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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!
Bieg Lwa i Dni Gminy – największe nasze imprezy – sta-

ły w tym roku pod znakiem wysokiej temperatury, było po 
prostu gorąco! Ale nie przeszkadzało to nikomu – pokaza-
liśmy, że chcemy i potrafimy wspólnie się bawić. To dobrze, 
bo na łamach gazety zamieszczamy szereg zaproszeń na 
kolejne imprezy sportowe i kulturalne. 

Chciałbym też zwrócić Państwa uwagę na fakt podpisa-
nia umowy partnerskiej z Kamieńcem Podolskim (Ukra-
ina), co miało miejsce podczas uroczystej sesji Rady Gminy 
w Pałacu Jankowice. To przypieczętowanie dotychczaso-
wych naszych wspólnych działań i potwierdzenie obustron-
nej woli dalszej współpracy. Dowodem na to, że nie są to 
papierowe deklaracje, jest przyjazd kolejnej grupy dzieci 
z Kamieńca na dwutygodniowy wypoczynek w Lusowie, 
już w lipcu. Jeżeli chcą Państwo pomóc przy organizacji 
tego pobytu, to proszę o kontakt z redakcją.

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 

Bezpłatne badania 
videodermatoskopowe skóry

Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne, posiadają-
cy Kartę Mieszkańca, mogą zgłosić się na bezpłat-
ne badania znamion skóry. Badania przeprowadza 

MED-LUX Przeźmierowo do końca czerwca 2018 r. 
Wymagana jest rejestracja pod nr tel. 618 163 900 (przy re-

jestracji należy podać numer Karty Mieszkańca).
Badania finansuje Gmina Tarnowo Podgórne. ~ wso
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~ pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Kiedy zostanie wykonana ścieżka Sierosław – Lusówko ?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Kiedy zostanie wykonana 
ścieżka rowerowa pomiędzy 
Sierosławiem a Lusówkiem?

Plac zabaw w parku 
w Przeźmierowie został pięknie 
doposażony, dzieci są bardzo 
zadowolone, ich mamy zresztą 
także. Dziękujemy za to, że nasze 
zdanie zostało w tej kwestii 
docenione. Ale chciałabym 
zapytać o nawierzchnię placu 
zabaw, gdyż jest, jak poprzednio, 
piasek, który pokrywa cały plac 
zabaw, bo wiadomo, że wynosi się 
też na ścieżki wykonane z kostki. 
Ponadto w tym piachu można 
znaleźć śmieci…

Czy w ramach toczącego się 
remontu ul. Sowiej można 
zamontować dodatkowe progi 
spowalniające?

Często korzystam z drogi między 
Lusowem a Lusówkiem. Rośnie 
tam natężenie ruchu, a jej stan 
pozostawia wiele do życzenia. 
Czy rzeczywiście musi dojść 
tam do tragedii, by poprawić ten 
odcinek?

Jesteśmy w trakcie projektowania dokumentacji. Ze względu na przebieg ścieżki 
po terenach prywatnych procedura jest prowadzona wg. spec-ustawy. W budże-
cie Gminy mamy zapisane środki na ten cel w 2018 i 2019 r. Zakłada się, że pra-

ce rozpoczną się jeszcze w tym roku, a zakończą wiosną przyszłego roku. 

Place zabaw z matami są wyłącznie przy szkołach podstawowych. Pozostałe 
kilkadziesiąt placów na terenie naszej Gminy ma nawierzchnię piaszczystą. 
Obecnie nie ma planów związanych z wymianą tejże nawierzchni. Natomiast 

zapewniam, że dołożymy starań, by piasek był pozbawiony śmieci tak, by wypoczy-
nek i zabawa były dla najmłodszych bezpieczne i przyjemne.

Mimo że jest to droga gminna, to organizacja ruchu leży w gestii Starosty 
Poznańskiego. I niestety nie mam dobrej wiadomości w tej materii: Staro-
sta zarządził likwidację istniejącego progu, uznając, że urządzanie progów 

na tej drodze za nieuzasadnione.
Na nic zdały się nasze argumentacje, przypominające o wypadkach mających tam 

miejsce. Odnoszę wrażenie, że z Poznania sytuacja ta oceniana jest inaczej niż przez 
nas, mieszkańców. 

To jest droga powiatowa. Służby Starosty są powiadomione przez nas o stanie 
tej drogi, gdyż od dawna upominamy się o jej remont. 

Chciałbym przypomnieć, że w tym roku przebudowie będzie poddana dro-
ga powiatowa Lusowo – Tarnowo Podgórne (uczestniczymy w blisko 70% kosztów 
tej inwestycji). Mam jednocześnie nadzieję, że w kolejnym roku w planie powiato-
wym znajdzie się również droga Lusowo – Lusówko. 
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~ aktualności

Baranowo
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Let-
niskowej

Trwają uzgodnienia z m. Poznaniem w sprawie reali-
zacji ul. Nad Miedzą (w granicach m. Poznania)

Trwa budowa placu zabaw przy szkole podstawowej

Czekamy na pozwolenie na budowę chodnika w ul. 
Klonowej (od ul. Wspólnej do ul. Wypoczynkowej)

Trwa urządzanie wybieg dla psów

Trwa rozbudowa placu zabaw przy ul. Platynowej

Batorowo
Trwa procedura wyboru wykonawcy modernizacji 
boiska

Trwa modernizacja otoczenia stawu

Ceradz Kościelny
Trwa powtórna procedura przetargowa na budowę 
nawierzchni ul. Bocianiej

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

Trwa procedura przetargowa na remont Szkoły Pod-
stawowej

Chyby
W przygotowaniu ponowny przetarg na budowę ul. 
Szkolnej – II etap 

Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 
Kasztanowej

Wykonano montaż zabawek na placu zabaw na Zie-
lonym Osiedlu

Opracowano projekt na rozbudowę placu zabaw przy 
ul. Ogrodowej. Zawarto umowę z wykonawcą

Góra
Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę 
ścieżki rowerowej do Tarnowa Podgórnego

Zakończono prace konserwacyjne przy świetlicy wiej-
skiej

Jankowice
Trwa budowa II etapu ścieżki rowerowej do Tarnowa 
Podgórnego

Kokoszczyn 
Trwa przygotowanie przetargu na budowę 
I etapu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kokoszczyn 
z Tarnowem Podgórnym oraz opracowywanie doku-
mentacji na budowę II etapu tego zadania

Opracowano projekt na modernizację placu zabaw. 
Zawarto umowę z wykonawcą

Lusowo
Zarząd Dróg Powiatowych dokonał wyboru wyko-
nawcy na budowę ul. Wierzbowej (Lusowo – Tarnowo 
Podgórne)

Zakończono I etap budowy chodnika w ul. Ogrodo-
wej

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości Zapraszamy na piknik rodzinny, który odbędzie się 23 czerwca w Sadach 

w nowym parku na końcu ul. Poprzecznej (przed magazynami Coca-Coli).
Zapewniamy moc atrakcji dla dzieci i dorosłych, a wśród nich:

• PARADA TRAKTORÓW ULICAMI NASZEJ GMINY
• 14.00 Rozpoczęcie pikniku 
• 16.00 Pokaz iluzji
• 16.45 Pokaz karate
• 17.00 – 19.00 Animacje dla dzieci 
A także 
– 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
– wystawa wag i miar z prywatnego muzeum w Sadach
– malowanie twarzy
– pyszne domowe przysmaki
– food trucki
– wata cukrowa i popcorn
I wiele innych atrakcji. 
Będzie też zabawa taneczna – zagrają „Bugaje” z Tarnowa Podgórnego!
Piknik współfinansowany jest z Budżetu Inicjatyw Społecznych Gminy Tarno-

wo Podgórne.
~ Marcin Orzeł

RETRO SHOW – TRAKTORY

 

2018-07-10
                              przy GKS TARNOVIA 

ul.23 Października, Tarnowo Podgórne
                            w godz. 14:00-17:00 
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~ aktualności

Data 15 maja 2018 roku na długo 
pozostanie w pamięci całej spo-
łeczności Samorządowej Szko-

ły Muzycznej I stopnia. Bo tego właśnie 
dnia zdarzył się cud: Pałac w Jankowi-
cach odwiedziła osoba niezwykła – nie-
zwykły artysta i wielki człowiek, Rafał 
Blechacz. Było to możliwe dzięki ini-
cjatywie Agnieszki Liman, nauczyciel-
ki fortepianu z naszej szkoły, której naj-
pierw udało się doprowadzić do tego 
wydarzenia, a potem poprowadzić całe 
spotkanie z mistrzem. Rafał Blechacz to 
sławny polski pianista, zwycięzca Kon-
kursu Chopinowskiego. Jest przyjmo-
wany gromkimi brawami w najsłynniej-
szych salach koncertowych na świecie, 
jego talent i wrażliwość ceni publicz-
ność i krytycy.

A jak było w Jankowicach? Już kilka-
dziesiąt minut przed koncertem, na ko-
rytarzach pałacu można było wyczuć 
napięcie i oczekiwanie. Uczniowie i na-
uczyciele zebrali się przed salą koncer-
tową i oczekiwali na możliwość zajęcia 
miejsc. Wszyscy nerwowo zerkali na 
ekran nad drzwiami, gdzie na podglą-
dzie można było śledzić, co dzieje się 
w środku. Oczywiście chętnych było 
dużo więcej niż krzeseł w sali koncer-
towej – słuchacze stali, młodsze dzieci 
siedziały na poduszkach na podłodze, 
część osób ulokowała się w sali lekcyj-
nej przylegającej do sali koncertowej. 
Wszystko po to, by jak najwięcej osób 
mogło wysłuchać artystę. Na chwilę 
przed osiemnastą w sali zapadła cisza. 
Każdy czuł, że zaraz się zacznie coś 
ważnego, coś, czego nie można prze-

gapić. Pianista wykonał dzieło, które za 
kilka dni zabrzmi w Poznańskiej Filhar-
monii – Koncert A-dur Wolfganga Ama-
deusza Mozarta KV 488. Jest to utwór, 
w którym żartobliwe tony mieszają się 
ze smutkiem, gracja i wirtuozeria skraj-
nych części jest skontrastowana przej-
mującą, pełną tęsknoty częścią drugą. 

Te kilkadziesiąt minut to była prawdzi-
wa uczta dla duszy. Rafał Blechacz to 
artysta, który czaruje dźwiękiem i pory-
wa serca słuchaczy. Chyba nie było na 
sali osoby, która z zapratym tchem nie 
podążałaby za tą cudowną muzyczną 
opowieścią. Po zakończeniu III części 
brawom nie było końca, na bis mogli-
śmy wysłachać Intermezzo Brahmsa. 

I wtedy zaczęła się druga, ale nie mniej 
ważna część całego spotkania. Agniesz-

ka Liman przeprowadziła z pianistą 
krótki wywiad. Rafał Blechacz oka-
zał się nie tylko wybitnym muzykiem, 
ale także ciepłym, wrażliwym i bardzo 
skromnym człowiekiem. Opowiedział 
o swoich pierwszych kontaktach z mu-
zyką, o domu rodzinnym, o ćwiczeniu 
na instrumencie, o wspomnieniach 
z Konkursu Chopinowskiego. Jego sło-
wa były pełne pasji, mądrości, życzliwo-
ści dla słuchających uczniów. Mówił od 
serca, bez wywyższania się. Okazał się 
ludzki i bardzo bliski. Z cierpliwością 
rozdawał autografy (dzieciom nawet na 
rękach!), pozwalał na wspólne fotogra-
fie i rozmawiał ze wszystkimi chętnymi. 
Myślę, że wszyscy na długo zapamię-
tamy to spotkanie. Nie tylko ze wzglę-
du na sławę naszego gościa, ale przede 
wszystkim na to, jakim okazał się czło-
wiekiem i jak ważne rzeczy przekazał 
nam przez swoją muzykę i słowa.

~ Magdalena Moruś

Niezwykły gość w Pałacu w Jankowicach

Na pamiątkę wizyty Rafał Blechacz 
otrzymał od Wójta obraz namalowa-
ny przez Jagodę Janiszewską z WTZ 
Roktar

Rafał Blechacz 
opowiedział 
słuchaczom  

o swoich pierwszych 
kontaktach  
z muzyką
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Wyłoniono wykonawcę kolejnego etapu budowy na-
wierzchni na ul. Przylesie

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Tru-
flowej

Zawarto umowę na remont świetlicy

Lusówko
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

Opracowano projekt na rozbudowę placu zabaw. Za-
warto umowę z wykonawcą

Wyłoniono wykonawcę parkingu przy Szkole Podsta-
wowej

Przeźmierowo
Wybrano wykonawcę przebudowy Szkoły Podstawo-
wej

Trwa procedura przetargowa na kontenerową szkołę 
podstawową. 

Trwa opracowywanie projektu przebudowy ul. Wrzo-
sowej

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)

Trwa rozbudowa placu zabaw na Os. Ptasim

Trwa montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Olszy-
nowej

Unieważniono przetarg na budowę kortów teniso-
wych z powodu braku ofert

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

Trwa opracowania dokumentacji na przebudowę ul. 
Malwowej

Otwarcie ofert na II etap zagospodarowania terenu 
wokół świetlicy

Swadzim
Unieważniono przetarg na budowę ul. Ogrodowej 
z uwagi na oferty przekraczające środki w budżecie 
przeznaczone na to zadanie. W przygotowaniu po-
nowny przetarg

Ogłoszono przetarg na rozbudowę świetlicy

Trwa projektowanie siłowni zewnętrznej i rozbudowy 
placu zabaw

Sierosław
Trwa przygotowanie przetargu na budowę I etapu 
ścieżki pieszo-rowerowej do Lusówka (ul. Prosta) 
oraz opracowywanie dokumentacji na budowę II eta-
pu tego zadania

Trwa opracowywanie dokumentacji na remont na-
wierzchni ul. Krętej

Trwa projektowanie rewitalizacji Pałacu

~ aktualności

Podziękowanie

Bardzo dziękujemy Wójtowi Tadeuszowi Czajce za wsparcie w organiza-
cji Festynu Charytatywnego dla małego Franka, który odbył się 2 czerwca 
w Przedszkolu Bajkowy Świat w Sadach. 

Serdecznie dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej z Tarnowa Podgórnego za 
pomoc naszego wydarzenia. 

