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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!
Jestem przekonana, że po tym, jak wspólnie otworzyli-

śmy Pałac Jankowice, równie licznie przyjdą Państwo na 
kolejne wydarzenia kulturalne i sportowe. A każdy week-
end majowo-czerwcowy można spędzić bardzo ciekawie 
i aktywnie, bo oferta jest bardzo bogata. Największe im-
prezy to Dni Gminy i Bieg Lwa – zapraszamy!

Na łamach gazety pokazujemy także nowe szlaki komuni-
kacyjne – kolejowe i drogowe, jakie zaplanowane są w na-
szej Gminie. Prezentujemy także szczegóły projektu wpro-
wadzania u nas ekologicznego transportu zbiorowego. 
Nadrzędnym celem tych inicjatyw jest podwyższenie kom-
fortu i bezpieczeństwa jazdy oraz ograniczenie emisji spa-
lin. O tym, że warto przekonują nas dzieci, uczestniczące 
w konkursie plastycznym.

Zapraszam do lektury!  
 ~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 
w Filii Urzędu w Przeźmierowie

25 czerwca (poniedziałek) w godz. 15.00 – 17.00 

Korzystasz z PEKI  
– przeczytaj!

Punkt Obsługi Klienta PEKA w siedzibie TPBUS zostaje 
zawieszony do odwołania z powodu prac związanych 
z modernizacją bazy.

Składanie wniosków i odbiór kart: POK Ogrody przy  
Pl. Waryńskiego czynny od pon. do pt. w godz. 6.00 – 20.00.

Najbliższy punkt doładowań: market JAGA przy ul. Po-
znańskiej 82 w Tarnowie Podgórnym. 

Za utrudnienia przepraszamy.
~ ARz (info TPBUS)

Chyby! Zaproszenie!

Zapraszamy dzieci z Chyb na Dzień Dziecka, który od-
będzie się 26 maja 2018 r. o 16.00. Spotykamy się przy 
molo w Chybach – jak co roku będzie dużo niespodzia-

nek i dobrej zabawy!
~ Sołtys Chyb Ewa Jurasz i Rada Sołecka

Z Lusówka  
do Budapesztu

Sołtys i Rada Sołecka Lusówka organizują wycieczkę do 
Budapesztu w dniach 13 – 16 września, na która zapra-
szają mieszkańców Lusówka. Informacje u Sołtys Zdzi-

sławy Piszczyńskiej tel. 502 252 072.
~ ARz
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~ pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Czy można przewieźć rower autobusem?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Czy można zabrać rower  
do autobusu?

Co się stało z drogą dojazdową 
od ul. Platynowej do zbiorników 
retencyjnych w Baranowie ? 
Jeszcze w ubiegłym roku droga 
była wyłożona płytami i można 
tam było spacerować z wózkiem, 
a obecnie nawet rowerem jest 
ciężko przejechać.

Czy są planowane kolejne 
inwestycje przy pałacu  
w Lusówku?

Autobusy naszej spółki TPBUS nie są przystosowane do przewozu rowerów. 
Zgodnie z regulaminem Zarządu Transportu Miejskiego, by przewóz ro-
weru w autobusie komunikacji miejskiej i podmiejskiej był dopuszczony, 

to autobus musi być wyposażony w specjalne uchwyty tak, żeby rower nie stanowił 
zagrożenia dla innych pasażerów. Podstawą tej decyzji jest konieczność zapewnienia 
wszystkim podróżującym bezpiecznego przejazdu. Z doświadczenia wynika, że na-
wet najlepiej zabezpieczony rower i tak może stanowić zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa podróżujących pasażerów w ekstremalnych sytuacjach drogowych. A takich 
nie można wykluczyć. 

Autobusy, w których dozwolony jest przewóz rowerów, są w Poznaniu oznaczone 
specjalnym zewnętrznym piktogramem.

Opisana droga to teren prywatny, udostępniony przez właściciela, na czas 
budowy zbiorników retencyjnych. Obecnie do stawów w Baranowie moż-
na dojechać drogą od strony ul. Szamotulskiej (w pobliżu ronda). Polecam 

Państwu to miejsce, które już w sposób szczególny polubili wędkarze z naszego tar-
nowskiego koła wędkarskiego – organizują tu kilka zawodów wędkarskich w ciągu 
roku (informacje o terminach publikujemy na łamach „Sąsiadki ~ Czytaj”). 

Rzeczywiście przewidujemy kolejne działania przy Pałacu – obecnie rozbu-
dowę placu zabaw. Jej koszt to ok. 100 tys. zł zostanie pokryty z budżetu 
Gminy Tarnowo Podgórne. . 
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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)

Podpisano umowę na realizację placu zabaw przy 
szkole podstawowej

Trwa opracowanie dokumentacji na wykonanie 
chodnika w ul. Klonowej (od ul. Wspólnej do ul. Wy-
poczynkowej)

Zlecono przygotowanie terenu na wybieg dla psów

Batorowo
Trwa opracowanie projektu modernizacji boiska

Trwa modernizacja otoczenia stawu

Ceradz Kościelny
W przygotowaniu ponowny przetarg na budowę na-
wierzchni ul. Bocianiej

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę kolejne-
go etapu chodnika w ul. Kalwowskiej 

Trwa procedura przetargowa na remont Szkoły Pod-
stawowej

Chyby
Unieważniono przetarg na budowę ul. Szkolnej  
– II etap z uwagi na oferty przekraczające środki w bu-
dżecie przeznaczone na to zadanie. W przygotowaniu 
ponowny przetarg

Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 
Kasztanowej

Trwa realizacja placu zabaw na Zielonym Osiedlu

Trwa opracowanie projektu na rozbudowę placu za-
baw przy ul. Ogrodowej

Góra
Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę 
ścieżki rowerowej do Tarnowa Podgórnego

Trwają prace konserwacyjne przy świetlicy wiejskiej

Jankowice
Rozpoczęto budowę II etapu ścieżki rowerowej do 
Tarnowa Podgórnego

Zakończono rewitalizację parku

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

Trwa opracowanie projektu na modernizację placu 
zabaw

Lusowo
W Zarządzie Dróg Powiatowych trwa procedura prze-
targowa na budowę ul. Wierzbowej (Lusowo – Tarno-
wo Podgórne

Trwa I etap budowy chodnika w ul. Ogrodowej

Trwa procedura przetargowa na wykonanie kolejne-
go etapu budowy nawierzchni na ul. Przylesie

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Przypominamy, że od 1 stycznia 
2017 r. Urząd Gminy Tarnowo 
Podgórne pobiera opłatę za go-

spodarowanie odpadami komunalny-
mi. Wszyscy właściciele nieruchomości 
(przez właścicieli nieruchomości rozu-
mie się także współwłaścicieli, użyt-
kowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nie-
ruchomości w zarządzie lub użytkowa-
niu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością) zobowiązani są do zło-
żenia „Deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi”.

Deklaracja zawiera dane niezbędne 
do określenia wysokości opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi. 
Wyliczoną opłatę należy wnieść na in-
dywidualne konto bankowe do końca 
każdego miesiąca.

Jednocześnie informujemy, że Wy-
dział Podatków prowadzi weryfika-
cję złożonych „Deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi” oraz wzywa do ich złoże-
nia osoby, które dotychczas jej nie zło-
żyły.

Wszelkich informacji dotyczących 
deklaracji udziela Wydział Podatków 
Lokalnych pok.22 (bud. C), nr tel. 618 
959 285. Zapraszamy.

~ A. W. 

Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Wydział Finansowy przypomina
15 maja 2018 r. mija termin płatności:
- II raty podatku od nieruchomości,
- II raty podatku rolnego.
Niezapłacenie podatku lokalnego w ustawowym terminie jest zaległością podat-

kową i podlega egzekucji wraz z należnymi odsetkami. Stawka odsetek od zaległo-
ści podatkowych w stosunku rocznym wynosi od dnia 9 października 2014 r. – 8,00 
% kwoty zaległości w skali roku.

 W przypadku otrzymania upomnienia, do zapłaty pozostaje poza zaległością po-
datkową, kwota odsetek od zaległości podatkowych oraz koszty upomnienia wyno-
szące od 1 lutego 2014 r. – 11,60 zł.

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego (łącznego zobo-
wiązania pieniężnego) dokonywać można również u sołtysa danej miejscowości.

Podatek lokalny można również uregulować w Kasie ING Bank Śląski, która jest 
czynna w siedzibie Urzędu Gminy (w budynku C) w poniedziałek w godz. 11.00-
16.00, od wtorku do czwartku w godz. 11.-15.00 a w piątek od godz. 11 do 14.00. Za 
tę czynność nie jest pobierana prowizja. 

~ A.W.

Organizatorzy Festynu Anto-
niańskiego w Przeźmierowie 
serdecznie zapraszają stałych 

i nowych gości na swoje coroczne 
święto, które w tym roku obchodzone 
będzie 10 czerwca. 

Rozpoczęcie imprezy o 13.30. Pla-
nujemy dużo atrakcji dla dzieci, cieka-
wy program artystyczny, dobre jadło 
i dużo niespodzianek na naszych tra-
dycyjnych stoiskach. 

W tym roku pod hasłem „Twoje 
zdrowie w Twoich rękach” odbędzie 

się prelekcja na temat nowotworów 
piersi z nauką ich samobadania. Oso-
by zainteresowane tym tematem już 
dziś zapraszamy do salki św. Antonie-
go na godz. 17.15.

Szczegółowy program imprezy za-
mieszczony będzie na plakatach, stro-
nie parafii, portalu tarnowo24 i gmin-
nej stronie internetowej. 

Miejsce wydarzenia: ul Kościelna 
44, parking przy kościele. Zapraszamy!

w imieniu organizatorów
~ Małgorzata Raciborska

U Św. Antoniego!
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~ pałac jankowice

W niedzielę, 13 maja, w Parku i Pałacu w Jankowi-
cach spotkać można było jedynie uśmiechniętych i 
zadowolonych ludzi. Nie zabrakło też oficjeli – był 

Senator Piotr Florek, a także Wicestarosta Powiatu Poznań-
skiego Tomasza Łubińskiego, Przewodniczący Rady Powiatu  
Burdajewicz, Wójt Dopiewa Adrian Napierała oraz radni na-
szej Gminy. Wszyscy przyszli wspólnie otworzyć Pałac Jan-
kowice.

Oficjalne uroczystości rozpoczęła msza św. na dziedzińcu 
oficyny Szkoły Muzycznej, koncelebrowana przez ks. prałata 
Jana Stanisławskiego oraz proboszcza parafii w Ceradzu Ko-
ścielnym Krzysztofa Borowicza. Oprawę muzyczną zapewnili 
nauczyciele i uczniowie Samorządowej Szkoły Muzycznej I 
stopnia. 

Po mszy Mażoretki przygotowane przez Gabrielę Drewniak 
marszowo przeprowadziły gości przed wejście główne do Pa-
łacu. Tam gości przywitał Wójt Tadeusz Czajka. Zapewnił, że 
odnowiony Pałac Jankowice – ze względu na obecność Sa-
morządowej Szkoły Muzycznej, Tarnowskiego Centrum Se-
nioralnego i Uniwersytetu Trzeciego Wieku – będzie miej-
scem integracji międzypokoleniowej. Wójt podziękował także  
mieszkańcom za zaufanie i społeczne przyzwolenie na rewi-
talizację, a radnym za zrozumienie wartości i znaczenia tego 
obiektu nie tylko dla mieszkańców, ale i dla całego regionu. 
– Wierzę, że Park i Pałac Jankowice będzie miejscem sąsiedz-
kich spotkań, wypoczynku dla nas i dla naszych gości – za-
pewniał.  

O randze tej uroczystości świadczyła również liczba osób 
przecinających symboliczną wstęgę – byli to: Wójt Tadeusz 
Czajka, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Jan-
czewski, wykonawca Wojciech Dota, nadzorujący inwestycję 
z ramienia Urzędu Gminy Sekretarz Oskar Cierpiszewski i Ju-
liusz Jerzykiewicz, oraz przyszli użytkownicy Pałacu – Dy-
rektor Monika Rutkowska, Dyrektor Samorządowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia Marzena Łopińska, Prezes UTW Irena 
Szewczyk, Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Julian 
Kiełczewski i Sołtys Jankowic Jan Nowak.

Dalsza część oficjalnych obchodów odbywała się na Sali 
Koncertowej. Tu przemawiali goście – dobrych słów nie 

szczędzili senator Piotr Florek i wicestarosta Piotr Łubiński. O 
planach rozwijania oferty Pałacu opowiadały Dyrektor Moni-
ka Rutkowska i Prezes UTW Irena Szewczyk, a Dyrektor Sa-
morządowej Szkoły Muzycznej Marzena Łopińska zaprosiła 
gości w muzyczną podróż, w którą zabrali nas jej uczniowie.

W tym czasie w Parku trwała już radosna majówka. Atrakcji 
nie brakowało: gigantyczne dmuchańce dla dzieci i dorosłych 
(!), gra terenowa i gry planszowe przygotowane przez Funda-
cję Free Time, stoiska UTW, Gminy, Szkoły Muzycznej i Koła 
rękodzieła oraz punkt harcerskich animacji. Po stawie pływały 
łódki, a na dziedzińcu strażacy prezentowali swój sprzęt. Kto-
kolwiek poczuł się głodny, mógł posilić się w food truckach i 
pałacowej kawiarence. 

Tymczasem na scenie zagościła kultura w naszym najlep-
szym gminnym wydaniu: Senioritki, Dziecięcy Zespół Pieśni 
i Tańca Ludowego Modraki, Koło Śpiewu im. F. Nowowiej-
skiego, Teatr dla dzieci TeatRyle, uczniowie Samorządowej 
Szkoły Muzycznej, Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy oraz 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta – każdy występ spotykał się z 
dużym zainteresowaniem i uznaniem bardzo licznej publicz-
ności. Równolegle spacery historyczne po Pałacu prowadził 
historyk Mikołaj Klorek, a dendrologiczne po Parku – dr. 
Wanda Wójtowicz. W Pałacu można było wszędzie wejść, 
wszystko obejrzeć – dla tych, którzy pamiętali obiekt z prze-
szłości, były to chwile pełne wzruszeń!

Bogaty program wydarzeń oraz przepiękna majowa pogoda 
sprawiła, że wielu z przybyłych spędziło w Jankowicach całe 
popołudnie, aż do finalnego wieczornego pokazu video map-
pingu – na fasadzie budynku nowocześnie i bardzo efektow-
nie przedstawiono historię i obecne przeznaczenie Pałacu. Coś 
niesamowitego!

~ ARz
Rewitalizacja Pałacu została przeprowadzona w latach 

2016 – 2018. Jej koszt – ponad 20 mln zł – został w całości 
pokryty z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.

Jankowickie pałacowe  
przestrzenie szeroko otwarte
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Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Tru-
flowej

Lusówko
Zakończono budowę 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

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Lesz-
czynowej

Trwa opracowywanie projektu na rozbudowę placu 
zabaw w parku

Trwa procedura przetargowa na wykonanie parkingu 
przy Szkole Podstawowej

Przeźmierowo
Zakończono przebudowę Parku im. Kanikowskiego

Trwa opracowywanie projektu przebudowy ul. Wrzo-
sowej

Trwa procedura przetargowa na kontenerową szkołę 
podstawową

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

Trwa opracowania dokumentacji na przebudowę ul. 
Malwowej

Otwarcie ofert na II etap zagospodarowania terenu 
wokół świetlicy

Swadzim
Ogłoszono przetarg na budowę ul. Ogrodowej

Ogłoszono przetarg na rozbudowę świetlicy

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 procedura przetargowa 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)

Trwa przygotowanie ponownego przetargu na budo-
wę wschodniej obwodnicy

Podpisano umowę na realizację kortów tenisowych

~ aktualności

Przedsiębiorcy prowadzący handel 
detaliczny, jak i gastronomiczny 
wyrobami alkoholowymi są zobo-

wiązani dokonać wpłaty II raty opłaty za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 31 maja 2018 r. 
(bez znaczenia pozostaje fakt, iż dniem 
ten jest dniem wolnym od pracy – „Boże 
Ciało”). W roku nabycia zezwolenia lub 
utraty jego ważności opłaty, o których 
mowa poniżej dokonuje się w wysokości 
proporcjonalnej do okresu ważności ze-
zwolenia.

Opłaty kształtują się następująco:
1. Podstawowa:
a) 525 zł na sprzedaż napojów zawiera-

jących do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b) 525 zł na sprzedaż napojów zawie-

rających powyżej 4,5% do 18% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa),

c) 2 100 zł na sprzedaż napojów zawie-
rających powyżej 18% alkoholu.

2. Opłatę, o której mowa w pkt. 1 
przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na-
pojów alkoholowych w punkcie sprzeda-
ży, w którym roczna wartość w roku po-
przednim przekroczyła:

a) 37 500 zł dla napojów alkoholowych 
o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo 
– wnosi w wysokości 1,4% ogólnej war-
tości sprzedaży tych napojów w roku po-
przednim,

b) 37 500 zł dla napojów alkoholo-
wych o zawartości od 4,5% do 18% alko-
holu – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej 
wartości sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim,

c) 77 000 zł dla napojów alkoholo-
wych o zawartości powyżej 18% alko-
holu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej 
wartości sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim.

3. Przedsiębiorcy, których roczna war-
tość sprzedaży poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych nie przekroczyła 
wartości, o których mowa w pkt. 2, wno-
szą opłatę w wysokości określonej w pkt. 
1.

4. Za dotrzymanie terminu wniesienia 
opłaty uznaje się datę dokonania wpłaty 
na rachunek tut. Urzędu, potwierdzonej 
w placówce pocztowej lub banku przyj-
mującego wpłatę lub przelew.

5. Warunkiem prowadzenia sprzeda-
ży wyrobów alkoholowych jest posiada-
nie przez przedsiębiorcę kopii złożonego 
oświadczenia potwierdzonej przez tutej-
szy urząd oraz posiadanie odpowiednie-
go dowodu potwierdzającego dokonanie 
opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Zwracam uwagę, że wniesienie opła-
ty odbywa się bez uprzedniego wezwa-
nia. Opłata wniesiona po terminie skut-
kuje wygaszeniem zezwoleń. W takim 
przypadku o ponowne wydanie zezwo-
leń przedsiębiorca może się ubiegać nie 
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od 
dnia wydania decyzji o ich wygaśnięciu.

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 
115, 62-080 Tarnowo Podgórne – na ra-
chunek:
ING Bank Śląski S.A. Oddział Poznań 
32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.
Bliższych informacji na powyższy te-

mat udziela Anna Wąsowicz tel. 61 8959 
204, anna.wasowicz@tarnowo-podgor-
ne.pl 

~WSO
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późniejszymi 
zmianami)

II rata za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu 

Ogródek sołecki

Sołtys Tarnowa Podgórnego przypomina, iż mieszkańcy mogą wynajmo-
wać ogródek sołecki przy ul. Ogrodowej (boisko piłki plażowej siatkowej,  
grillowisko) do prywatnych spotkań. Informacje Sołtys Piotr Owczarz,  

tel. 603 601 933.  ~ tp
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11 kwietnia w Tarnowie Podgór-
nym odbyła się V ogólnopol-
ska konferencja Odkodowany 

Biznes, Odkodowany Samorząd. Gmi-
na Tarnowo Podgórne organizowała ją 
przy współpracy z Tarnowskim Stowa-
rzyszeniem Przedsiębiorców. Tegorocz-
na edycja konferencji cieszyła się zain-
teresowaniem wśród samorządowców 
oraz przedsiębiorców, nie zabrakło tak-
że przedstawicieli otoczenia biznesu, in-
stytucji oraz ekspertów gospodarczych. 
Tematem przewodnim konferencji były 
innowacje. Z jednej strony innowacje 
widziane oczami samorządów – wciela-
ne w życie rozwiązania ułatwiające co-
dzienne funkcjonowanie mieszkańcom, 
z drugiej strony innowacje w przedsię-
biorstwach oraz sposoby kreatywnego 
tworzenia innowacyjnych produktów. 
Czy istnieje punkt wspólny łączący sa-
morząd oraz biznes, kiedy myślimy o in-
nowacjach? Okazało się, że te dwa świa-
ty wzajemnie się przenikają: samorząd 
i biznes są sobie wzajemnie potrzebne 
i czerpią ze swojego doświadczenia. 

Konferencję otworzył wykład wy-
głoszony przez prof. UAM dr hab. Jac-
ka Gulińskiego, chemika, wykładowcę 
akademickiego, publicystę, dyrektora 
Poznańskiego Parku Naukowo-Techno-
logicznego, prezesa zarządu Fundacji 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
Wykład pt. „Innowacje – polityka, go-
spodarka, samorząd” dał zgromadzo-
nemu audytorium szerokie spojrzenie 
na zagadnienie innowacji i skłonił do 
refleksji o czym świadczyć mogła dys-
kusja i szereg pytań z publiczności od-
nośnie wygłoszonych przez prof. Guliń-
skiego tez. Następnie odbyły się dwie 

debaty wraz z krótkim wprowadzeniem 
teoretycznym do zagadnienia. 

Pierwsza debata, poprowadzona przez 
mgr inż. Bartosza Lewandowskiego 
(pracownika Poznańskiego Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowego), po-
święcona była zagadnieniu „SMART 
CITY”, czyli roli inteligentnego miasta, 
inteligentnej gminy w aspekcie popra-
wy jakości życia mieszkańców. Udział 
w panelu dyskusyjnym wzięli: Wojciech 
Kruk (Prezydent Wielkopolskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej), Michał Ła-
komski (Pełnomocnik Prezydenta Mia-
sta Poznania ds. Smart City), dr Maciej 
Stroiński (Zastępca Pełnomocnika Dy-
rektora ICHB ds. PCSS) oraz Mariusz 
Szefera (Dyrektor Biura Projektów In-
formatycznych Urzędu Miasta Toru-
nia). Tak zróżnicowany panel uczestni-
ków zagwarantował ciekawą dyskusję, 
dał możliwość wymiany różnych – czę-
sto pozostających ze sobą w opozycji 
– podglądów na zagadnienie jakim jest 
inteligentne miasto/inteligentna gmina. 
Z drugiej strony stał się okazją do wza-
jemnej wymiany doświadczeń, warto-
ściowych spostrzeżeń oraz inspiracji do 
dalszych działań dla poprawy jakości 
otaczającej nas rzeczywistości. 

 Druga debata, poprowadzona przez 
mgr Adama Olszewskiego (pracownika 
Poznańskiego Centrum Superkompu-
terowo-Sieciowego), dotyczyła Design 
Thinking czyli innowacyjnych usług 
i produktów, myślenia projektowego 
dostarczającego twórcze rozwiązania. 
Do panelu dyskusyjnego poświęcone-
mu temu zagadnieniu zaproszeni zosta-
li: Maciej Cybulski (Prezydent Polsko-
-Amerykańskiej Izby Gospodarczej), 

Wojciech Wencel (Managing Director 
SUMM-IT), Artur Kruczyk (Członek 
Zarządu AMAZON) oraz Wiktor Lu-
bieniecki (Doradca Burmistrza Miasta 
i Gminy Prusice). W trakcie tego pa-
nelu dyskusyjnego dowiedzieliśmy się 
jaki jest (i czy w ogóle jest?) sposób 
na udany produkt i jaką rolę w procesie 
wdrażania nowych technologii i rozwią-
zań w przedsiębiorstwach oraz samo-
rządach odgrywa myślenie projektowe? 
Prelegenci podzielili się także swoimi 
doświadczeniami w zakresie trudności, 
na jakie napotykali wdrażając innowa-
cyjne. Okazało się, że za każdym suk-
cesem tzw. topowym produktem stoi 
szereg wcześniejszych niepowodzeń, 
które wzbogacają o nowe doświadcze-
nia i wskazują kierunki dalszych dzia-
łań. 

Zwieńczeniem przeprowadzonych 
dyskusji były popołudniowe warszta-
ty tematycznie powiązane z debatami. 
Uczestnicy podzieleni na grupy praco-
wali nad innowacyjnymi projektami. 
Efekty tej współpracy okazały się impo-
nujące. Kluczem do osiągnięcia sukce-
su przy wprowadzaniu innowacyjnych 
rozwiązań jest przede wszystkim wia-
ra w ich powodzenie i konsekwencja 
w działaniu. 

Serdecznie polecamy Państwa uwa-
dze odwiedzanie strony internetowej 
poświęconej konferencji: www.odko-
dowany.pl, na której systematycznie po-
jawiać się będą materiały poświęcone 
działaniom na styku samorządu i biz-
nesu. Już teraz zapraszamy na przyszło-
roczną edycję konferencji. Do zobacze-
nia w roku 2019! 

 ~ Dagmara Orlik, TCWP

INNOWACJE 
ODKODOWANE!
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Zapraszamy do uczestnictwa w pikniku rodzinnym, który odbędzie się w Sa-
dach 23 czerwca w nowym parku na końcu ul. Poprzecznej (przed magazy-
nami Coca-Coli) 

Zapewniamy moc atrakcji dla dzieci jaki i dorosłych, a wśród nich m.in.:
- rozpoczęcie pikniku, godz. 14.00
- parada traktorów ulicami naszej Gminy
- prezentacja zabytkowych ciągników przez cały czas trwania imprezy
- przejażdżki na przyczepie ciągniętej przez zabytkowe traktory
- przejażdżki samochodami militarnymi
- pokaz wozu strażackiego OSP Lusowo
- dmuchane zjeżdżalnie oraz plac zabaw
- malowanie twarzy
- pyszne domowe przysmaki
- food trucki
- wata cukrowa i popcorn
Zabawa taneczna roz-

pocznie się o godz. 20.00 – 
zagrają „Bugaje” z Tarno-
wa Podgórnego!

Piknik współfinansowa-
ny jest z Budżetu Inicjatyw 
Społecznych Gminy Tar-
nowo Podgórne.

 ~ Marcin Orzeł

RETRO SHOW – w Sadach

2 CZERWCA (SOBOTA)
PARK 700-LECIA W TARNOWIE PODGÓRNYM

WSTĘP WOLNY
PROGRAM
14:00  SZKOŁA TAŃCA DBST 
15:00  MAŻORETKI GMINY TARNOWO PODGÓRNE
15:30  LAUREACI ROZŚPIEWANEJ GMINY 2018
16:00  ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA LUDOWEGO MODRAKI 
16:30  ILUZJONISTA SABO
17:00  OGŁOSZENIE WYNIKÓW I TURNIEJU GRAND PRIX GMINY 
  TARNOWO PODGÓRNE W PIŁCE SIATKOWEJ PLAŻOWEJ
18:00  WOKALISTKA EWA CZAJKA
19:00  ZESPÓŁ FOX
20:00  ZESPÓŁ NEXT 
21:00  ZABAWA TANECZNA 

DO GODZ. 18:
ANIMACJE DLA DZIECI Z MOZAIKĄ

DMUCHAŃCE 
STRZELNICA - BRACTWO KURKOWE STRZELNICA 

POKAZ SPRZĘTU WOJSKOWEGO 
GASTRONOMIA

SOŁTYS I RADA SOŁECKA TARNOWA 
PODGÓRNEGO ZAPRASZAJĄ NA

Festyn Rodzinny
Sołtys wraz z Radą Sołecką Tarnowa Podgórnego zapra-

szają na cykl sześciu jednodniowych wycieczek, podczas 
których możliwe będzie zapoznanie się z terenami poło-

żonymi w nieodległej okolicy Poznania:
• wycieczka Szlakiem Piastowskim zawierająca w sobie 

m.in. Skansen Miniatur w Pobiedziskach, Pola Lednickie, 
Ostrów Lednicki, Wielkopolski Park Etnograficzny, Gnie-
zno, zaplanowana została na 26 maja – koszt ok. 45 zł (w tym 
obiad, transport, przewodnik).

• Poznań – korzenie państwa polskiego: Stare Miasto, Wzgó-
rze Św. Wojciecha, kościół karmelitów bosych, cmentarz Za-
służonych Wielkopolan, Plac Adama Mickiewicza, Dzielni-
ca Cesarska, Malta, Ten drugi z serii wyjazdów odbędzie się 
w czerwcu.

Dalsze podróżowanie jest uzależnione od zainteresowania 
i możliwości organizacyjnych. Na cztery kolejne wycieczki so-
łeckie wytypowano: 

• Puszczykowo – Rogalin – Kórnik, 
•  Winna Góra – Miłosław – Kołaczkowo – Pyzdry – Ciążeń 

– Ląd, 
• Turew – Lubiń – Gostyń – Soplicowo, 
• Pałace południowej Wielkopolski tj. Gołuchów, Śmiełów, 

Dobrzyca. 
Bliższych informacji udziela oraz zapisów dokonuje Sołtys 

Tarnowa Podgórnego Piotr Owczarz, tel. 603 601 933.
~ Sołectwo TP

Cykl jednodniowych wycieczek 
z Sołectwem Tarnowo Podgórne

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

Trwa projektowanie ul. Pszennej

Pozostałe
Trwa opracowanie projektu wykonawczego na budo-
wę Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgór-
nym. 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

Trwają remonty w mieszkalnych budynkach komu-
nalnych

Trwają remonty w świetlicach gminnych

Sprawdź, co się 
dzieje w Twojej 
miejscowości
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DNI
GMINY C A  2 0 1 8 

Scena 9.06
15.00 Rozpoczęcie imprezy
15.05 Rewia Mażoretek
16.30 Animacje dla dzieci z MOZAIKĄ
17.00 koncert: Norbi
18.00 Rowerowe Show
18.30 Laureaci Rozśpiewanej Gminy 2018
19.00 koncert: Sandra Rugała
20.00 koncert: The Postman
21.00 powitanie  przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

Poza sceną:
15.00 - Otwarcie strefy rozrywki i stoisk gastronomicznych 
Akademia rowerowa – (od 18.00 Rowerowe Show) 
Animacje dla dzieci z MOZAIKĄ
Wesołe miasteczko

Scena 10.06
15.00 Animacje dla dzieci z MOZAIKĄ
16.00 II Ogólnopolski Festiwal Coverów
20.30 Finał Festiwalu Coverów: WIND CAMERAL ORCHESTRA - 
        MICHAEL JACKSON – orkiestra pod dyr. Pawła Joksa i goście

Poza sceną:
13.00 - Otwarcie strefy rozrywki i stoisk gastronomicznych 

 Animacje dla dzieci z MOZAIKĄ
Wesołe miasteczko

ZAPRASZAMY

w
w

w
.tarnow

o-podgorne.pl

21.30 GWIAZDA WIECZORU-ANNA WYSZKONI
23.00 Pokaz Fajerwerków

Stadion Tarnowo Podgórne ul. 23 Października KURIER
G  M  I  N  N  Y pl

PATRONI MEDIALNI:
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W ramach cyklu „Spotkajmy się w Powiatowej 17”, 
organizowanego przez Fundację Barak Kultury 
i poznańską redakcję „Gazety Wyborczej”, wspie-

ranej przez Powiat Poznański 18 kwietnia odbyła się debata na 
temat komunikacji publicznej w naszej Gminie i szerzej w Po-
wiecie Poznańskim. Za stołem prezydialnym zasiedli Staro-
sta Jan Grabkowski, Wójt Tadeusz Czajka, Sołtys Baranowa 
Mieczysław Paczkowski i Anna Łoszczyńska z Fundacji Tri-
folium.

W naszej Gminie transport publiczny to bardzo ważna kwe-
stia – przede wszystkim dlatego, że jesteśmy drugim w Wiel-
kopolsce (po Poznaniu) miejscem pracy dla osób dojeżdżają-
cych. Dobrze byłoby, gdyby dojeżdżający zamiast samochodu 
wybierali transport publiczny: teraz autobusowy, a w dalszej 
perspektywie – kolejowy w ramach Poznańskiej Kolei Metro-
politarnej. 

Oczywiście obecnie Tarnowo Podgórne nie ma połączenia 
szynowego z Poznaniem, ale zabiegi o jego wybudowanie 
trwają od kilku lat. – Mamy już wstępnie wyznaczoną trasę: 
z poznańskiego Dworca Głównego do Ławicy, a potem wzdłuż 
ul. Bukowskiej aż do ronda w Przeźmierowie. Tam skręcałaby 
w stronę drogi krajowej nr 92, następnie biegłaby do Tarno-
wa Podgórnego, do końcowego przystanku w pobliżu Tarnow-
skich Term – wyjaśnia założenia Wójt Tadeusz Czajka. 

Komunikacyjne plany na terenie
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Gminy Tarnowo Podgórne

Powodzenie tego projektu jest uza-
leżnione od możliwości sfinansowania 
przez środki z Unii Europejskiej. Tym-
czasem już dzisiaj nasza Gmina reali-
zuje działania na rzecz poprawy jako-
ści usług transportowych świadczonych 
przez spółkę TPBUS. Dzięki wsparciu 
unijnemu Gmina kupi dziewięć nisko-
emisyjnych autobusów (w tym 1 prze-
gubowy). Pojazdy będą niskopodło-
gowe, trzydrzwiowe, z automatyczną 
skrzynią biegów. Będą również zawie-
rały szereg udogodnień dla osób niepeł-
nosprawnych (więcej informacji na ten 
temat na str. 18).

Poprawa warunków komunikacyj-
nych w naszej Gminie to także budowa 
nowych połączeń drogowych – przecież 
poprawa warunków podróżowania sa-
mochodem wpływa nie tylko na komfort 
i szybkość poruszania się, ale też na bez-
pieczeństwo wszystkich użytkowników 
dróg. Planowane są zatem nowe ciągi 
komunikacyjne: wschodnia obwodnica 
Tarnowa Podgórnego  i Przeźmierowa 
(łącząca ul. Rzemieślniczą z ul. Bukow-
ską). Ważne dla poprawy komunikacji 
będą również nowe połączenia Bara-
nowa z wiaduktem w Swadzimiu oraz 
dalej tegoż wiaduktu z ul. St. Batorego 
w Batorowie. W dokumentach plani-
stycznych jest także obwodnica Lusowa 
i odchodząca od niej droga do wiaduktu 
Marianowskiego (Amazon). 

