiestry spotkały się we włoskim Rosate.

~ Jarek Krawczyk

Zagraj na BLusowo 2017

bluesa Ryszard Gloger. Zdobywca Grand Prix otrzyma nagro-
dę finansową w wysokości 2 500 zł brutto oraz zaproszenie na 
kolejną edycję festiwalu.

~ Jarek Krawczyk

Orkiestra zagra w Niemczech

9. edycja Festiwalu Kultury 
„Ukraińska Wiosna” nie omi-
nie Gminy Tarnowo Podgórne. 

W piątek, 19 maja odbędą się w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo dwa wyda-
rzenia, które przybliżą nam kulturę na-
szych wschodnich sąsiadów.

O godz. 10 wyświetlony zostanie 
film „Lot złotej muszki”. Jest to ba-
śniowa historia opowiedziana przez 
małą dziewczynkę o chłopięcym imie-
niu Mykoła. Główna bohaterka uwiel-
bia oglądać filmy tworzone przez niebo. 
Trzykrotnie opowiada w filmie tę samą 
historię o tym, że we wsi, za sprawą 
byka, omal nie wybuchła trzecia woj-
na światowa. Film opiera się na trzech 
elementach wiejskiego życia: lokal-

nych rozgrywkach piłki nożnej, galicyj-
skim weselu i pogrzebie. Jak czytamy 
w opisie, przedstawiony krajobraz Gali-
cji może służyć jako ciekawy przewod-
nik turystyczny, jednocześnie stanowiąc 
wdzięczny temat dla badań antropolo-
gów, socjologów i folklorystów.

Film wyreżyserował wywodzący się 
z tamtych terenów Iwan Krawczyszyn, 
autor ponad 70 dokumentalnych filmów 
telewizyjnych i 3 pełnometrażowych fil-
mów fabularnych. W jego dorobku jest 
m. in. wielokrotnie nagradzany „Stop Re-
volution” z 2007 roku. Scenariusz „Lotu 
złotej muszki” oparty został o opowiada-
nia pisarza Bohdana Wołoszyna.

Po filmie z elementami folkloru przyj-
dzie czas na żywe spotkanie z tradycją. 

O godz. 18, także w Centrum Kultury 
Przeźmierowo, wystąpi zespół wokal-
no-taneczny „Słowianie”. Grupę, która 
założona została w 1995 roku w Czerni-
howie, tworzą dzieci i młodzież w wie-
ku od 5 do 18 lat. Oprócz tańców ludo-
wych w repertuarze „Słowian” znajduje 
się także klasyczny balet, a kierownicy 
grupy – Maryna i Volodymyr Diadechko 
są zaangażowani w działania na rzecz 
edukacji muzycznej na Ukrainie. Na 
występ zespołu „Słowianie” zaprasza-
my do Centrum Kultury Przeźmiero-
wo w piątek, 19 maja o godz. 18.

Zarówno na pokaz filmu, jak i występ 
zespołu „Słowianie” wstęp jest wolny. 
Zapraszamy!

~ Jarek Krawczyk

Ukraińska Wiosna: folklor i film w Przeźmierowie
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Koło filmowe „Animiaki” nie próżnuje! Miesiąc temu 
uraczyło nas pierwszym filmem, wykonanym w tech-
nice animacji rotoskopowej. Tym razem dzieci wraz 

z instruktorkami Julią Talagą i Agatą Kulawik przygotowały 
animację wycinankową. Warto zobaczyć najnowsze dzieło, 
które publikujemy na stronie www.goksezam.pl.

„Animiaki” to zwycięski pomysł zgłoszony podczas Targów 
Gminnych Inicjatyw Kulturalnych. Grupa działa w GOK „SE-
ZAM” od jesieni ubiegłego roku i skupia dzieci, które uczą 
się tworzyć krótkometrażowe filmy animowane. W programie 
zajęć jest także przygotowywanie scenariuszy i storyboardów. 
Efekty pracy – jak widać – są imponujące. Gratulujemy!

~ Jarek Krawczyk

Duży sukces odniosły działające w GOK „SEZAM” 
Mażoretki podczas mistrzostw, które odbyły się 
w miejscowości Wschowa. Podopieczne Gabrie-

li Drewniak wystąpiły w dwóch kategoriach i w obu zajęły 
pierwsze miejsce!

Podczas VI Otwartych Mistrzostw Mażoretek Polski Za-
chodniej, które odbyły się 29 kwietnia, nasze reprezentantki 
zaprezentowały układy ze wstążkami i z mażoretkami. W oce-
nie jury były najlepsze w obu kategoriach. Dziewczyny z Gmi-
ny Tarnowo Podgórne do kolekcji wyróżnień mogą zatem do-
dać kolejne dwie prestiżowe nagrody. Gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów!

~ Jarek Krawczyk

Niezwykle zapowiada się 108. 
koncert z cyklu Lusowskie Spo-
tkania Muzyczne. Tym razem 

czeka nas spotkanie ze śpiewem cer-
kiewnym, w mistrzowskim wykonaniu 
grupy „Partes”.

Męski Kameralny Zespół Śpiewu 
Cerkiewnego „Partes” to unikalne w za-
chodniej Polsce przedsięwzięcie, które 
na podłożu głębi duchowości wschod-
niego chrześcijaństwa przybliża historię 
i dziedzictwo słowiańskich śpiewów li-
turgicznych. Członkowie grupy są pro-
fesjonalnymi wokalistami o szerokim 
spektrum zainteresowań muzycznych. 

Pomysłodawcą i artystycznym szefem 
zespołu jest Michał Łaszewicz, pocho-
dzący z Białegostoku chórmistrz i kom-
pozytor, związany od przeszło dwóch 
dekad z poznańskim środowiskiem mu-
zycznym. Jest absolwentem poznańskiej 
Akademii Muzycznej, realizatorem 
dźwięku i obrazu w studiu nagrań ma-
cierzystej uczelni i kierownikiem chó-
ru Teatru Muzycznego w Poznaniu. Jest 

twórcą muzyki do licznych spektakli te-
atralnych, a także filmów animowanych 
i dokumentalnych. W swoim dorobku 
posiada dziesiątki aranżacji orkiestro-
wych i chóralnych, jest też współtwórcą 
cyklu „Speaking Concerts” prof. Mar-
cina Sompolińskiego. Zespół współ-
tworzą także Jarosław Dłużak, Mateusz 
Drab, Özgür Fenercioğlu, Bartosz Gorz-
kowski, Łukasz Kocur i Seweryn Wie-
czorek.

Przygotowania wokalno-muzyczne 
przed publiczną prezentacją „Partes” 
trwały prawie dwa lata. Warunkami nie-
zbędnymi było uzyskanie należytej spo-
istości oraz wyjątkowej barwy i tempe-
ratury współbrzmienia, wymagających 
używania również nietradycyjnych 
technik wokalnych. Specjalnie dobie-
rany repertuar zespołu tworzą najlep-
sze z istniejących opracowań dawnych 
monodii. – To z jednej strony prawdzi-
we skarby wczesnej polifonii słowiań-
skiej anonimowych twórców, z drugiej 
– nierzadko słabo znane nisze twórczo-

ści wielkich kompozytorów. Dlatego też 
w programach naszych koncertów suro-
we formy jedno- i dwugłosowe dopełnia 
urzekający męski sześciogłos – opisują 
muzycy. 

Koncerty „Partes” to nie tylko śpiew, 
ale i słowo. Pomiędzy nasyconymi mo-
dlitwą utworami wplatane są opowie-
ści o ich historii, znaczeniu i roli w cer-
kiewnych nabożeństwach. Ukazywane 
są podobieństwa i różnice w odniesieniu 
do śpiewu kościołów zachodnich. 

– Zapraszamy na fascynującą podróż 
w czasy dawnej Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów, która była matecznikiem 
wielu skarbów kultury muzycznej także 
w prawosławnym obszarze kulturowym. 
Fakt ten nie jest powszechnie uświada-
miany, a składniki historii wspólnej z lu-
dami dawnych Kresów godne są upa-
miętniania, badań i upowszechniania 
– zachęca zespół „Partes”. Usłyszymy 
go w kościele w Lusowie w niedzielę, 4 
czerwca o godz. 13. Wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk

Animiaki z drugim 
filmem

Dwa pierwsze miejsca 
Mażoretek!

Słowiańskie śpiewy liturgiczne w Lusowie
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Jedna z najciekawszych amerykań-
skich jazz-soulowych pianistek 
i wokalistek, zdobywczyni Gram-

my Award for Jazz Performance, Karen 
Edwards wystąpi w Tarnowie Podgór-
nym. Towarzyszyć jej będą czołowi pol-
scy jazzmani.

Karen Edwards urodziła się w Green- 
ville w Południowej Karolinie. Pierwszą 
edukację muzyczną odebrała u swojego 
ojca, który był dyrektorem muzycznego 
lokalnego kościoła baptystów. Muzyka 
soul i gospel towarzyszyły jej od dzie-
ciństwa. Postanowiła zająć się muzyką 

na poważnie i ukończyła studia na Uni-
wersytecie North Texas w klasie forte-
pianu.

Artystka występowała w teatrach mu-
zycznych i klubach Nowego Jorku i Los 
Angeles. Jako główna gwiazda prowa-
dziła przez kilka lat cotygodniowy show 
w Atlancie. Swoją sztukę prezentowała 
na całym świecie, współpracowała z ta-
kimi gwiazdami jak Prince, Stevie Won-
der i Tonny Bennnett. 

Podczas koncertu w Tarnowie Pod-
górnym wokalistce towarzyszyć będą 
znakomici instrumentaliści: Zbigniew 

Wrombel (kontrabas), Adam Wendt 
(saksofon) i Józef Eliasz (perkusja). 
Zapraszamy w piątek, 23 czerwca 
o godz. 19 do Domu Kultury w Tar-
nowie Podgórnym. Bilety w cenie 20 
zł dostępne będą od 15 maja w kasach: 
w miejscu imprezy (od poniedziałku do 
piątku w godz. 15-20), 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 internetową 
prowadzi serwis Bilety24.pl. 

~ Jarek Krawczyk

Cztery młodzieżowe grupy teatral-
ne zaprezentują się w Centrum 
Kultury Przeźmierowo podczas 

„Popołudnia premier teatralnych”. Po 
raz pierwszy wystawione zostaną naj-
nowsze spektakle grup Novi, Rama 
i Przy Okazji, zaprezentowane zostanie 
także najnowsze przedstawienie gru-
py teatralnej z Kokoszczyna, które pre-
mierę miało podczas XV finału projektu 
„Teatr w Każdej Wiosce”.

Działająca w GOK „SEZAM” Gru-
pa Teatralna Novi zaprezentuje spektakl 
„Garnitur prezydenta”, oparty na tekście 
jednej z najbardziej utytułowanych dra-
matopisarek młodego pokolenia, Mali-
ny Prześlugi. Jego pierwsza inscenizacja 
miała miejsce we Wrocławskim Teatrze 
Współczesnym w 2016 roku i – choć 
autorka zapewniała o tym, że wszelka 
zbieżność z rzeczywistymi polityka-
mi jest przypadkowa – okazała się nad 
niezwykle aktualna. Obchodząca w tym 
roku 10-lecie działalności grupa NOVI, 
wraz z reżyserem Arturem Romańskim, 
po raz kolejny podejmą się trudnej reali-
zacji. Znając talent i dotychczasowe re-
alizacje młodych aktorów spodziewam 
się bardzo ciekawego spektaklu. Sce-
nografię do niego stworzyła Dobrawa 
Deczkowska, a muzykę skomponował 
Maciej Kuśnierz.

Druga z funkcjonujących w GOK 
„SEZAM” grup Artura Romańskiego, 
TeatRama przedstawi spektakl oparty 
na tekście Ewy Madeyskiej „Fruwający 
śmiałek albo historia pewnego spaceru”.  
Dramat, który zdobył II nagrodę w Kon-
kursie na Sztukę dla Dzieci i Młodzieży 
w poznańskim Centrum Sztuki Dziecka, 

opowiada niezwykłą historię Nuli i jeż-
dżącego na wózku Artura oraz szkolnych 
chuliganów, którzy w domu okazują się 
wrażliwi i zagubieni. Scenografię i ko-
stiumy na potrzeby spektaklu stworzył 
Igor Fijałkowski.

