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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
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
Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu: tel. 61 89 59 201

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
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

887 853 689 
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831 

Agencja Pocztowa  
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51 
801 333 444

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

61 814 69 52

112 Szanowni Państwo!
Zapraszamy na majówki. Najpierw na patriotyczne ob-

chody 1 – 3 maja (pamiętajmy o wywieszeniu narodowych 
flag!), a potem, 13 maja, do Jankowic na oficjalne otwarcie 
Pałacu. Preludium do imprez plenerowych będzie jarmark 
średniowieczny „Jare Gody” (21 i 22 kwietnia) w Parku 
700-lecia w Tarnowie Podgórnym. Szczegóły wewnątrz 
numeru i na ostatniej stronie. 

Na łamach gazety przedstawiamy również zadania inwe-
stycyjne, które zostaną zrealizowane ze środków pochodzą-
cych z nadwyżki budżetowej – to informacja ważna zwłasz-
cza dla tych mieszkańców, którzy poruszali ten temat na 
zebraniach wiejskich. 

Ponadto znajdą Państwo wiele zaproszeń na wydarze-
nia sportowe i kulturalne – proszę zaplanujcie czas wolny 
w naszej Gminie. Tutaj się tyle dzieje!  

 ~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 
w Filii Urzędu w Przeźmierowie

7 maja (poniedziałek) w godz. 15.00 – 17.00 

Akcja krew!
Stowarzyszenie „Dar Serc” zaprasza na 72. Akcję Hono-

rowego Krwiodawstwa, która odbędzie się 12 maja (so-
bota) w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgór-

nym przy ul. Szkolnej 3. – W godzinach 8.00 – 16.00 wspólnie 
z pracownikami poznańskiego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa czekamy na wszystkich chętnych – zapew-
nia Wojciech Janczewski, wiceprzewodniczący Rady Gminy 
i Prezes Stowarzyszenia. – Szczególnie ciepło zapraszam tych, 
którzy chcą oddać krew po raz pierwszy.

Podczas Akcji będzie się także można zapisać do banku 
dawców szpiku.

~ ARz

Na wypoczynek  
z seniorami
Klub Seniora z Tarnowa Podgórnego zaprasza chętnych 

do udziału w wycieczce rekreacyjno-wypoczynko-
wej do Pustkowa, która odbędzie się w dniach 15 – 22 

czerwca. Wszelkie informacje można uzyskać w Klubie Se-
niora przy ul. Sportowej 1 (przy przychodni) lub pod nr tel. 
609 712 553.

~ Anna Gryska



kwiecień 2018 | sąsiadka~czytaj |    3

~ 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

Jaki jest przewidywany zakres prac na drodze 92?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Dowiedziałem się, że trwają 
prace projektowe dotyczące 
drogi krajowej nr 92. Jaki jest 
przewidywany zakresie prac 
i termin ich wykonania?

Jak ja, mieszkaniec, mogę 
formalnie wnioskować 
o inwestycje w mojej 
miejscowości?

Właścicielem drogi krajowej nr 92 jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad i  to ta instytucja jest odpowiedzialna za moderniza-
cję drogi. Z posiadanych przez nas informacji przewidywana przebudo-

wa obejmie m.in. wymianę nawierzchni jezdni oraz przebudowę dróg serwisowych. 
Uwzględnione zostały prośby mieszkańców Sadów i w tej miejscowości wzdłuż 
drogi wybudowane zostaną ekrany dźwiękochłonne. Z kolei jako Gmina wniosko-
waliśmy o ciągłość oświetlenia – to także zostało zaakceptowane i oświetlenie zo-
stanie uzupełnione i zmodernizowane. Ponadto przebudowany zostanie węzeł w Tar-
nowie Podgórnym. 

Prace będą prowadzone na odcinku od węzła S11 do ronda im. Lecha Wałęsy 
w Tarnowie Podgórnym. Natomiast realizację tego zadania przewiduje się na lata 
2018 – 2019. 

Najlepiej to uczynić za pośrednictwem Sołtysa i Rady Sołeckiej. Co roku do 
30 września, po przeanalizowaniu przez Radę Sołecką wniosków złożonych 
przez mieszkańców oraz na podstawie lokalnych spostrzeżeń, sołtys składa 

propozycję zadań inwestycyjnych do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Te 
zadania są następnie zbiorczo analizowane i włączane do propozycji budżetu Gminy. 
Ostateczną decyzję podejmuje Rada Gminy przyjmując projekt budżetu na ostatniej 
w danym roku sesji. 

Ponadto w przyszłym roku będzie opracowywany kolejny Plan Rozwoju Lokal-
nego. Ten dokument wyznacza plany inwestycyjne Gminy na najbliższe lata, stano-
wiąc kompleksowe zestawienie zadań inwestycyjnych w kilkuletniej perspektywie.  

Plan Rozwoju Lokalnego tworzony jest przez specjalnie powołany w tym celu 
Zespół, przy udziale przedstawicieli mieszkańców, różnych grup społecznych, or-
ganizacji, instytucji. Projekt będzie poddany pod ocenę mieszkańców, m.in. poprzez 
opublikowanie go na łamach „Sąsiadki Czytaj”. Każdy zatem będzie mógł przeka-
zać Zespołowi swoje uwagi i spostrzeżenia.  

Ostatecznie Plan Rozwoju Lokalnego jest przyjmowany uchwałą Rady Gminy. 
O rozpoczęciu prac będziemy informować na łamach gazety i na naszej stronie in-
ternetowej www.tarnowo-podgorne.pl 
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~ aktualności

Baranowo
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Let-
niskowej

Trwa procedura uzyskania zgody m. Poznania na re-
alizację ul. Nad Miedzą (w granicach m. Poznania)

Trwają przygotowania do realizacji placu zabaw przy 
szkole podstawowej

Batorowo
Przygotowano umowę na opracowanie projektu mo-
dernizacji boiska

Ceradz Kościelny
Zakończono budowę chodnika w ul. Więckowickiej

Ogłoszono przetarg na budowę nawierzchni ul. Bo-
cianiej.

Przystąpiono do opracowania dokumentacji na bu-
dowę kolejnego etapu chodnika w ul. Kalwowskiej 

Chyby
Ogłoszono przetarg na budowę ul. Szkolnej – II etap

Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 
Kasztanowej

Góra
Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę 
ścieżki rowerowej do Tarnowa Podgórnego

Jankowice
Trwa procedura przetargowa na budowę II etapu 
ścieżki rowerowej do Tarnowa Podgórnego

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

Lusowo
Trwa przygotowanie przez Zarząd Dróg Powiatowych 
ponownego przetargu na budowę ul. Wierzbowej 
(Lusowo – Tarnowo Podgórne) – w drugim przetargu 
również nie wpłynęła żadna oferta

Trwa I etap budowy chodnika w ul. Ogrodowej

Trwa przygotowanie przetargu na wykonanie kolej-
nego etapu budowy nawierzchni na ul. Przylesie

Lusówko
Trwa budowa ul. Morskiej

Trwa procedowanie w Starostwie Powiatowym 
wniosku o pozwolenie na budowę oświetlenia Os. 
Morskiego 

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki 
pieszo-rowerowej do Sierosławia 

Trwa opracowanie dokumentacji na modernizację ul. 
Otowskiej – I etap

Przystąpiono do opracowania dokumentacji na bu-
dowę ul. Leszczynowej

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Drodzy sąsiedzi, mieszkańcy Przeźmierowa i okolic – w związku z rozpo-
czynającym się sezonem motorowym serdecznie prosimy o wyrozumiałość, 
cierpliwość i odrobinę pobłażliwość dla pasjonatów sportów motorowych. 

W dniach 20-22 kwietnia 2018 r. po raz pierwszy w tym sezonie na Torze „Po-
znań” Automobilklubu Wielkopolski ścigać będą się zawodnicy sportu samochodo-
wego.

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

•  motocyklowe w dniach: 25-27 maja, 9-10 czerwca, 14-15 lipca, 11-12 sierpnia, 
•  samochodowe w dniach: 20-22 kwietnia, 15-17 czerwca, 6-8 lipca, 28-30 wrze-

śnia.
W zawodach obok profesjonalnych kierowców startują również amatorzy, co po-

zwala zwiększyć bezpieczeństwo na naszych drogach i ulicach – w tym również 
Przeźmierowa i okolic.

Wzorem lat ubiegłych i w tym sezonie kontrolować będziemy emitowany poziom 
hałasu, by eliminować pojazdy przekraczające dopuszczalne normy. Dbać będziemy 
również o ciszę w godzinach rannych i wieczornych.

Harmonogramy i programy imprez będą na bieżąco publikowane na naszej stronie 
internetowej: www.aw.poznan.pl. 

Wszystkich sąsiadów, mieszkańców Przeźmierowa i okolic serdecznie zapraszamy 
na Tor „Poznań” (wstęp bezpłatny) do obejrzenia wyścigów „na żywo”, a w szcze-
gólności rywalizacji kierowców międzynarodowych, którzy wezmą udział w: 

•  Alpe Adria, Wyścigowe Motocyklowe Mistrzostwa Polski i Puchar Polski (25-
27 maja),

• Supermoto European Championship (9-10 czerwca),
•  FIA-CEZ Puchar Europy Centralnej Wyścigów Samochodowych, Wyścigo-

wych Samochodowych Mistrzostw Polski Hour Race oraz Wyścigowych Sa-
mochodowych Mistrzostw Polski (15-17 czerwca).

Prosimy o przyjazne spojrzenie na sportowe zmagania na Torze „Poznań”. 

~ Piotr Monkiewicz
Dyrektor Biura Zarządu 

Automobilklubu Wielkopolski

Po powtórnym przeanalizowaniu 
złożonych ofert Narodowy Fun-
dusz Zdrowia utrzymał w mocy 

swoją decyzję. Od 1 kwietnia 2018 r. 
usługi będzie świadczyć MED-LUX 
z Przeźmierowa.   

Zapisy na rehabilitację osób z nowy-
mi skierowaniami (data wydania max. 
30 dni wcześniej) rozpoczynają się:

- od 1 kwietnia on-line (Wielkanoc),
- od 3 kwietnia osobiście i telefonicz-

nie od godz. 8.00 w MED-LUX przy ul. 

Rynkowej 76 w Przeźmierowie, tel. 61 
8 163 901.

Uwaga: osoby ze skierowaniami ode-
branymi z jednostek, które nie będą kon-
tynuować usług w ramach NFZ, mogą 
już teraz zapisywać się w MED-LUX. 

O zmianach na naszym lokalnym ryn-
ku usług rehabilitacyjnych pisaliśmy 
w poprzednim numerze gazety.

~ ARz 

Automobliklub uprzedza  
i zaprasza

Rehabilitacja na NFZ  
– w MED-LUX
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~ aktualności

Poniżej prezentujemy listę projek-
tów, które będą walczyć o Pań-
stwa głosy w II edycji 2018 Bu-

dżetu Inicjatyw Społecznych Gminy 
Tarnowo Podgórne. Głosowanie odby-
wać się będzie w terminie 7 - 21 maja. 
Głosować można w następujący sposób: 

• bezpośrednio - za pomocą karty do 
głosowania (wzór do pobrania na stro-
nie internetowej w zakładce Budżet Ini-

cjatyw Społecznych i w punktach głoso-
wania):

- w Wydziale Obsługi Klienta w Urzę-
dzie Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. 
Poznańskiej 115 (bud. A), Tarnowo Pod-
górne, 

- w Filii Urzędu Gminy w Przeźmie-
rowie przy ul. Rynkowej 75C, 

• elektronicznie - za pomocą formu-
larza on-line (uruchomionego w dniu 
głosowania). 

Przypominamy, że zgodnie z regu-
laminem głosować mogą pełnoletni 
mieszkańcy naszej Gminy. Można od-
dać jeden głos na jeden wybrany pro-
jekt.  ~ ARz

L.p. Tytuł i opis projektu Pomysłodawca Kwota  
z BIS (zł)

1 Turniej piłkarski „Rodzinne Granie” - dla dzieci (uczniowie szkół podstawowych 
oraz roczniki 2009-2010 z Gminy Tarnowo Podgórne); miejsce: Wysogotowo (bo-
iska klubu Victoria Wysogotowo); termin realizacji: wrzesień 2018 r.; cel: promocja 
zdrowego stylu życia, integracja rodziców z dziećmi, uczniów i nauczycieli z gminy, 
rozwój sportowych pasji.

Angelika Okupniak 
Damian Skwierzyński 
Wysogotowo/ 
Przeźmierowo 8 000

2 „Hity na Płyty” - 3-dniowy projekt nagraniowy; cel: umożliwienie utalentowanym 
ludziom z Gminy Tarnowo Podgórne profesjonalnego startu w branży muzycznej; 
udostępnione studio nagrań, w którym mieszkaniec będzie mieć możliwość bezpłat-
nego zarejestrowania utworów, piosenek z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu 
nagraniowego; możliwość konsultacji w zakresie tworzenia kompozycji, pracy z mi-
krofonem, dykcji, emisji głosu i interpertacji tekstu; projekt nie ma ograniczeń dot. 
wieku uczestników. realizacja w Centrum Kultury Przeźmierowo 21-23 września 
2018 r.

Mateusz Brzostowski 
Lusowo 15 450

3 „Biała Sobota Onkologiczna” - bezpłatne badania onkologiczne dla pełnoletnich 
mieszkańców Gminy (max. 240 osób); dwanaście rodzajów specjalistycznych badań 
lekarskich i diagnostycznych, ukierunkowanych na wykrycie najczęściej występują-
cych chorób nowotworowych, w tym badania USG, RTG i laboratoryjne;  miejsce: 
Centrum Medyczne Med-Lux, ul. Rynkowa, Przeźmierowo 

Hanna Cybulska  
Przeźmierowo 10 120

4 „I Bal Seniorów w Pałacu w Jankowicach” - letni bal na terenie parku przy Pałacu 
w Jankowicach; termin realizacji: 7 lipca 2018 r.; liczba uczestników: ok. 200 osób; 
adresatami projektu są seniorzy z Gminy Tarnowo Podgórne;  korowód Kół Seniora, 
pokaz gimnastyczny seniorów, program artystyczny przygotowany przez uczestni-
ków, wspólna zabawa i konkursy; cel: integracja środowiska seniorów, przeciwdzia-
łanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, promocja zdrowego trybu życia.

Jacek Wojciechowski 
Przeźmierowo 7 000

5 „Turniej szachowy - poznajmy się” - turniej podzielony według czterech kategorii 
wiekowych: 6-8 lat, 8-14 lat, 14-18 lat i powyżej 18 lat; eliminacje w 4 soboty i nie-
dziele w czerwcu br., finał we wrześniu; finałem turnieju będzie zabawa połączo-
na z wręczeniem nagród; miejsce: Przeźmierowo, osiedle Ptasie, teren placu zabaw; 
cel: intergracja społeczności lokalnej, osiedlowej, wzmacnianie więzi, zaangażowanie 
dzieci i młodzieży - wspólne działanie.

Hanna Chudzik  
Przeźmierowo 7 500

6 „Sąsiedzki Piknik Integracyjny dla mieszkańców osiedla Tarnowo Centrum” - 
miejsce Osiedle Centrum w Tarnowie Podgórnym;  w programie: zawody sportowe, 
pokazy, dmuchane zamki dla dzieci, występ zespołu muzycznego, poczęstunek dla 
uczestników, termin realizacji: wrzesień 2018 r.;  cel: zintegrowanie nowych miesz-
kańców w Tarnowie Podgórnym, wspólna zabawa, bliższe poznanie się mieszkańców, 
wspólne uczestnictwo w zawodach i konkursach wiedzy o Tarnowie Podgórnym.

Rafał Pielucha  
Tarnowo Podgórne 5 500

7 „Święto Pyry” - w programie: zespół muzyczny, animacje dla dzieci, konkursy, po-
częstunek; miejsce”: okolice świetlicy w Wysogotowie, teren rekreacyjny naprzeciw-
ko świetlicy przy ulicy Wierzbowej; termin realizacji: wrzesień 2018 r.; cel: integracja 
mieszkańców Wysogotowa oraz sąsiednich miejscowości, mądre i bezpieczne spę-
dzanie czasu z dziećmi.

Magdalena Raus  
Wysogotowo 9 400

BIS – projekty w II edycji 2018!
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Przeźmierowo
Trwa przebudowa Parku im. St. Kanikowskiego

Trwa opracowywanie projektu przebudowy ul. Wrzo-
sowej

Opracowano projekt budowlany przebudowy szkoły 
podstawowej. Złożono wniosek o pozwolenie na bu-
dowę.

Trwa opracowanie dokumentacji na dokończenie bu-
dowy ul. Dolina (od ul. Łanowej do ul. Leśnej)

Trwa opracowanie dokumentacji na wykonanie na-
wierzchni ul. Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej 
nawierzchni z kostki w okolicy ul. Folwarcznej)

Sady
Trwają prace związane z I etapem budowy ulic: Lim-
bowa, Jaworowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa

Zakończono realizację terenu rekreacyjnego przy 
świetlicy – I etap

Przystąpiono do opracowania dokumentacji na prze-
budowę ul. Malwowej

Swadzim
Trwa przygotowanie przetargu na budowę ul. Ogro-
dowej

Złożono wniosek o pozwolenie na rozbudowę świe-
tlicy

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

Trwa opracowywanie dokumentacji na remont na-
wierzchni ul. Krętej

Trwa projektowanie rewitalizacji Pałacu

Tarnowo Podgórne
Trwa budowa szatni przy boiskach ul. Nowa.

Trwa przygotowanie przetargu oraz procedowanie 
w Starostwie Powiatowym wniosku o pozwolenie na 
budowę ul. 27 Grudnia

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Zbo-
żowej i Rolnej (I etap)

Wysogotowo
Zakończono realizację terenu rekreacyjnego przy ul. 
Długiej / Wierzbowej

Trwa przygotowanie przetargu dla przebudowy za-
chodniej części pasa drogowego ul. Wierzbowej (na 
odcinku od ul. Sojowej do ul. St. Batorego)

Zakończono przebudowę ulic Łąkowej i Stolarskiej

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę ul. Pszennej

Pozostałe
Trwa opracowanie projektu wykonawczego na bu-
dowę Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Pod-
górnym. Złożono w Starostwie Powiatowym wniosek 
o pozwolenie na budowę. 

Trwa budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej 

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

Wybrano wykonawcę kortów tenisowych w Tarnowie 
Podgórnym

~ aktualności

Na sesji Rady Gminy, która mia-
ła miejsce 27 marca, nastąpi-
ło przekazanie na rzecz Gminy 

Tarnowo Podgórne muzealiów groma-
dzonych od ponad 20 lat przez Annę 
Grajek oraz Towarzystwo Pamięci Ge-
nerała Józefa Dowbora Muśnickiego. 
Eksponaty będą wystawione tak jak do-
tychczas w Muzeum w Lusowie, które 
od 1 kwietnia 2018 r. jest odrębną jed-
nostką organizacyjną Gminy. 

W skład nieodpłatnie przekazanych 
rzeczy wchodzą:

- muzealia (2073 obiekty zabytkowe) 
zgromadzone w Muzeum, o wartości 
100 514 zł,

- biblioteka muzealna (919 pozycji – 
bez książek zabytkowych) o wartości 
24 455 zł,

- obiekty muzealne oddane w depozyt 
(20 obiektów) o wartości 33 515 zł,

- wyposażenie pomieszczeń w meble 
muzealne i urządzenia o wartości 169 
334 zł.

Przekazujący zastrzegli sobie, iż prze-
kazane zbiory nie mogą być wymienia-
ne, zbywane, rozpraszane oraz że mają 
stanowić trwałą wartość Muzeum. 

Członkowie Towarzystwa zadekla-
rowali, iż nadal będą gromadzili mu-
zealia i przekazywali je na rzecz Mu-
zeum, a także będą  współorganizowali 
obchody świąt narodowych i państwo-
wych, sesje popularno-naukowe oraz 
współpracowali z władzami rządowymi 
i samorządowymi, polskim wojskiem, 
szkołami i organizacjami pozarządo-
wymi. Natomiast Gmina powoła Radę 
Muzeum, w skład której wejdą również 
członkowie Towarzystwa Pamięci  Ge-
nerała Józefa Dowbora Muśnickiego. 

Akt przekazania muzealiów podpisali: 
- jako przekazujący: Twórca Mu-

zeum Anna Grajek, Honorowy Pre-
zes TPGJDM Józef Grajek oraz Prezes 
TPGJDM Zofia Smolarz, 

- po stronie przejmujących: Wójt Ta-
deusz Czajka, Przewodniczący Rady 
Gminy Grzegorz Leonhard oraz Dyrek-
tor Muzeum Michał Krzyżaniak.

Przypominamy, że Muzeum w Luso-
wie czynne jest wtorek – sobota w godz. 
8.00 – 16.00 oraz w każdą drugą nie-
dziele miesiąca w godz. 10.00 – 14.00, 
więcej na www.muzeumlusowo.pl

~ ARz

Przypominamy – bezpłatna 
sterylizacja i czipowanie

Akcja bezpłatnej sterylizacji jest w naszej Gminie prowadzona w sposób cią-
gły. Koszty akcji sterylizacji w całości zostaną pokryte z budżetu Gminy 
Tarnowo Podgórne pod warunkiem, że właściciel zwierzęcia posiada Kartę 

Mieszkańca. Warunkiem wykonania sterylizacji psów jest ich zaczipowanie (wyko-
nywane również bezpłatne) – można to zrobić podczas sterylizacji.

Informacji na temat akcji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Andrzej Korpik z Wy-
działu Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Tarno-
wo Podgórne (ul. Poznańska 115, bud. A, pok. 120) tel. 61 8959 226. W pierwszej 
kolejności sterylizacji zostaną poddane te zwierzęta, które zostały znalezione i prze-
garnięte. ~ WIKOŚ

Przekazanie muzealiów
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~ aktualności

Rozliczając się z fiskusem moż-
na korzystać z usługi wstępnie 
wypełnionego zeznania podat-

kowego. W tym roku obok gotowego 
PIT-37 przez Internet również wysłać 
PIT-38. 

Na Portalu Podatkowym udostępnio-
ne zostały wstępnie wypełnione zezna-
nia podatkowe za rok 2017: 

- PIT-37 (sporządzany na podstawie 
informacji od płatników: PIT-11, PIT-
-8C, PIT-R oraz informacji od organów 
rentowych: PIT-40A/11A), 

oraz 
- PIT-38 (sporządzany na podstawie 

informacji PIT-8C). 
Wstępnie wypełnione zeznanie po-

datkowe, w skrócie PFR (z ang. Pre-

-Filled tax Return), ma za zadanie 
ułatwić podatnikom rozliczenie z fisku-
sem. Po zalogowaniu się na Portalu Po-
datkowym, można pobrać sporządzoną 
przez administrację podatkową propo-
zycję rozliczenia rocznego, którą mo-
żemy w dowolny sposób modyfikować 
i uzupełnić o dodatkowe informacje 
(np. ulgi, załączniki, przekazanie 1% 
na rzecz OPP). 

Ogranicza to do minimum czas po-
trzebny do rozliczenia się z urzędem 
skarbowym. Pozwala też uniknąć błę-
dów, które pojawiają się przy przepi-
sywaniu danych z informacji od płat-
ników. Jednym słowem – złożenie 
zeznania podatkowego staje się wygod-
niejsze, prostsze i szybsze. 

Oczywiście nadal można składać de-
klaracje PIT-37 i PIT-38 na dotychcza-
sowych zasadach, czyli drogą elektro-
niczną do systemu e-Deklaracje lub 
w formie papierowej. 

Więcej informacji znajduje się na 
Portalu Podatkowym na www.finanse.
mf.gov.pl

 ~ Urząd Skarbowy Poznań Jeżyce

Placówka Alior Bank w Tarnowie Podgórnym kolejny już 
raz przygotowała projekt edukacyjny dla najmłodszych 
mieszkańców Gminy. Tym razem uczestniczyli w nim 

uczniowie szkoły „Kuźnia Talentów” w Lusówku. 
Projekt nosił tytuł „Bank, pieniądze, oszczędzanie”. Miał 

na celu uświadomienie najmłodszym jak ważna jest umie-
jętność oszczędzania i planowania wydatków w codziennym 
życiu. Podsumowaniem projektu był konkurs na wykonanie 

przy użyciu materiałów z recyklingu prac przestrzennych 
związanych z tematyką projektu. Uczniowie doskonale pora-
dzili sobie z tym wyzwaniem i wykonali makietę bankoma-
tu – maszyny do wypłacania pieniędzy (klasa III), maszynę 
do oszczędzania (klasa II) oraz pieniądze papierowe i monety 
(klasa I). Kreatywność dzieci niesamowicie zaskoczyła orga-
nizatorów konkursu.

~ Magdalena Binkowska - Kierownik Placówki

Bank, pieniądze, oszczędzanie

Zapraszamy na Turniej Kopa Sportowego o Puchar Wój-
ta Gminy Tarnowo Podgórne, który odbędzie się 22 
kwietnia w sali gimnastycznej OSiR w Przeźmierowie 

przy ulicy Kościelnej. Rywalizacja karciana rozpocznie się 
o 13.00, natomiast zapisy zakończą się o 12.30 (przyjmowane 
będą w miejscu Turnieju, tzn. w sali gimnastycznej).

Zawodnicy zagrają systemem As 3 Dychy – 5 x 32 rozda-
nia. Klasyfikacja przebiegać będzie drużynowo, parami i indy-
widualnie. Dla uczestników przygotowano puchary i nagrody.

Organizatorem turnieju jest Wielkopolska Liga Kopa Spor-
towego z siedzibą w Borku Wielkopolskim. Patronat honoro-
wy nad wydarzeniem objął Wójt Tadeusz Czajka.

~ Jerzy Piaskowski

As Trzy Dychy 
o Puchar Wójta

PIT – pobierz i wyślij gotowy formularz
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~ pałac jankowice

Coraz śmielsze, już wiosenne 
promienie słońca przebijają się 
przez parkowe drzewa oświetla-

jąc bryłę Pałacu w Jankowicach. Trwają 
przygotowania do uroczystego otwarcia 
planowanego na 13 maja.

Po dwuletniej renowacji, naturalne 
światło wydobywa z fasady pałacu deta-
le architektoniczne – gzymsy, kolumny 
i płaskorzeźby. Prace remontowe objęły 
wszystkie pomieszczenia – od strychu 
po piwnice. Skrupulatnie odtworzono 
podłogi i posadzki, drewniane elemen-
ty wystroju i dekoracje okienne. Budy-
nek odzyskał dawny blask i otworzyły 
się nowe możliwości wykorzystania pa-
łacowych przestrzeni. 

– Pałacowe wnętrza budzą się do ży-
cia. Codziennie spotykamy uczniów 
Samorządowej Szkoły Muzycznej, oni 
ćwiczą tu już od końca lutego – mówi 
dyrektor Pałacu Jankowice Monika Rut-
kowska. Przyznaje, że plany wobec tego 
miejsca są szerokie. – Pałac ma stać 
się miejscem wspólnym – mieszkańców, 
i starszych, i młodszych, społeczników, 
samorządowców, ludzi nauki, bizne-
su i kultury. Zarówno odrestaurowane 
wnętrza jak i otoczenie parkowe dają 
ogromne możliwości. Chcemy, aby to 
miejsce było ciekawe i otwarte dla każ-
dego. Klarują się już pomysły na letnie 
spotkania ze sztuką. Mamy zjawiskową 
salę koncertową, planujemy uruchomić 
różnorodne zajęcia dla seniorów, będzie 

szansa organizowania szkoleń i konfe-
rencji, a okolica zachęca do muzycznych 
spotkań plenerowych – dodaje dyrektor 
Rutkowska. W pałacu jest też kawiar-
nia, która zaprasza wszystkich odwie-
dzających.

Wraz z semestrem letnim 2018 do 
Jankowic przeniosła się z Tarnowa 
Podgórnego Samorządowa Szkoła Mu-
zyczna. Sale dydaktyczne zajęły dwa 
piętra Pałacu i nowo wybudowaną Ofi-
cynę. Uczniowie mogą korzystać tak-
że z Sali Koncertowej na ponad 100 
miejsc. – Jeszcze się urządzamy, wiele 
spraw związanych z nowym miejscem 
i przeprowadzką jest przed nami, ale już 
doceniamy urok tego miejsca, akusty-
kę i wielkość klas lekcyjnych, z których 
korzystamy. Do tego piękno otaczającej 
nas przyrody i cisza, która ma dla muzy-
ki, dla jej tworzenia, ogromne znaczenie 

– mówi dyrektor Szkoły Muzycznej Ma-
rzena Łopińska. Przyznaje, że w Janko-
wicach można zasłuchać się w dźwięki. 
– Bardzo cieszy nas Sala Koncertowa, 
w której odbyły się  już pierwsze koncer-
ty. Jest piękna i jest spełnieniem naszych 
marzeń. No i do tego widok za oknem 
pomaga w artystycznych przeżyciach – 
dodaje dyrektor Łopińska.

Nowe miejsce otworzyło szkole nowe 
możliwości. Od przyszłego roku szkol-
nego placówka uruchomi klasę perkusji, 

na którą nie miała miejsca w poprzed-
niej lokalizacji. Teraz pomieszczenie dla 
przyszłych perkusistów jest dobrze wy-
głuszone, co pozwala ćwiczyć na kotle 
czy ksylofonie. Dyrektor Samorządowej 
Szkoły Muzycznej nie kryje, że jej ma-
rzeń i planów jest sporo, to m.in. nowe 
festiwale i przeglądy muzyczne. 