Przebieg połączeń drogowych oraz 
Poznańskiej Kolei Metropolitarnej po-
kazuje mapka.

~ ARz 
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20 kwietnia przy Urzędzie Gminy w Tarnowie Pod-
górnym przedstawiciele WSPR w Poznaniu – ra-
townicy medyczni – zaprezentowali system Kan-

goofix. System ten – pochodzenia brytyjskiego - umożliwia 
bezpieczne przewożenie niemowląt w bezpośrednim kontak-
cie z opiekunem. Pozycja, w której przewożone jest dziecko 
(rodzic przypięty do fotela a dziecko do niego specjalnymi 
„szelkami”), w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo oraz 
komfort transportu obojgu przewożonym pacjentom. Obsada 
karetki podkreślała, że urządzenie Kangoofix bardzo dobrze 
sprawdza się podczas akcji ratowniczych i podziękowała ser-
decznie za życzliwość i zrozumienie dla działań służb ratun-
kowych WSPR w Poznaniu. 

Nasza Gmina przekazała 5 kompletów Kongoofix o łącznej 
wartości około 10 tys. zł. – Zawsze pozytywnie odpowiada-
my na inicjatywy wpływające na podwyższenie poziomu bez-
pieczeństwa nie tylko mieszkańców gminy, ale również innych 
społeczności – podkreślił Wójt Tadeusz Czajka. 

21 kwietnia w późnych godzi-
nach wieczornych w rejonie 
strażnicy OSP w Tarnowie 

Podgórnym przeprowadzono wspólne 
ćwiczenie ratownicze jednostek PSP 
i OSP. Ćwiczyła gminna jednostka OSP 
z Tarnowa Podgórnego oraz Jednost-
ka Ratowniczo Gaśnicza nr 4 z Pozna-
nia. Głównym celem ćwiczenia pro-
wadzonego w warunkach ograniczonej 
widoczności było prowadzenie dzia-
łań z zakresu ratownictwa drogowego 
oraz udzielania pierwszej przedmedycz-
nej pomocy osobom poszkodowanym. 
Nadzór merytoryczny nad działaniami 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
sprawował zawodowy ratownik Paweł 
Kornacki, który już ponad rok prowa-
dzi cykliczne szkolenia z gminnymi jed-
nostkami OSP. 

Scenariusz zakładał zdarzenie drogo-
we, w rezultacie którego w uszkodzo-
nym pojeździe uwięzione zostały oso-
by ranne, do których należało dotrzeć 
w jak najkrótszym czasie, by udzielić 
niezbędnej pomocy. Wyznaczony zespół 
ochotników stosując między innymi no-
życe hydrauliczne Lukas wykonywał 
dostęp do poszkodowanych wycinając 
poszczególne elementy pojazdu. W tym 
samym czasie drugi zespół ratowników 
nawiązywał z nimi kontakt, by dokonać 
wstępnej identyfikacja obrażeń i ocenić 
ich stan zdrowia. Po wydostaniu ofiar 

wypadku z wraku pojazdu (wrak pozy-
skany od firmy Grupa Krotoski-Cichy 
z Wysogotowa – dziękujemy!) przepro-
wadzono niezbędne działania w zakre-
sie pierwszej pomocy.

W trakcie działań „zawodowcy” 
z JRG 4 aktywnie włączali się do dzia-
łań, by podpowiadać pewne rozwiąza-
nia, wynikające z ich wiedzy i dużego 
doświadczenia.

Po zakończeniu ćwiczenia przeprowa-
dzono szczegółową analizę poszczegól-
nych faz działań ratowników z OSP. Ko-
ledzy z PSP wysoko ocenili umiejętności 
i wiedzę teoretyczną druhów z Tarnow-
skiej OSP podkreślając dobrą organiza-
cję i kierowanie działaniami. Również 
ratownik medyczny stwierdził, że pro-
wadzone prze niego szkolenie przyniosło 
oczekiwane rezultaty w postaci spraw-
nego i zgodnego z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy poszkodowanym.

Bardzo dziękujemy kolegom z JRG 4 
z Poznania za ich udział, cenne wska-
zówki i uwagi. Współpraca naszych jed-
nostek z jednostkami PSP z Poznania 
(szczególnie JRG 4) układa się bardzo 
dobrze i stanowi gwarancję skutecznych 
działań ratowniczych w tym rejonie po-
wiatu poznańskiego. 

~ Andrzej Goszczyński
Obrona Cywilna  

i Zarzadzanie Kryzysowe 

Bezpieczniejszy transport dzieci

Z informacji przekazanych przez pracowników WSPR wy-
nika, że poznańskie pogotowie jest pierwszą placówką w kraju 
stosującą tego typu urządzenia (wszystkie 24 Zespoły Ratow-
nictwa Medycznego).

~ Andrzej Goszczyński
Obrona Cywilna i Zarzadzanie Kryzysowe

Nocne ćwiczenia strażaków



maj 2018 | sąsiadka~czytaj |    13

~ aktualności

Fundacja Gesta, przy wsparciu Gminy Tarnowo Podgór-
ne, zaprosiła mieszkańców na podróż do czasów śre-
dniowiecza. 21 i 22 kwietnia w Parku 700-lecia wyrosła 

Wioska Żywej Archeologii – rozpoczął się Jarmark średnio-
wieczny i Jare Gody. Przez dwa dni rzemieślnicy pokazywali 
dawne rzemiosło oraz wystawiali swoje wyroby. Można było 
obejrzeć także pokazy kuglarzy, występy kuglarzy i teatru, 
który z dużym zaciekawieniem oglądali zarówno najmłodsi, 
jak i dorośli. Zainteresowanie i podziw wzbudzali wojowie 
(zwłaszcza podczas turniejów!). Nie brakowało chętnych do 
pobrudzenia sobie rąk na warsztatach garncarskich (okazuje 
się, że starsi i młodsi Tarnowianie potrafią garnki nie tylko 
tłuc, ale i lepić). U powroźnika można zaś było ukręcić so-
bie powróz, nie tylko na własną szyję. Jak zawsze wzięciem 
cieszyły się opowieści i gawędy Jarla Roberta Sigmundssona 
zarówno o degustowanym jadle i napitkach, ale i o najdaw-
niejsze historii Polski i Europy. Wszystkiego można było do-
tknąć i posmakować, a piękna pogoda tym bardziej zachęcała 
do spędzenia czasu w średniowiecznym klimacie.

Wydarzenie w Tarnowie Podgórnym odbywało się w ramach 
Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 – projekt 
był współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne. 

~ Fundacja Gesta

Drugie w Polsce Centrum Ini-
cjatyw Rodzinnych zosta-
nie oficjalnie otwarte 22 maja 

w Lusówku. Pomysłodawcą utworzenia 
nowej instytucji jest ks. Adam Przewoź-
ny – proboszcz Parafii pw. św. Rity. 

Centrum oficjalnie zacznie działać już 
22 maja. – Do Lusówka sprowadza się 
coraz więcej rodzin z dziećmi, wielu ro-
dziców, żeby wziąć udział w ciekawym 
wydarzeniu, musi jechać do Tarnowa 
Podgórnego lub Przeźmierowa. Chcę 
stworzyć prorodzinną ofertę na miejscu. 
Kilka tygodni trwały prace nad wstęp-
nym projektem koncepcji CIR Lusówko. 
W minioną środę otrzymałem dokument 
na piśmie. Jego autorką jest Elżbieta 
Lachman – pomysłodawczyni pierwsze-
go w Polsce Centrum Inicjatyw Rodzin-
nych w Poznaniu. Była też współautorką 
pięcioletniej koncepcji działania tej jed-
nostki. Teraz będzie swoją wiedzą i po-
mysłami wspierać Lusówko – mówi ks. 
Adam Przewoźny. 

Założycielem instytucjonalnym jest 
Fundacja Róża św. Rity, która oczeku-
je na rejestrację w sądzie. Do współ-
tworzenia CIR Lusówko zaproszeni 
są wszyscy mieszkańcy, firmy, organi-
zacje pozarządowe i władze. Na adres 
cirlusowko@gmail.com każdy może 
przysłać swoje propozycje i pomysły. 
W centrum dla rodzin ma pojawić się 
ciekawa oferta spędzania czasu wolne-
go od pracy. Będą wydarzenia kultural-

ne, sportowe oraz integracyjne dla doro-
słych i dzieci. Pierwszym z nich będzie 
Dzień Królowej Mamy, który z lokalny-
mi przedsiębiorcami zostanie zorgani-
zowany 27 maja. 

Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Lu-
sówku będzie miało siedzibę w domu 
parafialnym przy ul. Dopiewskiej 11. 
Już dzisiaj do dyspozycji dzieci są tam 
stoły do ping ponga i gry planszowe. 

Z drugiego w kraju Centrum Inicjatyw 
Rodzinnych cieszy się Elżbieta Lach-
man: – Z radością obserwuję rozwój 
CIR-u w Poznaniu. Od początku jego 
funkcjonowania, przy różnych okazjach, 
zachęcam liderów lokalnych społeczno-
ści do zakładania podobnych instytucji. 
Rodzina powinna być w centrum uwa-
gi. Prawie 90 procent młodych Pola-
ków, chce mieć udane życie rodzinne i to 
między innymi do nich trzeba wychodzić 
z nowymi propozycjami. Parafia Lusów-
ko liczy aktualnie ponad 3 tys. osób i dy-
namicznie się rozwija. Mieszkańcy po-
szukują informacji oraz ofert dla siebie 
i swoich dzieci. Ks. Adam Przewoźny ma 
wizję i chociaż znam go krótko, to już 
widzę, że łącząc ludzi, zrealizuje swoje 
śmiałe zamiary – mówi Lachman. 

Do 22 maja powstanie koncepcja 
funkcjonowania CIR Lusówko z pla-
nem na dwa lata. Wiedza zdobyta przez 
Elżbietę Lachman podczas wizyt studyj-
nych w Niemczech i tworzenia poznań-
skiej instytucji dla rodzin ma zapro-

centować w naszej Gminie. Z nowego 
pomysłu księdza proboszcza już cieszy 
się kilka mam dzieci komunijnych. For-
mat i skala działań Centrum przy Do-
piewskiej będzie dostosowana do wiel-
kości i charakteru miejscowości. Do 
życia powołana zostaje nowa instytucja, 
która ma ułatwić i uatrakcyjnić życie ro-
dzinom. 

~ na
Kontakt: cirlusowko@gmail.com
Więcej informacji: ks. Adam Przewoź-

ny, tel. 607 981 781, Elżbieta Lachman, 
tel. 664 486 828

Centrum Inicjatyw Rodzinnych Lusówko

Średniowiecze w Tarnowie 
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 24 kwietnia

59 już sesja Rady gmi-
ny Tarnowo Pod-
górne odbyła się 24 

kwietnia 2018 r. W kolejce do 
uchwalenia czekały 23 projek-
ty uchwał. Zdecydowana więk-
szość z nich dotyczyła spraw 
z zakresu gospodarki nierucho-
mościami. Zgody na zawarcie 
umów prolongujących umo-
wy dzierżaw i najmu na kolejne 
okresy, zezwolenia na kupno lub 
sprzedaż działek, obciążanie słu-
żebnością przesyłu czy odstąpie-
nia od przetargowego sprzeda-
ży nieruchomości zdominowały 
program opisywanej sesji.

Na wstępie jednak Rada Gmi-
ny dokonała zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Tarnowo Podgórne oraz uchwa-
ły budżetowej na bieżący rok. 
Zmodyfikowano plan docho-
dów i wydatków zgodnie z po-
trzebami zjawisk, zachodzących 
w dziedzinie finansów publicz-
nych w obszarze działania na-
szego samorządu. Ciągłe do-
stosowywanie planu, jakim jest 
budżet Gminy, do realiów w tym 
zakresie jest obowiązkiem obu 
organów Gminy. 

Kolejna z uchwał nosiła już 
charakter zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego i dotyczyła terenów 
położonych w Wysogotowie 
w rejonie ulic: Bukowskiej, Ba-
torowskiej, Wierzbowej i Długiej.

Rada Gminy podjęła też 
uchwałę w sprawie podpisania 
umowy partnerskiej, jaka zawar-
ta zostanie między Gminą Tar-
nowo Podgórne a miastem Ka-
mieniec Podolski na Ukrainie. 
Współpraca między naszymi sa-
morządami trwa już od wielu lat 
i ciągle się rozwija. Uroczyste 
podpisanie rzeczonej umowy na-
stąpi zapewne podczas tegorocz-

nych Dni Gminy Tarnowo Pod-
górne. 

W dalszej kolejności Rada 
podjęła uchwałę w sprawie 
utworzenia stałych obwodów do 
głosowania na obszarze Gmi-
ny, ustalenia ich numerów, gra-
nic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych. Dokonano 
też przyjęcia kilku regulaminów 
oraz wykazu kąpielisk na terenie 
Gminy. 

W dalszej kolejności omó-
wiono sprawozdania z prac Ko-
misji Rady za I kwartał 2018 r. 
oraz zadawano pytanie dotyczą-
ce prac Wójta w okresie między 
sesjami. Jak zwykle dość eksplo-
atowany był punkt porządku ob-
rad zawierający interpelacje rad-
nych oraz wolne głosy i wnioski. 

Protokół z opisywanej sesji 
jest już dostępny w formie pli-
ku audio na stronie internetowej 
Gminy. Kolejna sesja organu sta-
nowiącego przewidziana jest na 
5 czerwca. Najważniejszy punkt 
porządku obrad dotyczyć będzie 
uchwały w sprawie absolutorium 
dla Wójta za wykonanie budżetu 
za rok ubiegły.

~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Rada podjęła 
uchwałę w sprawie 
utworzenia stałych 

obwodów do 
głosowania na 

obszarze Gminy

Bezpieczeństwo to wartość, dzięki której mieszkańcy 
mogą realizować założone cele i aspiracje. Jest ono 
elementem ogólnie przyjętego ładu społecznego, gwa-

rantującym lepszą jakość życia na danym terenie. Różne pod-
mioty zapewniają obywatelom bezpieczeństwo, jednak bardzo 
ważnym elementem pozostaje edukacja w zakresie ochrony 
lub przeciwdziałaniu przez zagrożeniami, czyli szeroko rozu-
miana profilaktyka i prewencja.

Bezpieczeństwo nie tylko nasze, ale i naszych bliskich,  
a także naszego mienia przed wszystkim zależy od nas samych, 
od naszej wiedzy, przewidywania sytuacji, zdrowego rozsąd-
ku czy też zapobiegliwości. Dlatego nie tylko działania służb 
odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo jest ważnym 
elementem. Bardzo skutecznym sposobem na podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa jest tzw. samopomoc sąsiedzka. 
W praktyce znane są przykłady, że sąsiedzi wzajemnie odbie-

rają sygnały „alarmowe”, a przede wszystkim 
reagują na nie. Pojawienie się w okolicy obcej 
osoby czy obcego samochodu często może być 
sygnałem, że ktoś (intruz?), kto ma niekoniecznie pokojowe 
zamiary, pojawił się w naszej okolicy. Trzeba przyjąć, że dom 
to najbliższa człowiekowi przestrzeń i dlatego współdziałanie 
wszystkich może zminimalizować ryzyko zagrożenia.

Ogólna zasada bezpieczeństwa głosi, iż bezpieczeństwo 
będzie tyle skuteczne, na ile skuteczne będzie jego najsłabsze 
ogniwo. Kolejny zatem raz zwracam się z prośbą do Pań-
stwa i z apelem, by wszystkie niepokojące sytuacje i zdarze-
nia zgłaszać bezpośrednio do Policji, Straży Gminnej, Urzędu 
Gminy czy Sołtysa. Tylko bezpośredni przepływ informacji 
może zminimalizować zagrożenie bezpieczeństwa.

~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Bezpiecznie na co dzień
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Kronika policyjna
1 kwietnia, Batorowo ul. Skośna: 

z terenu firmy nieznany sprawca dosta-
wiając metalowe kontenery przed okno 
pomieszczenia biurowego, wybił w nim 
szybę, a następnie dokonał kradzieży 
sejfu z zawartością pieniędzy. War-
tość strat 42 245 zł na szkodę firmy. 

6 kwietnia, Baranowo, ul. Wypoczyn-
kowa: z terenu przed posesją niezna-
ny sprawca dokonał kradzieży pojaz-
du marki Renault Clio. Wartość strat  
31 815 zł na szkodę osoby prywatnej. 

11 kwietnia, Ceradz Kościelny,  
ul. Bukowska: nieznany sprawca z te-
renu posesji dokonał kradzieży rowe-
ru marki MERIDA MATIS 20 o wartości  
800 zł na szkodę osoby prywatnej. 

22 kwietnia, Przeźmierowo, ul. Rze-
mieślnicza: z terenu przed posesją 
nieznany sprawca dokonał kradzieży 

pojazdu marki Hyundai IX 35. Wartość 
strat 60 000 zł na szkodę osoby pry-
watnej. 

27 kwietnia, Tarnowo Podgórne,  
ul. Niklewicza: z terenu przed pose-
sją nieznany sprawca dokonał kradzie-
ży pojazdu marki Mercedes GLC. War-
tość strat 250 000 zł na szkodę osoby 
prywatnej. 

Postępowania w powyższych sprawach 
prowadzi KP Tarnowo Podgórne, 

W kwietniu 2018 roku policjanci Ko-
misariatu Policji w Tarnowie Podgór-
nym na terenie Gminy Tarnowo Pod-
górne zatrzymali na gorącym uczynku  
12 sprawców przestępstw, w tym 5 nie-
trzeźwych kierujących,

~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk  
kierownik RD Baranowo

Rewir Dzielnicowych w Barano-
wie wraz ze Strażą Gminną Tar-
nowo Podgórne w ramach działań 

profilaktycznych w związku z informa-
cjami od mieszkańców oraz przeprowa-
dzonej analizy do 30 czerwca 2018 r. 
dokonywać będą kontroli zdiagnozowa-
nego zagrożenia w rejonie służbowym tj. 
-	 	rejon	 przyległy	 do	 ul.	 Łanowej,	
Ogrodowej	 i	 Kościelnej	 w	 Prze-
źmierowie:	

 •  nieprawidłowe parkowanie na 
drogach publicznych, 

 •  niestosowanie się przez kierują-
cych do znaku B-36 zakaz zatrzy-
mywania,

-	 	rejon	przyległy	do	ul.	Rolnej	i	Sza-
motulskiej	w	Baranowie:	

 •  nieprawidłowe parkowanie na 
drogach publicznych, 

 •  niestosowanie się przez kierujących 
do znaku B-36 zakaz zatrzymywa-
nia,

-	 	rejon	przyległy	do	ul.	Niklewicza	
i	Jeske	w	Tarnowie	Podgórnym:	

 •  spożywanie alkoholu oraz środ-
ków odurzających w miejscach 

publicznych głównie na terenie 
osiedla mieszkaniowego,

 •  dewastacje mienia również na te-
renie lub w rejonie osiedla miesz-
kaniowego,

-	 	rejon	 przyległy	 do	 ul.	 Poprzecz-
nej,	 Lipowej	 oraz	 Lusowskiej	
w	Sadach	-	ograniczenie	występo-
wania	wykroczeń	w	ruchu	drogo-
wym	tj.:	

 •  niestosowanie się przez kierują-
cych do znaku B-5 zakazu wjazdu 
pojazdów ciężarowych oraz znaku 
zakazu wyprzedzania B-25, 

 •  uniemożliwiania przejścia przez 
drogę pieszym w wyznaczonym 
miejscu w związku z brawurową 
jazdą kierujących lub powodują-
cych zagrożenia w ruchu drogo-
wym,

-	 	rejon	przyległy	do	Oś.	Morskiego	
w	Lusówku:	

 •  kradzieże i włamania do mieszkań 
na terenie osiedla, 

 •  podejrzane osoby i pojazdy na te-
renie i w rejonie przyległym do 
osiedla mieszkaniowego.

Zakładanym celem do osiągnięcia bę-
dzie ograniczenie występowania aktów 
chuligańskich, dewastacji mienia, spo-
żywania alkoholu w miejscach publicz-
nych, wykroczeń w ruchu drogowym 
oraz kradzieży i włamań do mieszkań 
a tym samym poprawa poczucia bezpie-
czeństwa u obywateli,

W przypadku informacji oraz sugestii 
mieszkańców o innych rejonach zagro-
żonych w Gminnie Tarnowo Podgórne, 
w których niezbędna jest interwencja 
Policji i Straży Gminnej, będą one pod-
dawane szczegółowej analizie i zleca-
ne do realizacji dzielnicowym Rewiru 
Dzielnicowych Referatu Prewencji KP 
w Tarnowie Podgórnym z siedzibą w Ba-
ranowie oraz Straży Gminnej w Tarno-
wie Podgórnym w celu wyeliminowania 
zjawiska patologii społecznej dla popra-
wy bezpieczeństwa mieszkańców naszej 
Gminy. 

~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk,  
Kierownik RD Baranowo

Działania profilaktyczne Policji
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Rok 2018 dla parafii w Lusowie 
jest rokiem szczególnym. 100 lat 
temu, dokładnie 23 czerwca 1918 

roku, został poświęcony kościół pod we-
zwaniem św. Jadwigi i św. Jakuba Aposto-
ła w Lusowie. Z tym ważnym jubileuszem 
zbiega się też 730 rocznica erygowania tu-
tejszej parafii, które to wydarzenie miało 
miejsce 15 sierpnia 1288 roku.

Pierwsze zapiski dotyczące Lusowa 
związane są dokumentem księcia Miesz-
ka III z roku 1146, w którym „po zwy-
cięstwie, które odniósł w Poznaniu, wieś, 
która nazywa się Lusowo, razem z chło-
pami w niej zamieszkującymi, oddał 
świętemu Piotrowi na odpuszczenie swo-
ich grzechów”. Oznacza to, że Lusowo 
stało się swego rodzaju wotum wdzięcz-
ności za odniesione zwycięstwo, a wieś 
została darowana biskupowi. Wskutek 
tego katedra otrzymywała dziesięciny, 
a wieś korzystała z opieki duszpaster-
skiej. 
Erygowanie	parafii
Trudno powiedzieć, kiedy w Luso-

wie wybudowano pierwszy kościół. Do-
kumenty wizytacyjne z lat 1777-1784 
mówią, że świątynia była wybudowa-
na w roku 1244 i stanowiła filię parafii 
w Kiekrzu. Jest to jednak zapis odległy 
o ponad 500 lat od tego wydarzenia... 
Pewne jest, że w roku 1288 biskup Jan 
Gerbicz erygował parafię, do której włą-
czył wsie: Lusowo, Lusowiec (dzisiejsze 
Lusówko), Tarnowo, Kobylniki, Sady, 
Swadzim oraz Sierosław. Jest to najstar-
szy zachowany dekret erygujący parafią 
i wyznaczający jej granice w Archidiece-
zji Poznańskiej. 
Drugi	kościół
W XV wieku wystąpiła potrzeba bu-

dowy nowego kościoła, parafia została 
wówczas ponownie erygowana (1419 r.) 
i rozpoczęła się budowa kościoła z cegły 
palonej. Była to świątynia gotycka z ma-
sywnymi ścianami i skromnym wystro-
jem. Posiadała jedną trójprzęsłową nawę, 
prezbiterium oraz zakrystię. Jej konsekra-
cji 31 maja 1499 roku dokonała biskup 
Wojciech z Bydgoszczy, sufragan poznań-
ski, a dedykował ją Najświętszej Maryi 
Pannie, św. Jakubowi i św. Jadwidze. 

Ciekawostką z tych odległych czasów 
jest to, że już w roku 1663 odnotowu-
je się informację, że w Lusowie istnieje 
szkoła.

W 1776 roku podjęto się renowacji 
kościoła. Oczywiście zachowana zosta-
ła dotychczasowa bryła budynku. Dach 
został pokryty dachówką korytkową, 
a obok świątyni stanęła wieża z pokry-
ciem dachu blachą cynkową. Światło 
do kościoła wpadało przez witraże 
w siedmiu ostrołukowych oknach (jeden 
w zakrystii) i oświetlało bielone ściany, 
trzy ołtarze i ceglaną posadzkę. Z tamtego 
kościoła do naszych czasów zachowało 
się prezbiterium, które nazywane jest 
dziś Kaplicą Patronów, oraz znajdujący 
się w nim dawny ołtarz główny z obra-
zem ukazującym Najświętszą Maryję 
Pannę, św. Jakuba i św. Jadwigę, który 
pochodzi z lat 1776-1780. 
Czas	na	nowy	kościół
Czas zostawia swój ślad na dziełach 

ludzkich rąk. W roku 1831 ks. prob. Mi-
kołaj Bątkiewicz, opisując w jednym ze 
sprawozdań stan kościoła, zwracał uwa-
gę, że wiele jest tu rzeczy starych, wypo-
sażenie kościoła niezbyt bogate, a organy 
w nim stare i zrujnowane. XIX wiek rze-
czywiście nie był dobry dla lusowskiego 
kościoła. Dokonywano wprawdzie róż-
norakich napraw, malowano ściany, ale 
jednocześnie rodziła się coraz większa 
potrzeba radykalnej zmiany. 

23 września 1906 roku, podczas ze-
brania Dozoru Kościelnego z ks. pro-
boszczem Ignacym Serdeckim, zadecy-
dowano, że niezbędna jest przebudowa 
świątyni. Stary kościół był w złym sta-
nie, a ponadto parafia się rozrastała – li-
czyła już ponad 2700 wiernych – przez 
co nie był on w stanie pomieścić ludzi na 
modlitwie. 

Pod stworzeniu kilku koncepcji prze-
budowy i staraniach u władz niemiec-
kich ostatecznie zaakceptowano projekt 
kościoła przygotowany przez Pruskie 
Królewskie Ministerstwo Budowlane 
i w lutym 1912 roku zakupiono cegłę na 
budowę kościoła. Mimo braku pozwole-
nia budowlanego tego samego roku za-
ciągnięto pożyczkę, a w styczniu 1913 
roku rozpoczęto rozbiórkę starego ko-
ścioła i budowę nowego – tego, który 
obecnie służy mieszkańcom parafii i go-
ściom. 

Niestety budowlany zapał parafian 
i pragnienie posiadania nowej świątyni 
nie wystarczyły, by sfinalizować budo-
wę. Prace zostały przerwane z powodu 

wybuchu I wojny światowej i wznowione 
dopiero w listopadzie 1915 roku, a całą 
inwestycję sfinalizowano w początkach 
1918 roku, tak że już 23 czerwca 1918 
roku poświęcenia kościoła, czy jak po-
pularnie mówimy „konsekracji” dokonał 
arcybiskup poznański i gnieźnieński Ed-
mund Dalbor, Prymas Polski, który na-
stępnego roku został mianowany kardy-
nałem.
730-lecie	parafii	i	100-lecie	kościoła
Rok 2018 to dla lusowskiej wspólnoty 

parafialnej Jubileuszowy Rok 100-lecia 
poświęcenia kościoła, który zbiega się ze 
100-leciem odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Dla parafii, jako wspólno-
ty wiernych, to również czas obchodów 
730. rocznicy jej erygowania, faktu, któ-
ry miał miejsce w 1288 roku.

Szczególną pamiątką Jubileuszu 
100-lecia poświęcenia kościoła będzie 
ołtarz stały w świątyni, który zostanie 
konsekrowany przez księdza arcybisku-
pa Stanisława Gądeckiego w	 sobotę,	
16	czerwca	2018	r.,	podczas	mszy	św.	
o	 godz.	 17.00. Jego projekt został wy-
konany przez ks. prałata Mariana Le-
wandowskiego, wieloletniego dyrektora 
Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu 
i projektanta wielu posoborowych ołta-
rzy.

Zapraszamy do wspólnego świętowa-
nia 100-lecia wszystkich mieszkańców 
naszej gminy, zwłaszcza tych, którzy od 
dawna chętnie odwiedzają kościół w Lu-
sowie. To świętowanie rozciągnie się też 
na niedzielę, 17	 czerwca.	 Tego	 dnia	
o	13.00	rozpocznie	się	rodzinny	„Pik-
nik	100-lecia”, który potrwa przez całe 
popołudnie. Do zobaczenia w Lusowie!

~ ks. prob. Dariusz Madejczyk

LUSOWO ŚWIĘTUJE  
730-lecie parafii i 100-lecie kościoła
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Na starym cmentarzu ewangelickim w Tarnowie Pod-
górnym – w Parku Pamięci 13 kwietnia postawiono 
nowy krzyż.

Stary, ponad stuletni krzyż został odrestaurowany przez Je-
rzego Starostę w ramach prac związanych z odbudową cmen-
tarza w czerwcu 1997 r. Mimo starannej pracy nie wytrzymał 
warunków atmosferycznych, jego poprzeczna belka próchnia-
ła i od czasu do czasu odpadała fragmentami na ziemię. 

Inicjatywę postawienia nowego krzyża podjął pastor Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej z Poznania – ks. Marcin Kotas. Do 
swojego pomysłu przekonał dyrekcję, wychowawców i pod-
opiecznych Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wielkopol-
skim. Dla nich było to kolejne zadanie na rzecz ratowania od 
zapomnienia starych cmentarzy ewangelickich (niemieckich 
i olenderskich), znajdujących się wokół Grodziska Wielkopol-
skiego. Prace te wykonują od lat, porządkując cmentarze, na 
niektórych odbudowując fragmenty murów czy bram oraz sta-
wiając wykonane przez siebie krzyże. W tym pięknym eku-
menicznym dziele towarzyszy im duchowo pastor poznańskiej 
parafii. 

W ubiegłym roku, podczas uroczystości odsłonięcia kolej-
nego krzyża w Kąkolewie (gmina Grodzisk Wlkp.), pastor 
Marcin Kotas wspomniał o potrzebie nowego krzyża na cmen-
tarz w Tarnowie Podgórnym. Prośba została podjęta. Przed-
stawiciele Zakładu byli jesienią ubiegłego roku na cmentarzu 
w Tarnowie Podgórnym na wizji lokalnej i zrobili pomiary. 
Zakład pozyskał od ofiarodawcy – firmy Dąbex z Grodzi-
ska Wielkopolskiego dębowy budulec. We własnej pracow-
ni stolarskiej krzyż został wykonany przez wychowanków 
i pracowników Zakładu i w dwóch elementach przywieziony  
13 kwietnia na miejsce. Podnośnik do zdemontowania stare-
go krzyża i zamontowania nowego bezpłatnie użyczyła firma 
Henryki i Pawła Korbanek.

I tak, stary cmentarz ma nowy krzyż, być może na kolejne 
100 lat.

Wszystkim, którzy włączyli się do tego dzieła przekazuję 
wyrazy szacunku i podziękowania.

~ Kazimierz Szulc

Nowy krzyż na 
starym cmentarzu 
ewangelickim

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Wszystkich 
Świętych w Tarnowie Podgórnym informuje parafian 
o możliwości nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu or-

topedycznego (m.in. balkonik, łóżko rehabilitacyjne na pilota, 
materac antyodleżynowy).

Informacje pod nr tel. 693 136 440 (Jędrzej Rost).
~ Caritas

Kto potrzebuje

Projekt jest finansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
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Na kolorowo pomalowane autobusy z motywami tę-
czy, liści i kwiatów to wizja przedszkolaków Gmi-
ny Tarnowo Podgórne biorących udział w konkursie 

plastycznym na temat „Ekologicznego transportu publiczne-
go” w ramach projektu „Zwiększenie integracji różnych form 
transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na 
terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w in-
frastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego”. Wy-
graną została uhonorowana praca Michaliny Łosoś z Grupy 
„Sikorki”, Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie 
Podgórnym. 

Zwycięska praca Michaliny znalazła się na plakacie promu-
jącym kampanię zachęcającą mieszkańców Gminy Tarnowo 
Podgórne do wybierania ekologicznego transportu zbiorowe-
go i rowerowego jako podstawowego środka przemieszczania 
się w obrębie Gminy.

Laureatka II miejsca to Amelia Sekuterska z Grupy „Jaskół-
ki” Przedszkola „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgór-
nym. Motywem liści na autobusie ujęła jury konkursu. Z kolei 
III miejsce Szymon Bromber z Grupy „Bociany” z tego same-
go przedszkola zapewnił sobie dzięki wesołej wizji Eco-auto-
busu. Nagrody zwycięzcom wręczył w dniu 29 marca w sie-
dzibie Urzędu Gminy Wójt Tadeusz Czajka.

Tematyka prac nawiązywała do ekologicznego autobusu. 
Zadaniem dzieci było podkreślenie zalet transportu publicz-
nego oraz zachęcenie innych do wybierania tej formy komu-
nikacji zamiast samochodu. Przygotowując się do wykonania 
prac plastycznych przedszkolaki pogłębiły swoją wiedzę na 
temat ekologicznych środków transportu. Dzięki planowa-
nym w szkołach pogadankom również uczniowie i ich rodziny 
zwiększą swoją świadomość ekologiczną w tym zakresie. 

Celem projektu, w ramach którego zorganizowano konkurs, 
jest ograniczenie emisji CO2 dzięki szerokiemu wachlarzowi 
różnorodnych działań inwestycyjnych i informacyjno-promo-
cyjnych, wpływających na poprawę jakości powietrza w gmi-
nie. Z jednej strony gmina chce zainicjować zmianę nawyków 

komunikacyjnych mieszkańców gminy, z drugiej zaś zapropo-
nować alternatywne możliwości transportowe.

