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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

Uwaga, w sierpniu nie będzie dyżuru 
Przewodniczącego w Filii Urzędu  

w Przeźmierowie.

Szanowni Państwo, 
Przed nami dwudniowe muzyczno-folkorystyczne 

święto: najpierw Festiwal BLusowo, a potem 
Dożynki Gminne połączone z międzynarodowym 
Przeglądem Zespołów Folklorystycznych. Na 
koniec zapraszamy na koncert zespołu gospel TGD. 
Ostatni weekend sierpnia na pewno warto spędzić 
w Lusowie – szczegóły wewnątrz numeru.

Przedstawiamy też pozytywne oceny, jakie 
uzyskała nasza Gmina. Przede wszystkim bądźmy 
dumni z wysokiej oceny kondycji finansowej  
– od niezależnej, zewnętrznej agencji otrzymaliśmy 
najwyższy rating wśród ocenianych dotąd 
jednostek samorządowych! Również w rankingach, 
tworzonych na podstawie danych świadczących 
o zrównoważonym rozwoju, jesteśmy zawsze 
w czołówce! 

Życzę miłych ostatnich dni wakacji! A osobom, 
korzystającym z Programu Rodzina 500+, 
przypominam o konieczności złożenia nowego 
wniosku.

~ Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna

Akcja KREW
69 Akcja Honorowego Krwiodawstwa

26 sierpnia (sobota) w godz. 8.00 – 16.00
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  

w Tarnowie Podgórnym przy ul. Szkolnej 3
zaprasza

Stowarzyszenie DAR SERC

Systema w nowym miejscu

Pielęgniarki środowiskowe i położna, działające w ra-
mach spółki Systema Tarnowo Podgórne, 1 sierpnia 
przeniosły działalność do budynku Ośrodka Zdrowia 

przy ul. Sportowej 1.  ~ ARz

Bezpłatna sterylizacja!
Zapraszamy na kolejną akcję sterylizacji psów, która od-

będzie się 3 września (niedziela) na parkingu przy Szko-
le Podstawowej w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej 

46/48. Uwaga: posiadacze Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo 
Podgórne mogą wysterylizować swoje psy bezpłatnie. Prosi-
my o wcześniejsze zgłoszenie się pod nr tel. 606 340 879. 

Akcja prowadzona jest w ramach gminnego programu 
„Cztery Łapy” przez Gminę Tarnowo Podgórne przy współ-
pracy z tworzącym się Kołem Miłośników Zwierząt. ~ ARz
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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 zacznie działać sygnalizacja w Sierosławiu?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Chciałbym dopytać o 
remont ul. Wysogotowskiej 
w Przeźmierowie. 
Uzyskałem informacje, 
ze inwestycja ma się 
zakończyć w połowie 
sierpnia. Jednak patrząc na 
zaawansowanie prac - mam 
obawy, czy tego terminu uda 
się dotrzymać. 

Mam pytanie odnośnie drogi 
wylotowej z Sierosławia 
na ul.Bukowska 
i zamontowanych tam 
świateł - Czy wiadomo 
kiedy będzie uruchomiona 
sygnalizacja świetlna na ul. 
Bukowskiej w Sierosławiu. 
To bardzo niebezpieczne 
skrzyżowanie i wyjazd na 
ul. Bukowską stanowi duży 
problem. 

Ma Pan rację co do trudności w dotrzymaniu założonego terminu. Po od-
kryciu starej nawierzchni drogi okazało się bowiem, że wodociąg biegnie 
zbyt płytko (inaczej niż w dokumentacji). W związku z tym TP-KOM wy-

najął firmę, która buduje nową nitkę wodociągu. To zatrzymało bądź znacząco ogra-
niczyło prace drogowe – zdaniem drogowców opóźnienie wyniesie ok. 1 miesiąc. 

Podzielam Pana opinię, że to skrzyżowanie jest niebezpieczne. Wielokrotnie 
zgłaszano na zebraniach wiejskich w Sierosławiu potrzebę instalacji sygnali-
zacji świetlnej w tym miejscu. Porozumieliśmy się z zarządcą drogi – Wielko-

polskim Zarządem Dróg Wojewódzkich – co do wspólnego inwestowania, WZDW 
przystąpił do inwestycji, a Gmina Tarnowo Podgórne pokryła 50 % kosztów. 

Niestety nie zdążono z doprowadzeniem prądu. Procedury z tym związane są nie-
zwykle czasochłonne. Wg ostatnich informacji z WZDW ostatecznego terminu uru-
chomienia sygnalizacji nie można określić. Będziemy w tej sprawie monitować do 
skutku. 

W związku z przywracaniem 
w Polsce fotoradarów, 
chciałem zapytać, kiedy 
zaczną działać (i pojawią 
się ponownie) urządzenia 
w Tarnowie Podgórnym? 
Moim zdaniem miały one 
bardzo pozytywny wpływ na 
prewencyjne zmniejszenie 
prędkości kierowców.

Obecnie obowiązujące prawo nie pozwala samorządom na instalowanie foto-
radarów. Instytucją uprawnioną do instalowania i zarządzania fotoradarami 
w Polsce jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego. 

Instalacje mają miejsce na drogach głównych i raczej nie można liczyć na to, że 
urządzenia te powrócą na drogi powiatowe czy gminne. 



4    | sąsiadka~czytaj | sierpień 2017

~ aktualności

Baranowo
Trwa odbiór budynku świetlicy

Trwa procedura przetargowa na wykonanie na-
wierzchni ul. Nowina (boczna)

Trwa procedura przetargowa na wykonanie na-
wierzchni ul. Nad Miedzą

Brak ofert w przetargu na urządzanie terenów rekre-
acyjnych na Os. Rubinowym – poszukujemy wyko-
nawcy

Batorowo
Podpisano umowę na wykonanie nawierzchni ul. Wi-
dok (odcinek od ul. S. Batorego w kierunku Dąbrowy)

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

Trwa opracowywanie dokumentacji na wykonanie 
nawierzchni ul. Bocianiej.

Trwa termomodernizacja szkoły podstawowej

Przekazano plac budowy pod roboty remontowe w 
szkole podstawowej.

Zawarto umowę na wykonanie placu zabaw przy ul. 
Bukowska 3

Zawarto umowę na wykonanie siłowni na Placu Sta-
wiska

Chyby
Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 
Szkolnej – II etap

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

Jankowice
Trwają roboty wykończeniowe w ramach rewitaliza-
cji Zespołu Pałacowo-Parkowego 

Podpisano umowę na budowę I etapu ścieżki rowero-
wej do Tarnowa Podgórnego

Trwa procedura przetargowa na budowę ronda wraz 
ze zjazdem do pałacu w ul. Ogrodowej 

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

Lusowo
Trwają roboty wykończeniowe w ramach rozbudowy 
szkoły podstawowej

Trwa procedowanie przez Starostwo Powiatowe pro-
jektu kolejnego etapu budowy ścieżki rowerowej w 
ul. Wierzbowej (Lusowo – Tarnowo Podgórne)

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę chodni-
ka w ul. Ogrodowej 

Lusówko
Zakończono budowę ul. Przystaniowej

Podpisano umowę na budowę ul. Morskiej

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości Coraz częściej do naszych domów 

przychodzą osoby, które podszy-
wają się pod pracowników róż-

nych instytucji. Zdarza się, że przedsta-
wiają się jako pracownicy ZUS i oferują 
szczególnie seniorom różne świadcze-
nia i usługi. Czy rzeczywiście może od-
wiedzić nas w domu pracownik ZUS-u?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie 
odwiedza swoich klientów w domach, 
w celu poinformowania ich o przysłu-
gujących im świadczeniach i usługach. 
Kontakt odbywa się listownie lub w pla-
cówkach ZUS, a także poprzez uwie-
rzytelniony profil na Platformie Usług 
Elektronicznych.  Pracownicy ZUS-u od-
wiedzają osoby starsze jedynie z okazji 
jubileuszu ukończenia 100 lat życia, ale 
o tej wizycie osoba zainteresowana jest 
wcześniej powiadamiana. Ponadto, wi-
zyta pracownika ZUS w domu klienta 
możliwa jest, gdy przeprowadzana jest 
kontrola zwolnienia lekarskiego. Jeże-
li zatem nie jesteśmy na takim zwolnie-
niu, nie mamy co spodziewać się wizyty 

ZUS. Natomiast osobę, która ubiega się 
np. o rentę z tytułu niezdolności do pracy, 
i nie jest w stanie przybyć na badanie do 
placówki ZUS, może odwiedzić lekarz 
orzecznik w celu przeprowadzenia ba-
dania. Wówczas o terminie tego badania 
jest wcześniej poinformowana. Podob-
nie, gdy prowadzona jest kontrola płat-
nika składek, a siedziba firmy jest w tym 
samym miejscu co adres zamieszkania, 
wówczas inspektor kontroli może odwie-
dzić go w domu. Na kontrolę inspektorzy 
również umawiają się z wyprzedzeniem. 
Nie ma zatem zbyt wielu możliwości, by 
pracownicy ZUS-u odwiedzali klientów 
w domach. Stąd Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych uczula i prosi o ostrożność. 
Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwość co do 
wiarygodności kontaktujących się osób, 
powinien skontaktować się z najbliższą 
placówką ZUS lub z Centrum Obsługi 
Telefonicznej ZUS pod numerem telefo-
nu: 22 560 16 00.

~ Marlena Nowicka regionalna rzecz-
niczka prasowa ZUS w Wielkopolsce

ZUS ostrzega przed oszustami

Spływ parafialny

Parafianie z parafii pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym wzięli 
udział w siódmym spływie kajakowym „Ojca z synem lub córką” organizo-
wanym przez fundację „Przystań”. 

Wydarzenie już na stałe wpisało się w kalendarz życia parafii. W tym roku na-
szym celem było przepłynięcie rzeki Wieprza i wpłynięcie do Morza Bałtyckiego 
w Darłówku. W spływie udział wzięło 55 uczestników – ponad 30 kajaków na wo-
dzie. Rano pakowaliśmy namioty na przyczepę, płynęliśmy odcinek rzeki, a na miej-
scu już czekały bagaże. Poza samym pływaniem miały miejsce wykłady Bogdana 
Pszczoły dla ojców, a w tym czasie zabawy dla dzieci. Wyżywienie jak zwykle na 
najwyższym poziomie. Śniadanie własnej roboty, obiad z cateringu, a na kolację 
dania z grilla. Od czasu do czasu zajadaliśmy takie specjały jak jajecznica ze 120 
jaj, „wątróbka z dzika” czy tzw. „robinsonki”. W czwartek miała miejsce olimpiada 
z konkurencjami takimi jak: „skok przez wiosło” (jak nazwa wskazuje polegająca na 
przejściu pod (!) wiosłem), rzucanie między sobą surowymi jajami (kto nie rozbije 
jaja, ten wygrywa), albo szalony wyścig rzędów (przyprawiający uczestników o za-
wrót głowy). Na koniec rozgrywek uczta z arbuzami w roli główniej. No i piątkowe 
wpłynięcie do morza – punkt kulminacyjny całego spływu. Radość z osiągniętego 
celu była ogromna dla wszystkich starszych i młodszych. Po dopłynięciu na miejsce 
obiad i powrót do bazy autokarem. 

To był świetnie spędzony czas. To przeżycia i wrażenia, do których warto wracać 
i dlatego czekamy na powtórkę za rok!

~Mateusz „Poeta” Dobrzyński

Dożynki w Górze

Sołtys i Rada Sołecka Góry zapraszają mieszkańców Góry na Biesiadę Dożyn-
kową, która odbędzie się 26 sierpnia. Początek o 18.00.

~ ARz
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~ dożynki

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
oraz

Ksiądz Proboszcz dr Dariusz Madejczyk
zapraszają na 

Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne
27 sierpnia (niedziela), Lusowo, plac U Księdza za płotem, 

początek o 10.30

Przywrócona kilka lat temu tradycja świętowania Doży-
nek Gminnych sprawiła, że na nowo przyglądamy się 
ciężkiej pracy rolników. Tego dnia padają słowa podzię-

kowania, szacunku i uznania dla ich codziennego trudu. Pa-
miętajmy, że kilkanaście lat temu Gmina Tarnowo Podgórne 
była typowym regionem rolniczym. Minęły lata i dzisiaj je-
steśmy postrzegani przede wszystkim jako lider przedsiębior-
czości – wystarczy rzucić okiem na statystyki: przy ponad 
25 tys. mieszkańców mamy 35 tys. miejsc pracy w ponad 5 
tys. przedsiębiorstw.  Ale rolnicy nadal stanowią ważną grupę 
w naszej społeczności. 

W niedzielę, 27 sierpnia, zapraszamy do Lusowa na Dożyn-
ki Gminne. O 10.30 w kościele parafialnym rozpocznie się 
uroczysta msza św. odprawiana w podziękowaniu za tegorocz-
ne żniwa. Tradycyjnie wybrani zostali Starościna i Starosta 
Dożynek Gminnych – w tym roku o przyjęcie tej funkcji Wójt 
poprosił Iwonę Żylińską z Jankowic i Dariusza Glinkę z Prze-
źmierowa, którzy przyniosą chleb wypieczony z mąki z tego-
rocznych zbiorów. Przygotowane zostaną wieńce dożynkowe, 
które potem będzie można podziwiać przy scenie. Po mszy, na 
placu „U księdza za płotem”,  tradycyjne obrzędy dożynkowe 
przedstawią w tym roku dzieci i młodzież z Dziecięcego Ze-
społu Pieśni i Tańca Ludowego Modraki, przygotowane pod 
kierunkiem Agnieszki Dolaty. 

Każda z gminnych miejscowości przygotowuje swoje sto-
isko – z pewnością będzie okazja do skosztowania różnych 
przysmaków. A na scenie zagości folklor w międzynarodo-
wym wydaniu – szczegółowy program prezentujemy obok.

Zapraszamy do wspólnego świętowania – to będzie rodzin-
ne święto!

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat – I Zastępca Wójta

Program 
10.30  msza św. dziękczynna w kościele pw. św. Jadwigi 

i Jakuba Apostoła. 
     Po mszy obrzęd dożynkowy – Dziecięcy Zespół 

Pieśni i Tańca Ludowego Modraki
Na scenie –  Powiatowy Przegląd Zespołów Folklory-

stycznych
12.45  Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego Mo-

draki – Przeźmierowo 
13.05  Zespół Folklorystyczny Goślinianie – Murowana 

Goślina 
13.25 Zespół Folklorystyczny Sa Jara – Sardynia 
13.50 Zespół Folklorystyczny Avas – Węgry 
14.15 Grupa Taneczna Penfolk – Turcja 
14.40 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej – Kórnik 
15.05 Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie – Chludowo 
15.30 Les Troubadours du Mont Royal – Francja 
15.55 Zespół Folklorystyczny Marynia – Wronki 
16.30 Zespół Folklorystyczny Seja – Litwa 
16.45 ogłoszenie wyników konkursu na wieniec i stoisko
17.00  Zespół Folklorystyczny Sveti Sava – Bośnia i Her-

cegowina 
17.25 Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy – Lusowo

19.00  Gwiazda Wieczoru – Koncert zespołu pop-gospel 
TGD (więcej na str. 36)

Zapraszamy Gminne Dożynki!

Od dwóch lat w Pasażu w Przeźmierowie działa Filia 
Urzędu Gminy. –  Można tutaj załatwiać sprawy zwią-
zane z dowodami osobistymi (składanie wniosków 

i odbiór dokumentu), Kartą Mieszkańca Gminy Tarnowo Pod-
górne, składaniem wniosków na świadczenie wychowawcze 
500+ czy potwierdzaniem profilu zaufanego – mówi Elżbieta 
Neumann, Koordynator Filii. –  To także punkt przyjmowania 
wniosków w zakresie realizowanych przez Urząd Gminy usług 
oraz źródło wszelkich urzędowych informacji. 

O tym, że decyzja o utworzeniu Filii była bardzo oczeki-
wana przez mieszkańców, świadczą liczby: Filia przyjęła już 

ponad 6 200 pism skierowanych do Urzędu, 2 400 wniosków 
o dowód osobisty, wydała 2 300 tych dokumentów, potwier-
dziła 130 profili zaufanych e-Puap. Codziennie przychodzą tu 
mieszkańcy z pytaniami o obowiązujące procedury urzędowe, 
składają korespondencję do Urzędu – nie muszą już w tym 
celu jeździć do Tarnowa Podgórnego. – Sprawy można zała-
twić i wygodniej, i bliżej – podkreślają korzystający z Filii. 

Zapraszamy zatem do Filii – godziny jej otwarcia są takie 
same jak Urzędu w Tarnowie Podgórnym, tzn. w poniedziałek 
8.30 – 18.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, a w piątek 7.30 – 
14.00. Pasaż przy ul. Rynkowej 75C, Przeźmierowo.  ~ ARz

Filia ma dwa lata
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Trwa opracowanie dokumentacji na wykonanie 
oświetlenia Os. Morskiego 

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pie-
szo-rowerowej do Sierosławia (ul. Sierosławska – Prosta)

Przeźmierowo
Trwa przebudowa Parku im. St. Kanikowskiego

Trwa budowa ul. Wysogotowskiej 

Trwa urządzanie terenu rekreacyjnego przy ul. Olszy-
nowej

Trwa opracowywanie projektu przebudowy ul. Wrzo-
sowej

Trwa przebudowa placu dydaktyczno-rekreacyjnego 
przy szkole

Złożono wniosek o przeprowadzenie przetargu na 
projektanta przebudowy szkoły podstawowej

Wysłano zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw 
na os. Ptasim

Trwa opracowywanie programu funkcjonalno-użyt-
kowego dla Centrum Integracji Obywatelskiej

Rumianek
Podpisano umowę na przebudowę rurociągu 

Sady
Trwa procedura przetargowa na przebudowę ul. Za 
Motelem

Trwa procedura przetargowa na I etap budowy ulic: 
Limbowa, Jaworowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa

Trwa procedura przetargowa na budowę oświetlenia 
ulic: Jaworowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa

Trwa opracowywanie dokumentacji na wykonanie 
chodnika w ul. Kobylnickiej

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
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na 
budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Cichej (wg 
specustawy – tereny prywatne)

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na 
budowę ul. 27 Grudnia (wykupy gruntów prywat-
nych)

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy projektu Ze-
społu Szkół Technicznych

Trwa budowa mieszkań komunalnych przy ul. Krętej

Trwa opracowywanie projektu na budowę szatni przy 
boiskach ul. Nowa.

Wysogotowo
Trwa procedura wyboru wykonawcy terenu rekre-
acyjnego przy ul. Długiej / Wierzbowej

~ aktualności

Fundacja Free Time zaprasza na 
jedyną w swoim rodzaju Grę Ro-
werową. To zabawa skierowa-

na do wszystkich mieszkańców. Polega 
na przemierzaniu rowerem ciekawych 
miejsc naszej Gminy i rozwiązywa-
niu prostych zagadek w celu uzbiera-
nia punktów. Przy okazji będzie można 
sprawdzić się z orientacji oraz poznać 
interesującą okolicę.

Gra będzie prowadzona w formie ro-
dzinnego/indywidualnego pokonania 
trasy na orientację oraz wykonania za-
dań i zagadek przygotowanych na trasie.

Gra skierowana jest do zespołów ro-
werowych 2 – 5 osób lub pojedynczych 

uczestników, szacowana długość trasy – 
ok. 30 km

Obowiązują zapisy mailowe – zgło-
szenia przyjmujemy pod adresem: 
fundacjafreetime@gmail.com (liczba 
miejsc ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń). Dla najlepszych uczestników 
przewidziano atrakcyjne nagrody. 

Rozpoczęcie odbędzie się w Tarnowie 
Podgórnym, 2 września, w godzinach 
przedpołudniowych – gra potrwa ok. 
3 godzin. Dokładne miejsce i godzina 
startu zostaną podane w mailu. 

Serdecznie zapraszamy!
~ Fundacja Free Time

Projekt wspiera Gmina Tarnowo Podgórne.

Wydział Podatków Lokalnych informuje, że w terminie 1 - 31 sierpnia 2017 
r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wnioski będą  

dostępne w Wydziale Obsługi Klienta Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Do wnio-
sku należy dołączyć  faktury VAT lub ich kopie potwierdzające zakup oleju napędo-
wego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. 

Zwrot podatku akcyzowego nastąpi od 1 do 31 października 2017 r.  ~ A. W.

Zwrot podatku akcyzowego

Kółko Rolnicze z Tarnowa Podgórnego w tym roku obchodzi 110-lecie istnie-
nia. Z tej okazji zaprasza 15 sierpnia mieszkańców do wspólnego święto-
wania. 15 sierpnia o 12.00 w intencji żyjących i zmarłych członków Kółka 

zostanie odprawiona msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Tarnowie Podgórnym, a po niej nastąpi krótka uroczystość przy obelisku przy ma-
łym kościółku. 

Kółko rolnicze w Tarnowie Podgórnym zostało założone w 1907 roku z inicjatywy 
dwóch proboszczów: tarnowskiego ks. Ludwika Jarosza i lusowskiego ks. Ignacego 
Serdeckiego oraz właściciela ziemskiego Zygmunta Plucińskiego z Lusówka. Jego 
działalność odrodziła się w 2008 roku – od tego czasu członkowie Kółka spotykają 
się, wspierają się nawzajem, a ich poczet sztandarowy reprezentuje tę organizację na 
ważnych świętach gminnych i narodowych. Prezesem Kółka jest Stanisław Leitge-
ber ~ ARz

Gra Rowerowa

110 lat tarnowskiego Kółka
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~ aktualności

Najwyższą ocenę z dotychczas przyznanych jednost-
kom samorządu otrzymała Gmina Tarnowo Podgórne. 
W badaniu realizowanym przez firmę INC RATING 

otrzymaliśmy długoterminowo AA+ (ze stabilną perspekty-
wą).

Pozytywna ocena wynika z bardzo dobrej kondycji finanso-
wej naszej Gminy. W opracowaniu podsumowującym rating 
podkreślano zdolność do finansowania inwestycji ze środków 
własnych, wzorową sytuację płynnościową budżetu oraz pro-
wadzoną dotychczas bezpieczną polityka zadłużania. Zauwa-
żono, że mimo zrealizowania w ostatnich pięciu latach zadań 
inwestycyjnych o wartości ponad 171 mln zł, poziom nasze-
go zadłużenia jest niższy niż na początku tego okresu (o 16,5 
mln zł). Natomiast planowane przez nasz samorząd zadłuże-
nie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na 
jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań. 
Jednocześnie podkreślono, że Gmina posiada stabilne podsta-
wy budżetowe, a poziom nadwyżki operacyjnej rósł stabilnie 
w latach 2012-2015. 

Tak wysoka ocena przyznana nam przez zewnętrzną, nie-
zależną agencję ratingową świadczy o rozważnie prowadzo-
nej gminnej polityce finansowej. Wzmacnia również naszą 
wiarygodność w rozmowach z instytucjami finansowymi. 
Pozwala na ambitne planowanie kolejnych zamierzeń inwe-
stycyjnych. 

~ ARz

Na podstawie rankingu zrówno-
ważonego rozwoju, przygo-
towywanego od lat przez Po-

litechnikę Warszawską przez zespół 
kierowany przez prof. Eugeniusza Sob-
czaka, określono najbardziej przedsię-
biorcze gminy. 

Wśród gmin wiejskich największą 
liczbą podmiotów gospodarczych na 1 
tys. mieszkańców odznaczały się: Re-
wal (352,87) i Mielno (290,05) z woj. 
zachodniopomorskiego, mazowiecka 
Lesznowola (285,88), Ustronie Mor-

skie z woj. zachodniopomorskiego 
(271,91) oraz Suchy Las (218,53) i – na 
6 miejscu wśród gmin wiejskich – Tar-
nowo Podgórne (210,29) z woj. wiel-
kopolskiego. 

Prof. Sobczak powiedział Serwiso-
wi Samorządowemu PAP: – Wskaźnik 
przedsiębiorczości jest ważną zmien-
ną opisującą rozwój gospodarczy gmin. 
Daje też obraz, na ile samorządy wpie-
rają działalność gospodarczą. Samorzą-
dy pierwszej piątki tworzą dobry klimat 
do rozwoju przedsiębiorczości, jak też 

działają systematycznie w kształtowaniu 
konkurencyjności inwestycyjnej. 

Przy tworzeniu rankingu przyję-
to zasadę, że gminom przyznawano 
po jednym punkcie za każdy podmiot 
gospodarczy przypadający na 1 tys. 
mieszkańców). 

Na podstawie tego samego rankin-
gu powstały zestawienie najbogatszych 
gmin czy tych o najwyższej migracji 
– w każdym nasza Gmina znajduje się 
bardzo wysoko!

 ~ ARz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym 
przypomina, że wnioski o przyznanie pomocy mate-
rialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 

2017/2018 należy złożyć do 15 września. Powyższą pomoc 
może otrzymać uczeń, z rodziny w której miesięczny dochód 
netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł.

Wnioski o stypendia szkolne są dostępne w siedzibie Ośrod-
ka w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 94, budynek C oraz 

na stronie internetowej www.ops-tarnowopodgorne.pl Bliż-
szych informacji dotyczących zasad przyznawania pomocy 
stypendialnej udziela Katarzyna Krupka (pon. 8.30 – 13.30, 
wt. 7.30 – 15.30, śr. – pt 7.30 – 10.00, bud. C, I p., pok. 56, tel. 
61 8959 332).

~ Dariusz Nowakowski 
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podg.

Gmina na AA+

Wśród najlepszych

Stypendia szkolne
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~ aktualności

Narodowo 
czytamy!
W tym roku ogólnopolska akcja społeczna „Narodowe Czytanie” odbędzie 

się w sobotę, 2 września – tego dnia wspólnie przeczytamy fragmenty 
„Wesela”. 

Spotkajmy się zatem w pierwszą sobotę września w godzinach 11.00 – 13.00 przy 
Bibliotece Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne, która otworzy swe podwoje dzięki 
uprzejmości dyrektor Iwony Bilińskiej. W poznawaniu i przypominaniu sobie frag-
mentów dramatu Stanisława Wyspiańskiego – barwnej opowieści o Polsce i o nas, 
Polakach – pomoże nam młodzież, pracująca pod kierunkiem Grażyny Smoliboc-
kiej. Zapraszamy!