Trzecią premierą będzie najnowsza 
propozycja działającego w LO w Tarno-
wie Podgórnym zespołu „Przy Okazji”.  
Podopieczni Grażyny Smolibockiej za-
prezentują spektakl „Mąż zmarł, ale już 
mu lepiej”. To pełna czarnego humoru 
komedia, opowiadająca o żonie próbu-
jącej uśmiercić męża, jego niespodzie-
wanym „zmartwychwstaniu” i przede 
wszystkim o roli mediów w całym za-
mieszaniu oraz o psychologii tłumu. 
Scenografię i kostiumy do spektaklu 
stworzyła Agnieszka Gierach, a muzykę 
skomponował Jarek Krawczyk.

Obok trzech spektakli, które przedsta-
wione zostaną po raz pierwszy, w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo przypo-
mniane zostanie także najnowsze dzieło 
działającej w projekcie GOK „SEZAM” 

Teatr w Każdej Wiosce grupy z Kokosz-
czyna. 

Podopieczni Macieja Woźniaka za-
prezentują autorski spektakl „Samotni 
wśród ludzi”. Choć nie pada w nim zbyt 
wiele słów, gesty, ruchy i choreografia są 
bardzo wymowne. Przedstawienie opo-
wiada historię nastolatki, jej problemy 
i nie zawsze rozsądne sposoby radzenia 
sobie z nimi. Nie brakuje w nim motywu 
walki dobra ze złem i wyraźnego, choć 
nie przerysowanego morału. Spektakl, 
do którego scenografię stworzyła Ma-
ria-Magdalena Wawrzyńczyk, a muzy-
kę skomponował Jarek Krawczyk, swo-
ją premierę miał podczas kwietniowego 
finału projektu Teatr w Każdej Wiosce.

Na popołudnie z młodzieżowym te-
atrem zapraszamy w sobotę, 10 czerw-
ca o godz. 16 do Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo. Warto zobaczyć, 
jak utalentowanych młodych aktorów 
mamy w gminie Tarnowo Podgórne. 
Wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk 

Amerykański głos na Jazzowej Scenie Sezamu

Popołudnie z młodym teatrem
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Dlaczego Saturn może dryfować w wodzie? Jak nazy-
wa się największy księżyc w Układzie Słonecznym? 
To nie są pytania na teście dla astronautów! To za-

gadki przygotowane na test wiedzy o przestrzeni kosmicz-
nej, który musieli przejść uczestnicy projektu! W PSP „Kuź-
nia Talentów” w Lusówku zbudowano ambasady dla obcych 
cywilizacji. Przedstawicielami państw byli uczniowie szkoły 
– twórcy projektu. Cywilizacje te miały „nie z tej Ziemi pla-
nety” oraz symbole narodowe takie jak hymn, flagę i godło! 
Przedstawiciele planet oprócz języka angielskiego,  porozu-
miewali się tylko sobie znanym językiem. Przygotowali oni 
mity o kosmosie w postaci komiksu, dowiedzieli się co to jest 
NASA i czym się zajmuje, poznali tory ruchu planet i zbudo-
wali Układ Słoneczny.

PSP „Kuźnia Talentów” w Lusówku

Czym są kwazary? 

Uczniowie klasy I i II z PSP „Kuźnia Talentów” w Lu-
sówku wybrali się na Festiwal Nauki i Sztuki zorga-
nizowany przez Uczelnie Wyższe w Poznaniu. Na 

terenie kampusu Morasko dzieci wzięły udział w licznych wy-
kładach i eksperymentach naukowych np. dotyczących złu-
dzeń optycznych i  fal dźwiękowych. Mogły bezpośrednio za-
dać pytania profesorom spotkanym na uczelni. Mieli okazję 
zjeść lody przyrządzone przy pomocy ciekłego azotu i poba-
wić się balonami z helem. 

Po takiej wizycie wszyscy stwierdzili jednogłośnie, że chcą 
studiować na wydziałach fizyki i matematyki jednocześnie. 

~ Nauczyciele PSP ,,Kuźni Talentów”

PSP „Kuźnia Talentów” w Lusówku

Jeszcze nie studenci, a już na Uniwersytecie!

Kolejne projekty w przygotowaniu, a już niebawem, dobra 
informacja dla tych, którzy nie są uczniami Kuźni Talentów: 
w wakacje będzie można wziąć w nich udział. Szkoła przygo-
towuje specjalne letnie warsztaty: językowe, filmowe i szkoły 
przetrwania. Więcej informacji na FB i stronie internetowej!

~ Nauczyciele PSP ,,Kuźni Talentów”

Przedszkole „Leśne Skrzaty” Przeźmierowo

Tajniki wody
Bez wody nie ma życia – pod takim hasłem dzieci z 

Przedszkola Leśne Skrzaty w Przeźmierowie zgłębiały 
tajniki wody. W marcu nasze skrzaty z dużym zainte-

resowaniem obserwowały oraz samodzielnie wykonywały do-
świadczenia z wodą. Z wielką radością badały co pływa, co to-
nie, co się w wodzie rozpuszcza, a co nie, a nawet zbudowały 
własną oczyszczalnię wody. Dzięki warsztatom i wycieczkom 
poznały także drogę, jaką pokonuje woda, zanim trafi do kra-
nu, a przede wszystkim przekonały się, że jest ona niezbędna 
do życia ludzi, zwierząt i roślin. W ramach projektu eduka-
cyjnego „Woda” przedszkolaki dowiedziały się, że należy ją 
oszczędzać. Ich zadaniem było również zachęcanie domowni-
ków do oszczędnego gospodarowania wodą, poprzez zwraca-
nie uwagi na umiejętne wykorzystanie jej podczas mycia na-
czyń, zębów czy kąpieli. 

Uroczystym wydarzeniem podsumowującym projekt, było 
przedstawienie teatralne pt. Bez wody nie ma życia. Z okazji 
Światowego Dnia Wody dzieci z grup Zajączki i Wiewiórki 

wystąpiły na naszej auli. W pięknie przygotowanych kostiu-
mach przekonywały, że woda jest potrzebna wszystkim isto-
tom na całym świecie i należy o nią dbać. Podczas uroczysto-
ści nie zabrakło także tańców w rytm deszczowych piosenek 
oraz wspólnych śpiewów. 

Realizacja projektu przyczyniła się do poszerzenia wiedzy 
dzieci na temat wody i jej roli w przyrodzie. Mamy także na-
dzieję, że prowadzone działania wpłynęły na wykształcenie 
stałych nawyków i zachowań ekologicznych, a nasze przed-
szkolaki będą oszczędzać każdą kroplę wody.

Agnieszka Włudyka
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O tym, że przez zabawę uczymy 
się najchętniej, wiemy chyba 
wszyscy. A Konfucjusz jeszcze 

dodawał: usłyszałem i zapomniałem, 
zobaczyłem i zapamiętałem, zrobiłem 
i zrozumiałem. I właśnie eksperyment 
pozwala zrozumieć. A bawić się i zro-
zumieć chce chyba każdy. Okazuje się, 
że dzięki zabawom doświadczalnym za-
gadnienia z biologii, fizyki czy chemii 
nie muszą być niczym język kosmitów. 
Przecież to dzięki prawom biologii jemy 
świeży chleb, dzięki prawom fizyki po-
ruszamy się samochodem i używamy 
komórki, dzięki prawom chemii myje-
my naczynia i robimy pranie.

Warto więc zainteresować dzieci pra-
wami natury właśnie poprzez zabawy 
doświadczalne. Tym bardziej, że to co 
jest potrzebne do przeprowadzenia ta-
kich eksperymentów znajdziemy pod 
ręką – w kuchni, w biurku, w garażu, 
w lodówce…

22 kwietnia miałam przyjemność 
przeprowadzić warsztaty z zabaw do-
świadczalnych dla studentów Wycho-
wania Przedszkolnego i Nauczania 
Początkowego na poznańskim Uniwer-
sytecie. Poniżej przedstawię opis kilku 
doświadczeń z foto-migawkami.

Jak zrobić „skittlesową” tęczę?
Wystarczy na brzegu płaskiego, naj-

lepiej białego talerza, ułożyć na około 
obok siebie kolorowe cukierki Skittels. 
Następnie na środek talerza ostrożnie 
nalać tylko tyle wody, by dotknęła cu-
kierków. Z innymi kolorowymi cukier-
kami, np. M&Ms, doświadczenie rów-
nież wychodzi, choć mniej efektownie. 
I czekamy dosłownie chwilkę. Efekt 
„wow” murowany! 

Pływająca mandarynka
Banalnie proste doświadczenie po-

budzające dziecięcą wyobraźnię. Wy-

starczy do naczynia z wodą wrzucić 
nieobraną mandarynkę i stwierdzić, że 
pływa. Następnie owoc obieramy i po-
nownie wrzucamy. Mandarynka … to-
nie! I tutaj nasza pociecha krzyczy: 
Mamo, a pomarańcze? A jabłko? A ogó-
rek? Oby nam tylko starczyło owoców 
i warzyw w kuchni. Dla zaspokojenia 
ciekawości możemy do wody włożyć 
obrane skórki. Będą pływać czy zatoną?

Rośliny też się ruszają
Wykorzystujemy dwa pojemniczki po 

ulubionych jogurcikach. Do obu nasze 
pociechy wsypują ziemię i wsadzają np. 
po dwa ziarenka fasoli. Jeden pojemni-
czek stawiamy na oknie. Drugi chowamy 
do pudełka np. po butach, w którym od 
góry wycinamy niewielki otwór, by świa-
tło mogło wpadać do środka. Pudełko za-
mykamy, ustawiamy obok pierwszego 
pojemniczka i codziennie obserwujemy. 
A po kilku dniach… efekt na załączo-
nych zdjęciach.

Niezastąpiony „głuchy telefon”
Jest to chyba jedno z najpopularniej-

szych zabaw-eksperymentów. Znów 
korzystamy z pojemniczków po jogur-
tach, serkach. W dnie każdego z nich 
wykonujemy otwór i łączymy kubecz-
ki długim sznurkiem, włóczką, sznu-
rowadłem. A potem wysyłamy pocie-
chę z jednym kubeczkiem do drugiego 
pokoju. Przykładając pojemnik do ust 
przekazujemy wiadomości (pamiętaj-
my tylko, by sznurek był naciągnięty). 
A potem do kubeczka mówi nasze ma-
leństwo, a my przykładamy nasz pojem-

niczek do ucha i słuchamy. A może by 
tak potrzeć czymś sznurek i odsłuchać 
dźwięk? A może by tak nasz rozmówca 
spróbował zgadnąć czym sznurek został 
potarty? A co się stanie, gdy sznurek nie 
będzie naprężony? Odrobina pomysło-
wości i zabawa na całe godziny. 

Podróż poduszkowcem
Tym razem wykonamy super pojazd. 

Jeżdżący bez paliwa! Wystarczy sta-
ra płyta CD, balon i nakrętka po płynie 
do naczyń (np. po Ludwiku). Nakrętkę 
należy przykleić do środka płyty. Moż-
na to zrobić zwykłą plasteliną. Spróbuj-
my teraz przejechać się poduszkowcem 
po podłodze. Nie za bardzo idzie. A te-
raz nałóżmy na nakrętkę nadmuchany 
balon, otwórzmy nakrętkę i przesuń-
my poduszkowca. Praktycznie jedzie 
samodzielnie. Z jednego końca pokoju 
do drugiego. A może by tak zrobić wy-
cieczkę po dywanie? Po ręczniku? Po 
schodach? Po trawie? Po pozbruku? To 
jest naprawdę przednia zabawa. Radzę 
tylko zaopatrzyć się w pompkę do balo-
nów, bo ciekawość dzieci jest nieogra-
niczona.

Mam nadzieję, że te kilka opisów za-
chęci Czytelników do kreatywnych za-
baw doświadczalnych ze swoimi pocie-
chami. Naprawdę warto.

