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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:

10 lipca w godz. 15.00 – 17.00

Szanowni Państwo!
Wakacje zaczynamy od wielkiego wspólnego mu-

zycznego świętowania – Dni Gminy (30 czerwca 
– 2 lipca). W tym roku będzie to koncert organizo-
wany w ramach trasy Lato Zet – gwiazdą wieczo-
ru będzie zespół Wilki, szczegóły wewnątrz numeru 
i na plakatach. 

Za nami największa impreza biegowa – Bieg 
Lwa. Szczegółową relację z tego wydarzenia za-
mieszczamy na łamach gazety. To sportowe święto 
nie tylko uczestników, ale również kibiców. Dzięku-
jemy Państwu za dopingowanie biegaczom! W or-
ganizacji Biegu pomagała liczna rzesza wolonta-
riuszy. A w kibicowaniu najlepsi w tym roku byli 
przedszkolacy z Przeźmierowa i uczniowie z Lu-
sówka. 

I jeszcze: przedstawiamy Państwu wyniki badań 
opinii publicznej, które pokazują, że dobrze nam 
się żyje w naszej Gminie (blisko 90% z nas cieszy 
się z takiego miejsca zamieszkania!). To dobra wia-
domość na początek wakacji!

~ Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna

Walne 
Zgromadzenie

Przed nami Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 
w czwartek 26 czerwca w budynku GKS Tarnovia 
w Tarnowie Podgórnym przy ul. 23 Października, 

początek o 16.00. Ze względu na rangę zebrania, prosimy 
członków stowarzyszenia o liczny udział. ~ UTW

Podziękowanie
Panu Wojciechowi Smorawińskiemu 

Sołtys i Rada Sołecka Chyb oraz dzieci biorące udział 
w festynie z okazji Dnia Dziecka bardzo dziękują za 
okazane wsparcie finansowe
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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

Kiedy zostanie ogłoszony przetarg na budowę dróg na osiedlu w Sadach?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Proszę o informację, 
kiedy zostanie ogłoszony 
przetarg na budowę dróg 
na osiedlu w Sadach. 
Obawiam się, że prace 
budowlane wykonywane 
będą w okresie 
jesienno-zimowym, 
w niesprzyjających 
warunkach 
atmosferycznych. Czy może 
lepiej powiedzieć,  
że realizację rozpoczniemy 
wiosną 2018 roku, czyli 
w roku wyborczym?

Jakie zostały podjęte kroki 
celem likwidacji fermy 
norek w Baranowie?

Kilka tygodni temu 
zostały wprowadzone 
zmiany w rozkładzie jazdy 
komunikacji autobusowej. 
Niestety, moim zdaniem, 
nie wszystkie uwagi zostały 
uwzględnione. Dlaczego? 

Zgodnie z Planem Rozwoju Lokalnego uchwalonym w 2015 roku budowa 
ulic na Osiedlu przy ul. Lipowej w Sadach ma być zakończona w 2020 roku.  
Zadanie podzielone jest na dwa etapy, a realizację etapu pierwszego zapisano 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2018 (są to kwoty odpowiednio: 
2017 - 200 tys. zł. , 2018 r. - 600 tys. zł). W harmonogramie realizacji inwestycji  
w 2017 r. w pierwszej kolejności są te zadania, których finansowanie jest jednorocz-
ne, tzn. dotyczące wykonania w 2017 r. 

Każdego roku prowadzimy po kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych. Procedu-
ry uruchamiania inwestycji są prowadzone przez odpowiednie komórki Urzędu  
(Biuro Projektów Drogowych, Zamówienia publiczne, wydziały inwestycyjne)  
z jednakowym natężeniem przez cały rok. Poszczególne lata (wyborcze, przedwy-
borcze, powyborcze) generalnie niczym się nie różnią. Obecnie przygotowujemy się 
do budowy obiektu Zespołu Branżowych Szkół i Technikum, która zakończy się rok 
po wyborach. 

Co ważne, umowy zawierane przez nas z wykonawcami przewidują przerwanie 
robót w okresie zimowym. Jednocześnie dzielimy zadania tak, aby rozpoczęte prace 
w możliwie najmniejszym zakresie stanowiły uciążliwość dla osób, mieszkających 
w sąsiedztwie budowy. 

Porozumienie Gminy Tarnowo Podgórne z hodowcą norek w Baranowie  
w sprawie likwidacji fermy norek jest sukcesywnie realizowane. Zakończenie 
tego procesu powinno nastąpić w IV kwartale bieżącego roku.

Uwagi i sugestie zgłaszane przez mieszkańców naszej Gminy co do rozkła-
du jazdy i przebiegu linii autobusowych zostały wnikliwie przeanalizowane 
przez TPBUS we współpracy z ZTM, zarówno pod względem wygody dla 

pasażerów, jak również ich ekonomiczności. Większość z nich została uwzględniona 
i wprowadzona do rozkładu jazdy od 1 maja. 

Oczywiście jesteśmy otwarci na kolejne spostrzeżenia – proszę je kierować  
do spółki TPBUS. Proszę także pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem 
zmiany możemy wprowadzać co najwyżej dwa razy w roku. 
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~ aktualności

Baranowo
Trwa budowa świetlicy

Trwa odbiór przebudowy ul. Przemysława i Wspólnej

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

Podpisano umowę na budowę siłowni zewnętrznej 
przy świetlicy

Trwa procedura przetargowa na urządzanie terenów 
rekreacyjnych na Os. Rubinowym

Batorowo
Trwa opracowywanie dokumentacji na wykonanie na-
wierzchni ul. Widok (od ul. Batorego w kier. Dąbrowy)

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

Przekazano plac budowy na termomodernizację 
Szkoły Podstawowej

Trwa budowa płotu przy budynku starej szkoły i izola-
cja ścian fundamentowych i piwnicznych

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

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

Zakończono realizację kontenera wystawienniczego 
dla wozu strażackiego

Jankowice
Trwają roboty polegające na rewitalizacji Zespołu Pa-
łacowo-Parkowego 

Zakończono budowę placu zabaw, siłowni zewn, 
ścieżki zdrowia, parku linowego w Parku.

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

Kokoszczyn 
Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę ścież-
ki pieszo-rowerowej Kokoszczyn – Tarnowo Podg. 

Lusowo
Trwa rozbudowa szkoły podstawowej

Trwa opracowywanie projektu kolejnego etapu bu-
dowy ścieżki rowerowej w ul. Wierzbowej do T. Podg.

Trwają prace przy budowie chodnika w ul. Zakrzewskiej

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę chodni-
ka 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-rower. do Sierosławia (Sierosławska – Prosta)

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Co roku oddajemy hołd Agnieszce Dowbor Muśnickiej, mieszkance Luso-
wa, córce gen. Józefa Dowbora Muśnickiego, zamordowanej w Palmirach 
i pochowanej w symbolicznej mogile na tamtejszym cmentarzu-mauzoleum. 

W tym roku wyjazd do Palmir zaplanowany jest na 21 czerwca. 
Tradycją jest asysta motocyklistów z naszej Gminy. Wszystkich chętnych do 

udziału w niej prosimy o kontakt z Sekretarzem Gminy Oskarem Cierpiszewskim 
tel. 512 376 692. 

Filmowa relacja z ubiegłorocznej motocyklowej asysty do Palmir znajduje się na 
gminnej stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce Media/Tarno-
wo 24/7. ~ ARz 

By oddać hołd 
bohaterom

Z ramienia Urzędu Gminy i w stałych z nim konsultacjach w ostatnich dwóch 
latach Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Socjologii 
UAM Poznan oraz Fundacja IHPS przeprowadzili serię analiz potrzeb spo-

łecznych i badań ekologiczno-urbanistycznych całej Gminy, a w szczególności Tar-
nowa Podgórnego. Na bazie zgromadzonych wielowymiarowych danych Wydział 
Architektury Politechniki opracowuje w bieżącym semestrze akademickim projekty 
Centrum Tarnowa Podgórnego. 

Myślą przewodnią, przyświecającą pracom zespołów architektów, było stworzenie 
wspólnej przestrzeni, zharmonizowanej z najbliższym otoczeniem, która odzwier-
ciedli profil naszej Gminy i miejscowości, będzie przyciągała i zbliżała wszystkich 
mieszkańców Tarnowa dzięki jej wielofunkcyjności, a także będzie godną wizytów-
ką naszej miejscowości i Gminy dla przyjezdnych bliższych i dalszych. Dwuetapo-
wy konkurs na początku lipca wyłoni przodujące projekty architektoniczne naszego 
Centrum. Zapraszamy wkrótce do Urzędu Gminy na wizję projektów – finalistów.

~ Sławomira Zbierska-Salameh

Politechnika Poznańska finalizuje 
projekt Centrum Tarnowa
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~ aktualności

Parafia to my! Festyn św. Antoniego

10 czerwca mieszkańcy ul. Ja-
rzębinowej i ich goście spo-
tkali się na spotkaniu in-

tegracyjnym „Biesiada u Sąsiada”. 
Inicjatorem był Ireneusz Rembalski, 
który tak mówi: – Długo i wytrwale 
staraliśmy się, by nasza ulica było wy-
remontowana. Kiedy tak się stało, za-
częliśmy zastanawiać się jak ten fakt 
wspólnie uczcić.  

Okazją do urzeczywistnienia tego za-
miaru stała się I edycja Budżetu Inicjatyw 
Społecznych. Projekt „Biesiada u Sąsia-
da” został zgłoszony przez p. Rembalskie-
go. W głosowaniu mieszkańców zdobył 
298 głosów (II miejsce w rankingu), uzy-
skując dofinansowanie z budżetu Gminy.

Dopisała pogoda, tłumnie przyszli rów-
nież mieszkańcy. Do nowej nawierzchni 
ulicy nawiązywał ogromny tort w kształ-

cie kostki pozbrukowej, który podzielił 
obecny na Biesiadzie Wójt Tadeusz Czaj-
ka. Nie zabrakło muzyki country, była 
dyskoteka pod gwiazdami. 

– Dziękuję wszystkim, którzy pomogli 
mi w organizacji Biesiady – mówi Ire-
neusz Rembalski. – Dzięki sąsiedzkie-
mu wsparciu i przychylności mogliśmy 
wspólnie się bawić, rozmawiać i inte-
grować.  ~ ARz 

Jarzębinowa integracja

Domowe specjały i 28 straganów. 9 występów grup 
scenicznych i mecz piłki nożnej Wschód -  Zachód. 
Dmuchane pałace, loteria (na której nagrodę główną 

ufundowała Barbara Nowak) i aukcja. Wreszcie „Wielki Kon-
cert” multimedialny w wykonaniu trzech chórów! To atrak-
cje Festynu Antoniańskiego w Przeźmierowie, który odbył się  
11 czerwca.

Święto tradycyjnie prowadził DJ Maciej Narożny. Wspar-
ła je Gmina Tarnowo Podgórne w ramach Budżetu Inicja-
tyw Społecznych. Główna organizatorka Małgosia Racibor-
ska z Caritas wyznała: – Festyn jest dla mnie wielkim dniem,  
po którym padam z nóg! Przygotowujemy go długo z wolonta-
riuszami, aby zobaczyć ten radosny efekt – mówiła, wskazu-
jąc plac wypełniony rozbawionym tłumem. Jej córka Miśka 
– ostatnio ciut zaniedbana na rzecz festynu, krzątała się przy 
stoisku z deserami. Jak wielu młodych parafian, ramię w ramię 
z rodzicami tworzyła wspólne święto. Wartością nie do kupie-
nia było tego dnia bycie razem! Nic tak nie zbliża, jak praca 
na rzecz wspólnoty. 

Festyn św. Antoniego integruje parafian już od 9 lat. Prze-
źmierowska parafia ks. prob. Tomasza Szukalskiego – ob-
chodzi jubileusz 60-lecia. Droga przeźmierowian do własnej 
świątyni i parafii nie była usłana różami. Przed wojną chodzili 
do lusowskiego kościoła – 10 km w jedną stronę! Parafię p.w. 
Świętego z Padwy erygował w Przeźmierowie (1957) abp An-
toni Baraniak. 

Mimo straganowej obfitości wszyscy czekali na „Wielki 
Koncert”. Reżyserowała go przeźmierowianka Dorota Ba-
rełkowska przy wsparciu męża Piotra, prowadzącego z M. 

Narożnym konferansjerkę. Stworzenie dwugodzinnego mu-
zyczno-wizualnego show wymagało od p. Doroty i artystów 
wielkiego zaangażowania. Było warto! 

Koncert trzech chórów: Scholli, „Antosiek” i „Antoniu-
sa” wyzwolił duchowe inspiracje. Jak prosił na Światowych 
Dniach Młodzieży papież Franciszek „wstaliśmy z kanapy”. 
Kto śpiewa, ten dwa razy się modli! Jagoda Jaskólska profe-
sjonalna dyrygentka, porwała chórzystów i publiczność. Nie 
zabrakło też mamy piątki pociech – Krysi Jarysz, opiekun-
ki chóru „Antośki”. Do projekcji filmów, ukazujących gru-
py działające przy przeźmierowskim Kościele, posłużył tele-
bim. Przedstawiciele parafialnych formacji opowiadali o sobie 
na ekranie lub głosząc świadectwa wiary, jak młodzi z ruchu 
„Światło i życie”. Jan Grzegorczyk pisarz i przyjaciel śp. o. 
J. Góry twórcy „Lednicy” – wspominał go pieśnią. „Tylko 
orły szybują nad granią”. Do przyszłego roku mamy czas, by 
wznieść się jeszcze wyżej!

~ Joanna Rozmiarek, fot. Krzysztof Rozmiarek
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Przeźmierowo
Zakończono I etap modernizacji Parku im. St. Kani-
kowskiego

Trwa budowa ul. Wysogotowskiej 

Wybrano wykonawcę terenu rekreacyjnego przy ul. 
Olszynowej

Trwa opracowywanie projektu przebud. ul. Wrzosowej

Trwa procedura przetargowa na przebudowę placu dy-
daktyczno-rekreacyjnego przy szkole w Przeźmierowie

Trwa opracowanie dokumentacji placu zabaw na os. 
Ptasim

Przystąpiono do opracowywania programu funkcjonal-
no-użytkowego dla Centrum Integracji Obywatelskiej

Rumianek
W przygotowaniu przetargu dla przebudowy rurociągu 

Trwa realizacja siłowni zewnętrznej przy świetlicy 

Sady
Trwa przygotowanie przetargu na przebudowę ul. Za 
Motelem

Trwa przygotowanie ponownego przetargu na reali-
zację terenu rekreacyjnego przy świetlicy

Swadzim
Trwają uzgodnienia dla przebudowy węzła drogowe-
go 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
Zakończono budowę 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

Trwa opracowywanie programu funkc.-użytkowego 
dla budowy branżowej szkoły I i II st. i technikum

Zakończono budowę wybiegu dla psów w Parku 
700-lecia

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 opracowywanie dokumentacji proj. oraz budo-
wa oświetlenia ulicznego w różnych częściach gminy.

Trwa sprawdzanie ofert na remonty w gimnazjach 
związane z reformą oświaty

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na 
budowę placów zabaw przy gimnazjach w Tarnowie 
Podgórnym i Baranowie

Podpisano umowę na zakup koszy na śmieci

~ aktualności

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą, 
by nie wrzucać do toalet i zlewów resztek jedzenia oraz art. higienicznych za 
wyjątkiem papieru toaletowego. Zużyte art. higieniczne (nawilżające chus-

teczki, patyczki do czyszczenia uszu, jednorazowe pieluchy itp.) należy wyrzucać, 
zgodnie z zaleceniami producenta, do pojemnika na odpady komunalne. Wymienio-
ne powyżej artykuły higieniczne wykonane są z materiałów oraz tkanin nierozpusz-
czalnych w wodzie, a wrzucone do kanalizacji sanitarnej w całości trafiają do sieci 
kanalizacji sanitarnej, a następnie do przepompowni ścieków, powodując zatykanie 
i blokowanie tej sieci oraz pomp ściekowych, co w rezultacie prowadzi do awarii. 

Wstrzymanie pracy pomp, a w konsekwencji całej przepompowni powoduje prze-
pełnienie kolektorów ściekami, a dłuższy przestój ścieków doprowadza do ich za-
gniwania, co wiąże się ze wzmożonym wydzielaniem się odorów. To z kolei stanowi 
duży dyskomfort dla mieszkańców. Omawiana sytuacja najczęściej może doprowa-
dzić do wylewania się ścieków z kolektorów powodując skażenie terenu i związany 
z tym fetor.

Jednocześnie informujemy, że art. 9 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków – wyraźnie zakazuje wprowadzania 
odpadów stałych do urządzeń kanalizacyjnych, które mogą powodować zmniejsze-
nie przepustowości przewodów kanalizacyjnych. Powyższy zakaz nie jest w prze-
ważającej większości przestrzegany i podczas udrażniania sieci oraz czyszczenia 
przepompowni pracownicy TP-KOM wielokrotnie odnajdują wszelkiego rodzaju 
odpady stałe m.in. chusteczki nawilżające, patyczki do uszu, jednorazowe pieluchy, 
szmaty czy końcówki do mopów, a także nierozpuszczalne resztki jedzenia.

Należy jednocześnie nadmienić, że art. 28 ust. 4a w/w Ustawy określa rów-
nież kary finansowe za wrzucanie odpadów zakazanych. Kara może wynieść nawet 
do 10 000 zł.

W związku z powyższym Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. 
prosi i apeluje o rozwagę w użytkowaniu domowych urządzeń kanalizacyjnych oraz 
troskę o nasz wspólny majątek, jakim jest infrastruktura kanalizacji sanitarnej na te-
renie Gminy Tarnowo Podgórne.

 W przypadku dalszego braku stosowania się do przepisów ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przez mieszkańców, 
Spółka TP-KOM rozważy podjęcie stosownych kroków prawnych. Ich celem będzie 
ochrona sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej przed wymienionymi powyżej działa-
niami nieodpowiedzialnych jej użytkowników.

 Prosimy o niezwykle poważne potraktowanie naszych wytycznych oraz ścisłe 
stosowanie się do wskazanych powyżej zasad.

~ TP-KOM

Uważajmy
co wyrzucamy

W badaniu #siężyje, prowadzonym na zlecenie Otodom i OLX, o zdanie 
zapytano zarówno mieszkańców dużych miast, jak i wsi. Odpowiedzi 
złożyły się na opis stanu zadowolenia z pracy służb komunalnych. Re-

spondentów poproszono o ustosunkowanie się do stwierdzenia: „Moja okolica jest 
zadbana, jestem zadowolony z prac służb komunalnych” poprzez ocenę w skali 1-7 
(1 – zupełnie się nie zgadzam, 7 – całkowicie się zgadzam). 

Tarnowo Podgórne znalazło się na trzecim miejscu w kategorii wieś. Szczegółowe 
wyniki rankingu opublikował Portal Samorządowy.  ~ ARz 

Nasza Gmina  
wśród najczystszych
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~ dni gminy

Więcej na str. 37

- początek o godz. 15 

 
PODGÓRNE

 
TARNOWO 

 

 

 
1 LIPCA  

 
1 LIPCA  

 
2 LIPCA

 
2 LIPCA

FORMACJA NIEŻYWYCH SCHABUFF 

DNI GMINY 

ŁUKASZ ZAGROBELNY  

16.00  Rozpoczęcie imprezy
16.05  Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
            Gminy Tarnowo Podgórne
16.30  Laureaci Rozśpiewanej Gminy
16.40  Animacje dla dzieci z Mozaiką
17.00   Powitanie mieszkańców 
            przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
17.20   Koncert Łukasz Zagrobelny
19.15    Koncert FNS
20.40 Konkurs dla publiczności
21.00  Koncert Wilki
22.30 Pokaz fajerwerków

Przebojowe Lato ZET – Tarnowo Podgórne Festiwal Coverów

FINAŁ  
 

 
godz. 20

 

Rajd z Lwem  szczegóły: www.rajdyzlwem.pl

od godz. 16   od godz. 13   strefa rozrywki dla dzieci  

Stadion   
Tarnowo Podgórne ul. 23 Października
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~ dni przeźmierowa

Pierwszy dzień obchodów Dni Przeźmierowa zakończył 
się występem zespołu Myslovitz. Wcześniej na scenie 
mogliśmy oglądać występy dzieci z Przedszkoli Ka-

czuszka i Leśne Skrzaty z Przeźmierowa. W części artystycz-
nej zaprezentowały się Mażoretki, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

Dni Przeźmierowa
Gminy Tarnowo Podgórne, dzieci ze Szkoły Podstawowej im. 
A. Fiedlera w Przeźmierowie, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tań-
ca Ludowego MODRAKI, perkusistka Vanessa Jaskólska oraz 
nadzieja polskiej sceny muzycznej Julia Mróz. Tradycyjnie po 
powitaniu przez Wójta Tadeusza Czajkę rozpoczął się XIII Fi-
nał Rankingu Sołectw. W tym roku uczestnicy rywalizowali 
w takich konkurencjach jak: kółko i krzyżyk, przeciąganie liny, 
rzut jajkiem, podnoszenie ciężarka, bieg dodawany z rurą, gra 
w kule i strzelanie z wiatrówki. Najlepiej ze wszystkimi pora-
dziło sobie Tarnowo Podgórne, które w nagrodę za zwycięstwo 
otrzymało czek  na 1000 zł. Drugie miejsce zajęło Sołectwo Lu-
sowo (nagroda 800 zł), trzecie Sady (500 zł), czwarte Lusówko 
(300 zł), piąte Baranowo (200 zł), szóste Przeźmierowo (200 
zł). Tegoroczne Dni Przeźmierowa po raz pierwszy zorganizo-
wano przy hali sportowej OSiR w Przeźmierowie. 

Niedzielne obchody Dni Przeźmierowa rozpoczęły się 
w Centrum Kultury Przeźmierowo. Na scenie dzięki inicjatywie 
i wsparciu Fundacji „Otoczmy Troską Życie” mogliśmy obej-
rzeć przedstawienie „Tajemniczy kwiat” Teatru Droga (więcej 
na str. 26). Poza tym na kompleksie boisko Orlik 2012 odbywa-
ły się gry i zabawy przygotowane przez Sołectwo Przeźmiero-
wo.  ~ Ania Lis
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~ aktualności

Prowadzenie rozmów jest nieod-
łącznym elementem załatwiania 
interesów. Posiadając działalność 

gospodarczą, praktycznie każdego dnia 
zmuszeni jesteśmy negocjować warunki 
kontraktów, ceny i terminy. W jaki spo-
sób prowadzić takie rozmowy, aby nie 
stracić? 

Kluczem do sukcesu jest solidne 
przygotowanie, pozytywne nastawie-
nie, umiejętność podejmowania decyzji 
oraz panowanie nad emocjami. Warto 
opanować sztukę negocjacji, ponieważ  
zdolność dialogu jest niezbędna przy 
prowadzeniu każdego biznesu. Właśnie 
dlatego Tarnowskie Centrum Wspie-
rania Przedsiębiorczości postanowiło 
zorganizować warsztaty szkoleniowe 
dotyczące skutecznych technik nego-
cjacyjnych. Szkolenie dedykowane jest 
przedsiębiorcom z terenu naszej Gmi-
ny, ale również osobom, które dopiero 
myślą o założeniu własnej działalności 
gospodarczej. Niezależnie od tego czy 
jesteś przedsiębiorcą od lat działającym 
na rynku czy dopiero zaczynasz – taka 
wiedza przyda się w prowadzeniu i roz-
woju biznesu. Na szkoleniu dowiesz się 
w jaki sposób prowadzić negocjacje, 
aby uzyskać najlepsze dla siebie warun-
ki, zachowując przy tym dobre relacje 
z kontrahentem. Negocjacje bowiem, 
niezależnie od tego, w jakiej sprawie 
są prowadzone, są skuteczne wtedy, je-

śli prowadzą do osiągnięcia korzystne-
go dla nas rozwiązania. Oprócz tego, co 
oczywiste, z negocjacjami będzie wią-
zało się wiele elementów, o które warto 
zadbać. Mamy zrobić dobre wrażenie, 
a jednocześnie uzyskać korzyść. A to nie 
jest łatwe. Zasiadając do jakichkolwiek 
negocjacji, musimy brać pod uwagę, że 
prawdopodobnie będziemy zmuszeni do 
kompromisów.

Przystępując do ważnych rozmów, po-
winniśmy dysponować odpowiednimi 

informacjami o partnerze, a także posia-
dać pozytywny stosunek do strony prze-
ciwnej. Nie możemy bowiem zasiadać 
do rozmów z kontrahentem, któremu nie 
ufamy i którego podejrzewamy  o złe in-
tencje. Ważna jest też umiejętność słu-
chania, która wiąże się ze zdolnością 
analizowania argumentów rozmówcy, 
logicznego formułowania swoich opi-

nii i postulatów. Wielu specjalistów jest 
zdania, że na sukces negocjacji składa się 
przede wszystkim dobre przygotowanie, 
związane z dostępem do właściwych in-
formacji, a dobry negocjator poświęca 
90 procent czasu i energii na przygoto-
wania do rozmowy. Tym bardziej zachę-
camy wszystkich, którym temat ten nie 
jest obcy do wzięcia udziału w bezpłat-
nych warsztatach z zakresu prowadzenia 
skutecznych negocjacji. Na szkolenie za-
praszamy 22 czerwca  do Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 
94 (bud. C), sala 21, w godzinach 9.00-
16.00 (informacja obok).

Przypominamy także o możliwości 
skorzystania z bezpłatnych konsultacji 
specjalistów. Zgodnie z harmonogra-
mem, zamieszczonym na naszej stro-
nie internetowej, zapraszamy na  dyżury 
księgowej, radcy prawnego oraz dorad-
cy podatkowego. Nie  jest wymagane  
wcześniejsze zgłoszenie. Zapraszamy 
także do naszego biura (Urząd Gminy 
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 95, 
budynek B, pokój 17). Służymy pomo-
cą w zakresie zagadnień związanych 
z założeniem firmy oraz możliwościami 
pozyskania dofinansowania do prowa-
dzenia działalności gospodarczej. Jeżeli 
masz pomysł lub posiadasz wiedzę dot. 
aktualnego zapotrzebowania w zakresie 
szkoleń, warsztatów, spotkań informa-
cyjnych, czekamy na Twoją opinię!

Negocjacje w biznesie kluczem 
do rozwoju i sukcesu

...zdolność dialogu 
jest niezbędna 

przy prowadzeniu 
biznesu...

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

zaprasza na bezpłatne szkolenie 
dla przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

SKUTECZNE NEGOCJACJE 
Jak wynegocjować najlepsze dla siebie warunki i pozostawić dobre relacje z Klientem

- kluczowe techniki i gry symulacyjne 

22 czerwca 2017 r., Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94,  
bud. C, sala 21, w godz. 9.00 – 16.00

Warsztaty prowadzi doradca i trener biznesu Rafał Błachowski. 
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsca  

– tel. 61 89 59 242 lub mail: kontakt@tarnowo-podgorne.pl. Liczba miejsc jest ograniczona!  
Więcej na www.tcwp.pl. oraz pod nr tel. 61 89 59 242.

To ostatnie szkolenie przed przerwą wakacyjną!



10    | sąsiadka~czytaj | czerwiec 2017

~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesje z 16 i 25 maja

Czerwiec to kolejny mie-
siąc, w którym odby-
ły się dwie sesje Rady 

Gminy. Sesja o numerze 44 za-
wierała w swym programie nie-
wiele jak na nasze standardy, bo 
jedynie 12 projektów uchwał. 
Po przyjęciu zmian w uchwale 
budżetowej na bieżący rok oraz 
Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej, wynikających z konieczno-
ści uaktualnienia planu środków 
do rzeczywistego przebiegu zja-
wisk finansowych, Rada Gminy 
przeszła do rozpatrywania pro-
jektów uchwał z zakresu gospo-
darki nieruchomościami. Tym 
razem projekty tego rodzaju sta-
nowiły większość w porządku 
obrad sesji. Spośród pozostałych 
na wspomnienie zasługuje apro-
bata przez Radę Gminy kwestii 
współsfinansowania z budżetu 
inwestycji, będącej w gestii sa-
morządu Województwa Wiel-
kopolskiego, polegającej na bu-
dowie sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic: Leśnej, Pro-
stej i Bukowskiej w Sierosławiu. 
Bez przyrzeczenia wkładu Gmi-
ny, sięgającego połowy kosztów, 
inwestycja ta nie miałaby żad-
nych szans na realizację. Rada 
Gminy przyjęła też – reagując 
na apel zjednoczonych korpora-
cji samorządowych – tzw. „ Kar-
tę Samorządności” jako wyraz 
stanowczej dezaprobaty prze-
ciwko zapowiadanym zmianom 

w ustroju samorządów. Z kolei 
wyrazem solidarności wobec 
niewielkich gmin graniczących 
z miastem Opole było podję-
cie uchwały wspierającej samo-
rządy: Dobrzeń Wielki, Dąbro-
wa i Komprachcice, walczące 
o przywrócenie swych granic 
sprzed 1 stycznia 2017 r. W koń-
cowej części sesji dyskutowano 
jeszcze w sprawie kwartalnej in-
formacji o wykonaniu budżetu, 
a także eksploatowano tematy 
z działalności Wójta w okresie 
między sesjami. 

Relacja z opisywanej se-
sji byłaby niepełna bez infor-
macji o dyskusji, jaka odbyła 
się z udziałem przedstawicieli 
mieszkańców szczególnie prze-
jętych losem psów, które z róż-
nych powodów znalazły się na 
życiowym zakręcie. Grupa ta 
w większości kontestowała wa-
runki i procedury, obowiązujące 
w Schronisku „Azorek” w Obor-
nikach, które współfinansuje-
my i które jest macierzystym 
azylem naszych czworonogów. 
Zaprezentowała ona także kil-
ka pomysłów ewentualnej no-
wej organizacji opieki nad tymi 
zwierzętami. 

45 sesja Rady Gminy, jaka od-
była się 25 maja, miała niezwy-
kle uroczysty charakter. Zorga-
nizowana została z okazji Święta 
Samorządu Terytorialnego. Nie-
mal dokładnie 27 lat temu odby-
ły się bowiem pierwsze w powo-
jennej historii Polski całkowicie 
wolne wybory do samorządo-
wych władz lokalnych, będące 
częścią demokratycznych prze-
mian wywalczonych przez spo-
łeczeństwo. Z reguły święto to 
stanowiło okazję do wymiany 
poglądów na temat osiągnięć 
w pracy naszego samorządu czy 
snucia planów na bliższą i dal-
szą przyszłość. Z tej przyczy-
ny i tym razem zgromadzili się 

na opisywanej sesji wszyscy ci, 
którzy zawodowe lub społeczne 
losy związali z naszym samo-
rządem i mają w pracy dla nie-
go osiągnięcia z gatunku wy-
bitnych. W tym roku jednak 
świętowanie Dnia Samorządu 
Terytorialnego miało dodatkowo 
nieco inny wymiar. Rządzący nie 
ustają w zapowiadaniu wprowa-
dzenia głębokich zmian w ustro-
ju samorządów lokalnych. Mają 
one polegać z grubsza na ograni-
czeniu  kompetencji administra-
cji samorządowej, czyli tej naj-
bliższej mieszkańcom, na rzecz 
scentralizowanej administracji 
rządowej. Dywagacji na temat 
opisanych zagrożeń, możliwych 
scenariuszy kształtowania się sa-
morządowej rzeczywistości oraz 
i ich zgodności z Konstytucją 
RP i pozostałym obowiązującym 
w tym zakresie prawodawstwem 
poświęcony był interesujący wy-
kład mec. dr Macieja Kiełbusa, 
teoretyka i praktyka tej proble-
matyki. Swych obaw dotyczą-
cych wprowadzenia ewentual-
nych niekorzystnych rozwiązań 
nie kryli również Wójt oraz pi-
szący te słowa, którzy poruszyli 
je w swych okolicznościowych 
wystąpieniach. Wzruszających 
wrażeń artystycznych dostar-
czyło w swym krótkim występie 
Koło Śpiewu im Feliksa Nowo-
wiejskiego w Tarnowie Podgór-
nym (na zdjęciu). 