Patronat nad akcją „Narodowe Czytanie” objął Prezydent Andrzej Duda.
~ ARz (fot. www.prezydent.pl)

Mieszkaniec Przeźmierowa Ire-
neusz Rembalski z żoną Do-
rotą reprezentowali naszą 

Gminę podczas XXII Mistrzostwach 
Polski w Pływaniu na Byle Czym w Au-
gustowie. Ich pływadło wzbudzało spo-
re zainteresowanie, zwłaszcza wśród 
najmłodszych. 

Najpierw przez kilka tygodni pan Ire-
neusz układał sobie w głowie wygląd pły-
wadła, potem w Przeźmierowie wstępnie 
zbudował konstrukcję. Właściwe składa-
nie odbywało się na miejscu, w dniu im-
prezy. – To niesamowita przygoda – za-
pewnia pan Ireneusz. – Spływ pływadeł 
podziwiają tysiące turystów zgromadzo-
nych na brzegach rzeki Netta.

Mistrzostwa odbyły się 30 lipca, 
a udział pana Ireneusza wsparła Gmina 
Tarnowo Podgórne.

~ ARz 

Nasze pływadło w Augustowie

Od 1 września będzie można kupić szósty (ostatni) tom „Dziejów Gminy Tar-
nowo Podgórne”. Poświęcony jest on najnowszej historii naszej Gminy i 
opisuje ćwierć wieku samorządności, tzn. lata 1990 – 2015. 

Tom szósty będzie dostępny w dwóch księgarniach: w Tarnowie Podgórnym przy 
ul. Szkolnej oraz w  Przeźmierowie przy ul. Rynkowej. 

Jednocześnie już dziś zapraszamy na spotkanie z autorami szóstego tomu. Odbę-
dzie się ono 19 września w Bibliotece Publicznej przy ul. Pocztowej 13 w Tarnowie 
Podgórnym, początek o 17.00. Do momentu  zamknięcia tego numeru „Sąsiadki-
-Czytaj” swoją obecność potwierdzili: Kazimierz Marchlewski, Wojciech Bukow-
ski, Andrzej Choniawko oraz Waldemar Łazuga. 

Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie okazją do dyskusji na temat faktów zawar-
tych na kartach „Dziejów…”, poznania źródeł informacji autorów oraz oczywiście 
otrzymania autografów. Wstęp wolny – zapraszamy!

~ ARz

Jest tom szósty – jest 
spotkanie z autorami

Trwają uzgodnienia dla przebudowy zachodniej czę-
ści pasa drogowego ul. Wierzbowej (na odcinku od ul. 
Sojowej do ul. St. Batorego)

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych 
dla przebudowy ulic Łąkowej i Stolarskiej

Pozostałe
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych 
oraz budowa oświetlenia ulicznego w różnych czę-
ściach gminy.

Trwają prace remontowe w komunalnych budyn-
kach mieszkalnych 

W związku z reformą oświaty w przygotowaniu umo-
wy na remont w gimnazjum w Baranowie; trwa po-
szukiwanie wykonawcy na remont w Tarnowie Pod-
górnym. 

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej 
na budowę placów zabaw przy gimnazjach w Tarno-
wie Podgórnym (podpisano umowę) i Baranowie

Trwa realizacja umowy na kosze na śmieci
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~ aktualności

Spółka TP-KOM rozstrzygnęła przetarg na budowę pierw-
szego budynku w ramach Gminnego Programu Budowy 
Mieszkań przy ul. 25 Stycznia w Tarnowie Podgórnym. 

Inwestycję zrealizuje konsorcjum, którego liderem jest AK-
-BUD KURANT sp. j. z Poznania. 

W budynku będzie 9 lokali mieszkalnych. Zainteresowa-
ni udziałem w programie mieszkańcy Gminy składali wnio-
ski w zeszłym roku. Zostały one rozpatrzone przez specjalnie 
powołaną w tym celu komisję. Po weryfikacji powstała lista 
osób, które otrzymają przydział lokalu. 

Z uwagi na duże zainteresowanie Programem najpraw-
dopodobniej już w tym roku zostanie uruchomiony jego II 
etap. Przewiduje on powstanie kolejnego budynku z 9 loka-
lami mieszkaniowymi. O terminie rozpoczęcia przyjmowania 
wniosków o przyznanie lokalu będziemy informować na na-
szej stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl w zakład-
ce Gminny Program Budowy Mieszkań oraz na łamach „Są-
siadki-Czytaj”. ~ ARz

Ruszyła budowa pierwszego budynku

Najważniejsze założenia Gminnego Programu Budowy: 
● kredyt na budowę zaciąga spółka TP-KOM, a nie mieszkańcy, 
● Gmina przekazała spółce działkę budowlaną
●  spółka buduje budynek mieszkalny z lokalami, które przyszli właściciele wykupują w systemie ratalnym 

spłacanym do spółki (stopniowe dochodzenie do własności), 
●  od momentu podpisania umowy przedwstępnej na wykup lokalu przyszły właściciel zobowiązany jest do 

wpłat stałych, równych, miesięcznych rat na poczet ceny lokalu; oprócz tego płaci czynsz mieszkaniowy 
w wysokości rzeczywistych kosztów utrzymania budynku; 

● po spłacie mieszkania nastąpi przeniesienie prawa własności aktem notarialnym, 
● sposób przydziału mieszkań określa regulamin, 
●  pierwszeństwo w przydzielaniu lokali mają osoby wychowujące dzieci i najemcy lokali komunalnych (pod 

warunkiem zwrotu zajmowanego lokalu),
●  analizę możliwości płatniczych osób chętnych do udziału w Programie będzie dokonywać komisja na pod-

stawie dokumentów o zatrudnieniu i zarobkach. 

Na wniosek Komendanta Policji w Tarnowie Podgór-
nym mł. insp. Mirosława Gogołka powołany został 
gminny Zespół ds. bezpieczeństwa. Pierwsze posie-

dzenie odbyło się 27 lipca. 
W skład Zespołu wchodzą: 
- mł. insp. Mirosław Gogołek, Komendant Policji w Tarno-

wie Podgórnym – przewodniczący Zespołu, 
- Ewa Noszczyńska-Szkurat, I Zastępca Wójta,
- Piotr Owczarz, przewodniczący Komisji Porządku Pu-

blicznego i Bezpieczeństwa Rady Gminy, sołtys Tarnowa Pod-
górnego, 

- Artur Szeląg, Komendant Straży Gminnej, 

- Andrzej Goszczyński, Insp. ds. obrony cywilnej, pełno-
mocnik Wójta ds. zarzadzania kryzysowego,

- Tomasz Kubacki, Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Tarnowie Podgórnej

- Maciej Małaszewski z Komisariatu Policji w Tarnowie 
Podgórnym. 

Podstawowym celem działania zespołu jest inicjowanie 
i koordynowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
na terenie naszej Gminy. W pierwszej kolejności zaplanowa-
no spotkania z dyrektorami gminnych placówek oświatowych. 
O dalszych przedsięwzięciach podejmowanych przez Zespół 
będziemy informować na łamach „Sąsiadki-Czytaj”.

~ ARz

W Zespole o bezpieczeństwie

Wizualizacja budynków powstających 
w Tarnowie Podgórnym
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~ aktualności

SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI 
to oferta dla tych, którzy chcą nie tylko pomagać, ale także 
rozwijać się i mieć wpływ na rzeczywistość. By się zgło-

sić, wystarczy wypełnić formularz na www.superw.pl
To od wolontariuszy zależy, jak wiele potrzebujących rodzin 

i dzieci otrzyma mądrą pomoc. Na terenie  województwa wiel-
kopolskiego poszukiwanych jest 1 152 wolontariuszy do Pacz-
ki i 270 do Akademii. 

Nie ma paczki bez wolontariuszy
Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI  docierają do ro-

dzin znajdujących się w trudnej sytuacji i określają, jaki rodzaj 
pomocy będzie dla nich mądrą pomocą. SuperW Paczki łączą 
potrzebujących z darczyńcami. Wchodzą do świata biedy – tam, 
gdzie inni nie chcą, albo boją się wejść. To wyzwanie okazuje 
się bardzo satysfakcjonujące, bo aż 79 proc. z nich uważa, że 
Paczka to najważniejsze wydarzenie w ich życiu. Z kolei wolon-
tariusze AKADEMII PRZYSZŁOŚCI przez cały rok regular-
nie, raz w tygodniu, spotykają się z dziećmi, które nie odnajdują 
się w szkolnej rzeczywistości i nie wierzą w swoje możliwości. 
Wolontariusz staje się przyjacielem i mentorem dziecka. Uczy 
je wygrywać, wzmacnia jego dobre strony, podnosi jego samo-
ocenę i sprawia, że dziecku zaczyna się chcieć.

Wolontariuszem może być każdy 
Poszukiwane są osoby aktywne i odpowiedzialne, które chcą 

się angażować społecznie – wiek nie ma znaczenia. Wolonta-
riusze to zarówno osoby młode, studiujące, jak również osoby 

o ustabilizowanej sytuacji zawodowej. Wolontariat w Paczce 
wyróżnia to, że jest organizowany dla ludzi, którzy mają mało 
czasu i lubią go dobrze wykorzystywać. Tutaj mają szansę do-
brze spożytkować swój czas i energię.

Dlaczego warto?
Do Paczki i Akademii ludzie przychodzą i zostają, ponieważ 

widzą, że niesiona przez nich pomoc jest mądra i efektywna, 
a sam wolontariat dopracowany i dobrze zorganizowany.  

–W tym projekcie uczysz się rzeczy, o których w życiu byś 
nie pomyślał. Nie spodziewałam się, że wolontariat tyle może 
dać. Dowiadujemy się, jak rozmawiać z drugim człowiekiem, 
jak szukać płaszczyzny do tego, by mu pomóc. Ale także rzeczy 
przydatnych w normalnym życiu, tj. zarządzania swoim cza-
sem, interakcji międzyludzkich czy zarządzania grupą ludzi. 
Możemy się sprawdzić w promocji, logistyce, są też wdrożenia 
i szkolenia. To możliwości rozwoju, które trudno znaleźć gdzie 
indziej – mówi Karolina, wolontariuszka Szlachetnej Paczki.

Zgłoś się!
Kandydaci mogą się zgłaszać do września. Warto się jednak 

spieszyć. Kolejność zgłoszeń ma znaczenie. By zostać wolon-
tariuszem SZLACHETNEJ PACZKI lub AKADEMII PRZY-
SZŁOŚCI wystarczy wejść na stronę www.superw.pl i wypeł-
nić krótki, intuicyjny formularz zgłoszeniowy. Następne kroki 
to rozmowa i jednodniowe wdrożenie. 

~ Amadeusz Bojas, Szlachetna Paczka – Przeźmierowo

Zostań SuperW!  
 Zgłoś się!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym 
przypomina, że aby pobierać dalej świadczenia w ramach 
programu Rodzina 500+ należy złożyć NOWY wniosek. 

Dotychczasowe świadczenia przyznane są do 30 września 2017 
r. Drugi okres wypłaty świadczeń wychowawczych rozpocznie 
się 1 października 2017 r. Wnioski są przyjmowane od 1 sierpnia. 

Formularze wniosków w wersji papierowej są dostępne w Wy-
dziale Obsługi Klienta Urzędu Gminy oraz w Filii Urzędu w Prze-
źmierowie (w Pasażu). W wersji elektronicznej natomiast można 
je pobrać z naszej gminnej strony internetowej (www.tarnowo-
-podgorne.pl / Dla mieszkańców / 500+) lub bezpośrednio ze 
strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.
mpips.gov.pl / Wsparcie dla rodzin z dziećmi)

Wypełnione wnioski można składać w następujących miej-
scach: 

- Wydział Obsługi Klienta Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, 
budynek C w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 94, 

- Filia Urzędu w Przeźmierowie, Pasaż, ul. Rynkowa 75c, 
Ponadto wnioski można przesyłać drogą elektroniczną: 
- poprzez portal obywatel.gov.pl, 
- portal Emp@tia, 

- portal PUE-ZUS, 
- za pośrednictwem bankowości elektronicznej. 

Wniosek można także przesłać listem poleconym na ad-
res: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym,  
ul. Poznańska 94, 62-080 Tarnowo Podgórne. 

Przypominamy, że wsparcie w wysokości 500 zł – niezależnie 
od dochodu – przysługuje rodzicom na drugie i kolejne dzieci do 
ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z do-
chodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przy-
padku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) 
wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko. 
 ~ ARz

500+ trzeba złożyć 
nowy wniosek!!!
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Już pierwsze sygnały o tym, że w Dąbrowie, tuż przy grani-
cy z naszą Gminą, ma powstać asfaltownia, bardzo zanie-
pokoiły mieszkańców Batorowa, Lusowa, Przeźmierowa 

i Wysogotowa. Od razu postanowili protestować przeciwko tej 
decyzji. Zjednoczyli siły, by mocniej pokazać, że nie zgadzają 
się na ulokowanie tego przedsiębiorstwa w bezpośrednim są-
siedztwie ich domostw. 

Wójt Tadeusz Czajka zaprosił zainteresowanych mieszkań-
ców na spotkanie, które odbyło się 13 lipca w świetlicy wiej-
skiej w Batorowie. Uczestnicy pytali o kroki, jakie w tej spra-
wie podejmie Gmina.

– Dąbrowa to teren Gminy Dopiewo – wyjaśniał Wójt. – Nie 
możemy zatem podejmować decyzji w tych kwestiach. Nato-
miast deklaruję również mój sprzeciw przeciwko takiej loka-
lizacji asfaltowni. Będę apelował do władz Gminy Dopiewo, 
naszych sąsiadów, o ponowne przeanalizowanie wszystkich 
aspektów tej sprawy.

Mieszkańcy przygotowywali się do protestu przed Urzędem 
Gminy Dopiewo. W tym czasie Wójt Tadeusz Czajka rozma-
wiał osobiście z Wójtem Dopiewa Adrianem Napierałą. Wy-
stosował też oficjalne pismo do Gminy Dopiewo zgłaszając 
uwagi do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia – dokumentu 
składanego przez Inwestora w ramach procesu przygotowy-
wania przez Urząd Gminy Dopiewo decyzji o warunkach za-
budowy dla tego przedsięwzięcia. Wśród najważniejszych za-
strzeżeń wymienił:

-  źle określony czas pracy instalacji, a co za tym idzie zani-
żona szacowana emisja zanieczyszczeń,

-  błędnie określona odległość od obszarów wymagających 
ochrony akustycznej, 

-  brak informacji o emisji szkodliwych substancji powstają-
cych w procesie wytwarzania masy bitumicznej.

Wątpliwości wzbudziły także proponowane sposoby zago-
spodarowania ścieków opadowych, a także brak potwierdze-
nia informacji, że asfaltownia jest przedsięwzięciem tymcza-
sowym.

Protest mieszkańców przed Urzędem Gminy Dopiewo od-
był się 17 lipca. Do uczestniczących wyszedł Wójt Dopiewa, 
który tłumaczył poszczególne aspekty tej sprawy. Na koniec 
zapewnił, że przyjrzy się tej sprawie raz jeszcze i przeanali-

Nie chcemy asfaltowni po sąsiedzku!

zuje argumenty zarówno protestujących, jak i Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne. 

Swój sprzeciw w formie uchwały wyraziła także Rada Gmi-
ny Tarnowo Podgórne (treść uchwały prezentujemy powyżej). 
Uchwała została przekazana Gminie Dopiewo.

Ponieważ stroną w procesie podejmowania decyzji może 
być m.in. organizacja społeczna, dlatego spontanicznie zawią-
zany przez mieszkańców naszej Gminy Komitet protestacyjny 
postanowił sformalizować swoją działalność i przekształca się 
w stowarzyszenie. 

– Stanowczo nie zgadzamy się na taką lokalizację asfaltow-
ni – podkreśla Wójt Tadeusz Czajka. – Deklaruję nasze pełne 
merytoryczne wsparcie mieszkańców w tej sprawie. ~ ARz
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 25 lipca

W lipcu zaplanowa-
łem jedną sesję Rady 
Gminy. Odbyła się 

ona 25 dnia miesiąca i była już 
48 z kolei w obecnej kadencji sa-
morządu. Choć porządek obrad 
nie był specjalnie rozbudowany 
i zawierał jedynie 16 projektów 
uchwał do podjęcia, to poświę-
ciliśmy na jego wypełnienie do-
kładnie 6 godzin. Przed przej-
ściem do podejmowania uchwał 

byliśmy świadkami sympatycz-
nej uroczystości wręczenia na-
gród reprezentantom sołectw za 
zajęcie miejsc 1-10 w XIII już 
edycji Rankingu Sołectw Gmi-
ny Tarnowo Podgórne w sezonie 
2016/17. Wójt Tadeusz Czajka 
w obecności Dyrektora Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Tarnowie 
Podgórnym Bernarda Brońskie-
go byli animatorami tej uroczy-
stej czynności. Wyniki rankingu 
wraz z podsumowaniem i foto-
grafiami dumnych zwycięzców 
znajdą Państwo wewnątrz bieżą-
cego numeru naszej gazety. 

Kolejnym ważnym punktem 
sesji była prezentacja projek-
tu Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu „Bezpieczna Gmi-

na – Bezpieczny Mieszkaniec”. 
Przedstawił ją Komendant Ko-
misariatu Policji w Tarnowie 
Podgórnym mł. insp. Mirosław 
Gogołek. Prezentacja wzbu-
dziła ogromne zainteresowanie 
radnych i doskonale wpisała się 
w ich oczekiwania, dotyczą-
ce zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom ze strony najważ-
niejszej z służb mundurowych. 
Spośród projektów uchwał dwa 
pierwsze dotyczyły finansów 
Gminy. Zmodyfikowano Wie-
loletnią Prognozę Finansową 
oraz znowelizowano uchwałę 
o budżecie na bieżący rok. Tę 
ostatnią w związku z bieżącymi 
zmianami w przebiegu zjawisk 
finansowych, a zwłaszcza z roz-
liczeniem wydatków niewygasa-
jących. Kolejny ważny blok pro-
jektów uchwał dotyczył zakresu 
zagospodarowania przestrzenne-
go. Rada Gminy uchwaliła dwa 
przystąpienia do sporządzenia 
miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego: w Lu-
sowie w rejonie ul. Poznańskiej, 
Polnej, Nowej i Przylesie część 
A dla działek: 392/1 i 392/2 oraz 
w Przeźmierowie w obrębie ul. 
Rynkowej (wschodnia pierzeja 
Rynku). Ten ostatni dokument 
ma związek z planowaną w nie-
dalekiej przyszłości przez Gminę 
budową budynku użyteczności 
publicznej, zamykającego kwar-
tał płyty Rynku w centrum Prze-
źmierowa. 

Kolejnych 11 projektów 
uchwał dotyczyło spraw z zakre-
su gospodarki nieruchomościa-
mi. Spośród nich duże znaczenie 
dla społeczności Ceradza Ko-
ścielnego będzie miała uchwa-
ła dotycząca przekazania Sołec-
twu mienia gminnego w postaci 
stawu. Sporą dyskusję wywo-
łało wypracowanie stanowiska 
Rady Gminy w sprawie budowy 
w miejscowości Dąbrowa wy-
twórni mas bitumicznych. Sza-

nując autonomię władz Gminy 
Dopiewo w sprawach decyzji 
o lokalizacji inwestycji Rada 
Gminy wystosowała jednak zde-
cydowany i stanowczy protest 
przeciwko umiejscowieniu jej 
w najbliższym sąsiedztwie Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. 

Ponadto Komisje: Rewizyjna 
oraz Edukacji, Kultury i Kultu-
ry Fizycznej otrzymały do zaopi-
niowania skargi, jakie wpłynęły 
na adres Rady. 

W wolnych głosach i wnio-
skach Radni zdecydowali o wy-
łączeniu terenu w obrębie ul. 
Jagodowej w Przeźmierowie 
z obszaru opracowania miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Uchwała o przy-
stąpieniu do opracowania pla-
nu dotyczącego tego terenu zo-
stanie zatem na następnej sesji 
zmodyfikowana. Z inicjatywy 
Przewodniczącego Komisji Re-
wizyjnej Dariusza Jóźwika Rada 
podjęła też dyskusję na temat 
wdrożenia nowych zasad usta-
lania diet. Ideą zaproponowanej 
zmiany jest przede wszystkim 
lepsze odzwierciedlenie wkładu 
pracy poszczególnych radnych 
w działalności Rady. 

Kolejna sesja Rady Gminy od-
będzie się 29 sierpnia. Wszyst-
kich zainteresowanych serdecz-
nie na nią zapraszam. 

~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Rada wystosowała 
protest przeciwko 

lokalizacji 
asfaltowni przy 
granicy naszej 

Gminy
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Zapraszamy w sobotę, 2 września, wszystkich chętnych 
do Wysogotowa na rodzinny festyn „Łączy Nas Wierz-
bowa”. 

Wierzbowa to główna ulica w Wysogotowie – zaczyna się 
od Przeźmierowa od ul. Olszynowej i biegnie przez całą wieś 
(przecina ją ul. Bukowska – droga wojewódzka 307) i kończy 
się w Skórzewie na ul. Skórzewskiej. Wspomniana ul. Bukow-
ska dzieli i wieś, i ulicę Wierzbową. Fragment po stronie pół-
nocnej stanowi drogę powiatową 2418 P. Ta strona wsi należy 
do parafii Przeźmierowo. Natomiast południowy odcinek ul. 
Wierzbowej jest naszą drogą gminną, a mieszkańcy przynale-
żą do parafii w Skórzewie w gminie Dopiewo. Taki ci to kwia-
tek długości 3 km, ale mieszkańcy się szanują, wieś stanowi 
jedność, rzeczywiście łączy nas ta ulica Wierzbowa. Po kilku-
nastu latach różnych perypetii i utrudnień powstała i funkcjo-
nuje, więc cieszcie się razem z nami z zakończenia budowy 
ulicy, spełniającej oczekiwania mieszkańców.

Na projekt „Łączy Nas Wierzbowa” w drugiej edycji BIS 
zagłosowało 400 osób – pomysł zgłoszony przez Agnieszkę 

Mitoraj z Wysogotowa uzyskał największą liczbę głosów. Za-
praszamy zatem wszystkich chętnych do wspólnej zabawy! 

Zaczynamy ostro i szybko biegiem ulicznym na 5 km oczy-
wiście na Wierzbowej. Szczegółowe informacje oraz zapisy 
na stronie www.sts-timing.pl. Przewidziano bardzo atrakcyjne 
nagrody dla zwycięzców oraz uczestników. Każdy zawodnik 
będzie mógł bezpłatnie skorzystać po biegu z profesjonalnego 
masażu regeneracyjnego.

Przygotowaliśmy moc atrakcji dla każdego, wymienię tylko 
konkursy, zabawy i animacje dla dzieci i dorosłych, dwugo-
dzinny koncert członka zespołu TRUBADURZY Piotra Kuź-
niaka „Od Niemena do Santany”.

Po koncercie, do 23.30, będzie można potańczyć.
W trakcie imprezy zapraszamy na stoisko Karty Mieszkań-

ca, gdzie wszyscy chętni będą mogli złożyć wniosek o wyda-
nie Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne (na miejscu 
będzie możliwość zrobienia zdjęcia). 

~ Elżbieta Szymkowiak
Sołtys Wysogotowa

Łączy Nas Wierzbowa

Od początku wakacji uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Tarnowie Podgórnym mogą korzystać ze stojaków 
rowerowych ufundowanych przez firmę Schenker z 

Tarnowa Podgórnego.
W uroczystości przekazania wzięli udział: przedstawiciel-

ka głównego sponsora Joanna Wojnarską, Dyrektor Szkoły 
Maria Stachowiak, Przewodnicząca Rady Rodziców Aneta 
Sobczak, przedstawiciele Samorządu Szkolnego z opieku-
nem Agnieszką Jankowiak oraz uczniowie.

Warto podkreślić, że Joanna Wojnarska z Schenkera, reali-
zując projekt „Zielono – Rowerowo – Bezpiecznie”, wspiera 
naszą społeczność szkolną już kolejny raz. Projekt ten jest 
kontynuacją działań jeszcze z 2015 roku, kiedy motywem 
przewodnim było bezpieczeństwo – wówczas Schenker za-
kupił dla dzieci z tarnowskiej szkoły kamizelki odblaskowe 
oraz inne akcesoria odblaskowe.

Stojaki rowerowe od Schenkera

Bardzo serdecznie dziękujemy za tak duże wsparcie ze stro-
ny spółki Schenker. Liczymy na kolejne lata owocnej współ-
pracy.

~ Rada Rodziców SP TP

Są jeszcze wolne miejsca na liście chętnych do szczepień 
przeciwko wirusowi HPV.  Do końca sierpnia 2017 r. 
dziewczynki z rocznika 2003, zameldowane na terenie 

17 gmin Powiatu Poznańskiego mogą zgłosić się na podanie I 
dawki szczepionki w terminie 29 sierpnia w godz. 16.00 – 18.00. 
Szczepienia będą odbywały się w siedzibie przychodni EDIC-
TUM Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu, na I piętrze 
w gabinecie nr 100. Przed zgłoszeniem się na szczepienie nie 
jest konieczna rejestracja, wystarczy stawić się w podanych 
terminach. Druki niezbędne do wzięcia udziału w programie 
szczepień dostępne są na stronie internetowej: www.edictum.
pl w zakładce: Programy – HPV Powiat Poznański.  Na szcze-

pienia, oprócz wypełnionych druków dziewczynki i ich rodzi-
ce proszeni są o zabranie książeczki zdrowia dziecka. 

Ponadto cały czas są jeszcze wolne miejsca na liście chęt-
nych do szczepień przeciwko pneumokokom. Wszelkie in-
formacje dotyczące tego programu oraz wykaz przychodni, 
w których realizowane są szczepienia dostępne są na stronie 
internetowej: www.edictum.pl w zakładce: Programy – Pneu-
mokoki Powiat Poznański. 

 W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 61 
847 04 54 (Przychodnia Edictum). 