Do poprawy standardu życia mieszkańców ma przyczynić 
się zakup czterech niskoemisyjnych autobusów dla gminnej 
spółki TPBUS Sp. z o.o. Pojazdy będą niskopodłogowe, trzy-
drzwiowe, wyposażone w silnik Diesla o klasie spalin Euro 6 
i automatyczną skrzynię biegów. Będą również zawierały sze-
reg udogodnień dla osób niepełnosprawnych. 

TPBUS wyposaży wszystkie pojazdy w boczne tablice kie-
runkowe, wyświetlające numer linii i kierunek jazdy oraz 
urządzenie audio zapowiadające kolejne przystanki. Takie roz-
wiązania ułatwią podróżowanie osobom niewidomym i słabo-
widzącym. A to nie wszystkie udogodnienia, jakie gmina pla-
nuje wprowadzić dla osób niepełnosprawnych. Na nowych 
punktach przesiadkowych w Tarnowie Podgórnym i Prze-
źmierowie postawione zostaną tablice informacji pasażerskiej 
ITS wspierające planowanie podróży w jasny i czytelny spo-
sób. Punkty Bike&Ride zostały tak zaprojektowane, aby mak-
symalnie poprawić bezpieczeństwo pasażerów oraz usprawnić 
i ułatwić podróżowanie komunikacją publiczną zarówno nie-
pełnosprawnym, jak i osobom starszym i rodzicom z dziećmi. 
Postawienie wiat rowerowych i bezpośrednie sąsiedztwo no-
wych miejsc postojowych umożliwi mieszkańcom gminy inte-
growanie różnych form podróżowania z autobusem.

Nowy tabor autobusowy będzie kursować na liniach obsłu-
gujących największą liczbę pasażerów, a jednocześnie prze-
biegających przez punkty najgęściej zaludnione, z najwięk-
szą miejscowością gminy na czele – Przeźmierowem (6 tys. 
mieszkańców). Realizacja projektu pozwoli na wymianę po-
łowy wykorzystywanego aktualnie taboru na tych trasach, po-
chodzącego z lat 2000 – 2002, o klasie emisji spalin Euro 3.

Autobusy będą wykorzystane do obsługi sieci linii 802, 803 
i 804, które zastąpią obecne 02, 04 i 07. Obejmą swym za-
sięgiem miejscowości południowo-wschodniej części Gminy: 
Lusowo, Batorowo, Wysogotowo, Sierosław i Przeźmierowo, 
a Linia 802 dodatkowo Tarnowo Podgórne i Sady. Nowy ta-
bor będzie również kursował na niedawno utworzonej trasie 
pomiędzy Termami w Tarnowie Podgórnym a dworcem PKP 
w Rokietnicy. Dzięki temu mieszkańcy gminy zyskają dostęp 
do kolei. Powstanie też linia nr 803, która połączy węzeł prze-
siadkowy Ogrody w Poznaniu, poprzez Przeźmierowo i gminę 
Dopiewo, z węzłem przesiadkowym na Junikowie. 

Zamierzeniem samorządu jest zwiększenie konkurencyj-
ności gminnego transportu publicznego poprzez optymaliza-
cję komunikacji w obrębie Gminy Tarnowo Podgórne i gmin 
ościennych, w tym w szczególności powiązań z Poznaniem 

Dzieci malują ekologiczny  
transport 

Gmina kupuje nowe  
autobusy, by zminimalizować 

emisję spalin
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oraz integrację transportu autobusowego z tramwajowym 
i kolejowym. Dzięki inicjowaniu łańcuchów ekomobilności, 
ułatwieniu dostępu do różnych form komunikacji zbiorowej, 
jej usprawnieniu i poprawie warunków podróżowania, Gmi-
na Tarnowo Podgórne chce zachęcić mieszkańców do zmiany 
nawyków komunikacyjnych i docelowo poprawić jakość po-
wietrza w gminie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2014-2020.

TARNOWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

zaprasza	na	szkolenie	
„RODO dla mikro i małych przedsiębiorstw”

7	czerwca	2018	r.,	w	godz.	9.00	–	12.00	
Urząd	Gminy	Tarnowo	Podgórne,	ul.	Poznańska	94,	bud.	C,	sala	21,

Na szkoleniu uzyskacie Państwo kompleksowe informacje 
dotyczące:

- d ane osobowe – zasady i podstawy ich przetwarzania 
w RODO:

- dane osobowe,
- zasady przetwarzania w RODO,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych w RODO,
-  prawa i obowiązki RODO (i omówienie czym się różni 

od UODO):
- obowiązki administratorów danych,

- prawa przysługujące podmiotowi danych,
- obowiązkowe szkolenie pracowników,
- rola ABI oraz DPO.

Prowadzenie szkolenia: CompNet Sp. z o.o. 
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy 

o kontakt telefoniczny pod nr tel. 61 89 59 242 lub mailowo 
kontakt@tarnowo-podgorne.pl w celu rezerwacji miejsca. 
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje: www.tcwp.pl. 

W Lusowie, 4 maja, obchodzono Gminny Dzień Stra-
żaka. Uroczystość poprzedziła msza w intencji 
strażaków, w której oprócz druhów i ich rodzin 

uczestniczyli również przedstawiciele władz Gminy. Po mszy 
uczestnicy strażacy przemaszerowali do strażnicy OSP w Lu-
sowie, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń, medali 
oraz okolicznościowych statuetek strażaka dla druhów, którzy 
odbyli najwięcej wyjazdów bojowych. Wójt Tadeusz Czajka 
podziękował wszystkim druhnom i druhom za ich zaangażo-
wanie i poświęcenie a także profesjonalizm w codziennej służ-
bie działaniu na rzecz lokalnej i nie tylko społeczności. Wrę-
czył także przedstawicielom wszystkich jednostek upominki 
w postaci m. in. kamer termowizyjnych, radiotelefonów cyfro-
wych oraz urządzeń nawigacyjnych do wszystkich pojazdów 

Dzień Strażaka w naszej Gminie

bojowych. Przekazany sprzęt i urządzenia uczynią pracę stra-
żaków jeszcze bardziej bezpieczną i skuteczniejszą. 

W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele fir-
my Kimball Electronics, którzy w podziękowaniu za owoc-
ną współpracę przekazali dla OSP w Tarnowie Podgórnym 
pilarkę spalinową. Po części oficjalnej Wójt zaprosił uczestni-
ków uroczystości do restauracji Leśny Zakątek, w której przy 
smacznym posiłku oraz kawie kontynuowano obchody święta. 

~ Andrzej Goszczyński
Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe
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Boisko LKS Morena, czyli w Przeźmierowie 
stadion jak w... Chorzowie!*

Przypatrywanie się rywalizacji zawodników w V Bie-
gu Unijnym, jaki odbył się 1 maja w Przeźmierowie, 
przywiodło do mej głowy wspomnienia, dotyczące po-

czątków zorganizowanej sportowej rywalizacji w powojen-
nej historii naszej miejscowości. Dumne określenie „obiekt 
sportowy” sprowadzało się w Przeźmierowie od wojny do 
końca lat sześćdziesiątych do prymitywnego według dzisiej-
szych standardów miniboiska z krótką bieżnią i skocznią do 
skoku w dal zlokalizowanych na spłachetku ziemi przy szko-
le mieszczącej się przy ul. Leśnej, tam, gdzie dziś bawią się 
dzieci z przedszkola „Zaczarowany Zamek”. Sport i zabawy 
na świeżym powietrzu były wtedy jedyną rozrywką okolicznej 
dziatwy. Radziliśmy sobie wykonując prowizoryczne boiska 
do gry czy korzystając z tego, co w tym zakresie oferowała 
natura, jednak magia wybudowanej infrastruktury sportowej 
działała na nas szczególnie, stanowiąc powód do niezwykłej 
dumy. 

Siermiężna skocznia i szutrowa bieżnia z liniami namalo-
wanymi wapnem wyzwalały w nas emocje i przeżycia niepo-
równywalne z niczym, mobilizując jednocześnie do rywaliza-
cji na nienaturalnie wysokim poziomie. Zawsze też znajdował 
się ktoś, kto – naśladując tembr głosu Bohdana Tomaszew-
skiego – komentował do wyimaginowanego mikrofonu nasze 
osiągnięcia przyrównując je do… sukcesów polskiego lek-
koatletycznego Wunderteamu. Co drugi z nas w takich wa-
runkach wierzył, że jest Sidłą czy Szmidtem. I nie miało przy 
tym żadnego znaczenia, że nasze podniszczone, odziedziczo-
ne po starszych braciach tenisówki poowijane były sznurkiem, 
spodenki i koszulki miały charakter bardziej bieliźniany niż 
sportowy, a wyniki jednak całkiem mierne były! Kochająca 
młodzież i mieszkająca wtedy tuż przy boisku pani kierownik 
Maria Apolinarska, mimo nacisków oświatowej administra-
cji powiatowej, nakazującej przepędzanie dziatwy w godzi-
nach popołudniowych, przymykała oko na zakazy i pozwalała 
nam hasać do woli. Co więcej, Jej mąż niezapomniany Marian 
Apolinarski często wcielał się w rolę arbitra mierząc czas czy 
odległość oraz wyrokując kwestie spalenia skoków. 

Przywołana postać Mariana Apolinarskiego doskonale wpi-
suje się w jeszcze inny aspekt początków zorganizowanej 
sportowej działalności naszego osiedla w tamtych czasach. 
Zainicjował on i prowadził turnieje szachowe, cieszące się 
ogromnym powodzeniem wśród ówczesnej młodzieży. Często 
nie było tylu szachownic czy to w szkole, czy później domu 
kultury, by wszyscy chętni mogli grać! Chlubię się tym, że i ja 
należę do osób, które właśnie pan Apolinarski nauczył tajni-
ków tej królewskiej gry. 

Kolejną osobą, której zasługi na polu rozwijania sportu 
w Przeźmierowie nie sposób przecenić, jest Stanisław Kani-
kowski. To dzięki pomysłowi i pracy tego społecznika powsta-
ło pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną tzw. Morena 
oraz klub sportowy o takiej samej nazwie. To sprawa wyma-
gająca dokładniejszego opisania gdyż stanowi ważny fakt 

w historii najnowszej Przeźmierowa. Najpierw na początku lat 
sześćdziesiątych Stanisław Kanikowski podjął trwającą ponad 
3 lata samotną walkę o wydarcie spod władztwa Lasów Pań-
stwowych terenu przeznaczonego pod przyszłe boisko. Wte-
dy takie działanie i to osoby prywatnej było ewenementem, 
a spodziewany pozytywny rezultat jeszcze bardziej niepewny 
niż dzisiaj. Później było już tylko gorzej bo otwarło się pole do 
popisu i wyzwań dla prac ziemnych. Teren był nierówny, po-
rośnięty rachitycznym drzewostanem. Sposobem „gospodar-
czym”, korzystając z dobrej woli nielicznych wtedy właścicieli 
ciężkiego sprzętu, a także zwołując okolicznych mieszkańców 
i młodzież szkolną do pracy przy tym przedsięwzięciu, Sta-
nisław Kanikowski doprowadził do zbudowania całkiem pro-
fesjonalnego boiska. Przy tej okazji wspomnieć należy nie-
zwykle zasłużonego dla tej sprawy Lecha Dobrzenieckiego, 
dyrektora Gospodarstwa Pomocniczego, wtedy jeszcze Wyż-
szej Szkoły Rolniczej w Poznaniu z siedzibą w Swadzimiu. To 
dzięki jego przychylności nie tylko powstała równa płyta bo-
iska, ale również obsiano je trawą i dokonywano cyklicznych 
zabiegów pielęgnacyjnych z koszeniem włącznie. Warto też 
wspomnieć o fachowości mistrza ślusarskiego z ul. Łanowej 
– niezapomnianego Wiktora Goździaka, który skonstruował 
i wykonał specjalistyczną maszynę do malowania boiskowych 
linii, czy Grzegorza Hołodyńskiego, który mieszkając naprze-
ciwko był nieformalnym opiekunem boiska, wkładając wiele 
pracy w jego codzienne utrzymanie. Pamiętam jak stawiano 
bramki z ogromnych belek. Jakaż to była sensacja! Nie przesa-
dzę, jeśli napiszę, że wydarzenie to zgromadziło pewnie koło 
setki rozemocjonowanych osób. 

Małego chłopca, jakim wtedy byłem, porażała wielkość 
bramek. Pamiętam, że związywaliśmy z kolegą znalezio-
ne kawałki sznurków, by zmierzyć je w domu i skonfronto-
wać z literaturą czy rzeczywiście musiały być takie szerokie. 
Jakże przydałby się nam wtedy internet! Nie zapomnę też 
pierwszych siatek, które jeśli dobrze pomne zorganizował p. 
Kassner, rybak znad Jeziora Kierskiego. Wszystko to tchnę-
ło wielką piłką i takim samym światem, nic więc dziwnego, 
że każdy z nas chciał choć przez chwilkę już to znaleźć się 
między słupkami, już to kopnąć piłkę w ich kierunku. Profe-
sjonalne boisko stworzyło zapotrzebowanie na drużynę piłkar-
ską o podobnym charakterze. Misję jej tworzenia i prowadze-
nia Stanisław Kanikowski powierzył Bolesławowi Bujasowi 
z Przeźmierowa. Ten pochodzący z Górnego Śląska elektryk, 
który – jak sam mówi – nie był wybitnym piłkarzem, posiadał 
jednak atut znawstwa zasad zawodowego treningu, którego 
doświadczył grając w jednym z klubów w rodzinnym Jaworz-
nie. Umiał też postępować z młodzieżą i – tak jak jego mentor 
– miał pasję społecznikowskiego działania. O losach trenowa-
nego przez niego klubu LKS MORENA Przeźmierowo napi-
szę w następnym odcinku wspomnień. 

~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

*  Porównanie użyte w tytule nie jest przejawem megalomanii autora! Zaczerpnąłem je wprost z tekstu wystąpienia Stanisława Kanikowskiego 
wygłoszonego podczas otwarcia Domu Kultury w Przeźmierowie w dniu 19 maja 1970 r.
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Od 28 kwietnia do 05 maja 2018 
roku - grupa mieszkańców Prze-
źmierowa krajoznawczo i tury-

stycznie zwiedzało autokarem Polskę 
i Ukrainę. 

Rozpoczęto od pięknego Sandomierza, 
o którym barwnie i rzeczowo opowiadał 
pan Henryk Witkowski. Zobaczyliśmy 
gotyckie budowle: Bramę Opatowską 
zwieńczoną renesansową attyką, ratusz 
z połowy XIV w., Bazylikę Katedralną 
pw. Wniebowzięcia NMP oraz dom Dłu-
gosza, w którym mieści się obecnie Mu-
zeum Diecezjalne. 

Wieczorem w Przemyślu stojąc na 
Kopcu Tatarskim podziwialiśmy panora-
mę miasta, a po kolacji kolorowo oświe-
tloną Starówkę z fontanną i pomnikiem 
dobrego wojaka Szwejka.

Następnego dnia, już z panią Lary-
są Maraszewską – przewodnikiem po 
Lwowie zwiedzaliśmy Cmentarz Or-
ląt Lwowskich, gdzie złożono wiązankę 
kwiatów oraz zabytkowy Cmentarz Ły-
czakowski. Spoczywają tu m.in.: Maria 
Konopnicka, Gabriela Zapolska, Artur 
Grottger, Seweryn Goszczyński – poeta, 
Karol Szajnocha - pisarz i historyk, puł-
kownik Julian Konstanty Ordon („ten od 
Reduty”). Pochowany jest tu także Wła-
dysław Bełza – autor katechizmu pol-
skiego dziecka. Kto z nas nie zna Jego 
wiersza: „Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki 
znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty miesz-
kasz? Między swemi”. Oglądaliśmy ka-
tedrę św. Jura. Spacerowaliśmy po hi-
storycznym Starym Mieście, w którym 
przez wieki żyło wspólnie wiele narodo-
wości. Była to dobra lekcja, przypomina-
jąca historię naszą i sąsiadów. 

W poniedziałek – w drodze do Ka-
mieńca Podolskiego – głównego celu po-
dróży – przejeżdżaliśmy, przez Zbaraż, 
w którym twierdza została zbudowana na 
planie kwadratu. W Zbarażu rezydował 
przez pewien czas generał Józef Bem. 

Potem jechaliśmy przez Żarwanicę 
z przepięknym zespołem cerkwi greko-
katolickich oraz Buczacz, który istniał 
już w XII w. Centrum tego miasta znaj-
duje się w dolinie w kształcie kanionu, 
natomiast ruiny zamku są na wzniesie-
niu, ok. 200 m od kościoła Wniebowzię-
cia NMP.

Wreszcie przyjechaliśmy do Jazłow-
ca, gdzie nocowaliśmy przy zamku – 
w klasztorze Sióstr Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Marii Panny 

Współzałożycielka klasztoru Marce-
lina Darowska została beatyfikowana 
dnia 6 października 1996 roku w Rzymie 
w obecności papieża św. Jana Pawła II. 
Jazłowiec był rodową siedzibą Poniatow-
skich; tutaj swą pierwszą mszę odprawił 
w 1894 roku Adam Stefan Sapieha, póź-
niejszy kardynał. Obecnie Siostry Niepo-
kalanki otaczają opieką i edukacją dzieci 
ukraińskie i polskich turystów.

Kolejne dni spędziliśmy w Kamieńcu 
Podolskim, w którym mieszkała i pra-
cowała Wanda Szelągowicz – wcześniej 
nauczycielka z Przeźmierowa, aktualnie 
nasza wspaniała przewodniczka. 

Najcenniejszym zabytkiem Kamieńca 
jest zespół urbanistyczno-architektonicz-
ny Starego Miasta i twierdzy w Kamień-
cu Podolskim. Stare Miasto – najstarsza 
dzielnica Kamieńca Podolskiego, poło-
żona jest na półwyspie oddzielonym od 
pozostałych części miasta głębokim ja-
rem rzeki Smotrycz, na wschód od Stare-
go Zamku i do roku 1874 połączone było 
z nim jedynie mostem Tureckim. W Ka-
mieńcu Podolskim znajdowały się trzy 
Ratusze: Polski (Ratusz Lacki) – znajdu-
jący się na Rynku Polskim; budynek ra-
tusza Ruskiego na Rynku Ruskim i Or-
miańskiego na Rynku Ormiańskim.

Pozostałością z czasów tureckich 
w Kamieńcu jest minaret przy katedrze 
św. Piotra i Pawła, na szczycie którego 
znajduje się figura Matki Boskiej. Zwie-
dzaliśmy też zamek, katedrę, stare miasto 

W XIX wieku śródmieście przeniesio-
no na Nowe Miasto. Kamieniec Podolski 
liczy obecnie ok. 100 tysięcy mieszkań-
ców.

Podjechaliśmy także do Borszczowa 
gdzie jest kościół parafialny św. Trójcy 
zbudowany na planie krzyża w miejscu 
dawnego zamku oraz pomnik Adama 
Mickiewicza znajdujący się obok kościo-
ła. 

W miejscowości Krywcze podziwia-
liśmy jaskinię kryształową. Potem był 
Chocim - miejsce dwóch wielkich bi-
tew wojsk Rzeczypospolitej z Turkami 
oraz twierdza bastionowa nad Dniestrem, 
u ujścia Zbrucza - zwana „Okopy Świę-
tej Trójcy”. 

Płynęliśmy statkiem po Smotryczu, le-
wym dopływie Dniestru, który przepły-
wa przez Kamieniec Podolski, a wieczo-
rem spotkaliśmy się z Merem miasta. 

W drodze powrotnej do kraju zwie-
dziliśmy odnowiony Poczajów – sanktu-

arium maryjne, święte miejsce prawosła-
wia, odpowiednik Częstochowy.

Zauważyliśmy, że jakość nawierzch-
ni głównych dróg jest dużo gorsza od tej 
znanej z Polski, zwłaszcza na zachodzie 
Ukrainy. 

Do atrakcji nie należała jednak po-
dwójna kontrola paszportowa na grani-
cy. Zmęczeni turyści uniknęli rutynowej 
kontroli celnej, ale postój i tak trwał dłu-
go. 

W Ujazdowie zobaczyliśmy zabezpie-
czone ruiny pałacu obronnego w stylu 
włoskim (zamku) Krzyżtopór wzniesio-
nego przez Krzysztofa Ossolińskiego. 
Budowla stoi na szczycie wzgórza oto-
czonego z trzech stron głębokimi jarami. 

W Opatowie naszym oczom ukazał 
się piękny, zabytkowy kościół parafialny 
pw. Świętego Marcina z Tours posiada-
jący status kolegiaty. Został wzniesiony 
z okolicznych ciosów piaskowca krze-
mienistego, jest trójnawową bazyliką 
z transeptem i dwoma wieżami. 

Patrząc z okien autokaru Polska połu-
dniowo-wschodnia pięknieje z każdym 
rokiem; przybywa nowych i odnawia-
nych domostw, szerszych dróg asfalto-
wych, uprawnych pól. 

Nasza wycieczka była pełna śladów 
polskości oraz przypomnieniem zawiłej 
historii tej części Europy i za zorganizo-
wanie jej dziękujemy serdecznie Sołtys 
Przeźmierowa Katarzynie Preyer, Ra-
dzie Sołeckiej oraz naszym wspaniałym, 
zaangażowanym i pełnym poświęcenia 
przewodnikom. 

Uczestnicy
~ Danuta i Zbigniew Koczorscy

Z Przeźmierowa na Ukrainę
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POselskie wieści
Szanowni Czytelnicy Sąsiadki,

Dzięki 11-letniemu do-
świadczeniu pracy 
w Gminie Tarnowo Pod-

górne, a także pracy parlamentar-
nej na rzecz samorządu teryto-
rialnego w Polsce, miałem okazję 
zebrać doświadczenia prakty-
ka, będącego najbliżej ludzi, jak 
i ustawodawcy, tworzącego ramy 
prawne dla działania gmin, po-
wiatów i województw. Wielo-
krotnie wspominałem o potrze-
bie integracji sąsiadujących ze 
sobą gmin, a w szczególności 
tworzenia aglomeracji wokół sil-
nych ośrodków miejskich. Do-
skonałym tego przykładem jest 
Poznań i jego tzw. obwarzanek, 
czyli powiat poznański, wraz 
z Tarnowem Podgórnym. W dzi-
siejszych dynamicznych czasach 
należy tworzyć wspólne rozwią-
zania tak, aby stworzyć miesz-
kańcom komfort pracy, miesz-

kania i wypoczynku. W wielu 
kwestiach Tarnowo Podgórne, 
ościenne gminy i Poznań mają 
przecież wspólne interesy – ko-
munikacja miejska, gospodarka 
odpadami, a także planowanie 
przestrzenne, inwestycje infra-
strukturalne, ochrona środowiska 
i wiele innych. Proces tworzenia 
aglomeracji czy metropolii to jed-
nak żmudny i długi proces, który 
powinien opierać się na partner-
skich zasadach. Małymi krokami 
dążymy do tego celu, przykłado-
wo jeżdżąc dziś na jednym bile-
cie zarówno TPBUS-em, jak i po-
znańskimi środkami komunikacji 
miejskiej. 

Cieszę się, że od czerwca br. 
rusza tzw. Poznańska Kolej Me-
tropolitalna. Dzięki temu Poznań 
będzie połączony z ponad dwu-
dziestoma samorządami poprzez 
regularne kursy kolei metropo-
litalnej. To duże ułatwienie dla 

zarówno dla mieszkańców Po-
znania, jak i sąsiadujących gmin, 
gdyż obserwujemy chociażby ro-
snącą ilość dojeżdżających ko-
munikacją miejską do pracy za-
równo do stolicy Wielkopolski 
jak i w drugą stronę. 

Długo wyczekiwaną inwesty-
cją jest doprowadzenie pasażer-
skiego transportu kolejowego do 
Gminy Tarnowo Podgórne. O po-
trzebie tej inwestycji nie trzeba 
chyba nikogo przekonywać. Kie-
dyś było to przedsięwzięcie wie-
lokrotnie przewyższające nasze 
możliwości finansowe, natomiast 
wsparcie ze środków unijnych 
mogłoby sprawić, że stworze-
nie trasy kolejowej do Tarnowa 
Podgórnego stanie się jak najbar-
dziej realne. Za co będę trzymał 
kciuki i deklaruję pełne wsparcie 
dla władz gminy, powiatu i woje-
wództwa. ~ Waldy Dzikowski 
 Poseł na Sejm RP

W kwietniu Rada Spo-
łeczna ds. Osób Nie-
pełnosprawnych przy 

staroście powiatu poznańskiego 
udała się do Domu Krótkiego 
Pobytu „Poranek”, działające-
go w ramach Stowarzyszenia Na 
Tak w Poznaniu.

Idea narodziła się wraz z zapi-
sem testamentu poznańskiej le-
karki Haliny Sobkiewicz, która 
przekazała willę przy ul. Płowiec-
kiej Stowarzyszeniu – chciała, by 
po jej śmierci dom służył osobom 
niepełnosprawnym. 

Pomysł został zrealizowany 
przy współudziale Poznańskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Reali-
zacja tego zadania nie była ła-
twa. Młodzi ludzie, zapaleńcy, 
niesamowicie oddani niepełno-
sprawnym przetarli drogę w kra-
ju tym, którzy chcieliby takie 
ośrodki zakładać.

Dom przeznaczony jest dla 
osób niepełnosprawnych inte-

lektualnie i ruchowo z terenu Po-
znania. Priorytet to zapewnienie 
opieki całodobowej, do 21 dni. 
Chętnie goszczą osoby w sys-
temie wsparcia dziennego (od 
16 roku życia, w wyjątkowych 
sytuacjach młodsze, ale mają-
ce nie mniej niż 10 lat). Jak nas 
poinformowano „Poranek” ma 
pozwolenie na przyjęcie dwóch 
osób spoza Poznania (ostatnio 
korzystała osoba niepełnospraw-
na z Opola). Potrzeby w tym 
temacie są ogromne, a takich 
ośrodków w Polsce jest zaledwie 
kilka.

Misją „Poranka” jest zapew-
nienie tzw. pobytu wytchnienio-
wego (kiedy rodzice, opieku-
nowie są zmuszeni „załatwiać” 
istotne sprawy, jak własna hospi-
talizacja, zabiegi rehabilitacyjne, 
nagły wyjazd lub inne sytuacje 
życiowe czy po prostu potrzebu-
ją odpoczynku fizycznego i psy-
chicznego.

Potrzebujący mają do dys-
pozycji 4 pokoje z łazienkami. 
Jednorazowo może przebywać 
5 osób, które mają zapewnioną 
opiekę terapeutów zajęciowych, 
opiekunów medycznych, fizjote-
rapeutów, psychologów, pedago-
gów specjalnych).

Stowarzyszenie Na Tak prowa-
dzi bardzo szeroką działalność 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych i co jest ważne podejmo-
wane przez nie inicjatywy nie są 
konkurencją dla siebie – wręcz 
się wspomagają.

Więcej informacji można za-
czerpnąć pod nr 61 665 85 80 
w godz. 8.00 – 20.00 lub pora-
nek@natak.pl albo na profilu fb 
Dom Krótkiego Pobytu „Pora-
nek”.

Z wyrazami szacunku 
~ Krystyna Semba 

Wiceprzewodnicząca  
Społecznej Rady d/s. Osób  

Niepełnosprawnych

Z posiedzenia Społecznej Rady d/s. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Poznańskiego

Niecodzienna wizyta
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Tarnowskie Centrum Senioralne, działające w ra-
mach Pałacu Jankowice, zaprasza seniorów z Gmi-
ny Tarnowo Podgórne do zapoznania się z ofertą 

i udziału w realizowanych w Centrum projektach: 
- „Cyfrowa	Wielkopolska” to projekt włączający 

seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego, 
w ramach którego będą realizowane cykliczne zajęcia 
z kompetencji cyfrowych. Szkolenia będą prowadzone 
z wykorzystaniem mobilnych pracowni komputerowych 
i tabletów. Poziom podstawowy to 60 godzin zajęć, ko-
lejnym etapem będzie realizacja poziomu zaawansowa-
nego liczącego 30 godzin.

Realizacja projektu jest planowana na miesiące lipiec 
i sierpień. Projekt jest kierowany do seniorów w wieku 
powyżej 65 roku życia. Liczba uczestników jest ograni-
czona.

(Fundacja Partycypacji Społecznej oraz Wielkopolska 
Izba Przemysłowo-Handlowa w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – działanie 3.1 PO 
PC: E-Senior 65+) 

- „Wiem	 co	 podpisuję” to spotkanie edukacyjne 
w formie jednorazowego warsztatu prowadzonego przez 
Urząd Komunikacji Elektronicznej, będącego odpowie-
dzią na stale rosnącą falę nieuczciwych praktyk stoso-
wanych przez przedstawicieli handlowych operatorów 
telekomunikacyjnych. Spotkanie odbędzie się w sali 
koncertowej Pałacu Jankowice i będzie otwarte dla 
wszystkich chętnych. 

-	„Świadomy	konsument” to szkolenie w formie jed-
norazowego spotkania dotyczącego tematyki konsu-
menckiej m.in. umów zawieranych poza lokalami przed-
siębiorstw na tzw. „prezentacjach”. Uczestnicy dowiedzą 
się jak weryfikować warunki umów i jakie mamy prawa 
i możliwości rezygnacji z niekorzystnej dla nas umowy. 
Spotkanie odbędzie się w sali koncertowej Pałacu Janko-
wice i będzie otwarte dla wszystkich chętnych.

(Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Han-
dlowej)

- „Aktywni	Seniorzy	w	Metropolii	Poznań	i	w	Aglo-
meracji	 Kalisko-Ostrowskiej” to projekt dwudnio-
wych warsztatów, których celem jest przygotowanie 
uczestników do aktywności społecznej, udziału w pro-
cesie konsultacji społecznych, przygotowanie projektów 
lokalnych skierowanych do grup seniorów, przybliże-
nie tematu wykorzystywania narzędzi elektronicznych 
w procesie partycypacji oraz aktywizacji seniorów do 
czynnego i biernego prawa wyborczego. 

Realizacja warsztatów jest planowana na lipiec. Pro-
jekt kierowany do seniorów w wieku 60+. Liczba uczest-
ników jest ograniczona. (Stowarzyszenie Metropolia Po-
znań, projekt jest finansowany z Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 

2014-2020 – Edycja 2018 zapewnia doświadczonych 
trenerów, catering i materiały warsztatowe) 

- „Razem	przez	wieki” projekt przybliżający wiedzę 
o najdawniejszych dziejach Polski w atrakcyjnej formie 
warsztatowej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. 
Projekt ma charakter międzypokoleniowy, jest adreso-
wany do seniorów oraz dzieci i będzie realizowany w ra-
mach Szkoły Super Babci i Super Dziadka powołanej 
w Tarnowskiem Centrum Senioralnym.

W ramach projektu oferujemy warsztaty edukacyjne 
połączone z wizytą specjalistów z danej dziedziny arche-
ologii (traseologia, ceramologia i archeologia ekspery-
mentalna), własne eksperymenty związane z pradziejami 
i wczesnym średniowieczem mające na celu wykonanie 
kopii wybranego zabytku z Poznania i Wielkopolski oraz 
kontakt z zabytkiem archeologicznym i jego daleka dro-
ga od stanowiska archeologicznego do gabloty. Metody 
datowania zabytków, itp. 

Projekt zakłada cykl 6 warsztatów głównych trwają-
cych do 2,5 godz. i 4 poboczne 1-1,5 godz.

Realizacja projektu jest planowana na miesiące lipiec 
i sierpień. (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – Pro-
jekt „Razem przez wieki” dofinansowano ze środków 
Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Progra-
mu „Patriotyzm Jutra”) 

Udział w projektach jest bezpłatny 
Informacje oraz regulaminy rekrutacji do projektów 

dostępne w siedzibie Tarnowskiego Centrum Senioral-
nego – Pałac Jankowice oraz pod nr tel. 61 10 10 402

~ Ewa Jańczak – Pałac Jankowice 
Grafika: unsplash.com

Tarnowskie Centrum Senioralne zaprasza
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Czy babcia lub dziadek mogą 
nauczyć się czegoś od wnucz-
ka, czy młodego sąsiada? 

Dlaczego wymiana doświadczeń 
starszych i młodszych jest ważna? 
Współpraca, działania międzypoko-
leniowe – coraz częściej te hasła po-
jawiają się w projektach skierowa-
nych do grup senioralnych, ale także 
do młodzieży. 

Z jednej strony międzypokolenio-
wość to coś oczywistego, jest prze-
cież z nami od zawsze. W rodzinach 
przyjęte było, że kolejne pokolenia 
wspierały się, dzieliły doświadcze-
niami. Mieszkając wspólnie, w du-
żych domach, pomagały w trudno-
ściach życia. Jednak przez lata te 
zasady i więzi zaczęły słabnąć i dziś 
często ograniczają się do oczeki-
wania na pomoc seniorów przy co-
dziennej opiece nad kolejnym poko-
leniem. 

Doszliśmy w pewnym sensie do 
przysłowiowej ściany i coraz bar-
dziej widoczny jest renesans mię-
dzypokoleniowość. – Ja postrze-
gam ją jako wzajemne ubogacanie 
się. Lubię takie zdanie, że jesteśmy 
sumą relacji jakie tworzymy. Im bar-
dziej różnorodne są te relacje, z róż-
nych źródeł, tym jesteśmy bogatsi 
– mówi psycholog Maria Sitarska, 
która od lat pracuje z i dla seniorów. 
– Ja sama tyle nauczyłam się przez 
lata od osób, z którymi się stykam, 
ale widzę też ile zyskali moi seniorzy, 
obserwując rzeczywistość z mojej 
perspektywy. Różnorodność zawsze 
jest dla nas zbawienna, bo najgo-
rzej gdy utkniemy w swoim widzeniu 
świata, co często zdarza się osobom 
starszym, usztywnimy się w tym i wy-
daje się nam, że to norma. A właśnie 
ta nieruchomość zabija całą cieka-
wość – dodaje Maria Sitarska.