Ważnym projektem realizowanym 
w Pałacu w Jankowicach jest Tarnow-
skie Centrum Senioralne. Ewa Jańczak 
i Agnieszka Maciejewska chcą wspól-
nie ze starszymi mieszkańcami Gminy 
Tarnowo Podgórne odkrywać możliwo-
ści, które daje nowy obiekt i energia se-
niorów! – Mamy wiele pomysłów dzia-
łań społecznych i międzypokoleniowych. 
Wierzymy, że takie formy otwierają na 
potrzeby i sposób postrzegania otacza-
jącego świata, wrażliwość, doświadcze-
nia ludzi z innych generacji – mówi Ewa 
Jańczak. Oferta zajęć i aktywności dla 
seniorów będzie różnorodna tak, by każ-
dy mógł znaleźć coś dla siebie, dopaso-
wanego do zainteresowań i możliwości, 
będą formy aktywizujące, rozwijające, 
edukacyjne, relaksacyjne i towarzyskie, 
udział w nich będzie bezpłatny. Warto 
będzie dotrzeć do Pałacu Jankowice, by 
tego wszystkiego doświadczyć!

Już teraz cieplejsze dni przyciągają 
spacerowiczów do parku przy pałacu. 
Można wędrować między pomnikami 
przyrody, czy wokół stawu, na którym 
są cztery wyspy. Aktywni spacerowicze 
mają do dyspozycji siłownię zewnętrz-
ną, a dzieci – leśny park zabaw i park 
linowy. 

Uroczyste otwarcie Pałacu, plano-
wane na 13 maja, ma być wspólnym 
świętem mieszkańców i gości!

Tę niedzielę warto będzie spędzić 
w jankowickim parku. Wydarzenie za-

13 MAJA – Otwieramy Pałac Jankowice!

Uroczyste otwarcie 
Pałacu, planowane  
na 13 maja, ma być 
wspólnym świętem 

mieszkańców i gości!



kwiecień 2018 | sąsiadka~czytaj |    9

~ pałac jankowice

Pokaz  

VIDEO 

 MAPPINGU 

13 maja 2018  

                       

 

 

 

 

 

 Uroczysta Msza św. godz.  1300  

                                                                                                                               Rodzinna majówka pełna atrakcji 

 Plenerowe koncerty muzyki klasycznej  

 Pałacowa scena teatralno-taneczna 

 Parkowa gra terenowa 

 Spacery dendrologiczne  

 Łódki na stawie  

 Animacje dla dzieci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

OTWÓRZ   Z  NAMI 

 P A Ł A C  JANKOWICE 

 od godz. 1400  

 godz. 2100  

www.palacjankowice.pl 

inauguruje msza św. Po nabożeństwie 
oficjalną część uroczystości rozpocznie 
pokaz Mażoretek. Po nim goście przej-
dą do Sali Koncertowej, a w parku roz-
pocznie się wielogodzinna Majówka. 
Będzie okazją do pokazania bogactwa 
kulturalno-muzycznego Gminy. W lu-
dowe klimaty wprowadzą widzów ze-

społy – Modraki i Lusowiacy, teatralne 
przeżycia zapewnią  TeatRyle i Senio-
ritki, a muzyczne – uczniowie i nauczy-
ciele Samorządowej Szkoły Muzycznej, 
Koło Śpiewu im. F. Nowowiejskiego 
i Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Sporo 
atrakcji czekać będzie na najmłodszych. 
W wielu miejscach parku będzie można 

uczestniczyć w zabawach i grach przy-
gotowanych m.in. przez Fundację Free 
Time i harcerki z Lusowieckiej Drużyny 
„Gwiazda Północy”.   

– Chcemy wspólnie i pośpiewać i po-
tańczyć, a na finał premierowe wyda-
rzenie, które trzeba zobaczyć – zaprasza 
dyrektor Monika Rutkowska. Po zmro-
ku na budynku rozbłyśnie Video Map-
ping – obrazy i dźwięki składające się na 
opowieść o Pałacu kiedyś, dziś i w przy-
szłości. Prace na tym pokazem trwają od 
początku marca, jak zapowiadają orga-
nizatorzy, wrażenia będą niezapomnia-
ne.  

~ Agnieszka Maciejewska   
Pałac Jankowice
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~ aktualności

Zadania inwestycyjne na 2018 r. po rozdysponowaniu „nadwyżki budżetowej”
Zadania w poszczególnych miejscowościach
Baranowo
- budowa ul. Letniskowej (II etap)  – 300 tys. zł
- budowa ul. Za Miedzą (II etap)  – 200 tys. zł
- budowa chodnika przy ul. Klonowej  – 100 tys. zł
- budowa placu zabaw przy szkole  – 100 tys. zł
- budowa wybiegu dla psów  – 100 tys. zł
- doposażenie świetlicy  – 30 tys. zł

Batorowo 
- modernizacja boiska  – 250 tys. zł
- rewitalizacja otoczenia stawu  – 50 tys. zł

Ceradz Kościelny 
- budowa ul. Bocianiej  – 430 tys. zł
- budowa chodnika ul. Kalwowska  – 350 tys. zł
- remont szkoły podstawowej  – 350 tys. zł
- rewitalizacja elewacji „starej szkoły”  – 250 tys. zł
- dotacja na rewitalizację kościoła  – 100 tys. zł
- sygnalizacja świetlna przy szkole (projekt)  – 20 tys. zł

Chyby
- przebudowa ul. Szkolnej (II etap)  – 550 tys. zł
- przebudowa ul. Kasztanowej  – 200 tys. zł  
 (2019 r. – 1 mln zł)
- ścieżka rowerowa (wzdłuż Przeźmierki)  – 50 tys. zł  
 (2019 r. – 600 tys. zł)
- rozbudowa świetlicy (projekt)  – 50 tys. zł
- rozbudowa placu zabaw Zielone Osiedle  – 40 tys. zł
- rozbudowa placu zabaw ul. Ogrodowa  – 40 tys. zł
- siłownia zewnętrzna przy boisku  – 30 tys. zł

Góra
- ścieżka rowerowa do Tarnowa Podg.  – 610 tys. zł  
 (2019 r. – 600 tys. zł)
- remont świetlicy  – 50 tys. zł

Jankowice
- rewitalizacja parku  – 430 tys. zł
-  ścieżka rowerowa Jankowice – Tarnowo Podg.  

(wraz z przebudową skrzyżowania Poznańska/ 
/Admiralska)  – 1,8 mln zł  
 (dofinansowanie unijne)

Rumianek
- urządzenie rekreacyjne stawu  – 200 tys. zł
- oświetlenie placu przy świetlicy  – 30 tys. zł

Kokoszczyn
- ścieżka rowerowa do Tarnowa Podg.  – 100 tys. zł  
 (2019 r. – 700 tys. zł)
- modernizacja placu zabaw  – 40 tys. zł
- siłownia zewnętrzna  – 30 tys. zł
- świetlica  – 30 tys. zł
- ulice: Krótka i Szeroka (przedłużenie)  – 150 tys. zł

Lusowo
-  przebudowa drogi powiatowej ul. Wierzbowa  

(jezdnia+ścieżka) udział Gminy  – 4,5 mln zł
- Budowa ul. Przylesie (II etap)  – 300 tys. zł
- ul. Ogrodowa (chodnik)  – 160 tys. zł
- Osiedle Grzybowe – oświetlenie  – 120 tys. zł
- remont świetlicy  – 50 tys. zł
- dotacja do rewitalizacji kościoła  – 50 tys. zł

Lusówko
- przebudowa ul. Otowskiej (II etap)  – 650 tys. zł
- budowa ul. Leszczynowej  – 350 tys. zł
-  budowa parkingu wraz z wjazdami przy szkole  

podstawowej (od ul. Dopiewskiej)  – 200 tys. zł
- budowa oświetlenia na Osiedlu Morskim  – 200 tys. zł
- rozbudowa placu zabaw przy Pałacu  – 100 tys. zł
- modernizacja boiska piłki nożnej  – 50 tys. zł
- urządzenie harcówki w podziemiach Pałacu  – 15 tys. zł
-  parking wraz ze ścieżką przy przedszkolu  

(ul. Dopiewska)  – projekt 
- ulice Wioślarska – Rejsowa  – projekt

Przeźmierowo
- przebudowa szkoły podstawowej  – 2 mln. zł  
 (2019 r. – 7 mln zł, 2020 r. – 6 mln zł)
- przebudowa ulic: Wrzosowa, Dolina (do Leśnej), 
  Leśna (wschodnia część)  – 3 mln zł
- modernizacja Parku im. St. Kanikowskiego  – 1,7 mln zł
- budowa krytych kortów  – 1,26 mln zł
- urządzenie windy w Szkole Podstawowej  – 120 tys. zł
- alejki na cmentarzu  – 100 tys. zł
- ul. Morelowa (otwarcie do ul. Wiosny Ludów)  – 50 tys. zł
- ul. Akacjowa (połączenie z ul. Wysogotowską)  – 50 tys. zł
- teren rekreacyjny przy ul. Olszynowej  – 50 tys. zł
- plac zabaw na Osiedlu Ptasim (II etap)  – 40 tys. zł
- ścieżka rowerowa do Swadzimia  – projekt

Na sesji, która miała miejsce 27 marca, Rada Gminy 
zatwierdziła przedłożony przez Wójta projekt podzia-
łu wolnych środków. Tym razem była to suma ponad 

15 mln zł. – Ta kwota umożliwia podwyższenie środków na 
zadania już zapisane w tegorocznym budżecie, ale, co rów-
nie ważne, pozwala na wprowadzenie dodatkowych przedsię-
wzięć – mówi Wójt Tadeusz Czajka. – Szczególnie zależało mi 
na wpisaniu tych zadań, które były mocno podnoszone przez 
mieszkańców na zebraniach wiejskich.

Realizacja części inwestycji została zaplanowana w okresie 
przekraczającym 2018 rok (co zostało zaznaczone w zestawie-
niu poniżej), dlatego Rada Gminy przyjęła również niezbędne 
kwoty na zadania realizowane w cyklu dwu- i trzyletnim. To 
z kolei umożliwi ogłoszenie w tym roku przetargu na całe za-
danie. 

Ponadto część projektów jest realizowanych w urzędzie 
Gminy przez Biuro Projektów Drogowych – zostało to także 
uwzględnione w poniższym zestawieniu.  ~ ARz

Nadwyżka budżetowa rozdzielona
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Sady
-  budowa ulic: Limbowa, Jaworowa, Jałowcowa,  

Olchowa, Topolowa (I etap)  – 1,2 mln zł
- budowa ul. Malwowej  – 200 tys. zł  
 (2019 r. – 300 tys. zł)
- urządzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy  
 (II etap) – 150 tys. zł
- oświetlenie ścieżki Sady – Lusowo  – 100 tys. zł

Sierosław
- modernizacja Pałacu wraz z otoczeniem  – 150 tys. zł  
 (2019 r. – 1,5 mln zł, 2020 r. – 2 mln zł)
-  budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sierosław – Lusówko  

 – 210 tys. zł  
 (2019 r. – 950 tys. zł) 

- nawierzchnia na ul. Krętej (od strony ul. Kasztanowej)  
 – 250 tys. zł (2019 – 250 tys. zł)
-  sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu  

ul. Bukowska/Pokrzywnicka  – 100 tys. zł

Swadzim
- budowa ul. Ogrodowej  – 800 tys. zł
- rozbudowa świetlicy  – 200 tys. zł
- przebudowa dróg osiedlowych  – 50 tys. zł  
 (2019 r. – 500 tys. zł)
- modernizacja placu zabaw  – 40 tys. zł
- urządzenie siłowni zewnętrznej  – 30 tys. zł

Tarnowo Podgórne
-  budowa wschodniej obwodnicy  – 2,5 mln zł  

 (2019 r. – 4,5 mln zł; zadanie zgłoszone  
 do dofinansowania w ramach Rządowego Programu)

- budowa ul. 27 Grudnia  – 3 mln zł
- budowa ulic: Zbożowa i Rolna (I etap)  – 200 tys. zł  
 (2019 r. – 800 tys. zł)
- budowa krytych kortów tenisowych  – 1,26 mln zł
- ul. Cicha (chodnik + ścieżka)  – 400 tys. zł
-  aleja spacerowa Park 700-lecia – Tarnowskie Termy  

 – 200 tys. zł  
 (2019 r. – 700 tys. zł)

- budowa ul. Malwowej – Pl. Margaretek  – 150 tys. zł
- rewitalizacja stawu przy ul. Rolnej  – 50 tys. zł

Wysogotowo
- teren rekreacyjny  – 200 tys. zł (2017 r. – 220 tys. zł)
- budowa ul. Pszennej  – 300 tys. zł (2019 r. – 900 tys. zł)
- ul. Wierzbowa (modernizacja) –  210 tys. zł
- ul. Batorowska  – projekt

Inwestycje ponadlokalne
- Zespół Szkół Technicznych  – 2 mln zł  
 (2019 r. -  15 mln zł, 2020 r. – 16 mln zł) 
- Warsztaty Terapii Zajęciowej  – 2, 5 mln zł  
 (2017 r. – 3 mln zł)
- zakup 4 autobusów  – 4,27 mln zł brutto 
 (wsparcie unijne – 85 % wartości netto)
-  budowa 7 węzłów przesiadkowych (wiata  

dla pasażerów, wiata dla rowerów oraz tablica  
elektroniczna)  – 2,6 mln zł brutto  
 (wsparcie unijne – 82 % wartości netto)

-  przebudowa Komisariatu Policji w Tarnowie  
Podgórnym  – 500 tys. zł  
 (2019 r. – 1 mln zł)

- termomodernizacja budynków komunalnych  – 400 tys. zł
- budowa schroniska dla zwierząt  – 307 tys. zł
- wymiana pieców w budynkach komunalnych  – 120 tys. zł
- dotacja do wymiany pieców na wnioski indywidualne   
 – 500 tys. zł
- dotacja do instalacji fotowoltaicznych  – 100 tys. zł
-  dotacja do pomiarów termowizyjnych  

budynków mieszkalnych  – 100 tys. zł
- ławki uliczne (100 szt)  – 80 tys. zł

Zadania inwestycyjne realizowane przez gminne spółki
TP-KOM
-  rozbudowa oczyszczalni ścieków  – 20 mln zł netto  

(finansowanie: Narodowy Fundusz Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej)

TPBUS:
-  zakup 5 autobusów (w tym 1 przegubowego)  

 – 4,8 mln zł netto (wsparcie unijne – 85 % wartości)
- przebudowa bazy autobusowej  – 7,4 mln zł brutto  
 (wsparcie unijne – 50 % wartości netto)

Do skrzynek pocztowych mieszkańców trafia właśnie publikacja „Blisko Lu-
dzi II”. Zawiera ona prezentację najważniejszych inwestycji i inicjatyw, któ-
rych realizacja została zaplanowana na najbliższe lata. – Pierwszą taką pu-

blikację wydaliśmy ponad rok temu – mówi Wójt Tadeusz Czajka. – Otrzymałem 
wtedy od mieszkańców wiele pozytywnych sygnałów na temat takiej formy komu-
nikacji, dlatego zdecydowaliśmy się tą samą drogą pokazać nasze najbliższe plany.

Na łamach „Blisko Ludzi” opisano najważniejsze gminne zamierzenia, m.in. uru-
chomienie Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym, powstanie Cen-
trów Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym, remont Pa-
łacu w Sierosławiu czy zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy. 
Znajdą tam Państwo również krótką prezentację oferty Pałacu Jankowice i Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Zasygnalizowano także uruchomienie gminnych progra-
mów ekologicznych.

Czekamy na Państwa opinie: redakcja@tarnowo-podgorne.pl
~ ARzmarzec 2018

Blisko
Ludzi

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne 
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne 

tel. 61 895 92 00, fax 61 814 61 18

Filia Urzędu w Przeźmierowie 
ul. Rynkowa 75C, 62-081 Przeźmierowo 

tel. 61 227 58 72, 61 227 58 73

ug@tarnowo-podgorne.pl

www.tarnowo-podgorne.pl

Blisko Ludzi II
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Uchwała Nr LVIII/911/2018 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie:   podziału Gminy Tarnowo Podgórne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby rad-
nych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 417 § 1 i 2, art. 418 § 2, art. 419, art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 15 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 – ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. 
, poz. poz. 1875 ze zm.) w związku z art.12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększe-
nia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 
r., poz. 130) na wniosek Wójta Gminy Tarnowo Podgórne uchwala się, co następuje:

§ 1.  Dokonuje się podziału Gminy Tarnowo Podgórne na okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne
§ 3. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskie-

go oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5.  Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Poznaniu w ter-

minie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

Załącznik do  Uchwały Nr LVIII/911/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 marca 2018 roku 

Podział Gminy Tarnowo Podgórne na okręgi wyborcze
Nr okręgu 

wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych wybiera-
nych w okręgu wyborczym

1 Okręg obejmuje sołectwo: 
Góra, Kokoszczyn, Tarnowo Podgórne 5

2 Okręg obejmuje sołectwo: 
Ceradz Kościelny, Jankowice, Lusowo, Lusówko, Rumianek, Sierosław 5

3 Okręg obejmuje sołectwo: 
Przeźmierowo, Wysogotowo 6

4 Okręg obejmuje sołectwo: 
Baranowo, Batorowo, Chyby, Sady, Swadzim  5

Razem Gmina 21
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LVIII/911/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 marca 2018 roku 

w sprawie:   podziału Gminy Tarnowo Podgórne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Zgodnie z art. 417 § 1, 2 i 3, art. 419, art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 15 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału oby-
wateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130), zwanej dalej 
„ustawą”, wszystkie rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, 
w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r. 

Podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wnio-
sek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa.

Gmina Tarnowo Podgórne wg. stanu na dzień 31 grudnia  2017 r. liczyła 25.515 mieszkańców. Art. 418. § 2 stanowi, że dla 
wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 rad-
nych, przy liczbie 21 wybieranych radnych jednolita norma przedstawicielska wynosi 1.215 mieszkańców na 1 mandat.  Poni-
żej przedstawiam liczbę mieszkańców gminy w rozbiciu na poszczególne wsie w gminie i wyliczoną normę przedstawicielską:

 

Nr
okręgu Sołectwo 

Liczba mieszkańców Norma przedstawicielska Norma 
przedstaw. Liczba 

radnych
w sołectwie w okręgu w sołectwie w okręgu w okręgu 

1
Góra 
Kokoszczyn 
Tarnowo Podgórne 

436
221

5 650
6 307

0,36
0,18
4,65

5,19 5 5

2

Ceradz Kościelny 
Jankowice 
Lusowo 
Lusówko – Otowo
Rumianek, 
Sierosław 

618
547

1 741
2 108

462
863

6 339

0,51
0,45
1,43
1,73
0,38
0,71

5,21 5 5

3 Przeźmierowo 
Wysogotowo

6 519
584 7 103 5,36

0,48 5,84 6 6

4

Baranowo
Batorowo 
Chyby 
Sady 
Swadzim  

2 582
429
996

1 328
431

5 766

2,12
0,35
0,82
1,09
0,35

4,75 5 5

Razem: 25 515 20,99 21 21

Marzena Dębska i Weronika Szulc, uczestniczki 
Warsztatu Terapii Zajęciowej ROKTAR, są wolon-
tariuszkami w naszym Urzędzie Gminy. Po tym, 

jak w zeszłym roku współpracowaliśmy w ramach projektu 
„Wielkopolskie Centrum Ekonomii Społecznej”, kontynuuje-
my nasze wspólne działania w ramach kolejnego porozumie-
nia między Urzędem Gminy a ROKTAREM. Dziewczyny, pod 
okiem opiekunki Izabeli Grześkowiak, pomagają w przygoto-
waniu korespondencji, kart do głosowania w Budżecie Inicja-
tyw Społecznych, wykonują inne drobne, ale bardzo potrzebne 
prace biurowe. Dla pracowników Urzędu to duża pomoc, a dla 
wolontariuszek możliwość uzyskania nowych umiejętności.

~ ARz

Wolontariuszki 
(ponownie) w Urzędzie
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 27 marca

Sesja Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne o numerze 58 
odbyła się 27 marca 2018 

r. Rozpoczęła się ona niezwykle 
podniosłym i uroczystym wyda-
rzeniem. W związku z formal-
nym, całkowitym przejęciem 
przez Gminę prowadzenia Mu-
zeum Powstańców Wielkopol-
skich im. Gen. Józefa Dowbora 
Muśnickiego w Lusowie doko-
nane zostało uroczyste podpi-
sanie aktu przekazania gminie 
zbiorów muzealnych gromadzo-
nych przez kilkadziesiąt lat przez 
Annę i Józefa Grajków. Wyda-
rzenie to wiązało się z ogrom-
nymi emocjami zwłaszcza ofia-
rodawców, ale łzy wzruszenia 
dostrzegalne były wśród więk-
szości obecnych na sali podczas 
tego wyjątkowego wydarzenia. 
W okolicznościowych wystąpie-
niach dało się odczuć przeświad-
czenie o uczestnictwie w czymś 
o wielkim znaczeniu, bezprece-
densowym dla funkcjonowania 
zarówno Gminy jak i Towarzy-
stwa. Szczegółową relację z tego 
wydarzenia czytelnicy znajdą na 
łamach naszej gazety. Na mnie 
osobiście sam akt podpisania da-
rowizny odcisnął ogromne pięt-
no. 

Po przerwie na decyzję rad-
nych oczekiwało na recenzowa-
nej sesji 20 projektów uchwał. 
Bez wątpienia najważniejszymi 
z nich były te dotyczące zmian 
w uchwale budżetowej. Najistot-
niejsza wśród nich dotyczyła po-
działu kwoty wolnych środków, 
jakie powstały po zamknięciu 
kont i wykonaniu bilansu jed-
nostki. Lwią część kwoty Wójt 
rozdysponował na wydatki ma-
jątkowe, co deklarował już pod-
czas uchwalania budżetu na rok 
bieżący. Zaproponowane tytuły 
wydatków były wybitnie zróżni-
cowane zarówno co do celów jak 
i miejsc zaangażowania nowych 

środków. Pokaźne zwiększenie 
ilości środków przeznaczonych 
na inwestycje dotyczyło wydat-
ków majątkowych realizowa-
nych we wszystkich 16 miejsco-
wościach Gminy. Z dokładnym 
planem doposażenia budżetu 
w zakresie wydatków majątko-
wych można zapoznać się na in-
nych stronach tego wydania „Są-
siadki~Czytaj”. Spośród uchwał 
z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego podjęto 2 zmiany 
planów miejscowych: Obszaru 
Chronionego Krajobrazu i tere-
nów przyległych część Lusowa 
w rejonie Jeziora Lusowskiego 
oraz w Wysogotowie przy ul. 
Batorowskiej. Jeden z najważ-
niejszych projektów uchwał do-
tyczył podziału Gminy Tarnowo 
Podgórne na okręgi wyborcze, 
ustaleniu ich granic oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym. Wójt ko-
rzystając ze swych wyłącznych 
kompetencji opracował i prze-
słał do Komisarza Wyborczego 
w Poznaniu projekt dotyczący 
powyższej sprawy. Projekt ów 
po pozytywnym zaopiniowaniu 
przez wspomnianą instytucję zy-
skał również – po dyskusji – sto-
sowną akceptację Rady Gminy. 
Dość burzliwą dyskusję wywo-
łał projekt rezygnacji z utworze-
nia w budżecie gminy na 2019 
r. funduszu sołeckiego. Wydat-
kowanie środków w trybie tego 
funduszu nie było dotąd prakty-
kowane w naszej Gminie. Mimo 
że forma ta ma wiele zalet i tyle 
samo wad, to czynnikiem prze-
ważającym za jej niewprowadza-
niem w naszej Gminie z reguły 
bywa zdecydowany sprzeciw 
sołtysów, którzy byliby odpo-
wiedzialni za gospodarowanie 
publicznymi środkami tego typu. 

W dalszej kolejności Rada 
Gminy zajęła się wyborem ko-
misji do spraw opiniowania 

kandydatów w wyborach uzu-
pełniających na ławników trwa-
jącej jeszcze kadencji Sądu Re-
jonowego. Dwa projekty uchwał 
dotyczyły spraw zwierząt. Rada 
Gminy przyjęła Program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie naszego sa-
morządu, a także zaaprobowała 
zwiększenie pomocy finansowej 
dla gminy Oborniki w zakre-
sie współfinansowania budowy 
i modernizacji schroniska „Azo-
rek” w Obornikach. 

Kolejne projekty uchwał zwią-
zane były z prowadzeniem dzia-
łalności oświatowej i edukacyj-
nej. Przegłosowano też kilka 
aktów współfinansowania róż-
nych inwestycji prowadzonych 
przez innych właścicieli dróg 
niż Gmina Tarnowo Podgórne. 
Pozostałe projekty uchwał były 
już zdecydowanie mniejszego 
kalibru. Omawianie wszystkich 
projektów wyzwoliło znaczny, 
ponadprzeciętny temperament 
radnych. Każdy z punktów po-
rządku obrad powodował zapi-
sywanie się do dyskusji wielu 
z nich. Po niemal 6,5 godzinach 
mogłem w końcu wygłosić for-
mułę zamykającą sesję. Protokół 
z niej w formie pliku audio jest 
już dostępny na stronie interne-
towej Gminy. Kolejna – zapew-
ne równie interesująca – sesja 
Rady Gminy odbędzie się już 24 
kwietnia. Wszystkich zaintere-
sowanych jak zwykle serdecznie 
na nią zapraszam.

~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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Nowe przepisy dotyczące 
motorowerów

Kronika policyjna
2 marca, Baranowo ul. Poznańska: z te-

renu przed posesją  n/n sprawca z pojaz-
du m-ki Volvo dokonał kradzieży przedniej 
atrapy tzw. grill o wartości 1 000 zł na 
szkodę firmy. 

3 marca, Swadzim, ul. Św. Antoniego: n/n 
sprawca z parkingu niestrzeżonego dokonał 
kradzieży pojazdu m-ki VW Passat o warto-
ści 20 tys. zł na szkodę osoby prywatnej. 

4 marca, Swadzim, ul. Św. Antoniego: 
mieszkaniec powiatu czarnecko-trzcianec-
kiego dokonał kradzieży wideofonu o war-
tości 1 449 zł na szkodę Liroy Merlin. 
Mężczyzna zatrzymany przez dzielnicowego 
i funkcjonariusza OPI Tarnowo Podgórne.

4 marca, Baranowo, ul. Alabastrowa: n/n 
sprawca z terenu posesji dokonał kradzieży 
pojazdu m-ki BMW X1 o wartości 70 tys. zł 
na szkodę osoby prywatnej. 

15 marca, Przeźmierowo, ul. Kościelna: 
n/n sprawca wykorzystując nieuwagę zgła-
szającej z torebki dokonał kradzieży pie-
niędzy w kwocie 3 400 oraz karty kredyto-
wej. 

22 marca, Sierosław, ul. Tenisowa: n/n 
sprawca z terenu posesji dokonał kradzieży 
pojazdu m-ki Audi A3 o wartości 140 tys. 
zł na szkodę firmy. 

Postępowania prowadzi KP Tarnowo Podgór-
ne. 

W wyniku działań Policji w kwietniu za-
trzymano na gorącym uczynku lub w bezpo-
średnim pościgu 17 sprawców przestępstw, 
w tym 7 nietrzeźwych kierujących. 

~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk,  
kierownik RD Baranowo

Wiosna to czas wzmożonego ruchu jednośladów na 
naszych drogach. Jak wcześniej pisałem zmieniły 
się przepisy dotyczące uprawnień do kierowania. 

W chwili obecnej po ukończeniu wieku 14 lat niezbędne jest 
posiadanie uprawnień do kierowania motorowerem tj. prawa 
jazdy kategorii AM (motorower pojazd dwu- lub trójkołowy, 
zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie-
przekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie 
większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość 
jazdy do 45 km/h). Osoby nieletnie, by uzyskać takie upraw-
nienia, muszą przejść kurs i zdać egzamin w WORD. Do nie-
dawna była jeszcze karta motorowerowa, którą można było 
uzyskać po zaliczeniu i zdaniu egzaminów w szkole gimna-
zjalnej. Zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa jazdy do 
kierowania motorowerem czy skuterem o wskazanych powy-
żej parametrach nie musi posiadać uprawnień osoba, która 
w dniu wejście ustawy do życia w 2013 roku miała ukończone 
18 lat. Apelujemy do rodziców, by przed zakupem i dopusz-
czeniem do jeżdżenia przez dziecko motorowerem doprowa-
dzili do uzyskania uprawnień, czyli co najmniej prawa jazdy 
kategorii AM.

~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Interwencje przez Straż Gminną 
Tarnowo Podgórne w I kwartale 2018 r.

Interwencje Liczba
Awarie techniczne 14
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 234
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) 2
Zagrożenia w ruchu drogowym 201
Zagrożenia życia i zdrowia 23
Zakłócenia porządku publicznego i spokoju 20
Zwierzęta 137
Pozostałe zgłoszenia 218
Łącznie 848

Na podstawie rejestru SG



16    | sąsiadka~czytaj | kwiecień 2018

~ ekologia

Za oknami co prawda wiosna, ale 
niższe temperatury mogą jeszcze 
powrócić. Temat kopcących ko-

minów jest zatem nadal aktualny. 
Dymu przy spalaniu węgla czy drewna 

nie da się uniknąć. Jednak warto podej-
mować wysiłki, by było go jak najmniej. 
Nowoczesne kotły spalają dym, bo fa-
brycznie zastosowano w nich popraw-
ną technikę palenia. Ale nie wszystkich 
stać na natychmiastową wymianę pieca, 
dlatego przypominamy podstawowe za-
sady poprawnego palenia. Tym bardziej, 
że wprowadzone w życie pozwalają 
ograniczyć emisję dymu i pyłów, popra-
wiając jednocześnie dogrzanie domu. 

Zdecydowana większość z nas pali 
źle: ładuje dużą ilość drewna lub/i wę-
gla na żar znajdujący się na palenisku. 
Wsad bardzo szybko się wypala, emi-
tując duże ilości dymu. O wiele lepsze 
efekty uzyskuje się stosując następujące 
zasady:

Jak palić, żeby nie kopcić

- dokładanie węgla lub drewna mniejszymi porcjami (bez zaduszania paleniska),
- dokładanie z boku (wtedy nawet spora ilość wsadu spala się stopniowo), 
- rozpalanie od góry (rozpałkę umieszcza się na górze, wtedy ogień powoli scho-

dzi w dół, lotne smoły uwalniane są stopniowo, a warstwa żaru daje tak wysoką tem-
peraturę, w której wszystko dopala się do przejrzystych spalin). 