Kolejna sesja Rady Gminy od-
będzie się 13 czerwca 2017 r. 
Najważniejszą rozpatrywaną na 
niej sprawą będzie kwestia ab-
solutorium dla Wójta za wyko-
nanie budżetu Gminy za 2016 
r. W tym miesiącu (27 czerwca) 
odbędzie się jeszcze jedna sesja 
Rady Gminy. Wszystkich zain-
teresowanych serdecznie zapra-
szam. 

~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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~ aktualności

25 maja odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy z oka-
zji Dnia Samorządu Terytorialnego. Udział w niej 
wzięli: władze Gminy z Wójtem Tadeuszem Czaj-

ką na czele, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard 
i radni, sołtysi, przedstawiciele naszych lokalnych grup, i or-
ganizacji, jednostek i spółek gminnych, a także osoby które 
w przeszłości lub obecnie angażują się w rozwijanie lokalnej 
samorządności. W części artystycznej wystąpiło Koło Śpiewu.

Wykład na temat aktualnej sytuacji samorządu terytorialne-
go wygłosił mec. dr Maciej Kiełbus z kancelarii dr Krystian 
Ziemski i Partnerzy, specjalista w zakresie prawa administra-
cyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. prawa samo-
rządowego. Najważniejsze myśli z tego wystąpienia będziemy 
prezentować w kolejnych numerach „Sąsiadki-Czytaj”.  
Samorząd terytorialny w Konstytucji RP

Uchwalona w dniu 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja Rze-
czypospolitej Polskiej zawiera szereg regulacji dotyczących 
samorządu terytorialnego, mających gwarantować należną mu 
pozycję ustrojową w Państwie.

W dniu 2 kwietnia 2017 roku minęło dokładnie 20 lat od 
uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej. Ten najważniejszy w systemie źródeł 
prawa akt normatywny – uchwalany i zmieniany w szczegól-
ne procedurze - zawiera szereg przepisów dotyczących – bez-
pośrednio lub pośrednio – samorządu terytorialnego. Z uwagi 
na znaczenie i funkcje Konstytucji RP mają one gwarantować 
określoną pozycję ustrojową samorządu terytorialnego w Pań-
stwie, wyznaczając granice dozwolonej ingerencji ustawo-
dawczej.

Ewolucja rozwiązań konstytucyjnych
W najnowszej historii Rzeczypospolitej zapoczątkowanej 

obradami Okrągłego Stołu (II-IV 1989 r.) oraz powołaniem 
rządu pod przewodnictwem premiera Tadeusza Mazowiec-
kiego (powołany przez Sejm 12 września 1989r.) regulacje 
konstytucyjne dotyczące samorządu terytorialnego podlegały 
swoistej ewolucji.

Już w nowelizacji Konstytucji PRL z 29 grudnia 1989 roku 
– a więc uchwalonej na trzy miesiące przed przyjęciem przez 
Sejm ustawy o samorządzie terytorialnym – przyjęto w art. 5, 
iż Rzeczpospolita Polska gwarantuje udział samorządu teryto-
rialnego w sprawowaniu władzy.

Przepis ten zawarty w Rozdziale I „Podstawy ustroju poli-
tycznego i gospodarczego”– pomimo uchwalenia w 1992 roku 
tzw. Małej Konstytucji – obowiązywał aż do 17 październi-
ka 1997 roku, kiedy to weszła w życie obecnie obowiązująca 
Konstytucja RP.

W ustawie konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. 
o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą 
i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie 
terytorialnym  obowiązującej od 8 grudnia 1992 do 16 paź-
dziernika 1997 roku – określanej mianem „Małej Konstytucji” 
- samorządowi terytorialnemu poświęcono odrębny rozdział 
(Rozdział V Samorząd terytorialny) zawierający 6 artykułów 
(łącznie 14 ustępów).

Określono w nim, iż samorząd terytorialny jest podstawo-
wą formą organizacji lokalnego życia publicznego (art. 70 ust. 
1). Wskazano, iż jednostki samorządu terytorialnego posiada-
ją osobowość prawną jako istniejące z mocy prawa wspólnoty 

mieszkańców danego terytorium (art. 70 ust. 2). Zagwaran-
towano, mienie komunalne stanowią przysługujące jednostce 
samorządu terytorialnego prawo własności i inne prawa ma-
jątkowe (art. 70 ust. 3).  „Mała konstytucja” określała także, iż 
podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. 
Pozostałe rodzaje jednostek samorządu terytorialnego określa 
ustawa (art. 70 ust. 4).

Samorząd terytorialny wykonywać miał w ramach ustaw 
istotną część zadań publicznych, z wyłączeniem zadań za-
strzeżonych ustawowo do kompetencji administracji rządowej 
(art. 71 ust. 1). Jednostki samorządu terytorialnego wykony-
wać miały przysługujące im zadania publiczne w imieniu wła-
snym i na własną odpowiedzialność dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców (art. 71 ust. 2). Jednocześnie „Mała Konstytu-
cja” przewidywała, iż w zakresie uregulowanym ustawami 
jednostki samorządu terytorialnego mogły wykonywać zada-
nia administracji rządowej. W tym celu miały zostać wypo-
sażone w odpowiednie środki finansowe. (art. 71 ust. 3). Jed-
nostki samorządu terytorialnego miały realizować zadania za 
pośrednictwem swoich organów stanowiących i wykonaw-
czych, swobodnie określając w granicach ustaw swoje struk-
tury wewnętrzne (art. 71 ust. 4). „Mała Konstytucja” odnosiła 
się także do samorządowego prawa wyborczego gwarantując, 
iż wybory do organów stanowiących samorządu terytorialne-
go są powszechne, równe i odbywają się w głosowaniu taj-
nym (art. 72 ust. 1). Mieszkańcy mogli na jej podstawie podej-
mować rozstrzygnięcia w drodze referendum lokalnego, przy 
czym warunki i tryb przeprowadzenia referendum lokalnego 
określać miała ustawa (art. 72 ust. 2).

W zakresie spraw finansowych „Mała Konstytucja” prze-
widywała, iż dochodami jednostek samorządu terytorialnego 
były dochody własne tych jednostek, subwencje i dotacje (art. 
73 ust. 1). Źródła dochodów jednostek samorządu terytorial-
nego w zakresie zadań publicznych miały być gwarantowane 
ustawowo (art. 73 ust. 2).

Ustawy miały określać zarówno nadzór nad działalnością 
jednostek samorządu terytorialnego (art. 74) jak i zasady zrze-
szania się jednostek samorządu terytorialnego oraz reprezen-
towania ich interesów wobec władz państwowych (art. 75).

~ mec. dr Maciej Kiełbus
cdn. Artykuł pochodzi z portalu PrawoDlaSamorzadu.pl 

(tam dostępne są również odnośniki do tekstów źródłowych, 
przypisy itp.)

Uroczysta sesja z okazji Dnia Samorządu

Przemawia mec. dr Maciej Kiełbus
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~ sprawozdania

Młodzieżowa Rada Gminy

Wypoczynek na dworze
Z notatnika Gminnego Strażnika

Młodzieżowa Rada Gminy Tarnowo Podgórne wszyst-
kie siły kieruje aktualnie na organizację Gali Młode 
Lwy. Przedłużyliśmy czas zgłoszeń do 18 czerw-

ca, a sama uroczystość odbędzie się 23 czerwca w Centrum 
Kultury Przeźmierowo o 17.00. Zaraz po Gali zapraszamy 
nad Jezioro Lusowskie na ognisko i wspólną integrację. Pod 
koniec maja prezydium MRG odbyło spotkania z samorząda-
mi uczniowskimi z Liceum im. Powstańców Wielkopolskich 
w Tarnowie Podgórnym oraz Gimnazjum im. Polskich Nobli-
stów w Baranowie. Przed nami spotkanie jeszcze z uczniami 
Gimnazjum im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgór-
nym. Porozmawialiśmy o problemach ich dotyczących oraz 
o rzeczach, których oczekują młodzi ludzie od Młodzieżowej 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne. Liczymy, że MRG nie bę-
dzie obca dla młodzieży z naszej Gminy – z każdym proble-
mem można do nas zgłaszać. 

Na 1 czerwca została zaplanowana X Sesja, która ma rozpo-
cząć początek prac  nad zmianami statutu MRG. Jest to cięż-
ka rzecz pod względem prawnym, ale przede wszystkim trud-
na, gdyż wymaga znalezienia kompromisu. Najpierw chcemy 

usłyszeć, czego młodzież oczekuje od nowego statutu, a na-
stępnie będziemy się konsultować z prawnikami oraz Komi-
sją Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, a ostatecznie z całą 
Radą Gminy. Więcej informacji na naszej stronie na Facebo-
oku: facebook.com/MRGTarnowoPodgorne 

~ Stanisław Garstecki, Przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne

Dni coraz dłuższe, szybko zbliża 
się okres wakacji letnich, dla-
tego warto omówić kilka zasad 

bezpieczeństwa. 
Jak reagować, gdy jesteśmy świad-

kami różnego rodzaju wypadków oraz 
co zrobić, w sytuacji zagrożenia życia 
innych osób. Szczególnie istotna jest 
kwestia powiadamiania służb ratun-
kowych. Od szybkiej reakcji zależy 
zdrowie a nawet życie ludzkie. War-
to przypomnieć, że dzwoniąc pod nu-
mery ratunkowe np. 999, 997, 998 czy 
112, możemy uratować komuś życie. 
Przy zgłoszeniu ważne jest określenie 
miejsca zdarzenia i możliwie dokładne 
przedstawienie zaistniałej sytuacji. Nie 
należy dzwonić na te numery dla zaba-
wy czy żartów! 

Dłuższe ciepłe dni sprawiają, że dzieci 
i młodzież coraz więcej czasu przebywa-
ją wypoczywając i bawiąc się poza do-
mem. Warto przypomnieć, że dzieci po-
niżej 10 roku życia powinny jeździć na 

rowerze wyłącznie na specjalnych pla-
cach i w parkach. Dzieciom nie wolno 
jeździć po ulicach i po chodnikach. 

Warto pamiętać o podstawowych za-
sadach:

-  na bagażniku nie wolno przewozić 
innych osób – łatwo w takiej sytuacji 
się przewrócić i wyrządzić krzywdę 
sobie i pasażerowi,

-  siodełko powinno być na takiej wy-
sokości, aby dziecku jadącemu na 
rowerze łatwo było dosięgnąć stopa-
mi do ziemi,

-  błotniki (jeśli są) powinny być do-
brze przymocowane, aby nie dostały 
się między szprychy koła i nie spo-
wodowały wypadku.

Dzieci korzystające z placów zabaw 
warto poinformować np. że na zjeżdżal-
niach, należy:

-  wspinać się pokonując kolejne stopnie;
-  przy zjeżdżaniu i wchodzeniu za-

chowywać bezpieczny odstęp mię-
dzy sobą;

 -  zjeżdżać tylko i wyłącznie, gdy na 
dole nikogo już nie ma;

-  po zjechaniu na dół szybko odejść.

Gra w piłkę powinna odbywać się 
w miejscach do tego przeznaczonych, 
np. na specjalnym placu, z dala od okien 
budynków mieszkalnych. Warto przy-
pomnieć, że nie wolno grać w piłkę na 
ulicy czy na chodniku.

Powtarzajmy dzieciom przestrogi, 
ale też nie liczmy na to, że będą zawsze 
o nich pamiętać. Poza tym dziecko nie 
zawsze zdaje sobie sprawę z tego, na co 
się naraża.

By ten okres wypoczynku nie utrud-
niał życia innym mieszkańcom, warto 
pamiętać o przestrzeganiu dobrych rela-
cji sąsiedzkich. Robiąc grilla warto wy-
brać takie miejsce, by dym nie utrudniał 
wypoczynku innym. Nie hałasujmy!

~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Poznamy Młode Lwy
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~ wspomnienie

Kiedy numer tej gazety trafi do 
rąk czytelników wśród szkol-
nej braci trwać będą gorącz-

kowe przygotowania do wakacji. Nie 
ma zatem takiej możliwości bym i ja 
w tym czasie nie wrócił myślami do 
końca lat sześćdziesiątych, kiedy sa-
memu przeżywałem burzliwe okresy 
kanikuły. Chociaż należałem akurat do 
tej nielicznej grupy przepadających za 
szkołą i przyjmujących wakacje jako 
przymusowy okres odpoczynku od 
niej, to i dla mnie były one niebywa-
łą frajdą! Tak sobie pomyślałem, pa-
trząc na to jak wyglądają wakacje dzi-
siejszej młodzieży, że te moje określić 
można modnym mianem „patologicz-
nych”. I to niemal w każdym wymia-
rze! Sposób spędzania wolnego czasu, 
formy rozrywek zasługiwały w pełni na 
to niezbyt zaszczytne miano. Co więcej 
patologicznymi zgodnie z dzisiejszy-
mi standardami byli nawet – nie zda-
jąc sobie z tego sprawy – nasi rodzice. 
Nie martwili się niemal wcale o to jak 
zorganizować nam wolny czas, pozo-
stawiali na całe godziny bez opieki, ka-
rali cieleśnie. Patologia jak nic! A my 
wychodziliśmy po prostu rano z domu 
i do samego wieczora pozostawali-
śmy panami własnego losu. Bawiliśmy 
się używając do tego niebezpiecznych 
przedmiotów takich jak noże czy pro-
ce. Buszowaliśmy po niebezpiecznych, 
niezabezpieczonych miejscach, wyko-
pywaliśmy w lesie i żwirowniach nie-
wypały i niewybuchy, kąpaliśmy się 
bez opieki w Jeziorze Kierskim, wspi-
naliśmy się na drzewa. Raniliśmy się 
przy tym wszystkim niemiłosiernie. 
Gdy w stopę wbił się gwóźdź czy drza-
zga wyciągało się je, wyssało krew 
z rany, a mama co najwyżej odkażała 
ranę wodą utlenioną lub jodyną, sma-
rując ją jaskrawie fioletowym, ale no-
bilitującym nadmanganianem potasu. 
Podobnie czyniła z wkręconą w rowe-
rowy łańcuch pokiereszowaną łydką 
czy pogryzieniem przez psa. Przeży-
wany przy tym ból i katusze traktowa-
ne były jak kara za nieuwagę. Nie dane 
nam było łykać żadnych farmaceuty-
ków. Jedynym remedium na stłucze-
nia, zwichnięcia czy rany było obłoże-
nie ich glinką lub babką lancetowatą. 
Nikt nie biegał za nami z chusteczką 

do nosa lub z szalikiem i nie sprawdzał 
czy jesteśmy spoceni lub zziębnięci. 
Wizyt u pediatry – poza szczepieniami 
i to w szkole z zaskoczenia bez pyta-
nia rodziców – nie pamiętam. Do walki 
z przeziębieniem służyły czosnek, ce-
bula, miód i …pierzyna. Antybiotyki? 
Rtęciowy termometr pokazywał przez 
tydzień około 39 stopni gorączki, a ro-
dzice uważając, że to normalna reak-
cja organizmu na infekcję niespecjalnie 
się tym przejmowali nie zwalniając się 
z pracy! Oparzenia po opalaniu smaro-
waliśmy zsiadłym mlekiem. A zdarzały 
się takowe, bo za olejek do przyspiesze-
nia opalania nad jeziorem służyła nam 
często …nafta! Jedliśmy owoce prosto 
z drzewa czy z lasu piliśmy wodę z ki-
jankami z Przeźmierki, w najlepszym 
wypadku kranówkę czy deszczówkę, 
jaka zbierała się w beczkach. Przeżyli-
śmy jakoś! Nie było fast food’ów, dzie-
ci z nadwagą, nie liczono nam kalorii. 
Był za to nieskrępowany ruch na świe-
żym powietrzu, który stanowił atrakcję 
samą w sobie. Kreatywność w wymy-
ślaniu zabaw była odwrotnie propor-
cjonalna do infrastruktury służącej do 
wypoczynku. A tej ostatniej w ogóle 
nie było przecież! Place zabaw? bo-
iska? – to dopiero przyszłości melo-
dia. Nam wystarczało klepisko z wybo-
jami, bramki zaznaczone kamieniami 
i piłka, która z trudem zasługiwała na 
tak szlachetną nazwę, a jej posiadacz 
traktowany był niemal jak krezus ja-
kiś! Jaki problem był ze znalezieniem 
kawałka utwardzonego miejsca, by na-
rysować kredą lub częściej wapnem 
pole do gry w chłopięce kapsle, perso-
nifikujące postacie z ówczesnego „Wy-
ścigu Pokoju” czy w dziewczęce klasy 
lub gumę? Jeszcze zaciekła gra w dwa 
ognie, budowanie i puszczanie lataw-
ców czy toczenie przy użyciu kija koła 
rowerowego bez dętki i opony, dające 
w wyobraźni poczucie prowadzenia sa-
mochodu! Mycie rąk? Niestety niezbyt 
często! Kąpiel też raz na jakiś dłuższy 
czas. Problemem była ciepła woda. 
U nas w domu kuchenny piec kaflo-
wy wyposażony był w tzw. wężowni-
cę z rur zwaną podkową umożliwia-
jącą podgrzewanie niewielkiej ilości 
ciepłej wody. Zimnej wody ze studni 
było pod dostatkiem, lecz problemem 

było też niewielkie i szybko zapełnia-
jące się szambo. W ocynkowanej wan-
nie w jednej wodzie kąpało się po ko-
lei całe rodzeństwo. Telewizja? Jedynie 
przez kilkanaście minut dobranocki. 
Dziś jesteśmy zdecydowanie bardziej 
ucywilizowani niż kiedyś. Relacje ro-
dzice – dzieci są zupełnie inne. Nie-
stety trudno powiedzieć czy lepsze. 
Na pewno bardziej poddane społecz-
nej kontroli niż kiedyś. Z jednej strony 
sporo dziś zagrożeń, które czyhają na 
młode pokolenie, a których kiedyś nie 
było, a z drugiej rodzice, którzy zapra-
cowanie i chroniczny brak czasu pró-
bują zrekompensować dzieciom nado-
piekuńczością i nadmierną hojnością. 
Do tego wychowywanie bez stresu czy 
wspomnianej już, często podnoszonej 
wtedy, choć bez znamion zwyrodnie-
nia karcącej ręki rodziców, która za na-
szych czasów wymierzała nam klapsy 
przeżywając to bardziej niż my. 

Świat pędzi do przodu. Zmienia się 
wszystko. Także dzieciństwo nie jest 
już takie samo jak kiedyś! –Całe szczę-
ście – powie dzisiejsza młodzież, nie 
wyobrażając sobie życia (i wakacji!) 
bez smartfonów i zagranicznych wo-
jaży! Mam tylko nadzieję, że i ona za 
kilkadziesiąt lat będzie swe wakacje 
wspominać z podobnym memu roz-
rzewnieniem zestawiając je ze współ-
czesnymi! My – dzięki nieświadomych 
zdefiniowanej wyżej „patologii” – na-
szym rodzicom spędziliśmy beztroskie 
dzieciństwo. Bez żłobków, prywatnych 
przedszkoli, opiekunek, zamkniętych 
placów zabaw, psychologów, ADHD, 
dysleksji, dysgrafii, innych dys… i cze-
go tam jeszcze. Jakoś przeżyliśmy i wy-
szliśmy na ludzi. Tylko dlaczego nam 
się wydawało wtedy, że… nic nam nie 
wolno i wszystkiego nam zabraniają?

~ Grzegorz Leonhard

Wakacje mojego dzieciństwa cz.1 
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Trudno powiedzieć  

Czystość i estetykę Gminy
Kanalizację sanitarną
Zieleń 
Stan ulic i chodników
Stan środowiska naturalnego
Bezpieczeństwo mieszkańców
Dostęp do sportu i rekreacji
Kanalizację  deszczową
Dostęp do kultury i rozrywki
Podstawową opiekę zdrowotną (przychodnie, lekarze 

Jakość wody  
Szkoły podstawowe
Dostęp do przedszkoli

Opiekę społeczną

Dynamika zmian w opiniach mieszkańców o jakości życia 
w Gminie Tarnowo Podgórne w latach 2012, 2014 i 2017 w %

Należy odnotować, iż nastąpił
warunków życia mieszkańców Podgórne aniżeli

największy
wyników nastąpił dostępności

jakości
specjaliści) punktów
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Struktura przywiązania mieszkańców  
Gminy Tarnowo Podgórne do miejsca zamieszkania w % 

Należy odnotować, iż w badaniu w 2017 roku nastąpił wzrost pozytywnych opinii we wszystkich badanych obszarach warun-
ków życia  mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne aniżeli w 2012 i 2014 roku. Przy czym największy wzrost  o 25,3 punkty 
procentowe pozytywnych opinii w stosunku do wyników badania z 2012 roku, nastąpił w ocenie dostępności do kanalizacji desz-
czowej oraz  jakości podstawowej opieki zdrowotnej przychodnie, lekarze rodzinni, specjaliści) o 19,8 punktów procentowych.

W kwietniu grupę 902 mieszkańców naszej Gminy 
zapytaliśmy o opinię na temat warunków zamiesz-
kania w naszej Gminie. Badania ankietowe prze-

prowadziła Pracownia Badań Opinii Publicznej Społeczności 
Lokalnej i Rynku z Jarocina.

Grupa została wybrana bardzo starannie, na podstawie da-
nych statystycznych GUS i Gminy. Pod uwagę brano miejsce 

zamieszkania, płeć i wiek respondentów. Wszystko po to, by 
charakterystyka próby odzwierciedlała charakter społeczności 
naszej Gminy. 

Poniżej prezentujemy najważniejsze opinie mieszkańców. 
Najważniejszą informacją jest to, że 88,6 %  jest zadowolona 
z miejsca swojego zamieszkania!

~ ARz

Blisko 90 procent zadowolonych

Przywiązanie do miejsca zamieszkania ma zazwyczaj charakter osobisty, emocjonalny, społeczny, ekonomiczny czy historycz-
ny. Stanowi również jeden z ważniejszych elementów tożsamości człowieka. Z nich wyłania się poczucie przywiązania społecz-
nego i więzi między jednostką a wspólnotą lokalną. 

84,7% respondentów czuje się związana z miejscem swojego zamieszkania, a tylko 3,1% ankietowanych nie podziela tej opi-
nii. Prawie jedna ósma  (12,2%) nie miała wyrobionego zdania w tej sprawie. 

Struktura	przywiązania	mieszkańców	Gminy	Tarnowo	Podgórne	do	miejsca	zamieszkania	w	%		

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	badań	przeprowadzonych	w	Gminie	Tarnowo	Podgórne,	kwiecień	2017	r.	

Przywiązanie	do	miejsca	zamieszkania	ma	zazwyczaj	charakter	osobisty,	emocjonalny,	społeczny,	ekonomiczny	czy	
historyczny.	Stanowi	również	jeden	z	ważniejszych	elementów	tożsamości	człowieka.	Z	nich	wyłania	się	poczucie	
przywiązania	społecznego	i	więzi	między	jednostką	a	wspólnotą	lokalną.		
84,7%	 respondentów	 czuje	 się	 związana	 z	 miejscem	 swojego	 zamieszkania,	 a	 tylko	 3,1%	 ankietowanych	 nie	
podziela	tej	opinii.	Prawie	jedna	ósma		(12,2%)	nie	miała	wyrobionego	zdania	w	tej	sprawie.			

Lp.		 Typ	więzi		 Zdecydowanie	
zgadzam	się	

Zgadzam	
się	

Nie	mam	
zdania	

Nie	
zgadzam	

się	

Zdecydowanie	
nie	zgadzam	

się	

1		 Czuję	się	tu	zakorzeniony	 32,7	 49,7	 9,9	 6,2	 1,6	
2		 Czuję	się	częścią	tego	miejsca	 28,6	 42,5	 15,4	 11,8	 1,8	
3		 Jestem	dumny	z	tego	miejsca	 24,3	 36,4	 25,5	 11,5	 2,3	

4		 Chciałbym/abym,	żeby	moi	bliscy	(rodzina,	
przyjaciele)	tu	mieszkali		 24,5	 40,6	 21,6	 10,8	 2,5	

5		 Czuję	się	tutaj	obco	 0,8	 2,3	 12,2	 50,1	 34,6	
6		 Biorę	aktywny	udział	w	życiu	gminy	 4,9	 23,2	 34,5	 33,9	 3,5	
7		 Mam	wpływ	na	życie	Gminy	 3,1	 17,6	 42,2	 34,3	 2,8	
8		 Czuję	się	doceniany/na	przez	lokalną	społeczność	 3,1	 27,5	 51,1	 16,5	 1,8	
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Ocena działalności Rady  Gminy Tarnowo Podgórne w 2017 r. 

piąte Radę
Podgórne, respondentów mieszkańców wybrało
odpowiedź „ powiedzieć”

Ocena działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

Wójt Podgórne społeczne
mieszkańców

działalność Wójta, źle wybrało odpowiedź „trudno
powiedzieć” rozkładów krzyżowych że mężczyźni

oceniają działalność Wójta

ność Rodzaj usługi

Odbiór odpadów stałych

Segregacja i odbiór odpadów segregowanych

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Utrzymanie czystości ulic, placów i chodników

Odbiór odpadów ponadgabarytowych

Odbiór odpadów biodegradalnych

Jakość wody do picia

Zimowe utrzymanie dróg

Szybkość usuwania awarii sieci wodnych i kanalizacyjnych  

Ocena usług komunalnych przez mieszkańców 
Gminy Tarnowo Podgórne  w 2016 i 2017 roku w %

usług mieszkańców porównaniu
wyników zwiększyły się zmniejszyły

ciągu najwyżej oceniają odbiór odpadów
stałych segregację odbiór odpadów

ścieków
Nastąpił zybkości

punktów
dróg punktów

Ocena usług komunalnych przez mieszkańców Gminy 
Tarnowo Podgórne w 2016 i 2017 roku w %

W ocenie usług komunalnych przez mieszkańców Gminy w porównaniu do wyników badania z 2016 roku zwiększyły się 
opinie pozytywne i zmniejszyły oceny negatywne. W dalszym ciągu respondenci najwyżej oceniają:  odbiór odpadów stałych 
(90,2%, w 2016r.,92,3%), segregację  i odbiór odpadów segregowanych (88,5%, w 2016r., 88,9%) oraz odprowadzanie i oczysz-
czanie ścieków (84,2%, w 2016r., 87,6%). Nastąpił  istotny wzrost opinii pozytywnych: w szybkości usuwania awarii sieci wod-
nych i kanalizacyjnych (o 9,8 punktów procentowych) oraz ocen w zimowym utrzymaniu dróg (o 10,9 punktów procentowych).

Ocena działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne od lat ma wysokie poparcie społeczne. W badaniu w 2017 roku, ponad dwie trzecie (68,8%) 
mieszkańców Gminy dobrze ocenia działalność Wójta, źle 4,6% ankietowanych oraz 26,6% wybrało odpowiedź „trudno powie-
dzieć”. Analiza rozkładów tablic krzyżowych wskazuje, że mężczyźni lepiej od kobiet oceniają działalność Wójta o 4,7 punkty 
procentowe.

Ocena działalności Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

Prawie trzy piąte (57,9%) ankietowanych dobrze ocenia Radę Gminy Tarnowo Podgórne, nie podziela tej oceny 3,8% respon-
dentów oraz 38,3% mieszkańców wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. 
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Ocena funkcjonowania Straży Gminnej w 2017 roku  

piąte pracę Straży „źle”
wyników nastąpił

punktów

W okresie roku w ocenie pracy Policji przez mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne  
nastąpił spadek opinii pozytywnych o 6,4  punkty procentowe  oraz wzrost ocen 
negatywnych o 3,7 punktów procentowych. 

większość mieszkańców Podgórne się
mieszkańców

bezpieczeństwa wzrosło

Poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Porównanie poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców w 2016 i 2017 roku 

większość mieszkańców Podgórne się
mieszkańców

bezpieczeństwa wzrosło

Poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Porównanie poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców w 2016 i 2017 roku 

Ocena funkcjonowania Policji 

W okresie roku w ocenie pracy Poli-
cji przez mieszkańców Gminy Tarnowo 
Podgórne  nastąpił spadek opinii pozy-
tywnych o 6,4  punkty procentowe  oraz 
wzrost ocen negatywnych o 3,7 punk-
tów procentowych. 

Ocena funkcjonowania Straży Gminnej 

Ponad dwie piąte (43,7%) ankietowa-
nych dobrze ocenia pracę Straży Gmin-
nej, „źle” 14,3%. W odniesieniu do 
wyników badania z 2016 roku nastąpił 
spadek opinii pozytywnych o 7,8 punk-
tów procentowych oraz wzrost ocen ne-
gatywnych o 4 punkty procentowe. 

Poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Porównanie 
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w 2016 i 2017 roku 

Zdecydowana większość mieszkańców  Gminy Tarnowo Podgórne czuje się bez-
piecznie (87,1%). W stosunku do opinii mieszkańców w 2016 roku poczucie bezpie-
czeństwa wzrosło o 5,2 punkty procentowe.  

Badanie z 2016 roku  (81,9%) Badanie z 2017 roku  (87,1%) 
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Poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole w 2017 roku

zmniejszyła się punktów
bezpieczeństwa młodzieży

zwiększyła punktów respondentów, która

Ocena funkcjonowania Straży Gminnej w 2017 roku  

piąte pracę Straży „źle”
wyników nastąpił

punktów

Poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole

W okresie roku (2016-2017) zmniej-
szyła się o 5,6 punktów procentowych 
ocena pozytywna poziomu bezpieczeń-
stwa dzieci i młodzieży w szkole oraz 
zwiększyła o 6,7 punktów procento-
wych grupa respondentów, która nie ma 
zdania w tej sprawie. 

Kolejność Wyszczególnienie

Powszechna nauka pływania

Jakość nauczania w szkołach podstawowych

Oferta i dostępność do zajęć pozalekcyjnych

Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne

Jakość nauczania w gimnazjach 

Oferta wakacyjna dla młodzieży

Jakość nauczania w liceum 

Mieszkańcy Podgórne
którzy posiadają

najbliższej odpowiedź „ ”

Ocena stanu edukacji w Gminie w % 

Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne dobrze ocenili stan edukacji w Gminie. Respondenci, którzy nie posiadają dzieci 
w wieku szkolnym lub w najbliższej rodzinie, wybrali odpowiedź „nie mam zdania”. 

Poparcie dla utworzenia na terenie gminy szkoły kształcenia zawodowego w 
postaci branżowej szkoły zawodowej i technikum

dziewięćdziesiąt inicjatywę Wójta
który współudziale przedsiębiorców utworzyć
szkoły kształcenia branżowej szkoły

Poparcie dla utworzenia na terenie Gminy szkoły kształcenia 
zawodowego w postaci branżowej szkoły zawodowej i technikum

Ponad dziewięćdziesiąt procent badanych (90,3%) popiera inicjatywę Wójta Gminy, który przy współudziale przedsiębior-
ców zamierza utworzyć na terenie gminy szkoły kształcenia zawodowego w postaci branżowej szkoły zawodowej i technikum.
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Kolejność Wyszczególnienie  

Organizacja zajęć ruchowych (gimnastyka, aerobik)

Organizacja warsztatów edukacyjnych 

Stopień akceptacji udzielenia wsparcia przez Gminę form aktywności osób starszych  

Mieszkańcy Podgórne
aktywności osób

badań osób
zamknął się Wyszczególnienie

Na terenach o dużych walorach krajobrazowych
powinno się wprowadzić zakaz lokalizacji reklam

Reklamy negatywnie wpływają na odbiór krajobrazu

Przepisy powinny regulować sytuowanie reklam
w najbliższym otoczeniu miejsca kultu religijnego oraz na 

pamięci i ich otoczeniu
Na terenie Gminy Tarnowo Podgórne jest nadmiar reklam
Dopuszczalne jest zasłanianie reklamami budynków bez 
żadnych ograniczeń

Stopień akceptacji  reklam w przestrzeni publicznej w % 

dużych
się wprowadzić

pięć ósmych respondentów uważa, że wpływa odbiór
Większość uważa, że regulować

najbliższym
pamięci Więcej niż

że Podgórne

Zdaniem prawie trzech czwartych (72,1%) ankietowanych na terenach o dużych walorach krajobrazowych powinno się wpro-
wadzić zakaz lokalizacji reklam. Prawie pięć ósmych (63,0% ) respondentów uważa, że reklama negatywnie wpływa na odbiór 
krajobrazu. Większość  (58%) ankietowanych uważa, że przepisy powinny regulować sytuowanie reklam na terenach w najbliż-
szym otoczeniu miejsca kultu religijnego oraz na terenach miejsc pamięci i ich otoczeniu. Więcej niż jedna trzecia (34,5) ankie-
towanych jest zadnia, że na terenie Gminy Tarnowo Podgórne jest nadmiar reklam i tyle samo (34,3%) nie podziela tej opinii.