~ Iwona Dostatnia

O zabawach doświadczalnych słów kilka...
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Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Nasi „Mali aktorzy”
Czy dziecko może czerpać radość z obcowania z te-

atrem? Tak, szczególnie, jeśli samo jest nie tylko wi-
dzem, ale aktorem. W czasie przedstawienia dziecko 

przejmuje rolę granej postaci opracowując ruchem, gestem, 
mową, mimiką, śpiewem kogoś innego. W czasie przygotowa-
nia do spektaklu podnosi się poziom funkcjonowania w wie-
lu sferach – pamięć słuchowa, ruchowa, słowna, koncentra-
cja, mowa, słownictwo, artykulacja, percepcja słuchowa oraz 
koordynacja wzrokowo-ruchowa. Odgrywanie ról daje dzie-
ciom poczucie własnej wartości, dostarcza prawdziwej rado-
ści, rozwija dyspozycje twórcze dzieci. Chcąc stworzyć na-

Przedszkole „Leśne Skrzaty” Przeźmierowo

Zajączek atrakcją kiermaszu wielkanocnego

Okres przed Wielkanocą 
w Przedszkolu „Leśne Skrza-
ty” w Przeźmierowie obfito-

wał w tym roku w ciekawe wydarzenia. 
Jednym z nich były odwiedziny przed-
stawicieli ze Starego Browaru w Po-
znaniu. Przywieźli oni ze sobą ogromną 
figurę fioletowego zająca wielkanoc-
nego, gdyż okazało się, że… nasze 
przedszkole wygrało główną nagrodę 
w konkursie pt. „Zając Wielkanocny 
Starego Browaru dla przedszkolaków”! 
Wszystkie Skrzaty nie kryły swojej 
wielkiej radości i od razu wyściskały 
nowego przyjaciela. Stoi on teraz dum-
nie w przedszkolnym korytarzu i wita 
dzieci każdego dnia. 

Z kolei 11 kwietnia w naszym przed-
szkolu odbył się kiermasz wielkanocny 
zorganizowany przez Radę Rodziców. 
Tego dnia korytarz wypełnił się kolo-
rowymi pracami plastycznymi dzieci 
oraz zapachem ciast. Stoisko cieszy-
ło się ogromnym zainteresowaniem 

naszych milusińskich i ich rodziców. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
zaangażowanie w wykonanie ozdób 

świątecznych oraz przygotowanie słod-
kich wypieków. 

 ~ Agata Kulawiak

szym przedszkolakom sposobność wykazania się talentami 
aktorskimi wychowawczynie przygotowały z dziećmi insceni-
zacje. Wiewiórki zaprezentowały się w przedstawieniu „We-
sołe ZOO”, zaś Jeżyki w przedstawieniu „Cztery Pory Roku”. 
W trakcie występów przedszkolaki były bardzo przejęte swo-
imi rolami, a my jesteśmy z nich bardzo dumne.

~ Renata Włodarczak
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Dzień po dniu Internet oferuje naszym dzieciom sze-
reg fascynujących... i totalnie zajmujących czas tre-
ści w postaci aplikacji, memów, portali i tzw. social 

mediów.
To z naszej strony – odpowiedzialnych i troskliwych rodzi-

ców – dzieci powinny usłyszeć, że możliwości, jakie oferuje 
nam cyberprzestrzeń – to dwie całkiem różne strony.

„O jasnej stronie mocy” Internetu w mniejszym lub więk-
szym stopniu zdajemy sobie sprawę. Znacznie trudniej wyła-
pać zagrożenia płynące z tej „ciemnej, mrocznej i nie do koń-
ca przewidywalnej”. Są to treści, do których można dotrzeć 
niejednokrotnie – jednym kliknięciem, bez pytania o wiek, 
dojrzałość emocjonalną oraz sytuację młodego człowieka! 

Musimy zatem nauczyć się przewidywać i pamiętać, że 
o tym, czy są to informacje odpowiednie dla dojrzewającego 
dziecka, decyduje czasami zupełnie obcy człowiek po dru-
giej stronie sieci, że są osoby, które świadomie, anonimowo 
prowokują do zachowań agresywnych, zarządzają emocjami, 
czyli manipulują postepowaniem młodego człowieka. Nie-
zbędna jest nasza czujność – wsparcie oraz dyskretne obser-
wowanie treści, z jakimi nasze dzieci mają kontakt.

Szkoła Podstawowa w Lusówku

BO JAK NIE MY – TO KTO?

Biorąc pod uwagę skalę negatywnych działań wobec naj-
młodszych użytkowników sieci (np. Blue Whale Challenge) 
– włączyliśmy się w program Bezpiecznej Szkoły Cyfrowej. 
Projekt CYFROWOBEZPIECZNI powstał przede wszyst-
kim po to, aby skutecznie odpowiadać rodzicom i dzieciom 
na wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zaso-
bów cyberprzestrzeni. 

W tym roku udało nam się zorganizować cykl lekcji pro-
filaktycznych „Powiedz stop cyberprzemocy!”. Zajęcia 
pozwoliły najstarszym uczniom włączyć się w działania 
edukacyjne dla klas młodszych, spotkać z osobami odpowie-

dzialnymi za bezpieczeństwo w sieci. Uczniowie po zaję-
ciach otrzymali specjalne certyfikaty.

Klasy czwarte wzięły udział w warsztatach profilaktycz-
nych „Uzależnienie od komputera”.

Najmłodsze klasy wzięły udział w warsztatach poświę-
conych ostrożności wobec obcych; dzieci zdobyły wiedzę 
komu i w jakich sytuacjach mogą bezpiecznie podać swój 
adres oraz w jaki sposób wezwać służby ratownicze w przy-
padku niebezpieczeństwa.

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cy-
frowa jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kom-
petencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w za-
kresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz re-
agowania na zagrożenia”.

~ Małgorzata Kaczmarek- Łuczka
Szkoła Podstawowa w Lusówku
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Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Dzień Ziemi

Szkoła Podstawowa w Lusowie

W Lusowie nie zapominamy
o Dniu Ziemi i wspieramy talenty

Bardzo ciekawe rzeczy działy się w naszej szkole 20 
kwietnia z okazji Dnia Ziemi. Starsze dzieci uczestni-
czyły w lekcjach dotyczących surowców mineralnych 

Ziemi: soli kamiennej, węgla kamiennego i rud metali. Zajęcia 
prowadzone były w ramach Programu Edukacja Geologiczna 
przez pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego. 
Młodsi uczniowie uczestniczyli w warsztatach na temat ener-
gii odnawialnej, dowiedzieli się jak dbać o środowisko i jak 
propagować postawy proekologiczne. 

Poza tym wszyscy pisali Listy do Ziemi, poruszające te-
matykę niskiej emisji i gospodarki odpadami, a także wzięli 
udział w niezwykłym, szkolnym pokazie mody ekologicznej, 
by na koniec wspólnie posadzić drzewko i rośliny zielone na 
terenie szkoły. ~ Marta Gawelska

Od wielu lat 22 kwietnia ob-
chodzony jest Międzynaro-
dowy Dzień Ziemi. Tego dnia 

promując postawy ekologiczne nie-
którzy uczestniczą w akcji „Sprząta-
nie Świata”, inni sadzą drzewa, a jesz-
cze inni przesiadają się na rower lub 
idą piechotą do pracy lub szkoły.  
I w Szkole Podstawowej w Luso-
wie nie zapomniano o planecie Zie-

ma, organizując wiele działań mają-
cych na celu zwrócenie uwagi uczniom 
na to, jak ważne jest codzienne życie  
w zgodzie z naturą. Z tej okazji szkolna 
sala gimnastyczna zamieniła się także 
w wybieg dla modelek i modeli, którzy 
zaprezentowali stroje wykonane ze zu-
żytych, „niepotrzebnych” materiałów. 
W rolę światowej sławy, szalonego pro-
jektanta Johna Gooda wcielił się Jędrek 

Szmyt z 6a. Oprócz pokazu, w którym 
wzięli udział chętni uczniowie, stwo-
rzono szkolny eko-kodeks. Wszyst-
kie klasy 3-6 wraz ze swoimi wycho-
wawcami wykonały plakaty i ułożyły 
łatwo zapadającą w pamięć rymowan-
kę, dotyczącą postępowania zgodnego 
z najnowszymi trendami ekologii. Naj-
młodsze klasy wykonały zabawki i in-
strumenty z materiałów ekologicznych, 
które utworzyły wystawę, zdobiącą 
korytarz szkoły, a instrumenty zosta-
ły wykorzystane jako akompaniament 
do śpiewanej przez dzieci podczas po-
kazu mody piosenki pt. „Posprzątajmy 
świat.” 

Kreatywność uczniów przerosła 
wszelkie oczekiwania, czego  potwier-
dzeniem był także Szkolny Przegląd 
Talentów. Był śpiew, taniec, gra na 
instrumentach oraz zabawa kubkami 
Speedstacks. Dziesięcioletnia Julia Ku-
cemba z Lusowa jako jedyna reprezen-
towała Polskę w World Sport Stacking 
Championships 2017 rozgrywanych na 
Tajwanie. 

~ Justyna Dąbrowska,
Przemysław Stasiak
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Szkoła Podstawowa w Lusówku

Jest takie miejsce
Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Przybyłem, 
zadeklamowałem, 
zwyciężyłem

„Jest takie miejsce u zbiegu dróg,
gdzie się spotyka zachodem wschód…”
 Jan Pietrzak „Taki kraj”

Nasza Ojczyzna… Polska… Miejsce, które na przestrze-
ni wieków zmieniało się, upadało, poddawane było 
próbom i dramatycznym represjom…trwa do dziś!

Kraj, którego zawiłe losy wielokrotnie pokazywały nam,  
że tylko odwaga, zbiorowa troska o dobro, a nawet rezygnacja 
ze swoich drobnych planów życiowych na rzecz tych ważniej-
szych mogła „dźwignąć naszą polskość z kolan”.

28 kwietnia, na kilka dni przed Narodowym Świętem Trze-
ciego Maja, uczniowie Szkoły Podstawowej w Lusówku przy-
gotowali program artystyczny poświęcony pierwszej w Europie 
i drugiej na świecie, po amerykańskiej – Konstytucji. 

Najstarsi uczniowie w sposób szczery i niezwykle wzruszają-
cy pokazali nam tego dnia sens świętowania tej daty… 

Kiedy na scenie pojawił się poczet sztandarowy – podczas 
wspólnego wykonania Hymnu Polski niejednemu z nas „zakrę-
ciła się w oku łza”.

Chwilę później byliśmy świadkami obrad sejmiku uczniow-
skiego, podczas którego Maja wraz z innymi uczniami starała 
się przybliżyć najmłodszym dzieciom, które jeszcze nie znają 
zbyt dobrze historii Polski, czym jest konstytucja, jak ważne 
jest to wydarzenie dla rzeczywistości, w której dzisiaj żyjemy. 
Czym jest wolność, honor i pamięć narodowa o tych, co odeszli 
walcząc o naszą przyszłość… Kim był Marszałek? Konfederaci 
barscy, Stanisław August Poniatowski (w którego rolę doskona-
le wcielił się nasz katecheta Radosław Nowakowski)?

Najważniejszym przesłaniem tej uroczystości była myśl, że 
tylko troska o przeszłość, znajomość losów Naszej Ojczyzny, 
przekazywana z pokolenia na pokolenie prawdziwie scala spo-
łeczeństwo, a naród, który odrywa się od „swoich korzeni” – 
nie ma fundamentów do budowania przyszłości i prędzej, czy 
później ginie… 

Wszystkim uczniom naszej Szkoły oraz Ilonie Barczykow-
skiej, Renacie Kudłaszyk i Małgorzacie Witkowiak – składamy 
serdeczne podziękowania za przygotowanie uroczystości.

M. Kaczmarek-Łuczka

Dokąd powinien udać się impresario (organizator wystę-
pów artysty – wg. Słownika Języka Polskiego), który 
pragnąłby znaleźć najlepszych recytatorów w powiecie 

poznańskim i w województwie wielkopolskim? Otóż musi od-
wiedzić Szkołę Podstawową im. A. Fiedlera w Przeźmierowie, 
bo w tym roku wszystkie tytuły mistrzowskie znalazły się w na-
szych rękach.

7 kwietnia Tomasz Urbaniak z klasy 6b i Wiktoria Barto-
siak z klasy 3c stawili się w MDK2 w Poznaniu w finale XXXII 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego, natomiast Paweł 
Jakubowicz z klasy 5a i Kinga Osowczyk z 3g pojechali do Mu-
rowanej Gośliny na powiatowy finał „Wiosennego przebudze-
nia”. Konkurencja była ogromna – utwory prezentowali finali-
ści wybrani z całej rzeszy kandydatów i kilkudziesięciu szkół 
od Konina po Stęszew. Na tym etapie nie było słabych czy prze-
ciętnych wykonań. Po wielu wzruszeniach i uśmiechach w cza-
sie ogłaszania wyników zapadła pełna napięcia cisza.