~ ARz (info WSO)

HPV i nie tylko
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Harmonogram zbiórki
9 września
Baranowo 
•  od 9.00 do 9.15 – ul. Budowlanych parking naprzeciw Re-

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

Uniwersytetu Przyrodniczego

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

16 września 
Kokoszczyn od 9.00 do 9.15 – przy świetlicy wiejskiej
Góra od 9.25 do 9.40 – przy świetlicy wiejskiej

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

pawilonu handlowego
• od 10.30 do 10.45 – ul. Rokietnicka, przy bazie TPBUS
• od 10.50 do 11.05 – ul. Owocowa, parking przy blokach

Rumianek od 11.15 do 11.30 – ul. Szkolna, teren przy 
dawnej świetlicy wiejskiej

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

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

ul. Leśnej

Lusówko 
• od 13.10 do 13.45 – teren przy blokach, ul. Dopiewska 

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

23 września
Sierosław 
• od 9.00 do 9.15 – ul. Kasztanowa
• od 9.20 do 9.35 – parking ul. Bukowska, przy ul. Leśnej

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

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

Pasażem
• od 11.30 do 12.05 – parking ul. Dolina / ul. Leśna

Batorowo 
• od 12.15 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej

Sady 
• od 12.40 do 13.00 – przy świetlicy wiejskiej

Swadzim – od 13.20 do 13.40 – przy świetlicy wiejskiej

Zachęcamy wszystkich do korzystania z mobilnej zbiórki 
i pozbycia się w sposób wygodny, a zarazem zgodny z pra-
wem odpadów problemowych. Prosimy o przestrzeganie za-
sad odbioru odpadów.

~ Marek Ratajczak 
Główny specjalista ds. ochrony środowiska 

Nieodpłatna zbiórka odpadów problemowych – mobilny PSZOK

Jesienna zbiórka odpadów problemowych z terenu Gminy zostanie przeprowadzona zgodnie z poniżej przedstawionym har-
monogramem. W wyznaczonym terminie pojawi się Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – spe-
cjalny samochód, który w wyznaczoną sobotę odbierze od mieszkańców nieodpłatnie odpady problemowe wytworzone 

w gospodarstwach domowych. 

UWAGA!
Każda osoba przekazująca odpady ma 

obowiązek przekazać je „do rąk wła-
snych” przybyłemu operatorowi w wy-
znaczonym miejscu i o wyznaczonej go-
dzinie. 

Zabrania się pozostawiania w miej-
scach zbiórki przywiezionych wcześniej 
odpadów problemowych, ze względu na 
możliwe niebezpieczeństwo oddziaływa-
nia na zdrowie ludzi oraz środowisko.

Miejsca zbiórki zostaną objęte monito-
ringiem.
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Z notatnika Gminnego Strażnika

Krajowa Mapa Zagrożeń

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywna mapa, która po-
zwala przekazywać Policji informacje o niebezpiecznych miejscach w oko-
licy. Każda osoba może skorzystać z mapy wchodząc na stronę internetową 

www.policja.pl. Mapa jest bardzo prosta w obsłudze, wystarczy wybrać miejsce na 
mapie oraz rodzaj zagrożenia np. nieprawidłowe parkowanie itp. Wszystkie zgłosze-
nia są anonimowe i nie trzeba podawać swoich danych osobowych. Każde zgłosze-
nie jest zawsze weryfikowane przez Policję. 

Korzystając z Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa pamiętajmy że w przypadkach, 
które wymagają natychmiastowej interwencji Policji niezwłocznie powinniśmy 
dzwonić pod nr alarmowe tj. 112 lub 997. 

Bezpieczne wakacje

Za nami połowa okresu wakacyjnego, czasu, w którym 
większość z mieszkańców wyjeżdża na wypoczynek. 
Na to, by wakacje można było uznać za udane, składa 

się nie tylko pogoda, zrealizowane plany turystyczne i sko-
rzystanie z określonych atrakcji, ale przede wszystkim to, czy 
wakacje były bezpieczne. Mam tu na uwadze nie tylko szczę-
śliwy przejazd na i z wakacji, ale również bezpieczeństwo do-
mostwa, nierzadko zostawionego bez nadzoru. 

Podczas naszej nieobecności ważna jest tzw. pomoc są-
siedzka. Warto, by podczas naszego wypoczynku inne osoby, 
w tym sąsiedzi, wykazali się czujnością i informowali służby 
odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo o podejrzanych 
zachowaniach w okolicy. Czujny sąsiad może zapobiec prze-
stępstwu lub je udaremnić. Nieraz wystarczy, że powiadomi 
policję albo straż gminną o tym, że ktoś obcy kręci się w po-
bliżu mieszkania, domu czy nieruchomości. 

Sierpień to także czas intensywnych prac w polu. Żniwa to 
niebezpieczny okres, któremu towarzyszyć może wiele zagro-

żeń związanych z obsługą maszyn, transportem 
plonów, pracą na wysokości. Niebezpieczeń-
stwo potęguje udział w tych pracach dzieci. Pa-
miętać należy o tym, by:

–  zapewnić właściwą opiekę przede wszystkim najmłod-
szym,

– organizować zabawy z dala od maszyn rolniczych,
–  nie przewozić dzieci w ciągnikach, kombajnach czy na 

przyczepach,
– zabezpieczać wejścia na strychy i poddasza,
–  środki ochrony roślin, detergenty oraz materiały łatwopal-

ne przechowywać w miejscach bezpiecznych, niedostęp-
nymi dla dzieci,

–  nie pozostawiać niebezpiecznych narzędzi w miejscach, 
gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dziecka.

Pamiętajmy: to na dorosłych spoczywa odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo dzieci! Dlatego warto codziennie przypo-
minać najmłodszym, że miejsce prac rolnych nie jest miej-
scem do zabawy.

~ Artur Szeląg – Komendant SG

Policyjne Plany Działań Priorytetowych 
Rewir Dzielnicowych w Baranowie 

wraz ze Strażą Gminną Tarnowo 
Podgórne w ramach działania prio-

rytetowego w związku z informacjami od 
mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne 
dokonywać będą kontroli zdiagnozowa-
nego zagrożenia w rejonie służbowym tj. 

- Wysogotowo ul. Batorowska: pod 
kątem wykroczeń w ruchu drogowym 
(prędkość i tonaż) – dzielnicowy sierż. 
sztab. Daniel Kamiński tel. 786 936 081,

- Przeźmierowo ul. Wyścigowa, Ma-
gazynowa i Rzemieślnicza: pod kątem 
wykroczeń w ruchu drogowym (niepra-
widłowe parkowanie oraz kradzieże) – 
dzielnicowy sierż. sztab. Daniel Kamiń-
ski tel. 786 936 081, 

- Chyby ul. Szamotulska, Kwiatowa: 
pod kątem wykroczeń w ruchu drogo-

wym (przekraczanie dozwolonej prędko-
ści, zakaz ruchu), dzielnicowy asp. Da-
niel Ryczek tel. 786 936 076, 

- Tarnowo Podgórne ul. Rokietnic-
ka: pod katem wykroczeń w ruchu dro-
gowym (prędkość, tonaż), dzielnicowy 
mł.asp. Agata Komin tel. 786 936 075, 

- Sady ul. Kobylnicka a Poprzeczna: 
pod kątem wykroczeń w ruchu drogo-
wym (tonaż), dzielnicowy st. sierż. Bar-
tosz Dorsz w z. sierż. sztab. Daniel Ka-
miński tel. 786 936 081, 

- Ceradz Kościelny ul. Więckowicka, 
Otowska, Bukowska: pod kątem wykro-
czeń w  ruchu drogowym (tonaż oraz po-
dejrzane osoby i pojazdy), dzielnicowy 
mł.asp. Marcin Piasek tel. 516 903 455,

Zakładanym celem jest ograniczenie 
występowania aktów chuligańskich, de-

wastacji mienia oraz spożywania alko-
holu w miejscach publicznych, a tym sa-
mym poprawa poczucia bezpieczeństwa 
u obywateli. 

W przypadku informacji oraz sugestii 
mieszkańców o innych rejonach zagro-
żonych w Gminie Tarnowo Podgórne, 
w których niezbędna jest interwencja Po-
licji i Straży Gminnej, będą one podda-
wane szczegółowej analizie i zlecane do 
realizacji dzielnicowym Rewiru Dzielni-
cowych Referatu Prewencji KP w Tarno-
wie Podgórnym z siedzibą w Baranowie 
oraz Straży Gminnej w Tarnowie Podgór-
nym w celu wyeliminowania zjawiska pa-
tologii społecznej. 

Oprac:
~ st. asp. Sebastian Kołodziejczyk

Kto zgubił?

Komisariat Policji w Tarnowie Pod-
górnym informuje, iż jest w po-
siadaniu zagubionych kluczyków 

samochodowych tj. od pojazdu m-ki Opel 
z czarnym proporczykiem i dodatkowym 
kluczem typu gerda oraz kluczyka od po-
jazdu m-ki Toyota z pilotem. Kluczyki zo-
stały znalezione i przekazane przez miesz-
kańców naszej Gminy. Informacji w tej 
sprawie udzielamy pod nr tel. 61 84 148 60. 
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Długoterminowe relacje w bizne-
sie są jednym z najważniejszych 
elementów sukcesu firmy. Opie-

rają się na dwóch podstawowych fun-
damentach, którymi są zaufanie i kom-
petencje. Każdy przedsiębiorca, który 
należycie zadba o te obszary, zwiększa 
swoje szanse na stabilny i zrównoważo-
ny rozwój.

Dlaczego w tym samym czasie, na tym 
samym rynku jedne firmy odnoszą suk-
cesy, a inne wciąż walczą o przetrwanie 
i upadają? To pytanie kieruje uwagę ku 
dwóm nieustannie przenikającym się 
strefom: szans i zagrożeń. Każdy przed-
siębiorca chciałby wiedzieć jak unikać 
niepowodzeń i zapewnić swojej firmie 
najlepsze warunki rozwoju? Jak zmniej-
szyć ryzyko i podnieść efektywność. 
Jak zdobyć nowych klientów i utrzy-
mać obecnych? Jak pozyskać kolejne 
zlecenie? Nawiązać nową relację? Jak 

podnieść zaangażowanie i lojalność pra-
cowników oraz przyciągnąć najlepszych 
ludzi do zespołu? Wielu przedsiębior-
ców zdobywa doświadczenie w tych ob-
szarach, przez lata prowadząc swoje fir-
my do sukcesu. Gromadzą drogocenną 
wiedzę dzięki, której ich firmy coraz le-
piej prosperują. Rynek zmienia się jed-
nak nieustannie w coraz szybszym tem-
pie i okazuje się, że żadnej firmy nie stać 
obecnie ani czasowo, ani zasobowo, by 
dobrze funkcjonować tylko i wyłącznie 
dzięki własnej wiedzy. Rozwiązaniem 
staje się możliwość korzystania z cu-

dzych doświadczeń. Potrzeba ta zrodzi-
ła inicjatywę spotkań biznesowych, któ-
re są doskonałą okazją do zdobywania 
wiedzy i inspiracji oraz nawiązywania 
nowych kontaktów. Uczestnicy mogą 
czerpać wiedzę z cudzych doświadczeń 
i spotykać przedsiębiorców, którzy chęt-
nie się nimi dzielą. Dostęp do ekspertów 
z różnych dziedzin daje możliwość po-
znawania biznesu z wielu perspektyw. 
A ponieważ Sekretem biznesu jest wie-
dzieć to, czego nie wiedzą inni (Arysto-
teles Onassis) to profesjonalna wiedza 
okazuje się być jednym z najważniej-
szych fundamentów rozwoju i sukcesu 
przedsiębiorstwa.

Dzisiejszy nasycony i obfity rynek 
pozwala na coraz szybsze zdobywanie 
informacji oraz zaspokojenie każdego 
rodzaju potrzeb. W dobie niezwykle dy-
namicznie rozwijającej się konkurencji 
konieczny jest nieustanny rozwój i do-
skonalenie.

Firmy, które rosną dzięki rozwojowi 
i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy fir-
ma przestaje być twórcza, kiedy uważa, 
że osiągnęła doskonałość i teraz musi 
tylko produkować – już po niej. (Hen-
ry Ford)

Seminaria biznesowe stwarzają przed-
siębiorcom nowe możliwości rozwo-
jowe. Są miejscem integrującym ludzi 
z inicjatywą, doświadczeniem i osią-
gnięciami, którzy chętnie wspomagają 
rozwój innych firm. Niezależnie od tego 
czy prowadzisz swoją firmę od wielu lat, 
czy jesteś w biznesie nowicjuszem, ta-
kie wydarzenia mogą przyczynić się do 
lepszego rozwoju Twojej firmy. Co zy-
skujemy? 

●	wiedza i doświadczenie – semina-
ria biznesowe skupiają ludzi z osiągnię-
ciami, którzy chcą dzielić się swoją wie-
dzą i doświadczeniem, 

●	 inspirujące środowisko – w takich 
miejscach pojawiają się nowe pomysły 
i inicjatywy,

●	wsparcie i zachęta – jedną z naj-
lepszych metod uczenia się jest naśla-
downictwo. Przedsiębiorca, który poka-
zuje swój sukces i pomaga osiągnąć go 
innym, staje się źródłem wsparcia i za-
chęty, 

●	nowe kontakty – dzięki skupieniu 
wielu przedsiębiorców w jednym miej-
scu, każdy ma możliwość nawiązania 
nowych znajomości, znalezienia nowe-
go klienta czy nowego dostawcy, 

●	budowanie wizerunku i własnej 
marki – coraz więcej firm docenia moż-
liwości i korzyści jakie można uzyskać 
podczas obecności i promocji podczas 
takich wydarzeń, 

●	tworzenie i wzmacnianie relacji 
– podczas takich spotkań powstają pod-
waliny relacji, które coraz częściej owo-
cują trwałą, długoterminową współpra-
cą, 

●	motywacja do rozwoju i doskona-
lenia – droga do sukcesu to nieustanny 
proces doskonalenia i podnoszenia jako-
ści, 

●	wiara w siebie i sukces swojej fir-
my – przykłady, które inspirują i mo-
tywują do działania budują postawę 
przedsiębiorcy. Od dawna wiadomo, 
że „sukces rodzi sukces”, zatem często 
zdarza się, że przedsiębiorcy widzący 
sukces innych wierzą, że również mogą 
go osiągnąć… zwłaszcza wśród ludzi, 
którzy będą ich wspierać.

Korzystaj zatem z Seminariów Przed-
siębiorczości i dołącz do środowiska, 
które wzmocni Twoją firmę.

~ Bogdan Bielawski
Psycholog, lider projektu FOOUSA, 
trener psychologii biznesu/sukcesu /
coaching, szkolenia. przedsiębiorca; 

www.foousa.pl 

Efektywny Biznes

Dostęp do ekspertów 

z różnych dziedzin 

daje możliwość 

poznawania biznesu 

z wielu perspektyw
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Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne seminarium  
dla przedsiębiorców 12 września w godz. 9.00 – 14.00,  

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 (bud. A, sala sesyjna)
EFEKTYWNY BIZNES

•	 	organizacja biznesu (sposoby pozyskania i utrzymania 
klientów a ład dystrybucyjny – jaki system dystrybucji 
będzie najbardziej efektywny dla mojego biznesu? – Ja-
rosław Piszczek)

•	 	finanse w biznesie (10 grzechów głównych, czyli o błę-
dach finansowych najczęściej popełnianych przez 
przedsiębiorców i o tym, jak ich uniknąć – Agnieszka 
Gnoth-Lubińska )

•	 	prawo w biznesie (bezpieczeństwo danych i ochrona ta-
jemnic przedsiębiorstwa a zwalczanie nieuczciwej kon-
kurencji w biznesie – Krzysztof Jakubiec)

•	 	psychologia sukcesu (budowanie długotrwałych relacji 
biznesowych – Bogdan Bielawski)

Seminarium organizowane jest przez Tarnowskie Cen-
trum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach współpracy 
z Wielkopolskim Instytutem Jakości. Współorganizatorami 
seminarium są FOOUSA, architekt-biznesu.com oraz Wiel-
kopolski Instytut Jakości. Patronat nad wydarzeniem objął 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Istnieje możliwość wystawienia stoiska firmowego (dla 
firm z terenu Gminy Tarnowo Podgórne – bezpłatnie).

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium w celu re-
zerwacji miejsca prosimy o kontakt telefoniczny pod nume-
rem telefonu 61 89 59 242 lub mailowy kontakt@tarnowo-
-podgorne.pl. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na www.
tcwp.pl oraz pod nr tel. 61 89 59 242.

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
zaprasza na bezpłatne, pierwsze po przerwie wakacyjnej szkolenie dla przedsiębiorców  

oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

Skuteczna obsługa klienta
Jak pozostawić u siebie klienta na stałe? – najważniejsze zasady, kluczowe zwroty  

i zakazane zachowania, zachowanie asertywności w relacjach.
Warsztaty prowadzi doradca i trener biznesu Rafał Błachowski.   

28 września, 9.00 – 16.00, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, w bud. C, sala 21, 
W celu rezerwacji miejsca prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 61 89 59 242 lub mailowy kontakt@

tarnowo-podgorne.pl. Liczba miejsc ograniczona! Szczegółowe informacje dot. szkolenia znajdą Państwo na www.tcwp.pl 
oraz pod nr tel. 61 89 59 242.

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa 
Podgórnego zapraszają 9 września 
na imprezy przygotowane z okazji 

Pożegnania Lata. Najpierw od rana na 
boisku przy ul. Ogrodowej w Tarnowie 
Podgórnym rozegrany zostanie turniej 
piłki siatkowej plażowej o puchar Soł-
tysa. Początek o 9.00. Zapisy na turniej 
przyjmuje Sołtys Tarnowa Podgórnego 
Piotr Owczarz, tel. 603 601 933. 

Potem w Parku 700-lecia w Tarnowie 
Podgórnym zapraszamy na Festyn Ro-

dzinny „Pożegnanie Lata”. W progra-
mie: 

14.00 – 19.00 –  zabawy i atrakcje dla 
dzieci

19.00 – koncert zespołu „FANATIC”
20.30 – taniec z ogniami
21.00 – zabawa taneczna

Zapraszamy wszystkich do wspólnej 
zabawy!

~ ARz

Pożegnanie Lata  
w Tarnowie Podgórnym
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POselskie wieści

Szanowni Czytelnicy Są-
siadki, komisja samorzą-
du terytorialnego i polityki 

regionalnej, w której od lat pra-
cuję, zajmowała się niedawno 
kwestiami związanymi z fundu-
szami europejskimi, dedykowa-
nymi dla poszczególnych jedno-
stek samorządu (województw).  
Chodziło o regionalne programy 
operacyjne – fundusze unijne, 
wykorzystywane przez marszał-
ków województw. Przypomnę, 
że dla samej Wielkopolski w la-
tach 2014-20 dedykowano blisko 
2,5 mld euro. 

Pod koniec lipca br. prezy-
dent Andrzej Duda podpisał no-
welizację ustawy dotyczącą za-
sadach realizacji regionalnych 
programów operacyjnych. Nie-

które z zapisów ww. ustawy bu-
dzą szereg wątpliwości, a w kon-
sekwencji mogą spowodować 
spowolnienie wydawania fundu-
szy unijnych. 

Jest to związane z rozszerze-
niem kompetencji wojewody, 
który zgodnie z zapisami usta-
wy będzie mógł zasiadać w ko-
mitecie monitorującym, a także 
w komisji oceny projektów re-
alizowanych przy pomocy fun-
duszy! Ponadto każdy wojewoda 
powoła rzecznika funduszy eu-
ropejskich, który ma reprezento-
wać beneficjentów. 

Jak widać intencją ustawo-
dawcy jest to, aby organy władzy 
centralnej miały coraz większy 
wpływ na politykę regionalną, 
szczególnie w zakresie, w któ-

rym była to dotychczas wyłączna 
kompetencja samorządu teryto-
rialnego. 

Obawiam się, że jest to do-
piero początek zmian, mających 
na celu zwiększenie wpływów 
przedstawicieli rządu kosztem 
samorządów. Zagraża to przede 
wszystkim efektywności reali-
zacji danych zadań – w powyż-
szym przypadku dot. realizacji 
funduszy unijnych, których nie-
wykorzystaną część będziemy 
musieli oddać. Wprowadzanie 
instrumentów centralizujących 
nie jest żadnym usprawnieniem. 
To czysta walka polityczna.

~ Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP

Turniej siatkówki plażowej, spotkanie sąsiedzkie 
w Przeźmierowie i festyn parafialny w Przeźmiero-
wie – to tylko niektóre pomysły, których realizację już 

wsparła Gmina w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych. Po 
raz trzeci zapraszamy do zgłaszania projektów.

Aby zgłosić swój pomysł należy skorzystać z formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na gminnej stronie internetowej 
www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce Budżet Inicjatyw Spo-
łecznych. Pomysł wystarczy krótko opisać, przekonać 30 osób 
do jego poparcia przez złożenie podpisu i przekazać do Urzę-

du Gminy (uwaga: inicjatywy nie mogą dotyczyć inwesty-
cji). Wypełnione formularze można złożyć do końca września 
w Wydziale Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy lub w Filii 
Urzędu w Przeźmierowie (w Pasażu). Po zweryfikowaniu pod 
względem formalnym pomysły zostaną poddane pod głosowa-
nie mieszkańców, które potrwa od 13 do 24 listopada. 

Zachęcamy do zgłaszania inicjatyw – na realizację pomy-
słów w pierwszej edycji 2018 roku czeka 25 tysięcy zł!

 ~ARz

Masz pomysł  
– pomożemy  
go zrealizować!

MASZ POMYSŁ

 - ZGŁOŚ GO!

I edycja:  2018 

BUDŻET
INICJATYW 

SPOŁECZNYCH

szczegóły: www.tarnowo-podgorne.pl/budzet-inicjatyw-spolecznych/

do 30 września 2017 r. 

Harmonogram Budżetu Inicjatyw Społecznych – I edycja 2018

1 – 30 września 2017 Zgłaszanie inicjatyw
do 13 października 2017 Weryfikacja zgłoszonych propozycji
do 20 października 2017 Publikacja propozycji do głosowania
13 – 24 listopada 2017 Głosowanie mieszkańców
27 listopada – 15 grudnia 2017 Podliczenie wyników
do 29 grudnia 2017 Ogłoszenie wyników konsultacji
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Do napisania poniższych słów 
zainspirowały mnie teksty au-
torstwa Grzegorza Leonhar-

da „Wakacje mojego dzieciństwa”, za-
mieszczone w ostatnich numerach 
„Sąsiadki-Czytaj”. Być może powin-
nam zazdrościć autorowi tamtych wspo-
mnień, pięknych bądź co bądź, wakacji, 
jednak, póki co, nie targa mną to uczucie. 
Jego wakacje różniły się, co zrozumia-
łe, od wakacji moich i moich rówieśni-
ków. Jest to jednak bardzo oczywiste ze 
względu na wiek wspominającego, który 
miał szczęście urodzić się później, w lep-
szych, szczęśliwszych czasach.

Jestem osobą starszą od autora tamtych 
tekstów. Edukację w pierwszej klasie 
szkoły podstawowej pod kierownictwem 
pana Czesława Świątka rozpoczęłam 
w 1954 roku, tym samym moje pierwsze 
letnie wakacje przypadły na rok 1955. 
Było to niewiele lat po drugiej wojnie 
światowej. Czasy biedne, trudne, a jed-
nocześnie pełne nadziei i chęci do walki 
o lepsze jutro.

Życie dzieci w tamtych czasach było 
tak różne od dzisiejszego, że aż boję się 
o to, czy czytelnik uwierzy w moje sło-
wa. Zapewniam jednak, że nie ma tu fik-
cji, że to najprawdziwsza prawda. 

Podobnie jak dzisiaj, mieszkałam wte-
dy na wsi, pięknej, urokliwej, najpiękniej 
położonej w naszej Gminie. Jezioro, ob-
szary leśne, tereny rolne, zero przemysłu, 
małe zaludnienie – bajka, żyć nie umie-
rać! Rodzice byli członkami (tworzonych 
wtedy w kraju) spółdzielni produkcyjnej. 
Dzieci uczyły się, pomagały rodzicom 
i w wolnych chwilach bawiły, jak to dzie-
ci. Z końcem każdego roku szkolnego, 
wiadomo, oceny, świadectwa, promocje 
i letnie wakacje. Jednak nie dla wszyst-
kich. Dotyczyły w zasadzie dzieci z mia-
sta. One wypoczywały na koloniach, 
obozach, w najgorszym wypadku wy-
jeżdżały na wieś. Dla nas, dzieci człon-
ków rolniczej spółdzielni, jak również 
dla dzieci mieszkających tu rolników in-
dywidualnych nie organizowano wypo-
czynku. Czy wtedy ktoś myślał, że nam, 
dzieciom wiejskim potrzebne są wyjaz-
dy na wakacje? Po co, przecież mieszka-
liśmy na wsi. A gdyby nawet taka myśl 
przyszła rodzicom do głowy, to zasad-
nicze pytanie brzmiałoby – za co, skąd 
wziąć pieniądze na takie fanaberie?

Dla mnie, podobnie jak dla wielu mo-
ich rówieśników, wakacje były czasem 

wolnym od zajęć szkolnych, a jednocze-
śnie okresem, w którym w miarę moich 
możliwości zarabiałam na fartuszek do 
szkoły, nowe buty, zeszyty itp. Fizycz-
na pomoc dzieci na wsi podczas wakacji 
i nie tylko, była wtedy normą. 

O ile dobrze pamiętam, do pracy 
w miejscowym ogrodzie, należącym do 
rolniczej spółdzielni, chodziły już dzieci 
w wieku 11 – 12 lat. Zatrudniano nas do 
zrywania owoców truskawek, czerwonej 
i czarnej porzeczki, do pielenia, dziaba-
nia, wyrywania zielska, flancowania itp. 
Jedną z lżejszych, choć dość monoton-
nych prac, było zrywanie chmielowych 
zielonych szyszek z wcześniej zdejmo-
wanej, za pomocą wysokiej tyczki (robił 
to zawsze mężczyzna) i położonej na zie-
mi długiej rośliny urodziwego chmielu.

Lato to czas żniw, to okres wytężonej 
pracy, zarówno dorosłych, jak i dzieci. 
Cóż to takiego kombajn? Snopowiązał-
ka, ówczesne cudo techniki, to dopiero 
była maszyna tamtych lat. Jej zadanie 
polegało na koszeniu zboża, wiązaniu 
sznurkiem snopków i wyrzucaniu ich na 
ziemię. My, dzieci, pod nadzorem star-
szej osoby, zbieraliśmy te snopki i usta-
wialiśmy w mendle (mendel to około 
12 snopów zboża ustawionych razem na 
polu). Często zdarzało się, że snopek nie 
był związany. Wtedy należało zrobić po-
wrósło (rodzaj sznura skręconego ze sło-
my) i związać, jak sznurkiem – gotowe. 
Snopki, czasem wilgotne były ciężkie, 
a chodzenie po ściernisku do przyjemno-
ści nie należało. 