~ ARz, Źródło: portal CzysteOgrzewanie.pl

W celu ograniczenia niskiej emisji do powietrza w naj-
bliższych miesiącach Gmina wprowadzi dwa nowe 
programu pomocowe skierowane do mieszkańców: 

dofinansowanie fotowoltaiki i badania termowizyjne.
Fotowoltaika 
Duże zainteresowanie programem dofinansowania kosz-

tów wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, niepowodujące 
emisji pyłów PM do powietrza, zaowocowało kolejne inicja-
tywy w tym obszarze. Planowane jest uruchomienie progra-
mu dofinansowania w formie dotacji celowej wspierającego 
zakup i montaż odnawialnych źródeł energii – fotowoltaiki. 
Planowana kwota dofinansowania ma wynieść maksymalnie 
50% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż 6 000 zł. Projekt 
uchwały zatwierdzającej program po uzyskaniu stosownych 
opinii zostanie przedłożony Radzie Gminy. Po jego uchwa-
leniu zasady i procedurę udzielenia dotacji przedstawimy na 
gminnej stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl i na 
łamach „Sąsiadki-Czytaj”. 

Badania termowizyjne
Badania, które są w pełni finansowane przez naszą Gminę, 

ruszą niebawem – obecnie trwa proces wyboru wykonawcy. 
Pomiary będą polegały na wykonaniu specjalną kamerą ter-
mowizyjną diagnostyki jakości robót budowlanych, spraw-
dzeniu szczelności okien i drzwi oraz systemu wentylacji. To 
pokaże miejsca ucieczki ciepła z budynku. Uzyskane wyniki 
pomogą także określić stan izolacji cieplnych oraz wychwycić 
ewentualne wady konstrukcyjne budynku pod kątem ochrony 
cieplnej. 

Uwaga: kolejność wykonywania badań termowizyjnych uwa-
runkowana będzie wiekiem budynku. W pierwszej kolejności 
będziemy przyjmować wnioski dotyczące najstarszych domów. 

Po wyłonieniu wykonawcy zostanie ogłoszony nabór wnio-
sków. Informacje na ten temat będą na gminnej stronie i na 
łamach gazety.

~ Marek Ratajczak
Główny specjalista ds. ochrony środowiska

Nowe programy pomocowe  
– poprawa jakości powietrza
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Harmonogram zbiórki
21 kwietnia 
Kokoszczyn: 
- 9.00 – 9.15,  przy świetlicy wiejskiej
Góra: 
- 9.25 – 9.40,  przy świetlicy wiejskiej
Tarnowo Podgórne: 
- 9.50 – 10.05,  Zielony Gród – ul. Sasankowa 
- 10.10 – 10.25,   teren przy targowisku naprzeciw pawilonu 

handlowego
- 10.30 – 10.45,  ul. Rokietnicka, przy bazie TPBUS
- 10.50 – 11.05,  ul. Owocowa, parking przy blokach
Rumianek: 
- 11.15 – 11.30,   ul. Szkolna, teren przy dawnej świetlicy 

wiejskiej
Ceradz Kościelny: 
- 11.40 – 11 55,  przy świetlicy wiejskiej
- 12 00 – 12 15,  ul. Kalwowska przy ul. Za Ogrodami
Jankowice: 
- 12.25 – 12.40,  przy świetlicy wiejskiej
- 12.45 – 13.00,   Edmundowo, ul. Edmundowska przy ul. 

Leśnej
Lusówko: 
- 13.10 – 13.45,  teren przy blokach ul. Dopiewska 
Lusowo: 
- 13.55 – 14.10,  parking przy kościele
- 14.15 – 14.30,  ul. Wierzbowa przy ul. Skośnej
- 14.35 – 14.50,  ul. Nowa przy domu sołtysa
- 14.55 – 15.10,  Przylesie, ul. Przylesie

28 kwietnia 
Baranowo:
- 9.00 – 9.15,   ul. Budowlanych, parking naprzeciw Re-

wiru Policji

- 9.20 – 9.35,  Os. Rubinowe ul. Ametystowa
- 9.40 – 9.55,  ul. Przemysława przy sklepach
- 10.00 – 10.15,  ul. Pogodna przy kościele
- 10.20 – 10. 35,   ul. Szamotulska, wjazd na teren b. Akade-

mii Rolniczej
Chyby: 
- 10.45 – 11.00,  przy świetlicy wiejskiej
- 11.05 – 11.20,  Zielone Osiedle, wjazd ul Różana
 - 11.25 – 11.40,  ul. Szkolna przy ul. Ogrodowa

5 maja 
Sierosław: 
- 9.00 – 9.15,  przy domu sołtysa ul. Kasztanowa
- 9.20 – 9.35,  parking ul. Bukowska przy ul. Leśnej
Wysogotowo: 
- 9.45 – 10.00,  przy świetlicy wiejskiej
- 10.05 – 10.20,  ul. Wierzbowa przy ul. Zbożowej
Przeźmierowo: 
- 10.30 – 10.45,  ul. Rynkowa przy ul. Lotniczej
- 10.50 – 11.05,  ul. Wysogotowska przy ul. Kościelnej
- 11.10 – 11.25,   ul. Rynkowa a Kościelna, teren za Pasa-

żem
- 11.30 – 12.05,  parking ul. Dolina a ul. Leśna
Batorowo: 
- 12.15 – 12.30,  przy świetlicy wiejskiej
Sady: 
- 12.40 – 12.55,  przy świetlicy wiejskiej
- 13.00 – 13.15,  ul. Kobylnicka przy ul. Kwiatowej
- 13.20 – 13.35,  ul. Szkolna przy ul. Jagodowej
Swadzim: 
- 13.45 – 14.00,  przy świetlicy wiejskiej

Główny specjalista d/s ochrony środowiska 
~ Marek Ratajczak

Nieodpłatna zbiórka odpadów problemowych
Mobilny PSZOK

Wzorem ubiegłych lat, zgodnie z przedstawionym harmonogramem na terenie Gminy zostanie przeprowadzona nieod-
płatna zbiórka odpadów problemowych wytworzonych w gospodarstwach domowych. 

UWAGA!  Każda osoba przekazująca odpady do mobilnego PSZOK-u ma obowiązek przekazać je „do rąk własnych” 
operatorowi w wyznaczonym miejscu i o wyznaczonej godzinie. Zabrania się pozostawiania w miejscach zbiórki 
przywiezionych wcześniej odpadów problemowych ze względu na możliwe niebezpieczeństwo oddziaływania na zdrowie 
ludzi oraz środowisko. Miejsca zbiórki zostaną objęte monitoringiem.

W odpowiedzi na liczne pytania kierowane do Wydziału Infrastruktury Ku-
baturowej i Ochrony Środowiska informujemy, że Gmina nie prowadzi 
aktualnie żadnego naboru wniosków na dofinansowanie do instalacji fo-

towoltaicznych. 
W ostatnim czasie do mieszkańców trafiają ulotki informujące o naborze wnio-

sków do programu Prosument2020. Informujemy, że jest to inicjatywa komercyjna, 
która nie jest prowadzona w jakiekolwiek współpracy z naszą Gminą. 

Gmina opracowuje własny program dotacji do instalacji fotowoltaicznych – obec-
nie przygotowujemy dla Rady Gminy projekty uchwał (prawdopodobny termin roz-
poczęcia Programu – czerwiec 2018). Informacje ukażą się na stronie internetowej 
i w „Sąsiadce~Czytaj”.  ~ ARz

To NIE JEST gminna inicjatywa!
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TARNOWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

zaprasza na szkolenie 
ZARZĄDZANIE W MAŁEJ FIRMIE

17 maja, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, bud. C, sala 21, 9.00 – 15.00
- Style zarządzania – jaki jest mój styl, 
-  Etapy rozwoju pracownika – w jaki sposób zarządzać 

pracownikami na poszczególnych etapach ich rozwoju,
- Komunikacja w zespole,
- W jaki sposób delegować zadania i uwalniać swój czas,

- Jak motywować zespół do realizacji założonych zadań,
- Schemat rozmowy motywującej – ćwiczenia z kamerą,
-  Ocena pracowników – jak skutecznie udzielać informacji 

zwrotnej. 

Trener: Adrian Wrociński, Milado Centrum Rozwoju Personalnego
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 61 89 59 242 lub mailowo kon-

takt@tarnowo-podgorne.pl w celu rezerwacji miejsca. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóło-
we informacje dot. szkolenia: www.tcwp.pl. 

RODO – ochrona danych 
osobowych po nowemu
25 maja 2018 roku to data, kiedy wchodzi w życie 

RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie do-
tyczące ochrony danych osobowych oraz zasad 

przetwarzania tych danych osobowych. Co właściwe ozna-
cza wejście w życie nowych przepisów? Firmy, które działają 
na terenie Unii Europejskiej muszą do czasu wejścia w ży-
cie nowych przepisów wprowadzić odpowiednie zmiany i do-
stosować procedury wewnętrzne w aspekcie przetwarzanie 
i przetrzymywania danych osobowych swoich klientów czy 
kontrahentów do przepisów które z datą 25 maja zaczną obo-
wiązywać. Za nieprzestrzeganie nowych przepisów, uchybie-
nia w stosowaniu lub nieprawidłowe gromadzenie danych 
osobowych będą grodziły wysokie kary, mówimy tu nawet 
o karach wielomilionowych!  

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych 
(RODO – jest to polski skrót) zostało przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 r. po 
kilkuletnim okresie przygotowawczym. Nowe przepisy zre-
wolucjonizują dotychczasowe procedury związane z  ochroną 
danych osobowych, stosowane w tym zakresie przez przed-
siębiorców.

Kogo dotyczy RODO? 
Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych będą 

dotyczyły wszystkich firm, które w jakikolwiek sposób gro-
madzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych. Za-
równo duże korporacje takie jak na przykład firmy ubezpie-
czeniowe czy instytucje finansowe, jak i  niewielkie mikro 
i małe przedsiębiorstwa rodzinne np. zakład mechaniki pojaz-
dowej czy salon kosmetyczny, będą zobowiązane do stosowa-
nia nowych procedur.

Założeniem jest, aby od wskazanej majowej daty przepisy 
dotyczące ochrony danych osobowych były identyczne dla 
wszystkich 28 państw członkowskich. Ujednolicenie prawa 

w tym zakresie jest nadrzędnym celem rozporządzenia. We-
dług unijnych urzędników wprowadzane zmiany są niezbęd-
ne w dobie postępującej cyfryzacji, gdzie obowiązujące do tej 
pory „stare” przepisy mają coraz mniejsze zastosowanie prak-
tyczne. Z drugiej strony unijne rozporządzenie nie zawiera 
żadnych konkretnych wytycznych, jak zabezpieczać dane oso-
bowe. Z prostego powodu: nie dość, że wytyczne te musiały-
by być inne dla każdej branży, to jeszcze szybko mogłoby się 
okazać, że trzeba je na nowo dostosowywać do zmieniających 
się warunków.

Indywidualny system ochrony danych osobowych
Ujednolicenie, ale i zarazem uniwersalność nowych prze-

pisów powoduje, że wdrożenie nowych regulacji będzie wy-
magało od przedsiębiorcy kreatywności i analizy własnych 
potrzeb w tym zakresie. Metody zabezpieczania i przetwarza-
nia danych osobowych są bowiem różne i zależą od charak-
teru prowadzonej działalności gospodarczej. Ochrona danych 
osobowych w znaczeniu nowych przepisów, nie będzie zatem 
sprowadzała się do wykonania kilku z góry określonych czyn-
ności, a będzie wymagała zaprojektowania całego systemu tej 
ochrony, ustawiania procedur osobno pod wszystkie procesy, 
jakie dzieją się w firmie i uwzględniają wykorzystanie danych 
osobowych.

Jak to zrobić, na co zwrócić uwagę? Jako Tarnowskie Cen-
trum Wspierania Przedsiębiorczości proponujemy i serdecz-
nie zapraszamy na szkolenie z zakresu „RODO – ochrona da-
nych osobowych dla firm”, które zaplanowane zostało na 7 
czerwca 2018 r. – szczegóły ukażą się niebawem na naszej 
stronie internetowej oraz na profilu na FB.   

Przedsiębiorców, zainteresowanych wzięciem udziału 
w szkoleniu oraz warsztatach zaplanowanych na maj „Za-
rządzanie w małej firmie” – 17.05.2018r. prosimy o kontakt 
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z TCWP, ponieważ liczba miejsc dla uczestników spotkań jest 
ograniczona. 

Staramy się wyjść naprzeciw potrzebom przedsiębiorców 
rozwijających biznes na terenie naszej Gminy, będziemy tak-
że na bieżąco badać zapotrzebowanie w zakresie konkretnych 
szkoleń i organizować je cyklicznie. Zachęcamy także do od-
wiedzenia naszego profilu na Facebooku oraz strony interne-
towej www.tcwp.pl – są tam dostępne cenne wskazówki do-

tyczące pierwszych kroków przy zakładaniu firmy. Aktywni 
przedsiębiorcy znajdą informacje na temat możliwości po-
zyskania dodatkowych środków na finansowanie działalno-
ści w ramach funduszy europejskich. Zachęcamy też do od-
wiedzenia naszego biura mieszczącego się w Urzędzie Gminy 
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96, bud B, pokój 17. Chęt-
nie doradzimy, udzielimy niezbędnych informacji. 

~ TCWP

W marcu w ramach Tarnowskiego Centrum Wspie-
rania Przedsiębiorczości zorganizowane zostało 
pierwsze „Spotkanie przy kawie” z przedsiębior-

cami z terenu Gminy Tarnowo Podgórne.  Kolejne będą or-
ganizowane raz w miesiącu i będą okazją do wymiany do-
świadczeń, cennych spostrzeżeń i oczekiwań. To możliwość 
zaprezentowania siebie jako przedsiębiorcy wśród potencjal-
nych kontrahentów oraz budowania sieci kontaktów bizneso-
wych. Tradycją będzie prezentacja sylwetki przedsiębiorcy. 
W tym miesiącu jest to Agnieszka Gaczkowska (www.oplotki.
pl), która jest architektem z wielką słabością do rękodzieła. 
Uczy, jak niedrogo i pomysłowo, a przede wszystkim własno-
ręcznie tworzyć praktyczne i oryginalne dodatki dla unika-
towych wnętrz.  Działa stacjonarnie w okolicach Poznania, 
ale z coraz większym zapałem wychodzi naprzeciw klientom 
z najodleglejszych zakątków świata dzięki możliwościom, ja-

kie niesie „on-line”. Pomaga klientom indywidualnym wnieść 
odrobinę oryginalności do otaczającej przestrzeni, ale również 
skupia coraz większe grono rzemieślników i artystów-ręko-
dzielników, którzy dołączają do jej zespołu. 

Sztuka autoprezentacji. 
Oprócz cennych rozmów i dyskusji w trakcie spotkań dla 

przedsiębiorców przygotowane będą warsztaty z zakresu 
skutecznej prezentacji. W marcu rozmawialiśmy o tym, czy 
kreowanie wizerunku firmy jest trudne czy łatwe. Temat bę-
dzie zgłębiany także w kwietniu. Wszystkich zainteresowa-
nych przedsiębiorców zapraszamy na spotkanie 26 kwietnia, 
w godz. 9.00 – 11.00, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, 
bud. C, sala 29. Zgłoszenia przejmowane są telefonicznie pod 
nr 61 8959 242 oraz mailowo: kontakt@tarnowo-podgorne.pl 

Zapraszamy!
~ TCWP. 

Spotkania przy kawie

„Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbęd-
ny warunek moralnego i materialnego dobra 
Narodu, stanowi się, co następuje” – ten cytat 

to preambuła ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późniejszymi zmiana-
mi). Preambuła to swoisty wstęp do ustawy, w którym usta-
wodawca przedstawia ratio legis danego aktu, czyli motywy 
jego wydania, a także zamierzone cele i podstawowe wartości. 
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi reguluje m.in. kwestie realizacji zadań w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi, zadania gminy w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, pro-
cedurę wydawania i korzystania z zezwoleń na obrót hurtowy 
i detaliczny napojami alkoholowymi, a także przepisy karne 
w tym zakresie.

Każdy przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działal-
ność gospodarczą polegającą na sprzedaży lub podawaniu na-
pojów alkoholowych, musi uzyskać zezwolenie na taką sprze-
daż oraz uiścić opłatę za korzystanie z zezwolenia. Zezwolenia 
dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu na te-
renie naszej gminy wydaje Wójt. Dodatkowo przedsiębiorca 

prowadzący taką działalność zobowiązany jest przestrzegać 
określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholo-
wych, a w przypadku nieprzestrzegania tych zasad zezwo-
lenie cofa się. Podstawą do cofnięcia zezwolenia jest przede 
wszystkim sprzedaż napojów alkoholowych osobom nie-
trzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw.

W związku z niepokojącymi sygnałami o łamaniu zasad 
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie naszej gminy, 
w roku 2018 zaplanowano przeprowadzenie kontroli punktów 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Należy wziąć pod uwagę, iż cofnięcie zezwolenia nie jest 
jedyną dolegliwością dla przedsiębiorcy w przypadku stwier-
dzenia naruszenia przepisów ustawy. Konsekwencją jest także 
niemożność starania się o nowe zezwolenie przez okres 3 lat 
od dnia wydania decyzji o cofnięciu, a oprócz sankcji admini-
stracyjnych zastosowanie mogą mieć również przepisy karne 
– stanowią one o karze grzywny za sprzedaż lub podawanie 
napojów alkoholowych wbrew przepisom. Warto o tym pa-
miętać i zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie określo-
nych w ustawie zasad.

~ Anna Wąsowicz
Wydział Spraw Obywatelskich

Łamanie zasad sprzedaży napojów 
alkoholowych w gminie Tarnowo Podgórne
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~ sprawozdania

POselskie wieści
Szanowni Czytelnicy Sąsiadki,

Wśród ostatnio przyję-
tych w Sejmie ustaw 
szczególnie burzliwą 

dyskusję, zarówno wśród par-
lamentarzystów jak i opinii pu-
blicznej, wywołała nowelizacja 
Prawa łowieckiego. Mimo iż 
ustawę podpisał Prezydent An-
drzej Duda, niewykluczone, że 
zostanie zaskarżona do Trybuna-
łu Konstytucyjnego. 

W samym gronie większości 
parlamentarnej można było do-
strzec bardzo zróżnicowane sta-
nowiska w tej sprawie. W trak-
cie ostatnich tygodni odbierałem 
wiele telefonów, maili oraz pe-
tycji, zarówno za jak i przeciw 

zaostrzeniu przepisów Prawa ło-
wieckiego. Polski Związek Ło-
wiecki zaznacza np., że ustawa 
w dzisiejszym kształcie spowo-
duje upadek branży sokolniczej, 
a także polskich ras psów my-
śliwych. Wprowadzony zakaz 
obecności dzieci podczas polo-
wań ma według nich znacznie 
utrudniać przekazywanie z poko-
lenia na pokolenie tradycji, która 
ujęta jest nawet na liście niema-
terialnego dziedzictwa kultury. 
O niekonstytucyjności przepi-
sów, co ciekawe, mówi także 
były minister w rządzie PiS, Jan 
Szyszko. 

Można się wiec spodziewać, 
że ostateczny kształt przepisów 
może ulec kolejnym zmianom, 

co z pewnością nie obniży pozio-
mu emocji w tej sprawie. 

Korzystając z okazji, chciał-
bym pozdrowić i podziękować 
wszystkim koleżankom, ko-
legom, byłym nauczycielom 
i dyrektorom z 4 Liceum Ogól-
nokształcącego w Poznaniu, któ-
rego obchodziliśmy niedawno 
70-lecie. Zbiegło się to również 
z 40-leciem mojej matury. Miło 
jest zobaczyć się po latach i po-
wspominać „stare czasy”. Dzię-
kuję!

~ Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP

Podział środków PFRON 
na 2018.

W połowie marca 
2018 r. odbyło się posiedzenie 
Rady d/s. Osób Niepełnospraw-
nych, która jest organem opinio-
dawczo-doradczym Starosty. Do 
zakresu działania powiatowych 
rad należy: 

- inspirowanie przedsięwzięć 
zmierzających do integracji za-
wodowej i społecznej oraz reali-
zacji praw osób niepełnospraw-
nych, 

- opiniowanie projektów powia-
towych programów działania na 
rzecz osób niepełnosprawnych, 

- ocena realizacji programów, 
- opiniowanie projektów 

uchwał i programów przyjmo-
wanych przez Radę Powiatu pod 
kątem ich skutków dla osób nie-
pełnosprawnych. 

Na posiedzeniu Komisja za-
opiniowała projekt uchwały 
w sprawie realizowanych przez 
Powiat Poznański zadań z zakre-
su rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej osób niepełnosprawnych 
oraz wysokość środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych 
na realizację tych zadań w roku 
2018. 

Ogółem to kwota 5 948 006 zł, 
w tym:

- na rehabilitację zawodową – 
150 000 zł, 

- na rehabilitację społeczną 
– 5 798 006 zł, z tego na dzia-
łalność warsztatów terapii za-
jęciowej dla 261 uczestników – 
4 174 956 zł (WTZ: Konarzewie, 
Swarzędzu, Drzązgowie, Bara-
nowie, Murowanej Goślinie, Po-
biedziskach i Luboniu). 

Pozostała suma została prze-
znaczona na turnusy rehabili-
tacyjne, dofinansowanie spor-
tu kultury, rekreacji i turystyki 
o. niepełnosprawnych, zaopa-
trzenie w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne, likwi-
dacja barier architektonicznych, 
usługi tłumacza migowego lub 
tłumacza przewodnika. 

11 kwietnia Społeczna Rada 
d/s ON zapozna się z działal-
nością Domu Krótkiego Pobytu 
Poranek w Poznaniu, które pro-
wadzi Stowarzyszenie „Na Tak” 
przy ul. Płowieckiej 15. 

Z wyrazami szacunku 
~ Krystyna Semba 

Wiceprzewodnicząca  
Społecznej Rady d/s. Osób  

Niepełnosprawnych

Z posiedzenia Społecznej Rady  
d/s. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście  
Powiatu Poznańskiego
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Ojciec Święty Franciszek 
przysłał list do scholi dzie-
cięcej z parafii w Tarnowie 

Podgórnym.    Schola „Boże krów-
ki” istnieje w Tarnowie Podgórnym 
od bardzo wielu lat. Tworzą ją kil-
ku- i kilkunastoletnie dzieci, które 
śpiewają i grają towarzysząc nie-
dzielnej liturgii Mszy św. z udzia-
łem dzieci, odprawianej o 10.30 
w kościele p.w. Wszystkich Świę-
tych. Grupa chętnie łączy siły 
podczas koncertów, pikników czy 
warsztatów muzycznych ze starszą 
wiekowo scholą liturgiczną i ze-
społem młodzieżowym. 

„Boże krówki” nagrały dwie pły-
ty. Tę ostatnią, w wersji CD i DVD, 
z kolędami oraz fragmentami Pi-
sma Świętego odczytanymi przez 
księdza proboszcza Adama Pro-
zorowskiego, dzięki pośrednictwu 

kardynała Zenona Grocholewskie-
go, otrzymał papież Franciszek. 
Ku wielkiemu i niezwykle miłemu 
zaskoczeniu wszystkich zaintere-
sowanych Ojciec Święty przysłał 
do parafii p.w. Wszystkich Świę-
tych bardzo ciepły i serdeczny list! 
Zamieszczamy go, aby podzielić 
się z także Państwem tą wspania-
łą niespodzianką i niecodzienną ra-
dością.

~ Schola „Boże Krówki”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet po raz pierw-
szy Sołtys wraz z Radą Sołecką Tarnowa Podgórnego 
zorganizowali koncert dla pań z Tarnowa Podgórnego. 

Na pierwszy tego typu recital wybrana została gwiazda pol-
skiej estrady lat osiemdziesiątych – Krystyna Giżowska. 

9 marca w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym artyst-
ka wykonała swoje największe przeboje: „Złote obrączki”, 
„Przeżyłam z Tobą tyle lat”, „W drodze do Fontainebleau”, 
„Nie było Ciebie tyle lat” oraz nowe utwory. 

Sala wypełniona damską publicznością od początku nuci-
ła znane przeboje wspólnie z wykonawczynią, kołysząc się 
przy tym w rytm muzyki. Na występ przybyli również męscy 
przedstawiciele ogólnopolskiego Fan-Klubu Krystyny Giżow-

skiej „BRAVO”, którzy cały występ skrupulatnie dokumen-
towali. 

Finalnie Sołtys Tarnowa Podgórnego Piotr Owczarz dzięku-
jąc za przyjęcie zaproszenia oraz występ podarował Krystynie 
Giżowskiej piękny bukiet wiosennych kwiatów. W rewanżu 
artystka zaprosiła aranżera koncertu na scenę i wspólnie wy-
konali przebój „Nie było Ciebie tyle lat”. 

Za zorganizowanie wyjątkowego występu serdeczne po-
dziękowania składają wdzięczne kobiety z Tarnowa Podgór-
nego.  

~ Barbara Przyjemska
Fot. Robert Leśniewicz Fan-Klub Krystyny Giżowskiej

List od Papieża Franciszka

Przeżyłam z Tobą tyle lat, 
Choć w oczy wiał mi nieraz wiatr…

Rzecz o Dniu Kobiet w Tarnowie Podgórnym



24    | sąsiadka~czytaj | kwiecień 2018

~ seniorzy

Wielkopolski Zespół Ekspertów ds. polityki se-
nioralnej rozpoczął działalność. Do współ-
pracy zaproszono przedstawicieli każdego 

z powiatów województwa wielkopolskiego oraz repre-
zentantów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 
Podczas spotkania inauguracyjnego dowiedzieliśmy się, 
że naszym zadaniem będzie przede wszystkim przyglą-
danie się i analizowanie sytuacji wielkopolskich senio-
rów, ale też proponowanie rozwiązań, które mają popra-
wiać codzienność starszych mieszkańców. 

Duże oczekiwania wobec nowego zespołu ma członek 
zarządu województwa Marzena Wodzińska. – To bardzo 
ważna grupa, bo będzie pracować na rzecz tych miesz-
kańców Wielkopolski, których jest coraz więcej. Strate-

gia województwa dotycząca osób starszych jest opisana 
do 2020 roku i najlepszą wersję na kolejne lata przygo-
tują sami seniorzy i pracujący z nimi w terenie – mówi 
Marzena Wodzińska. Wg niej najważniejsza jest popra-
wa życia seniorów w mniejszych miejscowościach i na 
terenach wiejskich.

Pracę ekspertów koordynować będzie Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej. Dyrektor ROPS-u Woj-
ciech Zarzycki przyznaje, że współpraca samorządu 
województwa z organizacjami działającymi na rzecz 
seniorów trwa od lat, ale nowy zespół ma spotykać się 
systematycznie, będą z nim konsultowane założenia 
prawne i opinie. – Chcemy słuchać seniorów, co robić, 
by ich życie było lepsze – dodaje dyrektor Zarzycki. Jest 
to związane z okresem przygotowawczym do opraco-
wania Wielkopolskiego Programu Na Rzecz Osób Star-
szych od roku 2020.

Podczas pierwszego spotkania w Urzędzie Marszał-
kowskim w Poznaniu rozmawiano m.in. o budowaniu 
wizerunku seniorów. Wszyscy uczestnicy wypełniali 
też deklarację, w której wskazywali, w jakich obszarach 
chcą pracować w najbliższym czasie, w mniejszych gru-
pach. Do wyboru mieli wsparcie opiekuńcze osób star-
szych, srebrną gospodarkę, bezpieczeństwo seniorów, 
edukację osób starszych, aktywność społeczną i zdrowie. 

~ Agnieszka Maciejewska
Tarnowskie Centrum Senioralne

Wielkopolscy seniorzy 
przyzwyczaili się już, 
że w majowy weekend 

odwiedzają tereny MTP w Pozna-
niu, by poznać nowości na Targach 
VIVA SENIORZY! W tym roku mu-
szą jednak uzbroić się w cierpliwość 
i poczekać do jesieni, ponieważ zde-
cydowano o zmianie terminu spo-
tkania, organizatorzy chcą też od-
świeżyć jego formułę.

Takie imprezy targowe odbywają 
się już w kilku miejscach w Polsce. 
Poznań może się pochwalić ponad 
3 tysiącami odwiedzających. Po-
nieważ ta liczba co roku jest więk-
sza, organizujący targi postanowili 
wprowadzić udogodnienia, tak by 
impreza dla seniorów była jeszcze 

bardziej dostępna. Zdecydowano, 
że targi przeniosą się do hal, w któ-
rych wszystko będzie odbywać się 
na jednym poziomie, bez schodów 
i wind. Znalezienie takiego miejsca 
na MTP wiosną, gdy kalendarz im-
prez jest wypełniony, okazało się 
trudne. Zapadła więc decyzja, że 9. 
edycja VIVA SENIORZY! odbędzie 
się w październiku, który jest mie-
siącem osób starszych. – Jednocze-
śnie targi wpiszą się w cykl imprez 
w ramach „Senioralnych” organi-
zowanych od lat – powiedział mi 
Wojciech Bauer, dyrektor Centrum 
Inicjatyw Senioralnych, które przy-
gotowuje poznańskie targi. Plano-
wana jest też zmiana w programie, 
m.in. duże spotkania tematyczne, 

pokazy artystyczne i warsztaty dla 
wystawców. 

Tegoroczne Targi VIVA SENIO-
RZY! zaplanowano na 19 i 20 paź-
dziernika. Współpracują przy nich 
Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego, Miasto Poznań oraz Między-
narodowe Targi Poznańskie.

~ Agnieszka Maciejewska
Tarnowskie Centrum Senioralne

Eksperci dla seniorów

Targi VIVA SENIORZY! w nowym terminie
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W marcu, jak zwykle, uczestniczyliśmy w przewi-
dzianych na ten czas wykładach i efektywnie 
przyswajaliśmy prezentowany na zajęciach mate-

riał dydaktyczny. Zarząd intensywnie przygotowywał się do 
przeprowadzki. Od świąt wielkanocnych rezydujemy w pała-
cu w Jankowicach. Zapraszamy do odwiedzania naszej nowej 
siedziby.