Proszę Państwa! Pierwszym recytatorem województwa 
w swojej grupie wiekowej został Tomek Urbaniak, nato-
miast Wiktoria Bartosiak otrzymała jedyne wyróżnienie (czy-
li w praktyce – zajęła czwarte miejsce), co uczyniło nas naj-
bardziej utytułowaną szkołą w tym konkursie. W tym samym 
czasie trzydzieści kilometrów dalej za Pierwszego Recytatora 
Powiatu uznano Pawła Jakubowicza. Przybyli, zadeklamowali 
i zwyciężyli. Ogromne gratulacje!

~ SP Przeźmierowo
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Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Erasmus+ w Bułgarii

Gimnazjmu w Tarnowie Podgórnym

Przez trudy do gwiazd

W kwietniu przedstawiciele grupy projektowej nasze-
go gimnazjum, uczniowie i nauczyciele, uczestni-
czyli w drugim spotkaniu szkół współpracujących 

w projekcie Erasmus+, które odbyło się w bułgarskiej szkole 
St.St.Cyril and Methodius w Kamen. 

Tematem spotkania była głównie geografia i astronomia. 
Szkoła goszcząca zorganizowała szkolenie na temat używania 
smartfonów na lekcjach geografii oraz wizytę w Planetarium, 
a także prelekcję w muzeum soli. 

Wyjazd był też okazją do poznania kultury, stylu życia i wa-
lorów turystycznych kraju partnerskiego. Zwiedziliśmy trady-
cyjny dom bułgarski, muzea i miejsca historyczne w Sliven, 
Yambol, a także przepiękne górskie Veliko Tarnowo i urokliwe 
ogrody morskie w Burgas. 

Przed kolejną grupą projektową przygoda letnia w Turcji, 
gdzie odbędzie się obóz nad jeziorem ze szkoleniem z robotyki 
dla uczniów i nauczycieli. 

  ~ Elżbieta Kubiak

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie z Gimnazjum 
im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym 
uczestniczyli w różnych konkursach przedmioto-

wych. Dzięki intensywnym przygotowaniom, zaangażowaniu, 
ambicji i przy wsparciu nauczycieli osiągnęli wspaniałe sukce-
sy. 

  21 stycznia Zuzanna Janiec z klasy III a, miłośniczka lite-
ratury polskiej i obcej, została finalistką Wojewódzkiego Kon-
kursu Języka Polskiego, którego organizatorem było Kurato-
rium Oświaty w Poznaniu. W gronie najlepszych recytatorów 
poezji i prozy w powiecie znalazła się kolejna uczennica klasy 
III a – Anna Pietrzak, która zajęła II miejsce w XVIII Powia-
towym Konkursie Recytatorskim Uczniów Szkół Podstawo-
wych i Gimnazjów „Wiosenne Przebudzenie”, organizowanym 
w dniu 7 kwietnia przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Murowanej Goślinie.

Doskonałą znajomością języka angielskiego i wiedzą na temat 
kultur krajów anglojęzycznych wykazał się Jakub Barcik, uczeń 
klasy II c, który 11 marca uzyskał tytuł laureata Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Angielskiego. Natomiast Ida Owczarek z kla-
sy III e, zafascynowana językiem niemieckim i kulturami kra-

jów niemieckojęzycznych, zakwalifikowała się do wojewódz-
kiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego. 

Uczniowie Gimnazjum im. Integracji Europejskiej w Tarno-
wie Podgórnym osiągnęli także znakomite sukcesy w zakre-
sie przedmiotów ścisłych. Bartek Zwoliński, uczeń klasy III c, 
miłośnik biologii, znalazł się w gronie gimnazjalistów zakwa-
lifikowanych do etapu ponadwojewódzkiego Konkursu Przy-
rodniczego „Ptaki Polski” dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów. Wytrwale walczyli o sukces nasi informatycy 
w składzie: Krzysztof Bryszak i Bartosz Trzeciak z klasy II c 
oraz Wojciech Gładysz z klasy II b. W grudniu 2016 r. zajęli V 
miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego 
„Avatarek”.

W społeczności uczniowskiej znajdują się również znakomi-
ci sportowcy. Nasze waleczne gimnazjalistki zajęły drużynowo 
II miejsce w finale powiatu w indywidualnych biegach przeła-
jowych. Dzielni chłopcy zajęli trzecie miejsce w wyżej wymie-
nionych zawodach.

Jesteśmy bardzo dumni z sukcesów naszych uczniów. Gratu-
lujemy im wspaniałych wyników i życzymy wytrwałości w re-
alizacji swoich marzeń.  ~ gtp
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Tarnowo Podgórne, 15 maja 2017 r. WZP. 6721.6.2017

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o przystąpieniu do opracowania  zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Sierosławiu – dla działki nr 
169/1.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne 
Uchwały Nr XLII/663/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie: przy-
stąpienia do opracowania  zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Sierosławiu – dla działki nr 169/1.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na 
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 14 czerwca 2017 r.

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

 WZP.6721.4.2016
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, 
w rejonie ulic: Bukowskiej, Batorowskiej, Wierzbowej i Długiej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 
353 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w Wysogotowie, w rejonie ulic: Bukowskiej, Batorowskiej, 
Wierzbowej i Długiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 24 maja 2017 r. do 23 czerwca 2017 r., ul. Poznańska 
115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 5 czerwca 2017 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do 
Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wy-
mienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy składać 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2017 r. Organem właści-
wym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

LO w Tarnowie Podgórnym

Warsztaty matematyczne

6 kwietnia uczniowie klas trzecich pod opieką nauczycie-
li matematyki Anna Gorońskiej i Mirosławy Przyłudz-
kiej-Moryl wyruszyli do Sierakowa na drugie w historii 

tarnowskiego liceum warsztaty matematyczne dla wszystkich 
klas maturalnych. Przez dwa dni uczniowie pilnie przygoto-
wywali się do najtrudniejszego egzaminu maturalnego. Roz-
wiązywali arkusze, powtarzali wzory oraz omawiali najczę-
ściej występujące zadania na maturze. Nie zabrakło jednak 
dobrej zabawy i integracji, tak niezbędnej po trzech latach 
wspólnej nauki. Humory dopisywały wszystkim, a matema-
tyka nigdy wcześniej nie wydawała się tak przyjemna. 

 ~ Anna Gorońska 
 nauczyciel matematyki 

Po czterech latach tytuł Mistrza Polski w kręglarstwie 
klasycznym wrócił do Tarnowa Podgórnego, które 
może pochwalić się najbardziej utytułowaną  drużyną 

w  Polsce. 9 kwietnia w kręgielni Vector odbył się turniej fina-
łowy superligi mężczyzn. Wzięły w nim udział trzy drużyny z 
czterech: KS Alfa Vector Tarnowo Podgórne, KK Dziewiątka 
Amica Wronki i KS Start Gostyń. W składzie mistrzowskiej 
drużyny Alfy Vector znaleźli się: Marcin Grzesiak, Leszek 
Torka, Maciej Krzyżostaniak, Piotr Kaczmarek, Tomasz Ma-
słowski, Dawid Strzelczak, Michał Grędziak, Jarosław Bonk 
oraz trener Jarosław Michalak. 

Dzień wcześniej, podczas turnieju finałowego, drużyna ko-
biet Alfy Vector zdobyła tytuł II Wicemistrzyń Polski. Odbył 
się w Lesznie i wystartowało w nim sześć drużyn. Skład dru-
żyny brązowych medalistek w sezonie 2016/2017: Izabela 
Torka, Weronika Torka, Dominika Zygarłowska, Liwia Strzel-
czak, Joanna Filip, Aleksandra Bonk, Marta Duszyńska oraz 
trenerka Joanna Bonk. ~ Ania Lis

Złoto i brąz
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Obiektywna ocena i  analiza? Nie do końca
Odpowiedź Zarządu GKS Tarnovia

Oficjalne rozpoczęcie sezonu kolarskiego 2017 odbyło 
się 9 kwietnia w Sobótce. W inauguracyjnym XXX 
wyścigu Ślężański Mnich najlepszy wynik z KK Tar-

novia Tarnowo Podgórne uzyskał Tobiasz Pawlak, który był 
dwudziesty czwarty na 126-kilometrowej trasie.

Kolejne zawody odbywały się od 12 do 14 kwietnia na we-
lodromie w Pruszkowie. Podczas torowego Pucharu Polski 
Pierwszego młodzieżowcy: Tobiasz Pawlak, Mikołaj Sójka, 
Paweł Zaleśny i Borys Korczyński w wyścigu drużynowym 
na dochodzenie zajęli trzecie miejsce, a juniorzy: Marcel Mu-
sielak, Adam Sieradzki, Jakub Śmieszek i Norbert Śmieszek 
zajęli w tej samej konkurencji dziewiąte. W sprincie druży-
nowym orlicy: Adrian Mrówka, Borys Korczyński, Tobiasz  
Pawlak stanęli na trzecim stopniu podium, a skład Paweł Za-
leśny, Mikołaj Sójka, Marcin Karbowy zmagania zakończyli 
na dziesiątym miejscu. Kolejnym udanym startem może po-
chwalić się Tobiasz Pawlak, który 23 kwietnia wygrał Puchar 
Polski/XIV Memoriał Szymona Wołocha ze startu wspólnego 
w Grudziądzu. W tym samym wyścigu jego klubowy kolega 
Marcin Karbowy był piąty. 

30 kwietnia odbył XXXII Ogólnopolski Wyścig Kolarski 
„O Puchar Wójta Gminy Chrząstowice”, podczas którego Pa-
weł Zaleśny zajął drugie miejsce w orlikach i trzecie w kat. 
open. Wyścigiem kończącym pierwszy miesiąc ścigania się 
był Karpacki Wyścig Kurierów, który rozpoczął się 29 kwiet-
nia, a zakończył 2 maja. W składzie drużyny KK Tarnovia 
znaleźli się: Marcin Karbowy, Mikołaj Sójka, Adrian Mrówka, 
Tobiasz Pawlak i Patryk Krzywda. Zawodnicy przejechali bli-
sko 450-kilometrów na trasie Tarnów – Nowy Sącz – Oświę-
cim – Jabłonka - Veszprem – Papa. ~ Ania Lis

Kolarski kwiecień

W kwietniowym numerze „Są-
siadki-Czytaj” ukazał się ar-
tykuł autorstwa prezesa KK 

Tarnovia Grzegorza Wasielewskiego, pre-
zentujący osiągnięcia kolarzy z Tarnowa 
Podgórnego. Serdecznie gratulujemy tych 
sukcesów. Jednocześnie pragniemy usto-
sunkować się do przedstawionej na koń-
cu artykułu informacji o braku zdobyczy 
punktowych naszego klubu – GKS Tarno-
via – we współzawodnictwie sportowym 
dzieci i młodzieży.

Przede wszystkim system sportu mło-
dzieżowego jest podporządkowany dys-
cyplinom indywidualnym. Trudno zatem 
tylko na tej podstawie oceniać obiektyw-
nie funkcjonowanie danego Klubu. Po-
nadto sekcje lekkiej atletyki, pływania i 
triathlonu funkcjonują w GKS Tarnovia 
od niedawna. Liczymy na to, że w przy-
szłości zawodnicy będą odnosić sukce-
sy na arenach ogólnopolskich, ale teraz 
są dopiero na początku swojej sportowej 
drogi. Natomiast sekcja piłki nożnej sku-
pia ponad 200 zawodników, w zdecydo-
wanej większości mieszkańców Gminy 
Tarnowo Podgórne. Obecnie sportowo 
osiągają oni coraz lepsze wyniki. Jednak 
w rywalizacji ogólnopolskiej w młodzie-
żowej piłce nożnej liczą się kluby, których 
seniorskie zespoły grają w Ekstrakla-

sie lub I lidze. Kluby, które mają zaple-
cze organizacyjne i bazę, umożliwiającą 
tworzenie profesjonalnych akademii pił-
karskich. Natomiast w przypadku GKS 
Tarnovii głównym celem szkolenia mło-
dzieży jest wyszkolenie wychowanków 
dla I drużyny grającej obecnie w IV lidze.