Programy, projekty działań mię-
dzypokoleniowych zakładają przede 
wszystkim wymianę tego, co wiemy 
i co umiemy. Różne grupy wiekowe 
wnoszą do wspólnych działań swo-

je cechy indywidualne, ale też te ty-
powe dla swojego pokolenia. Ważna 
jest wzajemna pomoc w działaniu. 
– Każdy ma coś innego do ofia-
rowania. Seniorzy przypominają 
o potrzebie ciszy, przestrzeni, takiej 
uważności, To takie analogowe ży-
cie w rozumieniu osobistej rozmo-
wy, czasu dla drugiego człowieka, 
bardzo prostych rzeczy, cech świad-
czących o naszym głębokim człowie-
czeństwie. Młodzi o nich albo nie 
pamiętają, albo nie zostali tego na-
uczeni, bo żyjemy dziś w innym świe-
cie. Klikamy w smartfonach i rza-
dziej patrzymy sobie w oczy, rzadziej 
jesteśmy tak w pełni obecni w relacji 
– mówi poznańska psycholog. Do-
daje jednak, że starsi muszą pamię-
tać, że nie wiedzą wszystkiego, że ci 
młodsi mają spory kapitał, dlatego 
warto wzbudzić w sobie ciekawość 
tą drugą osobą.

Międzypokoleniowość nie jest ła-
twa. – Młodzi rzadko mają natu-
ralne relacje ze starszymi, jeśli nie 
mają w rodzinie dziadków. Chyba, że 
pielęgnują w sobie naturalną życzli-
wość i zapukają do starszego sąsia-
da. Seniorów, w tym sensie trudno 
spotkać i poznać. Starsi nieszczegól-

nie chętnie prezentują się społecz-
nie, raczej są w swoim środowisku 
rówieśniczym. To jest duża trudność. 
Natomiast seniorzy mają takie wy-
obrażenie o młodych, że są z innej 
bajki. Są tak daleko od nich i od razu 
starsi zakładają, że na pewno się nie 
porozumieją. Gdy jest czas, życzli-
wość i ufność, to obie grupy potrafią 
się jednak zbliżyć – przyznaje Maria 
Sitarska.

Gdy działamy międzypokolenio-
wo, warto docenić rożny punkt wi-
dzenia. Dzięki temu każde zadanie 
analizują inne pokolenia, wykorzy-
stując swoją wiedzę i doświadcze-
nia. Mamy dostęp do pomysłów lu-
dzi, którzy dorastali w całkowicie 
innych czasach. Możemy więc prze-
łamywać stereotypy.

Każde wspólne dzieło angażu-
je, wzmacnia międzypokoleniowe 
przyjaźnie, rozwija zainteresowania 
i radość życia. Wychowujemy się 
w różnych światach, ale warto pie-
lęgnować wszystkie wartości, które 
wnosimy w międzypokoleniowość. 

~ Agnieszka Maciejewska
Pałac Jankowice

Tarnowskie Centrum Senioralne

Spotkanie pokoleń

Międzypokoleniowy spacer nordic walking podczas WOŚP 2018, Park Jankowice (arch. Pałac 
Jankowice)
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Sezon turystyczny seniorzy 
z Koła Seniorów w Przeźmie-
rowie rozpoczęli 25 kwietnia 

wyruszając na wycieczkę do Kali-
sza, Russowa i Gołuchowa. Grupa 
liczyła 48 osób, a wśród nich nowi 
członkowie i sympatyczna sołtys 
Katarzyna Preyer. 

Zwiedzanie Kalisza, najstarsze-
go polskiego miasta, zaczęliśmy od 
Sanktuarium Św. Józefa z cudow-
nym obrazem Św. Rodziny i kapli-
cą poświęconą martyrologii ducho-
wieństwa polskiego w Dachau. Na 
tyłach kościoła zobaczyliśmy śre-
dniowieczne mury miejskie z Basztą 
Dorotki. Spacerkiem przez park sta-
rym korytem Prosny dotarliśmy do 
Katedry z Kaplicą Polską namalo-
waną przez W. Tetmajera (tu chrzest 
przyjął Adam Asnyk, a ślub wzięła 
Maria Konopnicka). Następnie ulicz-
kami z zabytkowymi kamieniczka-
mi dotarliśmy na Stary Rynek z Ra-
tuszem. W restauracji „Na Pięterku” 
posililiśmy się przed kolejnym eta-
pem naszej wycieczki, który prowa-

dził do Russowa – małej miejsco-
wości położonej niedaleko Kalisza, 
gdzie w pięknym otoczeniu parku 
i stawów znajduje się dworek, w któ-
rym urodziła się i wychowała Maria 
Dąbrowska. W 1989 r., na 100-lecie 
urodzin pisarki, otwarto dworek i za-
budowę po rekonstrukcji, odtworzo-
no pokój panieński, sypialnię, salon, 
gabinet Józefa Szumskiego – ojca pi-
sarki oraz kuchnię z ciekawym wypo-
sażeniem. Po spacerze alejkami parku 

pachnącym bzem pożegnaliśmy Rus-
sowo i udaliśmy się do Gołuchowa, 
by tam zwiedzić renesansowy zamek 
Czartoryskich z eksponatami rodzin-
nymi Izabeli z Czartoryskich Dzia-
łyńskiej. Z okien i tarasu podziwiali-
śmy przepiękny park krajobrazowy, 
a przechadzając się jego ścieżkami 
poczuliśmy się jak w Dolinie Loary. 
Zadowoleni i uśmiechnięci wrócili-
śmy do domu. 

~ Grażyna – kronikarz Koła 

Jak co roku, wiosną w naszym Warsztacie dużo się dzie-
je, chociaż w pozostałych porach roku też nie narzekamy 
na nudę. W okresie jesiennym i zimowym robimy kartki 

świąteczne i okolicznościowe na zamówienia (ok. 1000 sztuk), 
natomiast z nadejściem wiosny otrzymujemy wiele zaproszeń 
na zawody sportowe, różnego rodzaju konkursy (plastycz-
ne, literackie, teatralne, muzyczne) oraz na festyny, imprezy 
integracyjne, organizowane przez inne organizacje z powia-
tu poznańskiego. Podczas tych imprez zwykle prezentujemy 
krótki występ artystyczny. Obecnie nasi uczestnicy przygo-
towują się do XVIII Regionalnych Letnich Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych, które odbędą się 17 maja w Wolsztynie oraz do 
VI Regionalnego Turnieju Bocce Olimpiad Specjalnych – Na-
pachanie 2018, którego po raz drugi nasz Klub Olimpiad Spe-
cjalnych jest współorganizatorem. Turniej odbędzie się 23 
maja na Boisku Orlik w Napachaniu przy ul. Poznańskiej 26 
w godz. 10.00 – 13.45. Zapraszamy do kibicowania. 

Przygotowujemy się nie tylko do zawodów sportowych, ale 
również do konkursów na Zlot Talentów, którego finał odbę-
dzie się we wrześniu oraz do konkursu fotograficznego pod 
tytułem „Krajobrazy Powiatu Poznańskiego w ujęciach osób 
z niepełnosprawnościami”, którego organizatorem jest Sto-
warzyszenie ROKTAR (projekt współfinansowany z budżetu 
Powiatu Poznańskiego). Więcej o naszej działalności możesz 

przeczytać na Facebooku: Warsztat Terapii Zajęciowej Roktar 
oraz na stronie www.roktar.pl lub spotkać się z nami na festy-
nach i imprezach plenerowych organizowanych na terenach 
obu gmin. Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością i masz 
w orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej 
zgłoś się do nas już dziś (WTZ, Baranowo ul. Wspólna 5 tel. 
500 420 323, 61 8510 805), tym bardziej, że w przyszłym roku 
będzie oddany do użytku nowy budynek WTZ, który jest bu-
dowany przez Gminę Tarnowo Podgórne, w Tarnowie Podgór-
nym przy ul. 27 Grudnia. 

~ Elżbieta Kram, Kierownik WTZ ROKTAR
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Zaczynamy sezon wycieczkowy !

W WTZ ROKTAR nie ma nudy
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... z potrzeby serca ...

Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
TARSON prowadzi zajęcia warsztatowe z rozwoju 
osobistego osób niepełnosprawnych – dzieci z wska-

zówkami dla ich rodziców/opiekunów. Zajęcia prowadzone są 
dla dzieci w dwóch grupach wiekowych. Pierwsza grupa to 
dzieci do lat czterech, a druga grupa to dzieci w wieku szkol-
nym. Celem zajęć jest integrowanie i budowanie poczucia 
bezpieczeństwa w grupie, usprawnianie procesów poznaw-
czych, rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej, kształto-
wanie zdolności psychomotorycznych, sprawności manualnej, 
rozluźnienie napięcia mięśniowego, stymulacja słuchowa. 

Grupowa forma zajęć wspiera i stymuluje rozwój dziecka 
oraz je aktywizuje i koryguje. Zajęcia mają postać zabaw te-
rapeutycznych (rozwijają umiejętności społeczne), prac pla-
stycznych (stymulują zmysły i rozwijają spostrzeganie), ćwi-
czeń ruchowych (rozwijają motorykę małą i dużą).

Zajęcia prowadzi Elżbieta Szturmowska – pedagog, terapeu-
ta integracji sensorycznej. Miejscem zajęć jest Sala Korekcyj-
na w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Tarnowie Pod-
górnym przy ul. Szkolnej 5. Zajęcia odbywają się w czwartki 
w godzinach 17.00 – 18.45. (z przerwą w wakacje szkolne).

Zapraszamy do udziału w zajęciach rodziców z dziećmi. 
Wcześniej proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. 

Z ramienia Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych TARSON koordynatorem projektu jest Lidia Szała 
(tel. 608538537, mail: lidia.szala@poczta.fm)

Zajęcia dla uczestników są bezpłatne. Projekt jest finanso-
wany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Zapraszamy do Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Niepeł-
nosprawnych TARSON (www.tarson.pl)

~ Kazimierz Szulc

Przyjazne otoczenie, 
wspaniała atmosfera, 
wymiana doświad-

czeń, spotkanie międzypo-
koleniowe - tak po krótce 
można opisać warsztaty. 

Zajęcia przeprowadzone były w trzech 
turach, w trzech zespołach: grupa su-
taszowa, grupa beadingowa oraz grupa 
decoupagowa. Pod czujnym i cierpli-
wym okiem instruktorek powstały pięk-
ne prace. W sobotę wieczorem odbył się 
wsparty prezentacją multimedialną, po-
prowadzony przez Beatę Zalewską, pa-
nel dyskusyjny na temat różnych technik 
biżuteryjnych, Ogólne wrażenia są bar-
dzo pozytywne! Miła, przyjazna, atmos-
fera dużo nowej wiedzy i efekt w postaci 
gotowej biżuterii sprawiły, że po powro-

cie chętnie powtórzymy spotkanie przy 
wspólnym tworzeniu.

Beata 

Dwudniowe warsztaty biżuteryjne 
w Zaniemyślu – pomysł wydawał się 
dobry. Zaniemyśl jest blisko, a na dwa 
dni nie ma sensu jechać daleko. A dobry 
pomysł okazał się wręcz znakomity.

Atmosfera pracy twórczej, przemili 
ludzie, nowe znajomości, nowe umie-
jętności i znakomicie spędzony czas – 
tak mogę podsumować te dwa dni. Oby 
więcej takich inicjatyw!

Ania

Dwudniowy kurs? Czy po tak krót-
kim czasie możemy oczekiwać, że na-
uczymy się czegokolwiek? Oczywi-
ście, w miłym towarzystwie, spokojnej 
atmosferze i urokliwym miejscu jakim 
jest Zaniemyśl miałyśmy możliwość 
rozwinąć nasze umiejętności artystycz-
ne w wielu dziedzinach. W końcu czego 
nie da się zrobić z koralików? 

Zosia 

Byłam uczestniczką bardzo kreatyw-
nych warsztatów biżuterii w Zaniemy-
ślu. Jestem bardzo szczęśliwa, że w na-
szej Gminie organizowane są wyjazdy, 
dzięki którym można poszerzać swoje 
zainteresowania bądź nauczyć się cze-

goś nowego. Na zajęciach nauczyłam 
się robić piękną biżuterię sutaszową, 
którą wcześniej mogłam podziwiać tyl-
ko na stronach internetowych. Zawsze 
zastanawiałam się jak się ją wykonuje, 
dzięki warsztatom mogłam wykonać ją 
sama, poznać techniki jej wykonywa-
nia. Wyjazd uważam za bardzo udany, 
cały czas byłam w radosnym kręgu osób 
z wielką pasja i charyzmą, mam nadzie-
ję, że będzie takich propozycji więcej. 

 Michalina 

Warsztaty zostały współfinansowane 
przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Dziękujemy instruktorkom – Alek-
sandrze Romczyk i Beacie Zalewskiej – 
oraz wolontariuszom, które z dużym za-
angażowaniem poprowadziły warsztaty, 
wprowadzając nas w tajemniczy świat 
biżuterii oraz wszystkim uczestnikom 
za twórcza atmosferę i rodzinny klimat.

~Barbara Nowak i Violetta Ciesielska 
„Fundacja Otoczmy Troską Życie”

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci

Kreatywność dla każdego – warsztaty rękodzieła
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Wampiry energetyczne  
są wśród nas i w nas!
Klasyczny wampir żyje wypi-

jając życiodajną krew innego 
człowieka. Wbija podstępnie 

kły w szyje ofiary i wysysa życie. Ofiara 
umiera. On szuka kolejnej ofiary. Może 
mnie? Ekscytuje to nas i przeraża. Fakt 
niegasnącego zainteresowania wampiry-
zmem każe zwrócić uwagę na uniwersal-
ny przekaz, jaki niosą w sobie opowie-
ści o wampirach. Przekaz na miarę tych, 
które odnajdujemy w mitach, legendach, 
podaniach, baśniach. Co on nam mówi? 

Są wśród nas ludzie, którzy nie potrafią 
odnaleźć w sobie dość energii do życia 
i muszą się podłączyć do naszych zaso-
bów energetycznych. Przy okazji pozba-
wiają nas sił, a nawet życia. Historie 
o wampirach przestrzegają przed ludźmi 
tego typu. Carl Gustav Jung (szwajcar-
ski psychiatra, psycholog) powiedziałby, 
że historie o wampirach przekazują nam 
mądrość przechowywaną w zbiorowej 
nieświadomości. Zła wiadomość na te-
mat wampirów jest taka, że są. Dobra, że 
wystarczy światło dnia i giną. 

Z pewnością każdy z nas zauważył, 
choć raz w życiu, że przebywanie z jed-
nymi ludźmi dodaje nam energii. A po 
kontakcie z innymi czujemy się kom-
pletnie pozbawieni sił, wyczerpani emo-
cjonalnie. Drugie doświadczenie świad-
czy o tym, że mieliśmy do czynienia 
z wampirem energetycznym. Najprost-
szym sposobem na poradzenie sobie 
z wampirem energetycznym powinno 
być zerwanie kontaktów. Niestety nie 
zawsze jest to możliwe dlatego, że wam-
pirem może być członek najbliższej ro-
dziny, szef lub koleżanka z pracy, sąsiad 
mieszkający obok. Wampiry energetycz-
ne, jak wszyscy ludzie, mogą się bardzo 
różnić od siebie, w zależności od tego, 
jaki mają typ temperamentu, osobowość, 
doświadczenia życiowe. Jeden wampir 
może być strasznym gadułą a drugi za-
przysięgłym milczkiem. 

Przykładowe	typy	wampirów	ener-
getycznych	to:

• Kontroler – ten wampir ma opinię 
na każdy temat, a w dodatku wie, co jest 
najlepsze dla ciebie; 

• Narcyz – zachłannie pragnie podzi-
wu i admiracji; 

• Krytykant – czuje się upoważniony do 
osądzania i pomniejszania twoich zasług; 

• Ofiara – ten wampir sądzi, że cały 
świat jest przeciwko niemu. Dzwoni, 
aby narzekać na wszystko i oczekuje, 
że go uratujesz przed całym złem tego 
świata; 

• Rozłamowiec – jednego dnia jest 
twoim najlepszym przyjacielem, by na-
stępnego atakować cię, gdy poczuje się 
skrzywdzony. 

Cechuje je stały schemat działania. 
Zaczynają czerpać z naszej energii. 
A my zaczynamy się czuć coraz gorzej. 
Im więcej energii dajemy, tym bardziej 
czujemy się przygaszeni i wyczerpani. 
Takie osoby podkopują naszą pewność 
siebie, poczucie własnej wartości, za-
grażają spokojowi i szczęściu. Odziera-
ją z optymizmu. W kontakcie z osobami 
tego typu należy sobie przypomnieć sta-
rą prawdę o tym, że „lepiej samotnie niż 
w złym towarzystwie”.
Najbardziej	 typowe	wzorce	 zacho-

wań	wampirów	energetycznych	to:
– nieustanne domaganie się dodawa-

nia otuchy;
– niemal obsesyjne domaganie się po-

twierdzenia jego wartości; 
– wzbudzanie litości. Chcemy go po-

cieszyć, ale sami wpadamy w dołek;
– pesymizm i zgorzknienie;
– odrzucanie propozycji rozwiązania 

problemu. Wampir nie jest zaintereso-
wany rozwiązaniem swoich problemów 
i nie chce żadnych „dobrych rad”; chce 
tylko dzielić się swoją frustracją i wcią-
gnąć nas w emocjonalną grę;

– tak zwany foch, obrażanie się, żeby 
wywołać w nas poczucie winy; 

– prowokowanie do kłótni. Wampir, na 
zasadzie „życzliwej przyjaciółki”, pod-
judza, wzbudza silne, negatywne emo-
cje, wbija małe, ostre szpilki w czułe 
punkty tak, by ofiara wybuchła i dała się 
wciągnąć w awanturę;

– hiperkrytyka, negowanie cudzych 
zasług; 

– szantaż emocjonalny. To najpotęż-
niejsza broń wampira: „jak zobaczę, że 
niechętnie się mną opiekujesz, to popeł-
nię samobójstwo”. 

– wzbudzanie poczucia winy ułatwia-
jące manipulację. 

Wampiryzm nie-
świadomy stano-
wi rodzaj ucieczki 
przed rozwiązywa-
niem własnych pro-
blemów. Świadomy 
z premedytacją wy-
korzystuje ludzi do swoich celów. Wikła 
ich w sieć skomplikowanych zależności 
emocjonalnych, w relacje Trójkąta Dra-
matycznego.
Jak	sobie	z	nimi	radzić?
Wyzbyj się złudzeń, że możesz mu po-

móc. To jest studnia bez dna;
Zacznij od dyskretnego wyrażania 

swojego niezadowolenia i dyskomfortu;
Nie angażuj się w toksyczną relację;
Wytycz jasne granice psychologiczne;
Udzielaj jasnych, krótkich, rzeczo-

wych odpowiedzi;
Zachowaj spokój, oceniaj sytuację 

obiektywnie;
Zaproponuj terapię.
Ale wystarczy światło i giną. Proble-

my wampira wydobyte z mroków pod-
świadomości, oświetlone świadomym 
poznaniem i zrozumieniem, przepra-
cowane w tym świetle, niwelują przy-
czyny bycia wampirem energetycznym. 
Znikają przyczyny, znika wampir. Jeże-
li „nasz” wampir unika terapii czy in-
nych form racjonalnej pomocy, należy 
go zastawić samemu sobie. Nie jesteśmy 
w stanie pomóc. A zniszczenie siebie 
mamy zagwarantowane. 

Wszyscy miewamy mniejszą lub 
większą skłonność do wożenia się na 
cudzych plecach. Do życiowej jazdy na 
gapę. Ale osoby z niepełnosprawnościa-
mi, które potrzebują z tej racji większej 
pomocy, są szczególnie wystawione na 
tę pokusę. Toteż one i ich bliscy powinni 
być szczególnie wyczuleni na problem 
wampiryzmu energetycznego. Jesteśmy 
nieszczęśliwi jako ofiary wampira ale też 
kiedy sami jesteśmy wampirem energe-
tycznym. A przecież chcemy być szczę-
śliwi i cieszyć się życiem.

~ dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta

Skrót wykładu wygłoszonego w ramach cyklu 
spotkań wsparcia psychologicznego dla rodziców 
i opiekunów osób z niepełnosprawnościami or-
ganizowanych przez Tarnowskie Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych TARSON. 
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Wiadomości brackie

Maj – nazwa tego miesiąca naj-
krótsza, przyroda najpięk-
niejsza, zieleń najzieleńsza. 

Wszystkim po prostu chce się żyć. Wy-
chodzimy z domów, widać nas na space-
rach, w ogrodach, w ruch poszły kije do 
nordic walking. Z darów majowej pogo-
dy korzystamy pełną piersią. Najważ-
niejsze jednak przed nami.

W sobotę, 26 maja, pod Honorowym 
Patronatem Wójta Tadeusza Czajki od-
będzie się VI Spotkanie Sportowo-In-
tegracyjne Seniorów Gminy Tarnowo 
Podgórne. W stosownym do naszego 
wieku konkurencjach sportowych, ry-
walizować będą przedstawiciele klubów 
seniora i słuchacze UTW. Przygotowa-
liśmy również wiele atrakcji, zarówno 
dla ducha, jak i dla ciała, w myśl maksy-
my, że „Nie bawimy się dlatego, że się 
starzejemy, lecz starzejemy się dlatego, 
że się nie bawimy.” Zawodnicy wytre-
nowani, wszyscy w szczytowej formie, 
godnie będą walczyć o zwycięstwa in-
dywidualne i grupowe. Obserwatorzy 

i kibice mile widziani. Projekt współfi-
nansowany przez Gminę Tarnowo Pod-
górne. Zapraszamy!

W kwietniu odbyło się oficjalne, uroczy-
ste zakończenie i podsumowanie warszta-
tów literackich „Ocalić od zapomnienia” 
organizowanych przez Fundację „Nigdy 
nie jest za późno” Mai Stępień. Uczest-
niczyło w nich dziewięcioro naszych słu-
chaczy. Wszyscy otrzymali płyty z nagra-
niami wybranych tekstów. Trwają starania 
o wydanie książkowe. Projekt zrealizowa-
ny został przy dużym zaangażowaniu lite-
racko-plastycznym grupy młodzieży.

3 maja przedstawicielki naszego 
UTW uczestniczyły w Tarnowie Pod-
górnym w uroczystych obchodach rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji. Po mszy 
św. za Ojczyznę złożyły kwiaty przy po-
mniku ofiar II wojny światowej w Parku 
im. Jana Wojkiewicza. 

13 maja wzięliśmy udział w oficjal-
nym oddaniu do użytku Pałacu w Janko-
wicach, gdzie mieści się obecnie biuro 
UTW. Dyżury, jak dotychczas, pełnimy 

we wtorki w godzinach 
10.00 – 12.00. Zmianie 
uległ numer telefonu sta-
cjonarnego – nowy podamy 
wkrótce. 

Przed nami, oprócz stałych zajęć, 
w najbliższym czasie wycieczka do 
Gruzji, występ na XI Wielkopolskich 
Spotkaniach Artystycznych Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku w Międzycho-
dzie, wyjazd do opery poznańskiej na 
„Napój miłosny”, walne zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze i oczywiście, 
w czasie wakacji, półkolonie dla senio-
rów Gminy Tarnowo Podgórne.

Przewodnicząca Rady Programowej 
Maria Kaniewska, która od kilku lat za-
biega o wykładowców, proponuje ostat-
ni w tym roku akademickim wykład: 
„Historia zapisana w nazwach ulic mia-
sta Poznania od XIX do XX w.”, który 
23 maja wygłosi dr Katarzyna Szafer 
(Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie 
Podgórnym, godz. 17.00).

~ Maria Zgoła

W sobotnie popołudnie, 14 kwiet-
nia, tradycyjnym polonezem 
rozpoczęliśmy VI Bal Kró-

lewski. Gospodarzami balu byli brat 
Waldemar Kubiak – panujący Król Zie-
lonoświątkowy oraz brat Leszek Jerzak 
– panujący Król Żniwny. Humory dopisy-
wały i przy wspaniałej muzyce bawiliśmy 
się do rana. Były również życzenia dla 
naszego brata wiceprezesa Marka Czajki, 
który obchodził jubileusz 70 urodzin.

W dniach 21 i 22 kwietnia w Jaroci-
nie odbył się XV Kongres Zjednocze-
nia Kurkowych Bractw Strzeleckich 
Rzeczypospolitej Polskiej. W Kongre-
sie wzięło udział 208 delegatów, którzy 
udzielili absolutorium ustępującemu za-
rządowi i wybrali nowe władze. W ob-
radach Kongresu nasze bractwo repre-

zentowali Magdalena Mazantowicz, 
Waldemar Kubiak i Stanisław Bączyk. 
W strzelaniu o tytuł Króla Młodzieżo-
wego nasze bractwo reprezentowali: 
Mikołaj Mróz, Mariusz Walas, Mikołaj 
Mazantowicz i Mateusz Helka. Nowym 
Królem został Sebastian Karkosz z Ra-
wicza, I rycerzem – Oskar Karkosz, II 
rycerzem – Mateusz Helka z Tarnowa 
Podgórnego.

1 maja nasze bractwo z sympatyka-
mi uczestniczyło w X Pielgrzymce Kur-
kowych Bractw Strzeleckich na Jasną 
Górę. Dziękowaliśmy i prosiliśmy Mat-
kę Bożą o dalszą opiekę nad bractwem 
i naszymi rodzinami. 

3 maja współorganizowaliśmy obcho-
dy rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Pod obeliskiem w Parku Wojkie-
wicza uroczysty apel prowadzący roz-
począł od słów: Historia jest potrzebna 
nam wszystkim, także tobie. Wsłuchując 
się w głos przeszłości, uczymy się prze-
cież rozumieć i mądrze kształtować te-
raźniejszość. Bractwo zaproponowało 
mieszkańcom miłą rozrywkę w klima-
cie sportowej rywalizacji. Czas spędzo-
ny na strzelnicy był okazją do integracji, 
bliższego poznania się wykraczającego 

poza codzienne kontakty czysto służ-
bowe. Najważniejsze trofeum tego dnia 
zdobył brat Sławomir Balcerzyk z Ka-
lisza, II miejsce zajęła Paulina Wróbel, 
a III – Marek Szajkowski. Puchar Wój-
ta zdobył Krzysztof Cieślik, II miejsce 
Sławomir Balcerzyk, III miejsce Jerzy 
Pawlak z Wronek. Tarczę Pistoletową 
zdobył Andrzej Pawlicki, II miejsce 
Krzysztof Cieślik, III – Marek Szaj-
kowski. Karabinek Pneumatyczny: Mi-
chalina Królicka, Zofia Ciesielska, Ulka 
Czerniak, Nikodem Kwietniak, Woj-
tek Czerniak, Karolina Kamza. Kura 
zestrzelił Patryk Zbarasz przy pomocy 
Radka Królickiego i Pauliny Wróbel. 

Informujemy, że strzelnica jest otwar-
ta w każdy wtorek i czwartek w godz. 
16.00 – 20.00. Zapraszamy! 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk

Projekt współfinansowany przez Gmi-
nę Tarnowo Podgórne.

Wiosną jesteśmy bardziej aktywni
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Zamek w Rydzynie w dniach 19 i 20 kwietnia był miej-
scem spotkań liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
z całej Polski.

Przyjechało blisko 100 przedstawicieli organizacji przyna-
leżnych do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku: z województw wielkopolskiego, dol-
nośląskiego, śląskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego. 
UTW Tarnowo Podgórne reprezentowały Prezes Irena Szew-
czyk i Wiceprezes Elżbieta Biniek. 

Pierwszego dnia uczestniczyliśmy w Walnym Zebra-
niu Sprawozdawczym Ogólnopolskiej Federacji Stowa-
rzyszeń UTW. Sprawozdanie przedstawiła Prezes Ogólno-
polskiej Federacji Stowarzyszeń UTW Wiesława Borczyk.  
Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie i udzieliło absolu-
torium Zarządowi OFS. Informacyjnie podano, że na ko-
niec 2017 roku Federacja liczyła 41 członków zwyczajnych.  
Walne Zebranie przyjęło też program działań Federacji UTW 
na 2018 rok oraz uchwałę o obniżeniu składki członkowskiej 
Ogólnopolskiej Federacji.

Drugi dzień spotkania Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Lesznie we współpracy z Ogólno-
polską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku zorganizowało konferencję „Wielkopol-
skie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku - Forum 
Bezpiecznego Seniora”. W konferencji uczestniczyli 
przedstawiciele 28 wielkopolskich UTW i członków Fe-
deracji z innych województw, frekwencja imponująca blisko 
200 osób. 

Tematyka Forum to wymienione następujące kwestie: 
- stan organizacji i funkcjonowanie UTW w kraju i w Wiel-

kopolsce (zreferowała Prezes mecenas Wiesława Borczyk), 
- Polityka Senioralna w Wielkopolsce (Jolanta Kucharczyk, 

wicedyrektor ROPS w Poznaniu),
Dobre praktyki działania Wielkopolskich UTW oraz współ-

pracy z uczelniami wyższymi i środowiskiem naukowym 
przedstawiły: Maria Zielony – prezes UTW w Lesznie, Danu-
ta Wiśniewska – Prezes Stowarzyszenia Gnieźnieński UTW, 
Lidia Wrocińska-Sławska – wiceprezes Towarzystwa UTW 
Poznań.

W panelu dyskusyjnym: Forum Bezpiecznego Seniora 
wzięli udział przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Po-

licji w Lesznie, Rzecznika Praw Pasażera Kolei – Urząd 
Transportu Kolejowego, KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.. 
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW zawar-
ła z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego porozumie-

nie o współpracy obejmujące działalność na rzecz 
edukacji, aktywizacji, informacji i bezpieczeń-
stwa osób starszych w transporcie kolejowym. 
Aspekty formalno-prawne w działalności UTW 
przedstawił mec. Daniel Jachimowicz. 
Część obrad poświęconą bezpieczeństwu zamyka-

ło wystąpienie dr Jadwigi Kwiek zatytułowane „Źró-
dło Twojego bezpieczeństwa w Tobie!”. Była to prezentacja 
warsztatów psychologicznych opartych na wcześniej wydanej 
książce prelegentki „PRZEPIS na CZŁOWIEKA”. Wykłado-
wi towarzyszyła sprzedaż książki. Dodać trzeba, iż dr Jadwiga 
Kwiek jest wykładowcą UTW w Tarnowie Podgórnym, a na 
Forum była zaproszona przez organizatorów konferencji.

Na zakończenie podpisano Partnerstwo Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku na rzecz współpracy Seniorów Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

Konferencja i spotkania przebiegały w miłej serdecznej at-
mosferze. Następne spotkanie w 2019 roku zorganizuje UTW 
Sieraków – do zobaczenia. 

 Uczestniczki Forum
~ Irena Szewczyk i Elżbieta Biniek

Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Rydzynie 

Fundacja „Otoczmy Troską Życie” zaprasza na przed-
stawienie „Szałaputki” w wykonaniu grupy TeatRyle 
Marioli i Marcina Ryl-Krystianowskich w niedzielę,  

3 czerwca, o 16.00 w Centrum Kultury Przeźmierowo.
Najmłodsi widzowie będą mieli okazję zapoznać się z przy-

godami trójki kurcząt, które wpadają w tarapaty, bo nie słu-
chały przestróg swojej mamy. Czy ktoś im pomoże? To trzeba 
koniecznie zobaczyć na własne oczy.

Wstęp wolny – zapraszamy!
~ Barbara Nowak i Violetta Ciesielska

Zarząd Fundacji „Otoczmy Troską Życie”

Świętuj razem z nam Dzień Dziecka – 
zapraszamy na spektakl „Szałaputki”

... z potrzeby serca ...
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Po spektakularnym występie na-
szych podopiecznych na Między-
narodowych Targach Poznańskich 

w międzypokoleniowym pokazie „Pięk-
no bez granic 2018”, zaproponowaliśmy 
seniorom z Gminy Tarnowo Podgórne 
udział w warsztatach tanecznych „Acti-
ve Dance!”. Spotykamy się w Centrum 
Kultury Przeźmierowo i w Domu Kul-
tury Tarnowo Podgórne, we wszystkie 
wtorki i piątki maja i czerwca od 11.00 
do 14.00. Trenujemy i bawimy się pod 
okiem wybitnych choreografów i in-

struktorów tańca towarzyskiego i nowo-
czesnego. W wybranych blokach tema-
tycznych będą nam towarzyszyć młodzi 
ludzie, byśmy mogli się od siebie uczyć 
i czerpać radość ze wspólnego przeby-
wania.

Niedawno miała swoją premierę 
książka „Ocalić od zapomnienia. Hi-
storie życia w pięciu smakach”, będą-
ca zbiorem utworów literackich, jakie 
powstały podczas naszych pierwszych 

międzypokoleniowych warsztatów lite-
rackich. Seniorzy opowiadali i spisywa-
li swoje wspomnienia i wiersze, a mło-
dzież je ilustrowała. Całość jest w wersji 
elektronicznej, ale mamy nadzieję, że 
uda nam się znaleźć sponsorów, którzy 
pomogą nam ją wydać w wersji papiero-
wej. Jest to dzieło niezwykłe i unikato-
we w skali kraju i warto zachować je dla 
potomności w formie prawdziwej, pach-
nącej drukiem książki.