W minionym okresie grupa turystyczna zorganizowała wy-
cieczkę do kopalni soli w Kłodawie. 8 marca na słodko obcho-
dziliśmy Dzień Kobiet delektując się pralinkami w Muzeum 
Czekolady. Grupa naszych kręglarzy dwukrotnie odniosła za-
służone sukcesy w zawodach kręglarskich i dwoje zawodników 
stawało na najwyższym pudle.  Zgodnie z tradycją, by zapew-
nić miejsce wiośnie, topiliśmy marzannę nad Jeziorem Kier-
skim z mola w Chybach. Teraz to już wiosna nie ma wyjścia 
i rychło musi nadejść, tym bardziej, że jej symptomy widzie-
liśmy w ogrodzie botanicznym, w którym z pomocą Wan-
dzi udało się odnaleźć pierwsze kwitnące kwiaty i pąki 
drzew i krzewów. Dziękujemy Wandziu za poświęcony 
czas i rozbudzanie w nas potrzeby obserwacji przyrody.

W niedzielę, 25 marca, dwudziestoosobowa grupa 
studentów UTW uczestniczyła w międzypokoleniowym 
pokazie „Piękno bez granic” przygotowanym przez funda-
cję Mai Stępień „Nigdy nie jest za późno”. Ten, już trzeci z ko-
lei, występ miał miejsce na scenie głównej Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, podczas targów „Beauty Vision Look”. 
Wspólnie z dziećmi i młodzieżą byliśmy godnymi ambasadora-
mi Gminy Tarnowo Podgórne.

Przed nami w maju kolejna, spartakiada sportowa seniorów. 
Zacznijmy już szlifować formę (rzuty do celu, na odległość, 

U nas wiosennie i radośnie

rzutkami do tarczy, bieg na czas, z przeszkodami, rzut bere-
tem itp.) Zapowiada się wielka sportowa uczta.

Do końca roku akademickiego zostały jeszcze tylko 
dwa wykłady.

- 18 kwietnia, dr Jadwiga Kwiek – Oblicza agresji.
- 9 maja, ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot – Od 

upadku Jerozolimy do Chrystusa. (w ramach cyklu: Re-
ligie świata)

Wykłady mają charakter otwarty, zapraszamy zainteresowa-
nych powyższą tematyką do LO w Tarnowie Podgórnym – po-
czątek 17.00. Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo 
Podgórne. Szczegółowe informacje związane z naszą działalno-
ścią przesyłamy naszym słuchaczom pocztą internetową i za-
mieszczamy na stronie UTW. ~ Maria Zgoła, UTW

Dziesięcioosobowa drużyna naszego UTW wraz z wier-
nymi kibicami, uczestniczyła po raz drugi w – tym 
razem Wiosennym – Turnieju Kręglarskim, zorgani-

zowanym 24 marca przez UTW Sieraków. W turnieju wystar-
towało 10 drużyn z Wielkopolski i województw ościennych. 
Turniej odbywał się pod patronatem Burmistrza Sierakowa, 
który dokonał wraz z Prezes tamtejszego UTW uroczystego 
otwarcia, wykonując osobiście inauguracyjny rzut. 

Zawody jak zwykle miały charakter zabawowo-integracyjny, 
a jednocześnie były sportowym współzawodnictwem. Wszyscy 
uczestnicy oraz kibice zostali przez gospodarzy podjęci tradycyj-
nym poczęstunkiem, za co, jak i niezwykle sprawną organizację 
Turnieju należą im się serdeczne podziękowania z naszej strony. 

Efektem naszych występów było zajęcie drugiego miejsca 
w klasyfikacji drużynowej, bezpośrednio po gospodarzach Tur-
nieju, oraz pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej panów 
przez piszącego te słowa.

 ~ Franciszek Jakóbiec
 UTW

Wiosenne Kręgle
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Stowarzyszenie TARSON zaprasza 
i zachęca osoby niepełnosprawne, 
do uprawiania sportu. 

Treningi we wtorki i czwartki.
Sport dla osób niepełnosprawnych jest 

atrakcyjną formą aktywności, poznawa-
niem swoich możliwości, jest zadaniem 
na dany dzień oraz okazją do spotka-
nia swoich przyjaciół. Udział w zawo-
dach sportowych przez swój niezwykły 
nastrój, daje niezapomniane przeżycia, 
mobilizuje do wysiłku, stwarza możli-
wość niecodziennej walki, daje radość 
z uznania koleżanek, kolegów oraz naj-
bliższych. Udział w publicznych wystę-
pach jest też doświadczeniem które uczy 
pokonywać strach, niepewność, własne 
wady i słabości. Daję dumę ze zdobytych 

trofeów, które mogą tworzyć własną do-
mową kolekcję. Sport dla niepełnospraw-
nych jest szansą na znalezienie swojego 
miejsca w społeczeństwie, zaistnienia, 
ale tez pokazania społeczeństwu, że jeste-
śmy  w nim pełnoprawnymi obywatela-
mi. Jest sprawą oczywistą, że sport wcho-
dzi w skład procesu rehabilitacji. Zdobyta 
sprawność i wyniki sportowe osób niepeł-
nosprawnych są często dużym, pozytyw-
nym zaskoczeniem dla rodziców.

TARSON prowadzi zespół sportowy, 
który uprawia wyczynowo lekką atletykę 
i pływanie. 

Treningi lekkoatletyczne odbywają się 
na siłowni w Clubie WUEF w Tarnowie 
Podgórnym przy ul Pocztowej 1 we wtor-
ki w godz. 16.00 – 18.00, latem na stadio-
nie GKS oraz w terenie. Treningi pływac-
kie odbywają się na Termach Tarnowskich 
w czwartki w godz. 19.45 – 20.45. Trene-
rem jest Grzegorz Krzemiński, posiada-
jący zawodowe kompetencje i wielolet-
nie doświadczenie w prowadzeniu zajęć 
dla niepełnosprawnych sportowców. Jest 
wielokrotnym trenerem Kadry Polski na 
europejskie i światowe zawody Olimpiad 
Specjalnych.

Bierzemy udział w zawodach sporto-
wych dla osób niepełnosprawnych, olim-

piadach specjalnych oraz sportowych im-
prezach lokalnych: Biegu Lwa w Tarnowie 
Podgórnym, Triathlonie Lwa w Lusowie, 
Marszu Niepodległości w Baranowie, 
Dusznickich Przełajach. Nasi sportowcy 
zrzeszeni są w Klubie  Olimpiad Specjal-
nych TARSON TARNOWO PODGÓR-
NE.

Udział w treningach jest bezpłatny.
Zapraszamy!

Kontakt: Grażyna Nowicka  
tel.: 508 610 256

Zajęcia finansowane są z dotacji  
Gminy Tarnowo Podgórne

Sport dla 
niepełnosprawnych

W marcu, w Centrum Kultury w Przeźmierowie, od-
były się warsztaty zdrowego żywienia dla seniorów 
zorganizowane przez Fundację „Otoczmy Troską 

Życie”. Na dwóch spotkaniach, 6 i 13 marca, uczestnicy mieli 
okazję wysłuchać prezentacji przygotowanych przez Ewelinę 
Klemczak-Hawrazińską, dietetyka klinicznego. Poznali pod-
stawy prawidłowego żywienia osób starszych oraz diety sto-
sowane w jednostkach chorobowych. 

Zaskoczył mnie aktywny udział uczestników w panelu dys-
kusyjnym. Zadawano pytania prelegentce i wymieniano się 
doświadczeniami ze stosowania różnych diet oraz „zdrowy-
mi” przepisami tj.  chleb bez „polepszaczy” czy sok z kiszo-
nych buraków.  Seniorzy otrzymali także materiały, obejmują-
ce streszczenie prelekcji oraz książkę.

Mam nadzieję, że wiedza przekazana na spotkaniu zostanie 
zastosowana w praktyce i wpłynie na polepszenie stanu zdro-
wia przybyłych na spotkanie. Dziękuję wszystkim uczestni-
kom za przybycie i aktywny udział.

Zrównoważona dieta podstawą zdrowego  
żywienia seniorów

Warsztaty były współfinansowane przez Gminę Tarnowo 
Podgórne.

~ Violetta Ciesielska
Wiceprezes Fundacji „Otoczmy Troską Życie”

... z potrzeby serca ...

Ewelina Klemczak-Hawrazińska
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Jedna z najpopularniejszych gier psy-
chologicznych nosi nazwę Trójkąta 
Dramatycznego. Rozpoczyna ją wej-

ście w rolę (pseudo) Ratownika. Kim jest 
(pseudo) RATOWNIK i jak go odróżnić 
od człowieka niosącego pomoc, troszczą-
cego się o innych? 

Posłużmy się metaforą:
Pewien mężczyzna obserwujący wy-

siłki poczwarki postanowił jej pomóc 
i rozciął motyli kokon. Poczwarka wyszła 
z kokonu, ale miała wątłe ciało i w niczym 
nie przypominała pięknego motyla. Męż-
czyzna miał nadzieję, że w każdej chwili 
skrzydła motyle zaczną grubieć, powięk-
szać się, dzięki czemu motyl będzie mógł 
odlecieć i zacząć żyć. Niestety! Motyl po-
został jedynie poczwarką czołgającą się 
po ziemi z mizernym ciałem i pomarsz-
czonymi skrzydłami.

(Pseudo) Ratownik to ktoś, kto wyręcza 
w sprawach, w których wyręczanie nie 
jest potrzebne. Ba, może być wręcz szko-
dliwe dla rozwoju tego, kogo wyręczamy. 
(Pseudo) Ratownik to również ktoś, kto 
udziela niewłaściwej pomocy, w niewła-
ściwym czasie.

Zbiorowa mądrość, zawarta w przysło-
wiach, przestrzega przed (pseudo) Ratow-
nikami: Dobrymi chęciami piekło jest wy-
brukowane; Strzeż mnie Panie Boże przed 
przyjaciółmi, bo z wrogami sam sobie 
poradzę; Każdy dobry uczynek zostanie 
przykładnie ukarany; Nadgorliwość jest 
gorsza od sabotażu. 

Przestrogi można odnaleźć w baśniach 
i mitach. Baśń o dżinie Ifricie czy mit 
o Prometeuszu pokazują, że (pseudo) ra-
townictwo bywa niebezpieczne również 
dla (pseudo) Ratownika. Pomoc, która 
przychodzi zbyt późno może wyzwolić 
gniew, zostać odtrącona.

Potężny i złośliwy dżin Ifrit został 
uwięziony w słoiku i wyrzucony na dno 
głębokiego morza, gdzie czekał na wy-
bawiciela. Kiedy wreszcie został wyło-
wiony przez ubogiego rybaka, zagroził 
mu śmiercią, pozwalając wybrać rodzaj 
śmierci. Zdumiała rybaka taka czarna 
niewdzięczność i zapytał Ifrita o jej po-
wód. Na co dżin odpowiedział tak: „Przez 
pierwsze sto lat obiecywałem sobie dać 
wieczne bogactwo temu, kto mnie wy-

zwoli, ale wyzwolenie nie przychodziło. 
Przez następne sto lat obiecywałem dać 
wybawicielowi całe bogactwo świata, ale 
wybawienie nie przyszło. Przez kolejne 
sto lat obiecywałem spełnić trzy życzenia 
wybawiciela. Ale wybawienie nie przy-
chodziło. Po kolejnych czterystu latach 
obiecałem, że pozwolę wybawicielowi 
wybrać rodzaj śmierci. Wybieraj.” Mądry 
rybak odpowiedział: „zanim wybiorę jak 
mam umrzeć, chciałbym bardzo zobaczyć 
jak taki potężny dżin może wejść do takie-
go małego słoika”. Pycha Ifrita sprawiła, 
że nie zauważył podstępu. Wszedł do sło-
ika, który rybak szybko zakręcił i wyrzucił 
ponownie na dno morza.

Ifrit to ktoś, kogo spostrzegamy jako 
„niewdzięcznego”, „roszczeniowego”. 
Nie rozumiejąc, że jego uogólniony gniew 
wynika z bezradności wobec bólu, nie-
przepracowanej żałoby po utracie marzeń, 
oczekiwań, planów, pragnień życiowych. 
Z poczucia doznanej krzywdy, niespra-
wiedliwości losu, czy obojętności oto-
czenia.  Ifrit jest symbolem negatywnych 
emocji, które staramy się zamykać szczel-
nie w „słoiku”, w „sobie”. Ale słoiki mają 
to do siebie, że lubią pękać. Prawdziwa 
pomoc potrzebna wszelkim Ifritom po-
lega na udzieleniu wsparcia w konstruk-
tywnym uwalnianiu negatywnych emo-
cji. Każdy musi sam „odkręcić słoik”. Nie 
można bezkarnie zrobić tego za kogoś in-
nego.

Z kolei Prometeusz został przykuty do 
skały, skazany na wydziobywanie wątro-
by przez drapieżne ptaki, za to, że wy-
kradł ogień bogom i podarował ludziom. 
Błąd Prometeusza polegał na tym, że nie 
obudził i nie wykorzystał zbiorowej siły 
ludzi. Nie docenił ich możliwości. Pozo-
stawił ludzi z ich bezradnością, a bogowie 
zemścili się za brak lojalności względem 
nich.

Wszystkie przykłady pokazują źle ad-
resowaną pomoc. Niemożność jej przy-
jęcia. Odzwierciedlają problem Trójkąta 
Dramatycznego, w którym (pseudo) Ra-
townik, Ofiara i Prześladowca zamienia-
ją się rolami. Zamknięty w słoiku Ifrit 
był Ofiarą a rybak (pseudo) Ratowni-
kiem. Ale bardzo szybko dżin stał się 
Prześladowcą (pseudo) Ratownika, gro-
żąc mu śmiercią, co zmusiło rybaka do 

wejścia w rolę Prześladowcy i ponow-
nego uwięzienia Ifrita.

Wbrew przestrogom płynącym z intu-
icji i nauki wikłamy się w tę najczęstszą 
z psychologicznych gier. Robimy to dlate-
go, że (pseudo) Ratownik szuka zdrowego 
poczucia bezpieczeństwa, zaspokojenia 
potrzeby przynależności poprzez pró-
bę uruchomienia „zasady wzajemności”. 
Podświadomie liczy na odwzajemnienie. 
Może go cechować zarówno niska sa-
moocena, jak i poczucie winy, czy pycha. 
Ofiara zaspakaja potrzebę uznania i mi-
łości poprzez wykorzystywanie innych. 
Robi to z pychy, żeby nie prosić o nic, 
z braku zaufania do innych. Prześladow-
ca to osoba zraniona rzutująca swoje ne-
gatywne nastawienie do ludzi na innych. 
Cechuje ją brak zaufania, przymus spra-
wowania kontroli, podstępne zaspakajanie 
własnych potrzeb.

Wyjść z roli (pseudo) RATOWNIKA, 
z toksycznych relacji Trójkąta Dramatycz-
nego można jedynie poprzez poznanie 
i zrozumienie siebie, budowanie racjonal-
nego poczucia własnej wartości. 

Towarzysząc osobom z niepełnospraw-
nościami zastanówmy się dlaczego chce-
my  im spieszyć z pomocą. Czy swoją 
nadgorliwością, niecierpliwością lub bra-
kiem wiary w ich możliwości nie skrzyw-
dzimy tych, którym chcemy pomóc?

 ~ dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta

Skrót wykładu wygłoszonego w ramach cy-
klu spotkań wsparcia psychologicznego dla 
rodziców i opiekunów osób z niepełnospraw-
nościami organizowanych przez Tarnowskie 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
TARSON. 

Zapraszamy do naszego Stowarzyszenia. 
Kontakt tel. Grażyna Nowicka 508 610 256,  
www.tarson.pl.

Wyjść z roli (pseudo) 
RATOWNIKA!
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Kurkowe Bractwo Strzeleckie w swych szeregach ma 
14 pań: Magdalena Mazantowicz, Halina Dutkiewicz, 
Renata Maćkowiak, Dorota Kubiak, Małgorzata Ku-

biak, Joanna Zimna, Joanna Rogacka, Maria Jerzak, Hanna 
Pośpiech, Justyna Szabelska, Hanna Wiza, Marzena Buchert, 
Iwona Włodarczak oraz kandydatka Maria Szyjakowska. Nie 
tyko jest to piękna i urocza strona stowarzyszenia, ale przede 
wszystkim zaangażowanie i determinacja, z jaką współtwo-
rzą nasze bractwo. Ich udział we władzach stowarzyszenia jest 
nieoceniony. Dziękujemy naszym siostrom za prace wykona-
ną „Ku chwale bractwa”. 

W sobotę, 10 marca, zrobiło się gwarno na naszej strzelni-
cy. Czym by był świat bez kobiet i nasze bractwo – śpiewał 
brat Marek. Były życzenia, panie zostały obdarowane kwiatami 
i słodkimi upominkami. Panowie również z okazji Dnia Męż-
czyzny otrzymali życzenia i na osłodę cukierki. Oczywiście nie 
mogło się również obyć bez zawodów strzeleckich. Najważniej-
sze tego dnia trofeum – Tarcza Dnia Kobiet – za sprawą bra-
ta Piotra Czapiewskiego pojechało do Tczewa, drugie miejsce 
w tej konkurencji zdobył Grzegorz Jaskuła z Sierakowa, a trze-
cie – Wiesław Łyczkowski z Poznania. Tarczę Żołnierzy Wy-
klętych zdobył Andrzej Pawlicki, II miejsce – Grzegorz Jaskuła, 
III – Radosław Królicki. Puchar Wójta zdobył Krzysztof Cie-
ślik, II miejsce – Piotr Czapiewski, a III – Grzegorz Jaskuła. 
Tarcza Pistoletowa I miejsce – Grzegorz Jaskuła, II – Marek 
Szajkowski, III – Krzysztof Cieślik. Tarczę Pań zdobyła Justyna 
Szabelska, II miejsce – Marzena Buchert, III – Magdalena Ma-
zantowicz. Karabinek pneumatyczny dla dzieci: Kamil Bączyk, 
Franek Wudarski, Emilka Bączyk, Milenka Królicka, Leon Wu-
darski i Jasiu Szajkowski. Kura zestrzelił Franek Wudarski przy 
pomocy Bernarda Maznatowicza i Henryka Węckowskiego. 

W sobotę, 17 marca, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo-Wyborczym Okręgu Szamotulskiego Kurkowych Bractw 
Strzeleckich RP.w Sierakowie. Delegaci udzielili absolutorium 

Wiadomości brackie

ustępującemu zarządowi oraz jednogłośnie wybrali brata Lecha 
Orlika ponownie na prezesa Okręgu Szamotulskiego. Zarząd 
tworzą: wiceprezes KBS Tarnowo Podgórne Przemysław Po-
mian, sekretarz BK Wronki Zdzisław Paralusz, skarbnik KBS 
Szamotuły Przemysław Nowak, strzelmistrz, KBS Sieraków 
Marian Herrmann, marszałek, KBS Pniewy Edwin Krzyżagór-
ski oraz chorąży KBS Grzebienisko Marian Majkowski. Komi-
sja rewizyjna to Piotr Hoffman z KBS Wronki, Henryk Węc-
kowski z KBS Szamotuły i Magdalena Mazantowicz z KBS 
Tarnowo Podgórne, a Sąd Honorowy: Maciej Kaczmarek 
z KBS Sieraków, Stanisław Leitgeber z KBS Tarnowo Podgór-
ne oraz Roman Judek KBS Pniewy.

Informujemy, że strzelnica jest otwarta w każdy wtorek 
i czwartek w godz. 16.00 - 20.00. Zapraszamy młodzież zainte-
resowaną sportem strzeleckim. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk  - Prezes KBS 

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Zapraszamy  na  HERBATĘ Z RUMIANKIEM! To pro-
jekt, którego celem jest wspólne działanie i integracja 
międzypokoleniowa mieszkańców Rumianka. Wspól-

nie stworzymy oryginalną wizytówkę miejscowości Rumia-
nek, którego symbolem będzie zaprojektowany i wykona-
ny w ramach warsztatów zakątek zielarski (obok świetlicy 
w Rumianku). 

Zwieńczeniem projektu będzie festyn zielarski w Ru-
mianku. W trakcie festynu będą organizowane gry, zabawy 
i konkursy, w których wspólnie brać będą udział mieszkań-
cy Rumianka jak i innych gminnych miejscowości. Wspólnie 
przygotujemy dla siebie nawzajem poczęstunek, którego mo-
tywem przewodnim będzie wykorzystanie ziół.

Główne działania planujemy w maju i w czerwcu. Zachę-
camy do włączenia się w nasze działania – można do nas na-
pisać: biuro@wyobraznia.org.pl lub polubić naszą stronę na 
facebook’u. 

Herbata z Rumiankiem

HERBATA Z RUMIANKIEM to projekt dofinansowany ze 
środków Gminy Tarnowo Podgórne i realizowany we współpra-
cy z sołtysem wsi Rumianek. 

 ~ Olimpia Piłat-Pawlak
Zuzann Stańczyk, Fundacja Pracownia Wyobraźni

W dniu 18 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze 
Kółka Rolniczego w Tarnowie Podgórnym, w któ-
rym uczestniczyło 20 członków. Przewodniczącym 

zebrania wybrano jednogłośnie Przemysława Pomiana, a se-
kretarzem – Małgorzatę Kożuchowską. 

Prezes Stanisław Leitgeber przedstawił sprawozdanie 
z działalności Kołka Rolniczego za 2017 rok. W ubiegłym 
roku obchodziliśmy bardzo uroczyście 110. rocznicę powsta-
nia organizacji, co było potwierdzone przyznaniem okoliczno-
ściowym medali. Została również wydana broszura o powsta-
niu i działalności Kółka. Były gratulacje i życzenia od władz 
wojewódzkich, gminnych oraz zaprzyjaźnionych organizacji. 
Wszystko to sprawiło, że bardzo przeżyliśmy te miłe chwile, 
za co jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy się do tego 
przyczynili. 

W 2017 r. Zarząd Kółka zbierał się zawsze, gdy była potrze-
ba podjęcia szybkich decyzji. Poczet sztandarowy Kółka brał 
udział we wszystkich uroczystościach gminnych i kościelnych 
oraz w pogrzebach rolników. Delegacja Kółka uczestniczyła 
też w Wojewódzkim Zjeździe Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Dymaczewie.

Komisja rewizyjna sprawdziła wydatki za 2017 rok i wspól-
nie z zebranymi członkami udzieliła absolutorium Zarządowi. 
Podczas zebrania członkowie wypowiedzieli się także na temat 
dalszej działalności tarnowskiego Kółka Rolniczego.

Zarządowi i członkom Kółka dziękuję za dotychczasową 
dobrą współpracę.

~ Stanisław Leitgeber
Prezes Kółka Rolniczego

Dziękujemy Przemysławowi Pomianowi za udostępnienie 
sali i poczęstunek. 

Po zebraniu Kółka Rolniczego

25 marca odbył się III Turniej Sołectw oraz 
III Mistrzostwa w Pływaniu o Puchar Wój-
ta Gminy Tarnowo Podgórne. Pomimo pew-

nych problemów udało się nam skompletować walecz-
ną drużynę - honoru Baranowa w pływaniu bronili: Anna 
Wasyl, Andrzej Jendraszyk, Julia Kamińska, Michał 
Kamiński, Eryk Kamiński, Nikola Berndt, Tymon Berndt, Bo-
gumiła Walkowiak, Irena Kempińska oraz Mateusz  Werner. 
Za uczestnictwo i walkę w imieniu mieszkańców serdecznie 
dziękuje sołtys Mieczysław Paczkowski i Rada Sołecka.

Turniej Sołectw
– podziękowanieDni Lwowa

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu organizuje  
w maju Dni Lwowa, w ramach których:

- 20 maja o 9.00 zostanie odprawiona msza św. w Farze Po-
znańskiej w intencji kresowian, a w godz. 11.00 - 17.00 od-
będzie się Jarmark Galicyjski na Starym Rynku w Poznaniu 
z licznymi atrakcjami, w tym muzycznymi i kulinarnymi,

- 21 maja o 15.00 w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 
otwarta zostanie wystawa pt. „Poznań – Lwów, miasta kreso-
we”, a o 15.30 dr Marek Rezler wygłosi na ten temat wykład 
w Sali Herbowej (stary budynek Urzędu). ~ na
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Opisywanie drugiego życia wie-
lorazowych siatek przywoła-
ło w mym podatnym na senty-

mentalne doznania umyśle jeszcze kilka 
wspomnień z tamtego „słusznie minio-
nego” okresu dotyczących kwestii uży-
wania, a właściwie… nieużywania opa-
kowań. Podkreślałem już, że ich mała 
dolegliwość dla środowiska wynikała 
w latach 60-tych bardziej z biedy i tech-
nologicznej mizerii niż przemyślanego 
działania. Dziś świadomość ekologicz-
na w tym obszarze zapewne jest zdecy-
dowanie większa niż wtedy, niemniej 
jak patrzy się na górę plastików, folii, 
papieru i aluminium, jaka pozostaje po 
byle zakupach w spożywczym sklepie, 
to nasuwają się różnego rodzaju reflek-
sje. Ilekroć myślę na ten temat to – co 
powtarzam do znudzenia już – mam 
przed oczami swych rodziców i pro-
wadzony przez nich sklep. Tony cukru, 
mąki, kasz i innych sypkich materiałów 
w jutowych workach, jakie trzeba było 
przepakować w papierowe torebki przy 
użyciu tradycyjnej wagi z odważnika-
mi, wymagało wielkiego wysiłku. Było 
pewną sztuką też, bo wykształcało auto-
matyzm i wprawę powodującą, że popa-
kowane papierowe torebki ręcznie zawi-
jane i formowane wyglądały jak zdjęte 
z taśmy produkcyjnej: równe i estetycz-
ne, żeby nie powiedzieć piękne. „Paku-
nek do toreb papierowych i spowijanie 
papierem zawiniątek” to zresztą tytuł 
jednego z przedmiotów żywcem wyję-
ty ze świadectwa ojca z przedwojennej 
szkoły handlowej. Kiedy myślę o ewo-
lucji opakowań w kontekście ich dole-
gliwości dla środowiska to bezwiednie 
nasuwa mi się przykład sprzedaży mle-
ka. Ze swego dzieciństwa pamiętam po-
bielone cynkiem konwie z tym płynem, 
jakie stały u rodziców w sklepie. Na ich 
krawędziach wisiały cylindryczne, alu-
miniowe miarki do odmierzania pojem-
ności z cechą Urzędu Miar i Wag (od 
ćwierci przez pół do litra). Mam je jesz-
cze. Ostały się w całkiem dobrej formie. 

Przy konwiach rozpościerała się nie-
przebrana liczba kanek, będących wła-
snością mieszkańców. Aluminiowych, 
emaliowanych, mniejszych i większych. 
Klienci zawsze byli ci sami, więc wia-
domo było kto jest właścicielem któ-
rej kanki. Co więcej rano przed otwar-

ciem sklepu kupujący stawiali je czyste 
przed wejściem, a zdarzało się, że już 
po zamknięciu również z tego miejsca 
odbierali pełne. Tak robili wszyscy bez 
względu na płeć czy status. W którymś 
z tekstów opisywałem postać zasłużone-
go profesora Głogowskiego, jak masze-
rował ubrany z nienaganną, przedwojen-
ną elegancją ze skórzanym sakwojażem, 
fularem i złotymi spinkami u mankietów 
oraz z czerwoną, pasującą do opisane-
go wizerunku jak pięść do nosa kanką 
z mlekiem! Świeże mleko musiało być 
w każdym domu co dzień. 

Ówczesny sposób sprzedaży w żad-
nym punkcie łańcucha dostaw nie prze-
widywał chłodzenia mleka, gdyż po 
prostu nie istniały techniczne możli-
wości przeprowadzenia tej czynności. 
Jak skwaśniało, to było jeszcze lepsze 
niż słodkie, a gospodynie nie dopusz-
czały do zmarnowania się nawet kropli 
tego życiodajnego płynu. Smak polewki 
czy smażonego sera zrobionego z resz-
tek kwaśnego mleka z tamtego okresu 
niektórzy jeszcze mają w swej pamięci 
tym bardziej, że pasteryzowanego pro-
duktu o tej nazwie dziś nie da się skwa-
sić. Detaliczna sprzedaż mleka, choć 
kłóci się to z dzisiejszymi normami sa-
nitarno-epidemiologicznymi, miała wte-
dy tę zaletę, że nie generowała żadnych 
zbędnych opakowań. Kolejny, później-
szy etap dystrybucji mleka nie był już 
taki bezinwazyjny dla środowiska, ale 
i tak pod tym względem o niebo lepszy 
od dzisiejszego. Polegał na sprzedawa-
niu go w szklanych, zwrotnych, prze-
zroczystych butelkach z aluminiowymi 
kapslami w 2 kolorach, oznaczających 
zawartość tłuszczu, na których wytło-
czona była data produkcji. Butelki myto 
i zwracano do sklepu przy kolejnym 
zakupie, a w domu zdjęty aluminiowy 
kapselek zastępowano początkowo pla-
stikowym, a później sprężynowym za-
mknięciem. Aluminiowe zakrycia pro-
stowano, gromadzono i oddawano do 
sklepu, skąd trafiały z powrotem do nie-
istniejącej już mleczarni na Dębcu. Dziś 
mleko, a właściwie wysoce przetworzo-
ny płyn, produkowany pod tą nazwą, nie 
mający niemal nic wspólnego z tamtym, 
kupuje się w kartonach, a te stanowią dla 
środowiska poważny problem. Jeszcze 
gorzej wygląda sytuacja z innymi opa-

kowaniami po mlekopochodnych pro-
duktach. Sprzedaż pozostałych napojów 
obywała się wtedy również bez udziału 
szkodliwych dla środowiska plastików. 
Dotyczy to także tych wyskokowych. 