Stopień akceptacji  reklam w przestrzeni publicznej w % 

Stopień akceptacji udzielenia wsparcia przez Gminę form 
aktywności osób starszych w %  

Mieszkańcy Gmi-
ny Tarnowo Podgórne 
udzieli bardzo wysokie-
go poparcia dla  form ak-
tywności osób starszych 
w tym: 91,0% dla reha-
bilitacji zdrowotnej oraz 
90,4% ankietowanych dla 
badań profilaktycznych 
osób starszych. Brak ak-
ceptacji zamknął  się w 
przedziale od 0,2 do 5,5 
punktu procentowego.

Aglomeracji poznańskiej  

równym połowy
respondentów, którzy korzystają

spełnia
łatwiejszego tańszego

się zarówno
poznańskiej
łatwiejszego tańszego się

spełniają oczekiwań,
poznańskiej respondentów

Aglomeracji poznańskiej  

równym połowy
respondentów, którzy korzystają

spełnia
łatwiejszego tańszego

się zarówno
poznańskiej
łatwiejszego tańszego się

spełniają oczekiwań,
poznańskiej respondentów

Aglomeracji poznańskiej  

równym połowy
respondentów, którzy korzystają

spełnia
łatwiejszego tańszego

się zarówno
poznańskiej
łatwiejszego tańszego się

spełniają oczekiwań,
poznańskiej respondentów

Oczekiwania wobec nowego systemu autobusowej 
komunikacji publicznej N=345

po Gminie (50,5%) po Aglomeracji poznańskiej (50,1%)

Prawie w równym stopniu dla ponad połowy respondentów, którzy korzystają z autobusowej
komunikacji publicznej nowy system spełnia oczekiwania w zakresie łatwiejszego i tańszego poruszania się zarówno po Gmi-

nie jak i po aglomeracji poznańskiej. Dla 15,6% ankietowanych oczekiwania łatwiejszego i tańszego poruszania się po Gminie 
nie spełniają oczekiwań, natomiast po aglomeracji poznańskiej dla 14,2% respondentów. Źr
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~ rolnictwo

W dniu 23 maja miałem okazję 
uczestniczyć w warsztatach 
polowych w ramach projektu 

Agro Akademia BASF w Centrum Kom-
petencji w Jarosławcu k/Środy Wielko-
polskiej zwiedzając poletka z kolekcją 
odmian zbóż ozimych, jarych, rzepa-
ku ozimego i strączkowymi (soja, łubin, 
groch) w różnych kombinacjach pestycy-
dów.

Nowością była Systiva 333 FS – pierw-
szy bezopryskowy fungicyd, zawierający 
nową substancję aktywną Xemium. Fun-
gicyd jest aplikowany podczas zaprawia-
nia materiału siewnego i w mieszaninie ze 
środkiem Kinto Duo 080 FS, zabezpiecza 
przed chorobami grzybowymi jęczmień 
ozimy prawie w całym okresie wegeta-
cji, natomiast w pszenicy ozimej do fazy 
BBCH 32-33. Zalety stosowania tego 
fungicydu to rezygnacja z wczesnego za-
biegu fungicydowego, więcej czasu na 
inne prace wiosną, silne i zdrowe rośliny 
już od momentu siewu oraz zabezpiecze-
nie potencjału plonowania nawet w nie-
korzystnych warunkach pogodowych.

Pokazano również nowy dwuskładni-
kowy regulator wzrostu Medax Max do 
wszystkich rodzajów zbóż ozimych i ja-
rych, w tym do owsa. Zaletą tego produk-
tu jest stosowanie przez cały sezon (naj-
szersze okno aplikacji – od fazy końca 
krzewienia (BBCH 29) do fazy liścia fla-
gowego całkowicie rozwiniętego (BBCH 
39) – zboża jare; w przypadku zbóż ozi-
mych do widocznych pierwszych ości – 
BBCH 49). A ponadto pewniejsze i bez-
pieczniejsze działanie – dzięki kombinacji 
uzupełniających się substancji czynnych 
oraz dostosowanie do różnych warunków 
pogodowych (działa w zakresie tempera-
tur od 5°C do 25°C, nie potrzebuje słońca, 
duża odporność na zmywanie). 

Zaprezentowano również nowy fungi-
cyd Adexar Plus z efektem AgCelence. 
AgCelence to marka grupy produktów 
BASF stosowanych w różnych uprawach. 
Stosowanie produktów AgCelence po-
zwala wykorzystać roślinom w pełni ich 
potencjał. Wyższe plony są efektem po-
łączenia lepszego wigoru roślin i wyższej 
tolerancji na stres. Przykładami produk-
tów w zbożach są Adexar Plus i Systina, 
w rzepaku – Pictor, w kukurydzy – fun-
gicyd Retengo Plus, w ziemniakach – Ca-
brio Duo.

Adexar Plus zawiera nowoczesną sub-
stancję aktywną Xemium. Cząsteczka 

Xemium podlega specyficznej metamor-
fozie „efekt kameleona”, którego istotą 
jest nadzwyczajna mobilność tej substan-
cji czynnej. W zależności od środowiska, 
w którym przebywa wykazuje większą 
rozpuszczalność w wodzie lub w tłusz-
czach. Oprócz optymalnego wchłaniania 
substancji czynnej i opisanej mobilności 
molekuła Xemium jest bardzo ruchliwa 
także w strukturze patogenów, co jest klu-
czem do optymalnego i kompleksowego 
działania grzybobójczego.

Przedstawiono również dwuskład-
nikowy fungicyd Priaxor. Zawiera on 
fluksapyroksad (Xemium) w połączeniu 
z strobiluryną F500 (piraklostrobina), co 
wyznacza nowe standardy w ochronie 
zbóż. Działanie F500 oraz Xemium uzu-
pełnia się nawzajem – F500 działa głów-
nie zapobiegawczo, a Xemium ma przede 
wszystkim działanie lecznicze, co czyni 
Priaxor uniwersalnym rozwiązaniem dla 
producentów zbóż. Po zabiegu substancja 
aktywna Xemium tworzy na liściach od-
porne na deszcz „zasoby”. Po wyschnię-
ciu warstwy oprysku na powierzchni li-
ścia gwiaździste kryształki Xemium 
„wwiercają się” w warstwę woskową tak, 
że krople deszczu ich nie zmyją ani nie 
przemieszczą. 

Priaxor zapewnia również wyższy po-
bór azotu z gleby przez roślinę w stosun-
ku do poletka kontrolnego (bardziej efek-
tywne i zrównoważone nawożenie, niższe 
pozostałości azotu w glebie oraz mniejsze 
zanieczyszczenie wód). Skutkuje to wyż-
szym plonem o lepszej jakości – wzrost 
zysków dla rolnika oraz korzyści dla śro-
dowiska naturalnego.

Oprócz słońca, warunkiem koniecz-
nym dla optymalnego wzrostu roślin jest 
dostępność wody i składników mineral-
nych. Woda jest pobierana przez korzenie 
i transportowana do liści. Optymalne za-
opatrzenie w wodę znacząco wpływa na 
wypełnienie ziarniaków. Priaxor zmniej-
sza transpirację wody z rośliny obniżając 
zapotrzebowanie na nią (zboża wymaga-
ją ponad 80 ton wody mniej do produk-
cji 1 tony ziarna). Poprawia bilans wodny 
rośliny, co w warunkach stresu wywoła-
nego suszą pozwala na pełne wykorzy-
stanie potencjału plonotwórczego roślin.  
Zapewnia też wzmocnienie stabilności 
źdźbła jęczmienia, (ograniczenie wyle-
gania). Preparat zapewnia utrzymanie 
większej powierzchni zielonej liści, co 
jest wskaźnikiem dobrego wypełnienia 

ziarna. W jęczmieniu plon jest budowany 
bardziej równomiernie przez całą roślinę, 
zatem skuteczna ochrona musi oznaczać 
ochronę przed chorobami liści, źdźbła 
i kłosa. W pszenicy szczególnie istotne 
dla plonu ziarna są 3 górne liście.

Priaxor ma szerokie okno aplikacji – 
może być stosowany od fazy pełni krze-
wienia (BBCH 25) aż do końca fazy kwit-
nienia (BBCH 69) w jęczmieniu ozimym 
i jarym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozi-
mym i życie ozimym. Zwalczane choroby 
to plamistość siatkowa jęczmienia, rdza 
jęczmienia, rynchosporioza zbóż, bru-
natna plamistość liści zbóż, rdza brunat-
na, septorioza paskowana liści, mączniak 
prawdziwy zbóż i traw. 

Ostatnim fungicydem był Tocata Duo 
– dwuskładnikowy z substancjami czyn-
nymi krezoksym metylu i epoksykona-
zol. Krezoksym metylu to związek z gru-
py strobiluryn blokujący wewnętrzne 
oddychanie grzyba poprzez hamowanie 
transportu elektronów w kompleksie cy-
tochromowym bc1. Po wyschnięciu cie-
czy roboczej pozostaje w postaci małych 
cząstek na powierzchni liści i z nich jest 
uwalniany, co wyjaśnia długi okres dzia-
łania Tocaty Duo. Wtedy, gdy epoksyko-
nazol jest pobierany przez rośliny, kre-
zoksym metylu rozprzestrzenia się wokół 
całej rośliny w fazie gazowej, tworząc 
ochronny płaszcz. Tylko relatywnie mała 
część substancji poprzez aparaty szpar-
kowe wnika do rośliny. Te małe ilości 
krezoksymu metylu odpowiadają też za 
zwiększoną witalność roślin. Epoksyko-
nazol skutecznie blokuje syntezę ergo-
sterolu, będącego składnikiem błon ko-
mórkowych grzybów, w wyniku czego 
grzyby obumierają. Wysoka skuteczność 
epoksykonazolu wynika nie tylko z tego, 
lecz również z jego stosunkowo wolnego 
przemieszczania się w roślinie. 

Tocata Duo wykazuje bardzo dobrą 
skuteczność we wszystkich gatunkach 
zbóż: pszenicy, pszenżycie, życie czy 
jęczmieniu zwalczając nie tylko pojawia-
jące się choroby, ale także wpływa pozy-
tywnie na fizjologię roślin, a przez to na 
wzrost plonu. Zwalczane choroby przez 
ten preparat: łamliwość źdźbła, fuzaryj-
na zgorzel podstawy źdźbła, mączniak 
prawdziwy, rdza brunatna, septorioza li-
ści, septorioza plew, brunatna plamistość 
liści, fuzarioza kłosów, rynchosporioza, 
czerń kłosów, rdza jęczmienia, plamistość 
siatkowa jęczmienia. ~ Wiesław Biały

Warsztaty polowe w ramach projektu Agro Akademia
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~ sprawozdania

Z prac Rady Powiatu
Gala Wolontariatu 2017 w Powiecie Poznańskim

POselskie wieści
Szanowni Czytelnicy,
Nadchodzą poważne zmiany 

w funkcjonowaniu jednostek sa-
morządu terytorialnego. Samo-
rządność rozwijała się od 1990 
roku i była jednym z największych 
sukcesów wolnej Polski – oddała 
władzę obywatelom w małych 
ojczyznach. Ostatnimi czasy 
obserwuję kolejne zabiegi 
zmierzające do coraz większej 
centralizacji – przenoszenia 
kolejnych kompetencji do 
Warszawy, z której w mojej 
opinii jednak trudniej dostrzec 
lokalne problemy czy zaplanować 
inwestycje, niż z perspektywy 
wójta czy burmistrza. 

W związku z tym, że rządzący 
(przynajmniej na razie) wycofali 
się z dwukadencyjności w wybo-
rach na wójta, burmistrza i prezy-
denta – liczonej wstecz – pojawiły 
się kolejne pomysły i konkretne 
uchwalone ustawy. Najważniejszą 

z nich jest ustawa o regionalnych 
izbach obrachunkowych.

Do tej pory RIO było odpowie-
dzialne za nadzór samorządów 
w zakresie zgodności z prawem 
podejmowanych decyzji. Ocena 
merytoryczna samorządów nale-
żała do radnych, posiadających 
funkcję kontrolną wobec wójta, 
a także mieszkańców biorących 
udział w wyborach i referendach.  
Zmiany przegłosowane przez 
większość sejmową nie uwzględ-
niały licznych uwag ze strony 
samorządowej, wykazujących 
sprzeczność nowych przepisów 
z Konstytucją. 

Wśród nowych przepisów war-
to wspomnieć zmianę sposobu 
wyboru członków kolegiów Izb 
– dotychczas zapadały one przy 
udziale strony rządowej oraz sa-
morządowej, natomiast w myśl 
nowych zasad pełne kompeten-
cje w tym zakresie otrzymał Pre-

zes Rady Ministrów. Ponadto 
wprowadzono dodatkową funkcję 
związaną m. in. z kontrolą długu 
jednostek samorządu terytorial-
nego, co otwiera furtkę do znacz-
nych ingerencji w funkcjonowa-
nie czy strategie inwestycyjne 
gmin, powiatów i województw. 

Uważam takie zabiegi za in-
gerencję w działalność wspólno-
ty samorządowej, która zgodnie 
z Konstytucją ma prawo sama 
decydować o sobie z poszanowa-
niem prawa, czego gwarantem 
były właśnie m. in. regionalne 
izby obrachunkowe. Ustanowie-
nie de facto nadzoru merytorycz-
nego nad samorządami ze strony 
władzy centralnej oceniam jako 
jednoznacznie negatywne z per-
spektywy rozwoju i niezależności 
samorządu terytorialnego.

~ Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP

Wolontariat to dobro-
wolna, bezpłatna, 
świadoma praca na 

rzecz innych lub całego społe-
czeństwa wykraczająca poza 
związki rodzinno-koleżeńsko-
-przyjacielskie.  Wolontariusz to 
osoba pracująca dobrowolnie, 
bez wynagrodzenia, świadomie 
angażująca się w pracę na rzecz 
osób, organizacji pozarządo-

wych, a także rozmaitych insty-
tucji, działających w różnych ob-
szarach społecznych. 

30 maja w sali sesyjnej Powiatu 
Poznańskiego odbyła się dziewią-
ta edycja spotkania pod nazwą 
Gala Wolontariatu. Symboliczną 
statuetką i różą zostało wyróżnio-
nych 63 wolontariuszy Powiatu. 
Z naszej Gminy wyróżniono na-
stępujące osoby:
-  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 

i Młodzieży „Iskierka Nadziei” 
– Klaudia Glapa, 

-  Stowarzyszenie Pomocy Miesz-
kaniowej dla Sierot w Bara-
nowie – Stanisława Romanów 
i Danuta Stechniak, 

-  Uniwersytet III Wieku Tarnowo 
Podgórne – Irena Szewczyk, 

-  Fundacja Otoczmy Troską Ży-
cie – Ludwika Zygmanowska, 

-  Warsztaty Terapii Zajęciowej 
ROKTAR – Ryszard Wożniak, 

-  Klub Kolarski Tarnovia – Aneta 
Przybylak. 
W przyszłym roku odbędzie 

10., a zatem jubileuszowa, edycja 
tej Gali. Już dziś zachęcam preze-
sów, szefów klubów, towarzystw 
i stowarzyszeń, aby zauważyli 
i docenili tych, którzy swój bez-
cenny czas poświęcają innym dla 
dobra wspólnego. 

Jestem dumna z tego, że dzie-
więć lat temu brałam czynny 
udział w powołaniu do życia tej 
skromnej, ale jak znaczącej uro-
czystości na rzecz wolontariuszy. 

~ Krystyna Semba 
Wiceprzewodnicząca Powiatowej 

Rady Społecznej ds. Osób  
Niepełnosprawnych.Wyróżnieni wolontariusze z naszej Gminy
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Warsztat czynny  
jest od poniedziałku 

do piątku w godz. 
7.00 - 16.00

Zazwyczaj relacjonujemy Pań-
stwu ciekawe i ważne wydarze-
nia z „życia” Warsztatu i Sto-

warzyszenia. W tym artykule chcemy 
przybliżyć Państwu naszą codzienną 
działalność, która tak naprawdę każ-
dego dnia jest inna. Nasz Warsztat 
jest czynny od poniedziałku do piąt-
ku, w godz. 7.00 – 16.00. Do placówki 
uczęszcza 20 osób z niepełnosprawno-
ściami, mieszkańców Gmin Rokietnica 
i Tarnowo Podgórne. Uczestnicy są do-
wożeni przez zorganizowany transport 
WTZ, rodzinę, ale są też podopieczni, 
którzy korzystając z komunikacji miej-
skiej, sami dojeżdżają na zajęcia. 

W naszym Warsztacie mamy 4 Pra-
cownie: Gospodarstwa Domowego, 
Technik Różnych, Wikliniarską, Kom-
puterowo-Fotograficzną (w których 
uczestnicy przebywają po 2 miesią-
ce) oraz salę rehabilitacyjną. Miesiące: 
kwiecień, maj i czerwiec to dla naszych 
podopiecznych czas wzmożonej pra-
cy w każdej pracowni, ponieważ przy-
gotowują wtedy różne wyroby i prace 
plastyczne na konkursy i festyny orga-
nizowane przez placówki Powiatu Po-
znańskiego i Gminy. W Pracowni Tech-
nik Różnych powstają obrazy malowane 
akrylami na płótnie, które były prezen-
towane w Klubie Fitness ROSFIT w Ro-
kietnickim Ośrodku Sportu oraz w bu-
dynku C Urzędu Gminy w Tarnowie 
Podgórnym. Obecnie uczestnicy w tej 
pracowni szlifują, malują, lakierują pu-
dełka drewniane wykonane techniką 
decoupage. W Pracowni Wikliniarskiej 
w ciągu roku powstają zwykle tace, 
osłonki na doniczki wykonane z ratanu 
i wikliny, a w ostatnim miesiącu został 
wykonany regał (wymiary: 180 cm wy-
sokości, 90 cm szerokości i 40 cm głę-
bokości) z drewna opleciony wikliną 
nieokorowaną. W Pracowni Kompute-
rowo-Fotograficznej uczestnicy ćwiczą  
pisanie w edytorze teksów, tworząc na-
szą książkę kucharską i przepisując ar-
tykuły do „Roktarskiej Gazetki”, która 
jest wydawana raz na kwartał w WTZ. 
Bardzo chętnie uczą się robić zdję-
cia w plenerze i w pracowniach. Efek-
ty zajęć fotograficznych można było 
podziwiać na wystawie w Klubie Fit-

ness ROSFIT, gdzie były prezentowa-
ne, wykonane przez naszych uczestni-
ków, wyszukane ujęcia jesieni i zimy. 
Piękno jesiennej przyrody, uchwycone 
przez osoby niepełnosprawne, mogli 
Państwo zobaczyć także w budynku C 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym. 
Obecnie w tej Pracowni trwają próby 
do przedstawień teatralnych, które bę-
dziemy prezentować na Rokietnickich 
InteGRAcjach czy na Zlocie Talentów, 
który odbędzie się we wrześniu w Lu-
boniu. W Pracowni Gospodarstwa Do-

mowego dzieje się codziennie coś in-
nego, ponieważ nasi kucharze każdego 
dnia wymyślają dla wszystkich smaczne 
dania. Ostatnio grupa uczestników z tej 
pracowni zaskoczyła wszystkich, wpro-

wadzając w swoje menu tydzień kuchni 
światowej. W maju przez tydzień mogli-
śmy smakować potraw kuchni włoskiej. 
Oprócz przyrządzania smacznych posił-
ków uczestnicy w tej pracowni uczą się 
prać, prasować, sprzątać, myć okna i ro-
bić zakupy do pracowni. Jak już wspo-
mniałam w Warsztacie jest również 
sala rehabilitacyjna, w której uczestni-
cy trenują m.in. na bieżni, rowerze sta-
cjonarnym, orbitreku. Raz w tygodniu 
mamy możliwość ćwiczyć i udosko-
nalać umiejętność pływania na basenie 
w Lusowskim Zdroju, za co serdecz-
nie dziękujemy. Udział w zajęciach re-
habilitacyjnych ma na celu rozwijanie 
i podtrzymywanie wydolności fizycznej 
naszych uczestników. Systematyczny 
udział w rehabilitacji fizycznej przygo-
towuje naszych podopiecznych do za-
wodów organizowanych przez Olim-
piady Specjalne, gminy czy placówki 
powiatu poznańskiego. 

Zapraszamy do polubienia naszej 
strony na Facebook’u – Warsztat Tera-
pii Zajęciowej Roktar oraz odwiedza-
nia naszej strony www.roktar.pl.

~ Elżbieta Kram 
Kierownik WTZ

Warsztatowa codzienność…
czyli co słychać w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Baranowie

Włoski tydzień w Pracowni Gospodarstwa Domowego
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Kącik Seniora

Nie będę oryginalna twierdząc, że jedną z największych 
atrakcji roku szkolnego są wakacje. Oczekują ich za-
równo uczniowie, jak i studenci. A one są tuż, tuż. 

Wykłady odbyły się zgodnie z harmonogramem, zajęcia w po-
szczególnych sekcjach dobiegły końca, pora na odpoczynek.

Za nami jubileuszowa V Spartakiada Seniorów – to projekt 
współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne. W tym 
roku miała ona szczególny charakter. Do sportowych rozgry-
wek stanęli zawodnicy z gminnych klubów seniora z Prze-
źmierowa, Lusowa, Sadów, Tarnowa Podgórnego, Rumianka 
i Lusówka (szkoda, że seniorzy z dużego Baranowa nie wy-
stawili swej reprezentacji), ale także studenci z UTW w Tar-
nowie Podgórnym i Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Solecznikach. Goście z Litwy, a dokładnie Polacy tam 
mieszkający, zaszczycili nas swą obecnością po raz pierwszy. 
Honorowy patronat nad uroczystością sprawował Wójt Tade-
usz Czajka. Po uroczystym powitaniu i zaprezentowaniu dru-
żyn zawodnicy przystąpili do walki o laur zwycięstwa. Pierw-
sze miejsce w klasyfikacji drużynowej zajęli studenci UTW 
w Tarnowie Podgórnym, drugie zawodnicy z Przeźmierowa, 
trzecie z Rumianka, a czwarte goście z Litwy. W klasyfika-
cji indywidualnej miano wszechstronnego zawodnika otrzy-
mał Henryk Pawlaczyk, drugie miejsce zajął Krzysztof Burda, 
trzecie Zenon Sobolewski, czwarte Jerzy Orzeł. 

 Pogodę mieliśmy od dawna zamówioną, siły do wal-
ki wzmacnialiśmy grochówką, kiełbasą, pysznym ciastem 

i kawą, a wspólne tańce wyciskały z nas hektolitry potu – 
przydałyby się w tym dniu duże parasole. Atrakcją imprezy 
był występ utalentowanych Mażoretek – słowa uznania i po-
dziękowania! Swoimi osiągnięciami pochwaliła się grupa na-
szych studentek uczęszczających na „zdrowy” kręgosłup i ich 
koleżanki tańcząc do piosenek Michaela Jacksona – brawo!

 W imieniu organizatorów i uczestników spartakiady ser-
decznie dziękujemy: Wójtowi Tadeuszowi Czajce, Wiceprze-
wodniczącemu Rady Gminy Wojciechowi Janczewskiemu 
i pracownikom Urzędu Gminy za wsparcie, dyrektor Szko-
ły Podstawowej za użyczenie boisk sportowych, a Tadeuszo-
wi Rzepczyńskiemu za poświęcony czas i okazaną pomoc, 
TPBUS-owi za dowóz zawodników, Strauss Cafe w Swadzi-
miu za kawę, piekarni Zofii Zander za pieczywo, Rafałowi 
Maciejewskiemu za grochówkę i kiełbaski, paniom, które pie-
kły ciasta za wypieki, sędziom i wolontariuszom z gimnazjum 
za ciężką pracę w upał, panu Waldemarowi za oprawę mu-
zyczną, Piotrowi Kowalczykowi z Lusowa za drewno na ogni-
sko, Michałowi Dobrowolskiemu za miłą współpracę. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy nam pomagali i zaszczycili nas swą 
obecnością.

Przed nami zasłużone wakacje. Po raz pierwszy proponuje-
my półkolonie dla seniorów (dwa 5-dniowe turnusy) – szcze-
góły poniżej.
  ~ Maria Zgoła

Maj zdominowany przez sport

Masz wolny czas w wakacje, nie wiesz co z nim zro-
bić? Nowa propozycja dla Seniorów. Proponujemy 
wspólne spędzenie czasu przez pięć dni, od ponie-

działku do piątku, w następujących terminach: 24 – 28 lipca 
oraz 21 – 25 sierpnia.

Przewidujemy wiele atrakcji każdego dnia. Będziemy na 
Termach Tarnowskich, jeden dzień spędzimy w botaniku  
z dr Wandą Wójtowicz. Marsz z kijkami i gimnastykę na tra-
wie poprowadzi fizjoterapeutka Katarzyna Marciniak (dba 
o nasz zdrowy kręgosłup i nie tylko). Pojedziemy na wy-

cieczkę do nowego ZOO Poznaniu. Spotkamy się z wizażyst-
ką Mają Stępień, która nauczy nas jak zadbać o cerę w lecie, 
a młodzi wolontariusze nauczą nas jak przegrać zdjęcia z tele-
fonu na komputer.

Spotkania – pięć godzin dziennie z poczęstunkiem. Cał-
kowity koszt półkolonii to 50 zł. Wszystkich zainteresowa-
nych seniorów prosimy o kontakt pod nr tel. 500 620 983 lub 
507 099 603. 

Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest współfinansowany 
przez Gminę Tarnowo Podgórne. ~ Irena Szewczyk

Półkolonie dla seniorów!
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Klub Seniora w Rumianku z grupą zaprzyjaźnionych 
osób w dniach 25 – 29.04 wybrał się do Węgier. Zwie-
dzaliśmy stolicę Budapeszt gdzie podziwialiśmy pięk-

ne stare budowle, parlament, wzgórze zamkowe, operę i wiele 
innych. Piękne pomniki na placu bohaterów, na Górze Gel-
lerta, a także nowoczesne pomniki, które spotyka się często 
w parkach. Nocą podczas rejsu po Dunajcu podziwialiśmy 
pięknie oświetlone mosty i budowle. 

Oprócz Budapesztu zwiedzaliśmy:
- Esztergom – bazylika koronacyjna i skarbiec
- Visegrad – ruiny zamku 
- Szentendre – urokliwe miasto z klimatem śródziemnomor-

skim i Muzeum Marcepana 
W ostatni wieczór bawiliśmy się w tradycyjnej w Czardzie 

przy winie i pięknej muzyce i tańcu. W drodze powrotnej 
zwiedzaliśmy piękne Opactwo w Pannonhalmie. 

Pełni wrażeń i wspomnień nocą wróciliśmy do domów. 
~ Kazimiera Papych

Wycieczka seniorów z Rumianka

7 maja w Przeźmierowie, w sali sportowej odbył się turniej 
o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w kopa spor-
towego pod patronatem Wielkopolskiej Ligi Kopa Spor-

towego. Do rywalizacji przystąpiło 144 zawodników z całej 
Wielkopolski.

Turniej rozegrano w trzech klasyfikacjach: indywidualnej, 
par i drużynowej wg regulaminu Wielkopolskiej Ligi Kopa 
Sportowego. Rozegrano pięć rund po 32 rozdania.

Zwycięzcą turnieju został Robert Grycz, który wyprzedził 
Wiesława Lisiak i Kazimierza Noculak. Blisko podium fini-
szowali także: Ryszard Młynarek, Ireneusz Warzybok, Tade-
usz Osowski i Henryk Grobelny.  

Turniej par wygrali Robert Grycz i Zenon Nowaczyk. Dru-
gie miejsce zajęli Wiesław Lisiak i Edmund Polny. Na trzecim 
miejscu sklasyfikowano Jerzego Clak i Jana Gigoń. 

W rywalizacji zespołów zwyciężyli Przyjaciele Koby-
lin (kpt. Edmund Polny, Józef Turbański, Wiesław Lisiak, 
Bogdan Dąbrowski). Drugie miejsce zajął zespół Krotoszyn 
(kpt. Damian Konieczny, Henryk Frala, Tomasz Nabzdyk, 
Piotr Janicki). Trzecie miejsce zdobył zespół Orły Głuchowo  

(kpt. Stanisław Sikora, Stanisław Dominiczak, Jerzy Cieslak, 
Jan Gigoń).

Nagrody dla najlepszych wręczył Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne – Tadeusz Czajka. Turniej zorganizował zespół 

Specjalne podziękowania dla zespołu Przeźmierowo – Tade-
usz Piaskowski, Jerzy Piaskowski, Zenon Kulczyński, Roman 
Michalak – za organizację, zaangażowanie i sprawne przepro-
wadzenie zawodów. ~ www.kaszebe-baszka.pl

Kop w Przeźmierowie

Klub Seniora

Właśnie minęło 20 lat istnienia 
naszego Klubu Seniora w Tar-
nowie Podgórnym. Założy-

ciele pragnęli seniorom umilić zapewne 
dni na emeryturze, aby mogli zwiedzać 
naszą kochaną Polskę, odpocząć od tru-
dów dnia codziennego. Bywało różnie, 
ale inicjatywa i pomysły naszych kole-
żanek i kolegów, procentowały. Pierw-
sze występy w klubie, na naszych ma-
łych uroczystościach, bywały występy 
w czasie uroczystości gminnych. 

Zapraszano również do ościennych 
gmin. Przyjmowano nas z sercem, 
tym samym, my odwdzięczaliśmy się 
naszymi małymi występami. Były 
skecze i piosenki. Dlatego w małym 
skrócie chcieliśmy pokazać kilka 
zdjęć, to przerywniki. Swoje obchody 
uczciliśmy wycieczko-pielgrzymką 
do Częstochowy. W podziękowaniu za 
możliwości spełniania swoich marzeń 
dojrzałego! Jeszcze jesteśmy i potrafimy 
pomagać i cieszyć się z każdego dnia. 

Seniorzy z Tarnowa Podgórnego
~ Anna Gryska
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Spotkanie z teatrem i nie tylko
W niedzielę, 4 czerwca, w Centrum Kultury Prze-

źmierowo dzieci z naszej Gminy obejrzały cieka-
wy, interaktywny spektakl teatralny Teatru Droga 

im Jana Pawła II pt. „Tajemniczy kwiat” Bruno Ferrero z głę-
bokim przesłaniem moralnym. 

Przedstawienie składało się z trzech części. Najpierw wy-
stęp aktorów opowiadał o tolerancji i wyrozumiałości wo-

bec obcych, innych. Następnie dzieci odpowiadały na pytania 
występujących i wskazywały na wartości, które są ważne ży-
ciu i niezbędne dla prawidłowego rozwoju. Przeprowadzono 
konkurs na znajomość kwiatów, które można było zobaczyć 
w przedstawieniu. Najlepsi otrzymali nagrody książkowe. 

Na zakończenie spotkania dzieci tworzyły „przypominajki” 
– wizerunek dłoni z wpisanymi w palce wartościami: wytrwa-
łość, honor, odwaga, mądrość, uczciwość, co tworzy ogólnie 
POKÓJ na świecie, bez którego nie można szlachetnie prze-
żyć życia.

Fundacja „Otoczmy Troska Życie” zaprosiła, jak co roku, 
m. in. dzieci niepełnosprawne z Zespołu Szkół Specjalnych nr 
109 z Kiekrza. Spektakl był dla dzieci prawdziwą szkołą tole-
rancji. Słodycze i balony rozdawane na zakończenie spotkania 
sprawiły dzieciom dużą radość.

Wszystkim dziękujemy za uczestnictwo. Życzymy dzie-
ciom udanych wakacji i zapraszamy już na VII Festyn „Otocz-
my Troską Dzieci”, który odbędzie się 10 września o godz. 
15.00 w Akademii Pitagorasa w Baranowie.