Gorąco!
Kiedy temperatura na zewnątrz 

przekracza 30 st. Celsjusza, 
wystarczy kilka minut lekko-

myślności, by narazić życie dzieci, osób 
starszych, a także chorych i zwierząt. 
Śmiertelną pułapką może okazać się 
rozgrzany samochód. Można przyjąć, że 
gdy w cieniu jest około 30ºC, a w słoń-
cu jest ok. 40, to w środku zamknięte-

go samochodu może być nawet 60! Co 
jakiś czas docierają do nas tragiczne 
wiadomości o dzieciach i zwierzętach 
uwalnianych z aut. Zachowajmy zdro-
wy rozsądek i nie skazujmy nikogo na 
przebywanie w takim samochodowym 
„piekarniku”!

~ Artur Szeląg,  
Komendant Straży Gminnej

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM informuje o zatwierdzeniu 
przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Pol-
skie w Poznaniu nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę i odbioru 

ścieków dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne.
Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie różnych stawek opłat abonamentowych. 

Same zmiany cen są nieznaczne: o 0,15 zł wzrosła cena za m3 wody i o 0,14 zł – za 
m3 ścieków. 

Nowe taryfy wejdą w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia ich w Biuletynie Infor-
macji Publicznej przez RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
(co powinno nastąpić najpóźniej 20 czerwca) i obowiązywać będą przez okres 36 
miesięcy. Pełna informacja na temat stawek zostanie wtedy zamieszczona na stronie 
internetowej TP-KOM (www.tp-kom.pl).

~ TP-KOM

Na sesji Rady Gminy, która odby-
ła się 5 czerwca, Radni udzielili 
Wójtowi absolutorium. Głoso-

wanie poprzedziło odczytanie sprawoz-
dania z wykonania budżetu, sprawoz-
dania finansowego za 2017 r. oraz 
informacji o stanie mienia. Potem przed-
stawiona została pozytywna opinia Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy i pozostałych 
komisji stałych. Poprzedni rok budżeto-
wy podsumował również Wójt Tadeusz 
Czajka. Ostatnim krokiem tej procedury 
było głosowanie, w którym 11 radnych 

udzieliło poparcia, 5 wstrzymało się od 
głosu (5 radnych nie było obecnych na 
tej sesji). 

Po otrzymaniu absolutorium Wójt 
podziękował za pozytywną ocenę jego 
pracy przez Radę. Podziękował także 
Skarbnik Gminy Katarzynie Jackowiak 
podkreślając, iż budżet 2017 roku był 
pierwszym, którym w pełni został przy-
gotowany i kontrolowany przez Skarb-
nik, która objęła stanowisko 1 stycznia 
2017 r.

~ ARz

Nowe taryfy

Rada udzieliła absolutorium
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Tak jak co roku po wiosennych pracach polowych przeprowadzona zostanie nieodpłatna zbiórka niebezpiecznych odpa-
dów opakowaniowych, do których zaliczmy opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin. Objazdowa zbiórka od-
będzie się w poszczególnych sołectwach wg zamieszczonego poniżej harmonogramu odbioru:

20 czerwca (środa):
• Kokoszczyn od 9.00 do 9.30 – przy świetlicy wiejskiej
• Góra od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
•  Tarnowo Podgórne od 10.30 do 11.00 – parking ul. Szkol-

na przy Markecie „MILA”
•  Rumianek od 11.15 do 11.45 – ul. Szkolna przy starej 

świetlicy wiejskiej
•  Ceradz Kościelny od 12.00 do 12.30 – przy świetlicy 

wiejskiej
• Jankowice od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
• Lusówko od 13.30 do 14.00 – wjazd do pałacu
• Lusowo od 14.15 do 14.45 – parking przy kościele

22 czerwca (czwartek):
• Sierosław od 9.00 do 9.30 – ul. Kasztanowa przy nr 4
• Wysogotowo od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
• Batorowo od 10.30 do 11.00 – przy świetlicy wiejskiej
•  Przeźmierowo od 11.15 do 11.45 – ul. Orzechowa za Pa-

sażem 
• Sady od 12.00 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej
• Swadzim od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
•  Baranowo od 13.30 do 14.00 – ul. Szamotulska 28 wjazd 

na teren Uniwersytetu Przyrodniczego
• Chyby od 14.15 do 14.45 – przy świetlicy wiejskiej

W przypadku posiadania większej ilości (powyżej 50 kg) odpadów prosimy o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do Przed-
siębiorstwa Wielobranżowego „IRK” Ryszard Klimaszewski tel. 61 663 49 91 lub tel. kom. 605 108 099 w celu odbioru bezpo-
średnio z posesji.

Główny specjalista ds. ochrony środowiska  
~ Marek Ratajczak

Nieodpłatna zbiórka opakowań po nawozach  
i środkach ochrony roślin

1 czerwca zostało ogłoszone Rozpo-
rządzenie Rady Ministrów w spra-
wie szczegółowych warunków re-

alizacji rządowego programu „Dobry 
Start”. W ramach tego programu ro-
dziny otrzymają 300 złotych na każde 
uczące się dziecko na skompletowanie 
wyprawki szkolnej (bez względu na do-
chód).

Świadczenie Dobry Start przysłu-
guje raz w roku na dziecko uczące się 
w szkole, aż do ukończenia przez nie 
20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, 
uczące się w szkole, otrzymają świad-
czenie do ukończenia 24. roku życia.

Uwaga: świadczenie Dobry Start nie 
będzie przysługiwać na dzieci uczące 
się w przedszkolu oraz realizujące rocz-
ne przygotowanie szkolne (tzw. zerów-
ka) w szkole lub przedszkolu. Prawa do 
świadczenia nie nabędą też osoby kon-
tynuujące naukę w szkole policealnej 
i w szkole dla dorosłych.

Wniosek o świadczenie Dobry Start 
– podobnie jak wniosek o świadczenie 
wychowawcze w ramach programu 
Rodzina 500+ – można składać onli-
ne już od 1 lipca przez stronę empatia.
mrpips.gov.pl lub przez bankowość 
elektroniczną oraz od 1 sierpnia rów-
nież w formie papierowej.

Wnioski w wersji papierowej 
o świadczenie Dobry Start oraz 
o świadczenie wychowawcze od  
1 sierpnia przyjmowane będą w Wy-
dziale Obsługi Klienta Urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne w bud. C przy 
ul. Poznańskiej 94 oraz w Filii Urzędu 
przy ul. Rynkowej 75c (pasaż) w Prze-
źmierowie.

Uwaga: wnioski o świadczenia dla 
dzieci przebywających w pieczy za-
stępczej należy złożyć w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu,  
ul. Słowackiego 10.

Wnioski w sprawie przyznania pra-
wa do świadczenia dobry start przyjmo-
wane będą do 30 listopada danego roku 
– wnioski złożone po tym terminie nie 
będą rozpatrywane.

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierp-
niu gwarantuje wypłatę nie później niż 
do 30 września. Gdy wniosek zosta-
nie złożony w kolejnych miesiącach, to 
świadczenie dobry start zostanie wypła-
cone w ciągu 2 miesięcy od dnia złoże-
nia wniosku.

~ Dariusz Nowakowski
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Tarnowie Podgórnym

DOBRY START – 300 ZŁOTYCH DLA UCZNIA

Znakowanie rowerów
Rowerzystów informujemy, że 25 czerwca w godz.10.00 – 13.00 w Komisariacie Policji w Tarnowie Podgórnym przy 

ul. 23 Października 29 odbędzie się znakowanie rowerów, które ma m.in. zapobiegać kradzieży jednośladów.
Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 61 84 148 60. 
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Tarnowo Podgórne
Zakończono budowę szatni przy boiskach ul. Nowa

Trwa procedura przetargowa na budowę ul. 27 Grudnia

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

Unieważniono przetarg na budowę wschodniej ob-
wodnicy z uwagi na oferty przekraczające środki 
w budżecie przeznaczone na to zadanie

Podpisano umowę na realizację kortów tenisowych

Trwa przygotowanie przetargu na budowę I etapu 
ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Cichej oraz procedura 
uzyskania w Starostwie Powiatowym zezwolenia na 
budowę II etapu tego zadania

Rozpoczęto rozbiórkę starej wiaty i budowę nowych 
wiat na przystanku w Centrum

Wysogotowo
Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wy-
konawcy przebudowy zachodniej części pasa drogo-
wego ul. Wierzbowej (na odcinku od ul. Sojowej do ul. 
St. Batorego)

Trwa projektowanie ul. Pszennej

Pozostałe
Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy 
modernizacji oświetlenia ulicznego i parkowego na 
terenie całej gminy – wymiany 1 171 opraw na ener-
gooszczędne typu LED

Trwa procedura przetargowa na budowę Zespołu 
Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. 

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

Zamówiono 100 ławek ulicznych do zamontowania 
we wszystkich miejscowościach

W Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, 21 maja, odby-
ło się spotkanie odbyło się spotkanie Wójtów Gmin: 
Tarnowo Podgórne – Tadeusza Czajki i Rokietni-

ca – Bartosza Derecha oraz Przewodniczącego Rady Osiedla 
Krzyżowniki - Smochowice Przemysława Polcyna i Przewod-
niczącego Zarządu Rady Osiedla Kiekrz Andrzeja Fiszera. 
Przybyli także przedstawiciele lokalnych ruchów ekologicz-
nych oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy, mieszkaniec Ba-
ranowa Wojciech Janczewski i Sołtys Chyb – Ewa Jurasz.

Spotkanie poświęcone było wspólnym działaniom na rzecz 
ochrony środowiska obszaru Jeziora Kierskiego, a także współ-
pracy dla zwiększania atrakcyjności turystycznej tego terenu 
i wspólnej realizacji inicjatyw edukacyjnych. 

Zwieńczeniem rozmów było podpisanie Porozumienia, 
w którym sygnatariusze zobowiązali się m. in. do: 

- ochrony środowiska obszaru Jeziora Kierskiego i jego zlewni, 
- zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszarów znajdują-

cych się nad Jeziorem Kierskim, zgodnie z ideą zrównoważo-
nego rozwoju, 

- ochrony środowiska naturalnego przed degradacją ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zanieczyszczenia wody i powietrza, 

- dążenia do współpracy międzygminnej w zakresie koordy-
nacji działań służb ratunkowych, 

- współpracy i promocji wydarzeń kulturalnych, działań na 
rzecz społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci, młodzieży i seniorów. 

Jak podkreślali wszyscy uczestnicy spotkania jedynie wspól-
ne działanie może przyczynić się do poprawy stanu wody 
w Jeziorze Kierskim oraz do promocji Jeziora jako wspaniałego 
miejsca do rodzinnego, aktywnego wypoczynku. 

~ ARz

Razem dla Jeziora Kierskiego

Kolejna edycja biegu „Color Run” odbyła się 19 maja na poznańskiej Malcie. 
I tym razem nie mogło zabraknąć tam wolontariuszy z naszej Gminy. Było 
nas aż 47 osób. 

Naszym zadaniem było rozdawanie napojów oraz nagradzanie każdego uczest-
nika biegu okolicznościowym medalem po przekroczeniu linii mety. Pracy było co 
niemiara, bo w tegorocznej edycji biegu uczestniczyło 5 tysięcy biegaczy i każdy 
z nich dotarł do mety, bo ważny był udział w biegu, a nie wynik jaki osiągnął. A po 
zakończeniu biegu przyszedł czas na posypywanie brokatem i kolorowym prosz-
kiem naszych wolontariuszy. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni i kolorowi wrócili-
śmy do domu.

Kolejny raz młodzież udowodniła, że bardzo lubi pomagać i wolny sobotni czas 
poświęcać innym. 

~ Agata Kaszuba 
Opiekunka wolontariuszy

Dziękujemy Gminie Tarnowo Podgórne za zorganizowanie transportu dla wolonta-
riuszy i za przekazane koszulki.

Nasi wolontariusze na Color Run



czerwiec 2018 | sąsiadka~czytaj |    9

~ aktualności

Co roku przy symbolicznej mogile 
na cmentarzu-mauzoleum w Pal-
mirach oddajemy hołd Agniesz-

ce Dowbor Muśnickiej, mieszkance 
Lusowa, córce gen. Józefa Dowbora 
Muśnickiego, zamordowanej w Palmi-
rach. W tym roku taki wyjazd do Palmir 
zaplanowany jest na 21 czerwca. 

Tradycyjnie już zapraszamy motocy-
klistów do asysty. Wszystkich zainte-
resowanych do udziału w niej prosimy 
o kontakt z Sekretarzem Gminy Oska-
rem Cierpiszewskim tel. 512 376 692 
lub mail sekretarz@tarnowo-podgorne.
pl.  ~ ARz 

Podczas ogólnopolskiego Kongresu Perły Samorządu, 
który odbywał się 17 i 18 maja w Gdyni, ogłoszono 
wyniki Rankingu Perły Samorządu 2018. Wyróżnienie 

wśród gmin wiejskich dla Gminy Tarnowo Podgórne oraz III 
miejsce jako włodarza odebrał Wójt Tadeusz Czajka. 

Ranking organizowany jest przez Dziennik Gazetę Praw-
ną. Jedną z podstawowych zalet tego konkursu jest jego po-
wszechność, gdyż ankiety zapraszające do udziału są wysyła-
ne do wszystkich gmin w Polsce. Odpowiedzi są analizowane 
w czterech obszarach: jakość zarządzania, jakość usług pu-
blicznych, jakość przestrzeni i jakość kapitału społecznego. 
Najlepsze samorządy i włodarze są wyróżniani podczas Kon-
gresu.

~ ARz

Komisja ds. Budżetu Inicjatyw 
Społecznych podliczyła głosy 
oddane w II edycji 2018 Budże-

tu Inicjatyw Społecznych. 
W sumie oddano 1 813 głosów, z cze-

go 51 głosów – internetowo. Aż 38 gło-
sów było nieważnych (brak zaznaczone-
go „x”, brak podpisu, wskazanie więcej 
niż jednego projektu). 

Perły Samorządu 2018

Przyłącz się do asysty motocyklowej

Znamy wyniki II edycji 2018
Głosy rozłożyły się następująco:

Miejsce Projekt Razem Wsparcie z BIS

1 Święto Pyry 356 9 400
2 Turniej piłkarski „Rodzinne Granie” 301 8 000
3 Turniej szachowy 285 7 500
4 Hity na Płyty 257 15 450

5 Bal Seniorów 236 7 000

6 Sąsiedzki Piknik Integracyjny 173 5 500

7 Biała Sobota 167 10 120

razem 1775

Wsparcie z Budżetu Inicjatyw Społecznych otrzymają zatem trzy projekty z naj-
wyższą liczbą głosów: Święto Pyry, Turniej piłkarski „Rodzinne granie” oraz Tur-
niej szachowy. 

Pomysłodawcom zwycięskich projektów – gratulujemy! 
~ ARz 
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W Lusówku Dzień Dziecka świętowaliśmy również 2 
czerwca. Wszystkie chętne dzieci, te mniejsze, jak 
i te większe, mogły znaleźć coś interesującego dla 

siebie. 