Pracowaliśmy z przerwą obiadową 
w południe (ok. godz. 12 – 14), która pla-
nowo wykorzystywana była przez dzieci 
w taki oto sposób: do domu na obiad, ką-
piel w jeziorze, przy odpowiedniej pogo-
dzie i ponownie do pracy.

Naszego zatrudnienia nie traktowali-
śmy jako zło konieczne. Było dość cięż-
ko, ale czy było nam źle? Ależ skądże. 
Nie doświadczyliśmy innej formy wy-
poczynku. Zresztą, nie byłam sama. By-
liśmy liczną grupą normalnych dzie-
ciaków. Umilaliśmy sobie czas pracy 
opowiadaniem różnych, bardzo weso-
łych lub strasznie smutnych historii, 
straszyliśmy się wymyślanymi opowie-
ściami o duchach, kłóciliśmy się z byle 
powodu i zawsze staraliśmy się wydłu-
żyć czas przeznaczony na posiłek. 

Praca w ogrodzie i przy żniwach, któ-
re kończyły się dożynkami wzbogaco-

nymi występami artystycznymi w na-
szym wykonaniu, to tylko część wakacji. 
Robiliśmy inne, przedziwne by się dzi-
siaj wydawało, rzeczy. Zbieraliśmy np. 
z ziemniaków stonkę „zrzuconą nam 
podobno przez przyjaciół”. Idąc łana-
mi zbóż wyłuskiwaliśmy z kłosów żyta, 
sporysz (grzyb w postaci małych, czar-
nych, stożkowatych ziarenek). O innych 
pracach wykonywanych przez dzieci 
podczas letnich wakacji nie wspominam, 
żeby nie zanudzać.

Reasumując: nam, mnie, też przyszło 
żyć w ciekawych czasach. Innych niż 
opisywane przez autora tekstu, może 
trudniejszych, bardziej pracowitych, ale 
czy mniej szczęśliwych? Nie piszę tych 
słów, żeby się skarżyć, nie narzekam. 
Mile wspominam moje letnie wakacje, 
jednak nie tęsknię do tamtych czasów 
i nie chciałabym do nich wrócić. Z pew-
nością nie chciałoby mieć takich waka-
cji żadne dziecko w wieku szkolnym. 
Dzisiaj wypoczywa się inaczej, dzisiaj 
w wakacje się wypoczywa. No i tak ma 
być, o to właśnie chodzi, to jest wspa-
niałe, cudowne, super. Dzieciństwo, ja-
kiekolwiek by nie było, to zawsze czas 
najlepszy, beztroski i szczęśliwy. Nie ma 
znaczenia czas i miejsce w jakim żyjemy. 
Letnie wakacje spędzone przez dzieci 
przy snopkach żyta, u cioci w górach czy 
na Majorce, mogą być równie ciekawe, 
piękne i szczęśliwe.

Dodam jeszcze, że czas wakacji 
w szkole ogólnokształcącej przeznacza-
ny był również na podejmowanie prac 
zarobkowych, a pozyskiwane docho-
dy uzupełniały skromne budżety gospo-
darstw domowych. 

Jestem przekonana, że z mymi wspo-
mnieniami identyfikuje się jakaś grupa 
osób starszych. Jak liczna, nie potrafię 
określić. Być może spisane przeze mnie 
przeżycia i doświadczenia będą przy-
czynkiem do innych, podobnych wspo-
mnień, może nie tylko wakacyjnych.

A ludzie młodsi, młodzież, dzieci? No 
cóż, chyba wzbogaciłam waszą wiedzę 
o minionych, nie zawsze łatwych, ale 
szczęśliwych mimo wszystko czasach, 
w których żyli wasi rodzice, dziadkowie 
i pradziadkowie. Korzystajcie z uroków 
letnich wakacji, wypoczywajcie, zwie-
dzajcie nasz piękny kraj i nie tylko i do-
ceniajcie to, co nam wszystkim tu i teraz 
jest dane. 

~ Maria Zgoła

Wakacje mojego dzieciństwa – inaczej 
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~ seniorzy

Kącik Seniora

Do redakcji „Sąsiadki-Czytaj” 
zadzwoniła zdenerwowana 
mieszkanka Przeźmierowa z in-

formacją, że jej mama została namówio-
na na zakup o wartości blisko 7 tysię-
cy złotych. Zaczęło się niewinnie, od 
bezpłatnego zaproszenia na prezentację 
w jednej z restauracji w Przeźmierowie. 
Można było przyjść z koleżanką, wysłu-
chać wykładu. Niezobowiązująco. Kilka 
godzin po prezentacji do drzwi zapukał 
kurier z paczką zakupionych towarów 
i fakturą na blisko 7 tysięcy złotych!!!  
Okazało się, że w trakcie spotkania 
niektórzy uczestnicy zawarli umowę 
kupna-sprzedaży. Owszem, jak sama 
przyznała mama naszej czytelniczki 
przyznała, „coś tam podpisali”, ale była 
przekonana, że niczego nie kupiła ani za 
nic nie musi płacić. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi umowa zawarta podczas takich pre-
zentacji czy pokazów to umowa zawarta 
poza lokalem przedsiębiorstwa. Moż-
na ją zawrzeć na wycieczce, w pracy, 
na pokazie, w sanatorium czy na ulicy. 
Przykładowo: w naszym domu pojawia 
się akwizytor i oferuje zakup jakichś to-
warów bądź skorzystanie z usług dane-
go przedsiębiorcy. Często też otrzymu-
jemy zaproszenia na pokazy, dzwonią 
miłe panie, przychodzą listy, czasami 
osobiście zaprosi nas akwizytor. 

Najczęściej w ten sposób sprzedawa-
ne są naczynia do gotowania, pościel 
i urządzenia „pomagające” w leczeniu 
rozmaitych schorzeń.

Na spotkaniu jest miła atmosfera, ale 
zachowajmy czujność. Pamiętajmy, że 
prezenter to osoba zmotywowana i na-
stawiona na sprzedanie jak największej 
ilości oferowanego towaru. Jest eks-
pertem w wywieraniu wpływu na po-

tencjalnego klienta! Wykorzystuje róż-
ne triki i sztuczki, by przekonać nas do 
zakupu: wręcza drobne upominki czy 
gadżety, twierdzi, że jest to ostatnia 
okazja, że oferta właśnie się kończy, po-
wołuje się na opinie ekspertów (lekarzy, 
profesorów, celebrytów). Jest osobą bar-
dzo sympatyczną, wzbudzającą zaufa-
nie. Dlatego tracimy czujność, a wraz 
z nią – możemy stracić pieniądze.

Co w takiej sytuacji 
robić?

W przypadku umowy zawieranej poza 
lokalem przedsiębiorcy mamy 14 dni na 
odstąpienie od niej. Co ważne: nie ma 
konieczności podawania przyczyny! 

Czas liczymy od dnia zawarcia umo-
wy, chyba że umowa polega na przenie-
sieniu własności rzeczy, np. gdy zawie-
ramy umowę sprzedaży – wtedy termin 
liczymy od momentu dostarczenia nam 
kupionej rzeczy. Jeżeli kupiliśmy wie-
le rzeczy dostarczanych osobno, partia-
mi lub w częściach, to wówczas termin 
biegnie od otrzymania ostatniej rzeczy, 
części lub partii. Ale jeśli umowa pole-
ga na regularnym dostarczaniu rzeczy 
przez oznaczony czas, np. prenumera-
ty prasy – to od otrzymania pierwszej 
z rzeczy.

Przygotowując umowę zawieraną 
poza lokalem przedsiębiorca powinien 
poinformować nas o możliwości odstą-
pienia od umowy! Jeżeli tego nie zrobi, 
to prawo do odstąpienia wygasa dopiero 
po upływie 12 miesięcy. 

 

Kiedy ponosimy koszty 
odstąpienia od umowy?

Zasadą jest, że konsument może od-
stąpić od takiej umowy bez ponosze-

nia kosztów. Ponadto niezgodne z pra-
wem jest zastrzeganie w umowie kar 
za rezygnację z zakupu, wymaganie, by 
zwracany towar powinien być osobiście 
dostarczony do siedziby przedsiębior-
cy (kupujący ma prawo wybrać sposób 
zwrotu towaru np. pocztą, kurierem, 
osobiście).  Są przypadki niewręczania 
obowiązkowego formularza odstąpienia 
od umowy oraz informowanie o możli-
wości rezygnacji z zakupu bardzo małą, 
trudną do odczytania czcionką. 

Oczywiście kiedy odstępujemy od 
umowy zawartej poza lokalem przedsię-
biorstwa musimy oddać kupioną rzecz, 
a przedsiębiorca musi zwrócić wszyst-
kie dokonane już przez nas płatności. 
Od momentu, kiedy złożymy oświad-
czenie o odstąpieniu od umowy, mamy 
14 dni na oddanie rzeczy. Z kolei przed-
siębiorca powinien zwrócić nam zapła-
coną kwotę w ciągu 14 dni od otrzyma-
nia oświadczenia o odstąpieniu (może 
jednak wstrzymać się ze zwrotem płat-
ności do chwili otrzymania rzeczy bądź 
dowodu jej odesłania).

Warto pamiętać, że w przypadku kie-
dy dostarczono nam rzecz do naszego 
miejsca zamieszkania, przedsiębiorca 
jest zobowiązany do odebrania rzeczy 
na swój koszt, gdy ze względu na cha-
rakter rzeczy (np. jego duży rozmiar) nie 
można jej odesłać w zwykły sposób np. 
pocztą. 

Jeżeli mają Państwo wątpliwości jak 
postąpić z podpisaną umową polecamy 
możliwość uzyskania bezpłatnej tele-
fonicznej porady prawnej ekspertów 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów – tel. 800 889 866. Warto rów-
nież przeczytać informacje na stronie 
internetowej Urzędu www.uokik.gov.pl.

  ~ ARz

Pamiętajmy:

Jeśli otrzymasz zaproszenie na spotkanie, zapy-
taj, czy będą na nim oferowane towary lub usługi 
(ukrywanie handlowego celu to jedna z nieuczci-

wych praktyk)!
Nie podejmuj decyzji pod wpływem impulsu. 
Poczekaj z zakupem, daj sobie więcej czasu na zasta-

nowienie – zanim skorzystasz z oferty skonsultuj się 
z rodziną lub kimś bliskim. 

Ostateczną decyzję podejmij po sprawdzeniu towaru 
i porównaniu cen np. w Internecie lub w sklepie, 

Pamiętaj: jeżeli towar jest dostępny dziś, będzie do-
stępny także jutro.

Jeżeli rozmyślisz się po nabyciu produktu, masz pra-
wo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni – wystarczy wy-
słać oświadczenie pocztą (nie trzeba podawać powo-
du).

Skorzystaj z bezpłatnych porad prawnych pod bez-
płatnym numerem 800 889 866. 

Kupiłeś choć nie chciałeś? – przeczytaj!
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~ stowarzyszenia

Koło Emerytów i Rencistów z Lusowa odwiedziło 
w ubiegłym roku Warszawę, w tym roku już Berlin, 
a teraz… Poznań. Tak, odnosząc się do przysłowia 

„cudze chwalicie…” postanowiliśmy zwiedzić miasto nam 
bliskie. W czerwcu wybraliśmy się więc do Poznania. 

Najpierw była kawa na Starym Rynku, potem zwiedzili-
śmy Kościół Farny, Plac Kolegiacki i świetnie bawiliśmy się 
w Muzeum Rogala. Nie zabrakło na naszej trasie wizyty w no-
wym zamku Przemysła. Natomiast nowy dworzec PKP po-
służył nam za miejsce wytchnienia od upału. Jest nowocze-
sny i przyjazny pasażerom. Tam znaleźliśmy czas na posiłek. 
Naszym ostatnim punktem wycieczki był Fort VII. Tutaj spo-
tkało nas ogromne zaskoczenie. Nasz 95-letni Jan Jankowiak 
był więźniem tego obozu przez 7 tygodni. Jako młody chło-
pak przeżył tam okropny czas i podczas tej wizyty wspomnie-
nia odżyły. Nasza młoda przewodniczka z ogromnym zacie-
kawieniem słuchała jego opowieści. Widzieliśmy wzruszenie 
pana Jana, który na co dzień jest powściągliwym człowiekiem. 
Od tylu lat uczestniczy w naszych spotkaniach, wyjeżdża na 
wszystkie wycieczki, a tak mało wiemy o jego przeszłości. Je-
steśmy bardzo wdzięczni panu Janowi, że podzielił się z nami 
swoja historią.

To na pewno nie ostatnia wyprawa Koła Emerytów i Renci-
stów z Lusowa, mamy już plany na następnie nasze działania 
i wyjazdy, więc jeśli ktoś chciałby dołączyć do naszego gro-
na zapraszamy na comiesięczne spotkania w każdy pierwszy 
wtorek miesiąca o godz. 16.00 do świetlicy wiejskiej w Lu-
sowie.

~ Wanda Muczyńska-Pytlak – Prezes Koła

Z Lusowa do Poznania

Szukamy Was – chodźcie do nas!
TARSON to dopiero co powsta-

łe Stowarzyszenie, prowadzą je jednak 
ludzie z doświadczeniem w pracy na 
rzecz osób niepełnosprawnych. Nazwa 
TARSON to skrót od pierwszych liter 
– TARnowskie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych. Od lipca jesteśmy 
organizacją wpisaną do Krajowego Re-
jestru Sądowego (KRS:0000686491) 
posiadamy już wszystkie niezbędne do-
kumenty by oficjalnie działać. W sierp-
niu zaplanowaliśmy naradę programową 
Stowarzyszenia, która ma wyznaczyć 
kierunki działania oraz cele na najbliż-
sze miesiące, na rok 2018 oraz dalsze 
perspektywy. 

Od Was do nas
Jesteśmy na etapie poszukiwania ro-

dzin osób z niepełnosprawnościami. 
Prawny paradoks sprawia, że Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 
Podgórnym, który posiada wykaz osób 
niepełnosprawnych wraz z kontaktami, 
nie może nam ich przekazać, bo obo-

wiązuje ustawa o ochronie danych oso-
bowych. Dla Stowarzyszenia pozostaje 
jedyna droga, byśmy mogli do Państwa 
dotrzeć i jest to droga jednokierunkowa: 
od Was do nas. Poniżej podajemy nume-
ry telefonów do trzech członków zarządu 
Stowarzyszenia Tarson, do których mogą 
Państwo zadzwonić, dowiedzieć się wię-
cej i zgłosić swoje zainteresowanie. Moż-
na się też z nami spotkać osobiście we 
wrześniu w każdy wtorek w godzinach 
16.00 – 18.00 w Clubie WUEF w Tar-
nowie Podgórnym, przy ul. Pocztowej 1. 
Można również skontaktować się z nami 
przez mail stowarzyszenie@tarson.pl

By móc działać na rzecz osób nie-
pełnosprawnych, musimy Was poznać, 
wysłuchać i wspólnie zobaczyć co jest 
możliwe do zrobienia teraz i później. 
Chcielibyśmy szukać propozycji dla róż-
nych grup niepełnosprawnych od uro-
dzenia: dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
dla wózkowiczów, dla osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną, dla osób 
z autyzmem, dla osób z innymi niepeł-

nosprawnościami. Spróbuj, może akurat 
wspólnie damy radę! To Ciebie nic nie 
kosztuje i do niczego nie zobowiązuje.

Zatem serdecznie zapraszamy ro-
dziców i opiekunów – przyjdźcie! Jest 
możliwe, że wspólnie sprawimy, by choć 
troszkę zmieniła się na lepsze nasza co-
dzienność. Z własnego doświadczenia 
wiem, że już same spotkania, rozmowa, 
wymiana doświadczeń jest często po-
mocne. Gdy się poznamy lepiej może 
uda się już teraz wspólnie zrobić pierw-
szy krok, a być może niedługo coś wię-
cej. Wierzę, że nasze młode Tarnowskie 
Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych TARSON w przyszłości rozwinie 
swoją różnorodną działalność oraz roz-
rośnie się poprzez coraz większe grono 
zainteresowanych mieszkańców. 

Stanie się tak tylko wtedy jak pomo-
żecie nam Was odszukać

Kontakt: Grażyna: tel. 508 610 256, 
Paweł: tel.603 684 930, Kazimierz: tel. 
665 28 28 28.

~ Kazimierz Szulc

Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON

Jan Jankowiak
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~ stowarzyszenia

Przyjdzie rozstań czas i nie będzie nas na polanie, tylko 
pozostanie po ognisku ślad – słowa tej pięknej piosen-
ki harcerskiej uzmysłowiły harcerzom  z Lusówka, że 

wszystko się kończy. Nawet taka przygoda jak obóz ma swój 
kres. 

Był więc czas budowania obozu – kwaterka dla starszych 
harcerzy i zastępowych. Był czas urządzania podobozów – 
pionierka, gdy każdy harcerz musiał zbudować pryczę i zago-
spodarować namiot. Był czas wspólnych wędrówek i ognisk, 
zdobywanie sprawności i pokonywanie swoich słabości.

Pogada nie zawsze sprzyjała (te wakacje były bardzo mo-
kre), ale pomimo tego harcerzom i harcerkom udało się spę-
dzić aktywnie i owocnie  czas.

A za rok harcerze znów będą mogli cieszyć się wakacjami 
i oczekiwać wspólnego wyjazdu z piosenką na ustach: Gdzie 
ogniska blask stanie obóz nasz, na polanie bratni krąg powsta-
nie jak za dawnych lat.

~ Paulina Koszuta
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy z Lusówka

Na tegoroczne warsztaty chóralne Koło Śpiewu udało 
się po raz kolejny do Białego Dunajca. 24 czerwca 
w godzinach wczesnorannych wyruszyliśmy z Tar-

nowa w kierunku Zakopanego. Po drodze zatrzymaliśmy się 
w Mosznej, zwiedzając tamtejszy zabytkowy zamek. Według 
niektórych jest to jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce, 
często określany jest mianem polskiego Disneylandu lub baj-
kowego zamku, którego nie powstydziłby się sam Harry Pot-
ter. Ta urocza budowla przez jednych nazywana jest zamkiem, 
a przez innych pałacem, ale nie ma to większego znaczenia. 
Jest to miejsce zachwycające i godne polecenia.

Na warsztatach pod czujną ręką dyrygenta Tomczaka odby-
wały się próby. Przez kilka dni był z nami również dyrygent 
zaprzyjaźnionego zespołu Amici Canti z Buku Leszek Górka, 
który podczas prób akompaniował nam do utworów. 10 wrze-
śnia Koło Śpiewu wraz z innymi chórami wystąpi podczas ko-
ronacji cudownego obrazu Matki Bożej Literackiej w Buku, 
dlatego chórzyści ćwiczyli nowe utwory, które będą wykony-

Harcerskie obozowanie

Chóralne wieści

Warsztaty na Podhalu
wane podczas uroczystości. Śpiewaliśmy i szlifowaliśmy  tak-
że utwory rozrywkowe, które już znamy i które zaczynamy się 
uczyć m.in. „Umówiłem się z nią na dziewiątą”.

Oprócz śpiewu przyjemnie spędzaliśmy czas na wypoczyn-
ku, zabawie i wycieczkach. Przepiękna pogoda pozwoliła 
śpiewakom korzystać z różnych atrakcji turystycznych. Zwie-
dzaliśmy miejsca, niektórym dobrze znane jak:  kościółek 
drewniany w Dębnie, zachwycaliśmy się urokami Pienińskie-
go Parku Narodowego z łodzi flisackiej, płynąc przełomem 
Dunajca oraz podziwialiśmy widoki ze szczawnickiej Pale-
nicy. Nie obyło się również bez wędrówek po Zakopanem: 
Krupówki, Gubałówka, Wielka Krokiew,  Krzeptówki i sank-
tuarium M.B. Fatimskej, kościółek na Jaszczurówce. Prze-
jeżdżając przez miejscowość Ząb – najwyżej położoną wieś 
w Polsce – udaliśmy się do maleńkiej podhalańskiej wioski 
Czerwienne, aby zwiedzić Kościół Ojców Paulinów pw. Mat-
ki Bożej Jasnogórskiej na Bachledówce. Kościół jest jednym 
z najlepszych przykładów architektury góralskiej o wspania-
łym wystroju wnętrz.  To miejsce wyjątkowe na Podhalu. Ze 
wszystkich stron rozciągają się z Bachledówki niepowtarzalne 
widoki górskich krajobrazów. Zwiedziliśmy też sanktuarium 
Maryjne w Ludźmierzu wraz z  cudowną figurą Matki Boskiej 
Gaździny i Królowej Podhala. W tych miejscach mieliśmy 
okazję zagłębić się na chwilę w modlitwie i jako chór zaśpie-
wać na chwałę Maryi. 

Wędrowaliśmy także po białodunajeckich pagórkach, od-
poczywaliśmy, korzystając z kąpieli słonecznych nad górskim 
potokiem, a pasjonaci kąpieli wodnych mogli korzystać z term 
w pobliskich Szaflarach. Czas upływał nam na wspólnych za-
bawach przy śpiewie i tańcach. Na pożegnanie można było 
zaopatrzyć się w świeże oscypki od gaździny. W radosnych 
nastrojach szczęśliwie dotarliśmy do naszych domów. 

Teraz chórzyści mają wakacyjną przerwę, a próby wznowią 
wraz z końcem sierpnia lub na początku września. Dni i go-
dziny prób nie uległy zmianie: poniedziałek i piątek od 19.00 
do 21.00. Jak zawsze ponawiamy próbę namówienia wszyst-
kich sympatyków śpiewu i nie tylko do spróbowania swych sił 
w szeregach chóru. Serdecznie zapraszamy!

Cześć Pieśni!
~ Dorota Zygmańska
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~ stowarzyszenia

Wizyta niemieckiej młodzieży Tarnowie Podgórnym 
w 1987 roku rozpoczęła piękną kartę trwającej już 
30 lat przyjaźni. Trudno byłoby zliczyć, ile osób 

przewinęło się przez coroczne tygodnie spotkań odbywają-
cych się naprzemiennie raz w Polsce, raz w Niemczech. 

W tegorocznym spotkaniu w dniach 29 lipca – 3 sierpnia 
wzięło udział 76 uczestników, w tym 19-osobowa grupa pol-
sko-niemieckiej młodzieży z orkiestr dętych Fronreute i Tar-
nowa Podgórnego. Na czele 30-osobowej grupy niemieckiej 
stał Burmistrz Oliver Spieß oraz przewodnicząca Niemiecko-
-Polskiego Partnerstwa Jutta Stüble.

Organizatorzy tegorocznego spotkania zaplanowali, aby nie 
miało ono charakteru podniosłej jubileuszowej uroczystości, 
ale by wspólnie spędzony czas przepełniony był rozmowami, 
wspomnieniami, rozważaniami oraz planami na przyszłość. 
Stąd też pierwsze sobotnie popołudnie goście spędzili w ro-
dzinach goszczących. Polsko-niemiecka młodzież korzysta-
ła z uroków Tarnowskich Term, prowadziła zajęcia sportowe 
w hali OSiR i podjęła pierwsze próby na instrumentach. Nie-
dzielę rozpoczęliśmy mszą św., podczas której tradycyjnie wy-
brzmiała pieśń „Wo zwei oder drei” – „Gdzie dwaj albo trzej 
są zgromadzeni w imię moje”. Po wspólnym obiedzie w re-
stauracji Państwa Ignaś grupa dorosłych udała się na objazd 
Gminy. Młodzież pojechała na krótką wycieczkę z przewod-
nikiem po Poznaniu. Wieczorem wszyscy uczestnicy spotka-
nia oraz zaproszeni goście spotkali się na integracyjnej kolacji. 

Gospodarze partnerskich gmin – Wójt Tadeusz Czajka oraz 
Burmistrz Oliver Spieß podkreślali nieocenioną rolę bezpo-
średnich kontaktów między mieszkańcami. W ten sposób duże 
cele polityki europejskiej spełniają się w codziennym życiu 
mieszkańców. Był też czas na wymianę upominków. Niemiec-
cy goście otrzymali wykonane specjalnie na tę okoliczność al-
bumy odzwierciedlające rok po roku 30 lat partnerstwa w fo-
tografii. Lektura albumu oraz trzech tomów kroniki naszego 
Stowarzyszenia wywołało wśród gości wiele wspomnień, re-
fleksji i wzruszeń. 

Podtrzymując tradycję naszych wspólnych trzydniowych 
wyjazdów udaliśmy się w tym roku do ośrodka wypoczynko-
wego „Omega” nad jeziorem w Skorzęcinie. Stanowił on bazę 
noclegową do realizacji głównego celu – zapoznania gości 
z miejscami związanymi z początkami chrześcijaństwa i na-
szej państwowości. Udaliśmy się do Gniezna, po drodze za-

trzymując się w Parku Rogalińskim przy dębach Lech, Czech 
i Rus. Ogromne wrażenie na gościach zrobiła katedra gnieź-
nieńska – słynne romańskie Drzwi Gnieźnieńskie i relikwie 
św. Wojciecha. 

Następnymi miejscami Szlaki Piastowskiego były Biskupin, 
Ostrów Lednicki oraz ekspozycja w Muzeum Pierwszych Pia-
stów na Lednicy – relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego i do-
kumentacja fotograficzna przedstawiająca jego odnalezienie. 
Piękna letnia pogoda towarzysząca nam przez cały czas powo-
dowała, że wszystkie rozmowy i dyskusje, a nawet wspólny 
koncert młodzieży odbywały się w plenerze. 

Wzbogaceni wieloma nowymi wrażeniami i przemyślenia-
mi wróciliśmy do domów, by w kameralny sposób spędzić 
ostatni wieczór z gośćmi. Podsumowującym refleksjom przy-
świecała jedna, od lat niezmienna, idea – partnerstwo należy 
podtrzymywać i rozwijać, po prostu kontynuować tę dobrą 
sprawę! 

W czwartkowe południe goście pełni nowych wrażeń udali 
się w drogę powrotną do domu. W przyszłym roku spotykamy 
się we Fronreute.

~ Renata Brońska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pojednanie  

Tarnowo Podgórne-Blitzenreute
Reportaż ze spotkania jest dostępny na gminnej stronie internetowej  

w zakładce: Media/Tarnowo24/7

Zrealizowanie tego zadania było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne oraz PNWM w Poczdamie. Dziękujemy!