~ Zarząd Fundacji „Otoczmy Troska Życie”
Barbara Nowak, Violetta Ciesielska

Na Warcie w Puszczykowie odbyły się zawody spinnin-
gowe zaliczane do klasyfikacji GPx koła w spinningu. 
14 maja pogoda dopisała, ale ryby nie. Tylko dwóch za-

wodników przedstawiło ryby do miary. Roman Nowakowski 
łowiąc szczupaka 56 cm wygrał zawody, Piotr Michalski był 
drugi łowiąc 3 okonie. Pozostali uczestnicy zeszli „o kiju”.

28 maja na stawiskach w Ceradzu Kościelnym odbyły się za-
wody z okazji Dnia Dziecka. Na starcie stanęło 22 zawodni-
ków w wieku do 16 lat. Pogoda była wspaniała. Ryby dopisały. 
Zwody wygrała Nikola Cieślak łowiąc w czasie dwóch godzin  
2,67 kg ryb, drugi był Mikołaj Michalski – 2,58 kg, trzecia była 
Wiktoria Surma – 2,52 kg. Największą rybę, leszcza o wadze 

Wiadomości Wędkarskie
0,8 kg złowiła Blanka Woźna. Pierwsza dziesiątka została wy-
różniona pucharami ufundowanymi przez Zarząd Okręgu PZW 
w Poznaniu. Wszyscy uczestnicy ponadto udekorowani zostali 
medalami i otrzymali paczki słodyczy.

Zawody zostały dofinansowane przez Gminę Tarnowo Pod-
górne.

Zarząd koła PZW nr 132 w Tarnowie Podgórnym zaprasza 
członków koła na zawody spławikowe o mistrzostwo koła na 
rok 2017. Zbiórka uczestników w dniu 18 czerwca o godzinie 
7.00 na stawach w Baranowie. Połów ryb jedną wędką metodą 
spławikową. 

Zawody rozegrane zostaną w trzech sektorach. Zawody za-
liczane do klasyfikacji GPx koła. Projekt dofinansowany przez 
Gminę Tarnowo Podgórne.

Zarząd koła PZW nr 132 w Tarnowie Podgórnym zaprasza 
dzieci i młodzież na zawody wędkarskie Żegnaj Szkoło na Sta-
wiska do Ceradza Kościelnego. Zawody odbędą się 25 czerwca. 
Zbiórka Uczestników o godzinie 8.30. Połów ryb na 1 wędkę 
spławikową.

MAMY MISTRZA OKRĘGU!
W dniach 3 i 4 czerwca na Jeziorze Lusowskim odbyły się 

Spinningowe Mistrzostwa Okręgu TEAMÓW z łodzi. Nasz ko-
lega Marek Pazgrat startując w parze z Pawłem Boińskim wy-
grali zawody zdobywając mistrzostwo okręgu. Serdecznie gra-
tulujemy.   

 Prezes koła
~ Zdzisław Braciszewski
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Wiadomości brackie 
W dniu 4 czerwca w naszym bractwie odbyło się naj-

ważniejsze strzelanie roku – o tytuł „Króla Zielo-
noświątkowego”. Mam zaszczyt ogłosić wszem 

i wobec, iż po przeprowadzeniu regulaminem przewidzianych 
ćwiczeń, zaszczytny tytuł Króla Zielonoświątkowego A. D. 
2017 zdobył brat Waldemar Kubiak, pierwszym rycerzem zo-
stała siostra Hanna Wiza, a drugim rycerzem został brat Sta-
nisław Leitgeber. Rywalizowaliśmy również w następujących 
konkurencjach: 

- Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki 
zdobył brat Przemysław Pomian, drugi był brat Waldemar Ku-
biak, trzeci – brat Zbigniew Szabelski, 

- Tarcza Pistolet – zwyciężył brat Andrzej Pawlicki, drugi 
był brat Marek Szajkowski, trzeci – brat Krzysztof Cieślik, 

- w rywalizacji pań najcelniej strzelała siostra Hanna Wiza, 
druga była siostra Justyna Szabelska, a trzecia – siostra Mag-
dalena Mazantowicz, 

- konkurencję dla dzieci wygrał Łukasz Iwańczuk, drugi był 
Miłosz Kamza, a trzeci – Mikołaj Mróz, 

- Kura zestrzelił brat Waldemar Kubiak przy udziale siostry 
Hanny Wiza i brata Przemysława Pomiana. 

W dniach 20 – 21 maja delegacja naszego bractwa odwie-
dziła Kurkowe Bractwo w Starogardzie Gdański przy okazji 
strzelania o Pierścień św. Katarzyny. Wieczorem w Grodzi-
sku Owidz mieliśmy okazję przenieść się w świat demonów 
słowiańskich i czasy średniowiecznej inkwizycji. W niedzielę 

spacerowaliśmy po ogrodzie dendrologicznym w Arboretum 
we Wirtach oraz gościliśmy w mini zoo w Człuchowie. 

21 maja brat Zbigniew Kubiak wystrzałem z armaty dał sy-
gnał do startu zawodnikom ,,Biegu Lwa”. 

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 numerem tel. 
880 584 242. 

 Z brackim pozdrowieniem 
~Stanisław Bączyk

Pod taką nazwą kryją się warsztaty 
stylu i rozwoju osobistego, jakie 
Fundacja Nigdy nie jest za późno 

zaproponowała seniorom z Gminy Tar-
nowo Podgórne.

Pokochaj siebie, niezależnie od wieku 
i typu sylwetki – to motto przyświeca-
ło nam podczas spotkań warsztatowych 
z różnymi specjalistami m.in. trene-
rem rozwoju osobistego, stylistą, diete-
tykiem, fizjoterapeutą, kosmetologiem, 
wizażystą, seksuologiem i instruktorem 
jogi. Chcieliśmy pokazać, że każdy wiek 
ma swoje przywileje i potrzeby oraz nie 
ma nic złego w dbałości o siebie i swoje 
dobre samopoczucie. Zwieńczeniem pro-
jektu była profesjonalna sesja zdjęciowa 
wykonana przez światowej sławy foto-
grafkę Katarzynę Piwecką (autorką m.in. 
portretów Amazonek „The Beauty and 
The Breast” pokazywanych w Parlamen-
cie Europejskim w Brukseli). Makijaże 
w tym wyjątkowym dniu wykonały Gra-
żyna Walczak, Andżelina Malinowska, 
Daria Turkot Rackowiak, Martyna Hof-
fmann Jechura i Daria Zawada, a styliza-
cje – Maja Stępień. A kreacje, w których 

Piękni i zadbani w każdym wieku

Projekt współfinansowany ze środków  
Gminy Tarnowo Podgórne.

wystąpiły nasze Panie, zawdzięczamy 
firmie Quiosque Polska. 

To był niezwykły czas, który na długo 
zostanie w naszej pamięci. Udowodnili-
śmy, że w każdym wieku można przeżyć 
coś niezwykłego! Zgodnie z naszą dewi-
zą: w życiu nigdy nie jest za późno na 
miłość, naukę i spełnianie marzeń. Tego 

Wam życzymy i mam nadzieję  do zoba-
czenia w przyszłym roku. 

~Maja Stępień 
Prezes Fundacji Nigdy nie jest za późno
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Misją Olimpiad Specjalnych 
jest zapewnienie osobom 
z niepełnosprawnością inte-

lektualną od ósmego roku życia wzwyż, 
całorocznego cyklu treningów i zawo-
dów sportowych w różnych olimpijskich 
dyscyplinach sportowych. Celem Olim-
piad Specjalnych jest wspomaganie 
rozwoju osób z niepełnosprawnością 
intelektualną poprzez udział we współ-
zawodnictwie sportowym oraz zwięk-
szenie świadomości społecznej i szerze-
nie wiedzy na temat możliwości osób 
z tą forma niepełnosprawności.

23 maja Klub Olimpiad Specjalnych 
(K.O.S.) ROKTAR przy Stowarzysze-
niu Osób Niepełnosprawnych i Ich Ro-
dzin ROKTAR, wspólnie z Oddziałem 
Regionalnym Olimpiad Specjalnych 
Polska Wielkopolskie – Poznań po raz 
pierwszy zorganizował V Regionalny 
Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych – 
Napachanie 2017. 

Zawody rozpoczęły się od uroczy-
stego wprowadzenia zawodników na 
płytę boiska „Orlik” przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Napacha-
niu. Defiladę prowadzili przedstawicie-
le Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
w Tarnowie Podgórnym, a za nimi szły 
wolontariuszkin niosąc nazwy Klubów 
Olimpiad Specjalnych z Wielkopolski: 
Dzienny Ośrodek Adaptacyjny – Po-
znań, Elegant – Mosina, Elfy – Wolsz-
tyn, Gepard - Śrem, Kornelówka – Gę-
bice, Krzemień – Poznań, Olimpijczyk 
– Trzcianka, Orły Zygmunta – Kłecko, 
Sami Swoi – Rydzyna, Serafy – Poznań, 
Słoneczko – Łopienno, ROKTAR – Ro-
kietnica i Wolontariusze. W sumie było 
12 Klubów i 69 zawodników. 

Przy hymnie Olimpiad Specjalnych 
przez reprezentantów 6 Klubów została 
wniesiona flaga olimpijska, a następnie 
zostały złożone przysięgi olimpijskie. 
W części artystycznej  Oliwia Jano-
wicz, uczennica 5 kasy Szkoły Podsta-
wowej w Mrowinie wykonała 2 utwory: 
„Ta sama chwila” (Bajm) i „Tyle słońca 
w całym mieście” (A. Jantar), a Krzysz-
tof Sadek, uczestnik WTZ ROKTAR 
i zawodnik K.O.S. Roktar, wystąpił 
w utworze „Zagramy jeszcze raz”, pre-
zentując tekst ułożony w Warsztacie do 
piosenki Krzysztofa Krawczyka „Zatań-
czysz ze mną jeszcze raz” . Po części ar-
tystycznej głos zabrał Wójt Rokietnicy 
Bartosz Derech, który otworzył oficjal-
nie Turniej. Niespodzianką był wystrzał 
z armaty Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego. 

Zawodnicy Klubów Olimpiad Spe-
cjalnych zostali podzieleni na 20 grup 
pod względem płci, wieku i sprawności. 
Mecze były rozgrywane na 10 boiskach, 
na których sędziowali uczniowie Zespo-
łu Szkół im. J. i W. Zamoyskich. Za-
kres współzawodnictwa obejmował gry 
jednoosobowe oraz debel. Po rozegra-
nych meczach i podliczeniu wszystkich 
punktów przyszedł czas na uroczyste 
wręczenie medali zawodnikom wszyst-
kich grup. Nasze zawodniczki zajęły 
w swoich grupach następujące miejsca: 
w deblu – Urszula Galińska i Jagoda Ja-
niszewska zajęły 3 miejsce, Dominika 
Kerber – 4 miejsce, Monika Kram – 2 
miejsce, Marta Kubiak i Małgorzata 
Mruk – 3 miejsce. 

Dodatkową atrakcją była wioska 
olimpijska, w której ciekawe konkuren-
cje prowadziły wolontariuszki z Gimna-
zjum im. Integracji Europejskiej w Tar-
nowie Podgórnym.

Na zakończenie Turnieju flaga olim-
pijska została przekazana Klubowi Ele-
gant z Mosiny – organizatorowi ko-
lejnych zawodów: VII Regionalnych 
Regat Żeglarskich i Regionalnych Re-
gat Kajakowych Olimpiad Specjalnych 
w Nowym Dymaczewie. Potem Prezes 
Stowarzyszenia ROKTAR Wanda Kora-
lewska pogratulowała zawodnikom zdo-
bytych medali, a trenerom i opiekunom 
podziękowała za przygotowanie pod-
opiecznych do zawodów, życząc dal-
szych sukcesów sportowych.

Turniej odbył się przy wsparciu Urzę-
du Miasta Poznań, Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego, 
Urzędu Gminy w Rokietnicy, Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego w Napacha-
niu, Zespołu Szkół im. Jadwigi i Wła-
dysława Zamoyskich w Rokietnicy, 
Gimnazjum im. Integracji Europejskiej 
w Tarnowie Podgórnym, Sołectwa Ro-
kietnica i MJP drukarni Poznań. Pa-
tronat medialny nad zawodami objęli: 
TVP3 Poznań, Głos Wielkopolski, „Ro-
kickie Wiadomości” i „Sąsiadka ~ Czy-
taj”.

Dziękuję wszystkim osobom, które 
były zaangażowane w organizację Tur-
nieju i bezinteresownie nam pomogły, 
aby nasze wydarzenie przebiegło spraw-
nie, w miłej atmosferze i przy smacz-
nym jedzeniu. ~ Elżbieta Kram

V Regionalny Turniej Bocce
Olimpiad Specjalnych – Napachanie 2017
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Na zaproszenie Burmistrza Partnerskiej Gminy Fron-
reute Oliviera Spieβa oraz Przewodniczącej Niemiec-
ko-Polskiego Partnerstwa Jutty Stüble w dniach 25-28 

maja 2017 roku delegacja Gminy Tarnowo Podgórne wzięła 
udział w uroczystościach Wniebowstąpienia Pańskiego oraz 
konnej Procesji Krwi Pańskiej. Naszą Gminę reprezentowali: 
II Zastępca Wójta Piotr Kaczmarek, Radny i Przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej Dariusz Jóźwik, Radny Michał Dolata 
oraz Wiceprezes Stowarzyszenia „Pojednanie Tarnowo Pod-
górne – Blitzenreute” Barbara Wypuszcz. Religijne obchody 
rozpoczęła msza w Bazylice św. Marcina w Weingarten. Wy-
jątkowość tego nabożeństwa polega na tym, że po zapadnięciu 
zmroku, licznie zgromadzeni uczestnicy biorą udział w prze-
marszu świątecznie oświetlonymi ulicami miasta przy blasku 
świec odmawiając różaniec i śpiewając pieśni Maryjne. Wyda-
rzenie to stanowi preludium do piątkowego wydarzenia – kon-
nej Procesji Krwi Pańskiej.

Dzień po Wniebowstąpieniu Pańskim wczesnym rankiem 
– Relikwia Św. Krwi Chrystusa opuszcza mury Bazyliki św. 
Marcina i w uroczystej procesji  konnej „Ku Czci Najświętszej 
Krwi Chrystusa” przewożona jest ulicami miasta oraz oko-
licznymi polami, udzielając błogosławieństwa zgromadzo-
nym. Tradycja tej największej w Europie procesji konnej się-
ga ponad 100 lat, a jej niepowtarzalną cechą jest to, iż udział 

Wizyta we Fronreute połączona z uroczystościami 
„Ku Czci Najświętszej Krwi Chrystusa”

w niej bierze około 100 parafii, 100 orkiestr dętych i ponad 
3000 koni. Jeźdźcy ubrani we fraki i cylindry, grupy muzyczne 
w regionalne stroje, a konie pięknie przyozdobione wszystko 
to składa się na niespotykany nastrój tego wydarzenia. W tym 
roku czynny zaszczytny udział w tym niezwykłym korowo-
dzie przypadł również przedstawicielowi delegacji gminnej - 
Radnemu Dariuszowi Jóźwikowi. ~ BW

Harcerska Rodzina
– wspólna praca i zabawa
To tylko jeden dzień – sobota, 3 czerwca – a wrażeń wy-

starczyłoby na cały tydzień. 
Najpierw praca, wspólna i dla wspólnego dobra. Po-

lowa Stołówka Harcerska – podniszczony namiot, niemy świa-
dek niejednej harcerskiej przygody, rozbity w centrum osiedla 
Rozalin, stał się słodkim urozmaiceniem podczas doroczne-
go biegu „Rozalińska 13-stka”. Wraz z harcerzami z Lusówka 
gościliśmy wielu biegaczy, ich rodziny i sympatyków aktyw-
nego wypoczynku. Była aromatyczna kawa, domowe ciasto, 
ale przede wszystkim wiele ciepłych słów i wzajemnej życz-
liwości.

Potem zabawa. Nie przed komputerem, lecz w malowniczej 
scenerii okolic Lusówka. Aktywnie – na rowerach, nie prze-
ciwko sobie, lecz razem – drużynowo. Integrująca pokolenia 
historia osadzona w znanym wszystkim z dzieciństwa świecie 
baśni. Jak to często w prawdziwym życiu bywa bohaterowie 
wymieszali się, a wątki posplatały tak silnie, że tylko tęgie 
umysły rodziców, zwinność dzieci i harcerska zaradność mo-
gły doprowadzić do szczęśliwego zakończenia.

Na zakończenie – „…płonie ognisko i szumią knieje, druży-
nowy jest wśród nas […] bohaterski wskrzesza czas…” – tra-

dycyjne ognisko harcerskie, na którym nie zabrakło animacji, 
pląsów i śpiewów.

Jeśli i Wy chcielibyście przeżyć takie pełne wrażeń dni – za-
praszamy na zbiórki naszych drużyn.

~ Tomasz Gurbada

W konnej procesji naszą Gminę reprezentował Dariusz Jóźwik
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Darmowe sterylizacje czworonogów
Akcja sterylizacji i kastracji 

czworonogów oraz czipowa-
nia odbyła się w Tarnowie 

Podgórnym 7 maja. Zabiegom pod-
dano 50 zwierząt. Inicjatywę sfinan-
sowała Gmina w ramach programu 
„Cztery łapy”, a współorganizato-
rem przedsięwzięcia było Koło Miło-
śników Czworonogów. Mobilny gabi-
net – sterylo-wóz dr wet. Daniela Figla 
ponownie nas odwiedzi: 3 września, 
24 września, 1 października, 22 paź-
dziernika i 29 października. Rejestra-
cja pod nr tel. 501 066 460. Wymaga-
na jest Karta Mieszkańca.

Celem akcji ograniczenia rozrodczo-
ści czworonogów jest (z czasem) wyeli-
minowanie bezdomnych psów i kotów 
w Gminie, by oszczędzić im cierpień 
bezdomności. Czipowanie pupili zmie-
rza zaś do tego, by każdy czworonóg 
miał jawnego właściciela.

Pora obalić mit, jakoby sterylizacja 
suczek i kotek czy kastracja psów i ko-
curów były dla nich krzywdą. Przesą-

dem jest twierdzenie, że suka czy kotka 
powinna raz urodzić, dla zdrowia. Pod-
danie czworonoga zabiegowi świadczy 
o nowoczesności właściciela i o jego 
społecznej odpowiedzialności. Pilnowa-
nie pupila nie zagwarantuje bowiem, że 
on czując „wolę bożą” nie hycnie przez 
płot, by przedłużyć gatunek... A skutki 
tego poniesiemy wszyscy. 

To z naszych gminnych pieniędzy – 
opłacane jest odłowienie bezpańskiego 
psa, odwiezienie go do schroniska „Azo-
rek” w Obornikach Wlkp., a następnie 
finansowanie jego pobytu. Schronisko 
to kwota 1100 zł rocznie za każdego psa. 
A następnie 900 zł za każdy kolejny rok 
przebywania psa w schronisku. Dlatego 
kontrola rozrodczości pupili, powinna 
być naszą wspólną troską. 

Szczenięta i kocięta pochodzące z nie-
planowanych miotów, cierpią!  Porzuco-
ne, wygłodzone, chore, często umierają  
lub zamarzają w męczarniach. Dlaczego 
wielu ludzi, zamiast zabezpieczyć pu-
pila zabiegiem, woli utopić czy w inny 

sposób mordować niewinne maleń-
stwa?! (To  przestępstwo). Bądź nowo-
czesny, skorzystaj z darmowej akcji i za-
rejestruj pupila już dziś!

~ Joanna Rozmiarek  
w imieniu Koła Miłośników Zwierząt

W piątkowe popołudnie, 9 czerwca, Fundacja Roz-
woju Integro, prowadząca Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych w Gminie Tarnowo 

Podgórne, wraz z Gminą Tarnowo Podgórne zorganizowała 
spotkanie dla organizacji pozarządowych, realizujących za-

dania publiczne na rzecz mieszkańców. Pierwsza część spo-
tkania odbyła się w Restauracji Vectoria w Tarnowie Podgór-
nym i miała charakter szkoleniowy. Członkowie organizacji 
pozarządowych mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat 
wykorzystania marketingu w działalności. Część druga była 
bardziej rozrywkowa i odbyła się na terenie kręgielni Vector. 
Miło było pograć razem w kręgle i nie tylko. Rozegrano kilka 
turniejów, jeden z turniejów wspólnie z drużyną Organizacji 
Pozarządowych rozegrał Wójt Tadeusz Czajka. Fundacja Free 
Time zorganizowała grę towarzyską przy stole, która rozegra-
na na koniec spotkania  bardzo rozbawiła uczestników. 

Dziękujemy za udział w spotkaniu wszystkim tym, którzy 
angażują się w życie naszej Małej Ojczyzny jaką jest Gmina 
Tarnowo Podgórne. 

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo 
Podgórne.

~ Monika Mroczkiewicz 
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Spotkanie organizacji pozarządowych

Kobiece spotkanie!
W bardzo licznym gronie spotkały się mieszkanki Sie-

rosławi, by razem spędzić kilka godzin, lepiej się 
poznać i zintegrować. Nie zabrakło nawet wspól-

nych tańców! Spotkanie zorganizował Sołtys i Rada Sołecka 
Sierosławia. 

~ ARz
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Ubezpieczenia grupowe są najczęściej zawierane przez 
pracodawcę na rzecz pracowników. Mają wiele zalet: 
szeroki zakres ubezpieczenia, obejmujący wypłaty na 

wypadek śmierci czy szeregu innych świadczeń od uszczerb-
ku na zdrowiu, pobyt w szpitalu, niezdolności do pracy czy 
wypłata świadczenia za urodzenie dziecka i za zgon rodziców. 
Ubezpieczenie grupowe – o czym wie niewielu – może również 
zawierać element odkładania pieniędzy na później. Jest to wa-
riant najrzadziej wybierany. Z drugiej strony jedna po czasie, 
zwłaszcza kiedy nie było potrzeby wypłaty świadczenia, to że 
tzw. „grupówka” nie zawierała elementu odkładania pieniędzy 
traktowane jest jako spora wada. 

Ubezpieczenia grupowe zawierane są przez pracowników 
za pośrednictwem zazwyczaj pracodawcy. Mogą być płacone 
w całości przez pracowników, ale też przez pracodawcę (za-
zwyczaj wtedy jest to element wynagrodzenia i składnik mo-
tywacyjny). Są również formy tzw. współfinansowania, gdzie 
pracodawca opłaca tylko część składki, jeżeli jest to część doty-
cząca ryzyka śmierci, zwalnia go to od wypłaty odszkodowania 
na wypadek śmierci podczas zatrudnienia u danego pracodaw-
cy. Wiele z ubezpieczeń grupowych można z czasem opłacać 
samodzielnie po odejściu z pracy. 

Ubezpieczenia grupowe nie są jednak pozbawione wad. Dzia-
łają tylko do pewnego wieku, zazwyczaj emerytalnego, po prze-
kroczeniu którego uczestnik opuszcza szeregi ubezpieczonych 
i zostaje z niczym. A przecież wielu z nas zależy, by ubezpie-
czenie działało do końca (w końcu nie warto umierać za darmo). 
Istnieje druga metoda ubezpieczenia grupowego: są to tzw. gru-
py otwarte, które proponują niektórzy ubezpieczyciele. Zazwy-
czaj bardzo prosta forma zawarcia takiego ubezpieczenia kusi 
potencjalnych uczestników. Warto jednak sprawdzić jego wa-
runki. Po pierwsze zazwyczaj jest ono na dużo mniejsze kwo-
ty. I najważniejsze: ankieta medyczna (jest tak, że świadczenie 
może nie zostać wypłacone przez brak wnikliwej oceny ryzy-
ka). Zastanowiłbym się czy warto. Oczywiście zaletą jest nie-
wątpliwie niski koszt takiej polisy. 

Rozwiązanie, które mnie zainteresowało w kontekście ubez-
pieczenia grupowego, to propozycja dla małych i mikroprzed-
sięwzięć oraz dla jednoosobowych działalności (już od dwóch 
osób – można ubezpieczyć właściciela i na przykład żonę, która 
u niego nie pracuje, można ubezpieczyć również dorosłe dzieci). 
Jawi się to jako bardzo uniwersalne rozwiązanie, które wpraw-
dzie nie zawiera wypłat za urodzenie dziecka i śmierć rodzica, 
ale ma to na czym ubezpieczonemu powinno zależeć najbar-
dziej: na uniwersalnej ochronie siebie i najbliższych. Występuje 
w formie z odkładaniem pieniędzy i bez tej opcji. W przypadku 
pierwszym cała kwota przeznaczona na inwestycje jest lokowa-
na i inwestowana w imieniu klienta. Z biegiem czasu rozwiąza-
nie to wygląda bardzo korzystnie, bo większa część pieniędzy 
przeznaczona na ubezpieczenie wraca do nas w postaci pienię-
dzy na rachunku. Liczba osób przystępujących do tego ubezpie-
czenia zaczyna się od dwóch, ale nie ma górnej granicy, można 
je zatem proponować również większym firmom. 

~ Dariusz Jóźwik 
jozwik.dariusz@live.com

W ostatnim artykule opisałyśmy jak wybrać najlep-
szy dla nas kompostownik. Dziś kolejne podpo-
wiedzi dla entuzjastów ekologii i oszczędności. 

Kompostowniki, w których szybciej zachodzi proces prze-
kształcenia odpadków biologicznych w humus, to tak zwa-
ne termokompostowniki. Plastikowe, z mikrowentylacją, 
szczelnie zamknięte, w których temperatura dochodzi do 
70oC, a ziemia powstaje w ciągu jednego sezonu (od wiosny 
do jesieni). Należy je ustawić w miejscu nasłonecznionym 
i dostępnym co najmniej z dwóch stron, aby powstały czar-
noziem łatwo od dołu wybrać z kompostownika. Nie stawia-
my go w bezpośredniej bliskości drzew lub krzewów, które 
z czasem utrudnią lub uniemożliwią dostęp do niego. Kom-
postownik stawiamy na ziemi (nie na bruku, płytkach czy 
innej stałej powierzchni), aby wilgoć swobodnie wypływała 
do gruntu. 

Większość z nas myśli, że kompostwonik powinien zna-
leźć się w najdalszym zakątku ogrodu, niewidoczny, ukryty, 
jak niewygodny mebel. Nieprawda! Obecnie na rynku są do-
stępne termokompostowniki estetyczne, które można ustawić 
w bardziej eksponowanych miejscach ogrodu nie zakłócając 
jego piękna. Warto też pamiętać, że odpady domowe wrzu-
camy tam niemal codziennie, więc droga do kompostowni-
ka nie powinna być daleka. W przypadku dużych ogrodów 
warto pomyśleć o dwóch kompostownikach: dużym, głównie 
na odpady z ogrodu, usytuowanym w dalszej części dział-
ki i mniejszym, bezpośrednio przy domu, gdzie wrzucać bę-
dziemy głównie odpadki domowe. 

Co powinno i może znaleźć się w kompostowniku, a cze-
go unikać? Z odpadów ogrodowych do kompostownika po-
winny trafiać wszelkie miękkie rośliny wraz z resztkami zie-
mi na korzeniach (tzw. zielsko), skoszona trawa, liście. Nie 
wrzucamy natomiast twardych łodyg (np. od róż i innych 
krzewów) i gałęzi drzew. Te kompostują się bardzo długo, 
więc należy je wcześniej rozdrobnić albo spalić i dopiero 
w takiej postaci kompostować. Z odpadów domowych do 
kompostowania powinny trafiać odpady kuchenne: obierki, 
nieświeże owoce (bez naklejek), warzywa, skorupki od ja-
jek, resztki jedzenia, rośliny doniczkowe i kwiaty cięte (bez 
wstążek i ozdób). Koniecznie w kompostowniku powinna 
znaleźć się woda, która przyspiesza proces. Również woda, 
z której zwykle odcedzamy i którą wylewamy z garnków do 
zlewu – od dziś nowy kierunek – kompostownik! Nie wrzu-
camy odpadów kuchennych dużych i twardych np. pestek, 
kości. Wyrzucanie mięsa jest zawsze sprawą indywidualną, 
ponieważ może zwabiać zwiarzęta, ale drobne resztki mię-
sne w masie kompostu owocowo-warzywnego nie zaszkodzą 
naszej własnej produkcji ziemi. Pamiętajmy jednak, że roz-
kładające się mięso może emitować nieprzyjemne zapachy, 
a przecież nie chcemy, by nasz kompostownik przeszkadzał 
nam, czy naszym sąsiadom.

~ Barbara Libera & Karolina Szurkało
biuro@topkompostownik.pl

www.topkompostownik.pl

KOMPOSTOWANIE
– gdzie ustawić kompostownik 

i co do niego wrzucać?

Parę słów  
o ubezpieczeniach 

grupowych pracowników
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Kobieta plus zmarszczki to bardzo niepożądany, ale nie-
stety często spotykany „duet”. Dlatego każda z pań 
zabiega w każdy możliwy sposób o to, aby nie powi-

tać go w swoim życiu. Jak możemy sobie pomóc?

Wiecznie młoda cera
Fatalny stan skóry na twarzy oraz pojawienie się pierwszych 

zmarszczek spędza sen z powiek niemal każdej kobiecie. Ist-
nieją jednak skuteczne sposoby, aby zapobiegać takim proble-
mom i efektywnie opóźnić proces starzenia się. Jak chronić na-
szą skórę przed powstawaniem zmarszczek i kiedy rozpocząć 
pierwsze kuracje przeciwzmarszczkowe? To sprawa bardzo 
indywidualna i zależy od naszych skłonności genetycznych, 
stanu skóry oraz szeregu innych czynników np. częstotliwości 
korzystania z solarium lub niewłaściwej diety.

Pierwsze zmarszczki!
Pierwszym rodzajem zmarszczek, które możemy zaobser-

wować u siebie stosunkowo wcześnie są oczywiście zmarszcz-
ki mimiczne. Powodowane są one nadmiernym i częstym 
napinaniem mięśni twarzy np. w trakcie uśmiechania się, czę-
stego marszczenia czoła czy mrużenia oczu. Czy można im 
jakoś zapobiec?

Masaż w walce ze zmarszczkami
Dobrym sposobem na zapobieganie zmarszczkom mimicz-

nym są codzienne masaże twarzy oraz ograniczenie nadmier-
nej mimiki. Skórę powinno masować się kulistymi ruchami, 
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, rozpoczy-
nając od czoła, poprzez okolice wokół oczu, ust i szyi. Co-
dzienny masaż doskonale wpływa na stan skóry oraz poprawia 
jej ukrwienie i powoduje znaczne zmniejszenie widoczności 
pierwszych zmarszczek. 

Krem na zmarszczki
Doskonałą bronią w walce ze zmarszczkami mimicznymi są 

także kremy przeciwzmarszczkowe, odpowiednio dobrane do 

rodzaju cery oraz naszego wieku. Dobry kosmetyk powinien 
zawierać w swoim składzie witaminę A, C i E oraz związki 
zapobiegające starzeniu się skóry np. przeciwutleniacze, jak 
również składniki uelastyczniające oraz przywracające jędr-
ność skóry. Wcześnie zastosowany krem przeciwzmarszczko-
wy wypełnia m.in. powstałe bruzdy i znacznie zmniejsza ich 
widoczność.

dietaieta antyzmarszczkowa?
Chcąc cieszyć się ładną skórą bez zmarszczek m.in. mi-

micznych, koniecznie zacznij stosować zdrową dietę, bogatą 
przede wszystkim w naturalne i nisko przetworzone produkty 
oraz co najważniejsze – pij bardzo dużo wody mineralnej, naj-
lepiej niegazowanej. Pomocne mogą okazać się również su-
plementy diety, wpływające na poprawę jędrności skóry oraz 
zawierające w swoim składzie witaminy i naturalne substancje 
opóźniające efekty starzenia.

Unikaj słońca
Chcąc dłużej zachować młodą cerę, wolną nawet od zmarsz-

czek mimicznych, koniecznie unikaj narażania swojej skóry 
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Zakazane 
jest przede wszystkim korzystanie z solarium. Bezwzględnie 
należy zrezygnować z częstego opalania się i chronić skórę 
kremami z odpowiednio wysokimi filtrami UV.