Podczas rodzinnego „Pikniku 100-lecia” występy zapro-
szonych zespołów przeplatane będą prezentacjami grup 
duszpasterskich, które krótko opowiedzą nam o swo-

jej działalności. Nie zabraknie także wspomnień najstarszych 
mieszkańców oraz krótkich opowieści o bogatej historii para-
fii. Na miłośników archiwaliów czeka nie lada gratka. Ksiądz 
Proboszcz udostępni kroniki parafialne, nawet te najstarsze. 

Po Mszy św. o godzinie 12 dla wszystkich parafian i gości 
serwowana będzie grochówka. Każdy będzie mógł liczyć na 
łut szczęścia, nabywając los w zabawie fantowej przygotowa-
nej przez lusowską Caritas. 

Warto będzie dotrwać do końca imprezy. Odbędzie się wte-
dy losowanie nagrody głównej. Na stoiskach artystycznych 
będzie można zaprezentować swoje umiejętności plastyczne 
lub wykonać bransoletkę, a twarze dzieci ozdobione zostaną 
pięknymi malunkami. Animacje sportowe przeprowadzi Aka-
demia Piłkarska Reissa. 

Sołectwa naszej parafii zadbają o słodki poczęstunek, a sto-
isko gastronomiczne oferować będzie ciepłe posiłki i zimne 
napoje. Zapraszamy wszystkich na świętowanie jubileuszu 
w Lusowie na placu przy kościele 17 czerwca 2018. Początek 
o godzinie 13.00.  ~ Karina Biała

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Piknik raz  
 na 100 lat

Dzień Dziecka w Lusówku
Na wstępie mogliśmy podziwiać występy akrobatyki i bale-

tu grupy tanecznej pod przewodnictwem Emilii Nowak. Wy-
gimnastykowane dziewczynki przepięknie zatańczyły z wstąż-
ką gimnastyczną oraz hula hop.

Panie animatorki przygotowały liczne konkursy np. pla-
styczny, w którym trzeba było narysować kredą swoją rodzi-
nę. Były także tańce, pociąg, oraz konkursy zręcznościowe, 
jak skakanie przez skakankę, czy piłka nożna.

Dużą atrakcją cieszyły się dmuchańce oraz trampolina, 
z których to dzieci mogły korzystać do woli, a także pani, któ-
ra chodziła na szczudłach i „wykręcała” z baloników na życze-
nie dzieci różne zwierzątka oraz kwiatuszki.

Można było zjeść pyszną kiełbaskę z grilla, napić się kawy, 
soku, zjeść coś słodkiego, a także zakupić przepięknie zdobio-
ne wazoniki, butelki wykonane metodą decoupage przez pa-
nie z kółka plastycznego w Swadzimiu. Cały dochód z festynu 
przekazany został fundacji i przeznaczony zostanie na rehabi-
litację naszej małej mieszkanki Lusówka Jagódki. 

Dziękuję Radzie Sołeckiej za pomoc przy organizacji festynu.
~ Zdzisława Piszczyńska – Sołtys

Ceradz Kościelny wspólnie kibicuje piłkarzom
Wszystkich fanów piłki nożnej z Ceradza Kościelnego serdecznie zapraszamy na wspólne kibicowanie Biało-Czerwo-

nym podczas nadchodzących Mistrzostw Świata. Pierwszy mecz grupowy – z Senagalem – już we wtorek, 19. Czerw-
ca, o 17.00. Kolejne pojedynki – 24 czerwca o 20.00 z Kolumbią i 28 czerwca o 16.00 z Japonią. 

Spotykamy się w świetlicy wiejskiej zaopatrzeni w szaliki, czapki, trąbki i inne piłkarskie akcesoria. Mamy nadzieję, że głośny 
doping poniesie naszych piłkarzy do zwycięstwa! ~ Paweł Wylegała
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To wydarzenie już na stałe zapisało się w kalendarzu im-
prez sołectwa Batorowo. Już tradycją jest, że o tej po-
rze spotykamy się na boisku przy świetlicy wiejskiej 

i świętujemy Dzień Dziecka i Rodziny – w tym roku spotkali-
śmy się 3 czerwca.

Przepiękna pogoda nie opuściła nas ani na chwilę, co sprzy-
jało wesołej zabawie i sympatycznym sąsiedzkim pogawęd-
kom. Na naszych najmłodszych mieszkańców czekały różne 
atrakcje, a ich uśmiechnięte buzie były najlepszym dowodem 
wesołej zabawy.

Dziękujemy mieszkańcom Batorowa, którzy przybyli na 
nasz festyn całymi rodzinami i liczymy na podobną frekwen-
cję kolejnym razem.

~ Rada Sołecka i Sołtys Batorowa

•  30 czerwca wycieczka jednodniowa z cyklu Poznajemy 
Poznań i okolice – tym razem: 

 -  Puszczykowo – Muzeum Arkadego Fiedlera,
 -  Rogalin – galeria obrazów, które kolekcjonował Edward 

Aleksander Raczyński na przełomie XIX/XX w., powo-
zownia i ogród z dębami rogalińskimi,

 -  Kórnik – zamek z XIX w., ogród i rejs po Jeziorze Kór-
nickim.

Proponujemy również obiad.

Cena wycieczki: 65 zł/os.
Godzina wyjazdu: 8.00, zbiórka na ul. Poznańskiej
•  7 lipca – wycieczka nad morze, miejsce docelowe Dźwi-

rzyno
Koszt wyjazdu: 50 zł/os.
Godzina wyjazdu: 5.00, zbiórka na ul. Poznańskiej
Więcej informacji oraz zapisy przyjmuje sołtys Piotr 

Owczarz, tel. 603 601 933.
~ Piotr Owczarz

W sobotę, 26 maja, odbyła się wycieczka śladami po-
czątków naszego państwa – Szlakiem Piastowskim. 
Została ona zorganizowana przez Radę Sołecką 

Tarnowa Podgórnego i sołtysa Piotra Owczarza. Uczestniczy-
ło w niej 48 osób. 

Pierwszym punktem naszego zwiedzania był Skansen Mi-
niatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach. Tam znajdu-
je się 35 budowli w skali 1:35 z terenu Szlaku Piastowskiego 
oraz Wielkopolski. Obejrzenie ich było wstępem do zobacze-
nia miejsc, które związane są bezpośrednio z początkiem pań-
stwa polskiego, czyli Ostrowa Lednickiego i Gniezna.

Następnie udaliśmy się na Pola Lednickie, gdzie od 1997 r. 
odbywają się coroczne spotkania katolickiej młodzieży. By-
liśmy w Domu Spotkań, gdzie znajduje się kaplica urządzo-
na przez inicjatora tych spotkań zmarłego w 2015 r. ojca Jana 
Górę. Zwiedzaliśmy także Muzeum Jana Pawła II, w którym 
zgromadzono przedmioty i rzeczy osobiste, które ojciec Góra 
otrzymał od Jana Pawła II. Modliliśmy się nad grobem domi-
nikanina i przeszliśmy przez Bramę Rybę.

Następnym udaliśmy się w miejsca już bezpośrednio zwią-
zane z początkami państwa polskiego – na Ostrów Lednicki 
i do Gniezna.

Ostrów Lednicki to wyspa, na której znajdują się pozostało-
ści pałacu książęcego z czasów wczesnopiastowskich, w któ-
rym mieszkali pierwsi władcy Polski. Obecnie znajduje się 
tam rezerwat archeologiczny, wchodzący w skład Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy. Przejazd na wyspę odbywa 
się niewielkim promem.

Ostatnim punktem programu było Gniezno, gdzie zwie-
dzaliśmy Bazylikę Prymasowską pw. Wniebowzięcia NMP. 
To w niej znajduje się barokowa konfesja z srebrną trumną, 
w której umieszczono szczątki św. Wojciecha. Obejrzeliśmy 
także słynne drzwi gnieźnieńskie, przedstawiające na poszcze-
gólnych kwaterach sceny z życia świętego. Udaliśmy się też 
na krótki spacer po gnieźnieńskim rynku i zwiedziliśmy tam-
tejszą Farę.

W dobrych humorach zadowoleni i uśmiechnięci wrócili-
śmy do domu. ~ Hubert Kubica

Zapraszamy na kolejne wycieczki:

Dzień Dziecka i Rodziny w Batorowie

Wycieczka na Szlak Piastowski
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~ dni gminy

Umowa partnerska pomiędzy 
Gminą Tarnowo Podgórne a Ka-
mieńcem Podolskim (Ukraina) 

została podpisana 9 czerwca w Pała-
cu Jankowice podczas uroczystej sesji 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z oka-
zji Dnia Samorządu Terytorialnego. To 
wydarzenie było jednym z punktów pro-
gramu Dni Gminy Tarnowo Podgórne. 

Umowę podpisali Wójt Tadeusz Czaj-
ka oraz Zastępca Mera Kamieńca Podol-
skiego Vadim Savchuk. Świadkiem tego 
momentu Vasil Sukach, starosta Rejonu 
Kamienieckiego, były Zastępca Mera 
Kamieńca, który wspólnie z Tadeuszem 
Czajka rozwijał samorządowe kontak-
ty między parterami. W uroczystej se-

sji uczestniczyły także międzynarodowe 
delegacje z gmin partnerskich, które zo-
stały zaproszone na Dni Tarnowa Pod-
górnego.   

Sformalizowana w jankowickim Pała-
cu współpraca Gminy Tarnowo Podgór-
ne z Kamieńcem Podolskim rozpoczęła 
się od kontaktów pomiędzy uczniami 
szkół z tych dwóch regionów. Jej roz-
szerzenie na szczeblu samorządowym 
nastąpiło po spotkaniach delegacji ofi-
cjalnych u wspólnych samorządowych 
partnerów – w litewskim Ukmerge i ło-
tewskim Livani. Dziś najważniejszym 
partnerskim przedsięwzięciem jest orga-
nizacja letniego wypoczynku grupy 50 
ukraińskich dzieci z opiekunami w Gmi-
nie Tarnowo Podgórne. 

– Od 2014 r., co roku, również dzię-
ki wsparciu naszych lokalnych przedsię-
biorców, zapewniamy atrakcyjny pro-
gram pobytu oraz prezenty dla naszych 
małych gości – mówi Wójt Tadeusz 
Czajka. –  Dwukrotnie w tym projekcie 
uczestniczył także nasz polski partner – 
Miasto i Gmina Bardo.

Do Tarnowa Podgórnego przyjeżdża-
ją dzieci, których rodzice wyjechali na 
front wschodni (wiele z nich to sieroty 
lub półsieroty. Pobyt w Polsce ma być 

dla nich czasem wytchnieniem i dziecię-
cej zabawy. Dzieci przyjadą także w tym 
roku, w lipcu – zatrzymają się w ośrodku 
wypoczynkowym nad Jeziorem Lusow-
skim, zwiedzą Poznań, pojadą na cało-
dniowe wycieczki po Wielkopolsce i – 
co zawsze sprawia najmłodszym wiele 
radości – spędzą czas w Parku Wodnym 
Tarnowskie Termy.  

– W imieniu mieszkańców mojego 
miasta dziękuję naszym przyjaciołom 
z Tarnowa Podgórnego za wsparcie 
i pomoc, okazywane nam szczególnie 
teraz, w tak trudnym dla mojego kraju 
czasie – podkreślił Vadim Savchuk, Za-
stępca Mera Kamieńca.

Warto też przypomnieć, że współpra-
ca międzynarodowa między tymi dwo-
ma samorządami ma również wymiar 
kulturalny, np. w VI Międzynarodowe-
go Festiwal Kultur Narodowych w Ka-
mieńcu Podolskim uczestniczył Zespół 
Pieśni i Tańca „Lusowiacy”.  Wycieczki 
mieszkańców do Kamieńca Podolskie-
go organizują sołtysi i rady sołeckie (np. 
Tarnowa Podgórnego i Przeźmierowa), 
bo – jak podkreślali sygnatariusze umo-
wy partnerskiej – to miasto to miejsce 
przepełnione naszą wspólną historią. 

~ ARz

Wschodnie partnerstwo Tarnowa Podgórnego

Dobrymi praktykami w zakresie 
promocji ekologicznych form 
transportu dzielili się uczestnicy 

międzynarodowej konferencji zorgani-
zowanej w ramach Dni Gminy Tarnowo 
Podgórne w Hotelu 500. W tym wyda-
rzeniu uczestniczyli przedstawiciele 
naszych gmin partnerskich i zaprzyjaź-
nionych: Livani (Łotwa), Ukmerge i So-
leczniki (Litwa), Fronreute (Niemcy), 
Kamieniec Podolski (Ukraina), polskie 
Bardo i Czorsztyn oraz – po raz pierw-
szy uczestniczący w naszym Święcie – 
z Żodzino (Białoruś). 

Konferencję otworzyły trzy prezen-
tacje. Najpierw poznaliśmy działania 
i programy ekologiczne Barda, w tym 
również inwestycje na rzecz turystyki 
rowerowej. Następnie o promowaniu 
przyjaznych środowisku form transpor-
tu opowiadała delegacja z Livani, w któ-
rym priorytetem jest stworzenie jednego 
spójnego systemu ścieżek pieszo-ro-

werowych. Na końcu tej części konfe-
rencji my pokazaliśmy nasze projekty 
związane z poprawy jakości transportu 
autobusowego, w tym zakup autobu-
sów niskoemisyjnych, powstanie punk-
tów przesiadkowych i przebudowę bazy 
autobusowej TPBUS. Przedstawiliśmy 
także lokalne działania na rzecz zachę-
cania mieszkańców do korzystania ze 

Międzynarodowo o ekologii ścieżek rowerowych, zwłaszcza z tych 
nowych. W drugiej części konferencji 
odbyła się dyskusja na temat różnych lo-
kalnych możliwości promowania „zie-
lonego” transportu. 

Konferencję podsumował Wójt Tade-
usz Czajka, który podkreślił jak ważny 
jest fakt, iż – mimo różnych uwarunko-
wań prawnych i indywidualnego cha-
rakteru reprezentowanych na spotkaniu 
gmin – każdy samorząd podejmuje dzia-
łania na rzecz poprawy jakości lokalne-
go środowiska naturalnego.  ~ ARz
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~ bezpieczeństwo

Kronika policyjna
4 maja, Przeźmierowo, ul. Rynkowa: 

z terenu pasażu handlowego nieznany 
sprawca z kieszeni spodni dokonał kra-
dzieży portfela wraz z pieniędzmi i do-
kumentami na szkodę osoby prywatnej. 