Napoje alkoholowe rozlewano w zu-
nifikowane przezroczyste, zielone lub 
brązowe butelki, które przyjmowane 
były w sklepach bez konieczności oka-
zywania dowodu zakupu. Podobnie 
piwo sprzedawano w charakterystycz-
nych wymiennych butelkach zamyka-
nych przy użyciu ceramicznego kor-
ka wspomaganego gumką i specjalną 
konstrukcją ze sprężystego drutu. War-
tość butelki, w jakiej sprzedawano na-
pój, czyli tak zwana kaucja, stanowiła 
na tyle dużo w cenie, że często oranża-
dę czy piwo pito na miejscu, by butel-
kę zwrócić od razu. Chociaż jeśli chodzi 
o „picie oranżady”, to w moim przypad-
ku stwierdzenie takie oznaczało wysy-
pywanie torebeczki oranżady w proszku 
na otwartą, z reguły niezbyt czystą dłoń 
i zlizywanie kwaskowych kryształków 
z wyrazem ekstatycznej błogości na 
twarzy. Dziś wymuszona komercją róż-
norodność kształtów i rodzajów butelek 
niemal uniemożliwia powrót do tamtej 
unifikacji. Polityka naszego państwa 
w zakresie pozyskiwania i utylizacji 
szklanych opakowań też jest trochę inna 
niż w wielu krajach, gdzie powszech-
nie w sklepach występują automaty do 
skupu wszelkiego rodzajów butelek. Za 
drobną rekompensatą można się tam 
pozbyć opakowań szklanych, co ludzie 
skwapliwie wykorzystują bardziej z po-
wodów ekologicznych niż ekonomicz-
nych. W ten prosty sposób producen-
tów i dystrybutorów opakowań zmusza 
się też do wzięcia odpowiedzialności za 
recykling w tym zakresie. U nas obo-
wiązek utylizacji spada na konsumenta, 
a w praktyce na samorząd, który radzić 
sobie musi z zagospodarowaniem tego 
typu odpadów. 

~ Grzegorz Leonhard

Powrót do czasów kiedy mleko  
pod nosem się miało
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~ stowarzyszenie

24 i 25 marca 2018 r na Międzynarodowych Targach  
Poznańskich miały miejsce targi piękna Look&be-
autyVision. Fundacja Nigdy nie jest za późno po 

raz drugi otrzymała zaproszenie do udziału w tym wydarze-
niu. W zeszłym roku na scenie głównej, pokazaliśmy osoby 
z niepełnosprawnościami w towarzystwie pełnosprawnej mło-
dzieży.  Teraz chcieliśmy zwrócić uwagę na potrzeby osób 
w wieku senioralnym. 

Na  scenie głównej, w niedzielę, 25 marca, mogliśmy zoba-
czyć swoje wnuki, dzieci, rodziców oraz  dziadków, przyja-
ciół. W przepięknej opowieści o wspólnej zabawie i czerpaniu 
radości z każdej chwili. Wybrzmiały niezapomniane przeboje, 
a pozytywna energia bijąca od ludzi, mających odwagę się-
gnąć po swoje marzenia i wystąpić przed licznie zgromadzo-
ną publicznością, była wręcz namacalna. Pokaz poprowadzili 
Maciej Narożny z Radia Eska i Maja Stępień – założycielka 
Fundacji Nigdy nie jest za późno, pomysłodawczyni projektu 
„Piękno bez granic ”. Były gromkie brawa, owacje, a potem 
wspólne zdjęcia z naszymi gwiazdami.

Piękno bez granic Poznań 2018

- Warto było czekać ponad 60 lat, żeby przeżyć coś takiego! 
– tymi słowami jedna z uczestniczek podsumowała swój wy-
stęp. Ludzie, którzy po pokazie chętnie odwiedzali nasze sto-
isko, gdzie przez dwa dni wykonywaliśmy bezpłatne makijaże 
i stylizacje dla osób w wieku senioralnym, też nie kryli łez 
wzruszenia. Padały ciepłe słowa: Widziałam siebie teraz i dziś, 
Przywróciliście mi nadzieję. Skoro wy możecie, to ja też! 

Dziękujemy wolontariuszom i wszystkim, którzy przez dwa 
dni odwiedzili nas na targach. Niech wiek przestanie być wy-
mówką, bo nigdy nie jest za późno, aby spełnić swoje marzenia!

~ Maja Stępień
Fundacja Nigdy nie jest za późno

Partnerzy: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Kaaral Polska, 
Akademia Wizażystyki Maestro, Decathlon Polska, Quiosque, OSiR 
Dance Studio, UTW Tarnowo Podgórne, Gmina Tarnowo Podgórne, 
Partnerzy: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Kaaral Polska, Mi-
strzyni Świata we Fryzjerstwie Artystycznym Marta Robak, Mistrz 
Świata we Fryzjerstwie Błażej Adamus, Akademia Wizazystyki Mi-
strza Świata w Makijażu Profesjonalnym Maestro Olafa Tabaczyn-
skiego, Fundacja Salida, Jakub Rajman
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Na wybiegach całego świata od 
kilku już sezonów króluje tzw. 
color blocking, który na sta-

łe zaczyna gościć również w słowniku 
naszych fashionistów. Wybierasz swój 
ulubiony kolor i zestawiasz go odważ-
nie z kolorami kontrastującymi.

Magia color bloking polega na tym, że 
łączy się barwy z pozoru kompletnie do 
siebie nie pasujące np. jaskrawą zieleń 
i mocny róż, bądź intensywnie żółty ko-
lor zestawia się z soczystym granatem. 

Co się okazuje? 
Mianowicie kolory te wzajemnie się 

uzupełniają i idealnie do siebie pasują, 
tworząc ciekawą stylizację. Warto o tym 
pamiętać wybierając ubrania i dodatki 
do wiosennych stylizacji.

Sięgając po paletę barw, warto pamię-
tać, że kolorami, które królują w tym se-
zonie są błękity, zielenie, pomarańcze 
i róże.

Jeśli kochasz kolor różowy, koniecz-
nie zestawiaj go z mocną zielenią. 

Natomiast fanom słonecznego, żółte-
go koloru sugerujemy uzupełnienie go 
głębokim granatem.

Pomarańcz świetnie skomponuje się 
z kolorem fioletowym. 

Posługując się trendem color blocking 
nie tylko wprowadzimy trochę orzeź-
wienia do naszej garderoby, ale z całą 
pewnością będziemy wzbudzać zainte-
resowanie na ulicach miasta. 

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

Na czym polega magia color blocking?

Było to pierwsze tego typu wydarzenie w naszej Gminie 
– Rodzinny Eko-Szafing odbył się 8 marca w Sali GKS 
w Tarnowie Podgórnym. 

Najpierw 30 wystawców przygotowało swoje stoiska, a po-
tem przez cztery godziny można było sprzedawać, kupować 
bądź wymieniać się odzieżą damską, dziecięcą i zabawkami. 
– Uczestnicy bardzo miło mnie zaskoczyli – mówi Magdalena 
Łabędzka, Tarnowska Szafiarka, organizatorka akcji. – Oprócz 
rzeczy na sprzedaż niemal każdy z wystawców przyniósł coś 
słodkiego. Zrobiło się bardzo miło i rodzinnie.

Niektóre osoby sprzedały po kilka sztuk, inne nawet kilka-
naście – wydarzenie można zatem uznać za bardzo udane. Tar-
nowska Szafiarka już zapowiada kolejna akcję – tym razem 
będzie to dziecięcy Eko-Szafing. Szczegóły już wkrótce na Fa-
cebooku  ~ ARz

Pierwszy  
Eko-Szafing

~ porady
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~ biblioteka ~ gok

INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Świat książki dziecięcej zawitał w marcu do Poznania. 
To już 17 największe Targi Książki Pegazik, adreso-
wane do najmłodszych czytelników. Targi zgromadzi-

ły wydawców, pisarzy, ilustratorów, bibliotekarzy, księgarzy 
i tłumy miłośników książek. Książka wraca do łask, szybciej 
niż by się wydawało, a olbrzymie zainteresowanie na targach 
i bardzo interesujące propozycje książkowe to potwierdzają. 
Pięknie wydana i ilustrowana książka dziecięca ma w eduka-
cji najmłodszych wyjątkowe znaczenie, bo to przecież książ-
ka – a nie Internet i telewizja – głównie inspirują i pobudzają 
dziecięcą wyobraźnię, wpływają na rozwój intelektualny. Im 
więcej dzieci czytają książek, tym szybciej czytają, a to auto-
matycznie pomaga w edukacji i już tylko prosta droga do… 
lepszych wyników w nauce, a w przyszłości gwarancja dobrej 
edukacji. 

Targi to oczywiście mnóstwo wystaw książkowych, spotkań 
autorskich, spotkań z ilustratorami i ciekawych i inspirujących 
warsztatów o różnej tematyce.

Targi Książki Pegazik od kilku lat połączone są z Targami 
Książki Naukowej i Popularnonaukowej (to już 22 edycja), 
których współorganizatorem jest Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza. Na targach był także duży wybór propozycji książ-
kowych, dla tych wszystkich, którzy naukę traktują poważnie. 
Targi, jak każdego roku, odbywają się na terenie Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich.

AKTUALNOŚCI z BIBLIOTEKI
W Bibliotece w Tarnowie Podgórnym niezmiennie od lat or-

ganizujemy ciekawe zajęcie zachęcające do kontaktu z książ-
ką najmłodszych czytelników i trochę starszych. Nasza nowa 
propozycja dla najmłodszych to Teatrzyk Kamishibai. Oparty 
na tradycyjnej sztuce japońskiej teatr papierowy, obrazkowy 
albo jeszcze inaczej nazywany teatrem ilustracji, może odby-
wać się w różnych warunkach. Zachęca dzieci do kontaktu 
z książką już od najmłodszych lat. Pierwsze źródła Teatrzyku 
Kamishibai odnajdujemy już w XII w. Teatrzyk Kamishibai 

to jedna z wielu form zachęcających do zabawy z książką, do 
edukacji przez zabawę. 

Edukacja dla trochę starszych, czyli wędrówka po Bibliote-
ce i tajemnice opracowywania i katalogowania książek oraz 
pokaz multimedialny po najciekawszych architektonicznie bi-
bliotekach na świecie i w Polsce – to stały cykl zajęć dla mło-

dzieży szkolnej prowadzony przez Bibliotekę od wielu lat. 
Zapraszamy wszystkich miłośników książek, nowości w Bi-

bliotece i Filach czekają na wszystkich zainteresowanych do-
brą literaturą. 

~  I.B. 

Nagrodzony nagrodą specjal-
ną na „XXXII Międzynaro-
dowym Katolickim Festiwalu 

Filmów i Multimediów KSF Niepkola-
na” film Jarosława Mańki pt. „Fatima. 
Orędzie wciąż aktualne” będzie moż-
na obejrzeć w Centrum Kultury Prze-
źmierowo. Okazją ku temu będzie 101. 
rocznica obrazowanych wydarzeń.

Na specjalne seanse zapraszamy 
w niedzielę 13 maja o godz. 16 i w po-
niedziałek,  14 maja o godz. 18. Wstęp 
na oba pokazy jest wolny. ~ Red.

Orędzie fatimskie              na ekranie

Zajęcia dla najmłodszych

Młodzież w Bibliotece
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~ gok

Wieczór z Anną Seniuk
Popularna aktorka Anna Seniuk i jej córka, altowiolist-

ka Magda Małecka przeniosą widzów z Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym do Teatru Wielkiego. A to za 

sprawą programu, które zaprezentują w sobotę, 28 kwietnia 
o godz. 18.

„Wieczór w Teatrze Wielkim”, bo tak brzmi jego tytuł to 
poetycko-muzyczna opowieść oparta na poemacie Stanisława 
Balińskiego. Opowiada ona o przedwojennych artystach, śpie-
wakach i muzykach oraz bywalcach Teatru Wielkiego. Baliń-

ski, uznawany za ostatniego członka Skamandrytów, opisuje 
z humorem, trochę ironicznie, a zarazem sentymentalnie świat 
współczesnych mu artystów. Tekst sztuki pozwoli widzom 
zajrzeć w teatralne kulisy, poznać losy wielkich śpiewaków, 
poczuć smak sławy, a czasem i ból porażki.

Tak o poemacie Balińskiego mówi Anna Seniuk, znakomita 
aktorka teatralna, kojarzona także z roli Magdy Karwowskiej 
w serialu „Czterdziestolatek” oraz filmów „Czarne chmury”, 
„Panny z Wilka” czy „Konopielka”: – Jest w nim coś i o te-
atrze, i o muzyce, trochę sentymentalnie, ale z poczuciem hu-
moru, czyli tak jak lubię. Mówię ten poemat od wielu lat, ale 
bardzo rzadko. Wymaga bowiem specyficznej publiczności, ka-
meralnego otoczenia i doskonałej oprawy muzycznej.

Za tą ostatnią odpowiadać będzie Magda Małecka, absol-
wentka Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie i krakowskiego konserwatorium im. Witolda 
Lutosławskiego. Występowała ona jako kameralistka w całej 
Europie, w Chinach, Kanadzie i USA, jest laureatką Fryderyka 
2014, którego otrzymała wraz ze swoim zespołem Chagall for 
String. Podczas „Wieczoru w Teatrze Wielkim” wykona suity 
solowe Jana Sebastiana Bacha.

Bilety w cenie 39 zł można kupować w miejscu imprezy (od 
poniedziałku do piątku w godz. 15-20), w siedzibie GOK „SE-
ZAM” (od poniedziałku do piątku w godz. 9-15) oraz w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo (od wtorku do piątku w godz. 16-
20). Sprzedaż internetową prowadzi serwis Bilety24.pl.

~ Jarek Krawczyk

Spring Break także w Przeźmierowie
Najważniejszy polski festiwal prezentujący utalento-

wanych wykonawców wszystkich gatunków muzycz-
nych, Enea Spring Break, odbędzie się w Poznaniu od 

19 do 21 kwietnia. Także w naszej gminie nadarzy się okazja, 
by posłuchać niektórych wykonawców. W Centrum Kultury 
zagrają zespoły Molk, Smash i Pepe.

MOLK to taneczny electro-pop zmieszany z chłodnym r’n’b 
i nastrojowym indie. Grupę załozyli byli członkowie zespołu 
Lola Lynch – Marcin Skrzypczak i Łukasz Krzyszkowiak. Ich 
podstawowym założeniem było odejście od retro-rockowego 
rozbuchania przesterów na rzecz prostoty, subtelności i ta-
neczności, doprawionej odrobiną skandynawskiego chłodu. 
Do nowopowstającej grupy dołączyła Olga Zając, skrzypacz-
ka obdarzona ciekawym, delikatnym głosem. Skład domknął 
Konrad Szadkowski – basista, który w MOLK rozwija swoją 
miłość do elektronicznych brzmień.

PEPE. To Piotrek Rajski, producent muzyczny pochodzący 
z Ostrowa Wielkopolskiego. Muzyka towarzyszyła mu od naj-
młodszych lat, dzięki czemu dziś w jego twórczości słyszal-
ny jest szeroki zakres inspiracji. Ważnym momentem w ka-
rierze artysty był utwór „Yoko”, w nagraniu którego wziął 
udział Patrick The Pan. Piosenka zwróciła uwagę wytwórni 
Filtrini, która zaproponowała artyście wydanie epki. Materiał 
zatytułowany „Places Without Things” ukazał się w kwietniu 
2016 roku. Wśród artystów, z którymi współpracował PEPE. 
jest także Iza Lach: efektem ich współpracy jest utwór „Su-

kienka”. Obecnie artysta, którego muzykę można określić jako 
„lo-fi elektornikę w melancholijnej odsłonie” przygotowuje 
nowy materiał, który ukaże się jeszcze w tym roku.

SHASH powstali w 2014 roku i właśnie wydali pierwszy 
długogrający album. Zawiera on 8 bogatych klimatycznie 
i energetycznie, rockowych kompozycji. Grupę wyróżniają 
meldyjne i stonowane wokale, mocne gitarowe riffy i pulsu-
jąca sekcja rytmiczna. Zespół świetnie czuje się na scenie, co 
udowodnił m. in. otwierając polskie koncerty belgijskiej grupy 
Triggerfinger podczas ich ostatniej trasy koncertowej.

Wstęp na koncert Enea Spring Break On Tour jest wolny. 
Zapraszamy do Centrum Kultury Przeźmierowo w piątek,  
18 maja o godz. 19.

~ Jarek Krawczyk 
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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
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) przed seansami i wt. - pt. w godz. 16-20
- online w serwisie Bilety24 i na stronie www.goksezam.pl
Obiekty GOK „SEZAM” są dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Przegląd wokalistów „Rozśpiewana Gmina”
niedziela, 15 kwietnia, godz. 12, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

Kino dla dzieci: „Pszczółka Maja. Miodowe igrzyska” 
niedziela, 15 kwietnia, godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kino Zielone Oko: „W ułamku sekundy”
niedziela, 15 kwietnia, godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

XVI finał projektu Teatr w Każdej Wiosce
sobota-niedziela, 21-22 kwietnia, godz. 10, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko: „Naga Normandia”
niedziela, 22 kwietnia, godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

„Wieczór w Teatrze Wielkim” - A. Seniuk, M. Małecka 
sobota, 28 kwietnia, godz. 18, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 39 zł

Lusowskie Spotkania Muzyczne - inauguracja
niedziela, 6 maja, godz. 13, kościół w Lusowie. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko: „Pitbull. Ostatni pies”
niedziela, 29 kwietnia, godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Gminne obchody Święta Konstytucji
czwartek, 3 maja, godz. 11, kościół i park w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Kino dla dzieci: „Na linii wzroku”
niedziela, 29 kwietnia, godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kino Zielone Oko (szczegóły w TarNowej Kulturze)
niedziela, 6 maja, godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

„Fatima. Orędzie wciąż aktualne” - pokazy filmu
niedziela, 13 maja godz. 16; poniedziałek, 14 maja CK Przeźmierowo. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko (szczegóły w TarNowej Kulturze)
niedziela, 13 maja godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Afisz
~ gok
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To dobrze, że każdy jest inny…

PROGRAM
21 KWIETNIA (SOBOTA) GODZ. 10
Grupa Teatralna z Lusowa
“Bądź sobą” Emilia Moniuszko – Kwiecińska; reżyseria 

Agnieszka Wróblewska
Nie chcę już tak długo czekać, droga wróżko, po co zwlekać? 

Chcę się zmienić, byle szybko, mogę być zwyczajną rybką. Nie 
chcę być już słoniem dłużej. Przecież to jest wbrew naturze. 
Hokus pokus, ęcie pęcie. Droga wróżko, wymyśl zaklęcie.

Grupa Teatralna z Tarnowa Podgórnego
“Odlot” Malina Prześluga; reżyseria Anna Dzięcioł
Nanji jest jedynym białym bocianem, który mieszka w Afry-

ce ze swoją przyjaciółką, czarnym bocianem - Fantu. Gdy ma 
już dość docinków z powodu odmiennego koloru, postanawia 
wyruszyć razem z Fantu do Europy. Czy przyjaciele dotrą do 
celu? I jakie przygody czekają ich podczas długiego lotu?

Grupa Teatralna z Przeźmierowa
“Zielony Wędrowiec” Liliana Bardijewska; reżyseria Kata-

rzyna Grajewska
Zielony Wędrowiec wyrusza w podróż ze swej Krainy Szaro-

ści w poszukiwaniu najpiękniejszej, zielonej Rzeki. Po drodze 
przeżywa zaskakujące przygody, zyskuje wielu przyjaciół i pew-

ność, że wspaniale jest wędrować, poznawać nowe miejsca, ale 
jeszcze wspanialej jest wrócić do domu z mnóstwem wrażeń.

Grupa Teatralna z Lusówka
“Mój język Twój” scenariusz i reżyseria Adrianna Mańczak 

- Rogoża
Mój język Twój. Próba reinterpretacji motywu zburzenia 

wieży Babel - źródła rozproszenia i różnic. Bohaterowie spek-
taklu wędrują przez etapy rozwoju mowy. Poruszeni tęsknotą 
za jednym językiem, wzajemnym zrozumieniem, szukają wła-
snej tożsamości.

Grupa Teatralna z Rumianka
“Aksamitka, córka diabła albo zakochany Pajac” Pierre Gri-

pari; reżyseria Julia Talaga
Gdy ktoś jest poważnie zakochany, zapomina o całym świe-

cie. Nie zdziwcie się, jeśli nawet nie przejmie się spóźnieniem 
na spektakl, w którym gra! Jednak co zrobić, kiedy zauroczy 
się w postaci nie ze swojej bajki? Najlepiej zwrócić się o po-
moc do Pana Boga. Albo ewentualnie do Szatana. Albo... Za-
raz, zaraz: czy te Stare Pierniki mają o tym wszystkim jakie-
kolwiek pojęcie?

Taki motyw przewodni towarzyszy tegorocznym spekta-
klom projektu Teatr w Każdej Wiosce. W realizowanym 
przez GOK „SEZAM” przedsięwzięciu bierze udział 

niemal 150 dzieci z 10 miejscowości gminy Tarnowo Podgórne.
„Współczesny świat wymaga refleksji nad odmiennościami 

– narodowymi, kulturowymi, światopoglądowymi, obyczajo-
wymi, społecznymi, a także wynikającymi z chorób i niepełno-
sprawności. „Inni” są wśród nas i nie ma co udawać, że tak nie 
jest. Inności nie należy się bać, inność warto interpretować jako 
różnorodność, bogactwo, z którego można czerpać i z którego 
można się wiele nauczyć. „Inność” nie ogranicza, a ciekawość 
„inności” poszerza horyzonty - taka refleksja wynika z przygo-
towanych przez grupy Teatru w Każdej Wiosce przedstawień 

i dyskusji, które przy tej okazji ich członkowie toczyli. Tak 
więc, niech poza przewodnim hasłem tegorocznego projektu 
prowadzi nas myśl Stanisława Soyki: „Budować ściany – marna 
sztuka… /Daleko raj – gdy na człowieka się zamykam” – czy-
tamy w programie imprezy, która odbędzie się 21 i 22 kwietnia 
o godz. 10 w Centrum Kultury Przeźmierowo. W sobotę wy-
stąpią zespoły z Lusowa, Tarnowa Podgórnego, Przeźmiero-
wa, Lusówka i Rumianka. W niedzielę – z Sadów, Batorowa, 
Kokoszczyna, Sierosławia i Ceradza Kościelnego. Koordyna-
torkami projektu są Jolanta Tepper i Grażyna Smolibocka. Za 
scenografię i i kostiumy odpowiada Agnieszka Gierach, za cho-
reografię - Beata Bąblińska, a za muzykę - Jarek Krawczyk.
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Podwójny sukces  
w Murowanej Goślinie

Trzy kategorie wiekowe, trójka reprezentantów gminy 
Tarnowo Podgórne i dwa pierwsze miejsca. Tak pre-
zentuje się bilans wyjazdu naszej reprezentacji na po-

wiatowy finał konkursu recytatorskiego „Wiosenne przebu-
dzenie”.

W najmłodszej grupie, obejmującej uczniów klas I-III, 
najlepszy w całym powiecie okazał się uczeń szkoły pod-
stawowej w Ceradzu Kościelnym Bartosz Dryjański. Wśród 
uczniów klas IV-VI I miejsce zdobyła Wiktoria Bartosiak, re-
prezentująca szkołę z Baranowa. Trzecią naszą reprezentantką 
była Małgorzata Horowska z gimnazjum w Baranowie, która 
oprócz wiersza „Wrrr…” Ludwika Jerzego Kerna recytowała 
fragment „Repliki” Laurena Olivera.

Wyjazd do Murowanej Gośiliny poprzedziły gminne elimi-
nacje. Odbyły się one w Domu Kultury w Tarnowie Podgór-
nym 25 marca. Wzięło w nich udział 34 reprezentantów szkół 
z naszej gminy. Występy oceniało jury w składzie: Artur Ro-
mański (przewodniczący) i Jolanta Tepper. Poniżej przedsta-
wiamy wyniki eliminacji: 

GRUPA I (klasy I-III) 
I miejsce: Bartosz Dryjański (SP Ceradz Kościelny)
II miejsce: Helena Barczyk (SP Przeźmierowo)
III miejsce:  Karol Łukaszewicz (SP Ceradz Kościelny)
Wyróżnienie: Wanda Kuszak (SP Tarnowo Podgórne)

GRUPA II (klasy IV-VI)
I miejsce:  Wiktoria Bartosiak (SP Baranowo)
II miejsce: Michalina Horowska (SP Tarnowo Podgórne)
II miejsce:  Marta Drąg (SP Tarnowo Podgórne)
III miejsce:  Martyna Błaszkowiak (SP Tarnowo Podgór-

ne)
Wyróżnienie:  Paweł Jakubowicz

GRUPA III (gimnazjum)
I miejsce:  Małgorzata Horowska (Gimnazjum w Bara-

nowie)
~ Jarek Krawczyk, fot. Sz. Melosik

22 KWIETNIA (NIEDZIELA) GODZ. 10
Grupa Teatralna z Sadów
“Wąż” Marta Guśniowska; reżyseria Katarzyna Romańska
Czujesz się czasem niekompletny, inny, czegoś ci brak? 

Prawdziwa magia jest w każdym z nas. Nawet jeśli poszukiwa-
nia jej są trudne, warto wyruszyć w podróż z Chomikiem, Ge-
konem i Wężem; razem z nimi pokonać trudności i spróbować 
odnaleźć piękno w sobie.

Grupa Teatralna z Batorowa
“Lśniące białe zęby” scenariusz i reżyseria Michał Kokorzycki
Czy w świecie Zębów wszystko powinno być lśniące i białe? 

Przewrotna historia przedstawiona przez grupę z Batorowa poru-
szy każdego - nie tylko tych, którzy siedząc na sterylnym i wygod-
nym fotelu dentystycznym, zadają sobie egzystencjalne pytania.

Grupa Teatralna z Kokoszczyna
“Inny nie znaczy winny” scenariusz i reżyseria Maciej Woźniak
INACZEJ wyglądamy, słuchamy INNEJ muzyki, mamy INNE 

poglądy, każdy z nas ma INNY dar. Anastazja również ma swój 
talent, ma “zespół”. Przez to jest wyjątkowa, tak samo, jak 
otaczający ją świat - świat zabawek. Czy to, że ktoś jest INNY, 
znaczy, że jest WINNY? INNY = WINNY?

Grupa Teatralna z Sierosławia
“Co się wydarzyło w Tęczogrodzie?” scenariusz i reżyseria 

Joanna Witczak
W Tęczogrodzie nawet szkoła zdaje się być wyśnionym miej-

scem. Sielankę młodych jednorożców burzy pojawienie się 
Czarnoksiężnika, który wprowadza swoją matematyczną dyk-
taturę. Jednorożce czeka jeszcze jedna lekcja - lekcja pokory 
i zrozumienia, że krzywdzenie innych jest gorsze, niż najtrud-
niejszy sprawdzian i najsurowszy nauczyciel.

Grupa Teatralna z Ceradza Kościelnego
“Zwyczajny dzień niezwyczajny” scenariusz i reżyseria 

Grzegorz Babicz
Codziennie zwyczajnie budzimy się, idziemy do zwyczajnej 

szkoły, uczymy się zwyczajnych rzeczy, następnie wracamy do 
domu, tak samo zwyczajnego, jak był rano. W ciągu dnia spo-
tykamy ludzi, zwyczajnych jak my. Mamy zwyczajne zwierzęta. 
Prowadzimy zwyczajne życie. Czy na pewno? Czy zwyczajna 
jest zwyczajność, a inność niezwyczajna? Przekonajmy się...

~ Jarek Krawczyk, fot. M. Kromski

~ gok
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Patriotycznie i religijnie

Od 2001 roku za sprawą Gminnego Ośrodka Kultury 
„SEZAM” w kościele w Lusowie można posłuchać 
najlepszych wykonawców wszelkich gatunków mu-

zyki klasycznej. Cykl Lusowskie Spotkania Muzyczne to kon-
certy odbywające się od maja do października, w każdą pierw-
szą niedzielę miesiąca. Czas zatem na inaugurację kolejnego, 
siedemnastego już sezonu tego cyklu.

Tym razem usłyszymy reprezentacyjny zespół muzyki my-
śliwskiej – Capellę Zamku Rydzyńskiego. To zespół wyko-
nujący muzykę zaaranżowaną na instrumenty dęte blaszane. 
Powstał on w 1985 roku przy rezydencji króla Stanisława 
Leszczyńskiego w Rydzynie. Jego założycielem i kierowni-
kiem artystycznym jest Mieczysław Leśniczak, a skład uzu-
pełniają absolwenci Akademii Muzycznej w Poznaniu, na co 
dzień pracujący w Filharmonii Poznańskiej, Teatrze Wielkim 
i Teatrze Muzycznym.

Początkowo ambicją zespołu było kultywowanie zapomnia-
nej polskiej tradycji związanej z życiem dworskim i myśli-
stwem. Z czasem jednak zespół poszerzył swój repertuar 
o muzykę współczesną i popularno-rozrywkową, a także kla-
syczną. Podczas koncertu w Lusowie dominować będą pieśni 

religijne i patriotyczne, a sam koncert nosić będzie tytuł „Wi-
taj, Polsko!”

Capella Zamku Rydzyńskiego ma na koncie ponad 2000 
koncertów w najbardziej prestiżowych salach koncerto-
wych, pałacach, zamkach i katedrach 10 europejskich krajów.  
W 2011 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Bogdan Zdrojewski oznaczył grupę medalem Zasłużony dla 
Kultury Polskiej. 