Papieros to wróg twojej skóry!
Czynnikiem przyczyniającym się do powstawania nie tyl-

ko zmarszczek mimicznych, ale generalnie do gorszego stanu 
skóry, jest palenie papierosów, które zatruwają ją i dodatkowo 
poszarzają cerę. Powodują także utratę jędrności skóry oraz 
jej niedotlenienie – cera zaczyna się po prostu znacznie szyb-
ciej starzeć.

Starajmy się dbać o naszą skórę, aby zawsze była promien-
na i piękna. 

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

Zmarszczki mimiczne – jak im zapobiegać?
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Czym jest borelioza? Dlacze-
go chorzy często leczeni są na 
stwardnienie rozsiane (SM), de-

presję, nerwicę, padaczkę, stwardnienie 
zanikowe boczne, ADHD, autyzm, zapa-
lenie wielonerwowe?

Coraz częściej słyszy się o chorobach 
przenoszonych przez kleszcze. Choro-
by odkleszczowe sieją w ludzkim orga-
nizmie ogromne spustoszenie, a gdy są 
zbyt późno diagnozowane i niewłaściwie 
leczone, zmiany zwykle są już nieodwra-
calne. 

Czy ze strachu przed boreliozą powin-
niśmy zrezygnować z kontaktu z natu-
rą? W żadnym wypadku! Podstawowym 
i najskuteczniejszym krokiem prowadzą-
cym nas ku skutecznej ochronie jest po-
znanie tych chorób i odpowiednia profi-
laktyka. Również osoby, które borykają 
się z już zdiagnozowaną boreliozą, bądź 
inną chorobą odkleszczową, nie powin-
ny się poddawać i rezygnować z walki 
o normalne życie, pełną sprawność oraz 
możliwość swobodnego poruszania się 
bez nieustannie towarzyszącego bólu.

Czy znamy skuteczne sposoby na wal-
kę z boreliozą oraz czy wiemy jak uchro-
nić się przed zachorowaniem? Wbrew 
pozorom i temu, co mówi się w mediach, 
nie możemy traktować boreliozy i in-
nych chorób odkleszczowych jako wyro-
ku skazującego nas na czekanie, aż nasz 
stan się jeszcze bardziej pogorszy. 

Niestety w dalszym ciągu żaden z do-
stępnych nam testów ani badań nie może 
ze 100% pewnością wykluczyć borelio-
zy, a dostępne testy tylko w połowie ją 
potwierdzają. Szybko wyleczona choro-
ba nie zostawia szkód, jednak nawet po 
jej przejściu organizm nie nabywa od-
porności, a szczepionka nie została jesz-
cze wynaleziona. Najlepiej zatem starać 
się chronić przed kleszczami wszelki-
mi dostępnymi metodami, odpowiednio 
zabezpieczając swoje ciało przez każdą 
wyprawą do lasu lub na łąkę oraz profi-
laktycznie zażywając odpowiednie su-
plementy, które pomogą naszemu orga-
nizmowi poradzić sobie z ewentualnym 
zakażeniem. Pacjenci cierpiący na zale-
czoną lub niezdiagnozowaną boreliozę 
niejednokrotnie nazywani są hipochon-
drykami, ponieważ objawy na jakie się 
uskarżają odpowiadają wielu różnym 
chorobom. Często przewlekła forma bo-

reliozy jest mylona ze stwardnieniem 
rozsianym (SM), depresją, nerwicą, pa-
daczką, stwardnieniem zanikowym bocz-
nym, ADHD, autyzmem, zapaleniem 
wielonerwowym.

Czy w związku z tym osoby z już zdia-
gnozowaną chorobą lub ci, którzy dopie-
ro ją u siebie podejrzewają mogą zapo-
mnieć o pełnym powrocie do zdrowia? 
Co w takim przypadku mają zrobić oso-
by, które obawiają się tego, że taka cho-
roba może ich dotknąć? Pamiętać należy, 
że często w takich przypadkach z pomo-
cą przychodzi nam natura. To natura bo-
wiem jest prawdziwą skarbnicą roślin, 
które wykazują częstokroć zadziwiające 
działanie lecznicze i prozdrowotne. 

Nasz organizm sam broni się przed 
atakującymi go chorobami. Niestety nie-
które z nich, zwłaszcza gdy są już w za-
awansowanym stadium, wyniszczają go 
do tego stopnia, że jego naturalne me-
chanizmy obronne nie są w stanie sobie 
poradzić. Właśnie w tym momencie klu-
czowe okazuje się mądre wspieranie or-
ganizmu w walce z chorobami. Leki far-
makologiczne często pomagają jedynie 
usunąć niektóre objawy – początkowo 
wydaje się, że dokładnie o to nam cho-
dziło, jednak jeśli nie zniszczymy źródła 

Natura w walce z boreliozą
choroby oraz nie zatrzymamy jej rozwo-
ju, objawy wkrótce powrócą i to często 
ze wzmożoną siłą. Nie zapominajmy 
również o fakcie, że wszystkie leki far-
makologiczne w rzeczywistości są che-
mią, którą wprowadzamy do naszego or-
ganizmu, a ta działa przecież nie tylko na 
chore narządy oraz komórki, ale również 
na te zdrowe. Natura zna natomiast takie 
sposoby i jest zasobna w takie składniki, 
które pozwalają neutralizować to, co złe 
w naszym organizmie, jednocześnie nie 
naruszając jego w pełni zdrowych ele-
mentów. 

Jak uchronić się przed boreliozą? Czy 
znamy skuteczne metody diagnostyczne? 
Czy znamy sposoby walki z chorobami, 
które wywołuje krętek borrelii? Na te 
i inne ważne pytania odpowie na konfe-
rencji w Poznaniu doktor nauk medycz-
nych Maria Bortel-Badura, specjalista 
farmakologii klinicznej, lekarz chorób 
wewnętrznych Wydziału Lekarskiego 
Śląskiej Akademii Medycznej w Kato-
wicach, posiadająca również dyplom 
Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Śląskiego w zakresie Prawa 
w ochronie zdrowia. 

Anna Majorczyk Reiter
ania@fact.pl , tel. 502 527 802
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Spotkania, warsztaty, zajęcia eduka-
cyjne, pokazy multimedialne, za-
bawy dla najmłodszych z książką 

w tle, zajęcia poszerzające wiedzę o ota-
czającym nas świecie – to działania Bi-
blioteki przez cały rok, podkreślające 
rolę czytania i kontaktu z książką w po-
prawianiu jakości życia i edukacji. Maj 
w Bibliotece w Tarnowie Podgórnym 

i Filiach w Baranowie, Lusowie i Prze-
źmierowie to miesiąc pełen wrażeń dla 
wszystkich, którzy uczestniczyli w na-
szych zajęciach. Łączymy wiedzę zdoby-
tą w Bibliotece z ciekawymi i interesują-
cymi spotkaniami.

Zaprosiliśmy jednego z najpopularniej-
szych współczesnych autorów książek 
dla dzieci Grzegorza Kasdepke. Każde 
spotkanie z popularnym i lubianym au-
torem to niesamowita przygoda literacka 
dla dzieci. Również w maju odwiedziła 
Bibliotekę autorka, ilustratorka, tłumacz 
języka włoskiego Eliza Piotrowska. Au-
torka mieszka w Brazylii, tylko w maju 
przyjeżdża do Polski, żeby spotkać się 
z czytelnikami. A więc dzieci miały wy-
jątkową okazję zapoznać się z jej książ-
kami, ilustracjami do książek, porozma-
wiać, zdobyć autograf. To oczywiście nie 
był koniec majowych atrakcji. Gimnazja-
liści spotkali się z Arkadym Pawłem Fie-
dlerem – podróżnikiem, wnukiem Arka-
dego Fiedlera, którego książki znane są 
wszystkim bez wyjątku (a przynajmniej 
powinny). Wszystko, co chcemy wie-
dzieć o Afryce i nie tylko – wiadomości 
z pierwszej ręki. Możliwość odbycia po-
dróży z Arkadym Fiedlerem „Maluchem 
po Afryce”, pokaz multimedialny, nie-
samowite wrażenia, przygody, ciekawe 
spotkania na kontynencie afrykańskim 
i interesująca relacja z 3-miesięcznej po-
dróży, to – myślę – zachęta do sięgnięcia 
po książki innych podróżników. Warto 

odwiedzić Bibliotekę i dział z książka-
mi o tematyce podróżniczej. W Bibliote-
ce duży wybór takich książek, interesu-
jących relacji i przekazów z podróży po 
całym świecie. 

Przez cały maj, również w naszych fi-
liach, odbywały się zajęcia dla najmłod-
szych. Zapraszamy rodziców do zapisa-
nia dzieci do Biblioteki. Warto zobaczyć 
jakie zaciekawienie i zainteresowanie 
wśród najmłodszych wzbudzają koloro-
we placówki pełne książek. To coś in-
nego niż sklep czy supermarket z różno-
ściami. Placówki pełne tylko książek to 
dopiero raj dla najmłodszych. A efekty 
z kontaktu z książką w późniejszym na-
uczaniu gwarantowane.

Krótka fotorelacja – z naszych różno-
rodnych zajęć i spotkań. 

Dla wszystkich duży wybór nowości 
na wszystkie interesujące tematy, szcze-
gólnie polecamy książki z działu publicy-
styka – reportaże. Autorzy to w większo-
ści zdobywcy wielu nagród i wyróżnień, 
nie tylko w Polsce. Książki, które poru-
szają ważne problemy społeczne, tema-
ty nie zawsze łatwe. Zwracają uwagę na 
problemy współczesnego świata, tematy, 
które umykają uwadze. Polecamy, za-
praszamy. Także w miesiące letnie, czyli 
w lipcu i sierpniu. Literatura lekka, łatwa 
i przyjemna pozwoli na relaks i odpoczy-
nek z książką w urlopowe, wakacyjne 
miesiące.

 I.B.

Już po raz trzeci w drugim dniu ob-
chodów Dni Przeźmierowa odbyło 
się świętowanie Dnia Dziecka.

Jak zwykle rozpoczęło się od teatru. 
W tym roku, w Centrum Kultury, dzięki 
Fundacji pani Barbary Nowak „Otocz-
my Troską Życie” najmłodsi zosta-

li zaproszeni na spektakl  „Tajemniczy 
Kwiat”. 

Następnie na terenie Orlika odbyły się 
animacje dla dzieci.

Panie z przedszkola Leśne Skrzaty 
przygotowały gry i zabawy sportowe,

„Animacje dla dzieci” - zabawy balo-
nowe, szaleńczo kolorowe fryzury, ma-
lowanie twarzy, zabawy chustą anima-
cyjną i bańki. Bańki, które jak wiadomo, 
kochają dzieci w każdym wieku. Dlate-
go każde dziecko otrzymało w prezencie 
właśnie bańki oraz troszkę zapomniane 
ale nadal dające wiele radości -  jojo.

Na imprezę zawitała też najnowsza 
placówka edukacyjna w naszej gminie:

Akademia Rozwoju, z ofertą półkolo-
nii z robotyki i kursów programowania. 
Na stoisku Twój Robot Tarnowo Pod-
górne, dzieci mogły spróbować zapasów 

sumo robotów oraz strzelać do celu ro-
botyczną kuszą.

Był też kącik kulinarny ze smacznym 
grillem, nad którym pieczę sprawowała 
młodzież.

Wszystkim zaangażowanym w przy-
gotowanie w imieniu swoim i Rady So-
łeckiej bardzo dziękuję.

~ Katarzyna Preyer
Sołtys Przeźmierowa

Dzień Dziecka w Przeźmierowie
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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

Kino Zielone Oko zaprasza:
„The Circle. Krąg”
niedziela, 18 czerwca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Jazzowa Scena Sezamu:
Karen Edwards (USA)
piątek, 23 czerwca godz. 19, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci:
„Dudi. Cała naprzód”
niedziela, 25 czerwca godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł / 1 

Kino Zielone Oko zaprasza:
„Jutro będziemy szczęśliwi”
niedziela, 25 czerwca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Półkolonie GOK „SEZAM”
i Bricks 4 Kidz - część I
26-30 czerwca, godz. 8-16, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Zapisy zakończone

Dni Gminy - Lato ZET, gwiazdy:
Wilki, FNS, Łukasz Zagrobelny
sobota, niedziela, 1-2  lipca, stadion w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Lusowskie Spotkania Muzyczne:
Arte Con Brio, Katarzyna Jaracz
niedziela, 2 lipca godz. 13, kościół w Lusowie. Wstęp wolny

Afisz
~ gok
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Utwory największych kompo-
zytorów zabrzmią w kościele 
w Lusowie w pierwszą niedzie-

lę lipca. W cyklu Lusowskie Spotkania 
Muzyczne wystąpi dobrze znany by-
walcom cyklu zespół Bydgoscy Soliści 
ARTE CON BRIO. Z tymi znakomitymi 
instrumentalistami zaśpiewa sopranistka 
Katarzyna Jaracz.

Zespół tworzą artyści Opery Nova, 
Filharmonii Pomorskiej i Akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy, których łą-
czy pasja do sztuki oraz chęć wspólne-
go tworzenia. Interpretacje przebojów 
klasycznych, operowych, operetko-
wych, musicalowych i filmowych budzą 
aplauz publiczności, a także zaintereso-
wanie i uznanie krytyki. Ważnym ele-
mentem repertuaru ARTE CON BRIO 
jest także muzyka sakralna.

Historia grupy sięga roku 1999, kie-
dy to z inicjatywy altowiolinisty Mi-
rosława Przybyła, , skrzypaczki Kry-
styny Prystasz i wiolonczelistki Agaty 
Jareckiej powstał Kwartet Smyczkowy 
ARTE CON BRIO. Stała publiczność 
Lusowskich Spotkań Muzycznych mo-
gła usłyszeć go w 2004, 2006 i 2011 
roku. Z czasem zespół rozszerzył swo-
ją formułę i zmienił nazwę na Bydgo-
scy Soliści ARTE CON BRIO. Obec-
nie artyści występują także jako zespół 
kameralny, prezentując zróżnicowany 
repertuar i style muzyczne – od baroku 
do współczesności. Podstawą wszyst-
kich formacji tworzonych przez zespół 
jest kwartet, który tworzą Krystyna Pry-

stasz (I skrzypce), Marcin Pawełczyk (II 
skrzypce), Mirosław Przybył (altówka) 
i Agata Jarecka (wiolonczela).

Krystyna Prystasz jest absolwent-
ką Akademii Muzycznej w Gdańsku, 
w klasie prof. T. Kochańskiego. Od 
1985 roku pełni obowiązki koncertmi-
strza Orkiestry Symfonicznej Filhar-
monii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz 
współpracuje jako kameralistka z Ca-
pellą Bydgostiensis oraz Operą Nova, 
gdzie występuje jako solistka. Wcze-
śniej związana była z Państwową Filhar-
monią i Operą Bałtycką w Gdańsku oraz 
Teatrem Muzycznym w Gdyni.

Marcin Pawełczyk jest absolwentem 
bydgoskiej Akademii Muzycznej, w kla-
sie prof. Ireny Żarnowskiej. Od 2012 
roku jest kierownikiem grupy II skrzy-
piec  Filharmonii Pomorskiej w Byd-
goszczy. Współpracuje też z orkiestrami 
symfonicznymi z Płocka i Torunia, orkie-
strą Pro Arte i Capellą Bydgostiensis.

Mirosław Przybył ukończył Akade-
mię Muzyczną w Bydgoszczy, w klasie 
prof. J. Paruzela. Od 1984 roku jest so-
listą tamtejszej orkiestry symfonicznej, 
a w latach 1989-1998 był wykładowcą 
macierzystej uczelni. Był także solistą 
hiszpańskiej Wielkiej Orkiestry Sym-
fonicznej w Las Palmas. Współpracuje 
z Capellą Bydgostiensis i jako solista 
z Operą Nova w Bydgoszczy.

Agata Jarecka jest absolwentką Aka-
demii Muzycznej w Łodzi, klasy prof. S. 
Firleja. Z tytułem prof. dr hab. Jest pro-
rektorem tej uczelni i prowadzi w niej 

klasę wiolonczeli. Wcześniej była kon-
certmistrzem w Polskiej Filharmonii 
Kameralnej W. Rajskiego w Gdańsku.

Kwartetowi towarzyszyć będzie so-
listka Katarzyna Jaracz. Sopranistka  jest 
dyplomantką wydziału wokalno-aktor-
skiego Akademii Muzycznej im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Bydgoszczy, w kla-
sie śpiewu solowego dr hab. Małgorzaty 
Greli. W 2012 roku ukończyła studia li-
cencjackie na wydziale wokalno-aktor-
skim w klasie śpiewu solowego prof. dr 
hab. Hanny Michalak. Swoje umiejętno-
ści wokalne doskonaliła podczas kursów 
mistrzowskich prowadzonych przez Ur-
szulę Kryger, Maję Nosowską, Olgę Pa-
siecznik i Marka Rzepkę. Koncertuje na 
terenie całej Polski, m. in. w Filharmo-
nii Pomorskiej w Bydgoszczy, Teatrze 
Horzycy i Dworze Artusa w Toruniu. 
Od 2012 współpracuje z bydgoską Ope-
rą Nova i zespołem muzyki dawnej Illo 
Tempore.

Wśród utworów, które usłyszymy 2 
lipca o godz. 13 w kościele w Lusowie, 
znajdą się kompozycje Georga Friedri-
cha Händla, Jana Sebastiana Bacha, An-
tonína Dvořáka, Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, Johanna Straussa, Franciszka 
Lehara, ale i współczesne kompozycje 
Ennio Morricone. Niezapomniane prze-
boje muzyki klasycznej i mistrzowski 
kunszt znakomitych artystów sprawiają, 
że tego koncertu nie wolno przegapić. 
Wstęp wolny.

 ~ Jarek Krawczyk 

Kompozycje największych zabrzmią w Lusowie
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W pierwszy weekend lipca na 
mieszkańców i gości gminy 
Tarnowo Podgórne czekać 

będzie prawdziwy wysyp atrakcji. W tym 
roku do stolicy gminy zawita przebojo-
wa trasa Lato ZET, a wraz z nią gwiaz-
dy twórcy wielu niezapomnianych hitów 

– Wilki, Formacja Nieżywych Schabuff 
i Łukasz Zagrobelny. 

Wilki to grupa, która obchodzi w tym 
roku 25-lecie działalności. Zespół zało-
żony przez Roberta Gawlińskiego stał 
się ogólnopolską gwiazdą już w chwi-
li płytowego debiutu. To na nim znalazł 
się pierwszy wielki przebój, „Son of the 
Blue Sky”, który okupował nie tylko pol-
skie listy przebojów, ale znalazł się nawet 
w ramówce międzynarodowego MTV. 
W latach 1992-95 grupa intensywnie 
koncertowała i wydawała płyty, zapeł-
niając największe hale sportowe w kraju. 
W połowie lat 90. zawiesiła jednak dzia-
łalność. Solowe płyty wydawali m. in. 
Robert Gawliński i Andrzej Smolik, a ze-
spół powrócił na scenę w roku 2000. Dwa 
lata później do rozgłośni radiowych trafiła 
„Baśka”, pierwszy po dłuższej przerwie 
nowy utwór, który stał się niekwestiono-
wanym przebojem lata i spowodował, że 
czwarty album zespołu okazał się wielkim 
sukcesem. W 2009 roku grupa ponownie 
zawiesiła działalność, ale powróciła już 
dwa lata później. Ostatni z dotychcza-
sowych albumów, „Przez dziewczyny” 
ukazał się w 2016 roku i utrzymany jest 
w rockandrollowym i energetycznym kli-

macie. Początek występu Wilków o godz. 
21.

Bogatą historię i wielkie przeboje 
ma na koncie także FNS. Grupa, zna-
na wcześniej jako Formacja Nieżywych 
Schabuff, powstała w 1982, a rozgłos 
zdobyła w 1988 roku przebojem „Klub 

wesołego szampana”, ze znanym refre-
nem „Chciałabym, chciała”. W kolej-
nych latach z zespołu grającego muzykę 
awangardowo-kabaretową, zespół zaczął 
przesuwać się w kierunku popu. Z sukce-
sami, bo któż nie zna wielkiego przeboju 
„Lato” z 1995 roku, czy ich wersji „Da 
Da Da”, niemieckiego przeboju grupy 
„Trio”? O tym, jak FNS brzmi na żywo 
przekonają się wszyscy, którzy pojawią 
się pod sceną o godz. 19.15.

Podczas tegorocznych Dni Gminy za-
śpiewa też Łukasz Zagrobelny. Chary-
zmatyczny wokalista debiutancką płytę 
wydał 10 lat temu, a piosenki takie jak 

„Nieprawda” i „Życie na czekanie” stały 
się przebojami największych stacji radio-
wych. Popularność zdobyły także duety 
z Eweliną Flintą i Hanią Stach. Na koncie 
ma cztery albumy i wieloletnią współpra-
cę z Teatrem Muzycznym Roma. Występ 
Łukasza Zagrobelnego rozpocznie się 
o godz. 17.20.

Na scenie zaprezentuje się również 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy 
Tarnowo Podgórne. Działający w GOK 
„SEZAM” zespół pod kierownictwem 
Pawła Joksa koncertuje nie tylko na te-
renie naszej gminy, ale i daleko poza jej 
granicami. Młodzi muzycy są laureata-
mi wielu prestiżowych nagród, a każdy 
kto był w ostatnich latach na Koncercie 
Noworocznym, przyznać musi, że zespół 
prezentuje bardzo wysoki poziom arty-
styczny.

Widzowie będą mogli podziwiać rów-
nież pokaz fajerwerków, który zakończy 
imprezę o godz. 22.30.

Wilki, FNS i Łukasz Zagrobelny 
– gwiazdami Dni Gminy
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Nasze wszystkie przedszkolaki wybrały się na wyciecz-
kę do Starego Zoo. Dzieciom najbardziej podobały się 
węże, małpki i rybki. Najstarsze grupy wzięły udział 

w zajęciach edukacyjnych przyrodniczych, a maluchy w tym 
czasie szalały na placu zabaw. W muzyczną wyprawę z pio-
senkami dla dzieci zabrali nas artyści z Filharmonii Pomysłów, 
a aktorzy z teatru Krokodyl opowiedzieli baśń: Jaś i Małgosia. 

Przyjechał do nas czekoladowy autobus: czekoladowe 
warsztaty dały dzieciom czekoladową radość, poznały rożne 
rodzaje tego przysmaku. 

Dzień festynu rodzinnego „Mama Tata i ja” to czas radości 
i uśmiechu z przedszkolem. Były dmuchane zamki, zawody 
sportowe, aerobik, loteria z nagrodami i malowanie twarzy. 
Czas festynu słodko upiększały wypieki domowe, przygoto-
wane przez rodziców naszych pociech. 

Serdecznie dziękujemy za ten wspólny czas i fantastyczną 
zabawę. Z okazji Dnia Dziecka, ciocie sprawiły prezent w po-
staci spektaklu teatralnego „Złotowłosa i trzy niedźwiadki” – 
dzieci były oczarowane występem swoich Pań. 

Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci i rodziców, któ-
rzy niebawem dołączą do naszej „Bajkowej” gromad-
ki na zajęcia w ramach dni adaptacyjnych w przedszkolu.  
Czekamy na Was!

Zobacz więcej na FB Przedszkole Bajkowy Świat Sady

~ Ewelina Bąkowska

Przedszkole „Bajkowy Świat” w Sadach

Majowe wydarzenia

Środa, 31. maja, upłynęła nam na sportowo. Razem 
z OSiR w Baranowie oraz nauczycielami i uczennicami 
gimnazjum zorganizowaliśmy dla naszych przedszkola-

ków Spartakiadę. W tym dniu dzieci przyszły do przedszkola 
ubrane w sportowe stroje. W zawodach, które zostały rozegra-
ne na hali sportowej, wzięły udział wszystkie przedszkolaki. 
Każde dziecko miało okazję spróbować swoich sił i wykazać 
się sprawnością fizyczną. Przerwy pomiędzy konkurencjami 
umiliła najpierw przedszkolna grupa taneczna „Wiewiórki” 
przygotowana przez Panią Beatę. Zachęcając dzieci do udzia-
łu w takich przedsięwzięciach, chcemy im pokazać jak można 
zdrowo i wesoło spędzać czas. Niekoniecznie przed telewizo-
rem lub komputerem. Atmosfera była tak wesoła, że na koniec 
tańczyliśmy już wszyscy. Oczywiście, żaden przedszkolak nie 
wrócił do domu bez medalu. Za pomoc dziękujemy serdecz-
nie: Pani Beacie, Panom Radkowi, Jackowi, Tomkowi i Janu-
szowi oraz przemiłym uczennicom. Do zobaczenia za rok.

~ Renata Włodarczak

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Spartakiada Małych Odkrywców
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Przedszkole „Leśne Skrzaty” Przeźmierowo

„Bo kiedy króla boli ząb, to nic go już nie cieszy…”

Przedszkole Publiczne „Chatka Kubusia Puchatka” swoją 
działalność rozpoczęło w 2004 r. w Lusowie. Od 2006 r. 
działa placówka w Tarnowie Podgórnym, a od września 

2009 roku rozpoczęło swoją działalność przedszkole w Prze-
źmierowie.. 

Stale czuwamy nad tym, aby nasze placówki były otwarte na 
potrzeby, wymagania i oczekiwania dzieci, rodziców i środowi-
ska przy jednoczesnej ich współpracy. Umacniamy więź rodzin-
ną poprzez organizowanie spotkań i uroczystości przedszkol-
nych, wspólnych wycieczek i pikników rodzinnych 

W maju z wielką radością przywitaliśmy mamy przedszko-
laków, które miały swoje święto. Każda grupa przygotowała 
występy i prezenty. Uśmiech na twarzy był bezcenny zarówno 
dla rodzica i przedszkolaka. Mamy się wzruszyły, Ciocie pękały 
z dumy, a dzieci były szczęśliwe z tego spotkania.

Dobra zabawa jest mottem w naszym przedszkolu. Z oka-
zji Dnia Dziecka wyjechaliśmy całą gromadką do Parku Za-
baw Frajda. Było wspaniale. Cały dzień biegaliśmy, skakaliśmy 
i śmialiśmy się. Był to bardzo miły wyjazd, mogliśmy spędzić 
czas z naszymi przyjaciółmi z przedszkola w miejscu, które jest 
pełne niespodzianek. Ciocie bardzo troskliwie zajęły się dzieć-
mi, dopilnowały, aby każdy zjadł ciepły posiłek i miał dobry 
humor. 

Niedawno obchodziliśmy również Dzień Sportu. Przedszko-
laki lubią zawody, gry zespołowe i przede wszystkim zdrową 
rywalizację. Tego dnia nikt nie wyszedł z przedszkola bez me-
dalu. Świetni z nas sportowcy, gimnastykujemy się codziennie.. 

Dążymy do tego, aby nasze przedszkole stworzyło każdemu 
dziecku najlepsze warunki do rozwoju i wyposażyło je w kapi-
tał na przyszłość, jakim jest samoakceptacja, wiara we własne 
możliwości, aktywność, twórczość, zdobyte w niekonwencjo-
nalny sposób wiadomości i umiejętności. Nietuzinkowa pra-
ca całej kadry przedszkola składa się na jakość, która jest od-
zwierciedleniem chęci przebywania w przedszkolu, w którym 
coś się dzieje. W urzeczywistnianie naszej misji zaangażowany 
jest cały personel pedagogiczny, pomocniczy, jak również ro-
dzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w któ-
rym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą 
z radością. Każdego dnia nasi podopieczni uczą się czegoś no-
wego co daje im ogromną satysfakcję i chęć poznania świata. 

Przedszkole „Chatka Puchatka”

Maj w „Chatce Kubusia Puchatka” 

Czy wiecie, że Dzień Dziecka jest obchodzony w ponad 100 
państwach świata? Już od blisko dekady w Przedszkolu „Le-
śne Skrzaty” w Przeźmierowie celebrujemy ten wyjątkowy 
dzień w niezwykły sposób. Otóż z tej okazji rodzice przygoto-
wują w wielkiej tajemnicy przed dziećmi niecodzienne przed-
stawienie. Sami wcielają się w aktorów, przygotowują stroje 
oraz scenografię. 

W tym roku nasze Skrzaty miały możliwość przenieść się 
do królestwa Króla Bula oraz jego poddanych i razem z nimi 
przeżyć pewną przygodę… Tytułowy władca cierpiał na ból 
zęba. Można się domyślić, jak się wtedy człowiek czuje – jest 
zły, drażliwy, wszystko go denerwuje. Nie inaczej było z Kró-
lem Bulem. Na szczęście jego bliscy nie zostawili go w potrze-
bie i zaradzili królewskim smutkom. Nieoceniona okazała się 
rola królewskiego kota, który obmyślili przebiegły plan dzia-
łania, a do pomocy namówił… dentystę! 

Społeczność naszego przedszkola dziękuje rodzicom za 
przygotowanie tak nieszablonowego sposobu obchodzenia 
dziecięcego święta w naszych murach, za kilka miesięcy prób 
i przygotowań, za poświęcony czas na tworzenie i kultywo-
wanie przedszkolnej tradycji spektakli „rodzice dla dzieci”, 
a co najważniejsze – za wywołany uśmiech na twarzy każdego 
dziecka! 

Żadne z przedstawień w ciągu tych kilku lat nie odbyłoby się 
bez nieocenionej Ewy Łuczak, która dba o każdy szczegół wy-
darzenia, spina wszystko w całość i co roku przenosi nas w nie-
zwykłą teatralną podróż. Dziękujemy!

~ Agata Kulawiak
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Pierwszego czerwca po raz pierwszy obchodziliśmy 
Dzień Patrona, którym dla naszej szkoły jest Janusz 
Korczak. Oprócz uroczystego apelu, który dla całej 

społeczności szkolnej przygotowali uczniowie klasy trzeciej 
oraz zadań wykonywanych w salach, dzieci miały zapewnio-
ną całą moc wrażeń. Wszystko to za sprawą wesołych sporto-
wych zmagań i wspólnej, radosnej zabawy, która czekała na 
nich po zakończeniu części oficjalnej. W promieniach ciepłe-
go, czerwcowego słońca nasi uczniowie biegali, skakali w dal 
czy też rzucali piłką lekarską… Całość nazwaliśmy Turniejem 
Sportowym o Order Króla Maciusia I. A ordery te wręczane 
były najlepszym sportowcom następnego dnia, podczas wiel-
kiego Balu u Króla Maciusia I, kiedy uczniowie przyszli do 
szkoły w dworskich i książęcych strojach i wspaniale się ra-
zem bawili. Bal ten był fantastyczną okazją do integracji całej 
naszej szkolnej społeczności, bo wzięły w nim udział wszyst-
kie dzieci, dyrektor oraz nauczyciele w królewskich przebra-
niach. Tak uczczony Dzień Patrona na długo zostanie w naszej 
pamięci. 

~ Marta Anders – pedagog szkoły

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Dzień patrona w Ceradzu Kościelnym

Już po raz 16. odbył się Gminny Konkurs Przyrodniczy. 31 
maja w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ce-
radzu Kościelnym gościliśmy 20 uczniów i opiekunów ze 

wszystkich szkół podstawowych naszej Gminy. Celem kon-
kursu jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy przyrodni-
czej, podnoszenie świadomości ekologicznej oraz integracja 
dzieci. Uczniowie rozpoznawali gatunki drzew, parki narodo-
we, rozwiązywali zagadki dotyczące ciała człowieka. Obej-
rzeli też film i wykonali plakaty przedstawiające prawidłowe 
zachowania człowieka, który dba o środowisko naturalne. Ry-
walizacja była bardzo wyrównana, wszystkim towarzyszyły 
dobre humory. Myślę, że nikt nie wyjechał z naszej szkoły za-
wiedziony, gdyż każdy uczestnik otrzymał dyplom i cenne na-
grody. ~ Marta Gawelska

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Gminny Konkurs 
Przyrodniczy Tegoroczna wiosna w Szkole Podstawowej w Lusówku 

obfitowała w wydarzenia związane z językiem angiel-
skim.

Rozpoczęło się od projektu e-twinningowego  „Easter 
Cards Exchange 2017”. Dzięki tej zabawie zainicjowanej 
przez naszą szkołę dwadzieścia szkół z całej Europy wymie-
niło się kartkami świątecznymi wypisanymi po angielsku 
i informacjami na temat tradycji świątecznych w tych czę-
ściach naszego kontynentu.