7 maja, Lusówko, ul. Lawendy: nie-
znany sprawca z terenu posesji doko-
nał kradzieży BMW X5 o wartości 100 
tys. zł na szkodę osoby prywatnej. 

8 maja, Wysogotowo, ul. Bukowska: 
nieznany sprawca dokonał kradzieży 
roweru SUWANO o wartości 899 zł na 
szkodę osoby prywatnej.

8 maja, Baranowo, ul. Alabastrowa: 
nieznany sprawca z terenu posesji do-
konał kradzieży BMW X5 o wartości 180 
tys. zł na szkodę osoby prywatnej. 

14 maja, Swadzim, ul. Św. Antonie-
go: dzielnicowy RD Baranowo zatrzymał 
mężczyznę z powiatu międzychodzkiego 
na gorącym uczynku kradzieży z Liroy 
Merlin artykułów budowlanych o warto-
ści 1 002 zł. 

W dniach 20 – 21 maja w Przeźmiero-
wie Os. Ptasie nieznany sprawca wy-
korzystując nieobecność domowników 
wszedł do domu jednorodzinnego przez 
otwarte okno i ukradł pieniadzę i bi-
żuterię o wartości 2 tys. zł na szkodę 
osoby prywatnej.

21 maja, Baranowo, ul. Poznańska: 
nieznany sprawca dokonał kradzie-
ży 2 lamp od pojazdu Hyundai Santafe 
o wartości 10 tys. zł na szkodę firmy 
KARLIK. 

29 maja, Wysogotowo ul. Długa: nie-
znany sprawca poprzez wyłamanie okna 
włamał się do budynku, skąd dokonał 
kradzieży narzędzi budowlanych o war-
tości 800 zł na szkodę osoby prywatnej.

Postępowanie w powyższych przypadkach 
prowadzi KP Tarnowo Podgórne. Ponadto 
w wyniku działań Policji, w maju zatrzy-
mano na gorącym uczynku lub w bezpośred-
nim pościgu 12 sprawców przestępstw, 
w tym 4 nietrzeźwych kierujących.

~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk  
kierownik RD Baranowo

W sygnałach związanych z podrzuceniem śmieci do 
pojemnika na odpady lub do kosza ulicznego brak 
jest często podstaw do podjęcia interwencji przez 

Straż Gminną. Zwykłe wyrzucanie śmieci do pojemników 
ogólnodostępnych czy należących do wspólnoty mieszkanio-
wej nie jest wykroczeniem.

Dlatego dowody, np. zdjęcia osoby wyrzucającej domowe 
śmieci do pojemnika na odpady, mogą stanowić podstawę do 
dochodzenia roszczeń osób, których prawa zostały naruszone 
na drodze postępowania cywilnego – np. zwrot kosztów za po-
niesione koszty wywozu odpadów.

W przypadku zgłoszenia dotyczącego podrzucania odpadów 
obok pojemnika czy w innych miejscach publicznych do tego 
nieprzeznaczonych (poza punktami do gromadzenia odpa-
dów), którego strażnicy gminni nie byli świadkami, wymaga-
ne jest, aby zgłaszający wyraził zgodę na występowanie przed 
sądem w charakterze świadka. Postępowanie w sprawie pod-
rzucania śmieci zostanie wszczęte przez Straż Gminna z chwi-
lą uzyskania w/w informacji. W ramach czynności wyjaśnia-
jących świadek zostanie wezwany do Straży Gminnej w celu 
złożenia zeznań na stosowny protokół – skutkuje to również 
ewentualnym uczestnictwem w sprawie.

~ Artur Szeląg, Komendant Straży Gminnej

Czy wykroczenie może być ścigane  
bez świadków zdarzenia?

W wielu mediach pojawiła się informacja, że od 4 
czerwca nie dostaniemy mandatu za brak dowodu 
rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia umowy 

ubezpieczenia OC. Niestety, nie jest tak w praktyce. Myślę, 
iż nieporozumienie wzięło się stąd, iż w momencie przyję-
cia przepisów przez Sejm, w serwisie medialnych pojawił się 
niezupełnie precyzyjny komunikat w tej sprawie. Napisano 
w nich o braku konieczności wożenia dokumentów, a także 
o terminie wejścia w życie ustawy. 

Nie wspomniano jednak o najważniejszym szczególe. Ta 
zmiana jest uwarunkowana momentem uruchomienia Cen-
tralnej Ewidencji Kierowców w wersji 2.0. Wejdzie w życie 3 
miesiące po opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicz-
nej przez ministra informatyzacji komunikatu w tej sprawie. 
Dlatego do tego momentu brak tych dokumentów w czasie 
kontroli drogowej stanowi wykroczenie.

~Artur Szeląg, Komendant Straży Gminnej

Brak mandatu za brak dowodu rejestracyjnego?
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~ wspomnienie

Morena Przeźmierowo! Ach cóż to była za drużyna! 
Uczestnictwo w jej treningach było marzeniem każ-
dego męskiego pacholęcia z Przeźmierowa i Bara-

nowa, bo z tych miejscowości prowadzono nabór doń. Blichtr 
prawdziwych sportowych strojów piłkarzy działał na nas nie-
zwykle ekscytująco, co dziś w dobie ich powszechnej dostęp-
ności brzmi dość infantylnie, ale wtedy… No i te buty z kor-
kami, zwane tepami! Wydawało nam się, że umiejętności, 
kondycja czy talent do gry w piłkę nożną potrzebne nie są, je-
śli wyposażonym się było we wspomniane atrybuty sportowe-
go stroju. Starsi, odziani w profesjonalne koszulki, spodenki, 
getry i buty koledzy doskonale to czuli, okazując nam swoją 
wyższość i wyraźnie odczuwalne lekceważenie. Szpanowali 
po prostu, jak to się wtedy mówiło, czerpiąc satysfakcję z ma-
lujących się na obliczach nas zwyczajnych podawaczy piłek 
uczuć zazdrości i rezygnacji. Ale powody do tego mieli zacne 
i my pewnie, będąc na ich miejscu, zachowalibyśmy się po-
dobnie. Jeśli o piłki chodzi, to już sama ich liczba posiadana 
przez klub przyprawiała nas kibiców i aspirujących do drużyny 
o zawrót głowy. Cały worek kilkunastu piłek! Toż to w tam-
tych czasach rozpusta była niemal. Ja sam miałem piłkę, uszy-
tą przez p. Franciszka Kopydłowskiego z ul. Akacjowej, która 
co dzień używana co i rusz wymagała naprawy. A tu kilkana-
ście nowiutkich lśniących futbolówek! Kadra zespołu, którą 
zestawił wspomniany w pierwszej części artykułu (w poprzed-
niej Sąsiadce~Czytaj) trener Bolesław Bujas, przedstawiała się 
pod względem warunków fizycznych jak i umiejętności czy-
sto piłkarskich niezwykle okazale. Proszę wybaczyć mi, jeśli 
zbyt dużą liczbę jej członków z pierwszego składu pominę, ale 
z tych co pamiętam, to grali w niej jako bramkarze: Marek Ry-
barczyk, a później Jerzy Przybylski, w obronie brylowali Wa-

cław Reiss i Zdzisław Murawski, w pomocy Krzysztof Lub-
ka, bracia Siwczakowie oraz Alik Matusewicz, a w ataku dwie 
autentyczne osobowości: Andrzej Kuligowski oraz Krzysztof 
Wasiński. Postać i osiągnięcia wspomnianego Krzysztofa Wa-
sińskiego, nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Pod-
stawowej w Przeźmierowie, nadają się na dłuższą i osobną 
monografię. To niezwykle uzdolniony pedagog, który potrafił 
swymi profesjonalnymi metodami wychowawczymi, za pomo-
cą sportu wykierować na ludzi wielu z nas. Po rezygnacji trene-
ra Bujasa to on właśnie przejął po nim pałeczkę, stając się gra-
jącym selekcjonerem. Do każdego potrafił dotrzeć i każdego 
inaczej zmobilizować do treningu. Przede wszystkim miał wte-
dy niesamowitą wydolność, umiejętności gry na wysokim po-
ziomie niemal w każdej dyscyplinie sportu, więc potrafił poka-
zać czego wymaga. Jestem niezwykle dumny, że mogłem być 
jego uczniem! LKS Morenę zgłoszono do rozgrywek w Wiel-
kopolskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej. Za mojej pa-
mięci liga rozgrywkowa, w jakiej rywalizowała, nosiła nazwę 
B-klasy. Dolsk, Gałowo czy Kobylnica – to niektóre miejsca, 
do których udawano się na wyjazdy. Zwrotu kosztów podróży 
czy choćby dojazdu gminnym autokarem nie stosowano wtedy 
jakoś. Zawodnicy i trenerzy korzystali z komunikacji publicz-
nej płacąc za przejazdy z własnej kieszeni. Wyjazdy często do 
miłych nie należały także i z innego względu. Krewka publicz-
ność gospodarzy z reguły nie honorowała nobilitującego statu-
su gości i po meczach czekała na naszą drużynę z przedmiotami 
do walki, wśród których wyrwane z płotów sztachety stanowi-
ły najdelikatniejszą broń. W ostateczności salwować się trzeba 
było ucieczką, choć trzeba przyznać, że odwaga naszych gra-
czy i na polu bitwy godna była podziwu. A potem przychodził 
czas, że taka drużyna przyjeżdżała do Przeźmierowa… Mecze 
u siebie dodawały kolorytu naszej sennej wtedy miejscowości. 
Zawodnicy korzystali z pomieszczeń zaadoptowanych na szat-
nię na piętrze w starym Domu Kultury. Jeśli tylko nie musieli-
śmy być w szkole, to już od rana kręciliśmy się w okolicach bo-
iska, podziwiając tworzenie wapiennych linii, wyrównywanie 
murawy czy zakładanie siatek. Przeganiani nie mogliśmy się 
oprzeć, by nie kopnąć piłki w kierunku światła bramki. Gdzieś 
na godzinę przed meczem zjawiał się sędzia główny skrupulat-
nie wszystko sprawdzając! Opowiadał mi trener Bujas, że pew-
nego razu niewprawionym w formalnościach zawodnikom na-
szej drużyny wytknął brak aktualnych badań lekarskich. Całe 
szczęście, że na piętrze Ośrodka Zdrowia mieszkał wtedy dr Ja-
cek Latos, który wszystko rzucił i na oczach sędziego sprawnie 
zbadał wszystkich naszych piłkarzy, wystawiając im stosowne 
świadectwo zdrowia. Sędziowie też nie mieli łatwego życia! 
Pamiętam jak jeden z nich, po serii niekorzystnych decyzji dla 
naszej drużyny, uratował zdrowie (a może i życie!) tylko dla-
tego, że przez dziurę w płocie umknął do pobliskiego lasu za-
szywszy się gdzieś wśród zarośli. Były czasy! Teraz sport rzad-
ko jest w formie i treści taki spontaniczny jak kiedyś! Boisko, 
którym się powyżej zachwycam, zastąpiło jeszcze piękniejsze 
i nowocześniejsze. Mimo tego dziś czasem pustawo tam…

~ Grzegorz Leonhard

Połowa lat 70. Kolejne pokolenie graczy. Na zdjęciu od 
lewej: Bolesław Bujas, Stanisław Kanikowski. W koszulkach 
w pasy stoją: Krzysztof Żakowski, Piotr Szymczak. Klęczą: 
Kublicki, Siwczak, Andrzej Naskręt, kolejni dwaj bracia 
Siwczakowie, Piotr Szymkowiak, Radek Rura.

Nasza Morena we wspomnieniach 
chłopca od podawania piłek!
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Przedstawiciele 40 organizacji, działających na rzecz 
mieszkańców naszej Gminy w ramach gminnego Pro-
gramu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

spotkało się 18 maja w Pałacu Jankowice. Współorganizato-
rem spotkania była Fundacja Rozwoju Integro, prowadząca 
w Tarnowie Podgórnym Centrum Wspierania Organizacji Po-
zarządowych.

Gości powitała Monika Mroczkiewicz, gł. specj. ds. współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi.  Potem głos zabrał 
Wójt Tadeusz Czajka: – Jestem przekonany, że takie spotka-
nia są przede wszystkim okazją do wzajemnego lepszego po-

znania się i wymiany 
doświadczeń i pomy-
słów – powiedział. Wójt 
podziękował organiza-
cjom za zaangażowanie 
w realizację wielu zadań 
publicznych. Podkre-
ślił także, iż Pałac Jan-
kowice jest miejscem 
otwartym na inicjatywy 
mieszkańców i organizacji i zachęcił do korzystania z tego po-
tencjału. 

Uczestników do wspólnej zabawy zaprosiła Fundacja Free 
Time, która przygotowała specjalnie na tę okazję grę tereno-
wą. Podzieleni na grupy uczestnicy, krążąc po Pałacu i Parku, 
rozwiązywali zagadki i brali udział w próbach zręcznościo-
wych. Na zakończenie spotkania, zaproszony również przez 
Fundację Free, Time Jacek Pałasiewicz (prowadzący m.in. 
Motylarnię w poznańskim Nowym Zoo) pokazał kilka okazów 
ze swojej bogatej kolekcji i opowiedział o ich zwyczajach. 

~ ARz
Projekt współfinansowany  

przez Gminę Tarnowo Podgórne.

~ aktualności

Motoklub Wielkopolski zaprasza 
na Mistrzostwa Polski oraz Pu-
char Polski Super Enduro, które 

odbędą się 7 lipca na specjalnie na tę okazję 
wybudowanym torze w Rumianku.

Super Enduro jest to dość młoda dyscy-
plina motorsportu, a mamy już w niej ta-
kie legendy jak Tadeusz Błażusiak, który 
za Oceanem zdominował tą dyscyplinę oraz 
wielokrotnie wygrywał Mistrzostwa Świa-
ta. Natomiast u nas na zawodach będziemy 
mieli przyjemność gościć takich zawodni-
ków jak Emil Juszczak (Wicemistrz Euro-
py 2017, Mistrz Polski Super Enduro klasa 
Open 2017), Oskar Kaczmarczyk (Mistrz 
Polski Super Enduro Klasa Junior 2017), 
Grzegorz Kargul (Wicemistrz Polski Super 
Enduro klasa Open 2017). 

Zawody Super Enduro to bardzo wido-
wiskowa dyscyplina, ze względu chociażby 
na skoki przez przeszkody czy przejazdy po 
kamieniach. Zawody są zatem atrakcyjne 
nie tylko dla zawodników, ale dla widzów, 
dla których również przewidujemy liczne 
atrakcje jak np. pokaz jazdy na motocy-
klach dla dzieci, czy też konkurencje z na-
grodami.