30 lat polsko-niemieckich kontaktów
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Wiadomości brackie 
W dniach 7 i 8 lipca na poligonie wojskowym w No-

wej Dębie odbyła się XVI edycja zawodów w strze-
laniu długodystansowym „Snajper Nowa Dęba”. 

Zawodnicy z Słowacji, Czech i Polski rywalizowali na dystan-
sach 300, 600, 800, 1000 i 1200 m. Organizatorem zawodów 
był Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego w Rzeszo-
wie. Miło mi poinformować, że członek naszego bractwa, brat 

Janusz Olszyk w trójboju 300, 600, 800 m zajął pierwsze miej-
sce z wynikiem 274 pkt na 300 pkt możliwych. Natomiast na 
dystansie 1200 m zajął 5 miejsce z wynikiem 27 pkt na 100 
pkt możliwych (tarcza, do której strzelają, ma wymiary 1 m na  
1 m). Startowało blisko 100 strzelców, pasjonatów strzelectwa. 
Są to zawody, w których nie wystarczy dobre oko, strzelec musi 
korzystać z zasad fizyki, matematyki oraz meteorologii. 

Na zawodach Janusz strzelał z karabinu Savage 12 LRP ka-
liber 6,5 Creedmoor. Należy wspomnieć, że w 2001 roku ten 

zawodnik zdobył tytuł Mistrza Polski w strzelaniu konkuren-
cja 3 postawy. Jest zawodnikiem wszechstronnym, startuje 
w zawodach snajperskich. Jest wielokrotnym medalistą Mi-
strzostw Polski.

Pasja brata Janusza rozwinęła się w Kurkowym Bractwie 
Strzeleckim w Tarnowie Podgórnym, którego jest założycie-
lem. W bractwie wystrzelał najważniejsze tytuły, dwukrotnie 
zdobył tytuł Króla Zielonoświątkowego: w 1997 i 2000 r. 

Obecnie jest na emeryturze, wolny czas poświęca swojej pa-
sji strzeleckiej oraz gotowaniu obiadów ukochanej rodzinie. 
Jest pogodny, uśmiechnięty, chętnie przekazuje innym swą 
wiedzą – „o strzelectwie może gadać godzinami”. Januszowi 
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Z brackim pozdrowieniem 
Prezes Stanisław Bączyk

Smutna wiadomość dotarła do 
nas – 15 lipca zmarł nasz brat kur-
kowy Zenon Roguszczak. Członek 
założyciel Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Tarnowie Podgór-
nym. Pierwszy Król Zielonoświąt-
kowy naszego bractwa. Zenon 
z pewnością nie należał do ano-
nimowych członków naszej braci 
kurkowej – zaangażowany, oddany 
ideom brackim, odpowiedzialny, 
sumienny, przy tym dobry kolega. 

Budzący duży szacunek i autorytet dla wielu. Dziękujemy 
bratu Zenonowi za 20 lat, które był z nami ,,Ku Chwale 
Bractwa”. Pogrzeb brata odbył się 19 lipca cmentarzu para-
fialnym w Kiekrzu.  Cześć jego pamięci!

Wakacje w pełni. Dzieci i młodzież nie 
myślą jeszcze o zajęciach w szkole, 
dorośli już po lub przed urlopa-

mi. Wypoczywamy, jak kto może i potrafi. 
Nasi studenci po raz pierwszy mieli moż-
liwość uczestniczyć w półkoloniach dla 
seniorów. Pierwszy tygodniowy turnus 
odbył się w lipcu, drugi jeszcze przed 
nami (21 – 25 sierpnia). Aktywnie – 
mimo wakacji – działa sekcja turystycz-
na, która w lipcu zorganizowała wyjazd na 
widowisko historyczne do Murowanej Go-
śliny i dwudniową wycieczkę do Wrocławia.

Zarząd proponuje dwa wyjazdy wypoczyn-
kowe. Pierwszy w terminie 29 sierpnia – 5 września 
w Bieszczady do Leska – pensjonat „Zamek” (8 dni, 7 noc-
legów, cena 564 zł + koszt dojazdu). Informacje na stronie 
UTW i pod numerami telefonów 603 601 930 i 507 099 

603. Drugi, podobnie jak w roku ubiegłym, do 
Sarbinowa 21 – 28 października -informacja 

na ten temat u Ewy Garbarczyk, tel. 693 640 
399.

Zainteresowanym zbieraniem grzybów 
podajemy do wiadomości, że tegoroczny 
wyjazd, w nowej formule i w nowe miej-
sce, zaplanowaliśmy na 15 września, czy-
li jeszcze przed inauguracją nowego roku 

akademickiego. Chętni mogą się zgłaszać 
telefonicznie. Grzybów nie zapewniamy, 

dobrą zabawę tak.

W imieniu Zarządu UTW dalszego, dobrego wypoczynku 
w sympatycznym, miłym towarzystwie życzy

~ Maria Zgoła 

W wakacje też się dzieje

~ stowarzyszenia
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        Poniedziałek:  “Botanik”
            czas spędzony z naszą Wandzią uroczą,
            która opowiedziała nam, jak rośliny latem
            po ogrodzie “kroczą”,
            skąd przybyły, które trujące,
            których nie spotkasz na łące,
            na jednej łodydze owoce i kwiaty,
            jakie piękne, pachnące.
            Idziemy do kawiarni z widokiem na rabaty.
            Potem kawa i ciasta
            i do domu czas wracać nastał.

        Wtorek: Tarnowskie Termy- 
            godzina aerobiku na głębokim basenie-
            my nie ofermy!
            Potem w solankach pluskanie
            podobało nam się szalenie.
            Trzy godziny moczone ciało
            zmęczyło się, jeść nam się zachciało...
            Obiad pyszny podany do stołu.
            koniec - do domu wracamy pospołu.

        Środa: Wycieczka autokarem do Poznania,
            ze Śródki kolejką Maltanką do ZOO
            jak dzieci z oliwkowymi wstążkami na szyi,
            by żaden tej grupy z nikim nie pomylił.
            Półkoloniści zawsze trzymają się razem,
            Hannie “100 lat” odśpiewali
            niektórzy już “pod gazem”...
            Pan przewodnik o zwyczajach zwierząt opowiadał,
            o ich uczuciach, seksie i jak karmić słonie,
            jak wygląda wielbłąd i gdzie foka ma dłonie :)
            Co robią niedźwiadki, gdzie misie pandy siedzą,
            gdzie biegają tygrysy i co wilki jedzą...
            Obiad w barze “Miś” potem,
            wokół zoo przejazd kolejką raz jeszcze,
            i powrót do domu z powrotem.
            Tyle wrażeń - w głowie się nie mieści!

        Czwartek: Od rana znów deszcz pada,
            lecz nie przyjść do Klubu Seniora - nie wypada.
            Pani Maja (jak zawsze!) podkreśli, 
            jacy piękni i zadbani jesteśmy,
            i że mimo deszczu nam się chce...
            Posłuchaliśmy, jak dbać o cerę i wygląd świeży,
            że w życiu wszystko tylko od nas zależy...
            Co zrobimy z naszym ciałem i duszą...
            A tu kawa, drożdżówki, także pizze kuszą...
            Taki jeden zjadł całą “rzeźnicką” :)
            Potem się nie mógł ruszać...
            Inni po pół pizzy, herbatką popili,
            Znów do wnuków czas wracać - moi mili...

        Piątek: Spotkanie nad jeziorem w Lusowie.
            Niech każdy Mieszkaniec gminy się dowie,
            że półkolonie kończymy na sportowo:
            nordic walking, gimnastyka na trawie,
            potem obiad, wspólne śpiewy...
            Czy ja śnię czy jestem na jawie:
            66 lat skończyłam! I tak dobrze się bawię... :

Półkolonie dla Seniorów opisała studentka UTW  
 ~ T.K.

Na półkoloniach fajnie jest!
Po raz pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował półkolonie dla seniorów. Pierwszy turnus już się 

odbył w lipcu, natomiast drugi zaplanowano na 21 – 25 sierpnia. Są jeszcze wolne miejsca, dlatego – dla za-
chęty – prezentujemy wierszowane podsumowanie pierwszego turnusu. W programie półkolonii mnóstwo atrak-

cji: wycieczki, warsztaty, spotkania itp. Organizatorzy zapewniają poczęstunek w ciągu dnia. Koszt – 50 zł / os. 
Chętni, którzy chcieliby zapisać się na półkolonie, prosimy o kontakt pod nr tel. 507 099 603 lub 500 620 983 albo w biurze 

UTW przy ul. Poznańskiej 96 (bud. B Urzędu Gminy, I piętro, w GOK „Sezam”).  ~ ARz

~ stowarzyszenia
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~ stowarzyszenia

Zapraszamy członków koła na wycieczkę do Barda. Wy-
jazd 18 sierpnia o godz. 10.00. Zbiórka uczestników 
na parkingu koło kościoła w Tarnowie Podgórnym. 

Zapisy przyjmuje prezes Koła Zdzisław Braciszewski tel. 
517 586 267 (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń). Odbędą się tradycyjne zawody Bardo – Tarnowo 
Podgórne. Projekt jest dofinansowany przez Gminę Tarnowo 
Podgórne.  

27 sierpnia zapraszamy dzieci i młodzież do lat 16 na zawo-
dy wędkarskie na stawach w Baranowie. Zbiórka o 8.00. Połów 
ryb na 1 wędkę. Młodzież łowi pod opieką dorosłego opiekuna. 
Zawody dofinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Zarząd koła zaprasza członków na zawody spinningowe na 
rzece Warcie. Zbiórka uczestników 3 września o 7.00 na par-
kingu koło przystani w m. Zielonagóra k. Obrzycka. Zawody 
zaliczane do klasyfikacji GPx koła w spinningu.

Zapraszamy na otwarte zawody spinningowe z łodzi na je-
ziorze lusowskim. Zbiórka uczestników  

10 września o 7.00 na plaży w Lusowie. Organizator nie za-
bezpiecza łodzi. Dopuszcza się używanie silników elektrycz-
nych oraz echosond.  Zawody rozegrane zostaną jako dru-
żynowe. Drużynę stanowi 2-osobowa załoga łodzi. Zawody 
rozegrane zostaną o Puchar Starosty Poznańskiego za najlep-
szą załogę, Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne za naj-
większego szczupaka i Posła Waldy Dzikowskiego za naj-
większego okonia. Zawody odbędą się na żywej rybie. Załoga 
zobowiązana jest do posiadania odpowiedniej siatki do czaso-
wego przechowania ryb w dobrej kondycji. Punktacja zgodnie 
z zasadami organizacji sportu wędkarskiego. Zawody dofinan-
sowane przez Gminę Tarnowo Podgórne.

23 sierpnia odbyły się zawody o Puchar Wójta Gminy Tar-
nowo Podgórne. Na zawodach tych gościliśmy delegację koła 
w Bardo. Pomimo huśtawki pogodowej na starcie stanęło 11 
trzy osobowych drużyn oraz 27 zawodników indywidualnych. 
Ryba brała różnie. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła 
drużyna koła PZW Szamotuły Miasto przed drużynami Tar-
nowa Podgórnego II i Tarnowa Podgórnego I. W klasyfikacji 
indywidualnej zwyciężył Piotr Michalski przed Krzysztofem 
Kmieciakiem i Markiem Sikorskim.

W dniach 29 i 30 lipca odbyły się II Spławikowe Mistrzostwa 
Gminy w Wędkarstwie Spławikowym. Zorganizowane przez 
OSiR w Tarnowie Podgórnym. Zawody odbyły się w dwóch 
turach. Pierwszą turę wygrał Marek Sikorski przed Krzyszto-
fem Stanisławskim i Piotrem Limą. Drugą turę wygrał Dawid 
Baum przed Piotrem Michalskim i Rafałem Brachaczkiem. 
Całe zawody wygrał Dawid Baum przed Krzysztofem Stani-
sławskim i Piotrem Michalskim. Zwycięzcom gratulujemy.

6 sierpnia odbyły się zawody „Baranowo 2017” organizowa-
ne przez Sołtysów i Rady Sołeckie Baranowa, Przeźmierowa 
i Tarnowa Podgórnego. Do zawodów zgłosiło się 20 zawod-
ników. W zawody zwyciężył Darek Goroński przez Januszem 
Ostrowskim i Markiem Sikorskim. W kat. Kadetów zwyciężył 
Zellner Dominik. Największą rybę złowił Janusz Ostrowski. 
Na koniec zawodów uczestnicy zostali poczęstowani gorącym 
posiłkiem, a od rana raczyli się pączkami dostarczonymi przez 
p. Gąsiorka z firmy KOMPLET POLSKA. Zwycięzcy zostali 
wyróżnieniu pucharami.    

Prezes koła
~ Zdzisław Braciszewski

Wiadomości Wędkarskie

Fundacja „Otoczmy Troską Życie” po raz siódmy pra-
gnie zaprosić dzieci wraz z rodzinami z Gminy Tarno-
wo Podgórne na kolejny festyn z cyklu „Otoczmy Tro-

ską Dzieci” pod hasłem „Bądź dobry jak chleb”. W tym roku 
będziemy świętować 100 rocznicę śmierci św. Brata Alberta 
Chmielowskiego, który pomagał najuboższym, potrzebują-
cym i bezdomnym. Był założycielem pierwszych tzw. „ogrze-
walni” w Krakowie, które  dały początek schroniskom dla 
bezdomnych. Z racji 100 rocznicy śmierci organizujemy kon-

kurs wiedzy dla dzieci o działalności i życiu  
św. Alberta Chmielowskiego. 

Jak co roku dzieci będą mogły się również wykazać w kon-
kursach w trzech grupach wiekowych. Wziąć udział w warsz-
tatach plastycznych – decoupage  i konkursie plastycznym, 
konkursach sportowych: piłce nożnej i strzeleckim organizo-
wanym przez Bractwo Kurkowe. Rodzice i dzieci będą mo-
gli skorzystać z konsultacji specjalistów: ortopedy, dietetyka, 
pedagoga i psychologa. Nie zabraknie słodyczy i napojów, 
a rodzice będą mogli degustować kawę z firmy Strauss Cafe 
Poland. W tym roku również w myśl hasła „Jedzmy polskie 
jabłka” będziemy obdarowywać uczestników festynu jabł-
kami. Główną nagrodą festynu będzie tradycyjnie Miś oraz 
weekend w agroturystyce przy polu golfowym „Kalinowe 
Pole”. Nie zabraknie również występów artystycznych i do-
brej muzyki.

Zapraszamy wszystkich do dobrej zabawy w Szkole Pod-
stawowej „Akademia Pitagorasa” w Baranowie w niedzie-
lę 10 września w godz. 15.00 – 18.00

Festyn jest realizowany przy wsparciu finansowym Gminy 
Tarnowo Podgórne.

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

FESTYN „Bądź dobry jak chleb”
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Wielu z nas ubezpieczenie na życie kojarzy się głów-
nie z zabezpieczeniem życia, by np. w razie śmierci 
ubezpieczonego rodzina otrzymała świadczenie, po-

zwalające w godnych warunkach funkcjonować do czasu zorga-
nizowania wszystkiego od nowa. I tak może być w przypadku, 
kiedy to od nas wszystko zależy, a przede wszystkim byt rodzi-
ny. Innym powodem jest zabezpieczenie się na wypadek spłaty 
kredytu. Niektóre banki wymagają takiej formy zabezpieczenia 
kredytu. Jest to racjonalne nie tylko z punktu widzenia banku, 
ale również zabezpieczenia interesów rodziny. Są też powody 
bardziej prozaiczne na przykład nieślubne dziecko, wsparcie ja-
kiejś np. fundacji (przypomnę, że zabezpieczenie w umowie na 
życie nie wchodzi do masy spadkowej świadczenie – otrzymuje 
osoba wskazana w umowie kimkolwiek jest).  

Ale polisa na życie to o wiele więcej. Dobrze skomponowa-
na polisa to zabezpieczenie prawie od większości możliwych 
negatywnych zdarzeń. Jednak to wersja dla zasobnych klien-
tów. Polisę zatem trzeba komponować tak, aby zabezpieczała 
nasze największe obawy. Można oczywiście dobrać polisę tak, 
aby zabezpieczała nas po trochu od wszystkiego, ale można też 
skoncentrować się na rzeczach najważniejszych, które wyma-
gają szczególnej troski.

I tak polisę można zrobić „gołą” tzn. sama suma ubezpiecze-
nia na wypadek śmierci, polisa dla ludzi narażonych na wypad-
ki np. kierowcy zawodowi, handlowcy, dekarze i ludzie z branż 
zwiększonego ryzyka wypadków (oczywiście takie osoby mu-
szą rozwinąć polisę o umowy dodatkowe związane z wypad-
kami).  No i oczywiście polisa nakierowana głównie na pomoc 
w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu zdrowotne-

go. Można w końcu polisę przygotować tak, aby oprócz zabez-
pieczenia życia czy zdrowia generowała dla nas pieniądze na 
przyszłe lata. Nie na darmo szkolenie tylko z podstaw ubezpie-
czenia na życie z jego rozwinięciami trwa na początku dwa bite 
dni, a jako szkoleniowiec jednej z największych firm ubezpie-
czeniowych mogę powiedzieć, że tak naprawdę nigdy się nie 
kończy, bo, aby zgłębić wszystkie zakamarki polis, trzeba po-
święcić dużo czasu. 

Tę całą wiedzę zabieramy ze sobą na spotkanie z klientami, 
którzy muszą uzbroić się w cierpliwość, chcąc uzyskać odpo-
wiednie rozwiązanie. Moje niedawne spotkanie z klientem do-
tyczące ubezpieczenia na życie trwało trzy godziny i nie skoń-
czyło się na tej jednej rozmowie. Ale standardowe spotkanie 
trwa krócej, około godziny, więc nie ma się co bać spotkania 
z doradcą.   

Rynek prywatnych ubezpieczeń w Polsce cały czas jest jeszcze 
w fazie wzrostu, znaczna część ludzi nadal nie ma swojej prywat-
nej polisy na życie, większość zadowala się rozwiązaniem ubez-
pieczenia grupowego w firmie, w której pracuje. Ale czy to jest 
właściwe rozumowanie? Z mojego punktu widzenia nie, oczywi-
ście ja mogę nie być wiarygodny, bo jestem konsultantem i agen-
tem. Ale sami pomyślcie, kiedy polisa grupowa się kończy i kie-
dy nie dostaniecie odszkodowania. Prywatna polisa na życie nie 
musi się nigdy kończyć, to decyzja ubezpieczonego. Proszę o tym 
myśleć przy zawieraniu ubezpieczenia. Szczegółowe informacje 
otrzymają Państwo podczas rozmowy z konsultantem. 

~ Dariusz Jóźwik 
Konsultant ds. ubezpieczeń i inwestycji

jozwik.dariusz@live.com

Jak skomponować dobre ubezpieczenie

Zadbaj o plecy!

Na kondycję naszych pleców pra-
cujemy przez całe życie. Nie-
prawidłowa postawa i długie 

godziny spędzone w pozycji siedzącej 
przed komputerem sprzyjają nadmier-
nym obciążeniem mięśni szyi i odcinka 
szyjnego kręgosłupa. 

Szyjna część kręgosłupa to delikat-
na konstrukcja zbudowana z 7 kręgów, 
są one mniejsze niż pozostałe kręgi, ale 
pełnią bardzo ważną rolę. Przez wą-
skie otwory w tych kręgach przebiegają 
wszystkie najważniejsze nerwy. Kiedy 
dochodzi do zmian zwyrodnieniowych 
nerwy uciskane są przez zdeformowane 
kręgi, w wyniku czego odczuwasz ból 
szyi i głowy, drętwienie rąk, a nawet ból 
w klatce piersiowej. Choroba zwyrod-
nieniowa stawów powstaje w wyniku 
ich „zużycia”. Urazy mechaniczne, per-
manentne obciążenie stawów przez całe 
życie doprowadzają do mechanicznego 
ścierania się chrząstki stawowej. W osta-
teczności, na trzonach kręgów tworzą 
się nadżerki i torbiele, które są przyczy-

ną sztywności i ograniczonej ruchomo-
ści karku oraz silnego bólu. Szczególnie 
niekorzystną pozycją dla kręgosłupa jest 
pozycja siedząca, brak podparcia odcinka 
lędźwiowego z głową wysunięta w przód 
powodują dodatkowe obciążenia. Napi-
nają się mięśnie pleców, karku i szyi, co 
negatywnie wpływa na układ oddecho-
wy i krwionośny. Mięśnie zaczynają się 
męczyć, słabną i tracą swoje właściwości 
stabilizacyjne. Nadmierne zmęczenie lub 
napięcie mięśni może powodować tzw. 
„wypadnięcie dysku”. Dyskopatia jest 
bardzo groźna, w zaawansowanych sta-
diach „dysk” uciska na korzeń nerwowy i 
powoduje drętwienia rąk, a gdy uciska na 
naczynia krwionośne może powodować 
niedokrwienie mózgu.

W obliczu tylu problemów, jakie mamy 
z kręgosłupem, rodzi się pytanie – jak o 
niego prawidłowo zadbać? Już pierw-
szy ból powinien nam uświadomić, że 
układ mięśniowo-szkieletowy jest nad-
miernie obciążony i potrzebuje pomocy. 
Gdy ból  pojawia się od czasu do czasu i 
związany jest z długim siedzeniem przed 
telewizorem czy komputerem, można sa-
memu wykonać szereg rozluźniających 

ćwiczeń. Jednak gdy ból jest przewlekły 
i promieniujący, to może wskazywać na 
poważne zaburzenia, dlatego wskazana 
jest wizyta u fizjoterapeuty. 

Istotne znaczenie w walce z bólem i 
wzmożonym napięciem mięśniowym 
ma rehabilitacja. Jedną ze składowych 
procesów usprawniania jest kinezytera-
pia (leczenie ruchem), która zapobiega 
wtórnym zmianom w układzie kostno-
-stawowo-mięśniowym, poprawia ogól-
ną wydolność i działa profilaktycznie. 
W zwalczaniu zespołu przeciążeniowo-
-bólowego kręgosłupa pomocny jest ma-
saż rozluźniający i głęboki oraz terapia 
manualna. Celem terapii będzie norma-
lizacja zbyt napiętych mięśni i tkanek, 
a także zwiększenie ruchomości w za-
blokowanych segmentach kręgosłupa. 
W przypadku zmian zwyrodnieniowych 
nie ma metody, która na trwałe wyleczy 
zmiany ale odpowiednia terapia może 
zmniejszyć dolegliwości bólowe. Dla-
tego warto wybrać się do fizjoterapeuty, 
który całościowo zaopiekuje się pacjen-
tem i pomoże w walce z bólem.

~ Magdalena Malec  
www.bomedica.com.pl
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Każda z nas ma jakieś odstępstwa od idealnej figury, ale 
to nie znaczy, że nie można ich ukryć! Wystarczy, że 
przy wyborze nowej sukienki zastosujesz się do kilku 

rad dotyczących tego jak ją dobrać do swojej sylwetki. Stosu-
jąc się do prostych wskazówek, podkreślisz zalety swoje figu-
ry i ukryjesz to co może wydać się nie do końca doskonałe.

Pełne biodra i uda (sylwetka: gruszka)
Sukienka dla kobiet z figurą gruszki z pełnych biodrach i 

udami nie powinna być krótsza niż kilka centymetry powy-
żej kolana. Wybierz suknię z dołem w kształcie litery A i ko-
niecznie zwróć uwagę, aby nie była za szeroka. Bardzo dobrze 
sprawdzają się także sukienki z kontrafałdami.

Aby odwrócić uwagę od dolnej części ciała, wybrać sukien-
kę z głęboki dekolt w kształcie litery V, kantar lub ze zdobie-
niami w górnej części sukienki.

Krągłości w pasie (sylwetka: jabłko)
Jeśli masz figurę w kształcie jabłka z krągłościami w talii, 

musisz wydłużyć wygląd tułowia. Wybierz suknię z podwyż-
szoną talią, aby na nowo zarysować swoją figurę. Pomocny 
może okazać się stanik który dobrze podtrzymuje piesi. 

Bezwzględnie unikaj grubych pasów wokół brzucha, a za-
miast pasków wybierz łańcuszek lub szarfę zawieszoną nisko 
na biodrach.

Okrągłe ramiona
Sukienki bez rękawów i z krótkimi rękawami zdecydowanie 

nie są dla Ciebie. Zamiast tego wybierz bufiaste lub dzwono-
wate rękawy 3/4 lub nawet całej długości, aby ukryć krągłości 
lub obwisłe ramiona.

Mały biust
Jeśli nie zostałaś obdarzona dużym biustem, to unikaj sukni 

z głębokim dekoltem. Wybierz sukienki z odkrytymi plecami i 
zawieszone wokół szyi. Cekiny lub inne ozdoby w górnej czę-
ści dodadzą tobie trochę kształtów.

Duży biust
Sukienka zawieszona wokół lub blisko szyi z głębokim de-

kolt w kształcie litery V to bardzo dobry wybór dla kobiet, któ-
re chcą, aby piersi wyglądały atrakcyjnie, odrobinę drobniej 
i smuklej. Wybieraj cienkie tkaniny, które „prześlizgują” się 

wokół ciała i unikaj takich, które ściśle przylegają/obwiązują 
ciało powodując, że piersi wyglądają na zbyt duże.

Aby trochę odwrócić uwagę od biustu i zrównoważyć pro-
porcje z dolną część ciała, wybierz sukienkę z dołem w kształ-
cie litery A, kończącą się kilka centymetrów powyżej kolan.

Rozmiar PLUS SIZE
Zrezygnuj ukrywania się w workowatych warstwowych su-

kienkach – sprawiają, że wyglądasz w nich na jeszcze większą 
niż jesteś w rzeczywistości. Wybieraj tkaniny, które nie przy-
legają do ciała i ładnie okrywają Twoje ciało.

Luźne sukienki bardzo ładnie wyglądają na kobietach o peł-
nych kształtach. Nie unikaj kolorów i bogatych wzorów.

Bardzo szczupła figura (m.in. sylwetka: prostokąt)
Wełniane sukienki są świetnym wyborem dla bardzo szczu-

płej figury. Dodaj warstwy do sukienki, na przykład swe-
ter cardigan lub dopasowaną kurtkę, aby dodać sobie trochę 
kształtów. Jeśli masz bardzo szczupłe nogi, unikaj sukienek 
mini i wybierz dłuższe, lekkie, płynące sukienki.