Cały czas trwają warsztaty stylu i roz-
woju osobistego dla seniorów „Piękni 

i zadbani w każdym wieku”, które swój 
finał będą miały w postaci profesjonal-
nych stylizacji, makijaży i sesji zdjęcio-
wej w studio światowej sławy fotografki 
Kat Piweckiej. Jak do tej pory spotka-
liśmy się z dietetykiem, fizjoterapeutą, 
stylistą i trenerem rozwoju osobistego. 
Czekamy na więcej. 

A na deser – pomysł na wakacje! Za-
praszamy młodzież w wieku od 15 do 19 
lat, w pierwszej kolejności naszych wo-

lontariuszy, na letnie warsztaty rozwoju 
osobistego i kompetencji zawodowych 
pod nazwą „Akademia Młodych Orłów. 
Młodzi na start!”. Będziemy się spoty-
kać w Hotelu 500 w Tarnowie Podgór-
nym od 16 do 27 lipca, w godzinach od 
11.00 do 16.00 (z przerwą obiadową). 
W programie zajęcia z zakresu autopre-
zentacji, wystąpień publicznych, zasad 
dress code i savior vivre w życiu i po-
lityce. Pokażemy jak zarządzać swoim 
czasem. Jak przygotować się i dobrze 
wypaść podczas wystąpień przed dużym 
gremium. Jak opanować stres, mowę 
ciała i świadomie budować swój wize-
runek w mediach społecznościowych. 
Zaliczymy bliskie spotkania z kamerą 
telewizyjną, którą będziemy rejestro-
wać wybrane bloki tematyczne. Pomo-
żemy odkryć mocne strony i predyspo-
zycje zawodowe. Pokażemy/nauczymy 
jak działać w grupie i jak z sobą współ-
pracować tworząc zgrany zespół, który 
się wspiera i motywuje. Na koniec odbę-
dziemy wizyty studyjne w rozgłośniach 
radiowych i telewizji, gdzie poznamy 
pracę redaktora, dziennikarza newso-
wego, operatora kamery i innych osób 
związanych z mediami. Zapisy i więcej 
informacji pod numerem 608 064 244. 
Liczba miejsc ograniczona! Decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Z wiosennymi pozdrowieniami

~ Maja Stępień
Prezes Fundacji Nigdy nie jest za późno

Projekty współfinansowane z budżetu 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Tyle się dzieje

Koło wędkarskie nr 132 z Tarnowie Podgórnego zapra-
sza na najbliższe wydarzenia:

- 3 czerwca zawody dla dzieci z okazji Dnia Dziec-
ka – na stawiskach w Ceradzu Kościelnym, zbiórka o 9.30, 
każdy z własnym sprzętem, połów na jedną wędkę (o maksy-
malnej długości 7 m),

- 17 czerwca – zawody spławikowe o tytuł Mistrza Koła na 
stawach w Baranowie, zbiórka 7.00.

W związku z koniecznością wyboru nowego prezesa Koła 
informujemy, że nadzwyczajne zebranie wyborcze odbędzie 
się 1 lipca – początek o 10.00 w Sali GKS Tarnovia przy ul. 23 
Października (drugi termin – godz. 10.15).

Koło wędkarskie 
Projekty współfinansowane z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.

Zapraszamy na otwarte zawody wędkarskie, które odbę-
dą się 16 czerwca na stawach w Baranowie. Zawody 
są częścią projektu „Biesiada u sąsiada”, realizowane-

go w ramach I edycji Budżetu Inicjatyw Społecznych 2018 
(zgłoszonego przez Ireneusza Rembalskiego z Przeźmierowa). 

Zbiórka chętnych (warunek karta wędkarska!) o godz. 8.00 
na stawach. Połów na wędkę o długości do 8 m. Upominki 
i pamiątkowe medale zostaną wręczone na zakończenie zawo-
dów, natomiast wręczenie pucharów nastąpi na scenie podczas 
„Biesiady u sąsiada” na ul. Jarzębinowej w Przeźmierowie 
o 18.00. Zgłoszenia i informacje pod nr tel. 517 586 272.

~ ARz

Wiadomości wędkarskie Najpierw na ryby, 
potem do sąsiada!

~ stowarzyszenia
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Umarłych wieczność dotąd trwa,
Dokąd pamięcią im się płaci.

(Wisława Szymborska)

Słowo „Katyń” zna już każdy Po-
lak. Jest to metonimiczne okre-
ślenie miejsc związanych z kaź-

nią 21 768 obywateli Polski. Choć do 
roku 1990 władze ZSRR zaprzeczały 
swej odpowiedzialności za tę zbrodnię, 
nikt nie miał wątpliwości, że jest to jed-
na z najcięższych zbrodni stalinowskich. 
Nie można było mówić o tym oficjalnie, 
jednak w wielu domach młode pokole-
nie słuchało opowieści starszych o losach 
aresztowanych podstępnie Polaków. 

Dziś pamięć o mordzie dokonanym 
na Polakach w kwietniu 1940 r. czci się 
w wielu miastach Polski oraz w wielu 
krajach na świecie. Odbywa się to po-
przez stawianie pomników, nadawanie 
nazw ulicom. Imię Janiny Lewandow-
skiej – jedynej kobiety która zginęła 
w Katyniu – nosi ulica w Poznaniu, ron-
do w Krakowie. Pomniki upamiętniające 
ofiary zbrodni Katyńskiej stoją w wielu 
miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, 
Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, 
Katowicach, a także w wielu miastach 
na całym świecie: w Londynie, Buda-
peszcie, Chicago, Jersey City. Na uwagę 

zasługuje Narodowy Pomnik Katyński 
w Baltimore, gdzie jednym z elementów 
pomnika jest rzeźba przedstawiająca Ja-
ninę Lewandowską, jedyną kobietę, któ-
ra zginęła w Katyniu.

Ofiary zbrodni katyńskiej upamiętnia 
się również na monetach, znaczkach, 
poprzez organizowanie Międzynarodo-
wych Rajdów Motocyklowych czy sa-
dzenie Dębów Pamięci. Golgota wscho-
du obecna jest także w sztuce filmowej 
i literaturze.

W Lusowie, gdzie na miejscowym 
cmentarzu jest pochowana czaszka por. 
pilot Janiny Lewandowskiej, co roku 
w kwietniu obchodzone są uroczysto-

ści, upamiętniające kolejną rocznicę 
tej zbrodni. Obchody organizuje Towa-
rzystwo Pamięci Gen. Józefa Dowbora 
Muśnickiego w Lusowie. W tym roku 
uroczystość odbyła się 21 kwietnia. 
Przybyli na nią: Wicestarosta Poznański 
Tomasz Łubiński, Wójt Tadeusz Czaj-
ka, nauczycielka historii z XXV LO im. 
Generałowej Jadwigi Zamojskiej w Po-
znaniu Magdalena Giebel, z-ca Komisa-
rza Policji w Tarnowie Podgórnym kom. 
Rafał Wtorkowski i przedstawicielka 
Seniorów Aeroklubu Poznańskiego Bar-
bara Bocian. Była również delegacja 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oraz 

żołnierze XVII Wielkopolskiej Bryga-
dy Zmechanizowanej z majorem Ma-
riuszem Dłubałą. Modlitwę prowadził 
ksiądz kanonik Ignacy Karge. Nie za-
brakło też najmłodszych przedstawicieli 
społeczeństwa – uczniowie Mikołaj Ko-
chanek i Dominika Gurowska wygłosi-
li wiersz „Westchnienie i ból”. Obecni 
też byli harcerze ze szkół w Lusówku 
i z Baranowa.

Po uroczystościach na cmentarzu 
wszyscy udali się do Muzeum, gdzie 
odbyły się prelekcje. Grzegorz Jazdon, 
pracownik muzeum, wygłosił referat 
„Powstańcy Wielkopolscy w grobach 
Katynia”. Tomasz Molski, członek Za-
rządu TPGJDM, przybliżył zebranym 
postać Janiny Lewandowskiej, a dyrek-
tor muzeum Michał Krzyżaniak – postać 
Kazimierza Plucińskiego.

Harcerze obecni na uroczystości mieli 
okazję uczestniczyć w lekcji historii i pa-
triotyzmu i obejrzeć zbiory muzealne. 

 ~ Aleksandra Ludwiczak
Projekt współfinansowany z budżetu 

Gminy Tarnowo Podgórne.

Obchody Katyńskie w Lusowie

41 litrów w maju
Akcja Honorowego Krwiodawstwa, która po raz 72. 

zorganizowało Stowarzyszenie „Dar Serc”, odbyła się 
12 maja w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Pod-

górnym. Przyszło 130 osób, z których zarejestrowało się 121, 
a po badaniach krew oddało 92 (w tym 19 kobiet).

– Cieszę się, że aż 15 osób oddało krew pierwszy raz – mówi 
Wojciech Janczewski, Wiceprzewodniczący rady Gminy i Pre-
zes Stowarzyszenia „Dar Serc”. – Dziękuję wszystkim za zaan-
gażowanie w promowanie idei krwiodawstwa w naszej Gminie. 

Podczas majowej akcji zebrano 41,4 l (co oznacza, że na 
naszym „koncie” w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa przekazaliśmy dotychczas łącznie 4 336 l). 
Do bazy dawców szpiku zapisała się 1 osoba. ~ ARz

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne. 

UWAGA!  Krwiobus stanie na Festynie Antoniańskim 10 czerwca w Przeźmierowie

~ stowarzyszenia
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~ stowarzyszenia

Fundacja Free Time ma zaszczyt zaprosić na pierwsze 
w Gminie Tarnowo Podgórne otwarte eliminacje do Mi-
strzostw Polski w grę Catan, organizowane we współ-

pracy z wydawcą i ogólnopolskim organizatorem konkursu 
– Wydawnictwem Galakta z Krakowa. Eliminacje organizo-
wane są w ponad 30 miejscach w Polsce, a nasza Gmina zosta-
ła również nominowana do organizacji, z czego się niezmier-
nie cieszymy.

W tej grze gracze są osadnikami na niedawno odkrytej wy-
spie Catan. Każdy z nich przewodzi świeżo założonej kolo-
nii i rozbudowuje ją, stawiając na dostępnych obszarach nowe 
drogi i miasta. Każda kolonia zbiera dobra naturalne, niezbęd-
ne do rozbudowy osiedli.

Gracz musi rozważnie stawiać nowe osiedla i drogi, aby za-
pewnić sobie dostateczny, ale zrównoważony dopływ zaso-
bów, a jeśli ma ich nadmiar – prowadzić handel z innymi gra-
czami sprzedając im owce, drewno, cegły, zboże lub żelazo, 

Zostań osadnikiem Catanu!

a pozyskując te zasoby, których ciągle mu brakuje. Pierwszy 
z graczy, który uzyska 10 punktów z wybudowanych przez 
siebie dróg, osiedli i specjalnych kart – wygrywa.

Eliminacje odbędą się 6 lipca w świetlicy wiejskiej w Bara-
nowie przy ul. Spokojnej 2b od 18.00. Udział w eliminacjach 
jest nieodpłatny i wziąć w nich może każda osoba powyżej 10 
roku życia (zgodnie z rekomendacją na pudełku gry). 

Pierwsze cztery miejsca są nagradzane, a dwa pierwsze 
miejsce gwarantują dodatkowy przywilej, jakim jest bilet 
uprawniający do udziału w finale, który odbędzie się w paź-
dzierniku w Krakowie. Idąc dalej: cztery pierwsze miejsca za-
jęte podczas Mistrzostw Polski gwarantują ciekawe nagrody, 
w tym również pieniężne (750 zł dla zwycięzcy), a co najważ-
niejsze bilet na listopadowe Mistrzostwa Świata odbywające 
się w Kolonii. Jest więc o co walczyć! Zachęcamy wszystkich 
do udziału.

Zapisy prowadzimy do końca czerwca drogą mailową na 
fundacjafreetime@gmail.com lub na jednym z wieczorów 
planszówkowych organizowanych przez Fundację Free Time. 
Na takich spotkaniach tłumaczymy zasady gry Catan (nazwa 
Osadnicy z Catanu również jest poprawna).

Szczegółowe informacje moż-
na poznać na stronie Wydawnic-
twa Galakta lub zadając pytanie 
bezpośrednio nam. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich miesz-
kańców Gminy i gmin sąsied-
nich do uczestnictwa! 

Pozdrowienia i do zobaczenia
~ Fundacja Free Time

Festiwal Muzyczny dla 
Dzieci im. Tadeusza 
Osyry ma już 23-letnią 

tradycję, ale tegoroczna jego 
edycja będzie przełomowa. 
Po raz pierwszy impreza, na 
której występują uczniowie 
szkół muzycznych z całej 
Wielkopolski, odbędzie się 
bowiem w Pałacu w Janko-
wicach.

Święto muzyki w odno-
wionym przez Gminę Tar-
nowo Podgórne budynku 
potrwa od 15 do 17 czerw-
ca. Wśród uczestników będą 
uczniowie szkół muzycznych 
I stopnia oraz szkoły baleto-
wej. Występować będą solo 
i w zespołach. Sam festiwal 
nie ma charakteru konkursu, 

a jego celem jest umożliwie-
nie występów publicznych 
w atmosferze pozbawionej 
pierwiastka oceny i rywali-
zacji oraz międzyszkolna in-
tegracja młodych muzyków. 
Organizatorami są Gminny 
Ośrodek Kultury SEZAM, 
Samorządowa Szkoła Mu-
zyczna w Tarnowie Podgór-
nym, Pałac w Jankowicach 
i Stowarzyszenie Przyjaciół 
Młodego Artysty – Puer Do-
cilis.

Zapraszamy na wyjątko-
wy, muzyczny weekend do 
Jankowic. Wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk

Z Szamotuł  
do Jankowic
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porady

Tej wiosny w makijażu królo-
wał będzie kolor różowy. Do tej 
pory pojawiał się on głównie na 

ustach i policzkach. Teraz obecny bę-
dzie również na oczach i paznokciach.

Makijaż w odcieniach różu to jeden 
z trendów na wiosnę 2018. Taki make-
-up ładnie rozświetla twarz, wygląda ra-
dośnie, a przy tym naturalnie. Róż jest 
jednym z najbardziej optymistycznych 
kolorów. Ponadto pasuje do każdej oka-
zji. Sprawdzi się zarówno w sytuacjach 
służbowych, jak i prywatnych. Różo-
wy makijaż może być elegancki i pod-
kreślać nasz profesjonalizm w pracy. To 
bardzo romantyczny kolor, idealny na 
randkę. Sprawdzi się również na spotka-
niu ze znajomymi i szalonej imprezie. 
Róż jest wszechstronny i bardzo twa-
rzowy. Teraz ten kolor będzie królował 
w makijażu.

Makijaż w kolorach różu – oczy
Nie trzeba się go obawiać. Róż jest 

jednym z najbardziej twarzowych i bar-
dzo naturalnych kolorów. Może świet-
nie wyglądać nie tylko na ustach i po-
liczkach. Oczy podkreślone różowymi 
cieniami lub kredką w tym kolorze będą 
bardzo modne wiosną. Taki radosny ma-
kijaż idealnie pasuje do tej pory roku.

Warto odważniej sięgać po kolory 
i zaprzyjaźnić się z różowym. Pamiętaj 

jednak, aby nie przesadzić i decydując 
się na oko podkreślone na różowo nie 
dodać do tego szminki i różu w tym sa-
mym kolorze.

Jeżeli nie jesteście przekonane do 
różu i preferujecie mocniejsze barwy, 
bardzo modny będzie ten wiosny fiole-
towy kolor do powiek. To trend tylko 
dla odważnych brunetek. Dla blondynek 
polecałabym raczej lawendę. 

Makijaż w kolorach różu – jak dobrać 
odcień?

Wiele kobiet obawia się różu, jednak 
zupełnie niepotrzebnie. Wystarczy tylko 
dobrać odcień w zależności od karnacji 
i oczekiwanego efektu. Radzę kierować 
się odcieniem skóry. Jeśli mamy nieco 
cieplejszy, bardziej oliwkowy odcień 
skóry i nie chcemy mocnego, kontrastu-
jącego makijażu, sięgnijmy po cieplej-
sze odcienie różu, wpadające w tonacje 
brzoskwiniowe. Jeśli mamy chłodniej-
szy odcień skóry, porcelanowy możemy 
sięgnąć po bardziej nasycone róże.

Makijaż w kolorach różu – na co uwa-
żać?

Róż jest kolorem bardzo twarzo-
wym, jednak trzeba się z nim obchodzić 
ostrożnie. Łatwo jest przesadzić. Jak 
ustrzec się makijażowej katastrofy?

Makijaż w stylu monochromatyczne-
go różu może być dla niektórych przy-

tłaczający. Myślę, że niewiele kobiet 
wyobraża sobie różową kreskę na po-
wiece. Sposobem na udźwignięcie tego 
trendu jest zaaplikowanie różu, który 
nakładamy na policzki, na powieki. Na-
stępnie rozjaśnienie go neutralnym cie-
niem do powiek, np.: w kolorze pudru. 
W ten sposób uzyskamy nieco delikat-
niejszy, bardziej naturalny makijaż. Taki 
makijaż nadal pozostaje w trendzie, ale 
nie będzie tak intensywny. 

Polecam róż dla każdej z Was, to zdro-
wie na twarzy. 

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

Składniki (dla 4 osób)
360 g makaronu Gnocchietti Sardi (suchy przed ugotowa-

niem)
200 g surowej kiełbasy 
100 g biała fasola cannellini (może być z puszki)
1 szt. mała cebulka
800 g dojrzałych pomidorów
80 g ser Pecorino Sardo (można zastąpić serem Pecorino 

Romano, ale w ilości 50 g, ponieważ jest intensywniejszy)
1 łyżka oliwy z oliwek extra virgin
sól / pieprz do smaku

1. Przygotowanie sosu: smażymy pokrojoną w kostkę ce-
bulkę na oliwie z oliwek, aż się zeszkli i następnie dodajemy 
rozdrobnioną kiełbasę (kiełbasę pozbawiamy osłonki i roz-
drabniamy rękoma) i wrzucamy do cebuli. Po usmażeniu kieł-
basy dodajemy 100 g ugotowanej fasoli i pomidory (pomidory 
powinny być sparzone i obrane ze skórki oraz rozdrobnione 
w blenderze). Sól pieprz do smaku. Całość gotujemy około 
30 minut na małym ogniu, mieszając od czasu do czasu tak, 
by otrzymać gęsty sos. Po ugotowaniu sosu dodajemy ser Pe-
corino Sardo i mieszamy, można jeszcze dodać sól do smaku.

2. Kiedy sos jest już gotowy, gotujemy makaron (makaron 
musi być al dente).

3. Po ugotowaniu i odcedzeniu makaronu, dodajemy maka-
ron do sosu i przez około dwie minuty, na małym ogniu gotu-
jemy całość. Serwujemy na talerzu skrapiając potrawę odrobi-
ną oliwy z oliwek extra virgin.

Smacznego!
~ Giovanni Michele Malduca

Warsztat Smaku – Hotel Orange

Różowy to najmodniejszy kolor w makijażu na wiosnę

Gnocchietti Sardi con salsiccia
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~ biblioteka

INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Fotorelacja z interesujących, inspirujących spotkań w Bi-
bliotece Publicznej w Tarnowie Podgórnym, bo Biblio-
teka to nie tylko wypożyczanie książek. 

Spotkania w naszych placówkach to stały element pracy. 
Oczywiście w tle tych spotkań zawsze jest książka, bo to ona 
stanowi podstawę do spotkania z interesującymi autorami. 
W kwietniu, na zaproszenie Biblioteki, spotkał się z czytel-
nikami (nieobecni niech żałują, bo to była wyjątkowa okazja) 
Marcin Kydryński – dziennikarz, podróżnik, fotograf, radio-
wiec. „Biel. Notatki z Afryki” to ponad 700 stron i 150 fo-
tografii odkrywających przed czytelnikami afrykański ląd. To 
osobisty zapis szczególnych wydarzeń i obserwacji afrykań-
skiego lądu z perspektywy Europejczyka. Poznać Afrykę na 
kartkach książek a porozmawiać z jej autorem, spotkać do-
świadczonego podróżnika i fotografa, to zupełnie inne wra-
żenia i odczucia. Książka „Biel. Notatki z Afryki” to efekt 
podróży, które nasz gość odbył w ciągu ostatnich 25 lat. 
Porozmawiać można było również w kwietniowe popołudnie 
w Bibliotece o ostatniej książce Marcina Kydryńskiego „Li-
zbona. Muzyka moich ulic” o zauroczeniu miastem i fado. 
Również w kwietniu, na nasze zaproszenie, młodzież mo-
gła spotkać się i porozmawiać z podróżniczką, archeologiem 
i antropologiem Anną Jaklewicz i odbyć podróż po Chinach. 
Autorka swoje relacje z podróży publikuje w National Geo-
graphic i Magazynie Podróżników. Podróżowała po Sudanie, 

Egipcie, Mongolii, Indonezji, Tajlandii, Malezji, Singapurze, 
Indiach, Laosie i innych azjatyckich krajach. Prelekcja w Bi-
bliotece zatytułowana była „Chiny. Z dala od wielkiego mia-
sta” i połączona była z pokazem multimedialnym.

Dla najmłodszych czytelników zorganizowaliśmy literac-
kie warsztaty detektywistyczne z Magdaleną Podbylską. Au-
torka detektywistycznych powieści dla dzieci, cieszących się 
niesłabnącym powodzeniem u najmłodszych, z wykształcenia 
jest biologiem i wprowadza uczestników zajęć w arkana wie-
dzy o zwierzętach. Zwieńczeniem warsztatów jest wspólne pi-
sanie, więc dzieci w trakcie spotkania, samodzielnie próbują 
napisać opowiadanie. Spotkania, warsztaty, prelekcje to za-
chęta do sięgnięcia po ciekawą literaturę, po reportaże, dzien-
niki z podróży, relacje z wypraw po różnych zakątkach świat. 
To promocja książek o różnej tematyce, zachęta do korzystania 
z ciekawych i interesujących zbiorów zgromadzonych w Bi-
bliotece i Filiach dla różnych odbiorców. Na półkach w Bi-
bliotece i Filiach kilkadziesiąt tysięcy tytułów książek o różnej 
tematyce i dla wszystkich, niezależnie od wieku (od lat 3 do… 
103). Duży wybór audiobooków na półkach to zachęta dla 
tych, którzy narzekają na brak czasu na czytanie. Polecamy.

Zapraszamy, bo KSIĄŻKA to podróże bez potrzeby wycho-
dzenia z domu, to alternatywa dla wielogodzinnego oglądania 
telewizji, siedzenia przy komputerze, to nie tylko podręcznik, 
ale przyjemna forma spędzania wolnego czasu.  ~ I.B. 

Spotkanie z dziennikarzem, podróżni-
kiem, fotografem Marcinem Kydryńskim

Spotkanie z podróżniczką  
Anną Jaklewicz

 Literackie warsztaty detektywistyczne 
z Magdaleną Podbylską

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek Wójt Tadeusz 
Czajka zaprosił na spotkanie panie pracujące w Biblio-
tece Publicznej w Tarnowie Podgórnym i jej Filiach.  

Na ręce Dyrektor Iwony Bilińskiej złożył podziękowania za 
działania prowadzone na rzecz propagowania czytelnictwa 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Podkreślił wagę spotkań 
z autorami, ilustratorami i innymi przedstawicielami świata 
książki. Złożył życzenia radości, pomyślności oraz satysfakcji 
i zadowolenia z pracy, by była ona doceniana przez Czytelni-
ków.

~ ARz

Życzenia dla Bibliotekarek
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„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych 
dostępna na stronie www.goksezam.pl i w miesięczniku

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.

Enea Spring Break on Tour: Molk, Smash, Pepe.
PIĄTEK, 18 MAJA GODZ. 19, CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO. WSTĘP WOLNY.

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Wielka wyprawa Oskara”
NIEDZIELA, 20 MAJA GODZ. 12.30, CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO. BILETY: 10 ZŁ / 1 ZŁ

Kino Zielone Oko: „Nigdy cię tu nie było”
NIEDZIELA, 20 MAJA GODZ. 18, CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO. BILETY: 15 ZŁ

Otwarcie wystawy B. Kicińskiego i P. Kolińskiego
WTOREK, 22 MAJA GODZ. 19, GALERIA W ROTUNDZIE, TARNOWO PODGÓRNE. WSTĘP WOLNY

„O Szewczyku, co Smoka Wawelskiego pokonał” - spektakl dla dzieci
NIEDZIELA, 27 MAJA GODZ. 12.30, DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM. BILETY: 10 ZŁ / 1 ZŁ

Kino Zielone Oko: „Kobieta sukcesu”
NIEDZIELA, 27 MAJA GODZ. 18, CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO. BILETY: 15 ZŁ

„Śpiąca Królewna” - spektakl baletowy dla dzieci
ŚRODA, 30 MAJA GODZ. 18, CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO. BILETY: 15 ZŁ

Fundacja Otoczmy Troską Życia zaprasza: „Szałaputki”
NIEDZIELA, 3 CZERWCA GODZ. 12.30, CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO. WSTĘP WOLNY

Lusowskie Spotkania Muzyczne: „Musica Graziosa”
NIEDZIELA, 3 CZERWCA GODZ. 13, KOŚCIÓŁ W LUSOWIE. WSTĘP WOLNY

Kino Zielone Oko: „Dziewczyna we mgle”
NIEDZIELA, 3 CZERWCA GODZ. 18, CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO. BILETY: 15 ZŁ

Pokaz koła filmowego Animiaki
PIĄTEK, 8 CZERWCA GODZ. 17, DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM. WSTĘP WOLNY

Dni Gminy Tarnowo Podgórne. Anna Wyszkoni i inni
SOBOTA-NIEDZIELA, 9-10 CZERWCA, STADION W TARNOWIE PODGÓRNYM. WSTĘP WOLNY

Kino Zielone Oko: „Tully”
NIEDZIELA, 10 CZERWCA GODZ. 18, CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO. BILETY: 15 ZŁ

Przedstawienie baletowe „Coppelia” w wyk. dzieci
CZWARTEK, 14 CZERWCA GODZ. 10 ORAZ 18, CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO. WSTĘP WOLNY

Festiwal Muzyczny dla Dzieci (współorganizacja)
PIĄTEK-NIEDZIELA, 13-15 CZERWCA, PAŁAC JANKOWICE. WSTĘP WOLNY

Kino dla dzieci: „Kaczki z gęsiej paczki”
NIEDZIELA, 10 CZERWCA GODZ. 12.30, CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO. BILETY: 15 ZŁ

Afisz
~ gok
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„Każdy z nas nosi w sobie 
piękno. Cała sztuka po-
lega na tym, by umieć je 

odkryć”. Ta myśl Erika-Emmanuela 
Schmitta stanowi motto wystawy „Jesz-
cze w zielone gramy”, na której podzi-
wiać będziemy mogli prace Bartosza 
Kicińskiego i Przemysława Kolińskie-
go.

Obaj studiowali malarstwo i doskona-
lili swój warsztat m. in. pod kierunkiem 
prof. Włodzimierza Włoszkiewicza, 
wybitnego malarza i pedagoga, który 
na Wydziale Architektury Politechniki 
Poznańskiej wykształcił wiele pokoleń 
artystów i architektów. To profesor za-
raził ich pasją do obserwacji i interpreta-
cji otaczającego świata oraz wyrażania 
emocji w formie różnorodnych kształ-
tów i stanów.

Przygotowana przez B. Kicińskiego 
i P. Kolińskiego wystawa przedstawia 
fascynacje utopijnym życiem, przyro-
dą, otaczającą nas przestrzenią, bogac-
twem jej form i kolorów. „To refleksja 
nad tym, co nas otacza, a czego często 

nie dostrzegamy. Odbieranie wrażeń 
zmysłowych, zazwyczaj deformowa-
nych przez nasze oczekiwania, potrzeby, 
uczucia i mechanizmy obronne, urucha-
miane przez podświadomość” – zapo-
wiadają artyści.

Bartosz Kiciński jest podróżnikiem, 
kucharzem, muzykiem, absolwentem 
i doktorantem Uniwersytetu Humani-
stycznospołecznego w Warszawie. Jego 
prace znajdują się w zbiorach Centrum 
Kultury ZAMEK w Poznaniu i zbio-
rach prywatnych w Belgii, Niemczech 
i Polsce. Głównymi dziedzinami jego 
twórczości są malarstwo i ceramika ar-
tystyczna.

Przemysław Koliński jest absolwen-
tem Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza i Politechniki Poznańskiej. W 2014 
otrzymał Stypendium Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego w dziedzi-
nie kultury. Jego prace są w zbiorach 
Politechniki Poznańskiej, Muzeum Ar-
cheologicznego w Poznaniu, Muzeum 
Zamek Górków w Szamotułach i zbio-
rach prywatnych w Belgii, Niemczech 

i w Polsce. Uprawia głównie malarstwo, 
ale także grafikę i ceramikę artystyczną. 
Jego główną życiową pasją jest sztuka.

Na otwarcie wystawy zapraszamy we 
wtorek, 22	maja	o	godz.	19	do	Galerii	
w	Rotundzie	w	Tarnowie	Podgórnym.	
Wstęp	wolny.

~ Jarek Krawczyk

Działające od dwóch lat w GOK 
„SEZAM” koło filmowe Ani-
miaki zaprasza wszystkich 

mieszkańców na podsumowanie kolej-
nego seansu. Podczas specjalnego poka-
zu zobaczymy zrealizowane w tym roku 

krótkometrażowe filmy, które wykona-
ne zostały w technice plastelinowej i ry-
sunkowej. Pojawi się także piksilacja, 
animacja klocków Lego oraz zabawki 
optyczne: fenakistiskopy i kineografy 
oraz… premiera częściowo aktorskiego 
filmu.

W grupie, którą prowadzi Julia Tala-
ga, techniki animacji i filmowe sztucz-
ki poznaje siódemka dzieci: Anna Au-
gustyniak, Piotr Janikowski, Jakub 
Jędrzejewski, Hanna Jędrzejewska, 
Maja Wach, Maria Wach i Olivier Woj-
ciechowski. Po ubiegłorocznym pokazie 
możemy powiedzieć z całą pewnością: 
spotkanie z Animiakami zainteresuje 
nie tylko bliskich twórców animacji, ale 
będzie też świetną rozrywką dla młod-
szych i starszych mieszkańców naszej 
gminy.
Zapraszamy	 do	 Domu	 Kultury	

w	 Tarnowie	 Podgórnym	 w	 piątek,	 
8	czerwca	o	godz.	17.	Wstęp	wolny.

~ Jarek Krawczyk

Sztuka współczesna w Rotundzie

Nie tylko animacje z naszej Gminy
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Zanim dzieci wybiorą się na długo oczekiwane wakacje, 
będą miały kilka okazji, by ciekawie spędzić czas w do-
mach kultury gminy Tarnowo Podgórne. W najbliż-

szych tygodniach czekać na nie będą dwa spektakle teatralne 
i dwa przedstawienia baletowe.
FALKOSHOW	O	SZEWCZYKU
W cieszącym się popularnością cyklu „Mama, tata, teatr i ja” 

zobaczymy przedstawienie lalkowe najwyższej próby. Znany 
w całym kraju i poza jego granicami Teatr Falkoshow Krzysz-
tofa Falkowskiego. Krakowski artysta zaprosi najmłodszych 
w swoje rejony i opowie historię „O Szewczyku, co Smoka 
Wawelskiego pokonał”. W spektaklu odnajdziemy przesłanie 
mówiące, że spryt jest lepszy od brutalnej siły, a prawdziwą 
odwagę prezentuje nie zawsze ten, kto najbardziej się nią cheł-
pi. Cała historia rozgrywać się będzie w kolorowej skrzyni, 
która obracana, przestawiana i otwierana, tworzyć będzie roz-
maite miejsca akcji.

Założyciel Teatru Falkoshow, Krzysztof Falkowski, jest absol-
wentem Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Sztuki 
Lalkarskiej w Białymstoku. Był aktorem Teatru Groteska w Kra-
kowie, gdzie zagrał w kilkudziesięciu spektaklach i pełnił rolę 
asystenta reżysera. Specjalizuje się w animacji marionetek. Zre-
alizował m. in. marionetkowy performance pt. „Podglądać zna-
nych”, a jego widowisko „Falkoshow. Iluzja marionetki” pokazy-
wane było m. in. podczas rozdania nagród brytyjskiego przemysłu 
fonograficznego Brit Awards 2009 w Londynie. Najsłynniejsze 
przedstawienie K. Falkowskiego było już prezentowane w Tarno-
wie Podgórnym, także w cyklu „Mama, tata, teatr i ja”.

Na spektakl „O Szewczyku, co Smoka Wawelskiego poko-
nał” zapraszamy do Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym 
w niedzielę, 27 maja o godz. 12.30. Bilety w cenie 10 zł (dzie-
ci) i 1 zł (opiekunowie) dostępne są w miejscu imprezy (od 
poniedziałku do piątku w godz. 15-20), w siedzibie GOK „SE-
ZAM” (od poniedziałku do piątku w godz. 9-15) i w Centrum 
Kultury Przeźmierowo (od wtorku do piątku w godz. 16-20). 
Sprzedaż online prowadzi serwis Bilety24.pl. 