W kwietniu odbyły się trzy szkolne konkursy języka angiel-
skiego:  Konkurs Literowania „I like spelling” dla uczniów 
klas 4-6. Uczestnicy literowali wylosowane słowa w języku 
angielskim. Zwycięzcą został Kuba -  uczeń klasy 6b. 

Uczniowie utalentowani muzycznie mogli przedstawić 
swoje umiejętności podczas Konkursu Piosenki Angielskiej. 
Tutaj prym wiodły dziewczynki, konkurs wygrała Natasza 
z klasy 2a w kategorii klas 1- 3 oraz Weronika z klasy 5a 
w kategorii klas 4-6.

Pod koniec miesiąca odbyły się również szkolne elimina-
cje do Gminnego Konkursu Języka Angielskiego. Pięcioro 
uczniów godnie reprezentowało naszą szkołę na tym kon-
kursie.

W ramach innowacji pedagogicznej „Poszerzenie wie-
dzy na temat krajów europejskich – kontynuacja” wszyscy 
uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „English 
Master”. W każdej grupie wiekowej wybrany został tego-
roczny mistrz języka angielskiego.

Przed nami letnie wakacje, ale wierzymy, że jesień rów-
nież będzie angielska.

~ Aldona Murawska

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Angielska wiosna w Lusówku
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By być ze sztuką na ty. Mówić 
jej językiem. Rozumieć sztukę, 
również tę najtrudniejszą, naj-

bardziej tajemniczą – sztukę współcze-
sną. I działać! – takie plany przyświe-
cały mi zawsze, czy to w związku z 
uczeniem studentów, dawno temu, czy 
– tak jak teraz – dzieci. Chciałam stwo-
rzyć grupę osób, które naprawdę intere-
sują się sztuką. Chciałam, byśmy spo-
tykali się regularnie i uczestniczyli w 
kulturalnych i artystycznych wydarze-
niach Poznania. Chciałam, aby młodzi 
ludzie sztukę rozumieli, nie bali się jej. 
Potrafili posługiwać się zwrotami zare-
zerwowanymi dla niej. W końcu wiele 
lat uczyłam się tego. Pora wykorzystać 
tę wiedzę. Szkoła w Lusowie stworzy-
ła mi taką możliwość, a zebranie gru-
py dzieci – uzdolnionych artystycznie i 
chętnych do poznawania nowego, było 
tylko kwestią czasu.

1 kwietnia inauguracyjne spotka-
nie miało Koło Plastyczne. Kilkuna-
stu uczestników z klas 4-6 udało się do 
Muzeum Narodowego w Poznaniu na 
wystawę nieżyjącego już wspaniałego 
poznańskiego artysty malarza, grafika, 
rysownika – Jerzego Piotrowicza. 

Do Poznania pojechaliśmy busem. 
Przed wizytą w Muzeum mieliśmy jesz-
cze trochę czasu na obejście płyty Sta-

rego Rynku (pogoda była przepiękna), 
obejrzenie pręgierza przed ratuszem 
oraz rzeźbiarskiej makiety Starego Ryn-
ku wykonanej przez bardzo zdolnego i 
znanego poznańskiego rzeźbiarza Ro-
mana Kosmalę. 

Zajęcia w Muzeum rozpoczęłam 
wstępem, w którym młodzi artyści do-
wiedzieli się o życiu Jerzego Piotrowi-
cza, oraz o jego twórczości, podejściu 
do sztuki i do życia.

Uczniowie mieli okazję z bliska zoba-
czyć kilka grafik artysty. Następnie prze-
szliśmy do sal ekspozycyjnych, gdzie 
można było podziwiać obrazy, grafiki, 
rysunki w bardzo ciekawych aranża-
cjach. Interesujące było sąsiedztwo prac 
artystów młodego pokolenia inspirują-
cych się, lub chociażby nawiązujących 
do twórczości Piotrowicza. W salach 
ekspozycyjnych byliśmy praktycznie 
sami, więc mogliśmy sobie pozwolić na 
komentarze, wypowiadać swoje uwagi 
(również krytyczne) na temat tej sztu-
ki. Kolejnym etapem było przejście do 
„akwarium” – przeszklonej sali w mu-
zeum, gdzie mogliśmy oddać się pracy 
praktycznej – czyli wykonaniu obra-
zów inspirowanych sztuką, którą przed 
chwilą spotkaliśmy. Jakie prace powsta-
ły? Wolne! Niczym nieskrępowane, tro-
chę odjazdowe. Czy kogoś „poniosło”? 

Pewnie! I o to 
chodziło!

Kolejne spotka-
nie Koła odbyło 
się 13 maja. Tym 
razem spotkali-
śmy się z nieła-
twą sztuką Hansa 
Arpa i polskich 
artystów inspi-
rujących się jego 
sztuką. A – GEO-

METRIA, HANS ARP I POLSKA. Już 
sam tytuł mógł onieśmielać. Ale oka-
zało się, ku mojej wielkiej radości, że 
młodzież doskonale sobie z tym radzi. 
Niektóre z eksponatów, stworzonych 
przez polskich artystów współczesnych, 
inspirujących się sztuką Arpa, można 
było dotknąć. Mało tego – na miękki, 
wypchany stół i krzesło czy na wielkie 
różowe obiekty z tkaniny można było 
wskoczyć i bawić się nimi jak wielkimi 
poduszkami. Niesamowite rzeźby, obra-
zy, zadziwiające obiekty przestrzenne i 
instalacje… Wszystko na wyciągnięcie 
ręki. To trudna sztuka, więc i tym razem 
pozwoliłam sobie uczynić krótki wstęp, 
wprowadzenie do niej. Myślę, że z każ-
dą chwilą, z każdą kolejną wystawą 
młodzi artyści coraz lepiej dogadują się 
z Jej Wysokością Sztuką, a prace, któ-
re wykonali po oprowadzeniu były tego 
najlepszym dowodem. Co zadziwiające: 
niektóre z rzeźb, które stworzyli, mogły-
by zostać umieszczone na postumentach 
na ekspozycji. Myślę, że dla wielu osób 
byłyby nie do odróżnienia od prac uzna-
nych artystów.

~ Barbara Gałężewska

Szkoła Podstawowa w Lusowie

By być ze sztuką na ty 

WZP.6720.4.2017
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XLII/662/2017 
z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo 
Podgórne, a także o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy 
w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - budynek A, pokój 13 oraz 
składać wnioski do ww. zmiany studium oraz strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy 
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w termi-
nie do dnia 18 lipca 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Szkoła Podstawowa w Lusówku

Niecodzienna wizyta
w Szkole w Lusowie
Od najmłodszych lat kształtujemy u naszych uczniów 

zachowania empatyczne, postawy tolerancji i wzajem-
nego szacunku. Jak sprawdzić, czy udaje się to nam 

w praktyce? Poszukując odpowiedzi na to pytanie Dorota Bu-
kowska i Katarzyna Kurowska opracowały projekt „Kumple 
to My”. 

Klasa IVa, 21 marca, w towarzystwie Dyrektor A. Kolendo, 
wychowawcy kl. K. Kurowskiej, J. Zwolak i D. Bukowskiej 
wyruszyli w ramach wolontariatu na spotkanie z koleżanka-
mi i kolegami z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu, 
w nastroju pełnym wiosennych kolorów.

Myślą przewodnią projektu jest integracja i tolerancja wo-
bec innych. W trakcie jego realizacji uczniowie zdobywa-
ją nowe doświadczenia: np. udział w zajęcia na temat osób 
niepełnosprawnych, przygotowywanych przez mamę jednego 
z uczniów kl. IVa – M. Przyślewicz; poznanie literatury doty-
czącej osób niepełnosprawnych na j. polskim; oglądanie fil-
mów tematycznych na lekcji wychowawczej.

Uczniowie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zostali 
przywitani przez gospodarzy wspaniałym wzruszającym kon-
certem poezji mówionej i śpiewanej. Z kolei nasi artyści mieli 
okazję zaprezentować montaż słowno-muzyczny „Idzie wio-
sna”, przygotowany przez Julią Zwolak do muzyki Vivaldiego. 
Przekazanie przez Dyrektor Aleksandrę Kolendo na ręce Dy-
rektor Ośrodka serduszek wykonanych przez uczniów kl. IVa 
było zwieńczeniem programu artystycznego. Integracji sprzy-
jało wykonanie w kolejnej części spotkania wspólnych plaka-
tów o wiośnie.

Okazuje się, że pomimo różnych barier, uczniowie mają 
wspólne zainteresowania i podobne umiejętności. Uczniowie 
goszczący wykazali się dużą otwartością w kontakcie z naszy-
mi podopiecznymi, a nasi uczniowie nie byli im dłużni. Zapro-
siliśmy nowych przyjaciół na imprezę z okazji Dnia Dziecka. 

Z radością w sercu uczniowie z kl IVa powitali w dniu 1 
czerwca swoich kolegów i koleżanki oraz Dyrektor Elżbietę 
Olszak wraz z opiekunami z Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tyle-
wicza na naszym szkolnym pikniku. Był to wesoły czas na pre-
zentacje uczniowskich talentów: w recytacji, w tańcu, pokazie 
gry na keyboardzie, śpiewie zarówno z jednej jak i drugiej 
strony. Atrakcją spotkania były warsztaty plastyczne pod ha-
słem „Afrykańska biżuteria”. Towarzyszyła temu piękna aura 
i piknikowe nastroje. Zabawy w plenerze typu np.: przecią-
ganie liny, zaprezentowanie się na „Letniej scenie” sprzyja-
ły integracji i świetnej zabawie uczestników wydarzenia oraz 
pomogły zacieśnić jeszcze bardziej więzi między uczestni-
kami. Czas na smakowaniu słodkości przygotowanych przez 
uczniów i rodziców kl. IVa oraz lodach ufundowanych przez 
Radę Rodziców dla wszystkich dzieci małych i dużych mijał 
bardzo szybko. Dopełnieniem były rozmowy o zainteresowa-
niach, marzeniach i planach wakacyjnych. To był niezapo-
mniany Dzień Dziecka. ~ D. Bukowska

Świetlica Szkoły Podstawowej w Lusówku- w kilku sło-
wach…

Nastawiona przede wszystkim na aktywność rekre-
acyjną i ruchową!

Dzieci, po wyczerpujących zajęciach edukacyjnych w kla-
sach muszą najzwyczajniej w świecie odpocząć i odreagować!

I w tym zakresie Nasza Świetlica doskonale „wpisuje się” 
w świat dzieci, które spędzają dużo czasu na świeżym powie-
trzu i…podróżują!

 W II półroczu dzieci ze świetlicy Naszej Szkoły wyru-
szyły na zwiedzanie ciekawych miejsc w Polsce. W dniu 11 
kwietnia pojechaliśmy na wycieczkę do Ogrodu Botanicznego 
w Poznaniu. Podziwialiśmy florę wiosennej pory, uczestniczy-
liśmy w warsztatach pt.:” Życie budzi się ze snu”.

Kolejnym punktem naszej podróży było Muzeum Wikliniar-
stwa w Nowym Tomyślu, słuchaliśmy opowieści o wiklinie 
i jej wyrobach.

Zobaczyliśmy wystawę sztuki wikliniarskiej - domowej 
i użytkowej.

Po obejrzeniu tych wspaniałych rękodzieł, sami zabraliśmy 
się za wyplatanie, wzięliśmy udział w warsztatach pt.:” Od pa-
tyka do koszyka”.

Następny krok to poznanie kolebki państwowości polskiej  
w Muzeum

Archeologicznym w Biskupinie. Biskupin przywitał nas 
piękna pogodą, dzięki czemu mogliśmy wraz z Panią prze-
wodnik zwiedzić to przepiękne miejsce.

   Z każdej wycieczki przywieźliśmy bagaż pięknych wra-
żeń, umiejętności i nowych doświadczeń.

 ~ Liliana Nowak, Danuta Filipiak
Szkoła Podstawowa w Lusówku

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Świetlica podróżuje 
i fundamenty wiedzy buduje!



czerwiec 2017 | sąsiadka~czytaj |    43

~ edukacja

Tradycją Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera 
w Przeźmierowie od wielu lat jest organizowanie Tygo-
dnia bez przemocy. W tym roku odbył się on pod ha-

słem: SŁOWA MAJĄ MOC! Organizatorzy postawili sobie za 
główny cel uświadomienie uczniom, że wypowiadane przez 
nich słowa mogą wspierać i motywować do działania lub znie-
chęcać, a czasem nawet krzywdzić. Młodzi ludzie dowiedzie-
li się, jak duże znaczenie mają wypowiadane przez nich sło-
wa oraz jakie są skutki agresji słownej. Mieli również okazję 
przekazywania sobie znanych im wzmacniających słów. Star-
sze klasy brały udział w warsztatach Słowa mają moc – uży-
waj ich mądrze poprowadzonych przez psycholog Joannę Kar-
nas z Polskiego Centrum Profilaktyki. Uczniowie wykonywali 
różne zadania: pisali miłe słowa na kartkach o nauczycielach 
i pracownikach szkoły, potem umieszczali je na drzwiach ich 
gabinetów – co było dla wszystkich bardzo miłą niespodzianką. 
Tworzyli „Księgę magicznych słów”. Rozdawali sobie nawza-
jem motywatory i miłe słowa na odpowiednio przygotowanych 
bilecikach. Wszystkie te działania miały wpłynąć na umiejęt-
ność rozpoznawania i nazywania emocji towarzyszącym miłym 
i przykrym wypowiedziom. 

Wierzymy, że uczniowie 
naszej szkoły są wspaniały-
mi młodymi ludźmi, dla któ-
rych słowa będą miały moc 
czynienia dobra przez całe 
życie i będzie to idea, za któ-
rą będą podążać. 

~Ewelina Maciorowska

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Słowa mają moc!
Studenci Akademii Fiedlerowskiej wraz z opiekunami 

udali się na kolejną wyprawę naukową – 12 maja od-
wiedzili stację ekologiczną Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Jeziorach. Oglądali urządzenia do pomiarów 
meteorologicznych, rozpoznawali drzewa i opisywali poszy-
cie leśne, dokonali też pomiaru wód gruntowych. W leśnej wę-
drówce posługiwali się kompasami i odczytywali mapę. Żacy 
poznali walory krajobrazowe rynnowego Jeziora Góreckiego. 
Piękna słoneczna pogoda sprzyjała relaksowi, a wycieczka na-
leżała do udanych.

Natomiast w związku z Międzynarodowym Dniem Bocia-
na, przypadającym 31 maja, w naszej szkole odbyła się Bo-
cianiada. Uczniowie klas drugich uczestniczyli w przeróżnych 
wesołych konkurencjach, które zakończył quiz ze znajomości 
życia i zwyczajów tych ptaków. Na końcu zabawy rozdano 
dyplomy i miłe upominki. Warto też wspomnieć, że imprezie 
towarzyszył konkurs plastyczny „Bociany górą”.

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Wyprawa naukowa
i Bocianiada

Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podg.

Festyn Rodzinny
W sobotę 27 maja w Przedszkolu „Pod Wesołą Chmur-

ką” w Tarnowie Podgórnym odbył się Festyn Ro-
dzinny. Na terenie przedszkolnego ogrodu przygo-

towano wiele atrakcji, które pozwoliły na miłe oraz aktywne  
spędzenie sobotniego przedpołudnia w rodzinnym gronie. Dzie-
ci wraz z rodzicami   brały udział w różnorodnych zabawach: 
sportowych, muzyczno-tanecznych, plastycznych oraz kon-
strukcyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się gry plan-
szowe. Rozgrywki zorganizowane przez członków Fundacji 
Free Time z Tarnowa Podgórnego dostarczyły wielu wrażeń, 
nie tylko najmłodszym uczestnikom. Moc radości sprawiło 
dzieciom malowanie twarzy, balonowe cuda oraz wesołe zaba-
wy na  dmuchanych zamkach. Niemałą niespodzianką był po-
kaz Ochotniczej Straży Pożarnej  z Tarnowa Podgórnego. Każ-
dy mógł poczuć się jak prawdziwy strażak zasiadając w wozie 
strażackim lub biorąc udział w „akcji gaśniczej”. Za aktywny 
udział w zabawach i konkurencjach  dzieci mogły wylosować 
nagrodę –niespodziankę. Wśród tak wielu aktywności znalazł 

się czas na odpoczynek i wspólne rozmowy  przy lemoniadzie 
oraz  pysznych ciastach przygotowanych przez rodziców przed-
szkolaków.

Rodzinny nastrój, słoneczna pogoda, wspaniała zabawa 
i przyjemna atmosfera sprawiły, że dzień ten był wyjątkowy, 
zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Dziękujemy bardzo wszystkim Rodzicom, sponsorom, fir-
mom za okazane wsparcie oraz zaangażowanie przy organizacji 
rodzinnego spotkania. ~ Karolina Kleszcz
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Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Wielka liga czytelników

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Wzorowa śniadaniówka

W okresie od października do połowy lutego 62 
uczniów z naszej szkoły wzięło udział w III Ogólno-
polskim Konkursie „Wielka Liga Czytelnicza”. Kon-

kurs przebiegał w trzech etapach. Pierwszy etap – szkolny, pole-
gał na przeczytaniu dziesięciu wybranych książek i rozwiązaniu 
testów. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko znajomością 
treści, ale także umiejętnością korzystania z wielu źródeł infor-
macji. Na tym etapie uczestników mogli wspierać rodzice, dzię-
ki czemu była to dla wielu wspaniała rodzinna zabawa.

7 marca 16 uczniów z klas II-III oraz 11 z klas IV-VI przy-
stąpiło do rozwiązywania testów kwalifikacyjnych do półfi-
nałów wojewódzkich z Ogólnopolskiego „Konkursu Wielka 
Liga Czytelników”. Do półfinału zakwalifikowały się Micha-
lina Piechowiak, Martyna Zakrzewska i Wiktoria Kurka (klasy 
młodsze) oraz Alicja Obstalecka, Julia Drąg i Kamila Gdow-
ska (grupa starsza). Dla wszystkich 27 uczestników tego etapu 
wspaniałe książki ufundowała firma Amazon.

Nasze zwycięskie drużyny spotkały się 21 kwietnia w półfi-
nale z 19 drużynami z Poznania i powiatu poznańskiego. Wiel-
kie pisanie półfinałowego testu odbyło się na Stadionie INEA. 
Uczniowie przez 70 minut rozwiązywali zadania do lektur 
„Bohaterski miś”  i „Tomek na Czarnym Lądzie”. Po zakoń-
czeniu testu wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody 
książkowe. Wyróżnione zostały także najaktywniejsze szkoły, 
a na zakończenie uczestnicy półfinału zwiedzili Stadion INEA.

Na wyniki zmagań półfinałowych czekaliśmy bardzo długo, 
ale było warto! Nasze uczennice z klas II i III zajęły drugie 

miejsce w Wielkopolsce, zdobywając 92 punkty na 100 moż-
liwych. Zwycięska drużyna, czyli Michalina, Martyna i Wik-
toria, znalazła się w gronie 22 finalistek z prawie 500 szkół 
i bibliotek z całej Polski. Drugi nasz zespół osiągnął trzeci wy-
nik w Wielkopolsce, jednak nie udało im się zakwalifikować 
do finału. 27 maja reprezentowały nas w ogólnopolskim finale 
Wielkiej Ligi Czytelników w Katowicach. Dziewczynki wy-
kazały się wielką znajomością książki finałowej, zdobywając 
100% punktów. W dogrywce, niestety, zabrakło im szczęścia 
w rozwiązywaniu testu na czas i nie znalazły się na podium.  
Serdecznie gratulujemy sukcesu naszym wspaniałym czytel-
niczkom! Oprac. R. Sawala, K. Górzyńska, D. Koralewska

W  dniach 24-28 kwietnia w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym odbyła 
się akcja WZOROWA ŚNIADANIÓWKA.  Skie-

rowana była ona do uczniów klas 0-3, którzy przez cały ty-
dzień przygotowywali wraz z rodzicami zdrowe, kolorowe i 
smaczne drugie śniadania. Celem projektu, realizowanego w 
ramach Programu Szkoły Promującej Zdrowie, była zmia-
na upodobań żywieniowych uczniów. Dzięki zaangażowaniu 
dzieci, rodziców i wychowawców udało się zastąpić słodką 
przekąskę pełnowartościowym posiłkiem. Dzieci w nagrodę 
otrzymały naklejki „Wzorowej Śniadaniówki” oraz mogły z 
dumą pokazać własnoręcznie przygotowany zdrowy posiłek 
podczas wspólnych zdjęć klasowych. Fotoreportaż podsu-
mowujący projekt został zaprezentowany w holu głównym 
Szkoły. 

Mamy nadzieję, że przeprowadzona akcja stała się do-
brym impulsem do zmian nawyków żywieniowych naszych 
uczniów. Bardzo dziękujemy za ogromne zaangażowanie, 
inwencję  i niesamowite pomysły kulinarne! Organizatorka-
mi akcji były: Róża Sawala, Aldona Czubińska i Magdalena 
Pałka. 

Oprac. R. Sawala, K. Górzyńska, D. Koralewska
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Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Holendrzy na wymianie w GTP

Liceum w Tarnowie Podgórnym

Pomagamy

Tegoroczną wymianę ze szkołą holenderską Carolus 
Clusius zakończyliśmy w maju wizytą 27 uczniów ze 
Zwolle w naszej szkole. Zakwaterowanie, wyżywienie 

i pomoc w organizowaniu imprez zapewnili rodzice naszych 
uczniów.

Termin drugiego spotkania uczniów zbiegł się z obchodzo-
nym u nas Świętem Szkoły. Holendrzy aktywnie włączyli się 
w obchody tego dnia. Nauczyciele holenderscy wraz z przed-
stawicielami władz Gminy oraz nauczycielami gimnazjum 
oceniali przygotowane przez uczniów stoiska z regionalnymi 
potrawami krajów europejskich. Uczniowie ze Zwolle bra-
li udział w rozgrywkach sportowych oraz w warsztatach mu-
zycznych chóru szkolnego. 

Pokazaliśmy naszym gościom Stary Rynek i piękne widoki 
Poznania z tarasów Muzeum Sztuk Użytkowych. Zwiedzili-
śmy razem muzeum ICHOT. Zabraliśmy ich do Kórnika i Ro-
galina. Uczniowie poznawali te miejsca aktywnie, wypełniając 
karty pracy z zadaniami dla mieszanych grup polsko-holender-
skich. Na koniec była słodka nagroda.

„Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie za-
reagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością” 

 Thomas Jefferson

Rok szkolny 2016/2017 jest dla wolontariatu w Liceum 
Ogólnokształcącym w Tarnowie Podgórnym bardzo 
pracowitym okresem. Przeprowadziliśmy wiele akcji, 

co pokazuje, że uczniowie naszego liceum nie są obojętni na 
potrzeby innych. Takie działania jak „Uśmiech od Mikołaja” 
czy „Uśmiech od Zająca” pozwoliły na zakup około 60 paczek 
dla osób starszych i potrzebujących. Pieniądze były zbierane 
do puszek pozostawionych w różnych miejscach na terenie 
Gminy, a zakupione produkty w formie paczek uczniowie na-
szego liceum dostarczyli osobom objętym opieką. 

Inną, ważną akcją była wizyta w Domu Dziecka w Szamo-
tułach. Przed spotkaniem przygotowaliśmy prezenty. Część 
z nich udało nam się zebrać dzięki podarunkom od szczodrych 
uczniów naszej szkoły, resztę zakupiliśmy z pieniędzy zebra-
nych podczas świątecznego kiermaszu, na którym sprzeda-
wane były pyszne wypieki naszych licealistów. Z prezentami 
i w dobrym humorze ruszyliśmy do Szamotuł, gdzie spędzi-
liśmy wspólnie z dziećmi czas na zabawach, grach i tańcach.

Pamiętamy też o zwierzętach. Do schroniska w Przyborów-
ku zawieźliśmy jedzenie, koce i zabawki, zbierane do kartonu 
wcześniej wystawionego w holu szkoły.

Nie mogło nas też zabraknąć podczas Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Aż 16 uczniów z naszej szkoły przy-
łączyło się do tej ogólnopolskiej akcji charytatywnej. Anna 
Wójtowicz – rekordzistka w naszej szkole – zebrała 940 zł. 
Pokaźne kwoty zgromadziły też Dominika Lima – 820zł, Na-
talia Zalewska – 790 zł, Angelika Kilińska – 790 zł, Magda 

Zaplanowano też wspólne zajęcia rekreacyjne i rozrywko-
we, czyli spacer dookoła Jeziora Lusowskiego z grillowaniem 
przy plaży oraz wieczór pożegnalny w świetlicy w Górze. Do-
datkową atrakcją wieczoru w Górze była przejażdżka wozem 
doczepionym do zabytkowego ciągnika, użyczonego przez 
Marcina Pierzchawkę. Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
otrzymali certyfikaty wymiany. 

Mamy nadzieję, że ten udany tydzień będzie długo wspomi-
nany przez uczniów obu szkół. ~Elżbieta Kubiak

Kilińska – 750 zł, Karolina Malinowska – 701 zł. Gratulujemy 
skuteczności i zachęcamy do „orkiestrowych” działań za rok. 

Równie ważne są spotkania w świetlicy socjoterapeutycz-
nej, które prowadzą dwie grupy z naszej szkoły. Tacy ucznio-
wie jak Kinga Skowrońska i Joanna Dłużewska, Weronika 
Rzepecka, Agata Dąbrowska, Barbara Skwierczyńska i Moni-
ka Zaglaniczna, pomagają podopiecznym ośrodka w lekcjach 
i prowadzą z nimi różne, ciekawe zajęcia. 

Wolontariat szkolny razem z jego opiekunem Mirosławą 
Przyłudzką-Moryl udał się też do Domu Seniora „Przyjaciele 
Józefa” w Kaźmierzu, gdzie do wspólnych działań zaprosili-
śmy osoby starsze. Mateusz Przybylski, Kuba Andrzejewski, 
Weronika Rzepecka, Aleksandra Raczak i Agata Dąbrowska 
aktywnie zaangażowali się w ich realizację i spędzili miło czas 
razem z seniorami z Kaźmierza.

Podobna aktywność Wolontariatu miała miejsce w Domu 
Seniora w Skórzewie. Aleksandra Okoniewska, Maciej By-
stroń i Aleksandra Wiącek razem z osobami starszymi zdobili 
pisanki, śpiewali piosenki, a wszystko to odbyło w bardzo cie-
płej, rodzinnej atmosferze.

Na tym nie kończy się jednak nasze zaangażowanie. Planu-
jemy kolejne akcje, chcemy aktywnie działać i pomagać po-
trzebującym w naszej gminie i w jej okolicach. 

~Karolina Piotrowska, uczennica klasy IIa
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Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować, 
iż uczniowie naszej szkoły: Maciej Kozłowski, Mikołaj 
Stroiński i Mateusz Woźny, 2 czerwca zdobyli I miejsce 

w Ogólnopolskim Konkursie „Bóg, Honor i Ojczyzna – warto-
ści polskiego ziemiaństwa”.

Organizatorem konkursu był Instytut Pamięci Narodowej 
w Poznaniu, przy współpracy z Polskim Towarzystwem Zie-
miańskim, a uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród od-
było się w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. 

Maciej, Mikołaj i Mateusz do pierwszego etapu konkursu 
przygotowali i zrealizowali film pt. „Opoka wartości – Hey-
dlowie”, dzięki któremu zajęli II miejsce w województwie 
i awansowali do drugiego etapu konkursu. Ogólnopolski fi-
nał polegał na rozmowie w trakcie której uczniowie musieli 
uzasadnić wybór tematu, przedstawić pracę, dokonać analizy 
i oceny zebranego materiału źródłowego oraz odpowiedzieć 
na pytania czteroosobowej komisji. Świetnie przygotowana 
grupa nie dała żadnych szans konkurencji.

Nie byłoby jednak tego sukcesu bez półtorarocznej współ-
pracy chłopaków z Andrzejem Heydlem, którego gościliśmy 
w kwietniu w naszej szkole.

 Gratulujemy!

Liceum w Tarnowie Podgórnym

„Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa”: I miejsce

Triathlonowa rywalizacja w Lusowie
Marcin Kutkowski i Karolina Ruta na dystansie 1/4  

IRONMAN oraz Robert Czysz i Olga Masłow-
ska na 1/8 odnieśli zwycięstwo w czwartej edycji 

Triathlonu Lwa w Lusowie. Zawody odbyły się w sobotę, 10 
czerwca. Na dwóch dystansach wystartowało łącznie blisko 
600 zawodników – w tym sztafety. Wzorem lat ubiegłych, dla 
młodzieży zorganizowano Aquathlon (pływanie i bieg). Nie 
sposób nie wspomnieć o dodatkowej inicjatywie – triathlonie 
dla niepełnosprawnych, w którym startowali podopieczni Sto-
warzyszenia „ROKTAR”.

Rywalizacja głównego dystansu – 1/4 IRONMAN (950 m 
pływanie, 45 km rower, 10,5 km bieg) przebiegała pod dyk-
tando braci Kutowskich – Marcina i Michała. Z wody jako 
pierwszy wyszedł Michał. Udało mu się utrzymać przewagę 
do drugiej zmiany, ale już na trasę biegową wybiegali niemal 
jednocześnie. Ostatecznie zwycięstwo odniósł Marcin. Na 
metę wbiegł w czasie 2:08:44 – minutę i 12 sekund przed bra-
tem. Trzecie miejsce zajął Bartosz Michałowski (2:15:24).

Bracia Kutkowscy startowali w Triathlonie Lwa również 
dwa lata temu. Wtedy założenia były nieco inne, bo na metę 
wbiegali razem. Dzisiaj walka trwała do samego końca. – Mu-
szę przyznać, że miałem dzisiaj porządny kryzys. Zaczął się 
już na rowerze, ale kulminacja przyszła podczas biegu. Myśla-
łem tylko o tym, by dobiec do mety, a nawet miałem już przed 
oczami jakiś katastroficzny obrazek, w którym kończę zawody 
ostatni. Zupełnie mnie ścięło. Możliwe, że powodem było zbyt 
duże stężenie węglowodanów, bo piłem niemal same słodkie 
napoje. A może po prostu miałem słabszy dzień – podsumował 
zawody Michał.

W rywalizacji kobiet bezapelacyjnie najlepszą okazała się 
Karolina Ruta, która po etapie pływackim zajmowała dopie-
ro dziewiąte miejsce wśród pań. Bardzo dobry etap rowerowy 
i niemniej udany biegowy przyniosły Karolinie pewne zwy-
cięstwo. Jej czas na mecie to 2:33:40. Druga z pań – Urszula 
Kafarska uzyskała wynik 2:37:20, a trzecia – Małgorzata Opa-
la – 2:46:32.

Triathlon Lwa w Lusowie to także dystans 1/8 IRONMAN 
(475 m pływanie, 22,5 km rower, 5,2 km bieg), w którym pew-
ne zwycięstwo odniósł Robert Czysz z wynikiem 1:03:42. Na 
drugim miejscu do mety dotarł Jakub Stanoch (1:08:45), a na 
trzecim – Aleksander Sęczkowski (1:08:55).

Rywalizacja pań na tym dystansie wyglądała niesamowicie. 
Zwyciężyła Olga Masłowska, ale pierwsza trójka wbiegła na 
metę w ciągu zaledwie trzynastu sekund! Olga uzyskała czas 
1:15:02. Drugą lokatę wywalczyła Agata Zachwieja (1:15:14), 
a trzecią – Izabela Bąkowska (1:15:15). Wszystkie zawodnicy 
reprezentują klub GTT Diament Gniezno.

Tegoroczna edycja Triathlonu Lwa była czwartą. Organi-
zatorem imprezy jest Stowarzyszenie Bieg Lwa. Impreza jest 
współfinansowana przez Gminę Tarnowo Podgórne. Więcej 
informacji znajduje się na stronie www.triathlonlwa.pl.

~na
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To był niesamowity dzień w Tar-
nowie Podgórnym. Bieg Lwa 
przeszedł do historii, ale pozo-

stał wielki szacunek dla kibiców, którzy 
po raz kolejny pokazali klasę, pokazali, 
gdzie jest najlepsza publiczność biego-
wa, wreszcie pokazali, jak wspierać za-
wodników, którzy w gorące popołudnie 
walczyli na trasie półmaratonu. 