Zapraszamy
~ Ewa Pikosz

Projekt współfinansowany  
przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Pozarządowe spotkanie w Pałacu

Zapraszamy na Super Enduro! 
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-spotkania ze Strażą
Pożarną

-zajęcia w strefie fitn
ess

-wyjazd Gościniec C
hojno

-strzelnica, bilard,kin
o

-zabawa na basenie
połączona

z nauką pływania

PÓŁKOLONIEW
TERMACH

Więcej informacji w kasach Tarnowskich Term,
pod numerm telefonu 61/625 90 64 lub informacja@tarnowskie-termy.pl

od 25 czerwca 2018
do 31 sierpnia 2018

IX Turnusów

450zł
350zł*
*z kartą mieszkańca
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3 godziny
w cenie 2 *

*szczegóły prom
ocji na www.tar

nowskie-termy.p
l/promocje
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~ pałac jankowice

 

                       

 

 

 
    15.06  piątek 900 -1500 - Festiwal Muzyczny dla dzieci im.T.Osyry – koncerty o 1000 i 1200 
    16.06  sobota 900-1500 - Festiwal Muzyczny dla dzieci im.T.Osyry - koncerty o 1000 i 1200  
                                                                                                                (animacje i atrakcje dla dzieci) 
    17.06  niedziela 1600-1800 - Koncert Finałowy Festiwalu 
    16-17.06 (sobota-niedziela) - Harcerski biwak w parku - wieczorem ognisko ZAPRASZAMY 
    17.06  niedziela - Harcerska gra terenowa po parku dla wszystkich chętnych 
    18.06  poniedziałek 1130 – Spotkanie promocyjne i organizacyjne dotyczące projektu „RAZEM PRZEZ WIEKI” 
    18.06  poniedziałek 1700 - Koncert na zakończenie roku szkolnego SSM 
    19.06  wtorek 18.00 – Koncert studentów klasy wiolonczeli – Akademia Muzyczna w Poznaniu  
    20.06  środa 1200- 1400 - Szkolenie dla Seniorów „Wiem co podpisuję” oraz oprowadzanie po pałacu 
    20.06  środa 1800 - 1930 - Koncert „Operacja Muzyka” - Orkiestra Medyków z Poznania 
    23.06  sobota 1800  – „Świętojanki” –  Noc świętojańska w Parku Jankowice   
                                            międzypokoleniowe  plecenie wianków i atrakcje 
    24.06  niedziela 1600 - BINGO ! międzypokoleniowa gra ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 
    26.06  wtorek 1500 –  PIKNIK z widokiem na pałac  - stwórzmy razem wspólny stół,  
                                           podzielmy i wymieńmy się swoimi smakołykami,  
                                          ROZMOWY POD DRZEWAMI – spotkanie z dietetykiem senioralnym 
 
    27.06 środa  1100 - 1300 - Plener fotograficzny dla Seniorów „WYKORZYSTAJ TELEFON”  
                                                zakończony wirtualną wystawą zdjęć 
    03.07-06.07 i 09.07 – „RAZEM PRZEZ WIEKI „– Międzypokoleniowe wakacje dla SENIORÓW I WNUCZĄT. 
                            Tydzień z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, w ramach programu „Patriotyzm Jutra” 
    05.07 czwartek  14.30 -16.00 zajęcia z tańca dla seniorów przed balem 
    07.07 sobota  I BAL SENIORÓW W PAŁACU W JANKOWICACH – letni bal na terenie parku   
    11.07 środa 11.00 – Spacer zielarski po pałacowym parku z projektem „Pokolenia Koło Ziół”  
    13.07 piątek 16.00 - projekt „Aktywni seniorzy w Metropolii Poznań” – warsztaty cz. I 
    14.07 sobota 10.00 - projekt „Aktywni seniorzy w Metropolii Poznań” – warsztaty cz. II 
    14.07 sobota 17.30 koncert zespołu Taklamakan  
 
 
 
 
 
   
 
 INFORMACJE POD NR TEL. 
      +48 61 10 10 402 
 

 

 

                           

 
CZERWIEC / LIPIEC  
Pałac Jankowice 2018 

www.palacjankowice.pl 
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~ pałac jankowice

Muzyka łączy pokolenia, dlatego na wszystkie kon-
certy w Pałacu Jankowice zapraszamy i młodszych 
i starszych. 

Od 15 do 17 czerwca w Sali Koncertowej swoje umiejętno-
ści zaprezentuje uczestnicy Festiwalu Muzycznego dla Dzieci 
im. T.Osyry. To cykliczna impreza odbywająca się od czerwca 
1992 roku. Po latach maskotka festiwalu – Czarny Kot – wy-
patrzył Pałac w Jankowicach i właśnie tu odbędzie się 23 edy-
cja festiwalu. Uczniowie szkół muzycznych będą koncertować 

MUZYCZNY PAŁAC w miejscu sprzyjającym muzykowaniu. Zaplanowano po dwa 
koncerty w piątek i sobotę, oraz Koncert Finałowy Festiwalu 
w niedzielę o godz. 16.00.

Już następnego dnia – w poniedziałek 18 czerwca – na za-
kończenie roku szkolnego uczniowie Samorządowej Szkoły 
Muzycznej pokażą, czego nauczyli się w ciągu ostatnich mie-
sięcy. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.00.

„Nietypowa” orkiestra zagości w pałacowych progach 20 
czerwca z koncertem „Muzykujące Dzieci Medyków”.

Od 2006 roku działa Orkiestra Kameralna „Operacja Mu-
zyka”. Tworzą ją lekarze różnych specjalności, stomatolodzy, 
medycy, studenci Uniwersytetu Medycznego i innych po-
znańskich uczelni, oraz ich przyjaciele. Członkowie Opera-
cji są absolwentami szkół muzycznych i z pewnością można 
powiedzieć, że są entuzjastami muzyki. Zespół działa przy 
Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej w Poznaniu pod kierownic-
twem artystycznym Dobrochny Martenki.

Orkiestra występowała już na wielu scenach – w Auli UAM, 
Auli Nova Akademii Muzycznej, Teatrze Wielkim w Pozna-
niu, a także w Teatrze Roma w Warszawie i Teatrze Słowac-
kiego w Krakowie. 

20 czerwca Orkiestra o 19.00 Orkiestra wystąpi w Pała-
cu Jankowice. To będzie drugi koncert z cyklu „Muzykujące 
Dzieci Medyków”. Do wspólnego koncertowania zaproszono 
dzieci lekarzy i medyków, które kształcą się w wielkopolskich 
szkołach muzycznych. Dla młodych jest to wielkie przeżycie, 
wystąpić na scenie z orkiestrą, dla orkiestry natomiast – wspa-
niałe doświadczenie łączenia pokoleń przez muzykę. 

Wstęp na wszystkie koncerty w Pałacu Jankowice jest wol-
ny. ~ Agnieszka Maciejewska - Pałac Jankowice

Zawsze jest dobry czas, by po-
szerzać swoje umiejętności 
i zdobywać nowe informacje. 

Seniorzy gminy Tarnowo Podgór-
ne mogą wybierać wśród propozy-
cji Tarnowskiego Centrum Senioral-
nego, działającego w ramach Pałacu 
Jankowice.

20 czerwca, godz. 12.00 „Wiem 
co podpisuję”, sala koncertowa 

Spotkanie edukacyjne, przygo-
towane przez Urząd Komunikacji 
Elektronicznej, poprowadzą spe-
cjaliści, którzy odpowiedzą na ro-
snącą falę nieuczciwych praktyk 
stosowanych przez przedstawicieli 
handlowych operatorów telekomu-
nikacyjnych. Spotkanie jest otwarte 
dla wszystkich chętnych. (kampania 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej)

13 i 14 lipca „Aktywni Seniorzy 
w Metropolii Poznań i w Aglome-
racji Kalisko-Ostrowskiej” 

Podczas dwudniowych warszta-
tów będzie można dowiedzieć się 

jak przygotować projekty lokalne 
skierowane do grup seniorów, jak 
wykorzystać narzędzia elektronicz-
ne w procesie partycypacji i w jaki 
sposób aktywizować seniorów do 
czynnego i biernego prawa wybor-
czego. Projekt kierowany do senio-
rów 60+ . Liczba uczestników jest 
ograniczona. (Stowarzyszenie Me-
tropolia Poznań, projekt jest finan-
sowany z Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020 – Edy-
cja 2018) 

Przypominamy, że w Pałacu Janko-
wice wkrótce ruszą kolejne projekty, 
o których pisaliśmy w poprzednim 
numerze „Sąsiadki-Czytaj”:

- „Cyfrowa Wielkopolska” (cy-
kliczne „zajęcia zapoznawcze” 
z komputerem, uczestnicy otrzymają 
sprzęt, który po zakończeniu całego 
cyklu pozostanie w ich rękach, 

- „Razem przez wieki” (pomysło-
dawcy tego projektu chcą przybliżać 

wiedzę o najdawniejszych dziejach 
Polski w atrakcyjnej formie warszta-
towej, w Muzeum Archeologicznym 
w Poznaniu. Projekt ma charakter 
międzypokoleniowy, jest adresowa-
ny do seniorów oraz dzieci i będzie 
realizowany w ramach Szkoły Su-
per Babci i Super Dziadka powoła-
nej w Tarnowskiem Centrum Senio-
ralnym 

Udział w projektach jest bezpłat-
ny, należy zgłosić swój udział – oso-
biście, w siedzibie Tarnowskiego 
Centrum Senioralnego – Pałac Jan-
kowice, lub pod nr tel. 61 10 10 402.

SENIORZE - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
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~ pałac jankowice

To co jemy, ma ogromny wpływ 
na nasze zdrowie i samopoczu-
cie – w zasadzie każdy z nas 

o tym wie. Jednak życie pokazuje, że 
wiedza i praktyka idą często w prze-
ciwnych kierunkach. 

W grupie starszej zwyczaje ży-
wieniowe mają zazwyczaj niewiele 
wspólnego z podstawowymi zasada-
mi. Potwierdza to dietetyczka Marta 
Lewandowicz, która w ramach Pra-
cowni Geriatrii Katedry i Kliniki Me-
dycyny Paliatywnej Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu badała jak 
jedzą osoby starsze. 

Przyznaje, że niedożywienie wśród 
seniorów to spory problem. – Jest 
marginalizowany, ale też niewykry-
wany, bo często towarzyszy mu wie-
lochorobowość. Inne schorzenia ma-
skują objawy niedożywienia i ten 
problem jest nagminnie lekceważo-
ny” – mówi Marta Lewandowicz. 
Co ciekawe, często osoba, która jest 
otyła lub ma nadwagę również może 
być niedożywiona. Wynika to z tego, 
że starsze osoby, zwłaszcza samotne, 
nie przygotowują sobie posiłków. Nie 
gotują, bo – jak mówią – dla jednej 
osoby nie warto brudzić garnków. – 
Towarzyszą temu nawyki z przeszło-
ści. Senior myśli, że jeżeli zje kanapkę 
na każdy posiłek, to wystarczy, bo się 
naje. A przecież w tym wieku bardzo 
ważne jest, by jeść to, co dostarcza 
składników odżywczych – zaznacza 
dietetyczka. 

Badania pokazały też, że senio-
rzy, gdy myślą o zjedzeniu „czegoś 
słodkiego”, to na pewno nie będzie to 
owoc, ale drożdżówka. – Starsze oso-
by często nie wierzą, że dietą, niewiel-
ką zmianą sposobu odżywiania, moż-
na znacznie wpłynąć na stan zdrowia 
– dodaje Marta Lewandowicz.

Lato daje ogromne możliwości eks-
perymentów żywieniowych. Pojawia-
ją się warzywa sezonowe, które są 
zastrzykiem młodości. Owoce powin-
ny zastąpić tradycyjne „słodkie”. Co 
ważne – warzywa i owoce nie tylko 
dostarczają niezbędnych składników 

mineralnych, ale także chronią or-
ganizm przed przegrzaniem. W cza-
sie upałów seniorzy muszą pamiętać 
o stałym popijaniu płynów – najle-
piej niegazowanej wody, ale dobrze 
sprawdzają się też np. zimne herbaty 
ziołowe. Wg dietetyków latem należy 
pić co najmniej 3 litry w ciągu dnia. 

Talerz w podeszłym wieku Jak i co jeść, by dobrze funkcjono-
wać w jesieni życia? – o tym chcemy 
porozmawiać z Seniorami podczas 
„Pikniku z widokiem na Pałac”, we 
wtorek 26 czerwca. Przygotujcie sma-
kołyki, zapakujcie w kosze, zabierz-
cie koce i spotkajmy się w parku przy 
Pałacu Jankowice. Przy wspólnym 
stole wymienimy się doświadczenia-
mi, przepisami kulinarnymi, a diete-
tyk senioralny pomoże nam naprawić 
błędy, które wszyscy popełniamy. 

~ Agnieszka Maciejewska 
Tarnowskie Centrum Senioralne  

- Pałac Jankowice
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~ aktualności

Tym razem rozpoczęło się „na ostro”. Majówkową zabawę w sali „Ban-
kietowa Strzelnica” w Tarnowie Podgórnym 16 maja seniorzy z Koła 
Seniorów w Przeźmierowie rozpoczęli od Turnieju Strzeleckiego 

na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. W strzelaniu z karabinka 
sportowego wzięło udział 47 śmiałków spośród licznej grupy uczestników 
Majówki. Sam turniej jak i dekoracja zwycięzców przyniosło dużo emocji, 
śmiechu i zabawy. Tytuł najlepszego strzelca I Turnieju Strzeleckiego zdo-
był Jacek Wojciechowski, drugie miejsce – Andrzej Skalski, trzecie – Roman 
Misiak. Najcelniejsze oko wśród pań miała Danuta Świt nagrodzona butelką 
szampana. Najlepsi strzelcy otrzymali pamiątkowe puchary i medale. 

Rozgrzani Turniejem ruszyliśmy na parkiet. Muzykę do wspaniałej zaba-
wy serwował p. Krzysztof, a na keyboardzie przygrywała koleżanka Joanna 
Czajka. Duet prowadzący zachęcał do tańca, pląsów i wspólnych śpiewów 
znanych i lubianych melodii. W miłej i sympatycznej atmosferze bawiliśmy 
się do późnych godzin wieczornych. 

To była udana impreza czego potwierdzeniem są liczne zapytania o termin 
następnego Turnieju. 

Uczestnicy Majówki dziękują organizatorom za świetny pomysł i organi-
zację wystrzałowej Majówki!