TEATRYLE	O	SZAŁAPUTCE
Na zaproszenie Fundacji „Otoczmy Troską Życie” w Cen-

trum Kultury Przeźmierowo wystąpi natomiast poznański te-
atr TeatRyle. Mariola i Marcin Ryl-Krystianowscy zaprezen-
tują najmłodszym przedstawienie „Szałaputki”. To opowieść 
o niesfornych kurczakach, które wychowują się na podwórku 
pod bacznym okiem Mamy Kwoki. Ich ciekawość świata spra-
wia, że mama dwoi się i troi, by uchronić dzieci przed wszel-
kim niebezpieczeństwem, a zwłaszcza przed podstępnym Li-
sem. Niestety, pewnego dnia Lisowi udaje się wykraść jedno 
z kurcząt. Na pomoc bratu wyrusza jego siostra – Szałaputka, 
która prosi o pomoc małą i kłótliwą Myszkę. Czy myszka po-
kona swój strach i zdoła uwolnić braciszka?

Odpowiedź na to pytanie padnie w niedzielę, 3 czerwca 
o godz. 12.30 w Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wol-
ny.
ŚPIĄCA	KRÓLEWNA
Któż z nas nie zna słynnej opowieści o Śpiącej Królew-

nie? Ta piękna historia zaprezentowana zostanie w baletowej 
oprawie w środę, 30 maja w Centrum Kultury Przeźmierowo. 
Z okazji Dni Dziecka bilety na spektakl z udziałem artystów 
Teatru Wielkiego w Poznaniu kosztują jedynie 15 złotych. 
Można je kupować w miejscu imprezy (od wtorku do piątku 
w godz. 16-20), w siedzibie GOK „SEZAM” (od poniedziałku 
do piątku w godz. 9-15) i w Domu Kultury w Tarnowie Pod-
górnym (od poniedziałku do piątku w godz. 15-20). Sprzedaż 
online prowadzi serwis Bilety24.pl. 
DZIECI	ZATAŃCZĄ	NIE	TYLKO	DLA	DZIECI
„Coppélia” to spektakl bazujący na balecie komicznym 

„Coppélia, czyli Dziewczyna o szklanych oczach”. Na scenie 
zobaczymy dzieci, które uczą się baletowej sztuki. Odbiorca-
mi pierwszego z przedstawień (czwartek, 14 czerwca godz. 
10) będą uczniowie z Przeźmierowa, drugiego (tego samego 
dnia o godz. 18) – także rodzice młodych tancerzy. Wstęp na 
przedstawienia w Centrum Kultury Przeźmierowo jest wolny.

~ Jarek Krawczyk

Czujesz bluesa? Zagraj w Lusowie!

Już po raz ósmy odbędzie się w Lusowie święto muzyki 
bluesowej. Festiwal BLusowo, który wpisał się już na 
mapę najważniejszych imprez tego gatunku w Wielkopol-

sce, tym razem odbędzie się w sobotę, 25 sierpnia. GOK „SE-
ZAM” ogłasza konkurs, dzięki któremu można dołączyć do 
listy wykonawców! Aby wziąć udział w konkursie wystarczy 
zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz zgłoszenio-

wy, który zamieszczony będzie na stronie www.goksezam.pl 
i na festiwalowym profilu na Facebooku od 15 maja. Następ-
nie swój akces, uzupełniony nagraniami w formacie mp3 na-
leży przesłać na adres blusowo@goksezam.pl. Na zgłoszenia 
czekamy do końca czerwca, a wyniki opublikowane zostaną 
do 11 lipca na stronie www.goksezam.pl. 

~ Jarek Krawczyk

Spotkania z teatrem i baletem dla dzieci
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Flet traverso, klawesyn i bia-
ły śpiew zabrzmią podczas 114. 
koncertu z cyklu Lusowskie Spo-

tkania Muzyczne. 3 czerwca w Lusowie 
wystąpią uczestnicy warsztatów białego 
śpiewu z Barbarą Wilińską oraz zespół 
Musica Graziosa, który tworzą Paulina 
Tkaczyk i Bogumiła Gizbert-Studnicka.

Koncertowe popołudnie rozpoczną 
uczestnicy warsztatów białego śpiewu, 
które dla przedstawicieli Zespołu Pie-
śni i Tańca Lusowiacy oraz Dziecięce-
go Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego 
Modraki poprowadzi Barbara Wilińska. 
Jest ona absolwentką studiów psycho-
logicznych UAM, śpiewaczką, trenerką 
głosu, multiinstrumentalistką, kaligra-
fem i malarką. Przez ponad dwie deka-
dy uczyła gry na gitarze, zajmując się 
jednocześnie poszukiwaniami w dzie-
dzinie muzyki średniowiecznej i trady-
cyjnej – zarówno w formie warsztatów, 
jak i wypraw do wiejskich śpiewaków. 
Od 2001 roku prowadzi warsztaty pie-
śni tradycyjnych i śpiewu naturalnego, 
od 2010 warsztaty kaligrafii i malowa-
nia miniatur. Koncertuje indywidualnie 
i współtworzy folklowe grupy Chariva-
ri, Od Poznania, Niemanje oraz uczest-
niczy w licznych projektach zbioro-
wych. W 2005 roku była stypendystką 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego, jest laureatką m. in. III Festi-
walu Piosenki Słowiańskiej w Poznaniu 
(2007), 45. Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu (2011) i konkursu „Stara Trady-
cja” (2012). 

Efekt warsztatów z B. Wilińską za-
prezentuje dwudziestoosobowa grupa, 

która wspólnie wykona pieśni ludowe 
związane z okresem letniego przesile-
nia, obrzędowe i okolicznościowe.

Następnie wystąpi krakowski zespół 
Musica Graziosa, który specjalizuje się 
w muzyce baroku i klasycyzmu. Duet 
tworzą znakomite artystki.

Paulina Tkaczyk jest doktorem sztuk 
muzycznych, absolwentką Akademii 
Muzycznej w Krakowie w klasie kla-
wesynu prof. Bogumiły Gizbert-Stud-
nickiej oraz Hochschule fur Music we 
Freiburgu w klasie prof. Roberta Hilla. 
Ukończyła również studia podyplomo-
we w Monachium i wiele mistrzowskich 
kursów klawesynowych i fletowych. 
W 2003 roku zdobyła wyróżnienie na 
Konkursie Klawesynowym Wyższych 
Uczelni Niemieckich w Saarbrücken. 
Jest laureatką Nagrody Edukacyjnej 
Miasta Krakowa i licznych stypendiów. 
Oprócz „Musica Graziosa” współtworzy 
także zespoły „Cantica Sacra” i „Finesis 
Trio”. Koncertuje jako klawesynistka, 

pianistka i flecistka, w tym na prestiżo-
wych festiwalach w kraju i za granicą. 
Prowadzi kursy i wykłady poświęcone 
wykonawstwu muzyki dawnej i współ-
czesnej. W swoim dorobku fonograficz-
nym posiada trzy płyty. 

Bogumiła Gizbert-Studnicka jest 
profesorem sztuk muzycznych, klawe-
synistką i dyrektorem artystycznym 
zespołu. Ukończyła Wyższą Szkołę Mu-
zyczną w klasie klawesynu prof. Elżbie-
ty Stefańskiej oraz Królewskie Konser-
watorium w Antwerpii w klasie prof. Jos 
van Imerseela. Pierwsze międzynarodo-
we wyróżnienie zdobyła w 1977 roku 
na Konkursie Klawesynowym w Brugii. 
Koncertuje z licznymi zespołami wy-
konującymi zarówno muzykę dawną, 
jak i współczesną w wielu krajach eu-
ropejskich, a także w Nowej Zelandii, 
Australii, Japonii i na Tajwanie. Brała 
udział w licznych festiwalach i kursach 
mistrzowskich. W 2003 roku nagrała 
„Cztery Pory Roku” Antonio Vivaldie-
go z Nigelem Kennedym oraz członka-
mi Orkiestry Filharmonii Berlińskiej. 
Jest założycielką zespołów specjalizu-
jących się w wykonawstwie muzyki 
epoki baroku „Trio Gandava” (Belgia) 
oraz Kwartet św. Stanisława (Kraków), 
z którymi koncertuje w całej Europie. 
Prowadzi kursy mistrzowskie z zakre-
su gry na klawesynie, realizacji basso 
continuo i retoryki w muzyce baroku. 
Od 1996 roku jest dyrektorem artystycz-
nym Festiwalu Barokowego w Owernii 
(Francja), a od 2001 – pomysłodawcą 
i dyrektorem artystycznym Międzyna-
rodowego Festiwalu „Młodzi Artyści 
w Krakowie”. Od roku 2001 jest także 
prezesem Stowarzyszenia Promującego 
Młodych Artystów, które zorganizowało 
w Polsce i za granicą około 1000 kon-
certów, spektakli i wystaw.

Zespół Musica Graziosa w Lusowie 
wykona utwory Christilieba Siegmunda 
Bindera, Wolfganga Amadeusza Mozar-
ta i Ludwiga van Beethovena. Na	kon-
cert	zapraszamy	do	kościoła	w	Luso-
wie	w	niedzielę,	3	czerwca	o	godz.	13.	
Wstęp	wolny.

~ Jarek Krawczyk

Mozart, Beethoven i pieśni obrzędowe
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Anna Wyszkoni, Norbi, Sandra Rugała i The Postman 
będą gwiazdami Dni Gminy Tarnowo Podgórne 2018. 
Niewątpliwą atrakcją będzie także Rewia Mażoretek, 

a animacje dla dzieci przeprowadzi dobrze znana w naszej 
gminie Mozaika.

ANNA WYSZKONI
Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów na koncie ma 

cztery Platynowe i trzy Złote Płyty. Jej pierwszy solowy al-
bum rozszedł się w nakładzie 60 tysięcy egzemplarzy. Jest au-
torką takich przebojów jak „Z ciszą pośród czterech ścian”, 
„Wiem, że jesteś tam”, „Biegnij przed siebie”, czy „Nie chcę 
Cię obchodzić”.

Pierwsze sukcesy osiągała jako wokalistka zespołu Łzy, 
w którym występowała od 1996 roku. Popularności przy-
sporzyła jej także wygrana w programie „Szansa na sukces” 
(2000) i przebojowy, wydany w 2001 roku, drugi album Łez – 
„W związku z samotnością”.

Solową karierę artystka rozpoczęła w 2009 roku, gdy uka-
zał się jej pierwszy album „Pan i Pani”. Drugi krążek – „Życie 
jest w porządku” światło dzienne ujrzał pod koniec roku 2012. 
Kolejny premierowy materiał – album „Jestem tu nowa” uka-
zał się rok temu.

Anna Wyszkoni jest laureatką Nagrody Specjalnej Telewizji 
Polskiej, przyznanej w Opolu w 2017 roku, jej piosenka „Nie 
chcę Cię obchodzić” została Przebojem Lata 2017 radia RMF 
i Polsatu, w przeszłości otrzymywała rozmaite wyróżnienia 
w plebiscytach Lato Zet i Dwójki, RMF, Eska Music Awards, 
VIVA Comet, TOPtrendy, czy Superjedynki.

NORBI
„Kobiety są gorące” to przebój, który cała Polska zna już od 

ponad dwudziestu lat. Jego wykonawca, Norbert Dudzik zna-
ny jako Norbi, w dorobku ma jednak znacznie więcej piose-
nek. Dotychczas ukazały się 4 jego autorskie płyty.

THE POSTMAN
Największe przeboje Beatlesów w wiernym oryginałom 

wykonaniu – to wizytówka zespołu The Postman. Grupa od 
1997 roku wprowadza słuchaczy w klimat muzyki lat sześć-
dziesiątych i wygląda, jakby właśnie przybył z epoki Czwórki 
z Liverpoolu. Słuchacze będą mogli się przekonać, że niektóre 
przeboje nie starzeją się nigdy. 

SANDRA RUGAŁA
Pochodząca z Nowego Tomyśla wokalistka znana jest za-

równo telewidzom (występowała w Idolu), ale przede wszyst-
kim z sieci – jej kanał na YouTube i profile w mediach społecz-
nościowych śledzi sporo fanów. Jej pierwszy singiel nagrany 
z własnym zespołem – „Miasto” – przekroczył już 30 000 wy-
świetleń i rozbudził nadzieje słuchaczy na nowe nagrania.

REWIA MAŻORETEK
Nagrodzone niedawno we Wschowie Mażoretki z GOK 

„SEZAM” i ich goście – grupy Finezja ze Wschowej, Delicje 
z Niechlowa, Rytmix z Kościana, oraz Rewia i Bryza z Osiecz-
nej wystąpią podczas Rewii Mażoretek. Widowiskowe chore-
ografie i efektowne układy nie tylko do muzyki marszowej, ale 

i tanecznej – to wszystko będziemy mogli zobaczyć w ramach 
Dni Gminy Tarnowo Podgórne. 

LAUREACI ROZŚPIEWANEJ GMINY
Wokaliści, którzy zostali wyróżnieni w organizowanym 

przez GOK „SEZAM” przeglądzie Rozśpiewana Gmina za-
prezentują się na scenie podczas Dni Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Repertuar, który przygotowali podczas warsztatów z Ewą 
Nawrot zaprezentują o godz. 18.30.

FESTIWAL COVERÓW
Drugi dzień Dni Gminy upłynie nam w towarzystwie naj-

większych przebojów. Po animacjach dla dzieci, które Mo-
zaika przeprowadzi od godz. 15, przyjdzie czas na II Ogól-
nopolski Festiwal Coverów. Podobnie jak w ubiegłym roku, 
na scenie prezentować się będą wykonawcy specjalizujący się 
w graniu nieśmiertelnych hitów, a w finale imprezy o godz. 
20.30 wystąpi Wind Cameral Orchestra pod dyrekcją Pawła 
Joksa, która wykona piosenki z repertuaru Michaela Jacksona.

INNE ATRAKCJE
Oczywiście to nie wszystkie atrakcje Dni Gminy Tarnowo 

Podgórne. Na gości imprezy czekać będzie także rowerowe 
show, pokaz fajerwerków, strefa rozrywki, wesołe miasteczko 
i stoiska gastronomiczne.  

~ Jarek Krawczyk

Nie tylko muzyczne atrakcje

fot.Zija_Pióro
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Przedszkole „ Mali odkrywcy” w Baranowie

Wycieczka po Gminie

Przedszkole Chatka Kubusia Puchatka

Wiosna w Chatce Kubusia Puchatka

Wycieczka odbyła się 13 kwietnia. Wybraliśmy się 
na nią autokarem. Mogliśmy z okna podziwiać ota-
czający nas krajobraz. 

Pierwszym miejscem, jakim mogliśmy zaobserwować, 
był kościół znajdujący się w Lusowie, który bardzo szybko 
odnaleźliśmy. Następnie udaliśmy się na plażę w Lusowie. 
Spacer w okolicy jeziora sprawił nam dużo przyjemności. 
Największą frajdą była oczywiście zabawa na placu zabaw. 
Grupa Wróbelków udała się również do pobliskiego mu-
zeum. Po miło spędzonym czasie na plaży udaliśmy się do 
Tarnowa Podgórnego. Dzieci z młodszych grup były w straż-
nicy. Dokładnie obejrzeliśmy wozy strażackie – mieliśmy 
okazje przymierzyć strój i chociaż chwile poczuć się praw-

dziwymi bohaterami. W tym samym czasie grupa najstarsza 
Wiewiórki udała się do Urzędu Gminy na spotkanie z Wój-
tem Tadeuszem Czajką. Ostatnim punktem, który mieliśmy 
okazję odwiedzić, był odnowiony Pałac w Jankowicach. Po-
dziwialiśmy piękne wnętrze pałacu. Uczestniczyliśmy w qu-
izie muzycznym oraz wsłuchiwaliśmy się w muzykę płyną-
cą z wiolonczeli. Na koniec otrzymaliśmy słodkości od Pani 
Hrabiny. Największą dla nas atrakcją okazał się park lino-
wy, mieszczący się przy pałacu. Ćwiczyliśmy na nim swoją 
sprawność fizyczną. Czuliśmy się w swoim żywiole. Chętnie 
pokonywaliśmy różne przeszkody. Na pamiątkę naszej wy-
cieczki, każda grupa wykonała piękne albumy.

~ Weronika Strugała

Kolorowym, rozśpiewanym korowodem przegoniliśmy 
Zimę i zaprosiliśmy Wiosnę. Ekologiczna Marzan-
na została rozebrana na kawałki i „posegregowana”. 

Dużo było przy tym zabawy i śmiechu. Udało się!
Słoneczko, zielona trawka i kwitnące kwiatki, piękną 

mamy wiosnę w przedszkolnym ogrodzie. Jednak nie tylko 

w nim spędzamy czas. Chętnie chodzimy na spacery i obser-
wujemy przyrodę. Wyruszamy też na wycieczki… 

W kwietniu ciocie z Chatki Kubusia Puchatka zorganizo-
wały dla dzieci wyjście do kina. Animowany film wyświe-
tlony na dużym ekranie bardzo nas zaciekawił, dzieci uwiel-
biają kino. Jednak podczas wycieczki była też niespodzianka 
– wszyscy obeszliśmy zaplecze kina, byliśmy tam, gdzie nikt 
nie może wchodzić – w projektorni. Zmierzyliśmy długość 
taśmy filmowej, zajrzeliśmy przez magiczne okienko, z któ-
rego wyświetlany jest film, a na koniec odkrywania tajem-
nic… sami przygotowaliśmy sobie popcorn! Zasiedliśmy 
w wygodnych fotelach i znając zasady zachowania się w ki-
nie, obejrzeliśmy fajną animowankę. Po powrocie było co 
opowiadać, 

Wkrótce będziemy świętować Dzień Mamy. Przedszkolaki 
są już gotowi, ale to co przygotowaliśmy jeszcze jest tajem-
nicą…. Na pewno będzie bardzo miło. 

Każdej mamie dziś życzą przedszkolacy
Dużo radości i mało domowej pracy

Byście zawsze uśmiechnięte były
I jak najwięcej się z nami bawiły!

 ~ Ewelina Sobańska
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Przedszkole w Lusówku

Obchody Dnia Ziemi na Zielonym Wzgórzu

Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

Ekologiczny świat

20 kwietnia dzieci z naszego przedszkola obcho-
dziły Międzynarodowy Dzień Ziemi. Wszystkie 
grupy wzięły udział w akcji „Sprzątania Świa-

ta”. Zadbaliśmy o przyrodę sprzątając pobliski las i oko-
lice przedszkola. Po powrocie do placówki każda z grup 
posadziła w ogrodzie przedszkolnym krzew, nadając mu 
imię. Dzieci także złożyły obietnicę, że zawsze będą dbać 
o przyrodę i będą jej przyjaciółmi. Burza i deszcz, które 
przeszły nad przedszkolem, na pewno przydały się naszym 
krzewom.

 ~ Monika Gumula

Nasze przedszkole wychodzi z założenia, że edukację 
ekologiczną należy już rozpocząć od najmłodszych 
lat. Poprzez realizację tematów i projektów związa-

nych z ekologią przedszkolaki rozumieją, że każdy, nawet 
mały człowiek jest za nią odpowiedzialny. Dlatego edukacja 
dzieci z zakresu ochrony i kształtowania środowiska na sta-
łe wpisała się w działania przedszkola. Przez cały miesiąc 
w ramach Programu Eko-Szkoły nasze przedszkolaki reali-
zowały zagadnienia związane z segregacją odpadów oraz 
oszczędzaniem energii. W trakcie projektu „Nawet małe 
dzieci segregują śmieci” staraliśmy się uwrażliwiać dzie-
ci na konieczność dbania o środowisko naturalne poprzez 
segregację śmieci i recykling. Zastanawialiśmy się skąd 
bierze się smog, sprawdzaliśmy jakość powietrza w Prze-
źmierowie. Przygotowaliśmy także ekologiczne kodeksy 
oraz przypomnieliśmy sobie, do jakich koszów wrzucamy 
papier, plastik i szkło. Obejrzeliśmy także przedstawienie 
teatralne pt. „Na ratunek Czystolandii”, dzięki któremu do-
wiedzieliśmy się, jak dbać o środowisko naturalne. 

Podczas kolejnego projektu „Strażnicy Energii” przeko-
naliśmy się, że nawet małe dzieci mają wpływ na oszczę-
dzanie energii. A dzięki warsztatom edukacyjnym „Kilowa-
ty zabawy” dowiedzieliśmy się, w jaki sposób wytwarzana 
jest energia oraz poznaliśmy jej alternatywne źródła. Wy-

bieraliśmy strażników energii i sprawdzaliśmy, czy rodzi-
ce zwracają uwagę na wyłącznie ładowarek, komputerów, 
telewizorów.

Uroczyste zakończenie projektów odbyło się na naszej 
przedszkolnej auli, pod hasłem „Ekologiczny świat”, gdzie 
każda grupa przygotowała i zaprezentowała piosenkę o te-
matyce ekologicznej. Następnie przedszkolaki miały oka-
zję sprawdzić swoją wiedzę w „Ekologicznym quizie” oraz 
obejrzeć prezentację multimedialną. Na zakończenie Dy-
rektor Przedszkola serdecznie podziękowała dzieciom za 
udział w projektach oraz wręczyła dyplomy i upominki dla 
każdej grupy. ~ Agnieszka Włudyka
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Wśród tegorocznych laureatów konkursów przed-
miotowych organizowanych przez Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu znalazł się Jakub Szczepa-

niak, uczeń trzeciej klasy baranowskiego gimnazjum. 
16 kwietnia podczas uroczystości, jaka odbyła się w Po-

znaniu, odebrał z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
Elżbiety Leszczyńskiej nagrodę i zaświadczenie o zdobyciu 
tytułu Laureata Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. 
W osiągnięciu sukcesu pomogły mu niewątpliwie pasja, chęć 
sprawdzenia się oraz wytrwała, systematyczna praca. 

Tytuł laureata umożliwia Jakubowi wybór dowolnej szkoły 
ponadgimnazjalnej oraz zwalnia z egzaminu gimnazjalnego 
w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie.

M.M., K.M.

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Mamy laureata

Kto z nas choć raz nie dał się skusić na zakup jakiegoś 
gadżetu, nie podarował go drugiej osobie czy też sam 
nie został nim obdarowany?

Trudno nie zgodzić się z faktem, że żyjemy otoczeni róż-
nego rodzaju gadżetami, czasami mniej lub bardziej potrzeb-
nymi, ale niewątpliwie potwierdzającymi naszą skłonność do 
posiadania nowości, ułatwiania sobie życia, próżności czy 
też podążania za modą.

Szkoła Podstawowa w Baranowie

W świecie gadżetów
Zorganizowany przez Samorząd Uczniowski Dzień Gadże-

tów potwierdził zamiłowanie do gadżetomanii zdecydowa-
nej większości społeczności naszej szkoły. 13 kwietnia każ-
dy z nas mógł zaprezentować swoje ulubione gadżety. Taka 
okazja nie zdarza się codziennie, co skwapliwie wykorzysta-
li nie tylko nasi uczniowie. Szkolne korytarze zaroiły się od 
wszelkiego rodzaju gadżetów, nawet takich, których istnie-
nia nie podejrzewalibyśmy. Zdziwić może przy tym fakt, że 
wcale nie dominowały wśród nich te związane z elektroniką, 
bowiem najpopularniejsze okazało się wszystko, co związa-
ne z naszym strojem i wyglądem.

Rozstrzygając konkurs na Gadżetową klasę z klasą, kiero-
waliśmy się nie tylko liczbą zgromadzonych przez nią gadże-
tów, ale także zaangażowaniem uczniów w przygotowanie 
wizerunku gadżeciarskiej klasy. Mistrzami okazał się zespół 
klasy 4b, na miejscu drugim uplasowały się klasy 2b gimna-
zjum i 7c, a za nimi 2a i 6. Wyróżnienie za odwagę w stylu 
przebrania otrzymała klasa 5. 

Na zwycięską klasę czeka nie lada nagroda, którą jest oko-
licznościowy gadżet wytworzony przez szkolną drukarkę 
3D.

Dziękujemy wszystkim gadżetowcom za wspólną zabawę 
sprzyjającą integracji szkolnej społeczności.

~ J.D., K.M.

Jakub Szczepaniak
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Miło nam było 18 kwietnia zwiedzić magazyn logi-
styczny PROMAG w Poznaniu. Na taką wyciecz-
kę zawodoznawczą wybrała się klasa 7B. Celem 

naszego wyjazdu było poznanie ciekawych zawodów i nowo-
czesnych rozwiązań logistycznych. Zobaczyliśmy linię pro-
dukcyjną, którą obsługiwały roboty, nowoczesne satelity, 
układające palety w towarem, przenośniki, suwnice. Aby po-
czuć się jak w magazynie, można było zająć miejsce za sterem 
symulatora wózka widłowego.

Dziękujemy Arturowi Łowigusowi, który był naszym prze-
wodnikiem w tej zawodoznawczej wyprawie i w ciekawy spo-
sób opowiedział nam o magazynach przyszłości.

Następnie pełni energii udaliśmy się do escape roomów, by 
zmierzyć się z zagadkami w pokojach pełnych niespodzia-
nek. Pokoje dobrane były do zainteresowań i pasji. Bo któż nie 
chciałby trafić do 1944 r.? A może wydobycie sławnego Excali-
bura to prosta sprawa? Wszystkim udało się wyjść. Zadowoleni 
wróciliśmy do domu.

~ Renata Wiśniewska, nauczyciell doradztwa zawodowego
Katarzyna Witaszek

Doradztwo zawodowe w SP Lusowo

Nowoczesne rozwiązania 
intralogistyczne w jednym miejscu.

VIII Gminny Konkurs Historyczny pod ha-
słem „Droga do wolności” został prze-
prowadzony właśnie w naszej szkole. 

W tym roku hasło konkursu szczególne i ważne. Rok 2018 to 
okrągła 100. rocznica wybuchu Powstanie Wielkopolskiego 
i odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Formuła konkursu tym razem była nieco inna. Dzieci 
z siedmiu szkół, nie walczyły, nie rywalizowały, tylko współ-

pracowały ze sobą. Mieszane grupy to strzał w dziesiątkę, to 
integracja między szkołami i nawiązanie nowych znajomości 
oraz dzielenie się „pokładami” wiedzy.

Sam konkurs składał się z dwóch części: testu indywidual-
nego i grupowego. 

Mamy nadzieję, że taka forma się przyjmie, a uczniowie 
z przyjemnością będą reprezentować swoje szkoły w kolej-
nych, gminnych konkursach. 

~ Nauczyciele historii
Katarzyna Witaszek, Halina Taciak, Maciej Podstawski

Szkoła Podstawowa w Lusowie

„Droga do wolności”
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W ciepły, słoneczny czwartek, 19 kwietnia, uczniowie 
klas IV – VII Szkoły Podstawowej im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Lusówku przystąpili do akcji 

„Ratowania Ziemi”. Wszyscy zostaliśmy uzbrojeni w ręka-
wice gumowe, worki. Wczesnym rankiem ruszyliśmy w te-
ren. Niestety, na trasie naszego sprzątania znaleźliśmy bardzo 
dużo różnych śmieci. Worki pękały! Niektóre leśne znaleziska 
(ławeczka, opony, kontener plastikowy, basen dmuchany) nie 
mieściły się do worków.

Teren naszej wsi sprzątamy systematycznie dwa razy 
w roku. Każda chwila spędzona na działaniu proekologicz-
nym jest dla nas bardzo ważna, równocześnie jednak przykro 
nam, że śmieci wciąż przybywa…

~ Koło ekologiczne

Szkołą Podstawowa w Lusówku

Wiosenne sprzątanie Lusówka

Tom Justyniarski, pisarz i obrońca praw zwierząt, od-
wiedził 26 kwietnia Szkołę Podstawową im. A. Fiedle-
ra.W spotkaniu uczestniczyły klasy czwarte i maluchy 

z edukacji wczesnoszkolnej. Gość przyjechał z niezwykłym 
członkiem rodziny – „Lusią Justyniarską” – małym, dzielnym 
pieskiem chihuahua.

Tom jest autorem lektury szkolnej „Psie troski” oraz in-
nych ciekawych książek, jak „Kocia mama” czy „Mój przy-
jaciel bocian”. Na spotkaniu padło kilka ważnych haseł, któ-
re dzieci powtarzały chórem:

• Zwierzę nie jest rzeczą,
• Zwierzęta to nasza rodzina,
• Zwierzęta czują tak, jak my.
Gość poruszył serca dzieci opowieściami o losie smutnych 

i opuszczonych lokatorów schronisk. Dzielił się swoimi do-

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Spotkanie autorskie
z Tomem Justyniarskim

świadczeniami z akcji ratowania zwierząt: setek psów, ko-
tów, bocianów, koni, a nawet porzuconego węża boa! Okaza-
ło się, że wiele dzieci z rodzicami ocaliło już jakieś zwierzę 
i mogło opowiedzieć swoją historię do mikrofonu. Byliśmy 
z nich bardzo dumni.

Po spotkaniu uczniowie chętnie nabywali książki z auto-
grafem i specjalną dedykacją od autora.

Życzymy naszym dzieciom, aby przesłanie Toma Justy-
niarskiego przekazywały swoim rówieśnikom i dorosłym, 
którzy w zabieganym życiu mogli zapomnieć o losie „mniej-
szych braci”.

Pamiętajmy – ZWIERZĘTA TO NASZA RODZINA!

~ Anna Galusik-Bacik
Maria Stelmach
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W dniach 10 – 16 kwietnia uczniowie i nauczyciele 
naszej szkoły uczestniczyli w czwartym spotkaniu 
projektowym programu Erasmus +. Tym razem go-

spodarzem była szkoła rumuńska w Marginie. Zjazd przedsta-
wicieli krajów partnerskich rozpoczęto uroczystością otwar-
cia, relacjonowaną przez miejscowe media.

W programie spotkania przewidziano zajęcia konkursowe 
z matematyki przeprowadzane w grupach, z których zwycię-
ską okazała się grupa Erasmus+. Ponadto uczniowie uczest-
niczyli w doświadczeniach z chemii i biologii na uniwersy-
tecie w Timisoarze oraz w miejscowym Eksperymentarium. 
Tradycyjnie już odbyły się warsztaty popularyzujące sztukę 
ludową kraju partnerskiego, a mianowicie lekcja malowania 
na szkle.

Organizatorzy przygotowali również atrakcyjne wyciecz-
ki, zapoznające uczestników z historią, kulturą i walorami 
krajobrazowymi kraju. Piękna słoneczna pogoda sprzyja-

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Erasmus + w kraju Draculi

Wcześnie rano, 20 kwietnia, IB i IIB pod opieką Anny 
Gorońskiej i Marty Malinowskiej wyjechały pocią-
giem do Łodzi w ramach działalności koła mate-

matycznego „Śladami matematyki”. Uczniowie udział wzięli 
w specjalnie dla nich przygotowanym wykładzie pt. „Jak sku-
tecznie oszukać (się) w matematyce?” na Uniwersytecie Łódz-
kim. Dowiedzieli się na nim m.in. co to są sofizmaty i szukali 
ukrytych błędów w równaniach na pierwszy rzut oka wygląda-
jących na poprawnie wykonane, ale dających niezgodne z zasa-
dami matematyki wyniki. 

Następnie zwiedzili wystawę „Leonardo da Vinci – Energia 
Umysłu” w Centrum Nauki EC1. Uczniowie mogli zapoznać 
się z historią tego niesamowitego człowieka i obejrzeć rekon-
strukcje jego projektów. 

Ostatnim punktem programu była najbardziej znana ulica 
w Łodzi – ul. Piotrkowska. Czas szybko minął, ale mimo zmę-
czenia, wszyscy wrócili szczęśliwi i zadowoleni z przeżytych 
doświadczeń. ~ Anna Dudziak kl.IIB

ła zwiedzaniu takich miejsc, jak urokliwe miasto Sibiu oraz 
górujący nad okolicą zamek Hunedoara. Oba znajdują się 
w Transylwanii, znanej większości jako kraj Draculi. Prze-
chadzaliśmy się ulicami rzymskiego miasta Alba Julia. Po-
dziwialiśmy dzieło natury, jakim jest kopalnia soli Salina-
Turda.

W czasie pobytu zostaliśmy zaproszeni przez nauczycieli 
Marginy na wieczór z kolacją i wspólnym rumuńskim tań-
cem. Niespodzianką wieczoru był występ uczniów szkoły 
w przepięknych strojach ludowych. Młodzi artyści zaprezen-
towali tradycyjną muzykę i tańce. 

Na pożegnanie wszyscy otrzymali świadectwa uczestnic-
twa. Teraz przed kolejną grupą obóz naukowy na Węgrzech, 
który zakończy nasze dwuletnie doświadczenie projektowe.

~ Elżbieta Kubiak

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Koło matematyczne w Łodzi
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Ogłoszone w TarNowej Kulturze i na stronie www.gok-
sezam.pl półkolonie, które GOK „SEZAM” zorgani-
zował we współpracy z Akademią Bystrzak cieszyły 

się ogromnym powodzeniem. Wszystkie miejsca na zajęcia, 
które odbędą się od 16 do 20 lipca i od 20 do 24 sierpnia w Tar-
nowie Podgórnym i w Przeźmierowie, zostały już zarezerwo-
wane. Ale to nie koniec wakacyjnych atrakcji w naszych do-
mach kultury! Warto zapoznać się z ofertą Bricks4Kidz, na 
którą właśnie ruszają zapisy.

Firma, która specjalizuje się w przygotowywaniu edukacyj-
nych zabaw w oparciu o klocki lego i specjalne oprogramowa-
nie, jest dobrze znana w naszej gminie. Z jej oferty dzieci ko-
rzystały choćby podczas zimowych ferii. Komu się podobało 
– może powtórzyć przygodę, komu nie udało się uczestniczyć 
w dotychczasowych zajęciach – ma szansę nadrobić zaległo-
ści. 