Po ubiegłorocznym Biegu Lwa wie-
lu mówiło, że w Tarnowie Podgórnym 
jest niepowtarzalna atmosfera. Że warto 
tu przyjechać nie tylko dla samego wy-
darzenia, ale też żeby poczuć dreszczyk 
emocji na trasie i przy tym doskonale się 
bawić. Zastanawialiśmy się, czy może 
być jeszcze lepiej, bo przecież w 2016 
roku poprzeczka zawisła wysoko. Oka-
zało się, że tak. Na trasie pojawiło się 
wielu ludzi, sąsiedzi organizowali pik-
niki, montowali zraszanie, częstowali 
wypiekami, wodą, kawą. Ktoś zorgani-
zował akcję tabliczek motywacyjnych, 
ktoś inny oplakatował płot. Nie zawiodła 
Zeelandia rozdając na trasie lody. Szko-
ły i przedszkola z Gminy zorganizowa-
ły sektory kibicowskie, Decathlon Swa-
dzim prowadził doping z DJ-em, a hitem 
była grupa mieszkańców, którzy urzą-
dzili strefę kibicowania na dachu domu. 
W niedzielę, 21 maja Tarnowo Podgór-
ne było pięknym wyrazem szacunku 
dla biegaczy, amatorów i zawodowców. 
Wszyscy Wam za to dziękują. 

Anna: Genialna atmosfera, zaangażo-
wanie mieszkańców i organizacja! Re-
welacja! 

Tomasz: Taaak. To jeden z najlep-
szych biegów w jakim miałem przyjem-
ność startować. Zaangażowanie kibiców 
i doping niespotykany. Najlepsi kibice 
ever!!!!!

Sławka: Było rewelacyjnie! Świetna 
organizacja to jedno, ale przede wszyst-
kim moje serce skradli mieszkańcy: 
woda w kubeczkach, woda w formie 
pryszniców, doping - jesteście cudowni, 
dziękuję!

Wirginia: Dziękuję za super organiza-
cję, a mieszkańcom za doping, prysznice, 
za kubeczki z wodą, było rewelacyjnie. 
Jestem dumna, że tu mieszkam.

Justyna: Wspaniała impreza! Świet-
na organizacja i cudowne zachowanie 
kibiców na trasie. Dziękuję za kubecz-
ki z wodą, zraszacze i doping. BRAWO 
WY!!!

Mateusz: Rewelacja!!! Woda, placek, 
lody i życiówka! Co za wspaniała, pu-
bliczność. Brawo Tarnowo Podgórne!!!!

Natalia: Szacun dla biegaczy!!!  Po-
zdrowienia od niezmordowanych kibi-
ców.

Longina: Fajny bieg, super organiza-
cja i kibice niesamowici. Szkoda tylko, 
że trochę późna godzina startu.

Radek: To jedno z nielicznych miejsc, 
gdzie wszyscy są mili, mieszkańcy za-
dowoleni, biegacze uśmiechnięci, kibice 
super. Naprawdę rewelacja. Organizacja 
super, żeby tak jeszcze choć raz było z 15 
stopni.

Marzena: Było cudownie! Ta organi-
zacja, ta atmosfera, kibice... I to co było 
na trasie! No lody, czekolada, żelki! Cola! 
Mieszkańcy z wodą przed domem. Tego 
się nie da opisać. Tu trzeba być! Bardzo 
dziękujemy. 350 km drogi nie jest prze-
szkodą. Będziemy za rok.

Thomas: To ja dziękuję za perfekcyj-
ną organizację, super atmosferę, a także 
podziękowania dla kibiców, oraz miesz-
kańców Tarnowa Podgórnego, którzy 
wspomogli bieg prywatnie, wystawia-
jąc dodatkowe punkty nawadniania, oraz 
kurtyny wodne. Brawo. W takie miejsca 
chce się wracać .

Ania: Fenomenalna impreza. Kibi-
ce niezastąpieni, aktywności towarzy-
szące dla rodzin-rewelacja (moje dzieci 
o godz.17 nie chciały do domu). Starto-
wałam trzeci raz.... będę tak długo, jak 
zdrowie pozwoli.

Remigiusz: Wielki szacun i podzię-
kowania dla organizatora jak i wspania-
łych kibiców. Tyle wody co się lało ni-
gdzie nie spotkałem. Limit wody na rok 
w gminie chyba wyczerpany. Jeszcze raz 
wielkie DZIĘKI

Magdalena: Super organizacja! Naj-
lepiej przemyślany bieg, w jakim bra-
łam udział i mój osobisty rekord. Dużo 
jedzenia, dużo wody (nie tylko do picia), 
dobre parkingi, fajne atrakcje towarzy-
szące dla kibiców i mega zaangażowanie 
mieszkańców na trasie!! Biegnę z wami 
za rok!! 

Paweł: Szacunek i podziękowanie dla 
organizatorów, wolontariuszy i miesz-
kańców. Dla mnie fantastyczny klimat 
i bieg. Wracam obowiązkowo za rok.

Barbara: Było cudownie. Organizacja 
na wysokim poziomie i wspaniali kibice 
na trasie. Po raz pierwszy na powrocie 
w aucie nie było „nigdy więcej…” tyl-
ko „jak zdrowe pozwoli to za rok jedzie-
my...”.

Krzysztof: Super organizacja i atmos-
fera na biegu i po nim. Brawo miesz-
kańcy i kibice stojący na trasie za wodę, 
a nawet placek którym mnie poczęstowa-
no. Wrócę tu za rok.

BIEG LWA
– najlepsi kibice w Polsce

~ bieg lwa
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„Półmaraton w Tarnowie Podgórnym” (choć być 
może trafniejsze byłoby już sformułowanie fe-
stiwal?) to doskonała oferta dla biegaczy i ich 

rodzin. Piknik towarzyszący to majstersztyk, z którego po pro-
stu trudno się wyrwać – nawet jeżeli jest się dorosłym, a nie 
maluchem. Pogoda w połowie maja też już niespodzianek nie 
sprawia. Poziom sportowy samego półmaratonu także każdego 
roku zadowala z plusem. Byłem na kilku edycjach i za każdym 
razem „kamera ma co kręcić”. Jeżeli w Tarnowie Podgórnym 
jeszcze Was nie było, to za rok jest to Wasza obowiązkowa 
pozycja do odwiedzin. Jeżeli byliście w tym roku, to nic doda-
wać nie muszę.” To fragment artykułu Michała Walczewskie-
go z największego portalu biegowego Maratony Polskie.

EXPO LWA DLA CAŁYCH RODZIN
Od wczesnych godzin, niedziela 21 maja zapowiadała się 

bardzo udanie. Pogoda dopisała, frekwencja z każdą godziną 
rosła, a w powietrzu unosiła się atmosfera święta. Już przed 
dziewiątą swoje strefy otworzyli Partnerzy Biegu Lwa poka-
zujący swoje wartości w ramach społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu. EXPO Lwa to kilkadziesiąt atrakcji dla każdego 
z dużym naciskiem na rodzinne spędzenie czasu. Dzięki temu, 
że to nasz autorski pomysł, budowany konsekwentnie od lat, 
w tym roku gościliśmy rekordową liczbę firm, nie tylko z na-
szej Gminy, ale z całej Polski, w tym kilka światowych koncer-
nów. Każda strefa miała swój motyw przewodni, każda gwa-
rantowała emocje i jakość zgodnie z hasłem „Poziom Wyżej” 
i „Poziom Bliżej”. Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji, 
bo każda, bez wyjątku, zasługuje na uznanie. To, jakie wzbu-
dzały emocje, można podsumować kilkoma cytatami: „Jest już 
siedemnasta, a moje dzieci nie chcą stąd wyjść. Jesteśmy tu od 
rana” – to jedna z mam zapytana, jak się podoba. „Tato, idzie-
my jeszcze raz na quady, bo nic nie pamiętam z jazdy. Miałem 
zamknięte oczy” – dziecko do ojca w kolejce do food trucka. 

„Nie mogę się stąd ruszyć, bo zaraz będą rąbać… ci drwale” – 
pani przy płotku strefy Stihl. „Ja idę na leżak, a ty szalej, tylko 
nie wychodź poza boisko bo cię do jutra nie znajdę” – mama 
do dziewczynki w strefie sportu. Rzeczywiście, żeby skorzy-
stać z każdej atrakcji nie wystarczyło dnia. 

LION’S TROPHY – DRWALE W AKCJI
Częścią EXPO Lwa były zawody drwali LION’S TROPHY 

wzorowane na popularnej, światowej serii Stihl Timbersport 
Trophy. Dwunastu siłaczy z krajowej elity walczyło o puchar 
i zwycięstwo w zawodach. Zmagania odbywały się na specjal-
nie przygotowanej scenie, a zawodnicy rywalizowali w pa-
rach mając za zadanie przejść płynnie 4 stacje posługując się 
przy tym piłą mechaniczną, siekierą i wielką piłą ręczną. Cały 
dzień zajęło wyłonienie zwycięzcy, a każdą potyczkę oglądały 
tłumy kibiców. Trzeba przyznać, że to bardzo widowiskowy 
sport i nie dziwi, że jest tak popularny w wielu krajach świata. 

BIEG LWIĄTEK I SZTAFETA POKOLEŃ 
To najbardziej wzruszająca część Biegu Lwa. Dzięki temu, 

że organizatorzy zrezygnowali z nagradzania dwóch najmłod-
szych kategorii wiekowych, nie widzieliśmy „latających” 
maluchów ciągniętych przez ambitnych rodziców. Zawody 
były przepełnione emocjami, zarówno dzieci jak i rodziców, 
a momentów, kiedy łzy cisnęły się do oczu było co niemiara. 
W sumie wystartowało aż 777 lwiątek, co stawia Bieg Lwa 
w czołówce biegów w Polsce. Wszystkie dzieci otrzymały 
prawdziwe koszulki startowe od naszego Partnera G.En.Gaz 
Energia, a na mecie specjalny medal wybity wg projektu jed-
nego z nich oraz pakiet regeneracyjny Lidl. Zupełnie jak praw-
dziwi biegacze. 

Zaraz po lwiątkach na starcie pojawiły się rodziny w aż 
trzech pokoleniach biorące udział w Sztafecie Pokoleń. Tu 
emocje były tak wielkie jak u lwiątek, bo odpowiedzialność 
za wynik rozkładała się aż na trzy osoby. Zaraz po starcie 
dzieci, na trasę wybiegali rodzice, a po nich pałeczkę przej-
mowali dziadkowie niosąc na sobie ciężar odpowiedzialności 
za wynik całej rodziny. Były łzy radości, doping i wzruszenie. 
Sztafeta Pokoleń jest pięknym obrazkiem wspólnej celebracji 
i wspólnej zabawy dziadków, rodziców i dzieci. 

PRZYGOTOWANIE DO STARTU
Już po trzynastej czuć było, że niedługo na trasę wyruszą 

biegacze. Pojawiły się samochody techniczne, wozy telewi-
zyjne i blisko dwa tysiące biegaczy zapowiadających, że mają 
cel – wygrać bieg, pobić rekord życiowy lub ukończyć swoje 
pierwsze zawody i po prostu świetnie się bawić. Ponieważ tar-
nowska publiczność jest najlepsza w Polsce, a na trasie moż-
na się było spodziewać dziesiątek niespodzianek przygoto-
wanych przez Tarnowian, każdy z niecierpliwością czekał na 
wystrzał armatni. Przedtem jednak gości brawurowo przywi-
tały Mażoretki, a po nich rozgrzewkę przeprowadziła Piwnica 

BIEG LWA
– WYGRAŁO TARNOWO PODGÓRNE

~ bieg lwa
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Pod Termami. Jeszcze tylko słowo Wójta, energetyczny Hymn 
Luxtorpedy i armata. 

BIEG GŁÓWNY – PÓŁMARATON, POGOŃ ZA 
LWEM, SZTAFETY SZKOLNE I SZTAFETY FIRM
Półmaraton jest głównym dystansem Biegu Lwa. Tegorocz-

na edycja odbyła się na nowej trasie. Zawodnicy pokonali 
dwie pętle (dotychczas były trzy) ulicami Tarnowa Podgór-
nego. Linię mety minęło 1239 osób, a najszybszymi okazali 
się pochodzący z Etiopii Mengistu Zelalem i Polka - Izabela 
Trzaskalska.

Wyniki zwycięzców – odpowiednio 1:03:58 i 1:14:23 są 
bardzo zbliżone do rekordów trasy. W przypadku mężczyzn 
do poprawienia rekordu zabrakło zaledwie 7 sekund, w przy-
padku pań – 24. 

- W planie był bieg na rekord trasy, nie zakładałam nawet, że 
pobiegnę szybciej ze względu na to, że przyjechałam do Tar-
nowa Podgórnego od razu po obozie w górach. Do 15 km re-
kord był realny, potem niestety wiatr zaczął mocno przeszka-
dzać, a dodatkowo na ostatnich dwóch kilometrach na trasie 
zrobiło się ciaśniej, bo mijałam wolniejszych zawodników, 
którzy mieli do pokonania jeszcze jedną pętlę. Mimo to jestem 
zadowolona, a rekord zostawiam na przyszły rok – mówiła tuż 
po zawodach Izabela Trzaskalska. 

Drugie miejsce wśród kobiet zajęła Kenijka Betty Cheple-
ting (1:15:01), a trzecie jej rodaczka – Christine Moraa Oigo 
(1:15:43). Czwartą lokatę wśród kobiet i drugą wśród Po-
lek wywalczyła rekordzistka trasy – Dominika Nowakowska 
(czas 1:17:26). Trzecią Polką na mecie była Izabela Parsz-
czyńska (1:21:04).

W rywalizacji mężczyzn drugie i trzecie miejsce zajęli za-
wodnicy z Kenii – kolejno Bernard Matheka (1:06:01) i Abel 
Kibet Rop (1:06:21). Pierwszym Polakiem na mecie był Marek 
Kowalski (szósty w klasyfikacji OPEN, czas 1:09:47). Za jego 
plecami linię mety minął drugi Polak – Artur Kern (1:12:30). 
Trzecią lokatę wśród Polaków zajął Dawid Dworak (1:15:01).

Biegiem towarzyszącym półmaratonowi była Pogoń za 
Lwem, która po raz pierwszy odbyła się na 10,5-kilometowje 
trasie. Wśród zawodników spore grono stanowili debiutanci, 
ale warto podkreślić wyniki najszybszych. Zwycięstwo od-
nieśli Bartosz Majorczyk (36:00) i Karolina Chabros (42:44). 
Wśród mężczyzn nagrodzeni zostali także drugi na mecie Szy-
mon Bytniewski (37:12) i trzeci – Paweł Prądzyński (37:38). 
Podium pań uzupełniły: Katarzyna Kołączkowska-Szcześniak 
(43:46) i Maria Wengierek (46:09). Bieg ukończyło 560 osób.

W ramach półmaratonu odbyły się także sztafety: szkolne 
i firm. Przyjemnie było oglądać radość uczniów szkół, którzy 
wraz z zawodnikami, pokonali dystans półmaratonu przekazu-
jąc sobie co 3,5 kilometra pałeczkę. Na stadion wbiegała cała 
drużyna, już w tak młodym wieku kosztując atmosfery wiel-
kiej imprezy, czując się jednym z bohaterów dnia. 

FINISZ JAK NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA
Ostatnie sto metrów zawodnicy pokonywali na stadionie 

przed pełnymi i żywiołowymi trybunami, walcząc o dodat-
kowa premię w SETCE PPG. To jeszcze bardziej podniosło 
widowiskowość biegu ponieważ każdy chciał się zmierzyć 
z czasem i swoimi możliwościami wykrzesując ostatnie siły 
na finiszu. Atmosferę podbijał zespół Foliba z dynamiczną 
muzyką ethno i reggae zagrzewając zarówno kibiców jak i za-
wodników. Było jeszcze goręcej.

ZLOT FOOD TRUCKÓW
Na pierwszy zlot podczas biegu lwa przyjechały „foody” 

z całej Polski, nie spodziewając się tak wielkiej imprezy i ta-
kiego zainteresowania. Przed pojazdami serwującymi różne 
kuchnie świata ustawiały się długie kolejki, często potrójne, 
czasem trudno było znaleźć koniec. Kiedy po zakończeniu 
wydarzenia zapytaliśmy właścicieli food trucków o wrażenia 
odpowiadali, że za rok rezerwują miejsce. Za rok będzie jesz-
cze lepiej! 

DO ZOBACZENIA W 2018
Bieg Lwa, jego szósta edycja, to pełen sukces organizacyj-

ny. Tarnowo Podgórne jest perełką na mapie biegowej dzię-
ki kibicom, rozmachowi organizacyjnemu i atmosferze święta 
wyczuwalnej w każdy miejscu i w każdej chwili. Zawodnicy 
lubią tu przyjeżdżać, bo wiedzą i czują, że są tu traktowani wy-
jątkowo, że gościnność mieszkańców nie jest sloganem, tylko 
rzeczywistością. Dziękujemy Mieszkańcom, Gminie, OSIR, 
GKS Tarnovii i naszym wspaniałym Partnerom, bez których 
nie byłoby tego wydarzenia i nie moglibyśmy realizować dzie-
siątek  pomysłów. Dziękujemy setkom wolontariuszy za po-
święcenie, Szkole Podstawowej, OSP, Policji i dziesiątkom 
osób, bez których Bieg Lwa nie byłby tą samą imprezą. Osob-
no chcemy podziękować TP-KOM: takiej służby utrzymania 
porządku nie ma nawet Wiedeń. Po godzinie od zakończenia 
Biegu Lwa nie było śladu po wydarzeniu. Ktoś powiedział 
kiedyś, że kubek rzucony przez zawodnika na trasie nie zdąży 
nawet dotknąć ziemi.   Piotr Modzelewski

Zdjęcia: Karolina Krawczyk 

~ bieg lwa
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Aż 36 spotkań w minionym roku ro-
zegrali zawodnicy największego klubu 
sportowego w Gminie. W tym czasie 
dołączyli do nas Bartosz Ślusarski i Bła-
żej Telichowski, a trenerem pierwszego 
zespołu został Marcin Kikut. Dotarli-
śmy do finału okręgowego Pucharu Pol-
ski, a sezon zakończyliśmy na 6. pozy-
cji, choć podium było blisko… .

Trudno jednoznacznie ocenić sezon 
2016/17 w wykonaniu zawodników Tar-
novii. Byliśmy świadkami serii pięciu 
wygranych z rzędu, ale też pięciu z rzę-
du remisów. Zagraliśmy fantastyczny 
ćwierćfinał (4:3 z Gromem Plewiska) 
i półfinał (2:1 z Lech II Poznań) w okrę-
gowym Pucharze Polski, ale w fina-
le ulegliśmy 0:3 obrońcom tytułu, III-
-ligowej Polonii Środa Wielkopolska. 
W pewnym momencie mieliśmy pierw-
sze miejsce na wyciągnięcie ręki, ale 
kiepskie wyniki z przeciętnymi druży-
nami pokrzyżowały nasze plany.

Jesteśmy niezwykle dumni z na-
szej młodzieży, która na stałe zagościła 
w szeregach kadry seniorskiej. Tomasz 
Figlerowicz (19 lat) był wartościo-
wym rywalem dla Jacka Brzuśkiewicza 

w bramce, z dobrej strony pokazali się 
również Krzysztof Lachman (19 lat), 
Mateusz Koszek (19 lat), Hubert Obli-
zajek (18 lat), Jakub Paziewski (18 lat), 
Szymon Jerzewski (19 lat) czy Kamil 
Korczyński (18 lat). Co rok pierwszy ze-
spół zasilany jest kilkoma zawodnikami 
z drużyny juniora starszego i w te waka-
cje również sięgniemy po posiłki do tre-
nera Pawła Rutkowskiego, który prowa-
dzi zespół w lidze wojewódzkiej.

W sezonie 2016/17 zorganizowali-
śmy również pierwszy Bal Sportowca, 
przepracowaliśmy zimowy okres przy-
gotowawczy na obozie w Turcji, a na 
stadionie w Tarnowie Podgórnym stanął 
ogromny telebim! Na niemal każdym 
meczu gościliśmy widownię w liczbie 
od 100 do 300 osób. Będąc przy podsu-
mowaniu należy podziękować władzom 
naszej Gminy za ogromne wsparcie i za-
ufanie, którym nas darzą – nasz projekt 
jest współfinansowany przez Gminę 
Tarnowo Podgórne.

Na koniec przypominamy, że prowa-
dzimy nabór do grup młodzieżowych: 
7-9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat, 
16-17 lat i 17-18 lat. Zainteresowanych 

Zmienne nastroje w Tarnovii
– podsumowanie sezonu 2016/17

prosimy o kontakt pod zapisy@gkstar-
novia.pl. Informacje o przygotowaniach 
do nowego sezonu pojawią się niedłu-
go na naszym Facebooku (facebook.pl/
gkstarnovia). Do zobaczenia w sezonie 
2017/18!

 Jakub Brodewicz

Pod koniec kwietnia w Poznaniu odbył się Miting Otwar-
cia sezonu Lekkoatletycznego. Udział w nim wzięły za-
wodniczki Sekcji LA GKS Tarnovia. 

Sezon został otwarty bardzo udanie. W czterech startach 
zawodniczki uzyskały rekordy życiowe. Klaudia Rzepczyń-
ska w biegu na 100 m z nowym rekordem życiowym – 13.05 
i w biegu na 300 m – 42.54! Ania Kluj oraz Asia Czekalska 
ustanowiły rekordy życiowe na 100 m: kolejno 13.33 i 13.57.

Tydzień później mimo złej aury, padły kolejne rekordy. Ania 
Kluj poprawiła “życiówkę” na 100 m – 13.30. Ponadto dziew-
czyny wystartowały na dystansie dwa razy dłuższym – 200 m. 
Wszystkie wypadły bardzo dobrze, uzyskując swoje najlepsze 
wyniki.

W ostatnią sobotę maja na Poznańskiej Olimpii odbyły się 
Mistrzostwa Wielkopolski Młodzików. Wzięło w nich udział 
dwóch zawodników naszego klubu: Michał Kubala oraz Mi-
łosz Urbański. Na trzecim stopniu podium stanął Michał Kuba-
la z nowym rekordem życiowym w biegu na 1000 m – 2.55.0. 
Miłosz Urbański bardzo dobrze zaprezentował się w biegu na 
100 m z wynikiem 12.79 zajmując 12 miejsce. Spróbował tak-
że swych sił w biegu na 300 m.

Robert Maćkowiak, 
GKS Tarnovia

Świetnie wyniki lekkoatletów z Tarnovii!
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Na początku 2012 r. grupka pasjonatów – stałych by-
walców tartanowego boiska OSiR Tarnowo Podgór-
ne przy ul. Nowej – postanowiła przedłużyć życie 

tymczasowo wybieranym przed każdym przyjacielskim gra-
niem w piłkę składom, nadając im nazwy, barwy i obierając 
wspólny cel. Tym celem było zwyciężanie w nowo utworzo-
nych w Tarnowie amatorskich rozgrywkach ligowych – Tar-
tan League. Pierwszym mistrzem TL została drużyna o nazwie 
Lokomotiv, składająca się z mieszkańców wschodniej części 
Tarnowa. Mecze o stawkę wyzwalały niespotykane dotąd na 
Tartan Arenie (tak gracze zwykli nazywać swoje boisko) emo-
cje i zaangażowanie, a sukces inauguracyjnego sezonu rozbu-
dził apetyty na kolejne edycje.

Sezon 2013, w którym „mistrza” obronił Lokomotiv, po-
twierdził zapotrzebowanie na cykliczną rywalizację. W kolej-
nym roku oprócz zmagań ligowych odbyła się także pierwsza 
edycja pucharowych rozgrywek Tartan Cup, do której zapro-
szono osiem drużyn. Trofea zdobyły drużyny Sportingu TP 
oraz Zachodnich Lwów. W roku 2015 po raz kolejny TL wy-
grała drużyna Sportingu, TC – Tarnowa United, a  trio roz-
grywek uzupełnił mecz o wygrany przez Lwy Superpuchar 
– w tym kształcie ta nieformalna organizacja funkcjonuje do 
dziś – w 2016 roku wszystkie trzy puchary zgarnęła druży-
na Tarnowo United, a w lutym bieżącego roku Tartan League 
świętowała swoje piąte urodziny!

Podczas sześciu sezonów wspaniałej rywalizacji w meczach 
zagrała z nami już ponad setka osób w wieku od 12 do 46 lat. 
Odtąd krótkie relacje z życia Tartan League będziemy cyklicz-
nie zamieszczać na łamach „Sąsiadki-Czytaj”. Zapraszamy do 
śledzenia! A zainteresowanych wspólną grą w piłkę oraz do-
łączeniem do którejś z drużyn zapraszamy do polubienia nas 
i kontaktu za pośrednictwem naszego fanpage’a: facebook.
com/tartanleague. DL

Tartan League – amatorska piłka
w tarnowskim wydaniu

To był niesamowity weekend! Poza piłkarskimi emo-
cjami nie zabrakło dopingu z prawdziwego zdarzenia 
i fenomenalnych goli. Za sprawą 8 już edycji ogólno-

polskiego turnieju FootballPro Cup Masters, w Akademii Pił-
karskiej Reissa nastało prawdziwe piłkarskie święto! 

Zawodnicy blisko 20 drużyn spotkali się na kompleksie 
sportowych boisk w Baranowie. To właśnie tam, przeszli re-
prezentanci Polski walczyli o niepowtarzalne zagrania, pa-
miątkowe medale i zwycięskie trofeum. Gdy równo o 10.00 
zabrzmiał pierwszy gwizdek, niemal wszyscy kibice byli pew-
ni, że ten dzień na długo zapisze się w pamięci wszystkich 
uczestników. 

– Cały turniej to ogromne przedsięwzięcie organizacyjne. 
Pierwsze przygotowania rozpoczęliśmy zaraz po zimowej edy-
cji rozgrywek, w styczniu. – podkreśla Paweł Jankowski, nad-
zorujący organizację wydarzenia.  – Uczestnicy turnieju jak 
zawsze nie zawiedli! Mieliśmy okazję podziwiać zawodników 
z takich klubów jak Olympic Wrocław, AP Falubaz, Śląsk Wro-
cław, Słowik Olkusz czy Warta Poznań. W ciągu 6 godzin na 
4 boiskach rozegraliśmy 52 mecze. Nie zabrakło oczywiście 
chwil zwątpienia i gorszych sytuacji. Jednak ukoronowaniem 
wszystkich zmartwień był wzniesiony ku górze puchar i praw-
dziwe łzy radości. Dla takich momentów warto poświęcić na-
prawdę dużo. 

Po fazie grupowej i półfinałach nadszedł czas na długo wy-
czekiwane finały! W roczniku 2008 najlepsza okazała się Aka-

demia Piłkarska Reissa. Pokonując swoich rywali z Olimpic 
Wrocław 4:3, po raz kolejny udowodnili, że na boisku nie 
mają sobie równych. Zwycięzcą rocznika 2009 został nato-
miast Śląsk Wrocław! W finałowych rozgrywkach pokonał 
Arkonię Szczecin 4:2.

4 boiska, 52 mecze i multum uzdolnionych piłkarzy – tak 
należy podsumować 8 już edycję turnieju FootballPro Cup 
Masters. Zarówno trenerom jak i młodym pasjonatom piłki 
nożnej, obecnym na turnieju, dziękujemy za moc piłkarskich 
wrażeń i idealne popołudnie. 

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował Nasz Głos 
Poznański, Radio Eska i Gazeta Puls Gminy. 

~ Akademia Piłkarska Reissa

FootballPro Cup Masters VIII za nami
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GWiNT ultramaraton
Drugie miejsce w kategorii open kobiet zajęła Jolan-

ta Witczak, która po raz kolejny przebiegła stumilową 
trasę GWiNT Ultra Cross – Super GWiNT. Biegaczka 

z Lusowa dystans 161 km pokonała w 22 godz. 16 min. Na-
zwa GWiNT wzięła się do pierwszych liter w nazwach trzech 
powiatów – grodziskiego, wolsztyńskiego i nowotomyskiego 
– przez które przebiega trasa ultramaratonu. Poza tym w Gro-
dzisku, Wolsztynie i Nowym Tomyślu zlokalizowane są naj-
ważniejsze punkty na trasie biegu - starty oraz meta. Limit 
czasu na jego przebiegnięcie wynosił 27 godzin. W biegu wy-
startowało 75 osób. Rozpoczął się 12 maja o godz. 18.00 star-
tem z Wolsztyna. Ania Lis

fot. Fotografia Anna Strojna 

58. Ogólnopolski Mały Wyścig Pokoju wygrał Łukasz Ry-
kowski z KKS Ciechanów. Drugi w klasyfikacji general-
nej po trzech etapach był Kacper Gieryk ze Stali Gru-

dziądz, a trzeci Julian Kot z NOSIR BDC. Wśród dziewcząt 
zwyciężyła Maja Wróblewska z UKS Ratusz Maszewo. Dru-
gie miejsce zajęła jej klubowa koleżanka Tamara Szalińska, 
a trzecie Anna Długaś z KTK Kalisz. Najaktywniejszym za-
wodnikiem 58.OMWP został Łukasz Rykowski, a najlepszą 
drużyną CKKS Chrabąszcze. 

Wyścig rozegrano 27 i 28 maja na drogach w Jankowicach 
i Lusówku oraz na Torze Poznań. 

W tegorocznej edycji udział wzięło blisko sześćdziesiąt 
zawodniczek i zawodników z szesnastu klubów. Rywalizacja 
rozpoczęła się od startu wspólnego na dystansie 39 km. Na 
tym etapie najlepszym zawodnikiem okazał się triumfator ca-
łego wyścigu. Drugim etapem zawodów była jazda indywi-
dualna na czas, w której zwyciężył Kacper Gieryk. Zawod-
nik Stali Grudziądz zwyciężył również w kryterium ulicznym, 
które było ostatnią odsłoną tegorocznego OMWP.  ~Ania Lis

Kolarski OMWP

Kolejna kadencja
Po raz drugi na stanowisko Prezesa Polskiego Związku 

Kręglarskiego wybrano Dyrektora OSiR Tarnowo Pod-
górne – Bernarda Brońskiego. W wyborach, które od-

były się 23 kwietnia  uzyskał on blisko 80% głosów. Prezes 
swoją funkcję w PZKręgl. będzie pełnił przez kolejne 4 lata. 
Podczas kwietniowego XIX Zjazdu Sprawozdawczo-Wybor-
czego odbyło się również podsumowanie 40-letniej historii 
kręgli w Polsce. W obchodach wzięli udział Tomasz Wiktor 
– Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego w Poznaniu, Tadeusz Czajka – Wójt Gminy Tarno-
wo Podgórne, Siegfried Schweihardt – Prezes i Ralf Westhaus 
– Sekretarz Generalny WNBA NBC oraz Tadeusz Tomaszew-
ski Przewodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS. Wrę-
czono wyróżnienia oraz odznaczenia w tym Ministra Sportu 
i Turystyki oraz związkowe. Złote odznaczenia za zasługi dla 
sportu otrzymali: Jan Majchrzak, Ryszard Bonk i Leszek Pio-
sik. Srebrne odznaczenie za zasługi dla rozwoju kręglarstwa 
klasycznego otrzymał Wójt Tadeusz Czajka. Ania Lis
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Kolejnym ważnym wydarzeniem 
kręglarskim, które odbyło się 
w kręgielni Vector w Tarno-

wie Podgórnym były Makroregionalne 
Mistrzostwa Młodzików. Rozegrano je 
27 i 28 maja. W sobotę do rywalizacji 
stanęły pary młodzików i młodziczek 
oraz pary mieszane. W kat. młodzi-
czek srebrny medal wywalczyły Marta 

Mistrzostwa 
Młodzików

Zawodniczki i zawodnicy naszej 
sekcji wystartowali  z powo-
dzeniem 13 maja w Szczecinie. 