Zespołowi towarzyszyć będzie śpiewak – baryton Andrzej 
Ogórkiewicz. Jest on absolwentem Państwowej Wyższej 
Szkoły Muzycznej w Poznaniu w klasie Stanisława Romań-
skiego. Dobrze znają go bywalcy Teatru Wielkiego w Pozna-
niu, gdzie od lat wykonuje najpiękniejsze arie operowe. Od 
1990 roku jest profesorem Akademii Muzycznej w Poznaniu. 
Otrzymał także liczne odznaczenia: Zasłużony Działacz Kul-
tury, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Srebrny Krzyż Zasługi, 
Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Na pierwsze w tym sezonie i 113 w bogatej historii Lusow-
skich Spotkań Muzycznych spotkanie z muzyką w koście-
le w Lusowie zapraszamy w niedzielę, 6 maja o godz. 13. 
Wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk

Gminne obchody 1-3 maja
1 maja 
 11.00 Bieg Unijny w Przeźmierowie 
2 maja Dzień Flagi
3 maja Święto Konstytucji 3. Maja
 11.00 msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Serca Pana Jezusa w Tarnowie Podgórnym. 
 Po mszy przemarsz i złożenie kwiatów pod pomnikiem w Parku im. Wojkiewicza
  15.00 otwarte Strzelanie Trzeciomajowe – wszystkich mieszkańców zaprasza Kurkowe Bractwo Strzeleckie 

(wydarzenie współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne)

Pamiętajmy o wywieszeniu biało-czerwonych flag!
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W Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w Przeźmie-
rowie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne i dyrekcji szkoły z zaproszonymi rodzi-

cami, nauczycielami i pracownikami szkoły. Wzięło w nim 
także udział wielu przedstawicieli władz gminy i sołectwa.

Wójt Tadeusz Czajka przedstawił zebranym koncepcję bu-
dowy nowego skrzydła szkoły i termomodernizacji całego 
obiektu. 

Nowy budynek spełnia nowoczesne standardy w zakresie 
przestrzeni, bezpieczeństwa, wyposażenia, funkcjonalności 
i estetyki. Wzbogaci placówkę o 10 uniwersalnych sal lekcyj-
nych z zapleczami i dostępem do terenów zielonych, o sale 
specjalistyczne: komputerową i językowe, gabinety: logope-
dyczny i pedagogiczny oraz przestronną, nowoczesną świe-
tlicę. Pozwoli realizować na odpowiednim poziomie funkcje 
dodatkowe: działalność szkolnego sklepiku, zabawy i zaję-
cia na świeżym powietrzu (plac zabaw, wewnętrzne patio 
z ławeczkami i zielenią), dostosowanie do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych (winda, szerokie korytarze i klatki schodo-
we, odpowiednie sanitariaty). Wszystkich cieszy wiadomość 
o projektowanej 300-osobowej auli na potrzeby szkolnych 
uroczystości i występów (jej brak doskwierał szkolnej spo-
łeczności od początku istnienia placówki).

Dyrektor szkoły Renata Duszczyk przedstawiła zebranym 
plan organizacji pracy szkoły w roku 2018/2019. Rozpoczęcie 
prac budowlanych w czerwcu/lipcu tego sprawi, że kolejny rok 
będzie nietypowy, wymagający wielu decyzji w zakresie prze-
strzeni do nauki. Rodziców ucieszył fakt, że szkoła pozostanie 
„jednozmianowa”, godziny lekcji nie wydłużą się w stosunku 
do tego roku. Młodzież swobodnie będzie mogła uczestniczyć 
w popołudniowych zajęciach dodatkowych. Dzięki wykorzy-
staniu dawnego budynku szkoły na terenie OSiR-u i wyna-
jęciu mobilnych modułów z odpowiednio wyposażonymi sa-
lami, uczniowie młodsi zyskają niezależne, położone blisko 
placu zabaw i boisk miejsce do nauki i wypoczynku.

Rodzice otrzymali odpowiedzi na nurtujące ich pytania, do-
tyczące w szczególności bezpieczeństwa uczniów w trakcie 
budowy, dojazdów do szkoły i terminarza prac budowlanych. 
Uzyskali zapewnienie, że wysokość budżetu przeznaczonego 
na rozbudowę gwarantuje ukończenie inwestycji w ciągu pół-
tora roku.

Wszystkim dziękujemy za spotkanie. Specjalne podzięko-
wania składamy na ręce władz gminy: za troskę o naszych 
uczniów, gwarancję komfortu nauki i pracy, za przychylność 
we wszystkich sprawach inwestycyjnych i organizacyjnych. 

~ Renata Duszczyk, Dyrektor Szkoły

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Będzie nowa szkoła!

Nowy budynek szkoły (wizualizacja).
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Akcja zajączkowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Odyseusze górą

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, 21 marca, 
odbył się w naszej szkole Kiermasz Wielkanoc-
ny połączony z akcją „Uszyj Zajączka”. Można 

było zakupić wyjątkowe ozdoby wielkanocne, które wyko-
nane zostały przez dzieci i rodziców z naszej szkoły. Gosz-
cząca rodzinka zajączków w formie pluszaków, plecaczków 
i innych przytulanek nadała kiermaszowi dodatkowego czaru! 
Serdecznie dziękujemy dzieciom, rodzicom, nauczycielom 
oraz wszystkim pozostałym, których nie jesteśmy tu w stanie 
wymienić, a dzięki którym Kiermasz Wielkanocny zakończył 
się sukcesem!

 DZIĘKUJEMY!
~ Szkolni Organizatorzy:

Aldona Czubińska, Barbara Drab,
Róża Sawala, Katarzyna Zatoka

Gdynia powitała nas wspaniałymi słowami ODYSE-
USZE GÓRĄ, umieszczonymi na jednym z budyn-
ków Pomorskiego Parku Naukowo-Technologiczne-

go. Jakież to były pełne wrażeń i emocji chwile! Marcowy 
weekend, podczas którego mogliśmy być razem i wspierać 
nasze Dzieci w czasie 27.  Ogólnopolskiego Finału Odysei 
Umysłu. W skład naszej finałowej drużyny wchodzili: Ba-
sia, Martyna, Maks, Mateusz, Mikołaj i Kornel. Pod czujnym 
okiem Trenerów, Pani Agnieszki, Pani Basi i Pani Kasi już 
pół roku wcześniej, przygotowywali swój występ, przecho-
dząc pierwsze trudy w czasie eliminacji w Poznaniu. Odyse-
ja Umysłu rozwinęła w naszych dzieciach umiejętność pracy 
w grupie, a przede wszystkim otworzyła w nich niesamowite 
pokłady kreatywności. Bo jak myślicie? Czy można coś zbu-
dować z kartonów, nakrętek, kabelków, mopów, rękawiczek, 
cekinów, gazet, bibuły, butelek, plastikowych rurek, kubecz-

ków? Dla Odyseuszy wszystko może być przydatne i służyć 
do tworzenia nowego. Przeżyliśmy wspaniałą wyprawę, moc 
emocji sięgających gwiazd. Wróciliśmy z pełnym przekona-
niem: w Odysei każdy jest Zwycięzcą! Pomagaliśmy przyno-
sić rekwizyty na czas pokazu Problemu Długoterminowego 
(„Nieziemska miejscówka”), trzymaliśmy kciuki, czekając na 
korytarzu, w czasie Problemów Spontanicznych... A zresztą, 
by zobaczyć, jak to wszystko wygląda, to zajrzyjcie na stronę 
www.odyseja.org

Na koniec naszej relacji pragniemy z całego serca podziękować 
wszystkim, którzy pomogli zorganizować wyjazd naszych Ody-
seuszy: naszej Gminie, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w Tar-
nowie Podgórnym, naszym Trenerom. ODYSEUSZE  ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym GÓRĄ!

~ Rodzice Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Tarnowie Podgórnym
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Pasowanie na czytelnika

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Hiszpanie na wymianie

14 marca nadszedł dzień, na który czekaliśmy od po-
czątku roku szkolnego. Zaraz po śniadaniu poszli-
śmy do biblioteki, gdzie odbyło się pasowanie na 

czytelników uczniów klas pierwszych naszej szkoły.
 Pani Jola przygotowała dla nas kilka prób, które musieliśmy 

przejść, zanim złożyliśmy uroczyste ślubowanie. Rozpoznawali-
śmy litery, słuchaliśmy wierszyka o wypożyczonej książce, usta-
laliśmy zasady wypożyczania książek z biblioteki i rozwiązywa-
liśmy zagadki.

 Na szczęście, spisaliśmy się bardzo dobrze i pani Jola uznała, 
że jesteśmy gotowi, by zostać prawdziwymi czytelnikami. Jesz-
cze tylko uroczyste ślubowanie, pasowanie wielkim ołówkiem 
i już mogliśmy ruszyć do regałów, żeby móc wypożyczyć pierw-
szą książkę. Co to były za emocje!

~ Anna Gąsiorowska

Marzec przyniósł naszym uczniom nowe przyjaźnie. 
Tym razem nawiązaliśmy współpracę ze szkołą 
hiszpańską Instituto de Enseňanza Secundaria Itaka 

w Tomares. Przyjechało do nas 18 uczniów z dwoma opieku-
nami.

Uczniowie hiszpańscy gościli u rodzin polskich rówieśników, 
jednak większość czasu spędzili w grupie na wspólnych zajęciach 
i zwiedzaniu. Pokazaliśmy im nasz piękny Poznań oraz pałac 
w Rogalinie. Na życzenie Hiszpanów zabraliśmy ich na jedno-
dniową wycieczkę do uroczego i otulonego śniegiem Wrocławia. 
Śnieg oraz kałuże pokryte taflą lodu były dodatkowym atutem 
Polski dla nastolatków z ciepłego klimatu. Nie obyło się bez rzu-
cania śnieżkami i nacierania.

Na miejscu uczniowie mieli wspólną lekcję angielskiego z qu-
izem o obu krajach oraz warsztaty plastyczne z plakatami ilustru-
jącymi wrażenia z pobytu. Najczęściej rysowali śnieg, drzewa 
i kościoły, a Polskę opisywali, jako kraj ładny, spokojny i, nieste-
ty, zimny. Lokalną atrakcją dla gości był pięknie odrestaurowany 
pałac w Jankowicach, gdzie zostali podjęci przez Wójta Tadeusza 
Czajkę. 

Mokre od łez nastolatek pożegnanie i uściski, którym nie było 
końca, przypieczętowały sukces wizyty. Otwartość gości najwy-
raźniej udzieliła się nam wszystkim. Miejscem ponownego spo-
tkania będzie ciepła i niezwykła Andaluzja. 

~  Elżbieta Kubiak
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Reforma oświaty zakłada wdrażanie do szkół nowych 
technologii, programowanie i kodowanie już od naj-
młodszych klas. Wykorzystanie drukarki 3D, czyli dru-

ku przestrzennego, doskonale wpisuje się w realizację tego wy-
magania. 

Dzięki uprzejmości Firmy GCC 3D nasza szkoła ma i wy-
korzystuje bardzo intuicyjną w obsłudze drukarkę 3D. Pragnie-
my serdeczne podziękować Dorocie Ewertowskiej-Kucharskiej 
i Janowi M.Pasboel za dzielenie się nowymi technologiami, nie-
zwykłą otwartość i anielską cierpliwość.

Możemy zadać sobie pytanie: po co w szkole drukarka 
3D? Odpowiedź jest prosta: najprawdopodobniej już za parę 
lat będzie to powszechnie używane narzędzie pracy naszych 
uczniów. Dlatego już teraz musimy oswajać ich z tym zagad-
nieniem. Dzięki drukarce wyposażymy uczniów w podstawowe 
umiejętności jej obsługi. Nauczymy prototypowania, bo druk 
3D to stworzenie nawet wymyślonego przedmiotu za pomocą 
programu/projektu komputerowego i wyprodukowanie go. To 
praktyczna nauka, metoda aktywizująca i doświadczalna, a jej 
efekty można od razu zobaczyć i dotknąć. Z użyciem drukarki 
będziemy tworzyć konkretne pomoce dydaktyczne, a co waż-
niejsze przez tworzenie własnych oryginalnych projektów po-
budzać dziecięcą kreatywność i abstrakcyjne myślenie.

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Innowacyjny druk 3D

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Wicemistrzostwo Województwa w Szachach

Skąd się wzięła drukarka 3D w naszej szkole? Był to pomysł 
Nataszy Kucharskiej – uczennicy klasy 3B, która w ramach pro-
jektu postanowiła pozyskać dla szkoły drukarkę i pokazać moż-
liwości jej wykorzystania. 

Natasza wraz z Nadią Wojtkowiak, Kingą Rzepczyńską i Pa-
trykiem Hirsz opiekuje się drukarką i czuwa nad realizacją pro-
jektów z jej wykorzystaniem. Hanna Grzemska – uczennica kla-
sy 7B wymyśliła dla naszej drukarki imię – Druxia 3D. Naszej 
nowej drukarce życzymy połamania filamentów i samych uda-
nych wydruków.   ~ Ewa Wojciechowska 

10 marca we Włoszakowicach odbyły się Mistrzo-
stwa Województwa Projektu Edukacja przez Sza-
chy w Szkole. Reprezentacja składająca się z 10 

uczniów z klas I-III pod opieką Doroty Sikorskiej i Krzysz-
tofa Raubica reprezentowała dzielnie Szkołę w Lusowie. Tur-
niej przeprowadzony był w 6 grupach – osobno dla chłop-
ców i dziewczynek oraz z podziałem na poszczególne klasy. 
Uczniowie rozegrali 7 partii tempem 15 minut na partię na 
zawodnika. W zawodach udział wzięło 11 szkół z całego wo-
jewództwa, co łącznie dało prawie 100 zawodników.

Nasi uczniowie spisali się rewelacyjnie! Dla większości z nich 
był to pierwszy turniej tak wysokiej rangi – Mistrzostwa Wielko-
polski. W klasyfikacji drużynowej, w której w każdej grupie turnie-
jowej musiał wystartować jeden zawodnik, SP Lusowo zajęło II 
miejsce! Tuż za gospodarzami – ZSO Włoszakowice. Uczniowie 
wrócili do szkoły z dwoma pucharami. W klasyfikacji drużyn 6-oso-
bowych zajęli III miejsce (1. miejsce ZSO Włoszakowice, 2. miej-
sce SP 3 Swarzędz), a wśród drużyn 4-osobowych wywalczy-
li 2 lokatę (1. miejsce ZSO Włoszakowice, 3. miejsce SSP Jarocin). 
Poszczególne wyniki naszych uczniów przedstawiają się następująco:

wśród chłopców:
klasa I: 10 miejsce Franciszek Radecki 4 pkt., 11 miejsce Piotr 

Biesiada 4 pkt.,
klasa II: 2 miejsce Duszyński Krzysztof  5 pkt., 6 miejsce Alek-

sy Skupniewicz 3 pkt.,
klasa III: 4 miejsce Tymon Tłuczek, 6 miejsce Aleksander Naj-

mowicz 4 pkt., 8 miejsce Marek Uryga 4 pkt.,
wśród dziewczyn:
klasa I: 11 miejsce Dominika Surma 3,5 pkt.,
klasa II: 2 miejsce Iwanow Zuzanna 4 pkt. (na 5 możliwych),
klasa III: 4 miejsce Maja Kornacka 4,5 pkt.,
Po wysiłku umysłowym zawodnicy spacerowali po Włoszako-

wicach i podziwiali widoki. Gratulujemy sukcesu! Będziemy ki-
bicować drużynie na Finale Ogólnopolskim, który odbędzie się  
w czerwcu w Warszawie.

 ~ W imieniu wszystkich trzymających kciuki
 opiekun Dorota Sikorska

~ edukacja
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Szkoła Podstawowa w Lusowie

Poziom wyżej – SP Lusowo
w etapie rejonowym

Szkoła Podstawowa w Lusówku

W-F z pasją, czyli lekcja inna  
niż zwykle

Etap powiatowy Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce odbył się 5 
marca w Murowanej Goślinie. Naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów: Sara 
Gać-Mytych i Aleksandra Zielińska z klasy 4b oraz Jakub Raszewski z klasy 

4c.  Do etapu rejonowego, który odbędzie się 10 kwietnia, zakwalifikowała się Alek-
sandra Zielińska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 ~ Paweł Błażejak

Wychowanie fizyczne to nie 
tylko piłka nożna, biegi, sko-
ki i lekkoatletyka. To także 

inne sporty. 9 marca w szkole gościli-
śmy drużynę Footballu Amerykańskiego 
KS Kozły Poznań. Zawodnicy omawia-
li strategie gry, technikę wykonywania 
rzutów i sama grę. Uczniowie z dużym 
zaangażowaniem wykonywali wszyst-
kie ćwiczenia, które nie należały do naj-
łatwiejszych.

Lekcja cieszyła się dużym zaintereso-
waniem ze strony uczniów. Mamy na-
dzieję, że zainteresują się tą dyscypliną 
na dłużej, a być może w przyszłości nie-
którzy zrobią karierę sportową. Dzięku-
jemy drużynie za świetnie przeprowa-

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Wystawa prac poświęcona Irenie Sendlerowej
Ideami przyświecającymi Kawalerom Orderu Uśmiechu  są 

dobroć,  otwartość na drugiego człowieka oraz gotowość 
niesienia pomocy – często temu najmłodszemu, bezbron-

nemu, zagubionemu… 
Mało kto pasuje lepiej do tego opisu niż Irena Sendler – Ka-

waler Orderu Uśmiechu.  Polski Sejm „oddając hołd Tej, która 
z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania dru-
giego człowieka” ogłosił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej. 

Jako społeczność szkolna, czujemy się zobowiązani do upa-
miętnienia w naszym środowisku, bohaterki, która nie godzi-
ła się na to, by dzielić ludzi. Była ona orędowniczką szacunku 

i otwartości, a przyświecała jej idea – „Każdemu kto tonie, na-
leży podać rękę” .  

Chcąc  uhonorować osiągnięcia Ireny Sendlerowej ogłoszono 
w naszej szkole konkurs plastyczny.  Każda  klasa wraz z wy-
chowawcą miała za zadanie przygotować plakat przedstawiają-
cy dokonania oraz postać Ireny Sendlerowej. Spośród wszyst-
kich prac zostało wybranych sześć najpiękniejszych.

  Główną nagrodą będzie udział zwycięskich plakatów 
w wystawie  prezentującej sylwetkę Ireny Sendlerowej w szko-
łach i urzędach na terenie naszej gminy.

 ~ Zespół ds. Patrona Szkoły Podstawowej w Lusówku

dzony trening i dobrą zabawę sportową. W niedługim czasie w naszej szkole będziemy 
gościć kolejnych znanych sportowców.  ~ Jarosław Kukawka

~ edukacja
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Szkoła Podstawowa w Lusówku

Dzień Patrona,
czyli bawiąc uczymy się!
Kawalerowie Orderu Uśmiechu – chyba każdy mógłby 

wymienić kilku. Jak żartobliwie mówią sami o sobie, 
znani głównie z tego, że muszą wypić sok z cytryny. Jest 

ich tak wielu i zrobili tak wiele dla innych, głównie dzieci, że pro-
blemem jest wymienienie wszystkich. 

Mieć takiego Patrona to dopiero wyzwanie, ale nie dla uczniów 
naszej szkoły! Zakasaliśmy więc rękawy i już z początkiem roku 
szkolnego zaczęliśmy przygotowywać się do Święta Patrona. Od 
września uczniowie starszych klas przygotowywali plakaty pre-
zentujące sylwetki naszych Patronów. Wszyscy mieliśmy więc 
okazję poznać historię życia wielu wspaniałych ludzi i przekonać 
się o tym, ile radości i satysfakcji przynosi bezinteresowna pomoc 
i życzliwość okazywana drugiemu człowiekowi. Wszystkie pla-
katy zawisły w alei Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Równolegle trwał konkurs „Wiedzy o Patronie” dla klas 2-7. 
Od listopada, co dwa tygodnie, na tablicy przy wejściu do szkoły 
pojawiały się 2 pytania dotyczące życia wybranych Kawalerów. 
W sumie pytań było 10, a więc uczniowie mieli dużo pracy. Kla-
są, która pod opieką swojego wychowawcy zdobyła najwięcej 
punktów w konkursie Wiedzy o Patronie została klasa 6b. 

Dodatkową niespodzianką było ogłoszenie przez Sejm RP roku 
2018 Rokiem Ireny Sendlerowej – jakże zasłużonego Kawale-
ra Orderu Uśmiechu. I tak zrodził się pomysł na zorganizowa-
nie wystawy poświęconej życiu i działalności Ireny Sendlerowej.
Przygotowania trwały pełną parą, aż nadszedł Dzień Patrona. 
Oczywiście rozpoczęliśmy ten dzień uroczystym apelem, na któ-
ry zaprosiliśmy naszych patronów: Edmunda Osesa, Włodzimie-
rza Marciniaka. W trakcie uroczystości, przy pomocy prezentacji 
multimedialnych zostały przedstawione przygotowania do tego 
wyjątkowego dnia. I tak mogliśmy oglądać prezentację przed-
stawiającą wcześniej wspomniane plakaty Kawalerów Orderu 
Usmiechu. Ogromne poruszenie i wielkie brawa wywołała pre-
zentacja na temat Ireny Sendlerowej. 

Święto Patrona to znakomita okazja, by wszystkim dookoła 
głośno powiedzieć, że nasza szkoła jest wspaniała i wyjątkowa! 

Szkoła to nie tylko piękny budynek i bogato wyposażone klasy. 
Szkoła to uczniowie, nauczyciele, rodzice, ale również wspania-
ła atmosfera, przyjaźnie, dowcipy, niekończące się rozmowy na 
korytarzu, zbyt krótkie przerwy… Każdego dnia uczymy się, ba-
wimy, a przede wszystkim miło spędzamy tu czas. Część naszych 
wspomnień zachowaliśmy na fotografiach, do których obejrzenia 
w formie pokazu serdecznie wszystkich zaprosiliśmy. Nie trzeba 
chyba mówić że ta prezentacja wywołała ogrom śmiechu i ra-
dości. Wszystkie prezentacje są dostępne na stronie internetowej 
naszej szkoły.

Uroczystość zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem piosen-
ki, która ukazuje wartości i postawy istotne dla naszej szkolnej 
społeczności – „Wartościowe chwile”, do której słowa i muzykę 
ułożyła Renata Kudłaszyk.

Poza konkursami i uroczystym apelem postanowiliśmy zorga-
nizować zadania do zrealizowania przez uczniów już w Dniu Pa-
trona. 

Strzałem w dziesiątkę okazały się podchody, ale jedyne w swo-
im rodzaju, bowiem z wykorzystaniem kodów QR. Dziesięć py-
tań dotyczących Kawalerów Orderu Uśmiechu zostało zakodo-
wanych w postaci kodów QR i ukrytych na terenie naszej szkoły. 
Uczniowie wyposażenie w mapki i telefony komórkowe ze ścią-
gniętą aplikacją do odczytu tychże kodów przeszukiwali wszyst-
kie zakamarki szkoły, a następnie odpowiadali na pytania. Zaba-
wa była przednia. 

Kolejnym bardzo odpowiedzialnym i jakże ważnym zadaniem 
było pisanie przez uczniów klas 3-7 listów do wybranych Kawa-
lerów Orderu Uśmiechu, dziękując im za ich poświecenie i za-
angażowanie oraz wysiłek włożony w niesienie pomocy innym, 
głównie dzieciom. List, były pisane przez dzieci odręcznie a wie-
le klas dołączyło przepiękne rysunki.

Z tego dnia pozostało nam wiele miłych wspomnień, a najważ-
niejszy jest uśmiech i wdzięczność naszych patronów, którzy za-
szczycili nas swoją obecnością w tym wyjątkowym dniu. 

 ~ Zespół ds. Patrona Szkoły Podstawowej w Lusówku

~ edukacja
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Oko kamery – Akademia Umiejętności Wszelakich

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Do Londynu przez Amsterdam

Swoje podwoje po raz kolejny otworzyła Akademia Umie-
jętności Wszelakich.

Do udziału w cyklu warsztatów pt. „Oko kamery” zapro-
szeni zostali uczniowie wyróżniający się w nauce i pasjonujący 
tematem filmu.  Spotkanie inauguracyjne odbyło się 7 marca. 
W ramach instruktażu żacy mieli okazję obejrzeć  serie filmów 
krótkometrażowych: Filmowe ABC i Jak zrobić film? z platfor-
my Filmoteka Szkolna. Występując przed kamerą szkolną odpo-
wiadali na pytania: Kim jestem? Co jest dla mnie najważniejsze? 
Kim chciałbym być?

Na kolejnych zajęciach uczestnicy zapoznali się z rodzajami 
planów filmowych i  gatunkami filmów,  dowiedzieli się, jak dzia-
ła kamera.

Wszystkie działania podejmowane w ramach spotkań będą 
zmierzały do nakręcenia obrazów krótkometrażowych. Przed 
nami jeszcze pisanie scenariusza i scenopisu, przydział ról, funk-
cji/wybór bohaterów, przygotowanie plenerów/scenografii, zdję-
cia próbne, nagranie docelowego materiału filmowego, montaż 
przy pomocy programu komputerowego, opracowanie ścież-
ki dźwiękowej, realizacja napisów początkowych i końcowych, 
a potem Wielki Pokaz przed społecznością szkolną.

 Opiekunowie Akademii

Uczniowie naszej szkoły po raz szósty wzięli udział 
w tygodniowej wycieczce do Londynu. Tym razem 
zwiedzanie rozpoczęliśmy w Holandii. Po nocnej po-

dróży pierwszym przystankiem był Amsterdam. Widzieliśmy 
najsłynniejszy most Meger Burg, Plac Dam, Dworzec Central-
ny, Starówkę, a na koniec płynęliśmy rejsem po kanałach Am-
sterdamu. Po dniu zwiedzania czekała nas nocna przeprawa 
promem do Newcastle w Anglii. W Wielkiej Brytanii rozpo-
częliśmy naszą przygodę od Centrum Uniwersyteckiego Cam-
brigde. Wieczorem udaliśmy się do stolicy na spotkanie z ro-
dzinami, u których gościliśmy przez kolejne kilka dni naszego 
pobytu.

Londyn przywitał nas deszczem. Jednak nawet grymaśna po-
goda nie przeszkodziła nam w zwiedzaniu. Byliśmy pod urokiem 
najważniejszych londyńskich obiektów i miejsc. Widzieliśmy 
Parlament, Big Bena, Stajnie Gwardii Królewskiej, pałac Buc-
kingham, Trafalgar Square, Galerię Narodową, Muzeum Figur 
Woskowych, Muzeum Historii Naturalnej, Hyde Park, Soho oraz 
stadion Wembley.

Wielu wrażeń dostarczyła nam przejażdżka diabelskim ko-
łem London Eye. Podziwianie Londynu z lotu ptaka to dopiero 
przeżycie. Jednak najciekawszym punktem programu okazała się 
wizyta w studio Warner Studio Tour, w którym powstało osiem 
części filmu o przygodach Harrego Pottera. Na własne oczy mo-

gliśmy zobaczyć kostiumy, rekwizyty i efekty specjalne wyko-
rzystane w kolejnych częściach sagi o czarodzieju.

Do Polski wróciliśmy bogatsi o nowe doświadczenia, wiedzę 
i przeżycia. ~ Alicja Gramza

~ edukacja
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Dzień Matematyki 2018 w Liceum Ogólnokształcącym 
w Tarnowie Podgórnym zorganizowany został  13 
marca przez panie: Annę Gorońską oraz Magdalenę 

Kalembę. Świętowanie zaczęło się od krótkich wierszy, które 
miały zachęcić uczniów do zabawy i aktywnego uczestnictwa. 
Każda klasa otrzymała za zadanie zaprezentowania słynnego 
matematyka. Był Euklides, Pitagoras, Banach i kilkoro innych 
uczonych. Następnie przedstawiono pi-ematy napisane przez 
naszych kolegów, które zostały nagrodzone gromkimi brawa-
mi. Każdy wers to rozwinięcie dziesiętne liczby Pi. W dalszej 
części programu rozegrały się konkursy ,, Abra Kadabra” oraz  
„Twoja Kolej”. Śmiechu było dużo, a zaangażowanie klas 
ogromne. Zaprezentowano również przepyszne torty-modele 
liczby Pi w 3D, których później można było skosztować. 

Celem wydarzenia było popularyzowanie matematyki i przeła-
manie niechęci do tego przedmiotu. Udowodniliśmy wszystkim, 
że matematyka to nie tylko trudne zadania, suche liczby i abstrak-
cyjne figury, ale również znakomita zabawa i pasjonująca przy-
goda. Mamy nadzieję, że w tym dniu każdy uczeń znalazł coś 

Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie Podgórnym

Święto Liczby PI

Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie Podgórnym

DOBRY UCZEŃ 3
– kilka słów o projekcie

interesującego dla siebie. Nawet na tak poważną naukę, jaką jest 
matematyka, warto czasem spojrzeć z lekkim przymrużeniem 
oka. Zwycięskim klasom, czyli IIIA, IIIB i IIA,  oczywiście ser-
decznie gratulujemy. ~ Klaudia Helisz IB

Od 1 lutego 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym 
w Tarnowie Podgórnym rozpoczęliśmy realizację pro-
jektu „Dobry Uczeń 3”. Jest to możliwe dzięki środ-

kom uzyskanym za pośrednictwem fundacji United Way 
Polska od firmy John Deere Polska. Cyfra trzy przy nazwie 
oznacza, że już trzeci raz korzystamy z dofinansowania z wy-
żej wskazanych źródeł i  już po raz trzeci możemy wdrażać 
różnorodne działania. Ich celem jest poprawa wyników na-

uczania, przygotowanie do matury, wsparcie uczniów z pro-
blemami edukacyjnymi, podnoszenie kompetencji psychospo-
łecznych.

Do tej pory zrealizowaliśmy następujące zadania:
1. Aktywne ferie – podczas których maturzyści powtarzali ma-

teriał, rozwiązywali arkusze maturalne;  aktywnie pracowali na 
jak najwyższe noty na maturze;

2. Maratony edukacyjne. Odbyły się dwa dwudniowe z sześciu 
zaplanowanych wyjazdów edukacyjnych. Tę formę przygotowa-
nia do matury uczniowie lubią szczególnie; jest ona skuteczna 
i atrakcyjna. Praca odbywa się w systemie 2 godziny zajęć, pół 
godziny przerwy i zawsze się okazuje, że w subiektywnym od-
czuciu uczniowskim  2 godziny warsztatów wyjazdowych trwają 
krócej niż 45 minut w warunkach szkolnych;

3. Wyjazdy edukacyjno-kulturalne. Zrealizowane zostały 2 z 9 
zaplanowanych – klasa IIIa była na spektaklu „Great Poland” 
w Teatrze Polskim, a kl. IIIc obejrzała film  „Cudowny chłopiec.” 
Pozostałe klasy mają również zaplanowane środki na tego typu 
aktywność kulturalną.