Zajęcia odbywać się będą od 25 do 29 czerwca w Centrum 
Kultury Przeźmierowo i w Domu Kultury w Tarnowie Podgór-
nym w godz. 8-16. Programy opracowane są dla grup w wieku 
od 5 do 8 lat oraz od 9 do 12 lat. W cenie 595 zł za cały tydzień 
zapewniona jest opieka doświadczonych animatorów, wyży-
wienie (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, napoje, prze-
kąski i owoce), materiały dydaktyczne i sprzęt komputerowy, 
gry planszowe, wyjście na Tarnowskie Termy, ubezpieczenie 
oraz upominki.

W Tarnowie Podgórnym na młodsze dzieci czekać będzie 
program „Super Hero Academy”, a na starsze – „Zaprogramuj 
Dash’a”. W Przeźmierowie grupa dzieci w wieku 5-8 lat weź-
mie udział w zajęciach „Minecraft”, a grupa 9-12 – „Coding 
+ Lego”
Super	Hero	Academy	(5-8	lat,	Tarnowo	Podgórne)
To ekscytujący tydzień budowania świata superbohaterów 

za pomocą klocków Lego. Dzieci poznają wyjątkowe posta-
ci, takie jak Superman, Wonder Woman, Hulk, Ironman, Spi-
derman, czy Strażników Galaktyki. Będą odkrywać ich super 
moce, budować pojazdy i uczestniczyć w misjach obronnych 
przed antybohaterami.

Mining	&	Crafting	(5-8	lat,	Przeźmierowo)
Minecraft to kultowa gra polegająca na budowaniu świata 

za pomocą sześcianów. Dzieci wcielają się w rolę architek-
tów świata 3D. Za pomocą klocków Lego tworzą niesamo-
witą przestrzeń i wypełniają je postaciami Steve’a, Skeletona 
i Endermana. Każdego dnia dzieci będą musiały stawić czoła 
nowym wyzwaniom, budując modele i tworząc kluczowe ele-
menty z tej popularnej gry. Ten program gwarantuje rozwój 
wyobraźni oraz umiejętności konstruowania charakterystycz-
nych budowli i postaci z wykorzystaniem klocków Lego.
Zaprogramuj	Dasha	(9-12	lat,	Tarnowo	Podgórne)
Programowanie i kodowanie to umiejętności, których 

w przyszłości będziemy potrzebować bardziej, niż nam się 
wydaje. W programie tych półkolonii znalazło się programo-
wanie 2 prześmiesznych i innowacyjnych robotów: Dasha 
i Dota. Połączenie zabawy robotami i specjalnymi akcesoria-
mi i klockami Lego oraz aplikacjami stanowi idealny sposób 
na wprowadzenie dzieci w świat programowania. Elementy 
tego nowego języka są obowiązkowe w szkołach podstawo-
wych już od obecnego roku szkolnego.
Coding	+	Lego	(9-12	lat,	Przeźmierowo)
Nowy program Bricks4Kidz uczy dzieci budowanie zaufa-

nia, logiki, zaradności i umiejętności rozwiązywania proble-
mów. Korzystając ze sprzętu WeDo i EV3 firmy Lego oraz 
autorskich zaawansowanych modeli, Bricks4Kidz ofertuje na-
ukę i rozwój umiejętności kodowania, a przy okazji świetną 
zabawę. Każdego dnia dzieci będą odkrywać świat kodowania 
coraz bardziej, budując zaawansowane i atrakcyjne modele 
z klocków Lego i programując je rozwiązywać kolejne misje.

Zapisy na kreatywne półkolonie z Bricks4Kidz przyjmowa-
ne są pod adresem biuro@bricks4kidz.com oraz nr tel. 61 30 
70 44 i 533 430 996. Półkolonie są zgłoszone do Kuratorium 
Oświaty, zatem niektórzy rodzice będą mieli możliwość uzy-
skania dofinansowania ich przez pracodawców.

~ Jarek Krawczyk

Dwa pomysły na półkolonie

WZP.6721.8.2018(WZP.6721.7.2017)
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o	wyłożeniu	do	publicznego	wglądu	projektu	zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	terenów	aktywizacji	go-
spodarczej	w	Tarnowie	Podgórnym,	po	południowej	stronie	drogi	krajowej	92,	przy	ulicy	Szumin

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 środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji 
gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, po południowej stronie drogi krajowej 92, przy ulicy Szumin wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko w dniach od 1 czerwca 2018 r. do 29 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 18 czerwca 2018 r. w siedzibie 
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 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 strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - budynek A, pokój 13 - oraz składać uwagi do 
wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2018 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Na trzy dni, 11-13 maja, Tarnowo Podgórne stało się cen-
trum polskiego badmintona juniorów. 250 zawodników, 
trenerów i sędziów stanęło do rywalizacji w hali OSiR 

na XXIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach 
Halowych – Wielkopolska 2018. Wydarzenie odbywało się pod 
honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego Marka Woźniaka i Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Ta-
deusza Czajki.

Ceremonia otwarcia miała miejsce 11 maja i była wypełnio-
na symbolami olimpijskimi. Na początku Mażoretki i członko-
wie Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Modra-
ki” wprowadzili drużyny, reprezentujące 14 województw oraz 
ekipę sędziowską. Przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego na 
maszt wciągnięto naszą flagę narodową. 

Prezes Polskiego Związku Badmintona Marek Zawadka zło-
żył raport o stanie przygotowania sportowego.

Zawodników, trenerów, sędziów i kibiców powitał jako go-
spodarz Wójt Tadeusz Czajka, który również wygłosił oficjalną 
formułę otwarcia Olimpiady. 

Następnie uroczyście wniesiono flagę olimpijską – po-
czet sztandarowy tworzyli: uczestniczka Igrzysk Olimpijskich 
w Barcelonie w 1992, wielokrotna Mistrzyni Polski Bożena 
Haracz, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 r. 
w charakterze trenera, wielokrotny Mistrz Polski Jerzy Dołhan, 
uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992, wielo-
krotny Mistrz Polski Jacek Hankiewicz oraz młodych zawod-
ników: Nikodem Jaśkowiak z UKS „Orkan” Przeźmierowo, Ja-
kub Standar z PTS Puszczykowo i Aleksandra Sękowska z UKS 
Baranowo.

Po Apelu Olimpijskim odczytanym przez Marzenę Świer-
czyńską nastąpiło ślubowanie młodych zawodników (złożyła je 
Joanna Rybak z UKS Orkan Przeźmierowo), sędziów (Agata 
Gierczyk) i trenerów (Wojciech Szkudlarczyk).

Najbardziej podniosłym momentem oficjalnego otwarcia 
było zapalenie znicza olimpijskiego, którego dokonał Kajetan 
Jeziak z PTS Puszczykowo, rozstawiony w tym turnieju w grze 
pojedynczej z numerem pierwszym.

Oficjalną część zakończył występ Mażoretek. Muzyczną 
oprawę całej uroczystości zapewniła Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Tarnowo Podgórne.

~ ARz, fot. www.oom2018.wielkopolskie.pl

Oto	najlepsi	zawodnicy	XXIV	Ogólnopolskiej	Olimpiady	
Młodzieży	w	Badmintonie:

gra pojedyncza dziewcząt: 
1. Weronika Górniak (UKSB Milenium Warszawa)
2. Joanna Podedworny (UKS Unia Bieruń)
3/4 Anastasiia Kosenchuk (UKS Hubal Białystok) oraz Julia 

Pławecka (UKS Plesbad Pszczyna)

gra pojedyncza chłopców:
1. Mikołaj Piórkowski (KS Match Point Ślęza)
2. Mikołaj Szymanowski (BENINCA UKS Feniks Kędzie-

rzyn-Koźle)
3/4 Kajetan Jeziak (PSB Puszczykowo) oraz Karol Bud-

ny (BENINCA UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle)

gra podwójna dziewcząt: 
1. Julia Pławecka / Daria Zimnol (UKS Plesbad Pszczyna)
2. Dominika Chojnacka / Marcelina Franczuk (Sportowa Po-

litechnika Gdańsk)
3/4 Weronika Górniak / Aleksandra Radziszewska (UKSB 

Milenium Warszawa / UKS Hubal Białystok) oraz Aleksandra 
Kiryluk / Zofia Tomczak (ABRM Warszawa)

gra podwójna chłopców:
1. Mikołaj Piórkowski / Mikołaj Wrzalik (KS Match Point 

Ślęza)
2. Jakub Melaniuk / Szymon Ślepecki (UKSB Milenium War-

szawa / LKS Technik Głubczyce)
3/4 Karol Budny / Szymon Maciąg (BENINCA UKS Feniks 

Kędzierzyn-Koźle / UKS Start Widełka) oraz Adam Bibik / 
Jakub Suszyński (Sportowa Politechnika Gdańsk / MKS Stal 
Nowa Dęba)

gra mieszana:
1. Kajetan Jeziak / Dominika Chojnacka (PTS Puszczykowo)
2. Adam Babik / Marcelina Franczuk (Sportowa Politechnika 

Gdańsk)
3/4 Andrzej Niczyporuk / Eliza Kwiatkowska (AZSUW War-

szawa / STB Energia Lubliniec) oraz Mikołaj Wrzalik / Zuzanna 
Luban (KS Match Point Ślęza / STB Energia Lubliniec).

Tarnowo Podgórne – centrum młodego 
badmintona w najlepszym wydaniu
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W sobotę, 14 kwietnia, odbył się turniej TARNOVIA 
CUP 2018 w szpadzie dziewcząt i chłopców. Tur-
niej rozegrano w 5 kategoriach wiekowych: skrzaty, 

zuchy, dzieci, młodzik i junior młodszy. W zawodach wystar-
towało 131 zawodników z 14 klubów z całej Polski. Otwar-
cia dokonała I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat. 
Zawodnicy UKS ATLAS najlepiej spisali się w kategorii dzie-
ci dziewcząt: pierwsze miejsce zajęła Hanna Depta, trzecie 
Gabriela Ciborowska, siódme Kaja Patoleta, dziesiąta Maria 
Wojno i czternaste Hanna Hałas. Bardzo dobrze walczyły rów-
nież najmłodsze zawodniczki Nina Fiałkowska i Hanna Cibo-
rowska, które w kategorii skrzatów zajęły trzecie równorzęd-
ne miejsce, a Natalia Walter była piąta. Wśród zuchów z UKS 
ATLAS starowała tylko Olga Wojno, która zakończyła zawo-
dy na jedenastym miejscu. Młodziczki uplasowały się na miej-
scach – jedenastym Oliwia Zimińska i osiemnastym Domini-
ka Uchman. Najstarsze nasze zawodniczki, juniorki młodsze, 
zajęły miejsca: szóste Nikola Jakubowicz, ósme Aleksandra 
Schwarz i dziesiąte Dominika Szwedek. Wśród chłopców nasi 
zawodnicy startowali w kategorii juniorów młodszych, mło-
dzików, zuchów i skrzatów. Najstarsi, Adam Patoleta i Alek-
sander Szwedek zajęli miejsca siódme i jedenaste. Młodzicy 
Wiktor Wołoszczak, Paweł Matuszewski i Jakub Malec byli 
kolejno na miejscach szesnastym, siedemnastym i dwudzie-
stym drugim. W zuchach reprezentowali nas Wiktor Baca 
i Wojciech Pietrzak, którzy zajęli równorzędne siódme miej-
sca. Najmłodsi szpadziści UKS ATLAS to Stefan Bryła i Filip 
Hałas zakończyli zawody na siódmym i ósmym miejscu. 

Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami i medalami. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki z logo za-
wodów i gorący posiłek. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy 
włączyli się w organizację i przeprowadzenie zawodów. Za-
wody przebiegły bardzo sprawnie. Szczególne podziękowania 
kieruję do Justyny, Klaudii, Weroniki, Joanny, Rafała i Karola, 
którzy przez kilka godzin sędziowali walki. Turniej został zor-

ganizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w ramach programu „Sport wszystkich dzieci – Wspieranie or-
ganizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”. Projekt 
był też współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

W niedzielę, 15 kwietnia, szermierczy maraton w Tarno-
wie Podgórnym zakończyły Mistrzostwa Okręgu Juniorów 
Młodszych we Florecie i Szpadzie. Dziękujemy przybyłym 
gościom, a w szczególności Wójtowi Tadeuszowi Czajce 
i Prezesowi Wielkopolskiego Okręgowego Związku Szermier-
czego Janowi Wachowiakowi za otwarcie zawodów. Szpa-
dzistki i szpadziści UKS ATLAS również w tych zawodach 
zajęli miejsca na podium: Hanna Depta była druga, Gabrysia 
Ciborowska trzecia i Aleksandra Schwarz ósma, Adam Pato-
leta drugi, Aleksander Szwedek trzeci, a Paweł Matuszewski 
ósmy. Zawody zorganizowane były ze środków Wielkopol-
skiego Okręgowego Związku Szermierczego i UKS ATLAS 
który realizuje swoje działania we współpracy z Gminą Tar-
nowo Podgórne.

Gratuluję wszystkim uzyskanych wyników i życzę powo-
dzenia w przyszłych startach!

~ Paweł Kapłon

Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podgór-
ne w kręglarstwie klasycznym to cykliczne wy-
darzenie, które w minioną niedzielę odbyło się po 

raz ósmy. W zawodach wzięli udział kręglarze drużyny OSiR 
Vector Tarnowo Podgórne. Rozegrano je w kategoriach dzieci, 
młodziczek i młodzików oraz juniorek i juniorów młodszych.

W najmłodszej kategorii zwyciężyła Wiktoria Wąsala. Dru-
gie miejsce zajęła Emilia Kaczmarek, trzecie Gabrysia Gdow-
ska, a czwarte Natalia Kaczmarek.

W kat. młodziczki miejsca 1-6 zajęły kolejno: Marta Stacho-
wiak, Iwona Dziamska, Maja Wąsala, Zuzanna Kucz, Marika 
Ryś oraz Sandra Ryś. Wśród młodzików zwyciężył Krzysztof 
Bartkowiak. Drugie miejsce zajął Michał Bonk, a trzecie Artur 
Dziamski. Poza podium uplasowali się kolejno: Patryk Dwor-
czyk, Marcin Byliński i Mikołaj Kubiak.

W kat. juniorka młodsza zwyciężyła Jagoda Dziamska, 
a w kat. juniorów młodszych Jakub Cwojdziński. Poza nim na 
podium stanęli Łukasz Kasprzak i Jędrzej Dmowski, a tuż za 
nim Tomasz Byliński. Najlepszym technikiem zawodów zo-
stał Jakub Cwojdziński. 

~ Ania Lis

Szermierczy maraton w Tarnowie Podgórnym

Kręglarskie Mistrzostwa Gminy
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Zaprasza wszystkie dzieci z Tarnowa Podgórnego oraz 
okolic na treningi karate, które odbywają się w po-
niedziałki i środy w godzinach 16.15 – 17.15 przy ul. 

Nowa 15 OSiR (salka fitness). 
Nasz klub gwarantuje świetną zabawę, obozy sportowe, 

nowoczesne formy treningowe, dzieci poprawią swoją kon-
centrację, nauczą się, co to jest dyscyplina oraz rywalizacja 
sportowa. Karate jednocześnie poprawia sylwetkę dziecka, 
świetnie działa na motorykę oraz koordynację. W naszym klu-
bie jest już 30 zawodników, treningi prowadzone są w dwóch 
miejscach: Tarnowo Podgórne oraz Poznań Antoninek. 

Treningi prowadzi wykwalifikowana trenerka Katarzyna 
Pfajfer, która posiada stopień 2 dan (czarny pas). Karate tre-
nuje już 15 lat, całe swoje życie związała ze sportem – skoń-
czyła studia magisterskie na poznańskiej uczelni AWF, a obec-
nie pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym. Kocha sport – ka-
rate. W 2017 r. zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Świata 
w Londynie. We wcześniejszych latach zdobywała medale na 
Mistrzostwach Europy i Polski.

A teraz nasze sukcesy! Do naszego klubu uczęszczają jak na 
razie same dziewczynki. Na każdym treningu ciężko pracują, 
o czym świadczą sukcesy sportowe, które zdobyły na pierw-
szych swoich zawodach – Rokietnica Cup (były to zawody 
ogólnopolskie). Zosia Jankowska oraz Natalka Namysł zdo-
były srebrne medale w konkurencji kihon 2011 i młodsze, Oli-
via Dzikowska, Weronika Pietrzak oraz Ola Hnatejko zajęły 
3 miejsca w kihon 2011 i młodsze. Na kolejnych zawodach 
Ostroróg Cup, które odbyły się 22 kwietnia, nasza zawodnicz-
ka Zosia Jankowska weszła poziom wyżej zdobywając złoty 
medal, pozostałe dziewczynki sklasyfikowały się następująco: 
Natalia Namył – 2 miejsce w kihon 2011 i młodsze; Olivia 
Dzikowska, Weronika Pietrzak, Ola Hnatejko oraz Oliwia Ba-
klińska zdobyły brązowe medale w konkurencji kihon 2011 
i młodsze. 

Trenujemy dalej, naszym celem są kolejne zawody, które od-
będą się w najbliższych tygodniach. Trzymajcie kciuki! OSS!

~ Trener Kasia

XXV kręglarski Memoriał Stanisława Krzymińskiego 
i Bronisława Nowackiego zakończył pierwszy w hi-
storii cykl Młodzieżowego Grand Prix Polski. Zawo-

dy rozegrano w przedostatni weekend kwietnia w Lesznie. 
OSiR Vector Tarnowo Podgórne w klasyfikacji klubów za-
jął drugie miejsce wśród dziesięciu sklasyfikowanych. Zwy-
cięstwo w konkurencji młodziczek i młodzików odnotowali 
Iwona Dziamska i Michał Bonk. Wśród młodziczek czwarta 
w finale była Marta Stachowiak, a szósta Maja Wąsala. Z ko-
lei wśród młodzików piąte miejsce wywalczył Krzysztof Bart-
kowiak, szóste Marcin Byliński oraz siódme Patryk Dwor-
czyk. W kat. juniorka młodsza siódme miejsce zdobyła Jagoda 
Dziamska. Na czwartym miejscu w kat. junior młodszy za-
kończył rywalizację Jakub Cwojdziński, a na siódmym Łu-
kasz Kasprzak. 

W zakończonym cyklu Grand Prix Polski w kat. junior młod-
szy triumfował Jakub Cwojdziński, który również został po-

wołany przez sztab szkoleniowy Polskiego Związku Kręglar-
skiego na Mistrzostwa Świata Juniorów w Cluj (Rumunia). 
W kat. młodziczek drugie miejsce zajęła Marta Stachowiak, 
trzecie Maja Wąsala oraz piąte Iwona Dziamska. W kategorii 
młodzik trzecie miejsce zajął Krzysztof Bartkowiak, a miejsce 
tuż za podium Michał Bonk. ~ Ania Lis

Młodzieżowe GPP

Klub Karate Mukudori
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Kwiecień to głównie popis naszej starszej kadry klubo-
wej. W dniach 21 i 22 kwietnia w Częstochowie odby-
wał się turniej rangi Grand Prix. Turniej zdecydowanie 

można zaliczyć do udanych, gdyż przywieźliśmy do Tarnowa 
Podgórnego aż 5 medali. W grze mieszanej popis umiejętności 
zaprezentowali Bartosz Szukała w parze z Aleksandrą Felską, 
którzy mimo ciężkiego losowania nie poddali się i wywalczyli 
brązowy medal. Nie zawiodła również para Adrian Jaśkowiak 
– Radosław Wrobel (VOL-TRICK Kępno), którzy podobnie 
jak poprzednia para, stanęli na 3 miejscu podium. Na deser 
pozostawiam informacje odnośnie osiągnięcia naszej trenerki 
Magdaleny Okupniak. Magda podczas zawodów występowa-
ła w dwoch kategoriach – elita i senior. W pierwszej katego-
ri, czyli elicie, to popis naszej trenerki i zdobyte dwa medale. 
Pierwszy to srebrny medal w parze z Dominiką Cygan w kate-
gorii elita. Natomiast kolejne medale Magda zdobyła w kate-
gorii senior. Brązowy zdobyty w grze pojedynczej, oraz po raz 
kolejny w parze z Dominiką Cygan złoty. Turniej zdecydowa-
nie udany, chociaż męczący.

Chciałbym powiedzieć kilka słow o naszej zawodniczce 
Magdalenie Świerczyńskiej. W kwietniu, a konkretnie od 24 
do 29, odbywały się Mistrzostwa Europy. Powołanie do kadry 
narodowej na zawody elity, które odbywały się w Hiszpani, 
otrzymała właśnie Magda. Niestety losowanie nie pozwoliło 
na rozwinięcie skrzydeł i pofrunięcie po krążek europejski. 

Magda grająca w parze z Pawłem Śmiłowskim już w pierwszej 
rundzie trafiła na najsilniejszą parę turniejową, czyli małżeń-
stwo z Anglii. Był to jednak doskonały sprawdzian dla naszej 
zawodniczki, gdyż ich przeciwnicy znajdują się w pierwszej 
dziesiątce światowego rankingu badmintona. Udział w turnie-
ju to jednak wielkie wyróżnienie za ciężką pracę, ale przede 
wszystkim możliwość zdobywania międzynarodowego do-
świadczenia. Gratulacje dla wszystkich zawodników.

~ Bartosz Frontczak
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Majowy weekend kolarze Tarnovii Tarnowo Podgór-
ne spędzili na szosach w Gostyniu, gdzie odbył się 
Puchar Polski. Najlepiej w jeździe indywidualnej na 

czas kat. młodziczka i młodzik poradzili sobie Otylia Zagór-
ska i Kevin Kabaciński. Oboje w swoich kategoriach zajęli 
trzecie miejsce. Ich klubowy kolega Jan Kaczmarek jazdę na 
dystansie 5 km ukończył na szóstym miejscu. W kat. juniorów 
ósme miejsce zajął Kajetan Sztuba.

Młodzieżowcy maj rozpoczęli od startu w 35. Karpackim 
Wyścigu Kurierów. Trzy razy na etapach w TOP10 znalazł się 
Dawid Burczak, a w klasyfikacji po sześciu etapach trzydzie-
ste szóste miejsce zajął Wojciech Bystrzycki. KK Tarnovia 
Tarnowo Podgórne był „najmłodszym” klubem pod względem 
wieku zawodników biorących udział w rywalizacji.

~ Ania Lis 

Wyniki współzawodnictwa

W sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży 
za 2017 r. Gmina Tarnowo Podgórne zajęła  
47. miejsce w Polsce i 8 w województwie. Naj-

więcej punktów zdobył KK Tarnovia Tarnowo Podgórne. 
Poza nim punkty zdobyły również kluby: Alfa Vector Tarno-
wo Podgórne, UKS Orkan Przeźmierowo, OSiR Vector Tar-
nowo Podgórne, UKS Gimnazjum Tarnowo Podgórne, UKS 
Atlas Tarnowo Podgórne, UKS Lusowo oraz UKS Sprint 
Przeźmierowo. Łącznie Gmina zdobyła 515 punktów.

Badmintonowy Kwiecień Plecień

Kolarska majówka
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Nowy sezon w nowych realiach

Obecne rozgrywki powoli zmie-
rzają do końca, co oznacza nie-
uchronne nadejście reformy 

czwartej ligi wielkopolskiej. Czy Tarno-
via spadnie do nowej ligi międzyokrę-
gowej? A może czekają nas wyjazdy do 
Ostrowa Wlkp. (150 km) i Kępna (200 
km)? O co w tym wszystkim chodzi?

Mieszko Gniezno pewnym krokiem 
idzie po mistrza naszej ligi. 24 mecze, 
22 wygrane, 2 remisy, 0 porażek. Ich do-
minacja jest niepodważalna i raczej nic 
nie może stanąć na przeszkodzie do za-
jęcia pierwszego miejsca. Jednak nawet 
tak imponujące wyniki nie zagwarantują 
awansu do III ligi. Wygranie rozgrywek 
daje tylko i aż awans do barażu, gdzie 
będzie czekać zwycięzca grupy połu-
dniowej. Niemal na pewno będzie to 
Victoria Września.

Zatem dziś mamy dwie czwarte ligi 
wielkopolskie – północną (Tarnovia) 

i południową. W każdej występuje 16 
zespołów, a o awansie na wyższy po-
ziom decyduje baraż. Wielkopolski 
Związek Piłki Nożnej postanowił to 
zmienić i stworzyć jedną, ogólnowoje-
wódzką IV grupę, składającą się z 20 
drużyn. Co to oznacza dla klubu z Tar-
nowa Podgórnego?

Przede wszystkim nerwy do końca. 
Niepewność. W dwóch grupach mamy 
teraz łącznie 32 zespoły. Do tego nale-
ży doliczyć ewentualnych spadkowi-
czów z III ligi (z Wielkopolski, np. Gór-
nik Konin) i zespoły awansujące z klas 
okręgowych. Sytuacja może się zmie-
niać z kolejki na kolejkę. Kto zostanie? 
Kto spadnie? Spójrzmy na symulację 
przeprowadzoną przez  Wydział Gier 
i Ewidencji Wielkopolskiego ZPN na 
dzień 23 kwietnia.

Z powyższej tabeli jasno wynika, że 
z 32 drużyn utrzyma się tylko 12 – po 

6 najlepszych z obu grup. Do tego 6 
najlepszych z klas okręgowych, zespół 
spadający z III ligi i ten, który przegra 
baraż o awans. Wniosek jest jasny, IV 
liga wielkopolska stanie się niezwykle 
mocna. Ale żeby w niej zagrać, najpierw 
trzeba się utrzymać.

Symulacja WZPN zakłada, że GKS 
Tarnovia wystąpi w IV lidze wielkopol-
skiej. Według obecnych założeń wszyst-
kie zespoły z miejsc 7-16 spadają, co nie 
jest dla nas dobrą wiadomością. Po 24. 
kolejkach zajmujemy 3. miejsce z do-
robkiem 44 punktów. Do końca sezonu 
wszyscy rozegrają jeszcze 6 spotkań, co 
może dać 18 punktów. Dziś na 7. miej-
scu – pierwszym spadkowym – jest Nie-
lba Wągrowiec, która zgromadziła 37 
punktów. To tylko 7 punktów różnicy. 
Dalej Grom Plewiska i Sparta Oborniki 
po 33 punkty (11 punktów różnicy).

Terminarz Tarnovii jest dość wyma-
gający. 1 maja zgarniamy walkowera – 
Orły Pniewy wycofały się z rozgrywek. 
Następnie 5 maja mamy wyjazd do Łob-
żenicy na mecz z Pogonią (14. miejsce) 
i niezwykle trudny mecz z Mieszkiem 
Gniezno u siebie (12 maja). Później 
19 maja wyjazd do Dopiewa (12. miej-
sce), 25 maja wyjazd do Wągrowca na 
mecz z Nielbą (7. miejsce) i kończymy 
u siebie 2 czerwca z Spartą Oborniki (9. 
miejsce). Tym samym dwa ostatnie me-
cze gramy z bezpośrednimi rywalami 
do utrzymania, a wcześniej mecz z ze-
społem, który nie przegrał ani jednego 
spotkania w lidze. Zapraszamy do śle-
dzenia naszego profilu na Facebooku, 
gdzie umieszczamy aktualne informacje 
o wynikach w lidze - www.facebook.pl/
GKSTarnovia.

~ Jakub Brodewicz
Projekt współfinansowany przez Gmi-

nę Tarnowo Podgórne.
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Nastał czas kręglarskich turniejów finałowych i rozgry-
wek rangi mistrzowskiej. W ostatni weekend kwietnia 
w kręgielni w Gostyniu odbyły się Mistrzostwa Polski 

Seniorów. Są to najważniejsze w każdym sezonie zawody wy-

Wielkie sukcesy Basi 

OSiR Dance Studnio Tarnowo 
Podgórne odnotował kolej-
ne taneczne sukcesy. Podczas 

VIII Mistrzostw Tańca Nowoczesne-
go Zachodnie Zderzenie (City Zen Po-
znań), które odbyły się 7 i 8 kwietnia 
pierwsze miejsce zajęła formacja Hip-
-Hop do 11 lat, drugie formacje Jazz 
12-15 lat i Hip-Hop 12-15 oraz trze-
cie formacja Hip-Hop 16+. Poza tym 

świetne noty uzyskały duety: Ma-
rysia Szymczak i Tomek Jarmużek 
(HH 16+) zdobyli srebrny medal, a 
Gabrysia Goślińska i Kinga Osowczyk 
– złoty (Jazz 12-15). W kategoriach solo 
Hip-Hop 16+ miejsca 1-3 zajęli kolej-
no: zajął Bruno Maruszczak, Olgierd 
Kwiatkowski i Kuba Szejwian.

Kolejnym turniejem, w którym wzię-
li udział tancerze OSiR DSTP był III 

Taneczny kwiecień Ogólnopolski Turniej Tańca Freestyle 
Grand Prix Polski PZTF. Odbył się 21 
kwietnia w Broniszewicach. Na pierw-
szym miejscu taneczną rywalizację za-
kończyły formacje Hip-Hop do 11 lat 
III liga oraz Jazz 12-15 lat II liga. Dru-
gie miejsca zajęły formacje Hip-Hop: 
12-15 lat II liga, 12-15 III liga oraz 16+ 
I liga. W duecie Jazz triumfowały Ga-
brysia Goślińska i Kinga Osowczyk. 
Pierwsze miejsce zajęła również w solo 
Jazz klasa D 16 + Oliwia Grzesiak, a w  
Acro dance Klasa E 11Kinga Osow-
czyk. W kategorii solo Jazz klasa srebro 
12-15 pierwsze miejsce zajęła Natalia 
Chodyniecka, a drugie Ola Przybylska. 
W solo Jazz debiuty 12-15 ocenę celują-
cą otrzymały Julia Piotrowska i Anasta-
zja Kaliszak, a bardzo dobrą Maja Bąba-
ła i Maja Wieczorek.

OSiR Dance Studio zaprasza na IX 
Mistrzostwa Tańca Nowoczesnego „Za-
chodnie Zderzenie”, które odbędzie się 
23 czerwca w hali OSiR w Przeźmiero-
wie. Zawody dedykowane są tancerzom 
początkującym oraz zaawansowanym. 
Szczegóły na stronie WWW.dbst.pl oraz 
na fb @OSiRDanceStudioTP

~ Ania Lis

łaniające Mistrzów Polski. W tym roku tytuł I Wicemistrzyni 
Polski zdobyła Barbara Gandecka. W Mistrzostwach zagrało 
ponad 20 najlepszych kręglarek. Reprezentantka Ligi Vector 
w kluczowym dla końcowych wyników półfinale zagrała dru-
gi wynik całych zawodów – 596 punktów. Łączny wynik ca-
łych zawodów, który osiągnęła to 1701 punktów! Mistrzynią 
została Kinga Konopa z Leszna (1 746 pkt), a II Wicemistrzy-
nią Polski Joanna Lajtke (1 694 pkt, Polonia Leszno). 

Kolejnym sukcesem Basi wieńczącym ponad ośmiomie-
sięczną pracę, był wynik uzyskany w iPOS Grand Prix Polski. 
W rozegranym po raz ósmy jednym z najtrudniejszych i naj-
ważniejszych cykli w kręglarskim sporcie w Polsce wystarto-
wało ponad stu trzydziestu kręglarzy. Zawody odbywały się 
w kręgielniach w Lesznie, Gostyniu, Tomaszowie Mazowiec-
kim, Wronkach i Tarnowie Podgórnym. Suma punktów, jakie 
uzyskała Basia, zagwarantowała jej zwycięstwo GPP 2018. 
Zawodniczka nie dała szans rywalkom uzyskując przewagę aż 
110 punktów nad drugą w klasyfikacji Kingą Konopą.

Basia Gandecka nie gra w Super Lidze kobiet PZK. W przy-
gotowaniach pomaga jej sztab szkoleniowy niemieckiego klu-
bu kręglarskiego Rot Weiss Zerbst. Program treningowy Basi 
opracował sam Boris Benedik. Pomimo zakończenia sezonu, 
kręglarka planuje jeszcze czerwcowe konsultacje treningo-
we na Słowenii, a jesienią wyjazd do Niemiec i kolejne star-
ty w przyszłej edycji Grand Prix Polski. Wszystko po to, aby 
znaleźć się w kadrze Polski na Drużynowe Mistrzostwa Świa-
ta w czeskich Rokycanach w maju 2019 oraz Mistrzostwach 
Świata w Tarnowie Podgórnym, które odbędą się w 2020 r. 

~ Ania Lis
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W tegorocznej edycji Biegu Unijnego, który tradycyj-
nie odbył się 1 maja w Przeźmierowie wystartowa-
ło blisko 250 osób. W kategorii kobiet zwyciężyła 

Katarzyna Kołaczkowska-Szcześniak (Sklep Biegacza Poznań 
Polonez). Biegaczka 10-kilometrową trasę wiodąca ulicami 
Przeźmierowa pokonała w 41 min. 12.486 sek. Na podium 
stanęły również Karolina Chabros (Sklep Biegacza Poznań) 
i Ewa Kaczmarek (For Run Team).Wśród mężczyzn tak jak 
w ubiegłym roku zwyciężył Paweł Tarasiuk uzyskując czas 33 
min. 49.222 sek. Drugi na mecie w kat. mężczyzn zameldo-
wał się Piotr Tomczyk, a trzeci Przemysław Fornalik (Lwó-
wek Wielkopolski).

Szczegółowe wyniki poszczególnych kategorii dostępne są 
na stronie www.czasnachip.pl 

Organizatorzy dziękują: C.H. Auchan Swadzim, Centrum 
Terapii Manualnej z Sierosławia, Teatrowi Nowemu im. T. 
Łomnickiego w Poznaniu, Centrum fitness Wuef Club z Tar-
nowa Podgórnego, pracowni Kwiatowe Inspiracje oraz myjni 
samochodowej z Przeźmierowa za ufundowanie nagród. 