Odbył się tam dziesiąty, jubileuszowy, 
Ogólnopolski Turniej w Szpadzie „Pu-
char Gryfka”. Wystartowało pięcio-
ro szpadzistów reprezentujących UKS 
ATLAS. Najlepiej spisały się dziewczę-
ta, startujące w kategorii dzieci. Zwy-
ciężczynią tej kategorii została Gabry-
sia Ciborowska, a ósma w finale była 
Kaja Patoleta, która w walce o wejście 
do finałowej ósemki musiała zmierzyć 
się z kolejną naszą zawodniczką Hanią 
Depta. W Szczecinie swój pierwszy start 
w zawodach ogólnopolskich zaliczyła 
Marysia Gucia (w kategorii młodzik) 
wygrywając jedną walkę. Chłopaków 
reprezentował  Paweł Matuszewski, któ-
remu, mimo dobrej postawy, nie udało 
się wejść do finałowej ósemki.     

Kolejne, już ostatnie w tym sezonie za-
wody, to rozegrane 4 czerwca w Pieka-
rach Śląskich „Igrzyska Dzieci”. Jest to 
turniej rozgrywany w randze Mistrzostw 

Polski dla najmłodszych kategorii wie-
kowych – dzieci, zuchów i skrzatów. 
Nasz klub reprezentowały trzy dziew-
częta w kategorii dzieci: Gabrysia Cibo-
rowska, Hania Depta i najmłodsza w tej 
ekipie Hania Hałas. Zawody były bar-
dzo silnie obsadzone, tylko w tej jednej 
kategorii wystartowało 49 zawodniczek. 
Należy nadmienić, że Okręg Śląski  jest 
najsilniejszym w Polsce, jest tutaj zareje-
strowanych 26 klubów szermierczych. 

Nasze zawodniczki po raz kolejny wal-
czyły bardzo dobrze, wygrywając pra-
wie wszystkie walki w eliminacjach gru-
powych. W eliminacjach bezpośrednich 
było już bardzo ciężko, ale tutaj i Gabry-
sia, i Hania też pokazały na co je stać. 
Ostatecznie Gabrysia zajęła miejsce piąte 
tuż za strefą medalową (w szermierce jest 
pierwsze, drugie i dwa trzecie miejsca), 
a Hania Depta wysokie 11 miejsce. Hania 
Hałas, nasza najmłodsza i najmniej do-
świadczona zawodniczka, była ostatecz-
nie 43, wyprzedzając jeszcze 6 dziewcząt 
z innych klubów. 

Gratuluję wszystkim zawodnikom wy-
ników uzyskanych w tym sezonie, wło-
żonej pracy na treningach i wytrzymało-
ści w podróżach na zawody od Szczecina 
po Śląsk. Przed nami zakończenie sezo-
nu, wakacje i obóz szermierczy w Człu-
chowie oraz przygotowania do sezonu 
2017/2018.

Już dziś zapraszamy od września na 
treningi wszystkich, którzy chcieliby 
spróbować swych sił w szermierce, bez 
względu na wiek. Więcej informacji na 
stronie www.uksatlas.pl  ~ Paweł Kapłon

Kolejne udane starty 
szermierzy UKS ATLAS

Dziewczyny z KS Alfa Vector 
Tarnowo Podgórne wywalczy-
ły tytuł Drużynowych Mistrzyń 

Polski. Tegoroczne zawody rozegrano 3 
i 4 czerwca we Wronkach. Drugie miej-
sce przypadło gospodarzom Mistrzostw, 

Złota drużyna

Stachowiak i Maja Wąsala z KS OSiR 
Vector Tarnowo Podgórne. Ich klubo-
wi koledzy Artur Dziamski i Krzysz-
tof Bartkowiak w kat. młodzików zdo-
byli złoty medal. Również złoty medal 
w konkurencji par mieszanych wywal-
czyli Marta Stachowiak i Krzysztof 
Bartkowiak. W niedzielę odbyła się ry-
walizacja indywidualna. Wśród mło-
dziczek druga była Marta Stachowiak 
oraz szósty wśród młodzików Krzysztof 
Bartkowiak. W zawodach wzięło udział 
siedem kręglarskich klubów z Wronek, 
Leszna, Sierakowa, Gostynia, Poznania, 
Tucholi i Tarnowa Podgórnego.

~ Ania Lis

a trzecie Łaziskom Górnym. W składzie 
zwycięskiej drużyny znalazły się Jago-
da Dziamska, Weronika Torka, Domini-
ka Zygarłowska, Aleksandra Bonk i tre-
nerka Joanna Bonk. 

~ Ania Lis
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Kolejne dobre wieści z parkietów tanecznych. Pod-
czas VIII Ogólnopolskiego Turniej Tańca Nowocze-
snego Hip Hop „Taneczna Środa 2017” Klub Tańca 

Nowoczesnego OSiR Dance Studio Tarnowo Podgórne od-
niósł kolejne znaczące sukcesy. W układach solowych  naj-
lepsze wyniki w swoich kategoriach uzyskały: Kinga Osow-
czyk – I miejsce solo HH  (klasa debiuty złoto kat. 11), 
Ewa Zygarłowska – (I miejsce solo HH klasa debiuty złoto 
kat.12-15 lat),  Klaudia Imiłkowska – I miejsce solo HH (kla-
sa debiuty złoto kat.12-15 lat), Maria Szymczak – III miejsce 
solo HH (klasa A kat. 16+), Oliwia Grzesiak – I miejsce solo 
HH (klasa D kat. 16+), Dominika Kokoszko – VI miejsce solo  
HH (klasa D kat. 12-15, startowała od 1/4 finału) oraz Oli-
wia Grzesiak i Amelia Czerniak – I miejsce duet HH (poziom 
D+E, kat.16+). Dwa drugie miejsca zajęły Formacja Jazz 12-
15 lat II liga i Fromacja Street 16+ I liga. Zawody odbyły się 
27 maja w Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej.

  Ania Lis

Wyścig przyjaźni

Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej 61. Międzyna-
rodowego Wyścigu Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej im. 
Płk. Skopenko zajął Paweł Zaleśny z KK Tarnovia Tar-

nowo Podgórne. Drużynowo Klub Kolarski zajął drugie miej-
sce, ustępując jedynie drużynie reprezentacji Polski. 

W sześcioetapowym wyścigu rozgrywanym na Ziemi Za-
mojskiej wystartowało 79. zawodników z kategoria orlik 
(U23) z 17. ekip z Polski, Ukrainy i Białorusi. Ania Lis

Turniejem kończącym cykl Grand Prix Polski 2016/2017 
w kręglach klasycznych był XII Puchar Alfy Vector. Od-
był się 7 maja w kręgielnie Vector w  Tarnowie Podgór-

nym. Rozgrywki pucharowe w kategorii kobiet wygrały zawod-
niczki Polonii 1912 Leszno: Kinga Konopa, Anna Chwastyniak 
i Joanna Lajtke. W kat. mężczyzn wygrał zawodnik Polonii - 
Michał Szulc, a drugie i trzecie miejsce zajęli zawodnicy Alfy 
Vector Tarnowo Podgórne – Jarosław Bonk i Piotr Kaczmarek. 
W klasyfikacji GPP kobiet najlepszą zawodniczką została Kinga 
Konopa. Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się jej klubo-
we koleżanki: Joanna Lajtke i Anna Chwastyniak. Wśród męż-
czyzn zwyciężył Michał Szulc, drugi był Arkadiusz Stachecki 
(OKSiT Puck), a trzeci Dawid Strzelczak (Alfa Vector Tarnowo 
Podgórne).  Łącznie we wszystkich odsłonach cyklu GPP wy-
startowało 31 kobiet oraz 95 mężczyzn.  Ania Lis

Z B do A klasy

Piłkarze GKS Tarnovia II Tarnowo Podgórne awanso-
wali do A-klasy. Sukces przypieczętowało zwycięstwo 
4:2 w wyjazdowym meczu z KS Uchorowo. W kończą-

cej się rundzie wiosennej GKS odnotowała następujące wyni-
ki: Rożnovia Rożnowo vs GKS Tarnovia II – 0:0, GKS Tar-
novia II vs Rokita Rokietnica – 6:1, Odlew Poznań vs GKS 
Tarnovia II – 0:6, GKS Tarnovia II vs LZS Otorowo – 6:1, 
LKS Lipa vs GKS Tarnovia II – 2:5, GKS Tarnovia II vs LKS 
Baborówko – 3:0, KS Uchorowo vs GKS Tarnovia II – 2:4, 
GKS Tarnovia II vs Matrot Kąsinowo – 4:3, 
GKS Golęczewo vs GKS Tarnovia II – 2:2 
GKS Tarnovia II vs Byki Obrowo – 8:0. Ostatni mecz w se-
zonie zostanie rozegrany 18 czerwca z drużyną Anta-
res Zalasewo na boisku OSiR w Baranowie o godz. 16:00.  
Zapraszamy do śledzenia poczynań drużyny na facebook.com/
tarnoviaII oraz aktywnego kibicowania. Damian Skwierzyński

Taneczna Środa XXII Puchar Alfy
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WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, POŁOŻONEJ W LUSOWIE UL. SŁOWIKA, STANOWIĄCEJ 
WŁASNOŚĆ GMINY TARNOWO PODGÓRNE

obręb Numer działki Pow. działki Księga wieczysta Cena wywoławcza
(w tym 23% VAT) 

Wysokość
wadium

Minimalna wysokość
postąpienia

Lusowo 720 775 m2 PO1P/00105692/7 173.400,00 zł 8.670,00 zł 1.734 zł

przeznaczenie nieruchomości
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej w Lusowie – osiedle Przylesie, zatwierdzonym uchwałą Nr IV/22/98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
z dnia 22 grudnia 1998r. opubl. Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 3 z 1999r. poz. 40 działka nr 720 znajduje się terenie 
zabudowy mieszkaniowej - symbol 4MJ.

opis nieruchomości
działka nr 720 zlokalizowana jest przy ul. Słowika o nawierzchni utwardzonej kostką  betonową i przy ul. Skow-
ronka drodze gruntowej, działka jest niezabudowana, częściowo ogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta po-
jedynczymi drzewami, teren działki płaski, kształt działki zbliżony do prostokąta, bezpośrednie sąsiedztwo działki 
to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz blisko położone tereny leśne.  

Informacje dodatkowe nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe
Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowo-

du wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne 
nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru (notarialne pełnomocnictwo).

W przetargu na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać udział podmioty, jeżeli wniosą wadium w  pieniądzu w wyżej określonej wysokości, 
nie później niż do dnia 5 lipca 2017r. (środa), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 
1520 1000 0005 0265 1441.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jed-
noznacznie, kto wpłacił wadium i kto jest uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazać nieruchomość, której 
wpłata dotyczy. 

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 
dni od; odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  

termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2015r. poz. 1774 ze zm.) upłynął w dniu 26 maja 2017r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. 
mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie internetowej: http://poznanski.e-mapa.net/. 
Dodatkowe informacje można uzyskać: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 

6, tel. 61-89-59-261.

WZP.6721.14.2013
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Jankowicach, przy ulicy Leśnej, 
Polnej i Ogrodowej - część A (obejmująca tereny przy ul. Leśnej i Polnej 
oraz działkę nr 230/9 przy ul. Ogrodowej)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 
r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłoże-
niu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Jankowicach, przy ulicy Leśnej, Polnej i Ogrodowej 
- część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 lip-
ca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w godzinach pracy urzędu, ul. Poznańska 115 
 - budynek A, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego odbędzie się 24 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym o godz.15.00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą za-
poznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne - budynek A, pokój 13 - oraz składać uwagi do wyżej 
wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierp-
nia 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne.

WZP.6721.14.2013
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Jankowicach, przy ulicy Leśnej, 
Polnej i Ogrodowej - część B (obejmująca działki nr 406/1, 406/2 i 406/3 
przy ul. Ogrodowej)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Jankowicach, przy ulicy Leśnej, Po-
lnej i Ogrodowej - część B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  
w dniach od 3 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w godzinach pracy urzędu, ul. 
Poznańska 115 - budynek A, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego odbędzie się 24 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w 
Tarnowie Podgórnym o godz.16.00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 
2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne.
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sław Krawczyk, Anna Lis, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz 
Leonhard, Artur Szeląg.

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu i adjustacji tekstów, za 
treść ogłoszeń nie odpowiada. Redakcja nie zwraca dostarczo-
nych materiałów!

Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 (budynek 
Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264, redakcja@tarnowo-podgorne.pl
Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. 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: 12.06.2017 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: Dni Gminy 2017

DAM PRACĘ
• 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
• Kosmetyczkę  z doświadczeniem 
lub bez, osobę na niepełny etat w 
salonie urody w Przezmierowie 
przyjmę  570440355
• Zatrudnię kosmetyczkę w salonie 
urody w Przeźmierowie. Niepełny 
wymiar godzin, może być osoba 
ucząca się lub z doświadczeniem. 
Tel. 570440355, studio-lejdis@wp.pl

• Przyjmę do pracy na cały i ½ etatu 
w recepcji w Hotelu Orange w Prze-
źmierowie. Prosimy przesyłać swoje 
CV na adres: hotel@hotelorange.pl  
lub składać osobiście w recepcji Ho-
telu Orange Przeźmierowo
• Piekarzy, cukierników i ekspe-
dientki do pracy nad morzem 
przyjmę. Zapewniam zakwatero-
wanie tel. 91 38 13 950 oraz 602-
457-739
• Szlifiernia Cylindrów i Wałów Kor-
bowych Wysogotowo zatrudni pra-
cownika do regeneracji głowic sil-
nikowych oraz ogrodnika do prac 
porządkowych. Praca stała. Kon-
takt tel. 61/8143-555   7.00-15.30
• Zatrudnię Panią do sprząta-
nia biur w  Przeźmierowie. Praca 
w godz. popołudniowych 3 x w ty-
godniu. Tel. 603 635 878
• Zatrudnimy w Tarnowie Podgór-
nym osobę do sprzątania obiek-

tu przemysłowego. Praca na cały 
etat, w godzinach od 6 do 14  lub 
14 do 22 (od poniedziałku do piąt-
ku) + premia uznaniowa. Oferuje-
my przejrzyste warunki zatrudnie-
nia oraz stałą pracę. Mile widziane: 
doświadczenie w sprzątaniu oraz 
orzeczenie o niepełnosprawności. 
Kontakt 531 533 200
• Pani do sprzatania domu 1 x w ty-
godniu na 3-4 godziny w Barano-
wie, kontakt: 500 120 801
• Poszukujemy ekspedientki eks-
pedienta do sklepu w Baranowie, 
tel. 792 442 562
• Firma Ogrodnicza zatrudni do 
pracy mężczyzn, umowa o pracę - 
604 613 789
• Zatrudnimy pracownika do pracy 
przy zakładaniu ogrodów. Tel. 502 
320 559
• Zatrudnię młodą energiczną oso-
bę do prac biurowych – Lusówko, 

gm. Tarnowo Podgórne. Pełen etat. 
Tel. 604 758 246
• SZUKAM PRACY
• Posprzątam biuro, dom w Tarno-
wie Podgórnym (do godz. 15.00) 
Tel. 724-205-643
• Szukam pracy! Skoszę trawę, po-
maluję płot, zetnę drzewo, po-
sprzątam zaniedbaną działkę. Tel. 
667-069-745
• Szukam pracy chałupniczej 723  
119 480
• Posprzątam biura. Tel. Kontakto-
wy 504-319-329
• Szukam pracy jako cieśla, dekarz. 
Tel. 512 879 177
• Podejmę się wykonania usług re-
montowo-budowlanych: malowa-
nie, szpachlowanie, układanie pły-
tek, remonty. Tylko w godzinach 
popołudniowych. Tel. 781-494-980

Państwu  
Alinie i Juliuszowi 

Gustowskim 
wyrazy głębokiego 

współczucia  
z powodu śmierci

Śp. Jana Kocierza
składają koleżanki  

i koledzy 
z Klubu Seniora Sady

Wszystkim, którzy wyrazili 
współczucie, za złożone 

kwiaty oraz uczestnictwo  
w ceremonii pogrzebowej

Śp. Szczepana 
Matuszewskiego

serdeczne podziękowania
składa rodzina

Wyrazy głębokiego 
współczucia Magdalenie  
i Łukaszowi Wiśniewskim  
z powodu śmierci siostry

Śp Violetty 
Wiśniewskiej

w imieniu mieszkańców 
Wysogotowa składa Elżbieta 

Szymkowiak sołtys

25 maja społeczność Ceradza Kościelnego pożegnała 
długoletniego nauczyciela Szkoły Podstawowej, 

wychowawcę, pedagoga
o nieprzeciętnej osobowości

Śp. Szczepana Matuszewskiego
Rodzinie serdeczne wyrazy współczucia składa

Sołtys i Rada Sołecka

W poniedziałek dnia 5 czerwca 2017 r  odszedł z grona 
Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Tarnowie Podgórnym nasz kolega

ANDRZEJ KAWIŃSKI
Zeni i Rodzinie wyrazy serdecznego współczucia składa

Zarząd oraz koleżanki i koledzy z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Tarnowie Podgórnym

Jeśli chcesz zatrudnić się w firmie, która poważnie i uczciwie podchodzi do swoich pracowników i zainteresowała
Cię powyższa oferta, zadzwoń pod numer: 531 533 200 lub 517 574 235

Agencja ochrony o stabilnej pozycji na rynku poszukuje 
kandydatów do pracy na stanowisku:

PRACOWNIK OCHRONY-DOZORU
W Tarnowie Podgórnym lub Wysogotowie (obiekt przemysłowy)

Nasza Agencja oferuje:
- stabilne zatrudnienie
- terminowe wynagrodzenie
-  szkolenie przed rozpoczęciem pracy
-  dobre warunki pracy (umundurowa-

nie, wyposażenie)

Do zadań na tym stanowisku należy:
- prowadzenie ewidencji osób
- prowadzenie ewidencji pojazdów
- prowadzenie książki zdarzeń
- obchody terenu

Od kandydatów oczekujemy:
-  niekaralności (warunek konieczny)
-  orzeczenia o niepełnosprawności 

(mile widziane)
- chęci do pracy i dyspozycyjności
-  doświadczenie w ochronie będzie 

dodatkowym atutem

z siedzibą w Tarnowie Podgórnym na stanowisko:

MONTER PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH
oferta dla kobiet i mężczyzn

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

Wymagania:
•  dyspozycyjność (praca w systemie 3-zmianowym 

i/lub 4-brygadowym – za pracę w systemie 4-brygad-
owym wypłacamy atrakcyjny dodatek finansowy)

• umiejętność pracy w grupie, bezkonfliktowość
• dokładność i koncentracja w pracy

Oferujemy:
•  umowę o pracę tymczasową z możliwością podjęcia 

stałej współpracy
•  możliwość otrzymania premii regulaminowej po 

pierwszym miesiącu
•  możliwość uzyskania nagród finansowych i rzec-

zowych za zgłaszane pomysły usprawnień
•  nagrody finansowe za polecenia potencjalnych pra-

cowników (na zasadach określonych w regulaminie)

M-Serwis zatrudni
dla swojego Klienta firmy Kimball Electronics Poland
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Krawcową  
rencistkę lub emerytkę 

- ok. Przeźmierowa
603 175 615

KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA  ETAT 130H 

MIEJSCE PRACY: JANKOWICE K. POZNANIA

ZNAJDŹ U NAS SWOJE MIEJSCE

Wysoka jakość oferowanych produktów, otwartość na Klienta, prostota działania i… najlepsi Pracownicy – to właśnie te elementy zadecydowały o międzynarodowym 
sukcesie Lidla! Obecnie Lidl należy do najszybciej rozwĳ ających się fi rm handlowych w Europie. Posiadamy ponad 600 sklepów w Polsce i blisko 10 000
w 27 krajach. Dołącz do nas i bądź częścią sukcesu jednej z największych sieci handlowych w Europie!

• Samodzielne i odpowiedzialne wykonywanie 
zadań powierzonych Sekcji Obsługi Klienta

• Sprawne opracowywanie zgłoszeń Klientów 
• Odbieranie, obsługa oraz przekazywanie 

przychodzących połączeń

• Wykształcenie wyższe
• Doświadczenie związane z obsługą Klienta
• Umiejętność bezwzrokowego pisania na 

klawiaturze
• Szkolenia z zakresu obsługi Klienta

TWOJE ZADANIA MILE WIDZIANE
• Wykształcenie min. średnie
• Znajomość zasad ortografi i 
• Umiejętność obsługi pakietu MS Offi ce
• Wysoka kultura osobista, opanowanie
• Gotowość do wykonywania pracy min. 

2 soboty w miesiącu oraz w godzinach 
popołudniowych

• Gotowość do podjęcia pracy w niepełnym 
wymiarze – 130h miesięcznie

TWOJE KOMPETENCJE

WIĘCEJ NA KARIERA.LIDL.PL

OFERUJEMY

umowę o pracę na min. 12 miesięcy
brak okresu próbnego

atrakcyjne zarobki oraz gwarantowany
wzrost wynagrodzenia

bezpłatną, prywatną 
opiekę medyczną dla Ciebie
prywatną opiekę medyczną
dla Twojej rodziny
ubezpieczenie na życie

bony na święta i paczki dla dzieci

wyprawki szkolne

możliwość rozwoju

PRAKTYKI DLA UCZNIA
OD WRZEŚNIA 2017 r.

w zawodzie stolarz meblowy

BRM meble, ul. Szamotulska 6c, 62-080 Góra
tel. 61 667 58 48

www.brmmeble.pl / biuro@brmmeble.pl

ZATRUDNI
stolarza meblowego

b. dobre warunki pracy i płacy

producent mebli kuchennych

CV prosimy wysyłać na adres:
biuro@brmmeble.pl

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

tel. 61 667 58 48

PRACA W WAKACJE
Fabryka Mebli BALMA SA

to wiodący producent mebli biurowych i lider rynkowy w swojej branży.
Z sukcesem działamy na rynku od blisko 40 lat.

POSZUKUJEMY OSÓB
ZAINTERESOWANCY PRACĄ
W SEZONIE WAKACYJNYM

(lipiec-sierpień 2017)

Charakter pracy:  prace pomocnicze przy produkcji mebli – pakowanie, 
czyszczenie mebli, szlifowanie elementów metalowych, 
pomoc przy obsłudze maszyn, prace magazynowe.

Praca w Tarnowie Podgórnym, przeważnie w godzinach 6.00-14.00.

Mile widziani studenci i uczniowie, którzy ukończyli 17 lat.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt : Fabryka Mebli BALMA SA, ul. Po-
znańska 167, 62-080 Tarnowo Podgórne, Dział Kadr na adres e-mailowy 
kadry@balma.com.pl lub telefonicznie 61 89 66 450

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt tel. 506 088 316

FIRMA SPRZĄTAJĄCA
poszukuje osób do prac

w charakterze pracownika porządkowego
• Obiekt Curtis,ul. Batorowska 52 Wysogotowo, okolice Poznania.
• praca 3-zmianowa
• mile widziana kisiążeczka zdrowia
• 13 zł brutto/godz.
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• Pracę w bardzo dobrych  
warunkach  
(klimatyzowana, cicha hala)

• Umowę o pracę

• Przygotowanie do pracy  
(cykl szkoleń)

• Nagrody finansowe

• Możliwość udziału w akcjach 
charytatywnych i sportowych

• Korzystną lokalizację:  
ok. 20 min. od Poznania  
komunikacją podmiejską  
(linie ZTM 811, 812, 813)

Znajdziesz nas też na Facebooku!
 KimballElectronicsPoland

* dni wolne przypadają także  
w trakcie tygodnia roboczego, grafik 
tego systemu jest ustalany „z góry” 
na okres kilku miesięcy

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko 
z wybranymi kandydatami.

praca@kimballelectronics.com

PRACA NA PRODUKCJI

Zakres zadań:Oferujemy:

od Montera  
do Brygadzisty

od Produkcji do działów  
Inżynierii, Jakości, Logistyki

Zaplanuj z nami  
ścieżkę rozwoju!

• Montaż podzespołów

• Kontrola produkowanych części

• Praca po 8 h w systemach: 
trzyzmianowym lub systemie 
uwzględniającym pracę  
w weekendy*

Początko
we 

wynagrodzenie 

do 3600 zł 

brutto

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem 
do grona pracowników 
Kimball, zachęcamy do przesłania CV 
na adres:

lub pocztą na adres: 
KIMBALL ELECTRONICS POLAND Sp. z o.o. 
ul. Poznańska 1c 
62-080 Tarnowo Podgórne

4814_2017_05_Ogłoszenie_PRACA_A4_PRESS.indd   1 2017-05-15   12:34:32
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LAKIERNIA
PROSZKOWA

602 755 895
Wichrowa 22

Karlik Spółka Jawna
zatrudni do salonu samochodowego

w Baranowie na stanowisko:

Dozorca
Wymagania: 

- odpowiedzialność za powierzone obowiązki
- umiejętność pracy w zespole

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

Aplikację prosimy wysyłać na adres:
e-mail: pracakarlik@karlik.poznan.pl 
lub Firma Karlik Spółka Jawna, ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę dla Firma Karlik Spół-
ka Jawna przy ul. Kaliskiej 26 w Poznaniu na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych (z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
Jednocześnie informujemy, iż odpowiadamy tylko na wybrane aplika-
cje. Nadesłane aplikacje nie będą podlegały zwrotowi.

Oferty prosimy składać pod adresem:
Zakład Poligra�czny 

POL-MAK sp.j.
ul. Stefana Batorego 93

62-080 BATOROWO k. Poznania

Zakład Poligra�czny

POL-MAK

Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie
• terminowe rozliczanie pracy

Chałupnicze klejenie
torebek papierowych

tel. 516 151 668  
praca@pol-mak.com.pl

Poszukujemy osób z doświadczeniem
przy pracach manualnych

ZLECI

zatrudni

PRACOWNIKÓW
OCHRONY

na obiekt logistyczny
w Tarnowie Podgórnym

oferujemy umowę o pracę oraz 
atrakcyjne warunki zatrudnienia

Prosimy o kontakt w godz. 8-16
pod nr telefonu 61 882 37 47

lub osobiście
ul. Bułgarska 65 A, Poznań

zatrudni
na obiekt logistyczny

w Tarnowie Podgórnym
OPERATORÓW WÓZKA WIDŁOWEGO

umowa o pracę, wynagrodzenie 3100 brutto
wymagane uprawnienia na wózek widłowy

DYSPOZYTORÓW
umowa o pracę, wynagrodzenie 2700 brutto

wymagane wykształcenie lub doświadczenie
z zakresu logistyki

Prosimy o kontakt pod nr telefonu:
61 8823747 w godz. 8-16

lub przesłanie CV:
ewa.lewandowska@konsalnet.pl

ZATRUDNIĘ
FRYZJERÓW • STYLISTÓW

697 477 379

Już czas na otwarcie 3 2 1 startujemy
Już otwarte!

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe doradztwo

ZAPRASZAMY
Rynkowa 42, 62-081 Przeźmierowo (obok chłodnic Nowak)

577 142 111
bhp.przezmierowo@gmail.com
fb: bhp.przezmierowo

- odzież ochronna
- buty ochronne
- rękawice

Całościowe zaopatrzenie fi rm, oraz osób prywatnych

SPRZEDAM
LUB WYNAJMĘ

KPL. URZĄDZENIE
DO PIASKOWANIA

(mobilne)

602 755 895
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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!

biuro@abroklima.pl
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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!

biuro@abroklima.pl

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

7.00 - 20.00, sob. 7.00 - 15.00

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

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

TELEFONY GSM
www.top-tel.pl

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

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 68
tel. 601 753 838

   TERAPIA  TRUDNOŚCI  W  UCZENIU  .    
metodą Instrumental Enrichment 

prowadzona przez Licencjonowanego Terapeutę 
(dysleksja, ADHD, ADD, matematyka, ogólne) 

Czas trwania- 1 rok 
 Diagnoza, terapia zaburzeń pamięci u osób starszych. 

Konsultacje i zapisy od czerwca  

Tel:  531 744 177 

Nieruchomości
Art-Family

Szybko! Sprawnie! Skutecznie!

katarzyna@art-family.pl
www.art-family.pl

tel. 511 696 328

FACHOWE
USŁUGI PŁYTKARSKIE

660 070 232

PRZEŹMIEROWO OSIEDLE PTASIE
działki 650 m

tel. 602 755 895
SPRZEDAM
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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 

KREDYTY DLA MIKROFIRM

Szczegóły oferty „Pakiet kredytowy dla mikrofirm” 
w placówkach banku oraz na www.aliorbank.pl. Informacja 
handlowa wg stanu na 29.05.2017 r.

WIELKIE POTRZEBY 
MAŁYCH FIRM 
FINANSUJEMY W 24  H

Nawet 500 000 zł może znaleźć się w Twojej 
firmowej kasie już w 24 godziny od podpisania 
umowy kredytowej:

bez zabezpieczeń materialnych;
okres spłaty do 10 lat;
 możliwość podziału kwoty kredytu  
na trzy produkty: Biznes Kredyt, kredyt 
w rachunku bieżącym i kartę kredytową.

Zapraszamy:
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 150 

  61 816 94 41

•  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
Przyjmujemy zgłoszenia na materiał siewny rzepaku

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

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE
TANIO

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
515 514 211
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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

§

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)

tel. 723 140 159

OGRODY
• pielęgnacje
• modernizacje
• zakładanie

SALON PARKIETÓW
PAWLACZYK I SYNOWIE

Szlifowanie bezpyłowe
504-202-143

• SPRZEDAŻ RATALNA
• RENOWACJA
• KONSERWACJA
• UKŁADANIE
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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

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  sprawnieDOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281
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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

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

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

GEODETA
607 644 710
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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
biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818, fax. 61 814 10 09

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818, fax. 61 814 10 09

agarbaranowo@e-agar.pl

1a. 1b.

2a. 2b.

3b.3a.

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT
Zasiłki zagraniczne • Zwrot podatków zagranicznych

www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl

Przeêmierowo, Rynkowa 75C, Pasa˝ Ip.,
tel. 61 652 52 50

WELTENWELTEN

COSMETICS

515 528 609, 725 118 570 www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19

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

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

tel. 693-650-390

ABSOLUTNA POMOC
ZADŁUŻONYM

 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

607 95 11 50
rozsądne ceny

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

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

Podnośniki koszowe
Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604

Oddam 
ziemię

516 066 984
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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

Uwaga!!! 

Nowy adres
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

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

www.odzyskajrownowage.pl

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
EASTYCZNE

Tarnowo Podgórne
ul. Jasna 8

PSYCHIATRA
lek. med. Paulina Undrych

tel. 509 797 384

SPECJALISTA
PEDIATRA I NEONATOLOG
lek.med.Wiesława Dzieciątkowska- Hibner

WIZYTY DOMOWE
607 037 274
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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
tel. +48 666 465 466

SPRZEDAM
działkę rekreacyjną 1600 m

z domkiem całorocznym
w pełni wyposażonym

602 755 895

DOBRZEJEWO k/Ostroroga

tel. 697 382 812

Sprzedam
działkę budowlaną 

Bytyń, ul. Sternikow, 899 m2

Woda i kanalizacja na działce
Prąd i gaz w drodze

cena 85 000 zł
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ROD IV SIEROSŁAW

SPRZEDAM
691 369 344

Działkę 400/60 z domkiem
nowym, całorocznym

CHIŃSKI  MARKET  WIELOBRANŻOWY

62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 158

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9.00 – 19.00

sobota 9.00 – 17.00, niedziela 10.00 – 15.00

NISKIE CENY! DOBRA JAKOŚĆ!
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225 

62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228    61 814 63 13

www.dobrzenieccynieruchomosci.pl

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:

DOMY-  LUSÓWKO, TARNOWO,
RUMIANEK, POZNAŃ

DZIAŁKI BUDOWLANE- GÓRA,
CHYBY,  RUMIANEK, CERADZ,

KOŚCIELNY, MŁYNKOWO  
ROLNA 2,15 HA JANKOWICE, 

AG  TARNOWO PODGÓRNE 5HA

ELEKTRYK
instalacje • naprawa

tel. 607 286 479

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

PEDICURE
w Twoim domu
504 255 591

również zabiegi kosmetyczne
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Przeźmierowo, ul. Rynkowa 146
tel. 533 515 001, www.dermatis.com.pl

Indywidualnie dobrany preparat!
Twarz, szyja, dekolt, 
okolice oczu czy głowa?

ZRÓB 3 ZABIEGI ZAPŁAĆ ZA 2  

MEZOTERAPIA IGŁOWA

zabiegowe na lato!
MUST HAVE 
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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