Piłka nożna jest najpopularniejszą dys-
cypliną sportu. Pływanie, lekka atletyka i 
triathlon są z kolei naturalnymi, niezwy-
kle pomocnymi w kształtowaniu spraw-
ności i zdrowia dyscyplinami. Naszym 
zdaniem tworząc sekcje w GKS Tarnovia 
wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom 
społeczności naszej Gminy. A dostęp-
ność, naturalne formy ruchu i racjonalne 
wykorzystanie posiadanej bazy sportowej 
znajdują potwierdzenie w sportowym pla-
nie działalności GKS Tarnovia, którego 
najważniejszym celem jest jak najszersza 
oferta dla dzieci i młodzieży oraz doro-
słych z Gminy Tarnowo Podgórne.

Warto w tym miejscu porównać – w 
Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej jest 
zarejestrowanych około 700 klubów (w 
całym kraju około 10 000). Natomiast ko-
larstwo to w Wielkopolsce 42 kluby, na-
tomiast Polski Związek Kolarski to 245 
klubów, w tym wiele UKS-ów, będących 
filiami klubów głównych. W KK Tarno-
via jest podobnie – jest kilka UKS ów.

Oceniając poziom dotacji Grzegorz 
Wasielewski wspomniał, że GKS Tarno-
via otrzymuje największą dotację w Gmi-
nie. Rzeczywiście, kwota ta jest niemała 
i pozwala na zapewnienie zajęć sporto-
wym na możliwie najwyższym poziomie. 
Trzeba jednak jednocześnie pamiętać, że 
w czterech sekcjach GKS Tarnovia trenu-
je około 250 zawodników i zawodniczek, 
natomiast w KK Tarnovia jest 44 zawod-
ników (dane ze strony internetowej Klu-
bu). W GKS Tarnovia jest zatrudnionych 
14 szkoleniowców w czterech sekcjach, 
natomiast w Klubie Kolarskim tych tre-
nerów jest czterech. I dopiero przelicze-
nie dotacji na jedną osobę pokazuje jakie 
rzeczywiste kwoty są przeznaczone przez 
Gminę Tarnowo Podgórne w ramach do-
tacji na szkolenie jednego zawodnika w 
danym klubie. W przypadku GKS jest to 
kwota 1 833 zł rocznie, natomiast w KK 4 
100 zł. Tyle mówią liczby…

Zdaniem Zarządu GKS Tarnovia sukce-
sy sportowe KK Tarnovia są godne uzna-
nia. Uważamy jednak, że nie upoważnia-
ją one do stronniczego – naszym zdaniem 
–  oceniania działalności naszego Klubu. 

Ze sportowym pozdrowieniem
~ Zarząd Gminnego Klubu Sportowego 

Tarnovia Tarnowo Podgórne
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Zbliża się lato, a wraz z nim emocje sportowe na gmin-
nych plażach. Zwycięzca I edycji Budżetu Inicjatyw 
Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne – mieszkaniec 

Tarnowa Podgórnego i pasjonat siatkówki Błażej Szubstarski 
organizuje cykl turniejów tej dyscypliny sportowej, ale w wer-
sji na piasku. 

Cykl ma się składać z dwóch turniejów eliminacyjnych oraz 
turnieju finałowego. Pierwszy turniej eliminacyjny odbędzie 
się 4 czerwca na terenie Tarnowskich Term. Drugi – na plaży 
w Tarnowie Podgórnym przy ul. Ogrodowej 4 – zaplanowany 
jest na 11 czerwca. Z tych eliminacji zostaną wyłonione naj-
lepsze drużyny, które zmierzą się w wielkim finale, 18 czerw-
ca, na plaży w Lusowie, gdzie poza siatkówką plażową prze-
widzianych jest mnóstwo atrakcji, zarówno dla najmłodszych 
jak i dla dorosłych między innymi pokaz zumby, crossfitu, tur-
niej mini siatkówki. 

Wszystkich chętnych zawodników zapraszamy do udziału,  
a fanów do kibicowania. W celu wzięcia udziału w turnieju 
prosimy o kontakt z organizatorem Błażejem Szubstarskim, 
tel. 509 747 478, e-mail blazejszubstarski@gmail.com.

Zapowiadają się niezapomniane emocje!
~ Organizatorzy

Tegoroczną czwartą edycję Biegu Unijnego, który od-
był się 1 maja w Przeźmierowie, ukończyło 213 osób. 
W kategorii open kobiet z czasem 38 min. 12 sek. zwy-

ciężyła Justyna Papież z Jarocina. Wśród mężczyzn triumfo-
wał Paweł Tarasiuk z Poznania, który 10-kilometrową trasę 
pokonał w 33 min. 20 sek. Na drugim miejscu w kat. kobiet 
uplasowała się Gabriela Trzepacz z Turku (42:42), a na trze-
cim Patrycja Grzeszczyk z Dąbrówki (45:33). W kat. męż-
czyzn drugie miejsce zajął ubiegłoroczny zwycięzca Biegu 
Unijnego Bartosz Majorczyk z Karczewa (34:27), a trzecie 
Przemysław Fornalik ze Lwówka Wielkopolskiego (35:06.)

W klasyfikacji sołectw Gminy Tarnowo Podgórne pierwsze 
miejsce zajął Sylwester Swat z Przeźmierowa, który uzyskał 
czas 36.31, drugie Marcin Kutkowski (36:55), a trzecie Michał 
Kutkowski (37.08) – obaj z Tarnowa Podgórnego. Szczegó-
łowe wyniki poszczególnych kategorii dostępne są na stronie  
www.czasnachip.pl 

Organizatorzy – OSiR Tarnowo Podgórne, UKS Orkan 
i UKS Sprint Przeźmierowo – dziękują C.H. Auchan Swa-
dzim, Centrum Terapii Manualnej z Sierosławia, Teatrowi 
Nowemu im. T. Łomnickiego w Poznaniu, Centrum fitness 
Wuef Club z Tarnowa Podgórnego, pracowni Kwiatowe In-
spiracje oraz myjni samochodowej z Przeźmierowa za ufun-
dowanie nagród. Organizatorzy pragną podziękować również 
wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie, 
którzy pomagali w obsłudze Biegu Unijnego, Straży Pożarnej 
i Gminnej z Tarnowa Podgórnego, Policji oraz kibicom, którzy 
dopingiem wspierali Biegaczy.

Podziękowania także dla serwisu i salonu Nissana Polody za 
udostępnienie samochodów, zespołu The Gadabouts oraz dla 
Gminy Tarnowo  Podgórne, z budżetu której tegoroczny Bieg 
Unijny był współfinansowany.  ~ Ania Lis

Rusza Grand Prix 
Gminy Tarnowo Podgórne 
w Siatkówce Plażowej

Czwarty Bieg Unijny

Zwycięzcy Biegu Unijnego:  Justyna Papież i  Paweł Tarasiuk
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Wywiad z Julią Kucembą – 
uczennicą Szkoły Podstawo-
wej w Lusowie, reprezen-

tantką Polski na Mistrzostwach Świata 
w Sport Stackingu, które odbywały się 
14 do 16 kwietnia w Kaohsiung – mie-
ście położonym w południowo-zachod-
nim Tajwanie i jej mamą Agnieszką.

Gdyby nie Julia to najprawdopo-
dobniej nie wiedziałabym co to Sport 
Stacking. 

Mama Agnieszka: To tak jak więk-
szość osób. Julia po raz pierwszy ze-
tknęła się z tym sportem w szkole. Bak-
cyla do układania kubków przez dzieci 
zaszczepiła Beata Zgoła – nauczycielka 
matematyki w SP w Lusowie. Julia swój 
pierwszy komplet kubeczków dostała 
pod koniec lipca ubiegłego roku.

Julia Kucemba: Wcześniej ćwiczyłam 
na nieprawdziwych kubeczkach, tzn. 
plastikowych albo styropianowych do 
napojów. Teraz mam już kubki dla po-
czątkujących i zaawansowanych.

Czy w Polsce ten sport jest popular-
ny?

Mama: Mało, ale jest grupa osób, któ-
ra układa. 

Julia: Na zawodach w Jastrzębiu 
Zdroju rozgrywanych w ramach Śląskiej 
Ligi Speedcubingu było około 20 osób.

Czy Julia często bierze udział w za-
wodach stackingowych?

Mama: Jak dotąd Julia wzięła udział 
w biciu rekordu Guinnessa w liczbie 
osób jednocześnie układających Speed 
Stacks wraz z innymi uczniami ze swo-
jej szkoły. Poza tym pod koniec ubie-
głego roku wystartowała w Mistrzo-
stwach Szkoły, w których zwyciężyła we 

wszystkich trzech kategoriach. Pobiła 
wówczas rekord Polski w swojej kate-
gorii wiekowej, który został zatwierdzo-
ny przez światową organizację WSSA. 
Pojawiła się wówczas propozycja wy-
jazdu na Tajwan na Mistrzostwa Świa-
ta w Sport Stackingu. Początkowo nie 
byłam przekonana co do tego wyjazdu. 
Jednak dzięki wsparciu Gminy Tarnowo 
Podgórne, Pałacu Jaśminowego w Ba-
torowie oraz Szkoły Podstawowej w Lu-
sowie podjęłyśmy decyzję, że skorzysta-
my z propozycji i polecimy na Tajwan.

Ile osób wystartowało na tych Mi-
strzostwach?

Julia: Ponad 400 z całego świata.
Mama: W tym ponad 200 z Tajwanu.
Julia zajęła 6 miejsce w cyklu i 7 

w 3-3-3. Na czym polega cykl i co 
oznaczają te cyfry?

Julia: Cykl to wielokrotne układanie 
i składanie kubków, tak aby powstawały 
figury w kolejności: 3-6-3, 6-6, później 
1-10-1, a na koniec 3-6-3. W cyklu uzy-
skałam czas 7.7 sek. i zajęłam 6 miejsce. 
W 3-3-3 miałam czas 2.4 sek.

Mama: W 3-6-3, czyli ułożeniu trzech 
piramid, gdzie dwie składają się z trzech 
kubków, trzecia – środkowa z sześciu Ju-
lia miała rewelacyjny czas i zajęła 12. 
miejsce. Setne sekundy zaważyły o tym, 
że nie przeszła do finału. Julia była je-
dyną Europejką, która awansowała do 
pierwszej dziesiątki. Zadziwiła trenerów 

z Australii i Stanów Zjednoczonych swo-
imi umiejętnościami i opanowaniem, 
tym jak poradziła sobie ze stresem.

Julia: Stres mi minął przy pierwszej 
próbie, jak uzyskałam najlepszy swój 
czas 7 sek. i byłam bardzo zadowolona. 

Często trenujesz? 
Julia: Jak tylko mam czas i siły. 
Mama: Julka układa, gdy tylko może. 

Wykorzystuje każdą wolną chwilę, na-
wet gdy jest bardzo zmęczona. Sama 
sobie jest trenerką. Poza przepisowymi 
układami wymyśla też swoje układy oraz 
różne triki.

Czy masz jakieś plany i marzenia 
związane ze sport starkingiem na 
przyszłość?

Julia: Chciałabym za rok pojechać na 
Mistrzostwa Świata w Stanach Zjedno-
czonych.

Mama: Fajnie byłoby gdyby poje-
chała większa reprezentacja z Polski. 
Wówczas można było by wystartować 
w sztafecie. Już padła pierwsza propozy-
cja, aby stworzyć Stowarzyszenie Sport 
Stackingu w Polsce. Pozwoliłoby to na 
zebranie grupy osób, która mogłaby sta-
nowić drużynę oraz być może sponso-
rów na kolejne Mistrzostwa.

~ Rozmawiała Ania Lis
Film pokazujący próbkę umiejętno-

ści Julki dostępny jest na profilu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne na Facebooku – 
opublikowany 25 marca.

Sport Stacking Julii
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11 marca – a zatem przed rozpoczęciem rundy re-
wanżowej – pojechaliśmy do Komornik, aby wal-
czyć o awans do ćwierćfinału regionalnego Pucha-

ru Polski. Spotkanie z Wielkopolską Komorniki pierwszym 
strzałem otworzył Zbigniew Zakrzewski, który później doło-
żył jeszcze dwie bramki. Dodatkowo na listę strzelców wpi-
sali się dwukrotnie Ślusarski i Jerzewski. Gospodarze zdołali 
zdobyć bramkę honorową i ostatecznie przegrali 1:7. Taki 
wynik oczywiście dał nam awans do ćwierćfinału, a tam cze-
kał na nas bardzo trudny rywal – Grom Plewiska.