~ Grażyna – kronikarz Koła

Senioralna „Majówka” jak żadna wcześniej

Sołtys i radne z Przeźmierowa zapraszają na cykl imprezLATO W PARKUWakacyjne rewolucjew parku Kanikowskiego w Przeźmierowie odbędą się zajęcia: 
jogi, tai-chi, fi tness, areobic, street dance, zumby, turniej w ping ponga i szachy
pierwsze zajęcia 7 lipca, godz. 11:00 - bocce i minigolfZapraszamy wszystkich!!!

Zabierzcie koce, leżaki i małe co nieco - zjedzmy SĄSIEDZKIE ŚNIADANIE NA TRAWIE :)
Zapewniamy; instruktora, coś słodkiego do kawy i animatorów dla dzieci!

Szczegółowy plan zostanie podany w następnym numerze Sąsiadki i na stronach internetowych.Współorganizatorem zajęć  jest OSiR.•Przy złych warunkach atmosferycznych zajęcia mogą zostać odwołane.

WIANKI
2018

dnia 23.06.2018r.
Od godziny 19.00 do 24.00

Sołtys i Radne z Przeźmierowa
zapraszają na „Wianki”  

nad Stawkiem przy Olszynowej

• wyplatanie i puszczanie wianków
• ognisko
• kiełbaski z grilla
• napoje bezalkoholowe
• zabawa taneczna – poprowadzi solista zespołu „Spiner”
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~ sprawozdania

Poselskie wieści
Szanowni Czytelnicy 

Podczas ostatniego posie-
dzenia komisji samorządu 
terytorialnego i polityki 

regionalnej, w której od lat pra-
cuję, wysłuchaliśmy zastrzeżeń, 
dotyczących znowelizowanego 
przez obecną większość parla-
mentarną Kodeksu wyborczego, 
przedstawionych przez Państwo-
wą Komisję Wyborczą. PKW 
w alarmującym tonie apelowa-
ło o wyeliminowanie błędów 
i zmiany, które pozwolą przepro-
wadzić wybory w zakładanym 
i określonym przez Konstytu-
cję terminie (rozważane są daty 

21 października, 28 październi-
ka lub 4 listopada jako pierwsza 
tura wyborów samorządowych).

Wielokrotnie podczas posiedzeń 
komisji, a także w mediach ostrze-
gałem, że nowelizacja Kodeksu 
wyborczego w takim zakresie, jaki 
obecne obowiązuje, wprowadzi 
olbrzymi chaos i może doprowa-
dzić do sytuacji, w której nie zdą-
żymy przygotować organizacyjnie 
wyborów na czas. Byłby to wstyd 
na cały świat.

Moje uwagi podziela także 
PKW, które wskazuje niezgod-
ność z przepisami o ochronie 
danych osobowych internetowej 

transmisji na żywo oraz nagry-
wania obrazu w lokalach wy-
borczych. Ponadto wskazuje na 
kłopoty ze skompletowaniem 
odpowiedniej ilości urzędników, 
którzy mają tworzyć tzw. korpus 
urzędników wyborczych. Wska-
zuje także na problemy procedu-
ralne i kwestie finansowe.

Parlamentarzyści większości 
parlamentarnej byli do tej pory 
głusi na wszelkie argumenty. 
Mam jednak nadzieję, że to się 
zmieni i uda nam się jesienią 
uniknąć katastrofy. 

~ Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP

O matczynej miłości można 
pisać i mówić godzinami: 
że wielka, bezinteresow-

na, gotowa na poświęcenia i wy-
rzeczenia. Ostatnie 40 dni mogli-
śmy oglądać matki i jednego ojca 
walczących o należne prawa swo-
ich dorosłych niepełnosprawnych 
dzieci. Był to krzyk rozpaczy 
i bezsilności nie tylko ich – oni 
reprezentowali dużo szersze śro-
dowisko. Płynęły głosy poparcia 
protestujących, ale i lawina kry-
tyki. Jak się szacuje liczba doro-
słych osób niepełnosprawnych 
niezdolnych do samodzielnej eg-
zystencji to około 650 tys. 

Dodatek rehabilitacyjny w wyso-
kości 500 zł, o który walczą rodzi-
ce niepełnosprawnych to około 4,2 
miliarda zł rocznie, podobnie jak 
koszt „Rodzina 500 plus”. Rentę so-
cjalną 740 zł i zasiłek pielęgnacyjny  
153 zł pobierają osoby, których 
niepełnosprawność powstała przed  
18-25 rokiem życia. To nie ich 
wina, że nie mają możliwości wy-
pracowania swojej emerytury czy 
renty. Środki, które otrzymują oso-
by niepełnosprawne, to ich wkład 
w budżet domowy, bo one do koń-
ca swoich dni pozostają pod opie-
ką swoich często schorowanych 
rodziców, którzy godzą swoją pra-

cę zawodową z opieką lub całko-
wicie z niej rezygnują, aby móc 
się nimi opiekować lub DPS. To 
przedmiotowe traktowanie osób 
niepełnosprawnych. Środowisko 
osób niezdolnych do samodziel-
nej egzystencji jest mi bliskie. Sza-
nowni Państwo, wiecie jakie często 
rodzice niepełnosprawnych mają 
marzenie? Jest ono przerażające: 
pochować swoje dziecko przed ich 
zejściem z tego świata. Bez komen-
tarza. Wieloletnie zaniedbania pań-
stwa wobec dorosłych niezdolnych 
do całkowitej egzystencji i ich opie-
kunów są ogromne, ale i miniony 
system też nie jest bez winy. Po-
trzebne są m.in. placówki wsparcia 
dziennego, mieszkania wspoma-
gane, dostępny transport specjali-
styczny, tzw. opieka wytchnienio-
wa. Np. Dom Krótkiego Pobytu 
„Poranek”, o którym pisałam w po-
przednim miesiącu, oferuje takie 
pobyty wytchnieniowe do 21 dni, 
ale za taki pobyt dziecka czy oso-
by dorosłej niepełnosprawnej nale-
ży zapłacić 1 760 zł. W tym czasie 
opiekun może udać się na jakiś tur-
nus rehabilitacyjny, aby podrepe-
rować własne zdrowie, ale to też 
kosztuje. Opiekun niepełnospraw-
nego to osoba pracująca 24 godzi-
ny na dobę bez prawa do urlopu, 

bez praw zagwarantowanych ko-
deksem pracy – można to nazwać 
„współczesnym niewolnictwem”, 
dyskryminacją. Niezrozumiała jest 
też dla mnie dyskryminacja matek 
samotnie wychowujących dziec-
ko – pracują, zapewniają dziecku/
dzieciom godziwą egzystencję, 
jednak postawione im kryterium 
dochodowe wyklucza tę niepełną 
rodzinę z Programu Rodzina 500+. 
Rodziny dzieci zdrowych mogą 
korzystać z 500+, teraz z 300 zł 
na wyprawkę, do tego podręczniki 
do szkoły za darmo (o których się 
kompletnie nie wspomina, a prze-
cież są dostępne już od jakiegoś 
czasu). Głos matek, które miały od-
wagę zawalczyć o swoje niezdolne 
do samodzielnej egzystencji doro-
słe dzieci, był odważny. Te kobiety 
niczego się nie boją – bo taka jest 
właśnie matczyna miłość. W do-
bie planowania miliardowych in-
westycji, rozdawnictwa pieniędzy 
w naszym kraju znacząca więk-
szość społeczeństwa mówi głośno: 
te pieniądze 500 zł na osobę nie-
zdolną do samodzielnej egzystencji 
po prostu im się należą!

~ Krystyna Semba
wiceprzewodnicząca  

Rady ds. ON przy staroście  
pow. poznańskiego

Z posiedzenia Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Poznańskiego

Matczyna miłość
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~ tcwp

Od 1 lipca JPK  
 – pliki na żądanie

INFORMACJA
Szanowni przedsiębiorcy, korzystający z usług Tarnowskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości! Uprzejmie informu-

jemy, iż w związku z wejściem w życie nowych przepisów dot. przetwarzania danych osobowych (zwane RODO), po 25 maja 
2018 r. mamy ograniczoną możliwości kontaktu ze wszystkim, którzy do tej pory mieli okazję uczestniczyć w organizowanych 
w ramach TCWP szkoleniach, warsztatach oraz innych spotkaniach, a nie dostarczyli nam jeszcze podpisanej zgody na prze-
twarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną. Brak zgody uniemożliwia nam wysyłanie informacji mailowych 
dot. aktualnych wydarzeń. Osoby, chcące otrzymywać informacje dot. planowanych szkoleń, spotkań, konferencji i innych 
wydarzeń organizowanych w naszej Gminie w celu wspierania lokalnej przedsiębiorczości, proszone są o dostarczenie wspo-
mnianej wyżej zgody. Dokument dostępny jest do pobrania w postaci pliku pdf na naszej stronie internetowej www.tcwp.pl 
(zakładka O NAS). Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach działań TCWP jest dobrowolne. Podpisa-
ne zgody przyjmujemy w naszym biurze mieszczącym się w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, bud. B, pok. 17 oraz mailo-
wo: kontakt@tarnowo-podgorne.pl. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 61 89 59 242. 

Jednocześnie informujemy, że aktualny harmonogram wydarzeń w ramach działań TCWP dostępny jest na naszej stronie in-
ternetowej (www.tcwp.pl – KALENDARZ WYDARZEŃ) oraz na naszym profilu na Facebooku (zakładka WYDARZENIA). 

~ Dagmara Orlik, TCWP

Okres przejściowy na wdrożenie struktur JPK, czyli 
ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, w działalności 
dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców koń-

czy się 30 czerwca tego roku. Od 1 lipca zaczną obowią-
zywać kolejne zmiany dla tej grupy podatników. Chodzi 
o przekazywanie plików JPK do Urzędów Skarbowych na 
żądanie. Nowe przepisy obejmą wszystkich przedsiębior-
ców prowadzących księgi przy użyciu programów kompu-
terowych. 

Przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego weszły 
w życie w lipcu 2016 r. Wtedy to obowiązek bezwzględnego 
przekazywania każdego miesiąca plików JPK_VAT oraz po-
zostałych struktur JPK na żądanie organu podatkowego, objął 
największe podmioty – duże przedsiębiorstwa. Dla pozosta-
łych podatników wyznaczony został tzw. okres przejściowy na 
wprowadzenie JPK w swojej działalności. I tak, od 1 stycznia 
2018 r. zakończył się okres przejściowy na comiesięczne prze-
syłanie plików JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców. Ozna-
cza to, iż obecnie wszyscy czynni płatnicy VAT muszą dopeł-
niać tego obowiązku do 25-go dnia każdego miesiąca. 

Do czerwca, w oparciu o przepisy obowiązujące od począt-
ku tego roku, na przedsiębiorców został nałożony obowiązek 
comiesięcznego przesyłania do właściwego Urzędu Skarbo-
wego wyłącznie pliku JPK_VAT. Jednak w lipcu zakończy się 
także okres przejściowy na przekazywanie pozostałych struk-
tur JPK na żądanie organu podatkowego. Co to oznacza? Od 
1 lipca Urząd Skarbowy będzie mógł zażądać przesłania no-
wych dokumentów z serii jednolite pliki kontrolne. 

Istotne jest to, że obowiązek generowania plików JPK, z wy-
jątkiem JPK_VAT, mają tylko te firmy, które prowadzą elek-
troniczną ewidencję. W przypadku braku ewidencji z użyciem 
programów komputerowych, Urząd Skarbowy nie ma prawa 
zażądać od przedsiębiorcy dostarczenia powyższych plików.

O jakie dokumenty chodzi? 
Oprócz JPK_VAT, które jest przekazywane do 25-go dnia 

każdego miesiąca bez żądania organu podatkowego, jest jesz-
cze sześć dokumentów JPK, które nie zawsze dotyczą podatku 
VAT w sposób bezpośredni, a będą musiały być przekazywane 

na żądanie Urzędu Skarbowego w toku postępowania podat-
kowego, kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających. 
Są to księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, JPK magazyny, 
faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz 
ewidencja przychodów.

Zgodnie z art. 193a ustawy – Ordynacja podatkowa, przed-
siębiorcy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu progra-
mów komputerowych, będą mieli obowiązek przekazywania 
tych ksiąg w całości lub w części wraz z dowodami księgo-
wymi w postaci JPK. Pliki te będzie trzeba przekazywać na 
żądanie organu podatkowego drogą elektroniczną lub na in-
formatycznym nośniku danych (pendrive, karta pamięci, pły-
ta CD/DVD itp.). Nie będzie można ich natomiast przesyłać 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, co związane z nie-
dostatecznym bezpieczeństwem tej formy przekazu – brakiem 
szyfrowania, autoryzacji czy automatycznej walidacji danych.

Zgodnie z informacją, którą przekazał resort finansów 
w broszurze informacyjnej dotyczącej plików JPK przeka-
zywanych na żądanie organu podatkowego, przedsiębiorca, 
którego dotyczyć będzie kontrola, na udostepnienie wymaga-
nych dokumentów, będzie miał nie mniej niż 3 dni. Termin 
ten wynika bezpośrednio z art. 189 ust. 2 Ordynacji podatko-
wej. Dopuszcza się także możliwość wydłużenia tego terminu 
w porozumieniu z organem podatkowym. Chodzi o sytuacje, 
gdy niemożliwe jest przygotowanie i przesłanie żądanych do-
kumentów np. ze względu na nieobecności osoby odpowie-
dzialnej, dużej ilości żądanych danych itp. W takiej sytuacji 
przedsiębiorca, w stosunku do którego kierowane będzie żą-
danie przesłania dodatkowych dokumentów, będzie mógł 
uniknąć konsekwencji niedostarczenia wymaganego pliku 
JPK w terminie i wystąpić z wnioskiem o zmianę terminu do-
starczenia dokumentów. Termin na dostarczenie przez przed-
siębiorcę wymaganych dokumentów będzie określany indy-
widualnie, każdorazowo w żądaniu organu podatkowego. Co 
ważne, nieuzasadniona odmowa lub nie dopełnienie obowiąz-
ku przekazania danych będzie wiązało się z nałożeniem na 
podatnika kary w wysokości do 2 800 zł.

~ Dagmara Orlik, TCWP
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~ stowarzyszenia

Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
TARSON organizuje dla osób niepełnosprawnych Let-
nie Warsztaty. Odbywać się one będą w Świetlicy Wiej-

skiej w Lusówku, przy ul. Zespołowej 1, w dniach od 9 do 13 
lipca w godz.8.00 – 16.00. 