Szczupłe kobiety mogą dodać gruby pas. aby dodać talii 
więcej wyrazu.

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

Jak dobrać sukienkę do swojej figury

WZP.6721.18.2014
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rumianku, w rejonie ulic: 
Nowej, Parkowej i Szkolnej - część „B” (obejmująca działki nr 31/1, 34/3, 34/4 przy ul. Nowej)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu -\i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 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 późn. zm.) za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rumianku, w rejonie ulic: 
Nowej, Parkowej i Szkolnej - część „B” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 września 2017 r. do 29 września 2017 r. 
w godzinach pracy urzędu, ul. Poznańska 115 - budynek A, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 4 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gmi-
ny w Tarnowie Podgórnym o godz.16.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska / 
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 wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2017 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Problemy z jedzeniem stały się chorobą, która wymaga le-
czenia i częstokroć też psychoterapii ze względu na bardzo 
niszczące dla organizmu skutki tego zaburzenia. Nadwa-

ga lub otyłość mogą mieć wiele przyczyn. Często są przykrywką 
dla problemów, z którymi nie wiadomo jak sobie poradzić. Bo-
rykający się z problemem otyłości, pomimo stosowania najnow-
szych, coraz „cudowniejszych” diet, po jakimś czasie poddaje się 
godząc się z porażką. Wiele osób ustawicznie liczy kalorie, ciągle 
jest na „jakiejś” diecie, codziennie waży się uzależniając od wska-
zówki na wadze swój nastrój. W konsekwencji je to, czego tak na-
prawdę nie lubi opierając się kulinarnym przyjemnościom i całymi 
tygodniami przechodzi katorgi, wszystko po to, żeby zgubić kilo-
gramy. Często niestety nie przynosi to oczekiwanego efektu, bo 
kiedy osoby te skończą dietę i zaczynają jeść normalnie, bardzo 
szybko osiągają poprzednią lub jeszcze większą masę ciała. Jeże-
li zadziałamy objawowo na otyłość, nie likwidując jednocześnie 
jej przyczyny, prawie zawsze pojawi się tzw. efekt jo-jo. Jeśli nie 
wiemy, co powoduje nasze problemy to walczymy na oślep. Trze-
ba pamiętać, że z każdą nieudaną próba odchudzania maleją nasze 
szanse na sukces. Z jednej strony osłabiamy organizm (spowalnia-
my metabolizm, powodujemy braki na poziomie mikro -  i makro-
elementów), z drugiej - tracimy motywację, która potrzebna jest, 
aby wytrwać w drodze do szlankownej sylwetki.

Psychologiczne i społeczne funkcje jedzenia, czyli co nas łą-
czy z jedzeniem

Jedzenie w życiu człowieka pełni wiele różnych funkcji. Nie jest 
to tylko zaspokajanie głodu fizjologicznego, bo wokół spożywa-
nia posiłków koncentruje się wiele naszych zachowań w obrębie 
naszej codziennej kultury: jemy, żeby celebrować bycie razem, 
świętujemy jedząc czy pocieszamy się jedząc. Nie ma w tym nic 
złego, dopóki nie tracimy nad tym kontroli. I tak zamiast rozwią-
zywać problemy dnia codziennego, to je zajadamy, zamiast wy-
rażać uczucia, objadamy się w nadmiarze słodyczami i niejedno-
krotnie świętowanie zamieniamy w niekontrolowane obżarstwo. 
Odbieramy sobie też przyjemność, gdy w jedzeniu widzimy wroga 
i w obawie przed kilogramami próbujemy sprowadzić je do wy-
miaru fizjologii, ignorując cały kulturowy aspekt. Najczęściej oso-
by będące na diecie właśnie w ten sposób myślą o jedzeniu. Ci, 
którzy chcieli schudnąć, najczęściej zyskiwali dodatkowe kilogra-
my poddając się przeogromnej kontroli i ograniczeniom, co powo-
dowało w końcu „rzucanie się na jedzenie”, żeby sprawić sobie po 
tygodniach katorżniczej walki przyjemność. I tutaj sprawdza się 
zasada złotego środka – jedzenie dla przyjemności i świętowanie, 
bez objadania się i tracenia kontroli. Możliwe jest to wtedy, kie-
dy jesteśmy świadomi siebie, swoich potrzeb i emocji, które jedze-
niu towarzyszą.

Od czego zacząć odchudzanie?
Najpierw powinna nastąpić diagnoza problemu, w której 

uwzględnia się czynniki biomedyczne (choroby, przyjmowane 
leki, dziedziczenie itp.), środowiskowe (nawyki żywieniowe, styl 
życia, aktywność fizyczną, wsparcie bliskich) oraz psychologicz-
ne (poczucie własnej wartości, sposoby radzenia sobie ze stre-
sem i emocjami oraz umiejętność samokontroli). Dopiero, kiedy 
będziemy wiedzieć, gdzie leży problem, możemy zabrać się za 
jego rozwiązywanie. W jednym przypadku najpierw będzie musiał 
wkroczyć lekarz endokrynolog, w innym pomoże dietetyk z pla-
nem zmiany dotychczasowych złych nawyków żywieniowych. 
Problemy odżywiania najczęściej maskują inne problemy, bowiem 
najczęściej u podłoża objadania się leżą trudności inne niż słabość 

do słodyczy. Najczęściej są to problemy z emocjami w szczególno-
ści z nie konstruktywnym wyrażaniem złości, a także wstydem, po-
czuciem winy czy z nieradzeniem sobie z przeżywanym stresem. 

Nadwaga a nasze geny
Dzieci otyłych rodziców czy dziadków są bardziej narażoni na 

problem otyłości. Nie jest to czynnik determinujący. W procesie 
chudnięcia warto, żeby w naszym myśleniu pojawiło się: „Nie mu-
szę być otyła tak jak moja mama/tata o ile nie będę mieć nawyków 
żywieniowych i stylu życia jak on/a”. Specjaliści potwierdzają po-
gląd, że poza sytuacjami wyjątkowymi problem zbędnych kilogra-
mów to problem złych zwyczajów żywieniowych. To dotyczy za-
równo kulinarnych przyzwyczajeń, jak i czynników wpływających 
na jedzenie, na przykład radzenia sobie w ten sposób ze stresem.

Pomoc psychoterapeutyczna w procesie chudnięcia
Każdemu klientowi w procesie chudnięcia pomaga się inaczej, 

ponieważ każdy człowiek i historia jego życia jest inna. Zawsze za-
czynam od jej poznania i dopiero wówczas wspólnie z klientem za-
stanawiamy się na rozwiązywaniu, jakich problemów powinniśmy 
się najpierw skupić zanim zaczniemy zajmować się problemem 
związanym z „jedzeniem”. Na problem otyłości trzeba patrzeć ho-
listycznie, dlatego współpracuję z dietetykiem oraz trenerem per-
sonalnym. Chudnięcie musi odbywać się na trzech równoległych 
poziomach. Klient z dietetykiem ustala dietę, ćwiczy z trenerem, 
który dobiera dla niego indywidualny trening. Kolejna sfera, o któ-
rej już wcześniej wspomniałam to sfera dotycząca psychiki i prze-
żywania emocji. Używając metafory można powiedzieć, że kiedy 
ktoś kompulsywnie objada się, to znaczy, że jest głodny jakichś 
uczuć. Zazwyczaj chodzi o niezaspokojone potrzeby z dzieciń-
stwa: miłości, bliskości, poczucia bezpieczeństwa oraz opieki ro-
dziców. Pustka emocjonalna wypełniana jest np. słodyczami, a ry-
tuały związane z jedzeniem często mają nieświadomie zagłuszać 
samotność i smutek. 

Psychoterapia dzieje się poza gabinetem
Podstawowym elementem w procesie psychoterapii osób z nad-

wagą jest zmiana myślenia i poprawa poczucia własnej wartości 
i nie uzależniania go od kilogramów. Myślenia o sobie, swoich 
możliwościach, o swoim ciele, o tym, co to znaczy sukces (w przy-
padku odchudzania), o tym, czym jest dla nas jedzenie, czym 
w końcu powinno być „bycie na diecie”. Niezbędna jest zmiana 
tych myślowych schematów, ponieważ to od nich się wszystko za-
czyna. Problem z wytrwaniem i z osiągnięciem celu też przecież 
ma swój początek i koniec w myśleniu. Motywacja jest wytwo-
rem naszych myśli. To nie odrębny byt, tylko część nas, na którą 
tylko my mamy wpływ. Bardzo często w naszym myśleniu popeł-
niamy błędy, które zamiast nas motywować demotywują, uzależ-
niając nas od celu i nie pozwalając nam na dawanie sobie prawa do 
błędu. Warto pamiętać, że im więcej stosujemy diet odchudzają-
cych, w szczególności takich, w których nakładamy na siebie licz-
ne ograniczenia, tym motywacja staje się słabsza. Nabycie nowych 
nawyków, aby mogło dojść do pozytywnej przemiany wewnętrz-
nej jest procesem długotrwałym, dlatego psychoterapia może 
czasem trwać kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt miesięcy. Czas 
trwania terapii jest sprawą bardzo indywidualną, zależy od wielu 
czynników, które zgłasza osoba trafiając do gabinetu i jej moty-
wacji do zmiany. Aby skutecznie schudnąć potrzebne są zmiany 
nie tylko w diecie i aktywności fizycznej, lecz także w nastawieniu 
wobec procesu odchudzania. 

~ Małgorzata Remlein – psycholog
www.malgorzataremlein.pl

Gdy myślenie o jedzeniu staje się problemem
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Co czytali sobie, kiedy byli 
mali? – książka autorstwa Ewy 
Świerżewskiej i Jarosława Mi-

kołajewskiego – to 24 wywiady ze zna-
nymi osobami życia publicznego. Ty-
tuł interesujący, ciekawy, modny – bo 
dzisiaj wszyscy wszystko chcemy wie-
dzieć, szczególnie ciekawostki z ży-
cia znanych i sławnych osób. A książ-
ka zaspokaja tę ciekawość, oczywiście 
w dobrym tego słowa znaczeniu. To 
rozmowy, jakie przeprowadzili autorzy 
ze znanymi osobami. Zapytali aktorów, 
pisarzy, ludzi nauki, sportowców, pio-
senkarzy, jakie książki czytali w latach 
młodości, jaką książkę zabierali na wa-
kacje lub spędzali czas w zimowe wie-
czory, jaki tytuł pozostał w ich pamię-
ci, jaka książka wywarła na nich wtedy 
wrażenie. Dlaczego te tytuły, a nie inne. 
Swoje tajemnice zdradzają m. in. profe-
sorowie Jerzy Bralczyk i Wiktor Osia-
tyński oraz Michał Rusinek, poetka 
Julia Hartwig, sportowcy Robert Korze-
niowski i Tomasz Majewski, podróżnik 
Marek Kamiński, aktorzy Krystyna Jan-
da i Janusz Gajos, muzycy Kazik Sta-
szewski, Grzegorz Turnau, piosenkar-
ka Aga Zaryan, reżyser Andrzej Wajda, 

himalaistka Anna Czerwińska czy zna-
na psychoterapeutka Ewa Woydyłło.  
Co nas kształtuje w okresie dorasta-
nia, jak pierwsze lektury wpłynęły na 
to kim jesteśmy. Jak ważne są pierwsze 
lektury dla nas, dla naszych dzieci. To 
dobry czas na przypomnienie książek 
z dzieciństwa, lektur z młodości. Każ-
dy ma inne wspomnienia, inne ulubio-
ne lektury, niektóre pozostają w pamię-
ci na całe życie. Może warto zachęcić 
najmłodszych do kontaktu z książką 
i przekonać, że książka to też zabawa, 
przyjemna forma spędzania wolnego 
czasu, że wakacje to niekoniecznie nic-
nierobienie, że wysiłek intelektualny, to 
też przyjemna forma spędzania czasu. 
Książki dzieciństwa – w czasie urlopu 
to dobry moment na chwile wspomnień, 
przypomnienie czasu minionego. Daw-
nych wspomnień czar, czyli książki, na 
których wychowało się kilka pokoleń 
Polaków. Większość tytułów można dzi-
siaj bez problemu dostać, są wznawia-
ne, wzbudzają również zainteresowanie 
najmłodszych. 

Podróże, dalekie lądy, ciekawe przy-
gody – to tematy, które zawsze zainte-
resują, niezależnie od tego, jak szybko 

zmienia się świat. Klasyka literatury to 
dobra podstawa do rozbudzania innych 
zainteresowań. Nieśmiertelne przygody 
„Ani z Zielonego Wzgórza” czy” Kubu-
sia Puchatka„ , „Tytusa, Romka i A’Tom-
ka”, „Dzieci z Bullerbyn”, „Przygo-
dy Koziołka Matołka”, „Lokomotywa” 
„Brzechwa dzieciom”, „Baśnie Andre-
sena”… – i wiele, wiele innych. To dobra 
lektura dla najmłodszych przez zaśnię-
ciem. Od wielu lat Fundacji ABCXXI 
zachęca, aby czytać dzieciom przynaj-
mniej 20 minut dziennie. Codziennie. 
W Bibliotece duży wybór ksią-
żek dla dzieci w różnym wieku. 
Przypominamy, że Biblioteka Publiczna 
w Tarnowie Podgórnym nie ma przerwy 
wakacyjnej. W lipcu i sierpniu wszyscy 
zainteresowani mogą korzystać ze zbio-
rów Biblioteki. Jak zawsze duży wy-
bór nowości dla wszystkich od lat 3 do 
…103, z różnych półek, z różnych dzia-
łów, także książki z dużym drukiem . 
Ciekawa literatura w wersji książkowej 
i w formie audiobooków. Zapraszamy 
codziennie. 

~ I.B. 

Okazja do nawiązania nowych znajomości, ale i porady 
z zakresu mody i wyglądu oraz rozwoju osobistego – 
to wszystko czekać będzie uczestniczki Akademii Ko-

biecości i Biznesu. Na spotkania, które od września odbywać 
się będą w Gminie Tarnowo Podgórne, zaproszone są wszyst-
kie kobiety, które chcą się rozwijać.

– Pewnego jesiennego dnia uczestniczyłam w fantastycz-
nym wydarzeniu – „Rozwijalnia Kobiet” w Swarzędzu. By-
łam pod ogromnym wrażeniem tego, co się tam działo. Bar-
dzo dużo dowiedziałam się na temat mody i trendów oraz 
o pewności siebie. Magicznym czasem była przerwa networ-
kingowa, podczas której kobiety się poznawały, wymieniały 
informacjami o tym co robią i oczywiście numerami telefo-
nów lub wizytówkami. To było fantastyczne! A w mojej gło-
wie zaświtała myśl: „trzeba coś takiego zrobić w Rokietni-
cy – opowiada o początkach projektu prowadząca spotkania 
Agnieszka Waszyńska.

Pomysł sprawdził się w sąsiadującej z naszą gminie, gdzie 
kobiety spotykają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca. Od 
września spotkania odbywać się będą także w Gminie Tarno-
wo Podgórne.

Do kogo są adresowane? Do kobiet: matek, żon, pracujących 
w domu, w firmie lub prowadzących swój biznes. – Naszym 
celem jest aktywizacja kobiet, żeby pomyślały o sobie „Teraz 
czas dla mnie, jestem ważna i zrobię dla siebie coś miłego”. 
Akademia Kobiecości i Biznesu to źródło wiedzy, rozwoju oso-
bistego i radości. Miejsce, gdzie podczas przerwy networkin-
gowej będziecie mogły nawiązać nowe relacje biznesowe i po-
kazać czym się zajmujecie. Miejsce, gdzie będzie można się 
dowiedzieć jak czerpać z rynku lokalnego i zyskać partnerów 
do współpracy – opisuje Agnieszka Waszyńska. Szersze infor-
macje o pierwszym spotkaniu Akademii Kobiecości i Bizne-
su podamy we wrześniowym numerze Tarnowej Kultury i na 
stronie www.goksezam.pl. ~ Jarek Krawczyk

Ciekawe spotkania dla kobiet
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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 dostępne:
- w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) pon. - pt. w godz. 9-15
- w Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) pon. - pt. w godz. 15-20 (od września)
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) przed seansami i wt. - pt. w godz. 16-20 (od września)
- online w serwisie Bilety24 i na stronie www.goksezam.pl

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Mała Wielka Stopa”
niedziela, 20 sierpinia godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł (dzieci), 1 zł (opiekunowie)

Kino Zielone Oko zaprasza: „Valerian i Miasto Tysiąca Planet”
niedziela, 20 sierpnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

VII Ogólnopolski Festiwal Bluesowy BLusowo
sobota, 26 sierpnia godz. 13.30, Val di Sole i plac przy kościele w Lusowie. Wstęp wolny.

Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne
niedziela,  27 sierpnia godz. 10.30, kościół i plac przy kościele w Lusowie. Wstęp wolny.

XVIII Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych
niedziela, 27 sierpnia godz. 12.45, plac przy kościele w Lusowie. Wstęp wolny.

Koncert zespołu TGD
niedziela, 27 sierpnia godz. 19, plac przy kościele w Lusowie. Wstęp wolny.

Spektakl „Artysta Miłosierdzia” Teatru Hagiograf
sobota, 2 września godz. 17, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Kino Zielone Oko dla dzieci: szczegóły w TarNowej Kulturze
niedziela, 3 września godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł (dzieci), 1 zł (opiekunowie)

Lusowskie Spotkania Muzyczne - Chór Dziewczęcy „Skowronki”
niedziela, 3 września godz. 13, kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

Kino Zielone Oko zaprasza: szczegóły w TarNowej Kulturze
niedziela, 3 września godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Nabory do zespołów artystycznych i kół zainteresowań GOK „SEZAM”
pon-pt, 4-8 września godz. 16-20, Centrum Kultury Przeźmierowo, Dom Kultury Tarnowo Podgórne

Kino Zielone Oko dla dzieci: szczegóły w TarNowej Kulturze
niedziela, 10 września godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł (dzieci), 1 zł (opiekunowie)

Kino Zielone Oko zaprasza: szczegóły w TarNowej Kulturze
niedziela, 10 września godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Raz Dwa Trzy - koncert
sobota, 16 września godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 45 zł

Afisz
~ gok
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Wiedzieliście, że bluesa można… tańczyć? Udowod-
ni to Hanna Pauloskaya, która zaprosi do tańca pu-
bliczność siódmej edycji Festiwalu BLusowo. Na 

festiwalu zagrają m. in. Amerykanin Chuc Frazier z zespołem, 
legenda polskiego bluesa – Hot Water oraz mieszkająca w na-
szej gminie, a znana także daleko poza jej granicami Joanna 
Pilarska z zespołem.

Tym, co przyciąga do Lusowa rzesze fanów bluesa jest wyjąt-
kowa sceneria i niepowtarzalna atmosfera. Główna scena ulo-
kowana jest na przykościelnym placu, w pobliżu Jeziora Lu-
sowskiego. Mniejsza mieści się tuż nad wodą – w ośrodku Val 
di Sole. W obu miejscach przez 12 godzin słuchać będzie można 
najróżniejszych odmian bluesa.

Akustyczne, momentami subtelne granie zaproponuje Iga 
i Igi Tata, który tworzą Iga Grzebielucha i jej ojciec, Irek Grze-
bielucha. Inny rodzinny duet – The Louders – zaprezentuje zu-
pełnie innego bluesa. Po energetycznym i głośnym występie, 
który w ubiegłym roku dał braciom Adamowi i Krzysztofowi 
Pasiece tytuł Grand Prix BLusowo 2016 można mieć nadzieję 
na znakomity koncert.

Tegoroczny finał konkursu również zapowiada się cieka-
wie. Zagrają: poznański zespół C Major Seven, George Dyer 
Band, amerykańsko-meksykańsko-polski zespół z Wrocławia, 
pabianicki bluesman Goggis ze swoim zespołem oraz duet Pola 
Chobot & Adam Baran, czyli akustyczne, bluesowe wcielenie 
członków triphopowego zespołu Jabłonka. Te cztery zespoły 
ubiegać się będą o główną nagrodę w wysokości 2500 zł, a ich 
występy oceni jury pod przewodnictwem znawcy bluesa, zna-
nego dziennikarza muzycznego Ryszarda Glogera.

Po sześcioletniej przerwie w Lusowie zagra także Joanna Pi-
larska z zespołem. Znana również jako JoPil artystka z Tarno-
wa Podgórnego koncertuje nie tylko w całym kraju, lecz tak-
że w Czechach, Danii, Norwegii, Niemczech, we Francji i we 
Włoszech. Współtworzyła żeńskie trio Woman Blues Band, 
współpracowała z zespołem Na Drodze, w ostatnich latach sku-
pia się na karierze solowej i wykonywaniu własnych piosenek. 
Dwukrotnie zajęła 3. miejsce w kategorii „bluesowa wokalistka 
roku” czasopisma Twój Blues. W 2015 roku jako jedyna Po-
lka wygrała plebiscyt międzynarodowej platformy Artist Si-
gnal. W rozmaitych projektach współpracuje ze znanym harmo-
nijkarzem Krzysztofem Gąszewskim, którego także usłyszymy 
w Lusowie.

Po raz pierwszy festiwal BLusowo gościć będzie legendę blu-
esa z Poznania – Hot Water. Grupa, która z impetem powró-
ciła na muzyczną scenę wydanym w ubiegłym roku albumem 
„Elektryczny kot”, swoją karierę zaczynała w latach 90. Zagrała 
na wszystkich najważniejszych festiwalach bluesowych, a z Hot 
Water występowali gościnnie m. in. Małgorzata Ostrowska, Da-
riusz Kozakiewicz, Wojciech Waglewski, Krzysztof Ścierański, 
Michał Urbaniak, Tadeusz Nalepa, Taj Mahal i wielu innych. 

Fuzję bluesa, jazzu, rocka i soulu usłyszymy w wykonaniu 
Chuca Fraziera. Pochodzący z Teksasu muzyk już jako dziec-
ko grał na gitarze i bardzo wcześnie zaczął koncertować z roz-
maitymi zespołami z rodzinnego Houston. Podczas trasy kon-
certowej po Europie z zespołem Sonny’ego Scharocka, artysta 
zakochał się w Starym Kontynencie i do dziś większość roku 
spędza po naszej stornie oceanu. Jego europejskie występy, 

szczególnie w Skandynawii, cieszą się ogromną popularnością. 
Kilka razy do roku artysta powraca także do USA, gdzie grywa 
w najważniejszych klubach muzycznych. W dorobku ma kilka 
autorskich płyt oraz ponad 30 projektów, w których udzielał się 
jako muzyk sesyjny. Jak mało kto potrafi zjednywać sobie pu-
bliczność, a oprócz własnych kompozycji wykonuje standardy 
takich mistrzów jak Jimi Hendrix, Albert Collins, czy Chuck 
Berry, zwykle w zaskakujących aranżacjach.

Ostatnim wykonawcą festiwalu będzie Wielebny Blues 
Band. Grupa założona w Ostrowie Wielkopolskim przez ks. 
Arkadiusza „Wielebnego” Wieczorka wystąpi tuż po koncercie 
Chuca Fraziera na małej scenie w ośrodku Val di Sole. W tym 
samym miejscu odbędzie się również jam session, które zwień-
czy imprezę.

BLusowo to nie tylko koncerty! Po raz pierwszy w ramach 
festiwalu odbędą się warsztaty tańca bluesowego, które roz-
poczną się o 13.30 i powracać w skróconej formie będą przez 
cały wieczór. Na najmłodszych czekać będzie natomiast Dzie-
cięca Strefa Artystyczna, z licznymi atrakcjami, warsztatami 
i animacjami. Zapraszamy do Lusowa w sobotę, 26 sierpnia od 
13.30. Wstęp wolny!

~ Jarek Krawczyk

PROGRAM
13.30  warsztaty taneczne – Hanna Paulouskaya (scena Val 

di Sole)
14.30 Iga i Igi Tata (scena Val di Sole)
15.30  finał konkursu: C Major Seven, George Dyer Band, 

Goggis, Pola Chobot & Adam Baran (scena Val di 
Sole)

17.45  parada bluesowa (przejście z Val di Sole na plac przy 
kościele)

18.00 The Louders (scena główna – plac przy kościele)
18.45  Ogłoszenie wyników konkursu (scena główna - plac 

przy kościele)
19.00  Joanna Pilarska Band (scena główna – plac przy ko-

ściele)
19.45  warsztaty taneczne – Hanna Paulouskaya (scena 

główna – plac przy kościele)
20.00 Hot Water (scena główna – plac przy kościele)
21.00  warsztaty taneczne – Hanna Paulouskaya (scena 

główna – plac przy kościele)
21.15  Chuck Frazier (scena główna – plac przy kościele)
22.15 Wielebny Blues Band (scena Val di Sole)
23.15 Jam Session (scena Val di Sole)

Najróżniejsze odmiany bluesa
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Od lat tworzą piękne i ważne 
piosenki, mają na koncie także 
wielkie przeboje, z „Trudno nie 

wierzyć w nic” na czele.  A przy tym do-
skonale czują się w interpretowaniu kla-
syków: Agnieszki Osieckiej czy Wojcie-
cha Młynarskiego. Raz Dwa Trzy, jeden 
z najciekawszych polskich zespołów, 
wystąpi w Przeźmierowie.

Grupa od wielu lat udowadnia, że 
można podążać własną drogą, trzymać 
się autorskich pomysłów i estetyki, 
a jednocześnie osiągnąć popularność 
i cieszyć się nieustającą życzliwością 
fanów i krytyków. W warstwie mu-
zycznej elementy rocka przenikają się 
z kołyszącymi, sennymi bossa novami, 
kojącymi rytmami reggae i miękko otu-
lającymi dźwiękami gitar, akordeonu 
i kontrabasu. Raz Dwa Trzy jest przy 
tym jednym z tych zespołów, które 
bardzo poważnie traktują tekst. Pisane 
przez wokalistę Adama Nowaka słowa 
są kunsztownie skonstruowanymi opo-
wieściami z głębokim przesłaniem. Nie 
boi się on pytać o rzeczy trudne i osta-
teczne. Jego liryka porusza i pozostaje 
w słuchaczu. 