W trakcie realizacji pozostają inne działania, czyli zajęcia wy-
równawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi, fakultety 
dla maturzystów, zajęcia rozwijające wiedzę, dodatkowe zajęcia 
z uczniami uczącymi się w trybie indywidualnym oraz warszta-
ty kształcące umiejętności psychospołeczne i z autoprezentacji.

~ Koordynatorzy
Grażyna Smolibocka, Paweł Smolibocki                          

~ edukacja
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Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie Podgórnym

Warsztaty matematyczne
22 marca uczniowie klas ma-

turalnych pod opieką Mi-
rosławy Przyłudzkiej-Mo-

ryl, Anny Gorońskiej oraz Magdaleny 
Kalemby wyruszyli do Sierakowa na 
trzecie już w historii naszego liceum 
warsztaty matematyczne. Przez dwa dni 
uczniowie pilnie przygotowywali się do 
najtrudniejszego egzaminu maturalne-
go. Wytrwale rozwiązywali arkusze, po-
wtarzali wzory oraz poznawali wytrwa-
łość nauczycielek, które niekiedy jedno 
zadanie musiały tłumaczyć wiele razy. 
Nie zabrakło jednak dobrej zabawy i in-
tegracji, tak niezbędnej po trzech latach 
wspólnej nauki. Humory dopisywały 
wszystkim, a matematyka nigdy wcze-
śniej nie wydawała się nam tak przy-
jemna. Wyjazd współfinansowany zo-
stał przez Fundację United Way Poland 
ze środków John Deere Polska.

 ~ LO TP

Już niedługo Tarnowo Podgórne stanie się stolicą badmin-
tona. Wszystko za sprawą XXIV Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w sportach halowych. Ambasadorem 

zawodów, które odbędą się w terminie 11-13 maja został Ma-
teusz Świerczyński – zawodnik UKS Orkan Przeźmierowo, 
reprezentant Polski w badmintonie i trzykrotny medalista za-
wodów tej rangi.

Do rywalizacji zgłosiło się blisko 170 zawodniczek i za-
wodników z całej Polski. Gminę Tarnowo Podgórne będą re-

prezentować: Joanna Rybak, Julia Naskręt, Aleksandra Sę-
kowska, Piotr Sadalski oraz Nikodem Jaśkowiak. Oficjalne 
otwarcie zaplanowano w piątek na godz. 14.00. Zawody odby-
wać się będą w hali sportowej OSiR w Tarnowie Podgórnym. 

Patronat Honorowy nad całym wydarzeniem objął Marsza-
łek Województwa Wielkopolskiego, a nasza Gmina mocno 
wspiera organizację rozgrywek olimpijskich w badmintonie. 

~ Ania Lis

OOM w Badmintonie

~ edukacja ~ sport
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Podczas minionego miesiąca, na zawody badmintono-
we wyjeżdżała wyłącznie Magdalena Świerczyńska. 
Pierwszym turniejem był Yonex Slovak Open 2018, 

czyli Międzynarodowe Mistrzostwa Słowacji. W trakcie tego 
turnieju Magda reprezentowała barwy naszego kraju w dwóch 
grach: Podwójnej w parze z Anetą Wojtkowską oraz Miesza-
nej w parze z Pawłem Śmiłowskim. Wraz z Pawłem nasza para 
nie podołała przeciwnikom z Francji i odpadła już w pierw-
szej rundzie. Znacznie lepszy wynik Magda uzyskała w grze 
podwójnej. Po zaciętych meczach z reprezentantkami Węgier 
oraz Słowacji, Magda zakończyła swój występ na ćwierćfina-
le, gdzie reprezentantki Polski były zmuszone uznać wyższość 
zawodniczek z Tajlandii. 

Kolejny turniej odbył się w Czechach, gdzie rozgrywał się 
KaBal International Karvina 2018. Magda zagrała również 
w dwóch grach: czyli mieszanej z Pawłem Śmiłowskim, na-
tomiast debla w parze z młodszą zawodniczką, Karoliną Szu-
bert. Podczas tego turnieju role się odwróciły i to debel na-
szej reprezentantki zakończył szybciej turniej, ponieważ już 
na drugiej rundzie. W kategorii gry mieszanej to popis umie-
jętności pary z naszą zawodniczką. Nie jadąc na turniej w roli 
faworytów potrafili pokazać starszemu pokoleniu, że to młod-
sze nadchodzi i jest gotowe do gry na najwyższym poziomie. 
Droga do półfinału była bardzo ciężka, lecz po zaciętych grach 
z parami z Anglii, Norwegii oraz Tajlandii, nasza para zapew-
niła sobie medal. Udowodnili, że celują wysoko i w półfinale, 
po fenomenalnej grze, pokonali w dwóch setach parę z Czech. 
Po wyczerpujących wcześniejszych grach naszej parze przy-
szło zagrać w finale z sąsiadami z zachodu, czyli z parą z Nie-
miec. Doświadczeni zawodnicy z Niemiec wiedzieli o cięż-
kich bojach polskij pary i ich wyśmienita taktyka pozwoliła na 
pokonanie reprezentantów naszego kraju. Magdalenie udało 
się stanąć na drugim miejscu na podium. Gratulujemy osią-
gniętych wyników i czekamy na kolejne.

~ Bartosz Frontczak

Międzynarodowy Marzec!

Od zwycięstwa rozpoczęli rundę wiosenną piłkarze 
drugiego zespołu GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne. 
W rozgrywkach A klasy gr. 2 pokonali na wyjeździe 2:0 

Byki Obrowo. Pierwsza bramka padła po samobójczym trafie-
niu zawodnika drużyny przeciwnej, drugą dla Tarnovii zdobył 
Dariusz Szopka. Runda wiosenna rozpoczęła się bez zespołów 
KS Sękowo oraz Warta Wartosław, których wycofanie się wy-
wołało niemałe zamieszanie w tabeli. Aktualnie GKS Tanovia II 
zajmuje drugie miejsce w tabeli z czteropunktową stratą do lide-
ra Orkan Objezierze i taką samą liczbą punktów co Patria Buk. 
Kolejne mecze, na które zapraszamy odbędą się: 15 kwietnia 
z Kłosem Gałowo (godz. 15.00), 21 kwietnia z Zielonymi Gaj 
Mały (godz. 15.30), 1 maja z Wartą Obrzycko, 5 maja z Patrią 
Buk (godz. 17.00). 

 ~ Ania Lis, Angelika Okupniak
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Pierwsze zwycięstwo

Magdalena Świerczyńska  
i Paweł Śmiłowski
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Początek wiosny był pełen emocji dla kibiców i zawodni-
ków GKS Tarnovii. Sparing z reprezentacją U-21, mecz 
ligowy z wiceliderem i w końcu półfinał regionalnego 

Pucharu Polski z III-ligową Polonią Środa Wielkopolska. Jak 
wyglądał ostatni miesiąc w drużynie z Tarnowa Podgórnego?

23 marca pojechaliśmy do Grodziska Wielkopolskiego, 
gdzie kadra U-21, prowadzona przez Czesława Michniewicza, 
przebywała na zgrupowaniu przez eliminacyjnym meczem 
z Litwą. Na boisku pojawili się niemal wszyscy zawodnicy 
Tarnovii, którzy mogli zmierzyć się m. in. z Grabarą (Liver-
pool), Loską (Górnik), Bednarkiem (Southampton), Gumnym 
i Jóźwiakiem (Lech) i wieloma innymi. Spotkanie zakończyło 
się wygraną reprezentantów 4:0 (1:0), co najwyraźniej pomo-
gło im kilka dni później, kiedy pokonali reprezentację Litwy 
1:0. Warto dodać, że podczas spotkania obecny byli reporte-
rzy portalu laczynaspilka.pl. W rezultacie ich pracy powstał 
materiał, który na YouTube ma już ponad 40 000 wyświetleń. 
Dzięki takim wydarzeniom nazwa naszego lokalnego klubu 
wychodzi poza gminę czy województwo.

Podobnie jak nasi reprezentacyjni koledzy, my również roz-
grywaliśmy ważny mecz kilka dni później. W niedzielę 25 
marca pojechaliśmy do Swarzędza, aby zmierzyć się z wiceli-
derem ligi, Unią Swarzędz. Dodatkową motywacją był fakt, że 
w obecnym sezonie żaden zespół nie wywiózł trzech punktów 
ze Swarzędza. Na nasze szczęście zespół Tarnovii rozegrał 
prawdopodobnie najlepsze spotkanie w sezonie i zdecydowa-
nie dominował, a dzięki golom Telichowskiego i Ślusarskiego 
mecz zakończył się rezultatem 1:2 na korzyść gości.

Kolejny weekend przyniósł wyjazdową porażkę z Gromem 
Plewiska (1:3), ale największe emocje były dopiero przed 
nami. Środa, 4 kwietnia, 17.00. Półfinał regionalnego Pucharu 
Polski z III-ligową Polonią Środa Wielkopolska. Murowany 
faworyt, który zresztą zgarnął trzy ostatnie puchary – w ubie-
głym sezonie pokonując w finale właśnie Tarnovię (3:0). 
Piękna pogoda zgromadziła ponad 100 kibiców na stadionie 
w Tarnowie Podgórnym, którzy oglądali wyrównaną i bez-
bramkową pierwszą połowę. Zaraz po zmianie stron drużyna 

GKS Tarnovia grała z reprezentacją 
Polski U-21 i III-ligą w Pucharze

gości wyszła na prowadzenie, które utrzymali do 65. minuty. 
Wówczas Adrian Kaliszan wykorzystał dośrodkowanie z rzu-
tu rożnego i strzałem głową wyrównał stan meczu. Następnie 
byliśmy świadkami festiwalu nieskuteczności zawodników 
Polonii, m.in. strzał w poprzeczkę czy pudło z metra po strzale 
głową. Co się nie udało w kilku poprzednich sytuacjach, przy-
niosło efekt w doliczonym czasie gry. Wówczas Luis Henriqu-
ez (były zawodnik Lecha Poznań) dośrodkował do napastnika 
ze Środy Wielkopolskiej, a ten mocnym strzałem z niewielkiej 
odległości pokonał naszego bramkarza i wprowadził Polonię 
do finału pucharu.

Tym samym zespół seniorów wraca do rozrywek ligowych. 
W najbliższym miesiącu będziemy świadkami dwóch hito-
wych spotkań – oba zostaną rozegrane w Tarnowie Podgór-
nym. Najpierw, w weekend 21-22 kwietnia przyjedzie do nas 
Warta Międzychód (obecnie wicelider), a 12 lub 13 maja ab-
solutny hit! Na własnym stadionie będziemy podejmować li-
dera, Mieszko Gniezno! Statystyki lidera po 20 kolejkach wy-
glądają następująco: 19 wygranych, 1 remis, 0 porażek i 20 
punktów przewagi nad drugim miejscem… To będzie bardzo 
interesujące spotkanie.

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku, 
gdzie niedługo podamy informacje dotyczące letniego zgru-
powania dla młodzieży w Opalenicy. W ubiegłym roku zabra-
liśmy ponad 100 chłopaków, którzy odbywali dwa treningi 
piłkarskie dziennie i wypoczywali korzystając z jacuzzi czy 
pomocy fizjoterapeuty. Zapiszcie ten termin! Jedziemy 5 – 11 
sierpnia 2018 r.

~ Jakub Brodewicz
GKS Tarnovia
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Zmagania w Tartan League w marcu toczone były aż na 
trzech frontach. Rozegrano drugą kolejkę ligową oraz 
rozstrzygnięto sprawę eliminacji do pucharu. Najważ-

niejszym wydarzeniem miesiąca był jednak pojedynek o pierw-
szy puchar do zdobycia w tym sezonie. 

Doroczny mecz o Tartan Supercup, czyli pojedynek aktual-
nego mistrza ligi ze zdobywcą pucharu, miał niezwykle drama-
tyczny przebieg. O ile do zaciętości meczów ligowych zdążyli-
śmy się przyzwyczaić, to mecze finałowe zawsze niosą ze sobą 
dodatkowe emocje. Nie inaczej było tym razem – po raz drugi 
z rzędu do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była seria rzutów 
karnych. Dwukrotnie bliscy zwycięstwa byli gracze Tarnowo 
United i dwukrotnie rywale zdołali wyrównać w kluczowych 
momentach: najpierw na 2 minuty przed końcem drugiej po-
łowy, później na 2 minuty przed końcem dogrywki. Do wyło-
nienia zwycięzcy konieczna była seria rzutów karnych. W niej 
dwukrotnie pomylili się gracze United i to Sporting TP święto-
wał swój pierwszy Superpuchar.

SPORTING TP - TARNOWO UNITED
5:5, rz.k. 2:1 (4:4, 1:1)
0:1 16’ Szurpitt (rzut karny)
1:1 18’ Musiała (as. D.Lambryczak)
1:2 35’ Szurpitt
2:2 41’ Piaskowski (as. D.Lambryczak)
3:2 45’ D.Lambryczak (rzut karny)
3:3 46’ Szurpitt (as. Ślósarek)
3:4 47’ Ślósarek
4:4 48’ Musiała (as. D.Lambryczak)
4:5 62’ Szurpitt
5:5 66’ A.Mikołajczak (as. Piaskowski)
W potyczkach ligowych aż dwa z trzech meczów zakończono 

remisami. W spotkaniu zwycięskich w pierwszej kolejce ekip 
Galacticos i Sportingu było 2:2, a jedyną drużyną która zainka-
sowała trzy punkty było Tarnowo United.

Pierwsze trofeum sezonu
w rękach sportingu

Wyniki 2. kolejki:
Sporting TP - Galacticos TP 2:2
Zachodnie Lwy - Tarnowo United 2:8
9 Trefl - Dynamo Wschód 4:4
Do rozgrywek Tartan Cup oprócz ligowców przystąpiły trzy 

drużyny, które walczyły o dwa wolne miejsca. Sprawę rozstrzy-
gnięto na boisku, a udział w drabince pucharowej wywalczyły 
sobie Pavilon CF i TP Kula. Pojedynki pierwszej rundy odbędą 
się w maju.

Zainteresowanych rozgrywkami zapraszamy do kontaktu 
oraz śledzenia informacji na bieżąco na fb.com/TartanLeague.

~ TL

Grają i nie zwalniają tempa. Młodzi kręglarze z dru-
żyny OSiR Vector Tarnowo Podgórne 17 i 18 marca 
w I Memoriał Leszka Gierszewskiego i Henryka Che-

chły, które odbyły się w Tucholi. W kategorii młodziczek zwy-
ciężyła Marta Stachowiak. Wśród młodzików drugie miejsce 
zajął Krzysztof Bartkowiak, trzecie Michał Bonk, piąte Artur 
Dziamski oraz szóste Marcin Byliński. W kat.  juniorów młod-
szych w finale zagrali trzej zawodnicy, którzy zajęli miejsca: 4 
– Jakub Cwojdziński, 7 – Jędrzej Dmowski oraz 12 – Tomasz 
Byliński.

 ~ Ania Lis

Kręglarski weekend

~ sport
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Utrudnienia w ruchu
Organizacja Biegu Unijnego w Prze-
źmierowie wiąże się z czasowym 
wyłączeniem z ruchu kołowego 
ulic, na których on się odbędzie. 1 
maja od godz.10.00 do 13.00 nie bę-
dzie można przejechać ulicami: Ko-
ścielna, Kwiatowa, Krańcowa, Wy-
sogotowska, Brzozowa, Akacjowa, 
Wiosny Ludów, Ogrodowa, Leśna, 
Dolina i Łanowa. Organizatorzy pro-
szą o nieplanowanie przemieszcza-
nia się pojazdami mechanicznymi 
w tym czasie oraz o nieparkowanie 
ich na trasie.

Po raz trzeci w Tarnowskich Termach odbyły się Mistrzo-
stwa Sołectw i Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 
w pływaniu. W rywalizacji, która odbyła się 25 marca 

zwyciężyło Sołectwo Tarnowo Podgórne. Drugie miejsce za-
jęło Lusówko, a trzecie Lusowo. Miejsca 4-6 zajęły kolejno 
Sołectwa: Przeźmierowo, Baranowo i Sady. W konkurencjach 
family cup zwyciężyło Lusówko, w nurkowaniu Tarnowo 
Podgórne, a w sztafecie Lusowo. Turniejowi Sołectw towa-
rzyszyły III Mistrzostwa w pływaniu o Puchar Wójta. W ich 
ramach odbyła się rywalizacja w stylach klasycznym, dowol-
nym i grzbietowym. W kategorii dzieci dziewczynek i chłop-
ców zwyciężyli Natalia Knaś i Antoni Grzechowiak. Wśród 
młodzieży triumfowali Weronika Bochnak i Franek Horowski. 
W kat. open kobiet zwyciężyła Karolina Grzechowiak, a męż-
czyzn Marcin Szymkowiak. Zacięta rywalizacja toczyła się 
również w stylu dowolnym. W ww. kategoriach na najwyż-
szym stopniu podium stanęli: Natalia Ciechanowska, Maksy-
milian Grzechowiak,  Weronika Bochnak, Szymon Jankow-
ski, Karolina Grzechowiak i Bartosz Jaraszkiewicz. Zmagania 

Pływacka rywalizacja sołectw

w stylu grzbietowym wśród dziewczynek wygrała Natalia 
Ciechanowska. Wśród chłopców dystans 50 metrów najszyb-
ciej przepłynął Maksymilian Grzechowiak. W kat. młodzież 
– dziewczyny pierwsze czas uzyskała Basia Cyrson, a chło-
paków Szymon Jankowski. Zwycięstwo odnotowali również 
w kat. open kobiet i mężczyzn Klara Szefler i Bartosz Jarasz-
kiewicz. ~ Ania Lis

W dniu Biegu biuro zawodów zlokalizowane w hali 
sportowej OSiR w Przeźmierowie będzie czynne od  
godz. 7.30 do 10.00. Nowością w tej edycji Biegu bę-

dzie otwarte przedszkole, w którym jego uczestnicy będą mogli 
zostawić dzieci. Przed startem odbędzie się rozgrzewka, o którą 
zadbają wuefiści z centrum fitness Wuef Club w Tarnowie Pod-
górnym. Po przekroczeniu linii mety każdy z uczestników Bie-
gu Unijnego otrzyma pamiątkowy medal. Na zwycięzców piątej 
edycji  Biegu czekają nagrody finansowe i rzeczowe tj.: medale, 
kwiaty oraz karty upominkowe ufundowane przez Centrum Tera-
pii Manualnej z Sierosławia. Kompozycje kwiatowe dla zwycięz-
ców przygotuje pracownia „Kwiatowe inspiracje” Magdaleny 
Jerzyńskiej z Przeźmierowa. Upominki dla uczestników Biegu 
ufundują również: Auchan, Baron, Teatr Nowy w Poznaniu, Dro-
mader oraz Myjnia Samochodowa w Przeźmierowie. Zapisy cały 
czas trwają. Można ich dokonać za pośrednictwem strony www.
czasnachip.pl lub w biurze zawodów w dniu biegu.

Bieg Unijny jest współfinansowany ze środków Gminy Tarno-
wo Podgórne. ~ Ania Lis

Bieg Unijny w skrócie

~ sport



52    | sąsiadka~czytaj | kwiecień 2018

W minioną sobotę szpadziści naszego klubu wystar-
towali w XX Gali Szermierczej w Świdnicy koło 
Zielonej Góry. Reprezentowało nas pięć dziewcząt 

i jeden chłopak. Cztery zawodniczki startowały w kategorii 
dzieci – roczniki 2006-2007. Dwoje w kategorii młodzików 
(2004-2005). 

Wielki sukces szermierzy UKS ATLAS
W zawodach ogółem walczyło ok. 140 zawodniczek i za-

wodników z Niemiec, Czech, Włoch i Polski. Nasze zawod-
niczki startujące w młodszej kategorii dobrze walczyły w eli-
minacjach grupowych i wszystkie awansowały do eliminacji 
bezpośrednich (gratulacje dla Marysi Wojno za udany pierw-
szy w jej karierze start w zawodach!). W kolejnych walkach 
dwie z naszych szpadzistek bardzo ładnie poradziły sobie 
z przeciwniczkami i ku zaskoczeniu wszystkich uczestni-
czących w zawodach okazało się, że finałowa walka w tej 
kategorii zostanie rozegrana między dwoma zawodniczkami 
UKS ATLAS, Gabrielą Ciborowską i Hanną Depta. Walka 
musi mieć rozstrzygnięcie, więc zwyciężczynią okazała się 
Hania, a Gabrysia musiała zadowolić się  drugim miejscem, 
co nie zmienia faktu, że byliśmy jedynym klubem, który miał 
dwie zawodniczki w finale! Wszyscy z dobrymi humorami 
wracaliśmy do Tarnowa Podgórnego, myśląc już o następ-
nym weekendzie, w którym to nasz klub jest gospodarzem 
ogólnopolskich zawodów szermierczych TARNOVIA CUP 
2018.

Relację z walki finałowej i dekoracji dziewcząt w kategorii 
dzieci można obejrzeć na profilu UKS Atlas na Facebooku. 

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgór-
ne.

~ P. Kapłon

WZP.6721.9.2018; (WZP.6721.13.2017)
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Pod-
górnym, dla terenu przy ulicy Sowiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 
r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. 
zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie 
Podgórnym, dla terenu przy ulicy Sowiej wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko w dniach od 4 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r. 
w godzinach pracy urzędu, ul. Poznańska 115 - budynek A, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
zmiany planu miejscowego odbędzie się 21 maja 2018 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15.00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 
czerwca 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.25.2018; WZP. 6721.12.2017
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, w rejonie ulic: 
Bukowskiej i Skórzewskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gmi-
ny Tarnowo Podgórne Uchwały Nr LII/819/2017 z dnia 21 listopada 
2017 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie - dla 
działki nr 41/22 oraz Uchwały Nr LVII/885/2018 z dnia 27 lutego 
2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
Nr LII/819/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia 
do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w Wysogotowie – dla działki nr 41/22.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko. 

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie 
do dnia 18 maja 2018 r.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

~ sport
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Jolanta Witczak zwyciężyła w jedynym ultramaratonie do-
okoła stolicy Wielkopolski. Pierwsza edycja biegu „Wład-
ca Pierścienia” rozegrała się na dystansie 168 kilome-

trowej pętli rowerowej wiodącej przez Murowaną Goślinę 
– Kostrzyn – Gmina Kleszczewo – Kórnik-Mosinę – Stęszew 
i Gminę Tarnowo Podgórne. 

~ Ania Lis

Władczyni Pierścienia

Podczas IV edycji biegu Rozalińska 13-tka, 19 maja, od-
będzie się również Rozalińska Junior – bieg dla dzieci 
w trzech kategoriach wiekowych na dystansie kilkuset 

metrów. Start zaplanowano na godz. 10.05 na terenie Osiedla 
Rozalin w Lusówku.

Każdy młody zawodnik, który ukończy bieg, otrzyma oko-
licznościowy medal i słodkie upominki. Zapisy potrwają do 
15 maja lub do wyczerpania limitu miejsc (30 osób w każdej 
kategorii wiekowej). Udział w biegu dla dzieci jest bezpłat-
ny. Oczywiście konieczna jest odpowiednia zgoda rodziców 
/ opiekunów prawnych. Patronem Rozalińskiej Junior jest 
WUEF Club.

W tym roku Rozalińska 13-tka odbędzie się już po raz 
czwarty. W trzech dotychczasowych edycjach biegu wzię-
ło udział łącznie ponad 600 biegaczy, a najlepszy osiągnięty 
wynik to 45:41. Patronat honorowy nad imprezą objął Wójt 
Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka. Pętla wokół Jeziora 
Lusowskiego uznawana jest za jedną z najpiękniejszych tras 
biegowych w Wielkopolsce. Imprezie towarzyszyć będą licz-
ne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Na uczestników czeka tak-
że wiele atrakcyjnych nagród. 

Formularz rejestracyjny, regulamin oraz szczegółowe in-
formacje na temat biegu dostępne są na stronie internetowej 
wydarzenia: rozalinska13.pl.

~ na

Rozalińska Junior

WZP.6721.3.2018; (WZP.6721.15.2014)
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Pod-
górnym - część III (w rejonie ulic: Marianowskiej i Kolorowej)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu  
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym - część III 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 maja 
2018 r. do 7 czerwca 2018 r. w godzinach pracy urzędu, ul. Poznańska 
115 - budynek A, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
zmiany planów miejscowych odbędzie się 21 maja 2018 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy 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 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi 
należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i na-
zwiska / nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - budynek A, pokój 13 - oraz skła-
dać uwagi do wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępowa-
nia w tej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 27 czerwca 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

~ sport
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Zaczęliśmy już odliczać dni do Biegu Lwa. Zapewne Ty 
też nie możesz się doczekać niedzieli, kiedy w Tarno-
wie Podgórnym pojawią się tysiące gości? Tegorocz-

na edycja będzie jeszcze ciekawsza niż w poprzednich latach, 
przez co wzbudza zainteresowanie nie tylko w Wielkopolsce, 
ale w wielu zakątkach kraju. Duża w tym rola Twoja i Two-
ich sąsiadów, którzy tworzą atmosferę, jakiej nie ma nigdzie 
indziej! Jako organizatorzy mamy wielką ochotę dołączyć do 
tłumu biegaczy i poczuć to, o czym słyszymy i czytamy po 
biegu! Oczywistym jest jednak, że razem z wolontariuszami 
możemy jedynie obserwować z boku to wielkie zaangażowa-
nie kibiców.

Co miesiąc staramy się pokazywać kolejne atrakcje, jakie 
dla Ciebie szykujemy. Dziś kilka słów o wydarzeniach, na 
które możesz przyprowadzić całą rodzinę i wcale nie musicie 
zakładać butów biegowych bo, jak wiesz, Bieg Lwa to cały 
dzień atrakcji dla każdego – dzieci, nastolatków, dorosłych 
i seniorów. Kiedy patrzymy w harmonogram trudno nam zna-
leźć wolną chwilę. Każda minuta jest dokładnie zaplanowana! 

DJ-E Z GITARAMI
W tym roku postanowiliśmy nieco zmienić konwencję kon-

certu. Dotychczas na scenie pojawiały się znane kapele reg-
gae, Mezo, dwa razy ethno, a tym razem będzie eksperyment, 
w którego powodzenie bardzo wierzymy. Jak wiesz ostat-

nie sto metrów półmaratonu to walka o dodatkowe premie 
w SETCE STIHL. Bardzo widowiskowy finisz, przy pełnych 
trybunach będzie okraszony prawdziwymi popisami DJ-ów 
panujących nie tylko nad konsolami, ale grającymi na gita-
rach i czasem dorzucającymi wokal. Mieszanka ekspresji, bitu 
i melodii musi poruszyć tłumy! Na scenie pojawią się Broda-
cze Live Act. Mamy nadzieję, że taki pomysł przypadnie Ci 
do gustu i będziesz się dobrze bawił. 

GWIAZDY POLSKIEGO SPRINTU
Inną niespodzianką tegorocznej edycji, o której chcemy Ci 

powiedzieć, będzie popis najlepszych polskich stumetrowców! 
Do Tarnowa Podgórnego zjadą reprezentanci kraju, uczestnicy 
Mistrzostw Świata i Europy. Około południa odbędzie się 
pokazowy bieg. Zawodnicy zaprezentują się w SPRINCIE 
NOVOL w konwencji znanej z wielkich mityngów lekko-
atletycznych. Po biegu w jednej ze stref EXPO Lwa będziesz 
mógł zrobić sobie z nimi zdjęcie, otrzymać fan-kartę i ze-
brać podpisy. To nie lada gratka dla fanów sportu i nie tylko. 
O tę część, w imieniu organizatorów, dba Robert Maćkowiak, 
mistrz Świata i Europy, finalista Igrzysk Olimpijskich na dy-
stansie 400 m.

LION’S TROPHY – WIDOWISKO O NAJWYŻSZYM 
STOPNIU EMOCJI

Dziś o jeszcze jednym wydarzeniu. Spokojnie, w wolnej 
chwili zahacz o food trucki, które pojawią się na zlocie. Po 
posileniu i chwili oddechu w strefie chillout koniecznie zajmij 
miejsce na trybunach. Najlepsi polscy zawodnicy, ryk pił me-
chanicznych, zapach ciętego drewna i lecące dookoła wióry. 
To Cię czeka podczas zawodów LION’S TROPHY w ramach 
Biegu Lwa. Zapowiada się jedno z najbardziej fascynujących 
widowisk w historii gminy. Zawodnicy będą walczyć w kon-
kurencjach indywidualnych w cięciu i rąbaniu drewna. Prze-
konaj się, jak bardzo widowiskowe są takie zawody!

BIEG LWIĄTEK – ZAPISY JUŻ 25 KWIETNIA
Bieg Lwiątek to rywalizacja najmłodszych uczestników na-

szej imprezy. Co roku miejsca kończą się po kilku minutach 
od startu zapisów, warto więc zaplanować dzień tak, by w mo-
mencie otwarcia rejestracji być przy komputerze. Zapisy uru-
chomimy w środę, 25 kwietnia, punktualnie o godz. 20.00. Li-

~ bieg lwa

3 czerwca spotykamy się na Biegu Lwa!
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mit zgłoszeń to 800 uczestników, którzy pobiegną w sześciu 
kategoriach wiekowych. W biurze zawodów każdy młody bie-
gacz otrzyma pakiet startowy przygotowany przez G.En.Gaz 
Energia, a na mecie – piękny medal zaprojektowany przez jed-
ną z uczestniczek zawodów oraz pakiet regeneracyjny LIDL.

Bieg Lwa jest współfinansowany przez Gminę Tarnowo 
Podgórne. 