LETNIE WARSZTATY Z TARSONEM przeznaczone są 
dla 15 osób niepełnosprawnych, z podziałem na dwie grypy 
wiekowe. Prowadzenie Warsztatów oraz opiekę rodzicielską 
sprawować będzie około 10 osób. Łącznie zakładamy udział 
25-30 osób. Każdego dnia będą zajęcia stacjonarne oraz zaję-
cia w terenie. Będą to m.in. codzienna gimnastyka, gry plan-

Letnie warsztaty z Tarsonem
szowe, ping-pong, spacer z Lusówka do Lusowa, poznanie 
Remizy Strażackiej, pokaz gołębi pocztowych, laboratorium 
małego fizyka i chemika, konkursy, gra terenowa w parku przy 
Pałacu w Jankowicach i inne. 

Celem Warsztatów jest integracja osób niepełnospraw-
nych, ich rodziców/opiekunów, wzajemna pomoc, wymiana 
doświadczeń, przebywanie ze sobą przez kilka godzin w ład-
nym otoczeniu, na łonie przyrody, odkrywanie świata, pozna-
wanie słabości ale też możliwości osób niepełnosprawnych, 
zabawa, wspólne uczestniczenie w programie dostosowanym 
do możliwości grupy. 

Dowóz i odbiór uczestników będzie po stronie rodziców/
opiekunów.

Koordynatorem z ramienia Stowarzyszenia TARSON jest 
Małgorzata Adamczuk, u której można uzyskać bliższe infor-
macje pod tel. 784 081 817. Można też zapytać o Warsztaty 
mailowo na adres: stowarzyszenie @tarson.pl. Zapisy są do 
30 czerwca.

Zajęcia dla niepełnosprawnych uczestników są bezpłatne. 
Projekt jest współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgór-
ne oraz Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
TARSON

Zapraszamy do naszego Stowarzyszenia kontakt: tel. 665 28 
28 28, Facebook Tarson-Stowarzyszenie

~ Kazimierz Szulc

Członkowie Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Nie-
pełnosprawnych TARSON od kwietnia tego roku 
uczestniczą w cotygodniowych zajęciach taneczno-ru-

chowych. Zajęcia prowadzone są dla osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną oraz ruchową. 

Głównym celem tych spotkań jest aktywizacja osób poru-
szających się na wózkach inwalidzkich i dostosowanie od-
powiedniej rehabilitacji do potrzeb oraz możliwości każdego 
z uczestników. W trakcie zajęć uczestnicy korzystają ze spe-
cjalistycznego sprzętu sportowego, zwiększając tym samym 
możliwości własnego ciała. Dodatkowym atutem zajęć jest 
wykorzystywanie muzyki do stymulacji sensorycznej, któ-
ra poprzez rytmiczne dźwięki pobudza zmysły uczestników. 
Dzięki systematycznym spotkaniom z fizjoterapeutą, członko-
wie Stowarzyszenia uczą się w jaki sposób wykonywać po-
prawnie ćwiczenia i dobierać je tak, aby samodzielnie wspie-
rać swój rozwój poprzez codzienne ćwiczenia w domu. Te 
uwagi i wskazania terapeuty mogą wykorzystać rodzice przy-
glądający się „z oddali” ćwiczeniom.

Zajęcia prowadzi Małgorzata Frejlich – fizjoterapeuta, peda-
gog specjalny, nauczyciel wychowania fizycznego, pracująca 
na co dzień z dziećmi i młodzieżą w Zespole Szkół Specjal-
nych nr 101 w Poznaniu.

Zajęcia odbywają się w piątki (za wyjątkiem przerwy wa-
kacyjnej) w godz. 18.00 – 18.45, w Sali Fitness w Piwnicy 
Pod Termami w Tarnowie Podgórnym. Koordynatorem zada-

nia z ramienia Stowarzyszenia jest Małgorzata Wilga-Siem-
kowicz, u której można uzyskać więcej informacji – tel. 505 
186 920.

Zajęcia dla uczestników są bezpłatne. Zadanie jest finanso-
wane w ramach dotacji dla Stowarzyszenia TARSON przez 
Gminę Tarnowo Podgórne 

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

~ Kazimierz Szulc

Fitness na siedzaco
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AGRESJA w masce 
uprzejmości

Agresja kojarzy nam się z reguły 
z krzykiem, rękoczynami, grabieżą. Tym-
czasem jest taki rodzaj agresji (biernej), 
w której nie odnajdziemy żadnego z tych 
elementów. A jednak potrafi wyrządzić 
szkodę nie mniejszą od tej powszechnie 
rozpoznawalnej. A może nawet większą. 
Co gorsze, trudno jest ją rozpoznać, 
zdemaskować, bronić się przed nią. Ba, 
osoba broniąca się przed bierną agresją 
bywa często oskarżana, że to ona jest 
agresorem, że się „czepia”, wywołuje 
konflikty, dokucza niewinnym ludziom, 
wywołuje niepotrzebne zamieszanie. 
Bo, jak mówi stare porzekadło „agresor 
dziurki nie zrobi, a krew wypije”. Nie 
widać szkody gołym okiem, więc o co 
ten krzyk? 

Agresor stroi się w piórka Ofiary, 
a pokrzywdzonego ustawia w roli Prze-
śladowcy. Często udaje mu się przeko-
nać do swoich argumentów innych ludzi, 
którzy staną w jego „obronie”, a nawet 
napiętnować i wykluczyć pokrzywdzo-
nego z grupy. Człowiek dotknięty bier-
ną agresją jest najczęściej bezradny. Nie 
ma mu kto pomóc, bo z reguły trudno 
nam jest zrozumieć, że to on jest osobą 
skrzywdzoną.

 
Na pierwszy rzut oka taka sytuacja 

wydaje się nieco wydumana, mało praw-
dopodobna. A jednak każdy z nas z pew-
nością zetknął się z bierną agresją nie 
raz i co najmniej raz stosował ją wobec 
innych. Czy nie zdarzyło nam się być 
ignorowanym w urzędzie? Teoretycz-
nie nic złego nam nie zrobiono. A jak się 
wtedy czuliśmy? Czy nie doświadczy-
liśmy dyskomfortu „cichych dni”? Nie 
było krzyku, awantur, bijatyki. Ale od-
dychać się nie dało. To tylko jeden z ob-
jawów biernej agresji. Zdaniem Iwony 
Korcz z Uniwersytetu Zielonogórskie-
go, aż 75 % kobiet i 50 % mężczyzn sto-
suje bierną agresję. Zatem problem jest 
dużo poważniejszy niżby się wydawa-
ło. Jeżeli dodamy do tego tych, których 
agresja jest widoczna gołym okiem, to 
okaże się, że żyjemy w społeczeństwie 
przesiąkniętym agresją. I nie ma w tym 
nic nadzwyczajnego, bo agresja jest jed-
ną z nieusuwalnych składowych nasze-

go życia. Problem nie tyle w tym, że 
jest, ale w sposobach radzenia sobie z jej 
wyrażaniem i przeżywaniem.

Istotą agresji jest skłonność do czę-
stego używania przemocy w relacjach 
z innymi jako sposobu rozwiązywania 
konfliktów bądź realizacji celów ży-
ciowych. Ktoś, z kim wspólnie praco-
waliśmy przy realizacji danego projek-
tu, może zapomnieć wymienić nas jako 
współtwórcę sukcesu. To się może zda-
rzyć każdemu. Ale, kiedy „zapomina-
nie” staje się regułą, mamy do czynie-
nia z bierną agresją. Agresor realizuje 
w ten sposób swój cel bycia „najlep-
szym”, „najważniejszym”, „jedynym”. 
Istota przemocy polega, w tym przypad-
ku, na zawłaszczeniu cudzych praw do 
bycia docenionym, cieszenia się z suk-
cesu, wymazywaniu ze społecznej świa-
domości. 

Z nieco innym mechanizmem mamy 
do czynienia w przepadku uporczywe-
go, długotrwałego nieodpowiadania na 
podania, listy, wnioski. Świadomego 
„olewania”. Tu przemoc polega na od-
bieraniu prawa każdego człowieka do 
bycia traktowanym w sposób podmioto-
wy, z uwagą i szacunkiem. Można nie 
zdążyć z odpowiedzią raz, zagapić się, 
zapomnieć. Kiedy staje się to regułą, 
mamy do czynienia z bierną agresją.

Sytuacja osób dotkniętych bierną 
agresją jest tak dramatyczna nie tyl-
ko dlatego, że nie jest łatwo rozpoznać 
agresję w z pozoru zwyczajnych, „nie-
winnych” zachowaniach. Utrudnia ją 
dodatkowo fakt, że agresorzy deklaru-
ją coś zupełnie przeciwnego, do tego 
co robią. Deklarują „troskę”, „doce-
nianie i popieranie”, „dokładanie sta-
rań”. Otoczenie, nie potrafiąc odczytać 
symptomów biernej agresji, zdaje się 
na ich słowne deklaracje i nie rozumie 
dlaczego nie wystarczają one pokrzyw-
dzonym. Wobec biernej agresji w masce 
uprzejmości jesteśmy, wszyscy, szcze-
gólne bezbronni.

Ale najbardziej bezbronne są osoby 
z niepełnosprawnościami i ich opieku-
nowie. Toteż doszło do okupacji Sejmu. 

Protestu, który był 
krzykiem sprzeci-
wu wobec społecz-
nej biernej agresji, 
tym głośniejszym, 
że za tło miał ma-
jówkowe grillo-
wanie, świętowanie. Wszyscy jesteśmy 
winni! Bo dla realizacji swojego celu, 
życia w świętym spokoju, wszak dość 
mamy własnych trosk, woleliśmy nie 
widzieć, nie słyszeć, nie mówić. Popeł-
niliśmy grzech zaniechania! A przecież 
mamy jak najlepsze intencje. Pokazu-
ją to wyniki sondaży, w których blisko 
90% badanych deklaruje poparcie dla 
postulatów protestujących. Gdzie byli-
śmy wcześniej – przez dziesiątki lat?

Co sprawia, że mówimy jedno, a ro-
bimy drugie? To osobowość typu bier-
no – agresywnego. Jeżeli rozpoznasz 
u siebie skłonność do stawiania bierne-
go oporu, ponuractwa, narzekania na zły 
los, zawiści wobec odnoszących sukce-
sy, krytykanctwa, to znak, że cechuje 
cię tego typu osobowość. Jest ona efek-
tem „zamrożenia w gniewie”, nieupo-
rania się z „żałobą”, nie radzenia sobie 
z uogólnionym poczuciem winy. Efek-
tem nie radzenia sobie z trudnymi emo-
cjami. 

Na szczęście to da się „naprawić”. 
A póki co starajmy się zachować dy-
stans, nauczmy się żartować w trudnych 
sytuacjach, i nie nagradzajmy biernej 
agresji.

PAMIĘTAJMY, nie – na – widzieć, 
znaczy nie widzieć drugiego człowieka!

 

~ dr Jadwiga Kwiek 
psycholog, psychoterapeuta

Skrót wykładu wygłoszonego w ramach 
cyklu spotkań wsparcia psychologicznego 
dla rodziców i opiekunów osób z niepełno-
sprawnościami organizowanych przez Tar-
nowskie Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych TARSON. Tarnowo Podgórne, 
16.05.2018.
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Najważniejsze strzelanie roku o tytuł Króla Zielono-
świątkowego w naszym bractwie odbyło się 3 czerwca 
i mam zaszczyt ogłosić wszem i wobec, iż po przepro-

wadzeniu regulaminem przewidzianych ćwiczeń strzeleckich 
zaszczytny tytuł Króla Zielonoświątkowego AD 2018 zdobyła 
siostra Magdalena Mazantowicz. Pierwszym rycerzem został 
brat Marek Szajkowski, drugim rycerzem została siostra Ha-
lina Dutkiewicz. 

Rywalizowaliśmy również w innych konkurencjach: 
- Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czaj-

ki zdobył brat Zdzisław Kaczmarek KBS Swarzędz, drugi był 
brat Waldemar Kubiak KBS Tarnowo Podgórne, trzeci – brat 
Krzysztof Cieślik KBS Tarnowo Podgórne;

-Tarczę Pamięci siostry Danusi Leitgeber zdobył Zdzisław 
Kaczmarek ze Swarzędza, II miejsce Leszek Jerzak KBS Tar-
nowo Podgórne, III miejsce Krzysztof Cieślik KBS Tarnowo 
Podgórne; 

- Tarczę pistoletową zwyciężył Andrzej Pawlicki KBS Tarno-
wo Podgórne, II miejsce Marek Szajkowski KBS Tarnowo Pod-
górne, III miejsce Joanna Rogacka KBS Tarnowo Podgórne.

Karabinek Pneumatyczny konkurencja dla dzieci – I miejsce 
Michalina Królicka, II – Miłosz Kamza, III – Hubert Rozma-
rynowski, IV – Oliwier Kuczyński, V – Wojtek Czerniak. 

Kura zestrzelił Zdzisław Kaczmarek przy pomocy siostry 
Marii Jerzak i brata Leszka Jerzaka. Gratulujemy zwycięzcom. 

Zdobycie przez siostrę Magdalenę tytułu Króla Zielono-
świątkowego jest doskonałą okazją do podziękowania jej za 
niezwykłe zaangażowanie i wkład pracy wykonanej na rzecz 
naszego bractwa. Siostra Magdalena jest postrzegana jako 
osoba miła, uprzejma, zawsze z uśmiechem, która ,,żadnej 
pracy się nie boi”. Będę tu wyrazicielem całej społeczności 
naszego stowarzyszenia przekazując serdeczne podziękowa-
nia życząc sukcesów i dalszej współpracy dla pomyślności na-
szego bractwa.

Jak nakazuje tradycja, intronizacja Króla Zielonoświątko-
wego odbyła się 8 czerwca podczas uroczystej mszy świętej 
w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie 
Podgórnym. Mszę świętą w intencji bractwa odprawił kapelan 
Adam Prozorowski. Prezes Stanisław Bączyk u stóp ołtarza 
mianował na I rycerza brata Marka Szajkowskiego, a siostrę 
Magdalenę Mazantowicz mianował Królem Zielonoświątko-
wym AD 2018. Wiwat Król i Rycerze!

2 czerwca uczestniczyliśmy w festynach sołeckich w Ko-
koszczynie i Tarnowie Podgórnym - zorganizowaliśmy tam 
dla dzieci i dorosłych strzelnicę wiatrówkową.