Organizatorzy pragną podziękować również wolontariu-
szom ze Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie, którzy poma-
gali w obsłudze Biegu Unijnego, Straży Pożarnej i Gminnej 
z Tarnowa Podgórnego, Policji oraz kibicom, którzy dopin-
giem wspierali Biegaczy.

Podziękowania dla serwisu i salonu Nissana Polody za udo-
stępnienie samochodów oraz dla Gminy Tarnowo Podgórne, 
z budżetu której tegoroczny Bieg Unijny był współfinansowa-
ny. 

~ Ania Lis

Piaty Bieg Unijny

Lato, słońce, zabawa, radość, emocje czyli wszystko co 
najlepsze znajdziecie już niedługo na gminnych bo-
iskach do siatkówki plażowej. Zapraszamy wszyst-

kich miłośników pozytywnych wrażeń do udziału w II edycji 
Grand Prix Gminy w Siatkówce Plażowej. Po sukcesie, jakim 
zakończyła się I edycja, czas na jej kontynuację. 

Również w tym roku cykl składać się będzie z dwóch tur-
niejów eliminacyjnych oraz wielkiego finału. Pierwszy turniej 
eliminacyjny zostanie rozegrany w sobotę, 2 czerwca, na bo-
isku będącym pod czułą opieką Sołtysa Tarnowa Podgórnego 
Piotra Owczarza w Tarnowie Podgórnym przy ul. Ogrodowej 
4. Kolejna eliminacja odbędzie się w niedzielę, 10 czerwca, na 
terenie Tarnowskich Term, gdzie Prezes Term Anita Stellma-
szyk zadba o to, aby wszyscy uczestnicy i kibice byli w pełni 
zadowoleni. Z tych dwóch turniejów zostaną wyłonione naj-
lepsze drużyny, które zmierzą się o najwyższe trofeum – Pu-
char Wójta Gminy Tadeusza Czajki w Wielkim Finale w nie-
dzielę, 17 czerwca, na plaży w Lusowie. Oprócz pucharów 
organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Po-
nadto każdy uczestnik turnieju otrzymuje zachęcające pakiety 
startowe, w których znajdują się m. in. koszulka do gry w siat-
kówkę plażową oraz posiłek. Dla najwierniejszych kibiców 
również znajdzie się coś ciekawego. Dodatkowo dla aktyw-
nych czas umilą nam trenerzy crossfitu, instruktorka zumby, 
trenerzy siatkówki, gry i zabawy dla dzieci oraz wiele innych 
wspaniałych niespodzianek zapewnionych przez organizato-
rów i sponsorów turnieju.

Bez względu na to czy jesteś kobietą czy mężczyzną, old-
boyem czy juniorem, amatorem czy zawodowcem, kibicem 
czy zawodnikiem – przyjdź, a z pewnością czekają Cię nieza-
pomniane wrażenia. Przewidujemy moc atrakcji dla wszyst-
kich. Święto siatkówki plażowej w naszej Gminie odbędzie 
się dzięki wsparciu z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne oraz 

Rusza II edycja Grand Prix Gminy Tarnowo 
Podgórne w Siatkówce Plażowej

sponsorów i wolontariuszy. Zapisy u organizatora turnieju 
Błażej Szubstarski tel: 509 747 478, e-mail: kontakt@tarno-
viavolleyball.pl

~ Błażej Szubstarski
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W poprzednich numerach Sąsiadki staraliśmy się 
przybliżyć wszystkie wydarzenia, jakie czekają Cię 
podczas Biegu Lwa. Wiesz już, że mimo iż zapra-

szamy Cię na Bieg Lwa to tak naprawdę wcale nie musisz być 
biegaczem, więcej, możesz nie lubić biegać, żeby fascynują-
co spędzić z nami cały dzień. Z resztą nie tylko Ty, również 
Twoja rodzina i znajomi. Zatem przyjedźcie wszyscy, bo robi-
my to właśnie dla Was. Dziś o wszystkim co się będzie działo 
w pigułce. 
NAJPIERW	O	DŁUGODYSTANSOWCACH
Oczywiście kulminacją tego dnia jest półmaraton. Jak co 

roku jeden z najlepiej obsadzonych tego typu biegów w Pol-
sce. Nie inaczej będzie w tym roku. Obok plejady zagranicz-
nych zawodników pojawią się najlepsi obecnie biegacze 
w Polsce z Marcinem Chabowskim na czele. Oprócz nich na 
starcie staną amatorzy. Mało jest dyscyplin, w których każ-
dy może bezpośrednio zmierzyć się z krajową elitą. A właśnie 
tak będzie w Tarnowie Podgórnym. Na tym dystansie pobie-
gną też uczniowie w Sztafetach Szkolnych i koledzy z pracy 
w Sztafetach Firmowych. Chwilę przed półmaratończykami 
wystartują zawodnicy mierzący się z dystansem 10 km w Po-
goni za Lwem. W tym biegu pojawi się największa gwiazda 
tegorocznego Biegu Lwa, jeden z najszybszych białych mara-
tończyków Henryk Szost.

OSTATNIE	METRY	TO	SETKA	STIHL	I	KONCERT
Zawodnicy wbiegający na stadion staną przed dodatko-

wym zadaniem. Będą musieli wykrzesać z siebie ostatki sił, 
bo ostatnie sto metrów będzie dodatkowo premiowane. Na do-
datek wszystko będzie działo się przed trybunami wypełnio-
nymi kibicami, a w tle będzie trwał koncert. Zachęcamy Cię 

do przyjścia na trybuny i dopingowania zawodników. Emocje 
zostaną w pamięci, a spotęguje je koncert Brodacze Live Act, 
DJ-ów, którzy przekaz dodatkowo wzmacniają gitarami. Za-
powiada się ciekawie. 
JAK	NA	ŚIWATOWYCH	MEATINGACH!
Niesamowicie zapowiada się bieg, który odbędzie się 

o 12:45. Na pewno o tej porze trybuny będą zapełnione ki-
bicami więc przyjdź wcześniej, żeby zająć najlepsze miejsce. 
Na dystansie 100 metrów zmierzą się najlepsi polscy sprinte-
rzy. Każdy z nich jest reprezentantem kraju, każdy ma za sobą 
udział w Mistrzostwach Świata lub Europy, a dwóch z nich 
reprezentowało Polskę na Igrzyskach Olimpijskich! Walka za-
powiada się fascynująco bo najlepsi wyjadą z premiami finan-
sowymi. Po biegu przyjdź do strefy NOVOL po fan-kartę z au-
tografami, zrób sobie zdjęcie z zawodnikami i zapytaj ich jak 
to robią, że tak szybko biegają?
LWIĄTKA	JAK	ZWYKLE	POKAŻĄ	PAZUR
Nie ma co ukrywać, ze największe emocje i najwięcej wzru-

szeń przysparzają lwiątka. W tym roku wystartuje ich ponad 
800. Odbędzie się aż 12 biegów na 4 dystansach, od 100 me-
trów z rodzicem za rękę do 2 kilometrów. Zaraz po nich na 
bieżni pojawią się trzypokoleniowe rodziny w Sztafecie Po-
koleń. 
LION’S	 TROPHY,	 SPORT	 PRAWDZIWYCH	MĘŻ-

CZYZN
W kwietniu na łamach Sąsiadki mogłeś dokładnie zapoznać 

się ze specyfiką zawodów drwali. Ryk pił, wióry w powietrzu, 
pot i niesamowite emocje to wszystko cechuje zawody, które 
na całym świecie przyciągają tysiące kibiców, a przed telewi-

3 czerwca, widzimy się w Tarnowie!

POKAŻMY,	ŻE	TO	CO	MÓWIĄ	O	NAS	W	POLSCE	JEST	PRAWDĄ,	 
ŻE	JESTEŚMY	NAJLEPSI	W	KRAJU!

Przez lata udowodniliśmy, że Tarnowo Podgórne ma najlepszych kibiców biegania w Polsce, a wieść o tym jest niesiona 
przez biegaczy, którzy mieli okazję u nas wystartować. W tym roku na ulice wyjdą uczniowie szkół z całej gminy, swoje 
strefy fana zorganizują Tarnowskie Termy, Decathlon, zapowiada się koncert kapeli rockowej na trasie, a Zeelandia będzie 
rozdawała biegaczom lody! 

Ale trasa jest długa, więc liczymy na każdego. Wystawmy stoliki na ulicę, zróbmy piknik, zaprośmy sąsiadów, przygotuj-
my miski z wodą, napoje, zraszacze ogrodowe. Śpiewajmy, grajmy na czym się da, częstujmy wodą, herbatą, ciastem, kawą. 
Bądźmy lepsi do Berlina i dalej najlepsi w Polsce!

Przyjdźmy też na dekorację o 16:30, nagrodźmy zawodników owacją, a kibiców nagrodzą Partnerzy dziesiątkami nagród!
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zorami zasiadają ich miliony. Do Tarnowa zjadą reprezentan-
ci Polski w tej dyscyplinie więc, z pewnością poziom będzie 
bardzo wysoki. 
EXPO	LWA	DLA	KAŻDEGO
To już tradycja, a zarazem spora atrakcja dla Ciebie, Twoich 

sąsiadów i gości. Prawie 50 firm, ponad setka atrakcji dla każ-
dego. Na EXPO Lwa pojawiają się przedsiębiorstwa z gminy 
i nie tylko, od światowych potentatów do niewielkich firm ro-
dzinnych. Wszystko po to żeby pokazać swoją społeczną od-
powiedzialność, żeby zaznaczyć, że są z nami, że nie są bez-
dusznymi przedsiębiorcami ale otwartymi na społeczeństwo 
firmami chcącymi dać coś od siebie. Wszystkie atrakcje są 
darmowe, a każda strefa będzie miała określoną specyfikę, od 
kulinarnych, sportowych, kreatywnych, przygody, adrenaliny 
po zdrowie i odpoczynek. Przyjdź, a przekonasz się, że warto. 
ADRENALINA	NA	TORZE
Polaris to największy producent quadów na świecie. Fir-

ma Korbanek wybuduje specjalny tor. Będziesz mógł przeżyć 
chwile, których długo nie zapomnisz. Zasiądziesz obok wy-
trawnego kierowcy, założysz kask, zapniesz pasy i nabierzesz 
powietrza. Wypuścisz je z płuc dopiero na mecie. Emocje się-
gną zenitu, a ciśnienie osiągnie maksimum. Dzieci oczywiście 
pojadą trochę woniej…
FOOD	TRUCKI	Z	KUCHNIAMI	ŚWIATA
W ubiegłym roku na Biegu Lwa pojawiły się po raz pierw-

szy. To był strzał w dziesiątkę, bo już kilka dni po zakończeniu 
imprezy mieliśmy zamkniętą listę na kolejny rok. Na Biegu 
Lwa będziesz mógł skosztować przysmaków z całego świa-
ta, a wszystko w najpopularniejszym w ostatnich latach stylu 
slow food. 

HARMONOGRAM	BIEGU	LWA	 
W	NIEDZIELĘ	3	CZERWCA	2018

8.30 – 17.30  EXPO LWA
9.15  BIEGI LWIĄTEK
10.30 – 16.00  LION’S TROPHY
12.05  BIEG NIEPEŁNOSPRAWNYCH TARSON
12.10  SZTAFETA POKOLEŃ
12.45  SPRINT NOVOL – POKAZOWY BIEG NA 

100 m
13.10   DEKORACJE BIEGU LWIĄTEK I SZTAFE-

TY POKOLEŃ
13.25  WYSTĘP MAŻORETEK
13.35   ROZGRZEWKA Z TARNOWSKIMI TER-

MAMI
14.00  START POGONI ZA LWEM
14.20  START PÓŁMARATONU
14.30  KONCERT BRODACZE LIVE ACT
16.30  DEKORACJE I NAGRODY DLA KIBICÓW
17.30  ZAKOŃCZENIE BIEGU LWA

Wydarzenie jest współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne

~ bieg lwa

WSZYSCY	BĄDŹMY	ORGANIZATORAMI
Pomórzmy organizatorom w przeprowadzeniu Biegu Lwa. Odstawmy samochody z trasy, zwracajmy uwagę parkującym, 

żeby zostawiali pojazdy na specjalnych parkingach na ul. Rokietnickiej i ul. Kruczej.
Na trasie biegu zakaz parkowania będzie obowiązywał przez cały dzień, a ruch zostanie zamknięty od 13.15 do 17.00.  

Jeśli zamierzamy w tym czasie wyjechać przeparkujmy auto w miejsce, z którego da się wydostać. To tylko niecałe 4 godzi-
ny utrudnień. 

Mówi się o perfekcyjnej organizacji Biegu Lwa i niech tak będzie również w tym roku. 
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~ triathlon lwa

Triathloniści to twardzi ludzie. Trenują latami żeby wy-
startować w zawodach i udowodnić sobie, że mogą to 
zrobić. Najpierw pływanie, potem rower i na końcu 

bieg. A wszystko w jednym starcie. 
Zastanawiasz się czy takie zawody są dla kibica ciekawe? 

Zapewniam Cię, że są, a konwencja, jaką przyjęliśmy w Tria-
thlonie Lwa tylko to potwierdza. 

WIDOWISKOWO	I	W	PĘTLACH
Żeby było ciekawiej, zarówno dla zawodników, jak i kibi-

ców wymyśliliśmy konwencję zawodów opartą o pętle. To 
unikatowe rozwiązanie, ale pozwala obserwować zawodni-
ków z bliska. 

Woda. Dystans krótki to jedna pętla. Zawodnicy startują 
z wody i płyną omijając boje w kierunku brzegu, wybiegają 
z wody i pędzą do strefy zmian po drodze rozpinając piankę. 
Długi dystans to już dwie pętle. Po pierwszej wszyscy wybie-
gają z wody, przebiegają ok 100 metrów i wracają do niej na 
drugą pętlę. 

Rower. Krótki dystans to dwie pętle. Po wyjeździe ze strefy 
zmian zawodnicy pędzą do ronda i ruszają na trasę. Na ron-
dzie pojawiają się w sumie 4 razy zanim ponownie zjadą do 
strefy zmian.

Na długim dystansie do pokonania mają już 4 pętle, a więc 
rondo mijają aż 8 razy.

Bieg. Po odstawieniu roweru do strefy do pokonania pozo-
staje trasa biegowa w kierunku Lusówka. Do przebiegnięcia 
będzie jedna i dwie pętle zależnie od dystansu. 

Meta będzie usytuowana na parkingu nad plażą. 
DLA	KIBICÓW
Wybierasz się na Triathlon Lwa? Co warto zobaczyć? Gdzie 

się pojawić i o której?
Harmonogram zawodów znajdziesz poniżej, ale podpowia-

damy gdzie się pojawić. Najważniejsze to umiejętnie poruszać 
się między punktami w określonym czasie. 

Zacznijmy od startu. Odbywa się na plaży w Lusowie i jest 
bardzo widowiskowy. Pierwsze metry to walka o jak najlepszą 
pozycję. Warto zobaczyć także wyjście z wody, a przy dłu-
gim dystansie obserwować bieg między pierwszą, a drugą pę-
tlą. Następnie kroki skieruj w stronę strefy zmian, tam spraw-

nie przebiega zamiana pianki na rower. To prawdziwa walka 
z czasem. Później udaj się na rondo, żeby obserwować część 
rowerową w najbardziej widowiskowym miejscu. Zawodnicy 
często osiągają prędkość 50 km/h! Pod koniec walki na trasie 
rowerowej wróć do strefy zmian i zobacz, jak radzą sobie tam 
najlepsi i kilka metrów dalej obserwuj ich na trasie biegowej, 
która kończy się metą na parkingu. Bezcenne zobaczyć radość 
nie tylko zwycięzców, łzy wzruszenia pomieszane ze zmęcze-
niem, emocjami i radością. 

 Do zobaczenia w Lusowie!

DYSTANSE	TRIATHLONU	LWA:
1/8	IRON	MAN
- pływanie 475 m (1 pętla)
- rower  22,5 km (2 pętle)
- bieg  5,2 km (1 pętla)
1/4	IRON	MAN
- pływanie  950 m (2 pętle)
- rower 45 km (4 pętle)
- bieg  10,5 km (2 pętle)

HARMONOGRAM:
9.00  start Aquathlonu dzieci młodszych
9.15  start Aquathlonu dzieci młodszych
10.00  dekoracja Aquathlonu
10.00  start 1/8 IRON MAN 
13.00  dekoracja zwycięzców 1/8 IRON MAN
13.30  start 1/4 IRON MAN
17.30  dekoracja 1/4 IRON MAN
Wydarzenie jest współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne

Ludzie z żelaza w Lusowie – 9 czerwca

UTRUDNIENIA	DLA	MIESZKAŃCÓW
Uwaga, podczas zawodów będą zamknięte ulice:
- trasa rowerowa – Ogrodowa, Lipowa, Nowa aż do Batorowa, Poznańska do Sadów
- trasa biegowa – Ogrodowa do Lusówka
Prosimy o nieparkowanie samochodów na tych odcinkach przez całą sobotę 9 czerwca!
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~ sport

Start Rozalińskiej 13-tki, czyli biegu na dystansie 13 km 
prowadzącego malowniczą trasą wokół Jeziora Lusow-
skiego, już w sobotę, 19 maja o godz. 10.00 na Osiedlu 

Rozalin w Lusówku. Impreza to również doskonała okazja do 
spędzenia wiosennego przedpołudnia w rodzinnej, sportowej 
atmosferze.

W tym roku Rozalińska 13-tka odbędzie się już po raz 
czwarty. Pętla wokół Jeziora Lusowskiego uznawana jest za 
jedną z najpiękniejszych tras biegowych w Wielkopolsce. Im-
prezie towarzyszyć będą liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. 
Na uczestników czeka także wiele atrakcyjnych nagród. Orga-
nizatorzy przewidują również biegi dla najmłodszych w kil-
ku kategoriach wiekowych. Patronem Rozalińskiej Junior jest 
WUEF Club. 

- Każda kolejna edycja „Rozalińskiej 13-tki” cieszy się co-
raz większym zainteresowaniem - mówi Tomasz Ostajewski, 
przedstawiciel firmy Novum Plus, głównego organizatora wy-
darzenia. – Zapraszamy serdecznie na nasze lokalne święto 
biegania i rodzinnego wypoczynku – dodaje. Patronat hono-
rowy nad imprezą objął wójt Tarnowa Podgórnego – Tadeusz 
Czajka.

Rozalińska 13-tka – zapraszamy do kibicowania

W związku z organizacją biegu w sobotę 19 maja, w godz. 
10-12:30, część dróg w Lusówku i Otowie oraz ścieżka wo-
kół Jeziora Lusowskiego będą zamknięte dla ruchu kołowe-
go. Szczegółowe informacje oraz mapka biegu dostępne są na 
stronie internetowej wydarzenia: rozalinska13.pl.

~ Organizatorzy

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) oraz 
§ 6 ust. 5 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LI/635/2013 z dnia 23 
lipca 2013r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LVIII/906/2018 z 27 marca 
2018r. w sprawie zezwolenia na ustanowienie służebności gruntowej:

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
na	sprzedaż	działki	niezabudowanej	położonej	w	Jankowicach	

Lp. obręb Nr działki Pow. w ha Księga wieczysta Cena wywoławcza 
(w tym 23%VAT)

Wysokość wadium Postąpienie mi-
nimalne

1. Jankowice 302/5 1,9988 PO1P/00097922/9 1.978.812,00 zł 197.881,20 zł 19.790,00 zł
Przeznacze-
nie nierucho-
mości

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Rumianku – część 
A, zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XI/140/2015 z dnia 2 czerwca 2015r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
z dnia 12 czerwca 2015r, poz. 3778, działka nr 302/5 przeznaczona jest pod zabudowę techniczno-produkcyjną lub usługową – sym-
bol 2P/U.

Opis nieru-
chomości

Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę niezabudowaną, położoną przy ul. Wiśniowej (droga utwardzona), znajduje się 
w odległości 450 m od drogi krajowej nr 92, oraz 9 km od obwodnicy S11, z której jest zjazd na autostradę Świecko-Warsza-
wa, a także w odległości 25km od Poznania. Teren nieruchomości ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, wymiary sze-
rokość 116 m, długość 172 m, obecnie wydzierżawiony pod uprawy rolne. W bliskim zasięgu ul. Wiśniowej znajdują się sieci: 
wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna oraz energetyczna (ul. Południowa w Rumianku).

Informacje 
dodatkowe

działka nr 302/5 nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, wraz z umową sprzedaży, na rzecz jej każdoczesnego 
właściciela, zostanie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu oraz przeprowadzenia mediów przez działki sąsiednie 
o nr: 302/4; 302/7 i 302/8, nieruchomość wolna jest od obciążeń, nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2018r. o godz. 10.00 (środa) w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne. Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedło-
żenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków 
do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem dru-
giego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w reje-
stru przedsiębiorców lub firm (notarialne pełnomocnictwo).

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 13 lipca 2018r. (piątek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne:
ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jedno-

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

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018r. poz. 121 z późn. zm.) upłynął w dniu 29 kwietnia 2018r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzen-
nego dostępne są na stronie internetowej: www.tarnowo-podgorne.pl Dodatkowe informacje można uzyskać: Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym - Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261. 
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~ i na koniec...

Rodzinie i przyjaciołom tragicznie zmarłego  
Prezesa naszego Koła Wędkarskiego 

Śp. Zdzisława Braciszewskiego
wyrazy szczerego współczucia składają

Zarząd i członkowie Koła Wędkarskiego nr 132  
w Tarnowie Podgórnym

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszego byłego pracownika 

Zdzisława Barciszewskiego
Z wyrazami głębokiego współczucia 

dla
najbliższej rodziny 

Zarząd i pracownicy
Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej

TP – KOM Sp. z o.o.

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego,  
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. 
 Ps 23

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o tragicznej śmierci 

śp. Zdzisława Braciszewskiego
Prezesa Koła Wędkarskiego w Tarnowie Podgórnym, 

wspaniałego i wrażliwego człowieka,  
aktywnie działającego na rzecz społeczności  

Gminy Tarnowo Podgórne.
Rodzinie i przyjaciołom składamy serdeczne  

wyrazy współczucia.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  
z pracownikami Urzędu Gminy, Przewodniczący  

Rady Gminy Grzegorz Leonhard z Radnym oraz Sołtysi

Naszej koleżance Ewie Wolskiej wyrazy szczerego  
i głębokiego współczucia z powodu śmierci  

męża Zdzisława
składają Seniorzy z Koła Seniora - Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.31.2018

OGŁOSZENIE WÓJTA  
GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o	przystąpieniu	do	opracowania	zmiany	Uchwały	Nr	
XLIX/743/2017	 z	 dnia	 29	 sierpnia	 2017	 r.	w	 sprawie	
zmiany	 miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 prze-
strzennego	w	Wysogotowie,	w	rejonie	ulic:	Bukowskiej,	
Batorowskiej,	Wierzbowej	i	Długiej.

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 udostępnia-
niu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr LIX/939/2018 
z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLIX/743/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w Wysogotowie, w rejonie ulic: Bukowskiej, Batorow-
skiej, Wierzbowej i Długiej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną doku-
mentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne - pokój 13 oraz składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tar-
nowo Podgórne w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.7322-185/08 (WZP.6721.32.2018)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o	wyłożeniu	do	publicznego	wglądu	projektu	zmiany	miejscowego	pla-

nu	zagospodarowania	przestrzennego	Obszaru	Chronionego	Krajobrazu	
i	terenów	przyległych	-	część	Ceradz	Kościelny	i	Jankowice	–	dla	terenów	
położonych	w	centrum	Jankowic	–	część	II	

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu 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 środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska 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 miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych 
- część Ceradz Kościelny i Jankowice – dla terenów położonych w centrum 
Jankowic – część II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 4 czerwca 2018r. do 29 czerwca 2018r. w godzinach pracy urzędu, ul. Po-
znańska 115 - budynek A, pokój 5.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego odbędzie się 11 czerwca 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarno-
wie Podgórnym o godz.16.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionu-
je ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwa-
gi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia  
i nazwiska / nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać 
się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne - budynek A, pokój 5 - oraz składać uwagi do wyżej wymienione-
go projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie. Uwagi należy składać 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2018r. Organem właściwym do 
rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

F O T O G R A F
ZDJĘCIA DO DOKUMENTÓW, ŚLUBNE, KOMUNIJNE

GRATISY, RABATY, RETUSZ
powiększenie wielkoformatowe, zdjęcia na płótnie, reprodukcje, odnawianie starych fotografii

Przeźmierowo, ul. W. Ludów 63, tel. 504 263 279, pon.-czw. 8-18, pt. 8-15

 603 635 878www.ekodom21.pl
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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: 15.05.2018 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: Video Mapping – 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
• Zatrudnię MURARZY, domki jedno-
rodzinne. Doświadczenie, czytanie 
rysunków, zbrojenia - 575 004 303
• Poszukuję ucznia w zawodzie elek-
tromechanik samochodowy. Napa-
chanie ul. Tarnowska 1E. tel. 512 303 
442
• 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
• Sprzątanie biur w Baranowie na 1/2 
etatu - 500 120 801

• Do sklepu spożywczego w Prze-
źmierowie zatrudnię. Dobre warunki 
pracy - 601 741 897
• Praca od zaraz– Swadzim. Sprzą-
tanie powierzchni biurowych. Praca 
w godz. 7-15 lub 16-21 od pon-pt. Tel. 
504-727-957
• Krojczego przyjmę od zaraz 501-
071-216
• Przyjmę ucznia w zawodzie mecha-
nik pojazdów samochodowych, Wy-
sogotowo - 508 185 950

SZUKAM PRACY
• Jestem młodą osobą podejmę pra-
ce jako opiekunka, kelnerka, sprzą-
taczka, ogrodnictwo. 3/4 etatu lub 
cały etat . Od zaraz 732 651 673
• Wykonam wszystkie prace ogrodo-
we. Tel. 667 069 745
• Zaopiekuję się dzieckiem lub dzieć-
mi w weekendy - soboty i niedziele. 
Posiadam doświadczenie. Tel. 533-
696-051
• Kierowca kat. C, doświadczenie, 
wywrotka szuka pracy 694 043 808

 
 
 

 

oddział Sady k.Poznania 

W związku z dalszym 
rozwojem naszej firmy 

zapraszamy do współpracy 
w dystrybucji przewoźników 

z samochodami od 15 do 
20 palet stała współpraca, 
możliwość stałych rejonów.

Kontakt:  
Katarzyna Szelągiewicz 

tel. 601 973 348

Kupię ziemię rolną  
w gminie TP

Tel: 515-766-049

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE

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

Mieszkanie 
do	wynajęcia

(Przeźmierowo,	3	pok.)
690 609 597
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BANK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KREDYT FIRMOWY
NA PROSTYCH ZASADACH

Na dowolny cel,
nawet na 10 lat

Zapraszamy:
Przeźmierowo 
ul. Rynkowa 150 

61 816 94 41

Pełna informacja o Pakiecie kredytowym dla mikrofirm, opłatach i prowizjach jest dostępna w placówkach  i na 
www.aliorbank.pl. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od zdolności kredytowej firmy. Informacja 
handlowa wg stanu na 12.02.2018 r. Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
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Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 
r. poz. 922).

INTREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wiodący w Polsce dostawca urządzeń
do znakowania i etykietowania produktów

zatrudni na stanowisko:

PRACOWNIK GOSPODARCZY
Do Twoich zadań
należeć będzie:
•  dbanie o utrzymanie ładu 

i porządku w budynku oraz na 
terenie należącym do firmy 

•  wykonywanie drobnych napraw 
i konserwacji

•  realizacja zleceń związanych 
z zaopatrzeniem (dostarczanie 
towaru na potrzeby produkcji 
i inne, dowóz towaru do klienta)

•  udział w pracach załadunkowych 
i rozładunkowych

•  wykonywanie prac magazynowo 
– transportowych 

•  pomoc w pracach przy 
utrzymaniu terenów zieleni.

Oczekujemy od Ciebie:
•  umiejętności techniczne, 

remontowo-budowlane
•  odpowiedzialność i sumienność 

w wykonywaniu obowiązków
• prawa jazdy kat. B
• mile widziane uprawnienia SEP

W zamian oferujemy:
•  pracę w firmie o ugruntowanej, 

stabilnej pozycji na rynku
•  umowę o pracę na pełen etat 

i atrakcyjne wynagrodzenie 
• bogaty pakiet socjalny.

Aplikacje prosimy przesłać na adres:
rekrutacja@intrex.pl

zatrudni
na obiekt logistyczny w Tarnowie Podgórnym

OPERATORÓW WÓZKA WIDŁOWEGO
u umowa o pracę
u wynagrodzenie 3000,00 brutto + do 10%premii
u wymagane uprawnienia na wózek widłowy
u praca na trzy zmiany

Prosimy o kontakt pod nr telefonu: 61 8823747 w godz. 8-16
lub przesłanie cv: sekretariat.poznan@konsalnet.pl

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!
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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

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

Jednoosobowe wykonawstwo

Oddam 
ziemię

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

Sprzedam działkę 
1670m2 – Jankowice
tel. 616 247 723

NA SPRZEDAŻ
BLIŹNIAKI

w Tarnowie Podórnym, ul.Szkolna/Góra
Możliwość zamiany

na grunty rolne
lub inne nieruchomości

tel. 501 64 44 64

Działka budowlano-rolnicza
Młynkowo, 4602 m2

w tym budowlana 1000 m2

Woda, prąd. Cena 79000,00 zł

NA SPRZEDAŻ

tel. 601 401 717

WYNAJĘ KAWALERKĘ
32m2 w Przeźmierowie

tel. 694 202 161
od 20.VI.2018 r.

WYNAJMĘ MIESZKANIE
2 POKOJOWE 43m2

w Tarnowie Podgórnym na osiedlu centrum
Wysoki standard

tel. 517 568 305

LUSOWO DOM
do remontu 156/1270 m2

SPRZEDAM
503 430 874

SIEROSŁAW
Sprzedam działkę 

740m2, media 
609 837 154

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

WIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

Gabinet Weterynaryjny

Napachanie, ul. Poznańska 10 (koło szkoły)
Czynne: pon. - pt. 10.00 - 20.00, sobota 12.00 - 15.00

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

Usługi brukarskie
i remontowe

501 617 969
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FotokolekcjaFotokolekcja
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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

• montaż i wymiana kotłów • ogrzewanie podłogowe •
• klimatyzacja • odkurzacze centralne •

• przeróbki starych instalacji •
• wymiana grzejników i inne •

Zadowolony klient to podstawa!

INSTALACJE WOD-KAN I CO

ZADZWOŃ 602 327 067, mail: jarnow32@wp.pl

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

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

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.

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

możliwość zaadoptowania poddasza (40m2)

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

NOWA INWESTYCJA

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
515 514 211

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
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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

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)

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

Szczegóły na stronie:
www.nana.edu.pl    tel. 604 620 722

PÓŁKOLONIE 
LATO 2018  BARANOWO, ul. Spokojna 2b
4 TERMINY TEMATYCZNE LIPIEC/SIERPIEŃ

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 5HA

Serwis
i naprawa kotłów

512 193 302
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www.stomatologialusowko.pl

Zapraszam
Małgorzata Zajdler

lekarz dentysta

tel. 733 353 483

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

• 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

PRODUCENT
TRUSKAWEK

ZDROWA I NATURALNA
PRODUKCJA

Sprzedaż od końca maja
codziennie od godz.10.00

Lusowo ul. Wierzbowa 52
tel. 791 542 790

Potrzebne osoby do rwania truskawek

USŁUGI
WOD-KAN-GAZ

665 949 178
DOB-TECH

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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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

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

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

SKLEP WĘDKARSKI
ul. Szamotulska 53, 62-081 Baranowo 

tel. 61 281 75 49

Godziny otwarcia: 
pn-pt:  10.00-18.00 
sob:      9.00 -14.00

RABAT

10%

Gabinet Psiej Urody

Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami

ZAPISYTELEFONICZNE

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

ZAPRASZAMY

DO SALONU!

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



maj 2018 | sąsiadka~czytaj |    71

~ reklamy

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

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

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

LOGOPEDA - LUSÓWKO
502 283 655
www.arlogopeda.pl

Również dojazd do pacjenta

UL. POZNAŃSKA 49A, TARNOWO PODGÓRNE
GINEKOLOG - POŁOŻNIK

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

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

GABINET LEKARSKI
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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

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

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

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

tel. 508 610 256

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

• transport • koparki •
• prace ziemne i rozbiórkowe •

ZIEMIA OGRODOWA

tel. 603 981 611
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UL. TYMIENIECKIEGO 38, POZNAŃ
(PRZY UL. KSIĘCIA MIESZKA I)
TEL. 604 765 150

UL. LOTNICZA 37, PRZEŹMIEROWO  
(RÓG UL. RYNKOWEJ)
TEL. 61 670 64 48

MITSUBISHI POLODY NOWY SALON NOWY SERWIS 
UL. RYNKOWA 160, PRZEŹMIEROWO
TEL. 61 8142 155

WWW.MITSUBISHI-POLODY.PL

Bank zmieniającego się świata

FINANSOWANIE

R E S A T A U R A C J A

Godziny Otwarcia
poniedziałek - niedziela

12:00 - 22:00
Zamówienia z dostawą 
przyjmujemy od godziny

11:30 - 20:00

ul. Poznańska 41a
62–081 Przeźmierowo 61 651 86 00

DOWOZIMY!
warsztatsmakow.pl

hotelorange.pl

61 651 86 00
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Otwarcie Pałacu Jankowice 
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