 Do zobaczenia! 
Więcej informacji:www.bieglwa.pl

~ Piotr Modzelewski
fot. Karolina Krawczyk

~ bieg lwa

WZP.6721.29.2018
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Przeźmierowie w re-
jonie ulic: Rynkowej, Sosnowej i Modrzewiowej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr LVII/889/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: przystąpienia 
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Przeźmierowie w rejonie ulic: Rynkowej, So-
snowej i Modrzewiowej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 18 maja 2018 r.

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

Pierwowzorem LION’S TROPHY są spektakularne kon-
kurencje STIHL TIMBERSPORTS® Series - międzynaro-
dowa seria zawodów w cięciu i rąbaniu drewna z użyciem 
pilarki łańcuchowej, wyczynowej siekiery i specjalnej piły 
ręcznej. Historia zawodów sięga roku 1870. 21 lat później 
odbyły się na Tasmanii pierwsze Mistrzostwa Świata. Od 
tego momentu sport ten zyskuje coraz większą popularność 
na świecie. Trafia do Ameryki Północnej oraz do Europy. 
Prawie wszystkie konkurencje nawiązują do tradycyjnej 
pracy wykonywanej przez drwali w lesie. Zarówno podczas 
Mistrzostw Świata, jak i podczas zawodów krajowych, od-
bywających się na całym świecie od maja do października, 
rozgrywanych jest 6 konkurencji – Springboard, Stock Saw, 
Standing Block Chop, Single Buck, Underhand Chop i Hot 
Saw. W naszych zawodach rozgrywa się 4 z nich:

Hot Saw. Specjalne pilarki używane podczas tej konku-
rencji zadziwiają nie tylko swą wielkością i mocą (25 kg, 
62 KM), ale również szczególnym dźwiękiem przypomina-
jącym odgłosy znane z wyścigów Formuły 1. Underhand 
Chop. Zawodnik stoi w rozkroku na leżącej kłodzie drewna 
o średnicy 32 cm i stara się przerąbać ją siekierą w jak naj-
krótszym czasie. Single Buck. Zawodnik odcina od kłody 
jeden krążek drewna przy pomocy olbrzymiej piły ręcznej. 
Standing Block Chop. Zawodnik przerąbuje siekierą piono-
wo stojącą kłodę drewna. 

Zawody drwali śledzą na żywo tysiące fanów, a najwięk-
sze transmitowane w Eurosporcie i innych stacjach telewi-
zyjnych obserwują miliony widzów na całym świecie. Bę-
dziesz jednym z nich!
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~ i na koniec...

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

                Jan Grzegorczyk

Panu Romanowi Tomaszewskiemu
Radnemu Gminy Tarnowo Podgórne

głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Teścia

składają
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka 

z pracownikami Urzędu Gminy, Przewodniczący Rady 
Gminy Grzegorz Leonhard z Radnymi oraz Sołtysi

Ci, których kochamy nie umierają nigdy,  
bo miłość, to nieśmiertelność.

                  Emily Dickinson
Panu Piotrowi Owczarzowi

Radnemu Gminy Tarnowo Podgórne, Sołtysowi Tarnowa 
Podgórnego najserdeczniejsze wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Siostry

składają 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka 

z pracownikami Urzędu Gminy, Przewodniczący Rady 
Gminy Grzegorz Leonhard z Radnymi oraz Sołtysi

Radnemu, sołtysowi Tarnowa 
Podgórnego 

Piotrowi Owczarzowi 
i jego Rodzinie

wyrazy głębokiego  współczucia 
z powodu śmierci 

siostry 

składa Rada Sołecka Tarnowo 
Podgórne

Naszym Kolegom 

Piotrowi i Tomaszowi Owczarz  
oraz ich Rodzinom

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Siostry – Anny Szamrej 

składają 
Przyjaciele ze Stowarzyszenia 

„Pojednanie”

Koleżeństwu  

Halinie i Romanowi  
Tomaszewskim

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Ojca i Teścia 
Śp. Zenona Persa

składają 
Przyjaciele ze Stowarzyszenia 

„Pojednanie”

Wszystkim, którzy okazali 
współczucie i wsparcie w trudnych 

chwilach po śmierci  

Śp. Anny Szamrej  
najbliższa rodzina składa z głębi 

serca podziękowania

Serdeczne podziękowania dla 
Księdza proboszcza, krewnych, 
znajomych, sąsiadów, delegacji 

oraz wszystkich, którzy wsparli nas 
słowami otuchy i dzielili z nami 

smutek i żal po odejściu naszego 
kochanego Taty, Teścia, Dziadka 

i Pradziadka

Śp. Zenona Persa

składa Rodzina

„Można odejść na zawsze, by stale 
być blisko” (ks. Jan Twardowski)

Naszej drogiej koleżance

Leonardzie Gotowickiej  
i Jej najbliższym

serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci  

Męża
składają koleżanki i koledzy ze 

Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera 
w Przeźmierowie

Wszystkim, którzy uczestniczyli i dzielili smutek i żal, okazali wiele serca 
i życzliwości po śmierci ukochanego Męża, Ojca, Teścia, Dziadka i Pradziadka

ŚP. Władysław Najdek

pragniemy podziękować: księżom Tarnowa Podgórnego i Ceradza Kościelnego 
za ostatnią posługę kapłańską, wdzięczni jesteśmy za słowa otuchy i modlitwy, 

za intencje mszalne, liczne kwiaty i wieńce.

Dziękujemy rodzinie, kolegom i przyjaciołom za okazane w tak trudnych dla 
nas chwilach współczucie i wsparcie. Dziękujemy delegacjom, Jednostce 

Ratowniczej Straży Pożarnej z Tarnowa Podgórnego, lekarzom z Pogotowia 
Lotniczego za pomoc, troskliwość okazaną w tym tragicznym momencie.

Wdzięczni - żona Jolanta z Rodziną

Naszej Seniorce  

Geni Żak  
wyrazy współczucia z powodu 

śmierci Siostry 

Śp. Grażyny Heintz- Dikta
składają Koleżanki i Koledzy  

z Klubu Seniora Sady.

Pani 

Marii Laube
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci  

brata Kazimierza

składa Klub Seniora  
z Rumianka
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~ praca

Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. naczelna), Jaro-
sław Krawczyk, Anna Lis, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz 
Leonhard, Artur Szeląg.

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

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

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców 
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.
Nakład: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 10.04.2018 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
  Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynko-

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

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

gova.pl, ul. Obornicka 1B (przy Market Dino, Manufaktura)
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. 
Okładka: plakat - Pałac Jankowice

DAM PRACĘ
• DOSTAWCA PIZZY - pizzeria w Tar-
nowie Podgórnym zatrudni osobę 
z własnym pojazdem do rozwożenia 
zleceń. Szczegółowe informacje pod 
tel. 692 680 794
• Pizzeria w Tarnowie Podgórnym 
zatrudni pomoc kuchenną. Pra-
ca w weekendy. Obowiązki typowe 
dla prac kuchenno-porządkowych 
w tym również przyjmowanie tele-
fonicznych zamówień. Ogólne do-
świadczenie w kuchni mile widziane. 
Poszukuję osoby odpowiedzialnej 
i zaangażowanej w powierzone obo-
wiązki - tel. 692 680 794
• Sky Pizza w Wysogotowie poszuku-
je osoby do pracy na stanowiska : po-
moc kuchenna, kucharz, pizzerman, 
kelnerka  oraz kierowca. C.V prosimy 
przesłać na adres mailowy wysogo-
towo@pizzasky.pl lub tel. 669-067-
417, 604-820-223

• Przyjmę ucznia w zawodzie mecha-
nik pojazdów samochodowych.Wy-
sogotowo 508-185-950
• Zatrudnię panią do BIURA ,KSIEGO-
WOŚĆ podstawowa. Baranowo,608 
38 58 39
• Zatrudnię krawcowe - odzież dam-
ska lekka 607626662 chałupniczo, 
praca w domu.
• Szukam Pani do sprzątania domu 
3 do 4 x w tygodniu w Chybach - tel. 
609449944
• Zatrudnię panią do kwiaciarni. Wy-
magania: umiejętność układania 
kwiatów, dyspozycyjność, miła apa-
rycja. Praca: Poznań, Skórzewo. Tel 
504 924 850.
• Panie do pracy w ogrodnictwie 
przyjmę. Przeźmierowo 691 300 952
• Zatrudnię opiekunkę oraz pomoc 
domową do dzieci 5 i 10 lat. Praca 
w Lusówku od poniedziałku do piąt-
ku, godziny do ustalenia.  Praca od 
zaraz, umowa o pracę. Tel. 602 590 
064

• Zatrudnię kosmetyczkę /kosme-
tologa. Wymagania: doświadczenie 
zawodowe ,umiejętność wykonywa-
nia zabiegów kosmetycznych, ma-
saż ciała, umiejętność zakładania 
paznokci żelowych, zaangażowanie, 
umiejętność pracy w zespole, praca 
w systemie zmianowym. Oferujemy: 
stabilne warunki zatrudnienia, pro-
wizje, miłą atmosferę pracy. Miejsce 
Pracy: Lusówko, Poznań - tel. 602 59 
00 64

SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą 
starszą. tel. 727-517-765
• Zaopiekuję się osobą starszą lub 
chorą w weekendy - soboty i niedzie-
le. Posiadam doświadczenie. Tel. 
533-696-051
• Wykonam wszystkie prace ogrodo-
we. Tel. 667 069 745
• Posprzątam mieszkanie/dom, biu-
ro – Tel. 731 036 963

PRACA W DOMU
szukanie kontrahentów

branże: metalurgia,
malowanie proszkowe

info: 516 138 485

Od 2013 roku Fundacja „Otoczmy Troską Życie” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). 
Wspierając Fundację promują Państwo nasze cele statutowe. Podstawowym celem Fundacji jest  
ochrona fenomenu życia – od poczęcia do naturalnej śmierci oraz stanie w obronie godności i praw 
każdej rodziny. Działalność Fundacji oparta jest na wartościach chrześcijańskich i nauce Ojca Świętego  
Jana Pawła II, który powiedział: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” 
Dotyczy to szczególnie tych, którzy dużo dostali od życia.

Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2017

oraz darowizn na rzecz Fundacji.                         KRS 0000381138
www.troska-zycie.pl                                                  KONTO  97 1020 4027 0000 1402 0896 57 50

FUNDACJA
BARBARY NOWAK

…z potrzeby serca
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~ reklamy

W Wielkopolsce było w 2018 roku 252 laure-
atów rankingu Diamenty Forbesa. Firma Kim-
ball Electronics Poland, mająca swoją siedzi-
bę w Tarnowie Podgórnym, zajęła 11 miejsce 

wśród firm, które osiągnęły przychody powyżej 250 mln 
PLN. Kimball zatrudnia obecnie około 1200 osób i planuje 
dalszy wzrost zatrudnienia w kolejnych latach.

Jacy kandydaci mają szansę na zatrud-
nienie w Kimball? Jak firma dba o swoich 
pracowników? Opowiada Martyna Mi-
łosz, Specjalista ds. Rekrutacji:

Kluczem sukcesu każdej firmy są jej pra-
cownicy. W naszej firmie cenimy zaan-
gażowanie, sumienność, dokładność. 

Wiemy, że zadowolenie z pracy przekłada się na sukcesy 
finansowe firmy. Szukamy kandydatów, którzy mają chęć 
związać się z nami na dłużej. Obecnie prowadzimy kilka-
naście procesów rekrutacyjnych, m.in. na operatorów ma-
szyn na produkcję elektroniczną oraz medyczną, specjali-
stów utrzymania maszyn, inżynierów procesu (SMT, THT, 
AOI). Właśnie zakończyliśmy nabór do rocznego płatnego 
programu stażowego STER dla studentów.
Kimball oferuje pracownikom szereg benefitów:
•  Zwiększoną liczbę dni wolnych od pracy (+1 dzień po 

roku pracy, +2 dni po 3 latach pracy)
• Opiekę stomatologiczną
•  Dofinansowanie do karty Multisport oraz ubezpieczenia 

medycznego (ok. 480 zł rocznie)
• Świadczenia z ZFŚS:

- dofinansowanie do wypoczynku (do 850 zł)
- bony świąteczne (do 650 zł)

•  Dofinansowanie do dojazdu komunikacją podmiejską (do 
1200 zł rocznie)

• Dofinansowanie do okularów korekcyjnych (175 zł)
• Program nagród finansowych za wdrożone usprawnienia
•  Konkursy z nagrodami dla pracowników oraz dzieci pra-

cowników
•  Możliwość angażowania się w inicjatywy społeczne i ak-

cje charytatywne

• Szkolenia techniczne i ogólnorozwojowe
• Awanse wewnętrzne
•  Elastyczne godziny pracy dla pracowników jednozmiano-

wych (start między 7.00 a 9.00)
•  Nagroda za polecanie kandydatów do pracy w programie 

„Poleć i Poleć” (1500 PLN za każdą skutecznie poleconą 
osobę!)

Nagrodą główną w progra-
mie POLEĆ i POLEĆ jest 
„PRZELOT”, wycieczka dla 

2 osób w wybrane miejsce o wartości do 6.500 zł (losowa-
nie raz w roku).

Firma promuje również aktywność fizyczną. Działają u nas 
np. programy dla rowerzystów „KimBikers” oraz dla biega-
czy „KimRunners”. Uczestnicy zbierają punkty za pokonane 
kilometry. Najlepsi wygrywają nagrody, a pośród wszystkich 
uczestników programu losowane są dodatkowe upominki. 
Co 2 lata przeprowadzamy anonimową ankietę badającą 
poziom zadowolenia z pracy i staramy się uwzględniać po-
trzeby pracowników wprowadzając ich sugestie w życie. 

Jeśli jesteś zainteresowany/a pracą  
w Kimball Electronics Poland wyślij swoje CV na adres: 

praca@kimballelectronics.com

CO NOWEGO SŁYCHAĆ W KIMBALL?
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Szpachlowanie,
malowanie,

sufity
podwieszane G-K

tel. 501 484 314

Jesteśmy firmą produkcyjno-handlową specjalizującą się w produkcji  
wyposażenia dla ferm rolniczych.  

Od ponad 20 lat funkcjonujemy jako lider w branży na rynku krajowym,  
z powodzeniem rozwijamy eksport do krajów unijnych i na rynki wschodnie. 

Obecnie poszukujemy pracownika Działu eksportu na stanowisko: 

Asystent/ka działu eksportu 
Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne k/Poznania 

 

Opis stanowiska: 

• Prowadzenie i koordynowanie przepływu dokumentacji handlowej, wprowadzanie 
danych do systemu ewidencji sprzedaży, 

• Badanie rynków sprzedaży, poszukiwanie nowych odbiorców,   
• Utrzymywanie bieżących kontaktów handlowych, kompleksowa obsługa procesu 

sprzedaży i budowanie trwałych relacji biznesowych, 
• Nawiązywanie współpracy z nowymi klientami, 
• Tłumaczenie dokumentacji i korespondencji, 
• Współpraca z działem Produkcji i Logistyki, 
• Wsparcie w realizacji planu marketingowego, 
• Pomoc w organizacji wyjazdów zagranicznych, możliwość uczestnictwa w 

międzynarodowych targach branżowych. 

Wymagania: 

• Biegła znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość języka rosyjskiego 
i/lub niemieckiego, i/lub francuskiego.  

• Sumienność i zaangażowanie w prace zespołu i całej firmy, 
• Łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, 
• Chęć nabywania nowej wiedzy i umiejętności, 
• Biegłość w obsłudze komputera, pakietu MS Office i środowiska Internetu, 
• Prawo jazdy kat. B mile widziane. 

Oferujemy: 

• Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o zasięgu 
międzynarodowym, 

• Możliwość rozwoju zawodowego, w tym wykorzystania znajomości języków obcych, 
poprzez stały kontakt z klientem zagranicznym, 

• Pracę na zasadzie umowy o pracę. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: 
office@polnet.pl 

Magazynier
Fabryka Czekolady w Jankowicach (Tarnowo Podgórne)

System pracy: System Zmianowy w 4 Zespołach

Do zadań na tym stanowisku należeć będzie:
• Załadunki  oraz rozładunki samochodów i cystern
• Rozmieszczanie palet w miejscach regałowych
• Dostarczanie materiałów dla sekcji produkcji
• Obsługa skanerów
• Obsługa wózków widłowych
• Prace porządkowe i związane z gospodarką odpadami
• Prace na wysokości

Nasze oczekiwania:
• Uprawnienia obsługi wózków widłowych
• Min roczne  doświadczenie pracy w magazynie
• Umiejętność pracy w zespole
• Umiejętność  obsługi komputera (Excel, Outlook)
• Dobra organizacja pracy i komunikatywność 

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 stanowisko Magazyniera

Jeśli jesteś gotowy, aby zrobić duży krok naprzód i być częścią naszej firmy,
donieś swoje CV bezpośrednio do Działu Personalnego,  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

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

Warunki do uzgodnienia
na spotkaniu

Firma zatrudni
osobę do prac

utrzymywania czystości

na terenie obiektu hotelowego
w Wysogotowie

przy ul. Skórzewskiej 20

Dokumenty aplikacyjne
prosimy przesyłać na adres

e-mail: biuro@firmahandlowabn.pl

Spotkanie po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym:

tel. 608 018 538

Firma Karlik Sp. j. Autoryzowany 
Dealer Volvo

poszukuje kandydatów na stanowisko

PRACOWNIK GOSPODARCZY
Wymagania: 
• umiejętność wykonywania drobnych napraw
• sprawność fizyczna
• odpowiedzialność za powierzone obowiązki
• obowiązkowość, dokładność, solidność, uczciwość, 
• gotowość długoterminowej współpracy
Oferujemy:
• umowę o pracę 
• zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
• atrakcyjne wynagrodzenie, pakiet benefitów
Miejsce pracy: Baranowo

Aplikację prosimy wysyłać na adres: 
praca@karlik.poznan.pl lub Firma Karlik Sp. j. Baranowo,  

ul. Poznańska 30, 62-081 Przeźmierowo
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę dla Firma Karlik Spółka Jawna przy ul. 
Kaliskiej 26  w Poznaniu na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochro-
nie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Jednocześnie informujemy, iż odpo-
wiadamy tylko na wybrane aplikacje. Nadesłane aplikacje nie będą podlegały zwrotowi. 

Sprzątanie i prace 
ogrodnicze 

503-008-671
USŁUGI

WOD-KAN-GAZ
665 949 178
DOB-TECH

Oddam 
ziemię

516 066 984 tel.: 667 706 513
e-mail: skot1972@wp.pl

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

TRENING
ASERTYWNOŚCI
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Zapraszamy na test akumulatorów wszystkich marek.
Dodatkowo sprawdzimy ładowanie oraz pobór prądu.
A to wszystko całkowicie... BEZPŁATNIE!!!
Tylko dla czytelników „Sąsiadki-Czytaj” specjalny rabat na zakup
akumulatorów i prostowników! O szczegóły pytaj sprzedawcę.

Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 900-1700

Sobota 900-1400

ul. Rynkowa 1
62-081 Przeźmierowo
kom.: 790 390 299

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

607 95 11 50
rozsądne ceny

OGRODY
• Pielęgnacje
• Wertykulacja trawników
• Cięcie żywopłotu
• Opryski itp.
• Karcher, mycie gorącą wodą
   kostki brukowej, tarasów itp. 220V

Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew

tel. 723 140 159

OGRODY
• pielęgnacje
• modernizacje
• zakładanie

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze
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FotokolekcjaFotokolekcja
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Agencja PZU w Przeźmierowie 
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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

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

NAUKA
JAZDY

Jeździmy nową
KIA RIO

66 44 99 032

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

Tort - Ula

tel. 501 320 572
madzia788@gazeta.pl

www.tort-ula.pl

Torty
artysty� ne

i inne
słodkości

Tort - Ula
Torty

artysty� ne
i inne

słodkości
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CIEPŁE OKNA

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
tel. 61 816 43 76,  kom. 602 150 364 

biuro@dobreokna.poznan.pl,  pn.-pt.: 8.00-16.00, sob.: nieczynne

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

ZAKŁAD
SZKLARSKI

• OPRAWA OBRAZÓW
• RAMY DO LUSTER
• SZKŁO W KUCHNI
• LUSTRA POD WYMIAR 
• KABINY PRYSZNICOWE
• MONTAŻ U KLIENTA 

Przeźmierowo
ul.Wiosny Ludów 7
tel. 61 8142 707
www. stewo.pl
biuro@stewo.pl

STEWO-GLASS STEWO-GLASS 

www.dd-swiatkuchni.pl

KUCHNIE
SZAFY WNĘKOWE

GARDEROBY
ŁAZIENKI

MEBLE BIUROWE

tel. 664 524 177,  500 449 418
ul. Wysogotowska 27, Przeźmierowo

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§
• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

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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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!

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

ROLNA 8

600 45 37 27

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW Z MYJNIĄ

W KAŹMIERZU
PRZY PRZEGLĄDZIE MYJNIA LUB UPOMINEK ZA 1 ZŁ!

UL. POZNAŃSKA, 64-530 KAŹMIERZ
(WYLOT NA TARNOWO PODGÓRNE)

TEL. 695 118 623, BIURO@OSKPKAZMIERZ.PL
WWW.OSKPKAZMIERZ.PL

GODZINY OTWARCIA:
PON. - PT.: 07:00 - 19.00

SOB.: 07:00 - 14:00

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja 

krystaliczna, wentylacja
609 270 132

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.

GEODETA
607 644 710

TANIA
PRZESYŁKA

• Paczka w każde miejsce Polski już od 14 PLN brutto
• Doręczenie w następnym dniu roboczym
• Zwrot pobrania w ciągu 2 dni bez dodatkowej prowizji
• Paczki niestandardowe
• Palety
• Przesyłki zagraniczne

ul. Rokietnicka 23 [pawilon przy stacji BP] 62-080, Tarnowo Podgórne
ZAPRASZAMY: Pon. - Pt. 9.30 - 16.30

taniaprzesylka@op.pl

tel. 790 777 031

SALON PARKIETÓW
PAWLACZYK I SYNOWIE
Tranowo Podg., Różana 33

Szlifowanie bezpyłowe
504-202-143

• RENOWACJA
• KONSERWACJA
• UKŁADANIE

IDEALNY SUFIT W JEDEN DZIEŃ
Sufi t napinany to: oszczędność czasu, nowoczesność, estetyka,
szeroka gama kolorów i wzorów, bez kurzu i wynoszenia mebli, 

idealnie gładki, 15 lat gwarancji

www.high-sufi ty.pl
tel. 570 900 006
biuro@high-sufi ty.pl

Spełniają normy: ISO, CE

DOM SENIORA
MICHORZEWO PAŁAC NADZIEI

Przyjmujemy na pobyty krótko i długoterminowe
oraz na indywidualne pobyty, np. weekendowe

Neurorehabilitacyjny Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Michorzewo
ul. Parkowa 1, 64-316 Kuślin
(40 km na zachód od Poznania - kierunek Nowy Tomyśl)

tel. 61 44 73 260, 506 708 708
e-mail: rehabmich@wp.pl

www.palacnadziei-michorzewo.pl

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-  LUSOWO, POZNAŃ
MIESZKANE POZNAŃ CHROBREGO

DZIAŁKI BUDOWLANE- GÓRA, CHYBY,
WILCZYNA, MŁYNKOWO,
TARNOWO PODGÓRNE 

ROLNA  WILCZYNA
AG  TARNOWO PODGÓRNE 5HAWIZYTY 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
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SKŁAD
W¢GLAW¢GLAW¢GLA

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

ZAPRASZAMY

W
YSOKA JA

KOŚĆ

NISKIE CENY

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

kom. 602 659 208

61 814 27 12

CZYNNE: Pn-Pt  12.00-18.00
tel. 61 8 142 712
      663 316 539
ul. Akacjowa 41
62-081 Przeźmierowo
www.ogrodzenie-poznan.pl

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

Kadry i płace                       
Roczne rozliczenia PIT              
Pełna i uproszczona księgowość

BIURO RACHUNKOWE

tel 575 24 50 24

ul Pogodna 6, Baranowo 
biurorachunkowe@wolnowska.p

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

WULKANIZACJA
MECHANIKA
ZBIGNIEW CZAJA

oraz wymiana opon
20, 21, 22”, Run Flat

klocki, oleje, naparawy
klimatyzacje

geometria 3D
Przechowalnia opon

Wysogotowska 85, Przeźmierowo

690 948 878
789 380 313

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
515 514 211

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE
TANIO
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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!
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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 hab. Magdalena
Człapka-Matyasik

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

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

WYKONANIE
I NAPRAWA

PROTEZY
ZĘBOWE

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

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

WIZYTY DOMOWE
607 037 274

GABINET
STOMATOLOGICZNY

i prywatnie

Baranowo, ul. Szmaragdowa 9
(os. Rubinowe)

pn ÷ czw.14.00 –19.00, pt 8.00 –14.00
tel.    61 814 18 46
kom. 696 044 435

MAŁGORZATA ZAWISTOWSKA

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

   paznokcie wrastające
   opieka nad stopą cukrzycową
   odciski, modzele, pękające pięty

LECZENIE GRZYBICY I CHORÓB PAZNOKCI
   bez obciążania wątroby
   bezpieczne i bezbolesne zabiegi

DIAGNOZA - ZABIEGI - LECZENIE STÓP

gabinet@podologiahelp.plwww.podologiahelp.pltel.: 780-084-080

E
F
E
K
T
Y

PODOLOGIA HELP 1
ul. Grabowa 30, Lusówko
62-080 Tarnowo Podgórne

PODOLOGIA HELP 2 
oś. Wichrowe Wzgórze 124a
61-699 Poznań

PODOLOGIA HELP 3 
ul. Starołęcka 42 
60-101 Poznań

BADANIA 
KIEROWCÓW
Lekarz medycyny pracy 
Badania profilaktyczne

i sanitarne

Poznań, ul. Sianowska 151A

tel. 519 42 14 86

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

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

TRENING
ASERTYWNOŚCI

Agnieszka Marcinkowska
Usługi mobilne Tarnowo Podgórne i okolice

Promocja 20% do końca maja na manicure żelowy

Manicure
żelowy i hybrydowy 

Przedłużanie
i zagęszczanie włosów

tel.   606 255 870

LOGOPEDA - LUSÓWKO
502 283 655
www.arlogopeda.pl

Również dojazd do pacjenta
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ELEKTRYK
instalacje • naprawa

tel. 607 286 479

DOCIEPLENIA i ELEWACJE
od projektu po realizację

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

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

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

tel. 694 99 88 21

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
Przyjmujemy zapisy na ziemniaki sadzeniaki

i materiał siewny zbóż.

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SCh
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
WĘGIEL

WĘGIEL BRUNATNY
MIAŁ

ECO GROSZEK

PALIWO

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

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 100B

TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200

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

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

POLECAMY
GARNITURKI KOMUNIJNE

tel. 604 323 820

Posiadam do wynajęcia
mieszkanie w centrum

Przeźmierowa o powierzchni
35 m2 – dwa pokoje

z aneksem kuchennym i łazienką
osobne wejście
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WYNAJEM
PRZYCZEP KEMPINGOWYCH

Wypoczywaj tam gdzie chcesz!

telefon 600 458 661, 502 727 139

Serwis
i naprawa kotłów

512 193 302

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

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

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 287MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

NOWA INWESTYCJA

Osiedle Sadowa w Tarnowie Podgórnym
domy parterowe dwulokalowe, pow. 84m2, ogród, kominek,

możliwość zaadoptowania poddasza (40m2)

tel. 603 456 256, www.grand-project.pl

www.wolvet.com
tel. 604 078 665 i 602 263 575, ul. Leśna 36, Kaźmierz
pn-pt 1000-1900, sob. 1000-1200

– w pozostałe godziny na telefon

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

Pełen zakres usług, USG, EKG, RTG
badanie krwi, wizyty domowe

lek. wet. Michał Woliński
„WolVet”

Zapraszamy

LUSOWO
dom do remontu

SPRZEDAM
503 430 874

Szamotulska 33
OSK „26”

602 26 33 55

PRAWO
JAZDY

Usługi brukarskie
i remontowe

501 617 969

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488

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

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

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

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

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

Kupię ziemię rolną  
w gminie TP

Tel: 515-766-049
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SIEW KUKURYDZY NOWYM 
6-RZĘDOWYM TALERZOWYM 

SIEWNIKIEM PUNKTOWYM 
Z PODSIEWACZEM NAWOZU

TEL 512 463 003

FACHOWE
USŁUGI PŁYTKARSKIE

660 070 232

• przesiana bez zanieczyszczeń •
• mieszanka ziemi, torfu, piasku •

• transport • koparki •
• prace ziemne i rozbiórkowe •

ZIEMIA OGRODOWA- 25 zł/1 t

tel. 603 981 611

KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ
Tarnowo Podgórne,

Sady, Swadzim
607 376 746 do 700 m2

SPRZEDAM 3 DZIAŁKI
NAD JEZIOREM KRÓTECKIM 

506 210 498
LUB CAŁOŚĆ 0,4 h





Jarmark Średniowieczny i Jare Gody 
w Tarnowie Podgórnym

      21-22 kwietnia 2018

Fundacja GESTA i Gmina Tarnowo Podgórne   

zapraszają do 

Wioski Żywej Archeologii w Parku 700-lecia
na rekonstrukcje dawnych obrzędów, 

turnieje wojów i pokazy kuglarzy, wystę�  teatralnej tru� , 
kramy rzemieślników, dawne jadło, napitki i liczne inne atrakcje 
w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 

          
Gminy 

Tarnowo 
Podgórne

Projekt  dofi n
ansowany  ze  ś

ro
dk

ów

Sobota 21 kwietnia
11.00-18.00 Wioska Żywej Archeologii
20.00 „Dawno dawno temu…” 
– spektakl Teatru Trójkąt (Zielona Góra)

Niedziela 22 kwietnia
11.00-16.00  Wioska Żywej Archeologii
13.00-15.00  „Nie tak dawno temu czyli Mroki 
Średniowiecza” – Teatr Trójkąt (Zielona Góra)