A tego spotkania długo nie zapomnimy. 5 kwietnia w Tar-
nowie Podgórnym byliśmy świadkami niezwykłego meczu. 
Goście już w 6. minucie wyszli na prowadzenie. 3 minuty 
później odpowiedział im Paweł Kowal, który wyrównał na 
1:1. Minęło kolejne 7 minut i Grom ponownie był na pro-
wadzeniu…, z którego cieszył się raptem 6 minut, ponieważ 
w 22. minucie bramkę wyrównującą zdobył Bartosz Ślusar-
ski. Już wówczas było niezwykle gorąco, ale po kolejnych 
6. minutach goście ponownie wyszli na prowadzenie, które 
utrzymali tylko 3 minuty. W 31. minucie Marcin Mazurek 
strzelił gola z rzutu karnego (faul na Ślusarskim) i wyrównał 
stan meczu na 3:3. Z takim wynikiem oba zespoły udały się 
do szatni na przerwę. Druga połowa to walka o każdy cen-
tymetr boiska, każda akcja czy sytuacja była na wagę złota. 
W 75. minucie Zbigniew Zakrzewski był faulowany w polu 
karnym i do piłki podszedł nasz nowy piłkarz, Błażej Teli-
chowski, który zdobył bramkę i wysunął nas na prowadze-
nie. Ostatnie 15 minut to jeszcze więcej emocji, m.in. druga 
żółta kratka i usunięcie z boiska Marcina Kikuta czy stały 
fragment gry wykonywany przez Grom z 5. metra naszego 
pola karnego. Po czterech doliczonych minutach sędzia za-
kończył mecz, a my awansowaliśmy do półfinału! Najpierw 
trzęsienie ziemi, potem napięcie rośnie. W półfinale czekał 

Finał Pucharu Polski w Tarnowie Podgórnym!
na nasz III-ligowy Lech II Poznań, który w swoim półfinale 
pokonał Błękitnych Wronki (5:1).

Nigdy wcześniej w historii nie wygraliśmy z drużyną rezerw 
Lecha Poznań. Do kolejnej próby przystąpiliśmy 19 kwietnia 
w Tarnowie Podgórnym. Mecz rozpoczęliśmy bojaźliwie, po-
zwalając Lechowi na prowadzenie gry. Po parunastu minutach 
okazało się, że wybiegani trzecioligowcy nie są wcale lepsi od 
naszych zawodników i gra się wyrównała, a pierwsza połowa 
zakończyła się bezbramkowym remisem. Od początku drugiej 
połowy stworzyliśmy wiele sytuacji, aż w końcu w 65. minu-
cie Bartosz Dylewski wyprowadził nas na prowadzenie. Lech 
odpowiedział w 77. minucie bramką superstrzelca Tomczyka. 
Na szczęście już dwie minuty później nasz zawodnik był fau-
lowany w polu karnym i do piłki podszedł Błażej Telichowski, 
który w Tarnovii wykorzystuje takie sytuacje bezbłędnie. Jego 
strzał wyprowadził nas na prowadzenie, którego nie oddaliśmy 
do końca spotkania. Co ciekawe, w 84. minucie Puchacz (Lech) 
został ukarany żółtą kartą za symulowanie w polu karnym. 
A ponieważ była to jego druga kartka, ostatnie minuty graliśmy 
w przewadze.

W ten sposób dotarliśmy aż do finału Pucharu Polski (stre-
fa poznańska). To spotkanie zostanie rozegrane 24 maja (śro-
da) o godz. 17.00 w Tarnowie Podgórnym. Naszym przeciw-
nikiem będzie III-ligowa Polonia Środa Wielkopolska, która 
w ubiegłym roku pokonała Lech II Poznań w finale (5:3) i po 
trzech kolejnych rundach odpadła dopiero w finale wojewódz-
kim z KKS 1925 Kalisz.

Zapraszamy serdecznie na mecz finałowy do Tarnowa Pod-
górnego i jednocześnie przypominamy, że wszystkie aktualne 
informacje można znaleźć na profilu facebook.pl/GKSTarnovia.

~ Jakub Brodewicz
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Już 3 czerwca odbędzie się trzecia edy-
cja „Rozalińskiej 13-tki”, czyli biegu 
przełajowego dookoła Jeziora Lusow-

skiego. Zapisy wciąż trwają! Imprezie to-
warzyszyć będzie także bieg dzieci „Ro-
zalińska Junior”, na który zapisało się już 
60 młodych sportowców. Nie zabraknie 
też atrakcji z okazji Dnia Dziecka.

Start biegu dorosłych przewidzia-
ny jest na godzinę 10.00 na Osie-
dlu Rozalin w Lusówku. Tam też bę-
dzie usytuowane biuro zawodów oraz 
meta. Wszyscy uczestnicy biegu we-
zmą udział w konkursie z atrakcyjny-
mi nagrodami. Do wygrania jest m.in. 
50-calowy telewizor, weekendowy po-
byt w hotelu  nad jeziorem oraz samo-
chód na weekend. Zwycięzcy poszcze-
gólnych kategorii biegowych mogą 
natomiast liczyć na puchary, bony do 
sklepów sportowych oraz oryginalne 
nagrody rzeczowe.

Zaraz po starcie dorosłych, do rywa-
lizacji na dystansie kilkuset metrów 
przystąpią najmłodsi. W sumie kilka-
dziesiąt dzieci z przedszkoli i szkół 
podstawowych. Na wszystkich czekają 
medale i słodkie upominki. 

Imprezie towarzyszyć będzie też ro-
dzinny piknik. – Będą gry i animacje, 
przejażdżki na kucyku i bryczką oraz 
plac zabaw do pełnej dyspozycji. Prze-
widzieliśmy też stoiska oferujące różne 

Rozalińska 13-tka Junior

W hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pa-
terku, 22 kwietnia, odbył się X Turniej Halowej Piłki Nożnej 
Pracowników Samorządowych i Radnych o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. W turnieju udział wzięło 
6 drużyn: Nakło nad Notecią, Sadki, Toruń, Aleksandrów Ku-
jawski, Łabiszyn i Tarnowo Podgórne. Rozgrywki prowadzo-
no w dwóch grupach po 3 zespoły, a każdy mecz trwał 2x10 
minut. Reprezentacja Gminy wystąpiła w składzie: Sylwester 
Gąsior (kapitan), Dariusz Piechota (bramkarz), Rafał Talarczyk, 
Michał Dolata, Łukasz Walor i Paweł Kucharski. Po wyjściu 
z grupy w półfinale nasza drużyna zmierzyła się z aktualnym 
Mistrzem Polski drużyną Urzędu Miasta Torunia. Był to bardzo 
emocjonujący pojedynek, w którym nasz zespół dwa razy wy-
chodził na prowadzenie po bramkach Talarczyka na 1:0 i Wa-
lora na 2:1. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3:2 dla 
późniejszego triumfatora całego turnieju. W meczu o 3 miejsce 
nasza drużyna uległa gospodarzom. Zdobyte 4 miejsce oraz po-
ziom prezentowany przez naszych zawodników należy uznać za 
dobry prognostyk przed Mistrzostwami Polski, które odbędą się 
w dniach 12-14 maja w Brennej.  

~ Łukasz Walor

Ostry trening przed Mistrzostwami Polski

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!

przekąski. Imprezę uświetni również występ dj`a oraz pokaz strażacki – zapowia-
dają organizatorzy wydarzenia i jednocześnie zapraszają wszystkich do kibicowa-
nia zarówno na Osiedlu Rozalin, jak i na całej trasie biegu.

Wybierając się na Rozalińską 13-tkę warto pamiętać, że od godz. 9.45 do 12.30 
część okolicznych ulic może być zamknięta. Szczegóły na Facebooku organiza-
tora.

Zapisy na udział w biegu cały czas trwają. Rejestracja dostępna jest poprzez 
stronę internetową www.rozalinska13.pl.  ~ Organizatorzy
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~ bieg lwa

Już tylko dni dzielą nas od największego wydarzenia 
w Tarnowie Podgórnym. W tym roku łączymy SPORT, 
BIZNES I SZTUKĘ. Do naszej Gminy zjedzie mnóstwo 

gości, ale przede wszystkim liczymy na Ciebie. Przyjdź w nie-
dzielę, 21 maja z całą rodziną, sąsiadami i znajomymi. Spo-
tkajmy się na stadionie. 

W ubiegłym miesiącu napisaliśmy o atrakcjach pozasporto-
wych, które będą na Ciebie czekały w całą majową niedzielę. 
Przypomnijmy, że na stadionie odbywać się będzie tradycyjne 
EXPO LWA z 40 strefami tematycznymi dla Ciebie, Twojej 
rodziny i lwiątek (nie zapomnij przynieść roweru do polakie-
rowania w nowe barwy).  

Pojawi się TOR OFFROAD i możliwość zamienienia się 
w uczestnika Rajdu Dakar, a na Twoich oczach odbędzie się 
bardzo widowiskowa rywalizacja drwali w ramach LION’S 
TROPHY. 

Na dokładkę zaserwujemy pyszne dania podczas ZLOTU 
FOOD TRUCKÓW, a całość zwieńczy KONCERT muzyki 
reggae z akcentami ethno zespołu Foliba, który obiecuje po-
rwać wszystkich do zabawy. 

SPORT DLA KAŻDEGO
Jak co roku każdy, kto choć trochę czuje ducha sportu i ry-

walizacji, będzie miał możliwość uczestnictwa w jednym z kil-
kunastu wydarzeń. Wybierz to, co najbardziej ci odpowiada.

Zaczniemy od BIEGU LWIĄTEK. W tym roku aż 777 
dzieci poczuje ducha prawdziwych zawodów sportowych. Ry-
walizować będą na kilku dystansach stadionu, a z doświadcze-
nia wiemy, że emocjami, które pojawiają się podczas tych za-
wodów zarażają całą publiczność zgromadzoną na trybunach. 
Przed startem każde lwiątko otrzyma specjalną koszulkę spor-
tową, a na mecie czekać będzie medal, zaprojektowany przez 
jednego z uczestników oraz pakiet regeneracyjny. Bieg Lwią-
tek odbywa się pod patronatem G.En.Gaz Energia.

Po lwiątkach na bieżni pojawią się usportowione rodziny 
w trzech pokoleniach. To rywalizacja w SZTAFECIE PO-
KOLEŃ. Walka dziadków, rodziców i dzieci łapie za serca. 
To trzeba zobaczyć. 

O 14.00 wystartuje ponad 1,5 tysiąca zawodników na no-
wej trasie PÓŁMARATONU. Będą to czołowi polscy biega-
cze oraz rzesze amatorów mierzących się z dystansem 21,097 
km. W tym roku oczy wszystkich będą zapewne zwrócone 
na rywalizację kobiet. Wśród zawodniczek, które zapowie-
działy start są utytułowane polskie biegaczki, multimedalist-

ki mistrzostw Polski w biegach długodystansowych: Izabe-
la Trzaskalska, Dominika Napieraj, Dominika Nowakowska, 
Aleksandra Brzezińska oraz Izabela Parszczyńska. Poziom 
sportowy podniosą biegaczki z Czarnego Kontynentu: Chri-
stine Moraa Oigo, Teresa Flavious Kwamboka i Betty Cheple-
ting. Wśród panów najlepszymi rekordami życiowymi mogą 
pochwalić się Kenijczycy: Boniface Wambua Nduva, Hen-
ry Kemboi, Abel Kibet Rop, Benard Muinde Matheka oraz 
Etiopczyk: Mengistu Zelalem i Polacy – Artur Kern i Marek 
Kowalski.

Z półmaratończykami do biegu ruszy ponad pół tysią-
ca uczestników POGONI ZA LWEM, którzy rzeczywiście 
będą gonić uciekającego drapieżnika. Do startujących dołą-
czą uczniowie szkół, biegnący w SZTAFETACH SZKOL-
NYCH i pracownicy zakładów pracy w SZTAFECIE FIRM. 
Wszystkich biegaczy przyciąga do Tarnowa Podgórnego nie-
zwykła i niepowtarzalna atmosfera tworzona przez mieszkań-
ców. I tu musimy się na chwilę zatrzymać. Pamiętaj, że każdy 
z nas jest organizatorem Biegu Lwa. Wspomniana atmosfe-
ra to niesamowity doping dla biegaczy. Czytaliśmy dziesiąt-
ki postów, w których zawodnicy przyznawali, że ukończyli 
bieg tylko dzięki kibicom, ich pomocy, żywiołowości i pomy-
słom z jakimi wspierali uczestników. Domowe polewaczki, 
miski do moczenia czapeczek, wypieki, śpiewy i instrumenty 
muzyczne, to wszystko cechuje Tarnowian, twoich sąsiadów 
i znajomych. 