Założona w 1990 roku grupa nie tyl-
ko wykonuje własne utwory, ale potrafi 

Jak świeże bułeczki rozchodzą się bilety na dwa spektakle 
kabaretu Hrabi. Najnowszy program „Cyrkuśniki” grupa 
zaprezentuje w Centrum Kultury Przeźmierowo w piątek, 

29 września o godz. 17 i o godz. 20.
Z nazwą programu wiąże się pewna anegdota: podobno gdy 

lata temu Dariusz Kamys wszedł do sklepu spożywczego usły-
szał: „Patrzcie, idzie nasz miejscowy cyrkuśnik”. Artysta sło-
wo zapamiętał bardzo dobrze i użyczył go do najnowszego 
programu zielonogórskiego zespołu.

Hrabi to jeden z ciekawszych polskich kabaretów. Założoną w 
2002 roku formację tworzą związani wcześniej z legendarnym 
kabaretem Potem: Joanna Kołaczkowska i Dariusz Kamys oraz 
Tomasz Majer i Łukasz Pietsch. Doskonała aktorsko i literacko 
grupa potrafi bawić do łez, o czym publiczność w gminie Tarno-
wo Podgórne mogła się przekonać już dwukrotnie.

Trzecia okazja na spotkanie z inteligentnym humorem 
kabaretu Hrabi już w piątek, 29 września. Kabaret z naj-
nowszym programem wystąpi w Centrum Kultury Przeźmie-
rowo dwukrotnie: o godz. 17 i 20. Bilety w cenie 65 zł można 
kupować w siedzibie GOK „SEZAM” w Tarnowie Podgór-
nym (w godz. 9-15). Sprzedaż internetową prowadzi serwis 
Bilety24.pl.

~ Jarek Krawczyk

Czym zaskoczy zespół Raz Dwa Trzy?

Cyrkuśniki, czyli nowy program kabaretu Hrabi

zachwycić nietuzinkowymi interpreta-
cjami piosenek najwybitniejszych kom-
pozytorów i tekściarzy. Wielokrotnie 
nagradzana prestiżowymi nagrodami, 
na koncie ma 7 płyt studyjnych, w tym 
dwie platynowe („Trudno nie wierzyć 
w nic” z 2003 i „Skądokąd” z 2010 
roku). 

Na koncert Raz Dwa Trzy zaprasza-
my do Centrum Kultury Przeźmiero-
wo w sobotę, 16 września o godz. 19. 
Bilety w cenie 45 zł do nabycia w sie-
dzibie GOK „SEZAM” (od poniedział-
ku do piątku w godz. 9-15). Sprzedaż in-
ternetową prowadzi serwis Bilety24.pl. 
Polecam!

~ Jarek Krawczyk
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Specjalizujący się w spektaklach chrześcijańskich krakowski Teatr Hagiograf 
zawita do Przeźmierowa. Przedstawi oparty na dramacie „Brat naszego Boga” 
Karola Wojtyły spektakl „Artysta Miłosierdzia”.

Nowatorska adaptacja napisanego w latach 1944-1950 tekstu późniejszego papie-
ża ukazuje trudną przemianę duchową, jaką przeszedł uznany malarz, Adam Chmie-
lowski, zanim stał się Bratem Albertem. Równoważnym wątkiem, obok wyboru po-
wołania,  jest dyskurs wartości chrześcijańskich z ideologią marksistowską, którą 
wykłada Adamowi Nieznajomy. Wychodząc z jednego punktu – uczucia gniewu wo-
bec niesprawiedliwości – można wybrać jedną z dwóch dróg: rewolucję lub miło-
sierdzie. W spektaklu Izabeli Drobotowicz-Orkisz grają Maciej Małysa i Karol Za-
pała, a improwizacje instrumentalne wykonuje Janusz Witko.

Teatr Hagiograf jest teatrem słowa i kontynuatorem idei Teatru Rapsodycznego. 
Współpracuje z wieloma krakowskimi aktorami, muzykami i naukowcami. Założyła 
go aktorka i reżyserka, Izabela Drobotowicz-Orkisz. Twórcy starają czerpią z boga-
tej kultury duchowej Kościoła katolickiego, prezentują sylwetki „gigantów wiary”. 
Teatr występował w wielu miastach Polski, a także we Włoszech, Czechach, Szwecji 
i Kanadzie. W Centrum Kultury Przeźmierowo wystąpi w sobotę, 2 września o godz. 
17. Wstęp wolny. ~ Jarek Krawczyk 

Poznański Chór Dziewczęcy Skowronki od lat z sukcesa-
mi pracuje na uznanie publiczności. Doceniany jest nie 
tylko w kraju, ale i za granicą. Właśnie wygrał główną 

nagrodę Międzynarodowego Festiwalu InCanto Mediterraneo 
na Sycylii, a jego dyrygentka, Alicja Szeluga, została Najlep-
szym Dyrygentem festiwalu. Będący w świetnej formie zespół 
usłyszymy podczas 111. koncertu z cyklu Lusowskie Spotka-
nia Muzyczne.

Chór Dziewczęcy Skowronki od początku swego istnienia 
związany jest z poznańskim Centrum Kultury ZAMEK. Po-
wstał w 1950 roku. W swej długoletniej historii chórzystki 
dały 2000 koncertów w 20 krajach. Obecnie tworzy go 140 
uczennic poznańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i średnich, a chór zyskał opinię najbardziej utytułowanego 
chóru dziewczęcego w Europie.

W jego repertuarze znajdują się utwory kompozytorów 
wszystkich epok oraz dzieła skomponowane specjalnie dla 

chóru. Mocną stroną Skowronków jest spójne, charaktery-
styczne dziewczęce brzmienie, które kształtuje opiekun wo-
kalny Marzena Michałowska. Z chórem współpracują też pia-
nista Czesław Łynsza i perkusistka Beata Polak.

Skowronki regularnie koncertują na festiwalach i konkur-
sach chóralnych. Są laureatem 20 europejskich konkursów 
chóralnych, na koncie mają m. in. Grand Prix Turniej Legni-
ca Cantat (2007), Grand Prix konkursu w Ochrydzie w Mace-
donii (2011) i Grand Prix w Freamunde w Portugalii (2016). 
W pamięci wielu chórzystek na długo pozostanie też prestiżo-
wy, dwugodzinny występ w nowojorskiej Carnegie Hall. Lip-
cowy sukces na Sycylii tylko potwierdza klasę poznańskiego 
zespołu.

Warto przyjść i posłuchać ich na żywo. Najbliższa okazja 
już 3 września o godz. 13 w kościele w Lusowie. Wstęp wol-
ny, polecam!

~ Jarek Krawczyk

Dramat Karola Wojtyły w Przeźmierowie

Skowronki w Lusowie

Jeden z najciekawszych chórów gospel w naszym kraju, TGD, wystąpi w Luso-
wie! Koncert odbędzie się w niedzielę, 27 sierpnia o godz. 19 na placu przy 
kościele i będzie zwieńczeniem pełnego wydarzeń weekendu w tej miejscowo-

ści.
Twórczość TGD, którego nazwa jest skrótem od „Trzecia Godzina Dnia”, okre-

ślana jest mianem pop-gospel. Zespół nie próbuje kopiować muzyki afroamerykań-
skiej, lecz łączy różne inspiracje w poszukiwaniu własnego stylu. Grupa to kilku-
nastoosobowy chór, soliści i zespół instrumentalny. Repertuar TGD opiera się na 
kompozycjach jego dyrygenta – Piotra Nazaruka.

Zespół, którego początki sięgają 1982 roku na koncie ma 11 albumów i liczne 
koncerty telewizyjne (m. in. TVP, Religia TV) i radiowe (Trójka). Występował m. 
in. z Elżbietą Skrętkowską, Mieczysławem Szcześniakiem, Grażyną Łobaszewską, 
Adamem Sztabą i grupą De Mono. TGD wywiera także spory wpływ na inne polskie 
zespoły, a jego psalmy śpiewane są na spotkaniach wielu wspólnot chrześcijańskich.

Wstęp na koncert jest wolny. Zapraszamy! ~ Jarek Krawczyk 

TGD: Gospel na zakończenie weekendu
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Nie przegap naborów do kół i zespołów GOK „SEZAM”

Od 4 do 8 września w Centrum Kultury Przeźmierowo i Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym trwać będą nabory do ze-
społów artystycznych i kół zainteresowań GOK „SEZAM”. W ofercie znaleźć można rozmaite zajęcia dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Zapisy przyjmować będziemy w godz. 16-20.

Warto przypomnieć, że wśród zespołów artystycznych do których można dołączyć są: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy 
Tarnowo Podgórne, Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Modraki, Koło Śpiewu im. Feliksa No-
wowiejskiego, Mażoretki, Teatr Tańca Sortownia i big band DK Band.

W GOK „SEZAM” działają też liczne grupy teatralne: Teatr w Każdej Wiosce gromadzący ponad setkę dzieci w 10 miejsco-
wościach, grupy młodzieżowe: Zamiast, Novi i TeatRama oraz grupa Senioritki.

W domach kultury w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie można brać udział w zajęciach kół plastycznych, rękodzieła, 
ognisk muzycznych i koła kulinarnego. Najmłodsze dzieci wraz z rodzicami mogą dołączyć do działających w domach kultury 
grup zabawowych, na miłośników tańca czeka Szkoła Tańca Jast, a panie w różnym wieku zaprasza Akademia Kobiecości i Biz-
nesu.

Więcej informacji o kołach i zespołach GOK „SEZAM” znaleźć można na www.goksezam.pl. Pełna oferta wraz z opisami 
znajdzie się także we wrześniowym wydaniu TarNowej Kultury. ~ Jarek Krawczyk

Grupy Zabawowe „Figlarnia”, 
które działają w Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo cieszą się du-

żym powodzeniem najmłodszych dzie-
ci i ich rodziców. Od września w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym ru-
szy podobna inicjatywa, przygotowana 
przez Instytut Rodzicielstwa.

Czym są grupy zabawowe? Najkró-
cej mówiąc – okazją do ciekawego i po-
uczającego spędzenia czasu przez ro-
dziców i małe dzieci. Podczas spotkań 
najmłodsi będą mieli okazję do pozna-
wania rówieśników i świata „poza do-
mem”, tworzenia pierwszych relacji 
społecznych i obserwowania  innych 
dzieci i dorosłych. – Takie spotkania 
rozwijają więź z rodzicem w innym śro-
dowisku niż to, w którym funkcjonują 
na co dzień. Uczą się świata wszystkimi 
zmysłami: obserwują nowe otoczenie, 
słuchają nowych dźwięków, dotykają 

nieznanych wcześniej materiałów, czują 
nowe zapachy. A podczas wspólnych za-
baw intensywnie rozwijają się ruchowo. 
Podczas zajęć dzieci będą też rozwijać 
mowę, w czym pomaga wspólne śpiewa-
nie piosenek – opisuje Monika Sowiń-
ska-Sopot z Instytutu Rodzicielstwa. 
Zwraca przy okazji uwagę na to, że nie 
tylko dzieci osiągają korzyści z tego 
typu spotkań. – Dorośli będąc w grupie 
z innymi dorosłymi mogą uczyć się od 
siebie wzajemnie, wymieniać doświad-
czeniami i informacjami, a uczestnicząc 
w zajęciach odkrywają reakcje swoje-
go dziecka w nowym miejscu – podkre-
śla. Podczas spotkań Grup Zabawowych 
rodzice aktywnie współtworzyć będą 
program zajęć i wspólnie organizować 
dzieciom inspirującą i bezpieczną prze-
strzeń.

Spotkania, które trwać będą od go-
dziny do 90 minut odbywać się będą 

w Domu Kultury w Tarnowie Podgór-
nym w piątki od godz. 10. Elastyczny 
program obejmować będzie rozmowy 
wprowadzające, witanie dzieci i doro-
słych, wspólne zabawy i piosenki, zaba-
wy sensoryczne, rozmowy zamykające 
i pożegnanie. – Plan jest ramowy i zale-
ży od energii w grupie, aktywności dzie-
ci. W trakcie zabawy obserwujemy reak-
cje dzieci i pod nie modyfikujemy grupę 
– zaznacza Monika Sowińska-Sopot.

Pierwsze, informacyjne spotkanie 
Grup Zabawowych odbędzie się już 
w 23 sierpnia o godz. 18 w Domu Kul-
tury w Tarnowie Podgórnym. Zapi-
sy przyjmuje Stowarzyszenie Instytut 
Rodzicielstwa pod numerem telefonu 
728 979 688 oraz adresem mailowym 
msopot@wp.pl. 

~ Jarek Krawczyk

Grupy zabawowe także w Tarnowie Podgórnym

WZP.6721.2.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym – 
część centralna

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgór-
nym – część centralna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 4 września 2017 r. do 2 października 2017 r., ul. Poznań-
ska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 5. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnymo godz.16:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do 
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 
października 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Minęło dziesięć miesięcy, odkąd „Kuźnia” ruszyła 
pełną parą, aby wykuwać swoje rzemiosło! Można 
rzec, że prace już zakończone w tym sezonie, ale to 

nieprawda! Pomimo zrealizowanych wielu projektów – prace 
nadal trwają, wszak mamy połowę wakacji i połowę półko-
lonii: za nami dwa turnusy kształcenia w szkole przetrwania, 
a przed nami drugie tyle z  kręcenia filmów kulinarnych i z za-
jęć sportowych w języku angielskim. 

Wykuwanie talentów to nie łatwa sztuka w naszej „Kuźni” 
– nie ma przecież ocen! Zamiast np. czwórki z języka angiel-
skiego – mieliśmy oceny opisowe: „Znasz nazwy składników 
pancaces w j. angielskim i schemat pisania przepisu. Popra-
cuj nad użyciem trybu rozkazującego (peel, put, boil)” – dzię-

ki nim wiemy co należy położyć na „kowadło” i dopracować. 
Uczyliśmy się pracy w grupie, bo świat to jedna kuźnia, w któ-
rej wszyscy współpracują! Podczas realizacji projektów przy-
dzielaliśmy sobie zadania: inne dla tych najmniejszych 5-lat-
ków, a inne dla tych starszych np. 11-latków, ale liderem mógł 
być każdy. Za ukończenie wszystkich  projektów  otrzymy-
waliśmy medale, będące najwyższym odznaczeniem w naszej 
szkole. Odbyliśmy w sumie 60 wycieczek „rzemieślniczych”, 
spędziliśmy ok. 300 godzin na świeżym powietrzu, uczestni-
czyliśmy w akcjach charytatywnych. A teraz odpoczywamy 
by nabrać sił do dalszej pracy. 

Miechy, kowadła i młoty weźmiemy w dłonie już 4 wrze-
śnia! Zapraszamy do naszej KUŹNI!

~ J.W.

Rok kucia talentów za nami!

Całoroczna sportowa rywalizacja sołectw Gminy Tarno-
wo Podgórne dobiegła końca. Jej podsumowanie od-
było się 25 lipca podczas sesji Rady Gminy. Trzyna-

sta edycja składała się z 11 konkurencji. Wzięły w niej udział 
wszystkie sołectwa Gminy, a nagrody otrzymało 10 spośród 
nich. Okolicznościowe czeki wręczył Wójt Tadeusz Czajka. 

Pierwsze miejsce zajęło Sołectwo Tarnowo Podgórne, któ-
re w nagrodę otrzymało 2 500 zł. Drugie przypadło Sołectwu 
Przeźmierowo (2 000 zł), a trzecie zajęło Lusówko (1 500 
zł). Miejsce tuż za podium zajęło Lusowo (1 000 zł), a 5-10 
kolejno: Sady (1 000 zł), Baranowo (1 000 zł), Rumianek 
(500 zł), Batorowo (500 zł), Chyby (500 zł) i Ceradz Ko-
ścielny (500 zł). Ania Lis

Sołecka trzynastka Ma pięć lat i gna!
Ma pięć lat, a na kartingach jeździ od dwóch. Oliwier 

Durh, mieszkaniec naszej Gminy, regularnie startu-
je w zawodach kartingowych. W lipcu wygrał Mi-

strzostwa Polski w swojej kategorii wiekowej, jakie były roz-
grywane na Torze Poznań.  Gratulujemy i trzymamy kciuki!

~ ARz
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Tenisowy Klub Sportowy KROS w minionym roku szkolnym prowadził treningi 
z prawie 120 dziećmi w wieku od 5-15 lat. Zakończyliśmy rok z kadrą dwóch 
etatowo pracujących instruktorów i czterech działających na część etatu. Ty-

godniowo odbywa się ponad 50 godzin treningów. Staramy się, aby dzieci zakoszto-
wały przyjemności gry w tenisa od najmłodszych lat. W tym celu używamy ułatwia-
jących grę odpowiednio dostosowanych do wieku dziecka piłek i rakiet tenisowych. 
Większość dzieci trenuje rekreacyjnie ucząc się prawidłowej techniki gry i zdobywa-
jąc cechy charakteru potrzebne w rywalizacji. W tenisie jako sporcie indywidualnym 
zawodnik może polegać tylko na sobie.  Utrwalone nawyki przydają się w przyszłości 
też w innych dziedzinach życia. 

Przeprowadziliśmy w tym roku 20 turniejów wewnątrzklubowych w różnych ka-
tegoriach wiekowych w ramach rozgrywek o Mistrzostwo Klubu. Zwyciężczynią w 
kategorii piłki zielonej została Anna Zalesińska, w kategorii piłki pomarańczowej wy-
grał Aleksander  Najmowicz, a w kategorii piłki czerwonej najlepszym okazał się Ty-
moteusz Laskowski. Tradycyjnie organizujemy całą serię półkolonii w zimie i w le-
cie. Dużo półkolonistów zasila potem szeregi klubowych tenisistów. Mamy też grupę 
dzieci trenujących wyczynowo. Hanna Piotrowska rocznik 2005 wywalczyła Mistrzo-
stwo Województwa w grze pojedynczej i podwójnej. Aktualnie na ponad 300 teni-
sistek sklasyfikowanych w Polsce zajmuje 25 miejsce. Olbrzymim sukcesem klubu 
było wywalczenie 6 miejsca w drużynowych Mistrzostwach Polski do lat 10. Drużyna 
wystąpiła w składzie: Julia Piotrowska, Maja Pietraszak, Ada Glogier, Borys Bąkow-
ski, Julek Kolendo, Ryszard Barszcz. Podziękowania należą się też chłopcom Jankowi 
Panasowi oraz Olkowi Najmowiczowi, którzy wystąpili w eliminacjach. Przed nami 
duży obóz tenisowy na prawie 50 uczestników w Rycerce Dolnej, który rozpoczyna-
my 14 sierpnia.  Wielką nadzieję wiążemy z bazą tenisową, której budowa ma ruszyć 
w tym roku. Jesteśmy pewni, że to przyczyni się do rozwoju klubu i zainteresowania 
tenisem w Gminie Tarnowo Podgórne. W końcówce sierpnia ruszają zapisy do naszej 
sekcji. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.tenis-tarnowo.pl

 ~ na

Lipiec był kolejnym udanym miesiącem dla Klubu Kolar-
skiego Tarnovia. Jego reprezentanci startowali w Ogól-
nopolskim Wyścigu o Wielką Nagrodę Bełchatowa, 

XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, torowych Mło-
dzieżowych Mistrzostwach Europy, Tyskim Kryterium Szoso-
wym Fiata oraz Międzynarodowym Wyścigu dookoła Mazow-
sza.

W pierwszym z tych wyścigów w kategorii Junior najlep-
szy wynik uzyskał Adam Sieradzki, który zajął ósme miej-
sce. W kat. Elita/Orlik Patryk Krzywda  zakończył zmagania 
na szesnastym (Elita) i dziesiątym (Orlik) miejscu. Zaledwie 
dwie sekundy zabrakły do zdobycia przez Kajetana Sztubę 
medalu OOM w wyścigu indywidualnym na czas. Ostatecz-
nie zawodnik KK Tarnovia zajął czwarte miejsce. 

Pierwszego dnia Mistrzostw Europy Juniorów i Młodzie-
żowców w kolarstwie torowym, które odbywały się portu-
galskiej Anadii, Krystian Ruta wywalczył srebrny medal 
w sprincie drużynowy juniorów. Poza tym polska drużyna 
juniorów, w której był składzie, ustanowiła rekord Polski 
w sprincie drużynowym z czasem 45.450. W finale keirinu 
orliczek Julita Jagodzińska wywalczyła piąte miejsce. Ko-
lejnym startem było kryterium w Tychach. W kat. Orlików 
trzecie miejsce wykręcił Mikołaj Sójka, a czwarte Tobiasz 

Pawlak. Również czwarte miejsce w kat. Junior zajął Jakuba 
Śmieszek. 

Na zakończenie miesiąca młodzieżowcy wystartowali w wy-
ścigu dookoła Mazowsza. Do pokonania mieli prolog i cztery 
etapy. Wyścig zakończył się w sobotę, 29 lipca. W składzie KK 
znaleźli się: Mikołaj Sójka, Tobiasz Pawlak, Patryk Krzywda, 
Adrian Mrówka, Marcin Karbowy. ~Ania Lis

Kolarski przegląd miesiąca

Tenis – coraz większe zainteresowanie
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Szkółka deskorolki
w Tarnowie Podgórnym

W celu wskrzeszenia życia na skateparku w Tarnowie 
Podgórnym i zainteresowania dzieciaków sportem 
powstał pomysł, aby otworzyć szkółkę deskorolki. 

Informacja początkowo przekazywana „pocztą pantoflową” 
spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. W kilku grupach, 
które powstały na początku sierpnia, uczy się już kilkadzie-
siąt dzieciaków, które chcą stawiać pierwsze kroki na desce. 
Wszyscy uczestnicy są pod opieką trójki deskorolkowców 
z ogromnym doświadczeniem i stażem na desce większym niż 
średni wiek szkolonych dzieci. 

Podczas zajęć uczymy m. in. budowy deskorolki, postawy 
na desce, upadania, odpychania, wskoku na deskę, podbija-

nia deski, rozpędzania, skręcania, hamowania, omijania prze-
szkód i wszystkich podstaw, jakie warto osiągnąć przed nauką 
pierwszych trików. Co jeśli chcą Państwo zapisać swoje dziec-
ko, ale nie ma ono własnej deskorolki? Tu z pomocną ręką 
wyszedł Decathlon Swadzim, który jako sponsor przekazał ze-
staw kompletnych deskorolek, ochraniaczy i kasków. Uczest-
nicy korzystają zupełnie za darmo podczas trwania zajęć. Każ-
dego, kto chce zapisać swoją pociechę na zajęcia, zapraszam 
do kontaktu mailowego - filip.nowak@pl.redbull.com, a rela-
cją z przebiegu zajęć pochwalimy się we wrześniowym wyda-
niu „Sąsiadki-Czytaj”.

~ Filip Nowak

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne to największy klub 
w naszej Gminie przede wszystkim za sprawą zaufa-
nia rodziców. To oni wysyłają swoje pociechy pod 

opiekę doświadczonych trenerów piłki nożnej, lekkoatletyki, 
pływania i triatlonu. W sierpniu ponad 100 młodych adeptów 
piłki nożnej spędziło letni obóz w Opalenicy.

Przyszli piłkarze mieli okazję zobaczyć jak wygląda pro-
fesjonalny obóz przygotowawczy. Wszak sama reprezentacja 
Portugalii budowała formę w Opalenicy przed Mistrzostwami 
Europy 2012 rozgrywanymi w Polsce i na Ukrainie. Chłopcy 
spędzili tam 7 dni, od 6 do 12 sierpnia.

Członkiem Tarnovii może zostać każde dziecko – wszyscy 
są mile widziani. Już dziś wielu juniorów ma szansę grać obok 
żywych legend piłki nożnej: Zbigniewa Zakrzewskiego, Bar-
tosza Ślusarskiego, Błażeja Telichowskiego i Marcina Kiku-
ta. Warto podkreślić, że w połowie września zostanie urucho-
miona grupa dla 3,4-latków, gdzie zaproszeni zostaną również 
rodzice! Więcej informacji już wkrótce na stronach Tarnovii.

Mówiąc o gwiazdach należy powiedzieć o Robercie Mać-
kowiaku, który prowadzi sekcję lekkoatletyki w GKS Tarno-
vii. Od 1997 do 2002 roku zdobył on wszystkie kolory meda-
li, łącznie ze złotem na Mistrzostwach Świata w Sewilli. Do 
sekcji pływania i triatlonu zaprasza natomiast przyszły mistrz 
świata, dr Damian Jerszyński. Kontakt z każdą sekcją jest do-
stępny przez e-mail biuro@gkstarnovia.pl. Serdecznie zapra-
szamy do największego gminnego klubu, którego działania są 
wspierane finansowo również przez naszą Gminę.

~ Zbigniew Trawka

Wielki obóz Tarnovii dla młodzieży
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Na pierwszym treningu 9 sierpnia przed sezonem 2017/18 
stawili się koszykarze Tarnovii Basket Tarnowo Pod-
górne. Drużyna, której trenerem nadal jest Tomasz 

Eichert ma czas do 23 września na jak najlepsze przygotowanie 
się do swojego drugiego sezonu na parkietach 2 Ligi Koszy-
kówki Mężczyzn. W składzie zespołu doszło do kilku zmian. 
W drużynie pozostaje ośmiu zawodników: Rafał Bartkowski, 
Marcin Eichert, Bartłomiej Gubernat, Kamil Jakubowski, Piotr 
Janowski, Mateusz Kurach, Bartłomiej Pawlak, Rafał Milczyń-
ski. Nowe twarze to Mateusz Bilski (poprzednio MKK Sklep 
Polski Gniezno), Patryk Spojda (AZS Politechnika Poznańska) 
i Łukasz Kupczyński (MKK Pyra Poznań). Do drużyny włącze-
ni zostaną także młodzi juniorzy pochodzący z Gminy Tarnowo 
Podgórne: Antoni Lubka i Jakub Pietrzak. Z drużyną przygoto-
wania do sezonu rozpoczęli także dwaj zawodnicy, którzy grali 
w zeszłym sezonie Michał Skrzypek i Adam Niepoń, a decyzje 
o ich grze trenerzy podejmą na początku września. Klub szu-
ka jeszcze zawodnika na pozycje tzw. silnego skrzydłowego. – 
Staraliśmy się zachować trzon drużyny i wzmocnić go zawod-
nikami pasującymi do naszej koncepcji gry. Nie wszystko co 
planowaliśmy w zakresie składu i transferów nam się udało, ale 
uważamy, że potencjał drużyny jest porównywalny do ubiegłe-
go sezonu – komentuje trener Tomasz Eichert. Celem drużyny 
jest wykonanie kolejnego kroku do przodu i awans do play-off, 
czyli najlepszej ósemki w swojej grupie. – Czekamy na podział 
na grupy i poznanie rywali. Na razie większość drużyn, z któ-
rymi rywalizowaliśmy w sezonie 16/17 podała bardzo niewiele 
informacji o swoim składzie, stąd trudno nam ocenić czy nasza 
grupa będzie silniejsza czy słabsza – dodaje Tomasz Eichert.