Podczas dekoracji, która odbędzie się na stadionie podzię-
kujemy nie tylko zwycięzcom poszczególnych konkurencji, 
ale i kibicom, którzy otrzymają dziesiątki NAGRÓD, ufun-
dowanych przez partnerów wydarzenia. Warto pojawić się na 
trybunach. 

BIEG LWA – MUSISZ TAM BYĆ!
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No dobrze, a co jeśli nie lubisz biegać, a chcesz wziąć udział 
w Biegu Lwa? Masz jeszcze dwie opcje. Na trasie półmara-
tonu zostaną rozstawione rowery, na których uczestnicy MA-
RATONU OUTDOOR CYCLING z instruktorami Tarnow-
skich Term będą aktywnie kibicować zawodnikom. 

Drugą opcją są zajęcia w STREFIE SPORTU zorganizo-
wane przez Tarnowskie Termy wspólnie z Decathlonem, Aka-
demią Reissa, Tarnovia Basket i GKS Tarnovia. Organizatorzy 
przewidzieli atrakcje zarówno dla ciebie i twoich lwiątek. Sło-
wem będzie rodzinnie. 

Wspomnieliśmy wcześniej, że Tarnowo Podgórne ma naj-
lepszych kibiców w Polsce i podkreślają to wszyscy uczest-
nicy. Poprzeczka zawisła wysoko ale ambitnie chcemy być 
jeszcze lepsi. Wiesz już, że możesz wziąć udział w wielu atrak-
cjach i zawodach, możesz być kibicem, ale chcemy też że-
byś nam pomógł w organizacji Biegu Lwa. BĄDŹ JEDNYM 

Plan imprezy – niedziela, 21 maja:
8.30 – 17.30 EXPO Lwa
8.30 – 11.00  biuro zawodów Biegu Lwiątek i Sztafety Po-

koleń
9.00 – 13.30  biuro zawodów półmaratonu, Pogoni za 

Lwem, Sztafet Szkolnych i Sztafety Pokoleń
9.30 – bieg niepełnosprawnych Roktar
10.30 – 16.00 LION’S TROPHY zawody drwali
10.00 Bieg Lwiątek D0
10.30 Bieg Lwiątek D1
11.00 Bieg Lwiątek D2
11.30 Bieg Lwiątek D3
11.55 Bieg Lwiątek D4
12.10 Bieg Lwiątek D5
12.30 Sztafeta Pokoleń
12.50 Dekoracja Biegu Lwiątek
13.10 Dekoracja Sztafety Pokoleń
13.25 występ Mażoretek
13.35 rozgrzewka z WUEF Club
13.50 słowo od Wójta
14.00  start półmaratonu, Pogoni za Lwem, Sztafet Szkol-

nych i Sztafety Firm
14.00 start maratonu outdoor cycling
15.15 koncert Foliba
16.20 dekoracja zwycięzców LION’S TROPHY
16.30 dekoracja biegaczy i nagrody dla publiczności

Z NAS. Zwróć uwagę na fakt, że 21 maja będzie obowiązywał 
zakaz zatrzymywania na całej trasie biegu, a samochód zapar-
kuj na posesji lub jeśli musisz wyjechać między 13.00 a 17.00, 
stań na jednym z parkingów buforowych zorganizowanych na 
ul. Rokietnickiej i Kruczej. Jeśli zobaczysz parkującego nie-
prawidłowo gościa biegu lub sąsiada poinformuj go, że musi 
przeparkować samochód, bo lada moment zostanie odholowa-
ny. Ruch pieszy będzie nieograniczony, ale z samochodowym 
będzie trudniej. 

Mapkę trasy Biegu Lwa znajdziesz na stronie www.bieglwa.
pl i na ostatniej stronie gazety. 

Pamiętaj, czekamy na Ciebie w niedzielę, 21 maja, w Tarno-
wie Podgórnym. Zarezerwuj całą niedzielę. 

Bieg Lwa jest współfinansowany przez Gminę Tarnowo 
Podgórne. 

~ Piotr Modzelewski (fot. Piotr Dymus)
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Tegoroczna Wielkanoc stała pod 
znakiem Mistrzostw Europy Ju-
niorów w badmintonie, które 

odbyły się we francuskim Mulhouse. 
Wśród powołanych do Kadry Narodowej 
znalazła się Magdalena Świerczyńska, na 
co dzień trenująca w klubie UKS Barano-
wo. Magdalena wraz ze swoim partnerem 
mikstowym Pawłem Śmiłowskim zagra-

ła w turnieju drużynowym i w turnieju 
indywidualnym. Reprezentacja Polski 
w turnieju drużynowym trafiła do trud-
nej grupy, w której przyszło stawić czo-
ła badmintonistom z krajów takich jak 
Niemcy, Austria, Łotwa i Słowenia. War-
to zaznaczyć, że Magda wraz z Pawłem 
wzięli udział w każdym z meczy i zacho-
wali czyste konto, dając za każdym razem 
gwarantowany punkt dla swojej drużyny. 
Bardzo dobra gra całej polskiej drużyny 
umożliwiła wyjście z grupy i dalszą grę 
o jak najlepsze miejsce. Niestety pierw-
szy mecz w fazie pucharowej Polska mu-
siała rozegrać z faworyzowaną Danią. 
Mimo ogromnej renomy skandynaw-
skiego kraju w badmintonowym świecie, 
nasi badmintoniści walczyli jak równy 
z równym, przegrywając 3:2. Warto za-
znaczyć, że mikst z udziałem Magdaleny, 
zarówno jak debel juniorów dał Polsce  
2 punkty. Polska ostatecznie zajęła bardzo 
dobre miejsce 5-8. W turnieju indywidu-
alnym Magda z Pawłem pewnie pokonali 
parę z Estonii, by w walce o ćwierćfinał 
stoczyć trzysetowy bój z angielską parą 
Steven Stallwood/Hope Warner. Kolejny 
mecz to walka o strefę medalową. Pierw-
szy set przeciwko duńskiej parze Emil 

Hybel / Alexandra Boje, bardzo nerwo-
wy, ale na korzyść polskiej pary 25:23. 
Wygrana w pierwszym secie dodała 
wiary w swoje możliwości i w drugim 
secie Magda z Pawłem pewnie sięgnę-
li po zwycięstwo, wygrywając ostatecz-
nie 25:23, 21:15. W półfinale czekali już 
Szkoci. Półfinał okazał się również bar-
dzo emocjonujący. Obie pary zagrały 

bardzo dobre spotkanie, jednak to para 
Alexander Dunn i Eleanor O’Donnell 
okazała się lepsza zwyciężając 19:21, 
21:14, 22:20. Łącznie Reprezentacja Pol-
ski zdobyła 3 brązowe medale na ME Ju-
niorów. Brązowymi medalistami są pary 
Paweł Śmiłowski/Magdalena Świerczyń-
ska, Wiktoria Dąbczyńska/Aleksandra 
Goszczyńska oraz Paweł Śmiłowski/Ro-
bert Cybulski. Jest to ogromny sukces dla 
polskiego badmintona.

Przez dwa tygodnie wszyscy w bad-
mintonowym świecie żyliśmy Mistrzo-
stwami Europy Juniorów. Zaraz po świę-
tach rozpoczynały się Indywidualne 
Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzie-
żowców, w których wzięli udział zawod-
nicy UKS Orkan Przeźmierowo: Bartosz 
Szukała i Mateusz Świerczyński oraz 
zawodnicy UKS Baranowo: Magdalena 
Świerczyńska, Aleksandra Felska, Bar-
tosz Frontczak, Adrian Jaśkowiak i Da-
mian Jaśkowiak. Pod wodzą trenerek 
Magdaleny Okupniak i Marzeny Świer-
czyńskiej ekipa wybrała się do Lublina. 
I tym razem wróciła z medalami. W ka-
tegorii młodzieżowca dwa medale zdo-
był Mateusz Świerczyński, który srebro 

wywalczył w grze podwójnej z Miło-
szem Bochatem (MLKS Solec Kujaw-
ski), a brąz zdobył w grze pojedynczej. 
Natomiast w kategorii juniora złoto 
i brąz zdobyła Magdalena Świerczyń-
ska (w mikście z Pawłem Śmiłowskim 
z UKS Hubal Białystok i w deblu z Zu-
zanną Glijer z MKS Orlicz Suchedniów), 
a jeszcze jeden brązowy medal dorzucił 
Adrian Jaśkowiak, wywalczony w grze 
podwójnej w parze z Radosławem Wró-
blem (KB Vol-trick Kępno).

Kolejny weekend to kolejna impreza, 
której tym razem my byliśmy organiza-
torami. Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików – impreza mistrzow-
ska w kategorii młodzika i młodzika 
młodszego. Liczna reprezentacja klu-
bów UKS Baranowo i UKS Okran Prze-
źmierowo zawalczyła o najwyższe tro-
fea. Ciężka praca i przykład idący od 
starszych kolegów i koleżanek z klubu 
zaowocował kolejnymi medalami. Dwa 
złota wywalczył Piotr Sadalski (UKS 
Orkan Przeźmierowo), który zagrał grę 
podwójną z Nikodemem Jaśkowiakiem 
(UKS Orkan Przeźmierowo) i miesza-
ną z Joanną Rybak (UKS Orkan Prze-
źmierowo). Nikodem do swojego złota 
dorzucił srebrny medal, który wywal-
czył w grze pojedynczej, natomiast Jo-
anna wywalczyła srebrny krążek w grze 
podwójnej młodziczek. Również w grze 
podwójnej młodziczek wywalczyły brą-
zowy medal Aleksandra Sękowska i Ju-
lia Naskręt (UKS Baranowo).

Sezon powoli dobiega końca. Przed 
badmintonistami zostały jeszcze Indy-
widualne Mistrzostwa Polski Młodzi-
ków, które odbędą się w Suwałkach 
12-14.05.2017 r., turniej Masters Wielko-
polskiej Ligi Młodych Talentów, w któ-
rej rywalizują nasi najmłodsi zawodnicy, 
Indywidualne Mistrzostwa Polski Senio-
rów i Indywidualne Mistrzostwa Pol-
ski Elity, które odbędą się 18 czerwca 
w Białymstoku. Sezon zakończymy uro-
czystą Galą Sportową, na którą już teraz 
zapraszamy. Zapraszamy wszystkich do 
śledzenia poczynań naszych badminto-
nistów na funpage’u na facebook’u: Bad-
minton w Gminie Tarnowo Podgórne. 

Gratulujemy wszystkim zawodnikom, 
rodzicom i trenerom wszystkich sukce-
sów i trzymamy kciuki za następne!

~ Oliwia Ziemniewska

Brąz na Mistrzostwach Europy Juniorów
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~ i na koniec...

Po dziewięciu konkurencjach Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne na 
prowadzenie wyszło Przeźmierowo. Dobra passa nie opuszcza tego sołectwa 
od trzech ostatnich konkurencji. Po zwycięstwie w turnieju tenisa stołowego 

odnotowało kolejne dwa: w turnieju piłki nożnej i Biegu Unijnym. Do rozegrania 
pozostał jeszcze finał Rankingu w ramach Dni Przeźmierowa i turniej siatkówki 
plażowej. Miejsca 1-16 w ogólnej klasyfikacji Rankingu zajmują kolejno: Przeźmie-
rowo (125), Tarnowo Podgórne (124), Lusówko (123), Lusowo (110), Baranowo 
(108), Sady (95), Rumianek (68), Batorowo (60), Chyby (40), Ceradz Kościelny 
(37), Sierosław (28), Jankowice (26), Swadzim (23), Wysogotowo (20), Góra (15), 
Kokoszczyn (7). Szczegółowa tabela dostępna na stronie WWW.osir.pl w zakładce do 
pobrania – wyniki. ~ Ania Lis

Pierwsi w Rankingu
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Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 (budynek 
Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264, redakcja@tarnowo-podgorne.pl
Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Ryn-
kowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców 
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.
Nakład: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 10.05.2017 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
  Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynko-

wa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
  Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17,  

tel. 604 372 440, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
 Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
  Ogłoszenia CRISGOVA (Rokietnica) tel.: 781 377 122, sc@cris-

gova.pl, ul. Obornicka 1B (przy Market Dino, Manufaktura)
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. 
Okładka: Bieg Lwa, fot. Piotr Dymus

DAM PRACĘ
• Zakład produkcyjny IDEAL, za-
trudni pracowników w Chybach. 
Obróbka stali, aluminium oraz 
tworzyw sztucznych. Zgłoszenia: 
praca@ideal.net.pl
• Zatrudnię kosmetyczkę w Lusów-
ku. Mile widziane doświadczenie w 
zawodzie. Umowa o pracę. Kontakt 
telefoniczny: 602 590 064.
• Poszukuje osób chętnych do 
sprzedaży truskawek. Praca od po-
niedziałku do piątku, możliwa rów-
nież tylko w weekendy. Informacje 
o warunkach oraz lokalizacji pod nr 
tel. 500-166-094, 660-943-376
• 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
• Krawcowe zatrudnię, Przeźmiero-
wo. Praca stała. 500 109 966
• Zatrudnię emerytów i  rencistów 
do obsługi ceremonii pogrzebo-
wych. Mile widziane prawo jazdy 
kat. B. Umowa zlecenie. Tel. 504 
453 567
• Firma przyjmie kobietę do prac 
sprzątających w Tarnowie Podgór-
nym. Mile widziana grupa inwalidz-
ka. Telefon:606 334 291
• Opratora na koparko-ładowarkę 
oraz kierowcę na wywrotkę. 601 
248 489

• Zatrudnię osoby do branży ka-
mieniarskiej oraz pogrzebowej. 
Wymagane prawo jazdy kat. B. 
Umowa o pracę. Tel. 503 053 585
• Zatrudnimy krawcowe, stabilna 
praca w bardzo dobrych warun-
kach tel. 505 019 402
• Firma z Przeźmierowa poszukuje 
do pracy instalatora. Telefon kon-
taktowy: 505-805-204
• SZUKAM PRACY
• 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
• Szpachlowanie, malowanie, płyta 
nida. Tel. 667-069-745
• Krawcowe zatrudnię. Przeźmiero-
wo. Praca stała.  500-109-966
• Posprzątam biura. Tel. Kontakto-
wy 504-319-329
• 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
• Wymaluję płot, bramę. Wysprzą-
tam zaniedbaną działkę, skoszę tra-
wę, przytnę krzewy, drzewka. Tel. 
667-069-745

Przedsiębiorstwo poligra� czne w Tarnowie Podgórnym 
produkcja opakowań

poszukuje: 
 • Drukarza Fleksogra� cznego • Pomocnika Drukarza Fleksogra� cznego •

• Operator maszyn pomocniczych •
Wymagania: 
- wykształcenie min. zawodowe, 
- dobrze widziana praktyka na maszynach drukujących,
- solidność w wykonywaniu swoich obowiązków,
- umiejętność szybkiego uczenia się.

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie 
- szkolenia i rozwój zawodowy
- atrakcyjne wynagrodzenie

Zgłoszenia na mail: marta.koszyk@prograf-� exo.plTarnowo Podgórne, ul. Poznańska 16a

PRZYJMIE UCZNIÓW W ZAWODZIE
mechanik samochodowy,blacharz samochodowy, 

lakiernik samochodowy

tel. 618 146 857

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

Pani Ewie Noszczyńskiej-Szkurat
I Zastępcy Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Teściowej
składają

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka z pracownikami Urzędu Gminy, 
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard z Radnymioraz Sołtysi 

Z wielkim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 

naszej koleżanki i seniorki  

śp. Marii Kaźmierczak. 

Rodzinie składamy wyrazy  
głębokiego współczucia.

Koleżanki i koledzy z Klubu Seniora 
 w Tarnowie Podgórnym
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Godziny otwarcia: pn.-pt. 8.00-16.00
sob. 9.00-13.00

www.abroklima.pl
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A

PROMOCJA!
montaż klimatyzacji 200 zł

biuro@abroklima.pl
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POSZUKUJE
PRACOWNIKA 

MAGAZYNU
MIEJSCE PRACY: TARNOWO PODGÓRNE,

UL. KRUCZA 20

Wymagania:
•  doświadczenie pracy w magazynie 

wysokiego składowania,
• wykształcenie min. średnie,
• uprawnienia na wózek widłowy,
• prawo jazdy kat. B.

CV ze zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych do celów rekrutacji prosimy 

przesyłać na adres
jakub.koperski@grupafachowiec.net

Krawcową  
rencistkę lub emerytkę 

- ok. Przeźmierowa
603 175 615

Firma Preston Packaging poszukuje  
ambitnej i pracowitej osoby na stanowisko:

Asystent/-ka ds. administracyjnych
(Miejsce pracy: Dąbrowa, ul. Innowatorów)

Obowiązki:
• Bieżąca obsługa sekretariatu 
• Zapewnienie prawidłowego 

obiegu dokumentów
• Prowadzenie kalendarza  

wydarzeń i spotkań 
• Wykonywanie zadań związanych 

z funkcjonowaniem biura 

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe
• Znajomość pakietu MS Office
• Dobra organizacja pracy oraz 

rzetelność w wykonywaniu zadań
• Prawo jazdy kat. B
• Znajomość języka angielskiego 

lub niemieckiego będzie  
dodatkowym atutem

Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, w młodym zespole
• Stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju w innych działach firmy
• Przyjazną i miłą atmosferę pracy
• Umowę o pracę

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem  
oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@preston.pl

Nasz zakład jest przyjazny osobom niepełnosprawnym.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).”

na 1/2 etatu
Mile widziana

fryzjerka z Ukrainy

do sprzątania
Term

w Tarnowie Podgórnym

Zatrudnimy osoby

tel. 61 65 14 747

PRAKTYKI DLA UCZNIA
OD WRZEŚNIA 2017 r.
w zawodzie stolarz meblowy

Zgłoszenia prosimy kierować do siedziby � rmy:
BRM meble, ul. Szamotulska 6c, 62-080 Góra,

tel. 61 667 58 48
www.brmmeble.pl / biuro@brmmeble.pl

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

tel. 607-448-642

DO WYNAJĘCIA
SALON FRYZJERSKI
Z WYPOSAŻENIEM

W PRZEŹMIEROWIE

Drukarnia Eurodruk - Poznań Sp. z o.o.

zatrudni pracowników na stanowisku:

PRACOWNIK PRODUKCYJNY
Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne k / Poznania

Oferujemy:  umowę o pracę od zaraz, pracę w systemie ko-
rzystnym dla pracownika, bezpłatny dowóz do pra-
cy, pakiet socjalny, posiłek za 1 zł, możliwość roz-
woju zawodowego, pracę w dynamicznym zespole 

Umiejętności:  motywacja i odpowiedzialność przy wykonywaniu 
powierzonych zadań, realizacja zadań produkcyj-
nych jako pracownik pomocniczy na produkcji  

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert (list motywacyj-
ny, szczegółowy życiorys) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych na adres:

edprekrutacja@wp.pl
lub osobiście w siedzibie firmy:

ul. Wierzbowa 17/19, 62-080 Tarnowo Podgórne
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Montaż instalacji
c.o., gaz, wod. - kan.

tel. 518-965-964

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY
MĘSKIEJ

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

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

691 66 86 76

DO WYNAJĘCIA
MAGAZYN 80m
PRZEŹMIEROWO
(osobny wjazd)

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

MIESZKAŃ I DOMÓW
TEL. 505 454 426

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

Poznań ✆    536 412 412

Natrysk pianki poliuretanowej

www.goodizo.pl

zatrudni
Przeźmierowo, ul Rynkowa 9

Zgłoszenia: 
e-mail: praca@packart-bags.eu

tel.: 61 652 53 60
lub osobiście w siedzibie rmy w godz. 9.00 - 15.00

• prace magazynowe
• pakowanie, prace introligatorskie
• praca w systemie jednozmianowym

Pracownika produkcyjnego

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

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

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

FELIKS
Sklep Wędkarski

Lusówko, ul Tarnowska 61

Wszystko w jednym miejscu.
Sprzedaż zezwoleń

w godzinach otwarcia:

pon. - pt. 9 - 17, sob. 9 - 13

ZAPRASZAMY

Serdecznie zapraszamy!

Kompleksowa
Naprawa Obuwia
ul. Rynkowa 76, Przeźmierowo

Na hasło: „sąsiadka”
10% rabatu!

PRALKI
SUSZARKI

ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982 

NAPRAWA

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

tel. 693 533 533

Sprzedam działkę
1000 lub 2000 m2

Jankowice-Edmundowo

TELEFONY GSM
www.top-tel.pl

e-mail: toptel@op.pl
Allegro login: telgsm2

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 68
tel. 601 753 838
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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

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 

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

Zapraszamy:

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 150 
61 816 94 41

POŻYCZKA DWUOSOBOWA

PO TAŃSZĄ POŻYCZKĘ
PRZYJDŹCIE WE DWÓJKĘ

OPROCEnTOWAnIE

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,90%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 19 400 zł, całkowita 
kwota do zapłaty: 23 997,50 zł, oprocentowanie zmienne: 4,74%, całkowity koszt kredytu: 4597,50 zł (w tym: prowizja: 2131,63 zł (9,90%), 
odsetki: 2465,87 zł, 55 równych, miesięcznych rat w wysokości 436,32 zł. Kalkulacja została dokonana na 2.04.2017 r. na reprezentatywnym 
przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej 
raty. O pożyczkę w ramach promocji mogą ubiegać się wyłącznie osoby wnioskujące wraz ze współkredytobiorcą. Maksymalny okres kredytowania 
wynosi 60 miesięcy. Szczegóły oferty oraz Taryfa opłat i prowizji w oddziałach, placówkach partnerskich i na www.aliorbank.pl.

RRSO 9,90%

•  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!

TEL. 691 369 312, www.polmarlazienka.pl

DREWNO KOMINKOWE I OPAŁOWE
PROMOCJA SOSNA 145,- DĄB 189,-

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 

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja 

krystaliczna, wentylacja
609 270 132
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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

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§
Podnośniki koszowe
Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604

DRZEWA 
WSZYSTKO CO Z NIMI ZWIĄZANE

ORAZ PIELĘGNACJA
OBSZARÓW ZIELENI  

WWW.MEGADRWAL.PL
883 979 808

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)
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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
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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
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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

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

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

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

• sprawnie • skutecznie • tel. 694 99 88 21

Kupię 
ziemię rolniczą 

w gminie
515 766 049

SKŁAD OPAŁU

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 50c

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA
KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO

I KOMPANII WĘGLOWEJ
Sławomir Knapski

POLECA - najwyższej jakości węgiel, koks, miały, ekogroszek
transport gratis od 1 tony, profesjonalna obsługa

tel. 61 662 36 96, 61 814 12 89, 600 619 821

PROMOCJA CEN NAJLEPSZEGO POLSKIEGO W¢GLA
W MIESIÑCACH MAJ – CZERWIEC
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Producent łóżek
z drewna litego
WYPRZEDAŻ Z MAGAZYNU

40% – 50%

Sady, ul. Ludowa 11
www.helak.poznet.pl

602 628 588

PHARAO, BASIC PLUS,
NEPAL, PRIMO,

OMEGA, LIZBONA

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

www.handform.pl

62-081 Baranowo

ul.Poznañska 20

www.budmar.pl

CENTRUM KLINKIERU

 I DACHÓWEK

tel./fax 
+48  61 814 23 08

w sprzeda¿y ceg³y klinkierowej
i dachówek ceramicznych
na rynku wielkopolskim

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

 603 635 878

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

FAKTURY
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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

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                                     

tel. 603 635 878

M Y C I E
O K I E N

S ol idnie
i  sprawnie
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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

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

Uwaga!!! 

Nowy adres

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

692 404 477
KOREPETYCJE

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

Jednoosobowe wykonawstwo

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488

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

GEODETA
607 644 710

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

KLINKIER
UKŁADANIE

884 793 573

FACHOWO • SZYBKO

green white
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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

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
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PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

TRENING
ASERTYWNOŚCI

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

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 

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

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE
TANIO

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

PEDICURE
w Twoim domu
504 255 591

również zabiegi kosmetyczne
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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