Do zmian doszło również w Zarządzie Klubu. Pod koniec 
maja w wyniku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
Klub Sportowy Tarnovia Basket do zarządu klubu wybrani zo-
stali Szymon Drobina (pełniący funkcję Prezesa) i Rajmund 
Durski (członek Zarządu). Plany klubu pozostają niezmienne: 
zbudowanie pełnej piramidy szkoleniowej, od minikoszyka-
rza do juniora,  popularyzacja koszykówki wśród mieszkańców 
Gminy Tarnowo Podgórne oraz stopniowy rozwój drużyny dru-
goligowej, zbudowanej z młodych zawodników.

Przed seniorami przygotowania do sezonu rozpoczęły grupy 
młodzieżowe Tarnovii Basket. W dniach 20-27 lipca 30 mło-

dych zawodników przebywało na obozie w Pucku, a w sierp-
niu zaplanowane są regularne treningi dla juniorów, młodzików 
i minikoszykarzy. Klub chce, aby w rozgrywkach młodzieżo-
wych uczestniczyły co najmniej dwie drużyny. Patronem tytu-
larnym zespołów młodzieżowych pozostała firma G.EN. GAZ 
ENERGIA. Przygotowania do sezonu wspierają również Tar-
nowskie Termy i Klub Fitness Piwnica pod Termami, a Patro-
nem Głównym klubu pozostała firma Idealogistic Verhoeven.  
– Cieszymy się, że najważniejsi dla nas Patroni nadal wspierają 
Klub i pozytywnie oceniają rozwój koszykówki w Gminie Tar-
nowo Podgórne. Nasze plany sięgają kolejnych sezonów i za-
kładają stopniowe zbudowanie silnego ośrodka koszykówki. 
Dlatego nie ustajemy w poszukiwaniu kolejnych Patronów. Pra-
cy i potrzeb jest sporo – podsumowuje zachęcająco Prezes Klu-
bu Szymon Drobina. Tarnovia Basket zaprasza kibiców do śle-
dzenia fanpage’a klubu na facebook.com/tarnoviabasket, gdzie 
pojawią się informacje o pierwszych sparingach i terminarzu 
meczów ligowych. 

Udział drużyny Tarnovii Basket w rozgrywkach 2 Ligi oraz 
w rozgrywkach młodzieżowych jest projektem współfinansowa-
nym ze środków Gminy Tarnowo Podgórne.

 ~Szymon Drobina

Tarnovia Basket rozpoczęła przygotowania

Mieszkanka naszej Gminy Sonia Pieczyńska wraz 
z koleżankami przeszła do finału w Drużynowych 
Mistrzostwach Europy w tenisie ziemnym, które 

w ostatni weekend rozgrywały się we Włoszech. Gratulujemy! 
Kolejny etap rozgrywek odbędzie się w sierpniu na Korsyce. 
Utalentowaną tenisistkę wspiera Gmina Tarnowo Podgórne.

 
 ~ ARz

Soniu – trzymamy  
za Ciebie kciuki! 
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Już od września ruszają zajęcia spinningowe, które będą 
się odbywały co wtorek o godz. 18:00. Nie jesteś pewien 
czy ta forma aktywności jest dla Ciebie? Chcesz zobaczyć 

na czym to polega? Przyjdź na pierwszy darmowy trening 5 
września i sprawdź. Dodatkowo do wygrania karnety na tre-
ningi. W imieniu instruktorki zapraszamy!

 ~ OSiR

Ruszają zajęcia 
spiningowe! 

W ubiegłym miesiącu zapowiedziane zostały cyklicz-
ne relacje z życia Tartan League – amatorskich 
rozgrywek 5-osobowej piłki nożnej, której mecze 

odbywają się na boisku tarnowskiego OSiR. Słowa dotrzymu-
jemy!

Rozpoczęcie wakacji tradycyjnie oznacza półmetek zmagań 
ligowych. Liderem tabeli, a tym samym mistrzem wiosny – Za-
chodnie Lwy. Dzięki zwycięstwu nad Dynamem 3:2 w jednym 
z najbardziej emocjonujących meczów bieżącego sezonu podej-
dą do rundy rewanżowej z dwupunktową przewagą nad gonią-
cym ich Sportingiem. Najlepszym strzelcem pierwszej rundy 
został z 13 bramkami Filip Drgas (9 Trefl). W pozostałych me-
czach 5. kolejki Sporting pokonał United 5:2, a swoje pierw-
sze punkty zdobyłi Galacticos, po rozgromieniu 11:3 drużyny 
9 Trefl. 

W czerwcu zakończyła się także faza grupowa naszego pu-
charu – Tartan Cup. Awans do półfinałów uzyskały z komple-
tem punktów drużyny Tarnowo United (obrońcy pucharu) oraz 
Sporting TP, a dzięki drugim miejscom w grupach dołączyły do 
nich ekipy Dynama Wschód i Zachodnich Lwów – którzy do 
końcowych sekund ostatniego meczu walczyli o awans z Galac-
ticos TP ostatecznie zwyciężając 5:4.

Sezon Tartan League na półmetku

Podczas wakacyjnych miesięcy kontynuujemy intensyw-
ne granie: czekają nas dwie kolejki ligowe, półfinały Tartan 
Cup, sentymentalny pojedynek dwóch pierwszych mistrzów 
TL w składach z mistrzowskich sezonów oraz doroczny Mecz 
Gwiazd, w którym na pełnowymiarowym boisku bój stoczą 
drużyny Północy i Południa.

Teminy meczów (na które serdecznie zapraszamy!) oraz ich 
wyniki publikujemy na bieżąco na naszym fanpage’u. Znaleźć 
go można pod adresem: facebook.com/tartanleague.

 ~ DL
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5 sierpnia rozstała rozegrana pierwsza kolejka sezonu 
2017/2018 północnej ligi wielkopolskiej. Do Tarnowa 
Podgórnego przyjechał mistrz ubiegłego sezonu – Lu-

buszanin Trzcianka i raczej nie będzie dobrze wspominał po-
bytu w naszej Gminie. GKS Tarnovia pewnie wygrała 4:0 
i tym samym potwierdziła aspiracje walki o najwyższe cele.

Już miesiąc wcześniej trener Marcin Kikut rozpoczął tre-
ningi z szeroką kadrą, która latem przeszła drobne zmiany. 
Z zespołem pożegnali się Adrian Reiss, Mateusz Niemczyk 
i Kuba Tomaszkiewicz, a drużynę wzmocnili 20-latkowie: 
Benjamin Bednarz, Mikołaj Nowak i Piotr Gąska. Nowi za-
wodnicy mieli okazję wystąpić w czterech sparingach, które 
rozegraliśmy między 15 a 29 lipca. Trzy mecze zakończyły 
się wysokimi wygranymi (6:0 Zjednoczeni Przytoczna, 7:2 
Sokół Pniewy i 7:0 Lubuszanin Drezdenko). Jedno spotkanie 
przyniosło niekorzystny wynik – w drugim sparingu Tarno-
via przegrała 0:1 z AK Berliner, zespołem występującym na 
boiskach naszych zachodnich sąsiadów.

Pierwszy mecz ligowy zbliżał się wielkimi krokami, choć 
nadal wszyscy pamiętali o niezagojonych ranach po dwóch 
ostatnich starciach z zawodnikami Lubuszanina. W rundzie 
jesiennej ubiegłego sezonu ponieśliśmy dotkliwą porażkę 
(0:5) w Trzciance, a w meczu rewanżowym rozgrywanym 
wiosną zremisowaliśmy w Tarnowie Podgórnym 3:3, choć 
prowadziliśmy 3:0.

W pierwszej kolejce trener Kikut postawił między innymi 
na dwie nowe twarze: Mikołaja Nowaka i Benjamina Bed-
narza. Ponadto do składu wrócił Krzysztof Lachman, który 
wiosną długo leczył kontuzję. Nie zabrakło także trójki by-
łych lechitów: Zakrzewskiego, Ślusarskiego i Telichowskie-
go. I to właśnie ten ostatni już w 6. minucie otworzył wynik 
spotkania, a w 44. minucie podał do Zakrzewskiego, który 
podwyższył na 2:0. W drugiej połowie dwie bramki dołożył 
Ślusarski i mecz zakończył się wynikiem 4:0.

Zawodnicy Tarnovii zaprezentowali się bardzo dobrze. Ki-
bice byli świadkami szybkiej gry, wielu wymian podań i wła-

ściwie zatrzęsienia sytuacji bramkowych. Wynik meczu jest 
niezwykle satysfakcjonujący, choć przy lepszej skuteczno-
ści mógłby być co najmniej dwa razy wyższy. Rzadko mamy 
okazję napisać, że drużyna Tarnovii przez cały mecz totalnie 
dominowała nad tak dobrym przeciwnikiem.

Pozostałe sierpniowe mecze będą weryfikacją formy GKS 
Tarnovii i dopiero wówczas będziemy mogli realnie ocenić 
naszą drużynę. Najbliższe spotkanie zostanie rozegrane 15 
sierpnia w Tarnowie Podgórnym z Iskrą Szydłowo, następnie 
19.08 wyjazd do Swarzędza na mecz z Unią i 26.08 wracamy 
do siebie na mecz z Gromem Plewiska, który w pierwszej ko-
lejce pokonał Huragan Pobiedziska aż 8:1.

Zapraszamy serdecznie do kibicowania Tarnovii w Tarno-
wie Podgórnym i do śledzenia naszego profilu na facebooku 
(www.facebook.pl/GKSTarnovia)
 ~ Jakub Brodewicz

Tradycyjnie w lipcu na plaży w Lusowie odbył się Po-
wiatowy Turniej Siatkówki plażowej 2-osobowej. 
W turnieju, który odbył się 22 lipca, wystartowało 12 

drużyn męskich, 2 mieszane i jedna kobiet. W kategorii męż-
czyzn pierwsze miejsce zajął Paweł Jaroszczak i Mateusz 
Skrzypiński. Drugie miejsce wywalczyli Janusz Jankowski 
i Patryk Thomas, a trzecie Aleksander Poznański i Kirył Ru-
miancew. Miejsce tuż za podium przypadło Łukaszowi Paw-
laczykowi i Błażejowi Szubstarskiemu. W kat. mieszanej + 
kobiet miejsca 1-3 zajęli kolejno: Magdalena Wąs i Mariusz 
Nowak, Kamila Piątek i Paulina Pachurka oraz Anna Szukała 
i Konrad Szmyt. 

Organizatorami zawodów był Powiat Poznański, KK Tarno-
via Tarnowo Podgórne oraz OSiR Tarnowo Podgórne.

 ~ Ania Lis

Siatkówka plażowa w Lusowie

Wójt Tadeusz Czajka i strzelec dwóch goli Bartek Ślusarski

Świetne otwarcie nowego
sezonu Tarnovii!
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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: Dożynki, archiwum

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
• Sprzedawcę do sklepu warzyw-
niczego w Przeźmierowie przyjmę. 
501 220 078, 785 532 502
• Poszukujemy pani do sprzątania 
w salonie Ravak o/Przeźmierowo. 
Praca 2 razy w tygodniu x 4 godziny. 
Szczegóły pod nr telefonu 608 668 

023. Potrzebne osoby do zbioru śli-
wek koło Tanowa Podgórnego. Zbio-
ry od 20 sierpnia do końca września. 
Informacje tel. 695-553-953
• Przyjmę uczniów w zawodzie me-
chanik samochodowy, Urbaniak - 
Wysogotowo. 508 185 950
• Zatrudnię do hotelu w Przeźmie-
rowie panią pokojową do sprząta-
nia. Tel. 601 64 13 11
• Potrzebna osoba do sprzątania 
pomieszczeń biurowych i magazy-
nowych. 601 26 76 72
• Operatora koparko-ładowarki +  
prawo jazdy C ,E przyjmę tel. 601-
248-489
• SZUKAM PRACY
• Jestem mloda osoba szukam pra-
cy jako opiekunka do dzieci , po-

sprzatam dom/biuro w Baranowie 
i okolicy kontakt 732651673
• Szukam pracy!wykonam wszystkie 
prace ogrodowe. Tel. 515 336 526
• Posprzątam mieszkanie, dom, 
biuro: 790 630 939
• Szukam pracy ! Skoszę trawę, 
przytnę krzewy, zetnę drzewo, wy-
konam wszystkie prace grodowe. 
Tel. 667 069 745.
• Podejmę się wykonania usług re-
montowo-budowlanych: malowa-
nie, szpachlowanie, układanie pły-
tek, remonty. Tylko w godzinach 
popołudniowych. Tel. 781-494-980
• Posprzątam biura. Tel. Kontakto-
wy 504-319-329
• Posprzątam mieszkanie, dom, 
biuro: 605 145 037
• Młody, przedsiębiorczy mechanik 
utrzymania ruchu, uprawnienia 

na wózki widłowe, SEP znajomość 
komputera szuka pracy. 507-849-
337
• Emeryt podejmie stałą pracę od 
1 grudnia Przeźmierowo i okolice , 
ma trzecią grupę stałą, prawo jazdy 
B , abstynent 501-228-373
• Szukam pracy chałupniczej 723 
-119-480
• Poszukuję do pracy opiekunkę do 
dzieci 4 lata oraz 8 lat, która rów-
nież będzie pomagać w pracach 
domowych. Miejsce pracy Lusów-
ko. Wymagania: prawo jazdy kat. 
B, nie paląca, dyspozycyjna, osoba 
o miłym usposobieniu, pełna wigo-
ru, dbająca o rozwój dzieci. Oferu-
ję: dobre warunki pracy, umowa o 
pracę. Praca od zaraz. Tel. kontakt. 
602-590-064

Naszej Seniorce
Ewie Wolskiej

wyrazy głębokiego współczucia z 
powodu śmierci 

Śp. Mamy
składają

Seniorzy i Seniorki  
z Klubu w Tarnowie Podgórnym

Wyrazy głębokiego współczucia  
dla Seniorki

Hanny Bogackiej

z powodu śmierci 

Śp. Siostry
składają

Seniorzy i Seniorki z Klubu  
w Tarnowie Podgórnym

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ceremonii pogrzebowej

naszej Mamy, Teściowej i Babci
Ś.P. Marianny Tym

rodzinie, znajomym, delegacjom
za wspólną modlitwę i złożone 

kwiaty
serdeczne podziękowania składają 

synowie
Paweł i Jacek z rodzinami.

Podziękowanie za liczny udział  
we mszy i w ostatnim odprowadzeniu na wieczny 

odpoczynek

Ś.P.Zenona Roguszczaka
szczególnie Księdzu Proboszczowi z Kiekrza, 
Bractwu Kurkowemu, koleżankom i kolegom  
z Zakładu Pracy oraz wszystkim znajomym i 

krewnym składa żona z dziećmi i rodziną.

Naszej Koleżamce
Basi Lewandowskiej

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

TATY 
SŁAWOMIRA SZPRUCH

Zarząd oraz koleźanki i koledzy 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Tarnowie Podgórnym

Naszemu Pracownikowi
Markowi Nowakowi

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składa  

Zarząd i pracownicy
Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej

TP – KOM Sp. z o.o.

Piotrowi ŁAGUTIN 
wyrazy szczerego 

współczucia z powodu 
śmierci MAMY

Mieszkańcy

Naszej koleżance  
Michalinie Szturma

wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci 

MAMY
Barbary Jańczak

Zarząd oraz koleźanki i koledzy 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Tarnowie Podgórnym

Naszej długoletniej seniorce  
Zofii Roguszczak

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 

śp. Syna

składają seniorzy i seniorki z Klubu 
Seniora w Tarnowie Podgórnym
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Restauracja Estella w Ba-
ranowie przy u. Szamotulskiej 
zleci miłej osobie cykliczne 
prace przy utrzymaniu terenów 
zielonych w obrębie lokalu.
Prace polegać będą na usu-
waniu chwastów i podlewaniu 
nasadzeń.

Zgłoszenia prosimy kierować  
na adres e-mail:  

baranowo@estella.pl,  
lub tel. 661 966 813

AUTORYZOWANY DEALER 
oraz SERWIS NISSAN i MITSU-
BISHI poszukuje pracowników 
na stanowiska:
- pracownik gospodarczy
- pracownik myjni samochodowej
- sprzątaczka

CV prosimy składać na mail’a: 
j.buko@polody.pl lub prze-
słać na adres: ul. Lipcowa 22, 

62-081 Przeźmierowo  
(z dopiskiem PRACA)

Dynamicznie rozwijająca się �rma
z branży poligra�czno-reklamowej

szuka
pracowników produkcyjnych

Gwarantujemy przyuczenie do zawodu.
Prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem 882 097 645

CV proszę przesyłać na adres mailowy
anastazja.dublaga@kreativia.pl

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

Firma Sprzątająca poszukuje osób do prac w charakterze 

PRACOWNIKA PORZĄDKOWEGO

•  Obiekt Curtis,  
ul. Batorowska 52, Wysogotowo,  
okolice Poznania

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt,

tel. 506 088 316

• Praca 3-zmianowa
• 13 zł brutto/godz.

Zatrudnię fryzjerkę 
damsko-męską

732 850 999
Zatrudnię Panie do sprząta-

nia biur - Przeźmierowo  
i okolice. Praca w godz. po-

południowych.
Tel. 603 635 878

 WANNY  KABINY  BATERIE  MEBLE  UMYWALKI  CERAMIKA

SALON FIRMOWY RAVAK  
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 81  

tel. 61 816 13 07   
pon. - pt. 8 - 16:00; sb. 10:00 - 14:00

KOMPLEKSOWE
WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

 VAT 8%

www.tech-building.pl

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

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

BUDOWA DOMÓW

Podczas burzy w dniu z 02.08.17 na 03.08.17, zaginął mały kundelek.
Smochowice - okolice ulicy Polanowskiej.

Jeżeli ktoś go widział lub przygarnął to proszę o kontakt
 telefon 693 431 893

Dla znalazcy przewidziana nagroda!

Zaginął mały kundelek

Kadry i płace                       

Pełna i uproszczona księgowość

BIURO RACHUNKOWE

tel 575 24 50 24

ul Pogodna 6, Baranowo 
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Lider Zespołu 
Produkcyjnego

System pracy: 3 zmiany / 4 brygady
 
Do zadań na tym stanowisku należeć będzie:

  Zarządzanie i organizacja pracy podległego zespołu (m.in. 
Przydzielanie zadań, ustalanie priorytetów, nadzór nad 
wykonaniem obowiązków, ocena i motywowanie podległych 
pracowników, organizacja pracy zgodnie z przepisami bhp).
  Zapewnienie wysokiego poziomu motywacji i zaangażowania 
zespołu.
  Samodzielne prowadzenie ocen pracowniczych.
  Zapewnienie sprawnej komunikacji z działami wspierającymi 
i dostawcami.
  Prowadzenie procesu produkcyjnego zgodnie z wyznaczonymi 
standardami.
  Nadzór nad realizacją planu produkcyjnego, rozliczanie produkcji 
w systemie SAP oraz raportowanie wyników.
  Podejmowanie działań w celu optymalizacji kosztów.
  Angażowanie pracowników w działania usprawniające.
  Pobieranie surowców i  materiałów do produkcji.
  Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad GMP i BHP.

Poszukujemy kandydatów, którzy mają:
  Wykształcenie min. średnie lub wyższe. 
  Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
  Znajomość narzędzi Lean Manufacturing.
  Obsługa komputera, pakietu Office oraz SAP.
  Umiejętność myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów. 
  Umiejętność organizacji pracy swojej i podległego zespołu.

Operator  
Działu Mas

System pracy: 3 zmiany / 4 brygady

Do zadań na tym stanowisku należeć będzie:
  Prowadzenie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu 
produkcyjnego.
  Bieżąca kontrola obsługiwanych maszyn i urządzeń. 
  Obsługa urządzeń procesowych w celu wytworzenia produktu 
zgodnego ze specyfikacją.
  Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaną pracą.
  Przestrzeganie zasad GMP i BHP.

Poszukujemy kandydatów, którzy mają:
  Doświadczenie w pracy na produkcji przy obsłudze urządzeń  
(najchętniej w branży spożywczej, chemicznej lub pokrewnej).
  Znajomość podstaw obsługi komputera i pakietu MsOffice. 
  Komunikatywność i umiejętności pracy w grupie.
  Gotowość do pracy w systemie zmianowym.

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

Jesteśmy światowym liderem na rynku czekolady, ciastek, gum do żucia oraz cukierków.

Aktualnie poszukujemy pracowników na poniższe stanowiska
do Fabryki Czekolady w Jankowicach (Tarnowo Podgórne)

Jeśli jesteś gotowy, aby zrobić duży krok naprzód i być częścią naszej firmy,
aplikuj przez stronę app.enJOYmdlz.pl lub wyślij CV na adres rekrutacjapoznan@mdlz.com

Prosimy o załączenie w CV poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

Co oferujemy naszym pracownikom?
 Zatrudnienie w renomowanej, międzynarodowej firmie
 Rozwój zawodowy
  Szeroki pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, 
karty sportowe, bony rekreacyjne, ubezpieczenie, 
deputaty, pracowniczy program emerytalny)
 Atrakcyjny system premiowy
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10 minut
od granic Poznania

Osiedle Sady / ul. Jagodowa

Miejsce owocujące 
szczęściem

74,21 – 113,86 m2 

powierzchnia 
użytkowa mieszkań

www.osiedlesady.pl

Przytulne domy dwulokalowe z ogródkiem 
i garażem w cenie mieszkania.

Zadzwoń: +48 61 824 61 64  |  +48 694 694 190  |  +48 605 103 820 facebook.com/osiedlewsadach
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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

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

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

Mam  
do wynajęcia

samodzielny pokój  
z aneksem kuchennym  

i osobnym wejściem  
w Przeźmierowie.

694 202 161

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
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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 

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

Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew
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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!

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 •

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

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

tel. 603 635 878

M Y C I E
O K I E N

S ol idnie
i  sprawnie

HISZPAŃSKI
725 261 948

 603 635 878

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

FAKTURY
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7.00 - 20.00, sob. 7.00 - 15.00

SALON PARKIETÓW
PAWLACZYK I SYNOWIE

Szlifowanie bezpyłowe
504-202-143

• SPRZEDAŻ RATALNA
• RENOWACJA
• KONSERWACJA
• UKŁADANIE

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

W SIERPNIU NIECZYNNE

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

www.stomatologialusowko.pl

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

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488

GEODETA
607 644 710

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

MIESZKAŃ I DOMÓW
TEL. 575 00 43 03

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

tel. 609 350 047

Kupię dom
w Przeźmierowie
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DOCIEPLENIA i ELEWACJE
od projektu po realizację

Fachowość za przystępną cenę!
piotr.tatka@op.pl

www.ptbud.pl 508-33-22-20

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

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

N AU K A  J A Z DY
• elastycznie • sprawnie • skutecznie •

tel. 694 99 88 21

tel. 726-075-566

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

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

ul. Spokojna 1, Palędzie, tel. 790 795 737

STUDIO FIGURA PALĘDZIE
PROFESJONALNE STUDIO MODELOWANIA SYLWETKI

Spełnij
marzenie
o pięknej
sylwetce

• zwalcz celulit
• wyroluj zbędne kilogramy
• zredukuj tkankę tłuszczową
• idealnie wyrzeźbij swoje ciało

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

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

CHYBY

695 602 378

32 m2 na mieszkanie
lub cichą działalność

HISZPAŃSKI
lekcje i tłumaczenia

609 546 685
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Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

Oddam 
ziemię

516 066 984

tel./fax + 48 61 814 23 08

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

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

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE
TANIO

UNILINGUA
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

ANGIELSKI
NIEMECKI • HISZPAŃSKI

WŁOSKI • FRANCUSKI

Przeźmierowo, ul. Leśna 7
tel. 506 929 653

zajęcia grupowe i indywidualne
przygotowanie do matury i egzaminów

Zajęcia dla dzieci i dorosłych

MIESZKANIE lub DOMEK
3 POKOJE

507 849 337
PRZEŹMIEROWO LUB OKOLICE

POSZUKUJĘ

Infuzja tlenowa - nowy zabieg
Tarnowo Podgórne 62-080, Plac Margaretek 17/1

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

(Osiedle Zielony Gród)
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SPECJALISTA
PEDIATRA I NEONATOLOG
lek.med.Wiesława Dzieciątkowska- Hibner

WIZYTY DOMOWE
607 037 274

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

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45
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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

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

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
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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

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

TRENING
ASERTYWNOŚCI

Zapewniamy

 » pełen profesjonalizm
 » dogodne godziny zajęć
 » wypożyczamy instrument do domu

Przeźmierowo,
ul. Folwarczna 2

NAUKA GRY
Jędrzej Fecek

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
515 514 211
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•	WSPOMAGA	PROCESY	REGENERACYJNE

•	DZIAŁA	ANTI-AGING

•	ZWIĘKSZA	WYDOLNOŚĆ	ORGANIZMU

•	DZIAŁA	ANTYDEPRESYJNIE

•	 LECZY:

	 -	choroby	wirusowe,	bakteryjne,		 	 	 	
	 	 grzybicze	oraz	pasożytnicze,

	 -	boreliozę,

	 -	schorzenia	tarczycy,

	 -	choroby	metaboliczne,

	 -	alergie,

	 -	łuszczycę	i	inne	dermatozy.

Rozwijamy	się	
dla	Was!
Jedyni w Polsce oferujemy 
innowacyjne zabiegi 
z wykorzystaniem niemieckiego 
lasera WEBERMEDICAL!

INFORMACJE	ORAZ	ZAPISY

Przeźmierowo,	ul.	Rynkowa	146
tel.	533	515	001,	www.dermatis.com.pl
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QUADY
DLACZEGO AUTO WACHE ?
• doświadczenie
• profesjonalna obsługa
• jazdy testowe na torze
• możliwość odliczenia VAT-u

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

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

www.wache.com.pl

Osoby do kontaktu w sprawie
Quadów Polaris:

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

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

AUTO WACHE
...w motoryzacji od zawsze!

• wytrzymała konstrukcja

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

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

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

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