Z brackim pozdrowieniem 
~ Prezes Stanisław Bączyk

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Wiadomości brackie

Mama to królowa i każde dziec-
ko o tym wie. Dlatego 27 
maja Centrum Inicjatyw Ro-

dzinnych Lusówko z przyjaciółmi zor-
ganizowało Dzień Królowej Mamy. 
Impreza odbyła się na łące przy koście-
le świętej Rity. Były królewskie sza-
ty z Opery Poznańskiej, dziewiętnasto-
wieczny tron w stylu Ludwika Filipa 
z „Art-Officina” oraz bukiety dla mamy 
z Pracowni Żylińscy. Dzieci pod okiem 
pedagog Joanny Tkaczyk wykonywały 
bransoletki z miłością. Czerwone korali-
ki świętej Rity i róże cieszyły się olbrzy-
mim powodzeniem. Wiek świętujących 
nie grał roli, na tronie zasiadały młode 
mamy z małymi dziećmi i mężami oraz 

mamy – seniorki z dorosłymi dziećmi, 
synowymi, zięciami i wnukami. 

Przez dwie godziny wykonano 150 
wyjątkowych fotografii. Mamy z Lu-
sówka wyglądały wspaniale. O ich uro-
dę przed zdjęciami zadbała pni Emi-
lia z salonu „Time4You”. Każdy mógł 
spróbować pysznych wypieków wy-
konanych przez dwie panie Agniesz-
ki, Paulinę, Magdę, Olę, Anetę, Beatę, 
Kasię i Izabelę, czyli Grupę Zawsze Po-
mocną. Do organizatorów spływają po-
dziękowania za nową inicjatywę. Cen-
trum Inicjatyw Rodzinnych Lusówko 
zaczęło działać. Podobno kolejny Dzień 
Królowej Mamy odbędzie się już za rok. 

~ cirlusowko.pl

Dzień Królowej Mamy
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Sport plus dawka ruchu dla zdro-
wia, integracja, możliwość prze-
bywania bliżej natury, korzysta-

nie ze świeżego powietrza, podziwianie 
piękna otaczającej nas przyrody, po-
znawanie najbliższej okolicy, zawiera-
nie nowych znajomości, wspólne śpie-
wy i dobra zabawa. Generalnie tylko 
i wyłącznie plusy. Tego wszystkiego 
doświadczyli uczestnicy dwóch spotkań 
o charakterze sportowym.

Sieraków. Spartakiada, w której 
uczestniczyliśmy 19 maja, była pró-
bą generalną przed naszą, która została 
zaplanowana na 26 maja. Po głośnym 
przemarszu licznych grup sportowców 
przez centrum miasta, nastąpiło ofi-
cjalne otwarcie, po którym przystąpio-
no do sportowej rywalizacji. Musimy 
jeszcze potrenować, bowiem udało nam 
się zdobyć tylko jedną nagrodę – drugie 
miejsce w strzelaniu zajął Jan Łukasie-

wicz. Dopisała pogoda, humory i dobre 
samopoczucie. Takie spotkania, oprócz 
rywalizacji sportowej, to również do-
bra zabawa, integracja oraz możliwość 
aktywnego spędzenia czasu w miłej at-
mosferze.

Natomiast w sobotę, 26 maja, odbyło 
się VI Sportowo-Integracyjne Spotkanie 
Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne. 
Dopisała frekwencja (ponad 200 przed-
stawicieli siedmiu Klubów Seniora z na-
szej Gminy i UTW), dopisała pogoda 
i humory. Najważniejszą częścią spotka-
nia były oczywiście rozgrywki w sied-
miu konkurencjach. 

Po sportowych emocjach wspólne 
śpiewy, zabawa przy muzyce, grochów-
ka i inne pyszności. Na zakończenie 
Wójt Tadeusz Czajka wręczył zwycięz-
com dyplomy, puchary i drobne upo-
minki. Drużynowo zwyciężył Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, drugie miejsce 
zajął Klub Seniora Rumianek, Trzecie 
Klub Seniora Przeźmierowo. Zwycięzcą 
indywidualnym został Henryk Pawla-
czyk z Rumianka, drugie miejsce indy-
widualnie zajął Cyryl Dolata, a trzecie 
wywalczył Wojciech Gałęski z Prze-
źmierowa. 

Za wszechstronne wsparcie dzięku-
jemy Wójtowi Tadeuszowi Czajce. Dy-
rektor Szkoły Podstawowej Marii Sta-
chowiak za udostępnienie szkolnych 
obiektów sportowych. Przewodniczą-
cym Klubów Seniora za zorganizowa-
nie licznych grup uczestników i pomoc 
w przygotowaniu namiotów, stołów i ła-
wek. W tym miejscu kieruję szczególnie 
gorące słowa podziękowania do Mał-
gorzaty Raciborskiej za użyczenie na-

Sport plus... miotu, który był bezcenny w słoneczny, 
upalny dzień. Dziękujemy czuwające-
mu (jak zwykle) nad całością prac tech-
nicznych Tadeuszowi Rzepczyńskiemu. 
Rafałowi Maciejewskiemu za obsługę 
garmażeryjną. Kierujemy słowa podzię-
kowania do Strauss Cafe Poland w Swa-
dzimiu, piekarni Zofii Zander i TPBUS. 
Na ręce głównego sędziego Jacka Dusz-
czyka składamy podziękowania wszyst-
kim sędziom. Serdecznie dziękujemy 
młodym wolontariuszom z Gimnazjum 
i Szkoły Podstawowej z Tarnowa Pod-
górnego oraz ich opiekunce Agacie Ka-
szuba. Zarządowi UTW i tym, których 
nie wymieniłam dziękujemy za przygo-
towanie i sprawne zrealizowanie projek-
tu. Wszystkim uczestnikom za przyjazd 
i włączenie się do wspólnej zabawy. Za-
praszamy gorąco przedstawicieli pozo-
stałych sołectw. Nie przegapcie następ-
nej okazji! Wyjdźcie z domów, warto 
być razem! Do zobaczenia za rok!

 ~ Maria Zgoła
Projekt współfinansowany przez Gmi-

nę Tarnowo Podgórne

Takie spotkania 
to, oprócz 

rywalizacji 
sportowej, 

również dobra 
zabawa.
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W maju zakończyły się zajęcia prawie we wszystkich 
sekcjach. Ostatni w tym semestrze wykład wygło-
siła dr Katarzyna Szafer. Wzięliśmy udział w spor-

towej spartakiadzie w Sierakowie i zorganizowaliśmy VI 
Spotkanie Sportowo-Integracyjne Seniorów Gminy Tarnowo 
Podgórne. Uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu Pałacu 
w Jankowicach. Udostępniliśmy zwiedzającym siedzibę na-
szego biura, zaprezentowaliśmy fotograficzny przegląd dzia-
łalności UTW, udzielaliśmy informacji o naszym stowarzysze-
niu, chwaliliśmy się efektami naszych prac artystycznych. Po 
przypałacowym parku dwie grupy zwiedzających oprowadziła 
nasza koleżanka dr Wanda Wójtowicz – goście wysłuchali in-
formacji o pięknych okazach parkowego drzewostanu.

Dzięki zaangażowaniu Wandy duża grupa słuchaczy mia-
ła również możliwość zwiedzenia z przewodnikiem ogród den-
drologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie 
wyznaczona jest ścieżka dydaktyczna prezentująca drzewa le-
śne Polski. Wyjazd był jednocześnie podsumowaniem zajęć pod 
zbiorczym tytułem „Nasze drzewa leśne”. Wandziu, serdecznie 
dziękujemy!

5 czerwca pierwsza grupa turystów z UTW udała się na 
ośmiodniową wycieczkę do Gruzji. Druga grupa zwiedzi 
Gruzję w październiku.

W sobotę, 16 czerwca, po raz pierwszy weźmiemy 
udział w XI Wielkopolskich Spotkaniach Artystycz-
nych Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Międzychód 
2018” – relacja z tego wydarzenia w lipcowym numerze 
„Sąsiadki”.

Najważniejsze przed nami; w środę 20 czerwca w sali GKS 
Tarnovia, przy ulicy 23 Października w Tarnowie Podgór-
nym odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 
Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Początek o 17.00. 
Ze względu na rangę Zebrania liczymy na wysoką frekwencję.

W lipcu i sierpniu zorganizujemy się już po raz drugi półko-
lonie dla seniorów naszej Gminy (nie tylko członków UTW!) 
– na które serdecznie zapraszamy. Półkolonie odbędą się 
w dwóch terminach: 23 – 27 lipca 2018 (zgłoszenia – Maria, 
telefon 509 104 717) i 20 – 24 sierpnia 2018 (zgłoszenia – 
Ewa, telefon 693 640 399). Liczba miejsc ograniczona, bliższe 

informacje pod powyższymi numerami. 
Przed nami wakacje. Naszym słuchaczom, sympaty-

kom i darczyńcom życzymy, by były udane i wspaniałe. 
Zwiedzajmy bliższe i dalsze okolice, odkrywajmy cieka-

we miejsca, zawierajmy nowe znajomości, odpoczywaj-
my aktywnie, ładujmy akumulatory do dalszej działalności.

~ Maria Zgoła
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne 

Za i przed nami

Fundacja Free Time ma zaszczyt 
zaprosić na pierwsze w Gminie 
Tarnowo Podgórne otwarte eli-

minacje do Mistrzostw Polski w grę 
„Wsiąść do Pociągu: Zjednoczone Kró-
lestwo” organizowane we współpracy 
z wydawcą i ogólnopolskim organizato-
rem konkursu – firmę Rebel z Gdańska. 
Eliminacje organizowane są w ponad 80 
miejscach w Polsce – nasza Gmina zo-
stała również nominowana do organiza-
cji, z czego się niezmiernie cieszymy.

W grze „Wsiąść do Pociągu” zada-
niem graczy jest budowanie tras kole-
jowych poprzez zbieranie i zagrywanie 
zestawów kart lokomotyw w odpowied-
nich kolorach. Wersja „Zjednoczone 
Królestwo” oferuje zupełnie nowy po-
ziom zabawy – rozpoczynając grę nie 
możemy korzystać z wielu możliwości 
znanych z podstawowej wersji, takich 
jak np. budowanie długich odcinków 
lub korzystanie z dróg morskich. Taką 
możliwość-technologię musimy osobno 
nabyć, co znacznie wpływa na nasz spo-

sób planowania. Dodatkowo na samym 
początku gry możemy poruszać się je-
dynie po terenie Anglii – pozostałe czę-
ści Królestwa odkrywamy dopiero po-
przez nabycie odpowiednich koncesji.

Eliminacje odbędą się 20 lipca 
w świetlicy wiejskiej w Baranowie 
przy ulicy Spokojnej 2b od godz. 18.00. 
Udział w eliminacjach jest nieodpłatny 
i wziąć w nich mogą osoby pełnoletnie 
oraz osoby nieletnie po uzyskaniu zgody 
prawnych opiekunów. 

Pierwsze trzy miejsca są nagradza-
ne grami planszowymi, a zwycięzca 
otrzyma również bilet uprawniający do 
udziału w finale, który odbędzie się w li-
stopadzie w Gdańsku. Idąc dalej cztery 
pierwsze miejsca zajęte podczas Mi-
strzostw Polski gwarantują ciekawe na-
grody, w tym również pieniężne (1000 
zł dla zwycięzcy). Jest więc o co wal-
czyć!

Prowadzimy zapisy do końca czerw-
ca. Wystraczy skontaktować się z nami 
mailowo pod fundacjafreetime@gmail.

Wsiądź do Pociągu!

com lub na jednym z wieczorów plan-
szówkowych organizowanych przez 
Fundację Free Time. Na takich spotka-
niach również tłumaczymy zasady gry 
„Wsiąść do Pociągu” z rozszerzeniem 
Wielka Brytania.

Szczegółowe informacje można po-
znać na stronie Wydawnictwa Rebel lub 
zadając pytanie bezpośrednio nam.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Gminy i gmin sąsiednich 
do uczestnictwa!

Pozdrowienia i do zobaczenia
~ Fundacja Free Time
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11 maja w Szkole Podstawowej im. Polskich Nobli-
stów w Baranowie odbył się finał IV edycji konkur-
su „Mój pomysł na biznes”, którego organizatorami 

są Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców oraz Gmina 
Tarnowo Podgórne. 

Na początku lutego zespoły zakwalifikowane do finału 
uczestniczyły w zwiedzaniu zakładów pracy z terenu naszej 
Gminy: firmy BUDMAR, zakładu Schattdecor oraz Gminy 
Tarnowo Podgórne. Uczestnicy poznali tam różne formy pro-
wadzenia działalności gospodarczej oraz techniki i narzędzia 
marketingowe, które później wykorzystali podczas tworze-
nia swoich projektów. Zadaniem uczestników konkursu było 
przygotowanie, a następnie zaprezentowanie przed komisją 
swojego pomysłu na biznes, wykorzystując różne środki, m.in. 
prezentacje multimedialne, plakaty, foldery itp. 

W skład komisji, która oceniała pracę uczestników, wcho-
dzili: Kamila Czerwińska z firmy Schattdecor, Justyna Krynic-
ka z Urzędu Gminy oraz członkowie zarządu Tarnowskiego 
Stowarzyszenia Przedsiębiorców: Mariusz Skrzypczak z Ban-
ku Zachodniego WBK S.A., Wojciech Nowicki oraz prezes 
TSP Bartosz Majda. Wszystkie pomysły okazały się bardzo in-
teresujące i oryginalne, a prace zostały przygotowane na bar-
dzo wysokim poziomie. Oceniający zauważyli duży potencjał 
twórczy we wszystkich uczestnikach, jednak tylko trzy zespo-
ły mogły być wyróżnione. 

W finale konkursu „Mój pomysł na biznes” pierwsze miejsce 
zajęły Aleksandra Sternal oraz Hanna Michałowska z Gimna-
zjum w Baranowie. II i III miejsce zajęli uczniowie z Liceum 
Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym: II – Oskar Ku-
charczak, a III – uczennice Joanna Bartmińska oraz Klaudia 

Heliasz. Serdecznie gratulujemy laureatom oraz pozostałym 
uczestnikom konkursu za tak oryginalne pomysły na biznes 
oraz życzymy pomyślności w ich realizacji w przyszłości!

W imieniu Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębior-
ców chciałabym podziękować przede wszystkim opiekunom 
uczniów szkół – Renacie Maciejewskiej oraz Małgorzacie 
Jednac-Antkowiak z Gimnazjum w Baranowie, Beacie Skrzy-
pińskiej z Liceum Ogólnokształcącego w Baranowie oraz Ta-
tianie Tatarskiej z Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym. Po-
dziękowania składamy również zakładom pracy, TPBUS, 
dyrekcjom szkół oraz Gminie za zaangażowanie i udział 
w zorganizowaniu konkursu.

Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej, XV edycji 
w przyszłym roku!

~ Dagmara Skwierczyńska
Koordynator konkursu „Mój pomysł na biznes”

Mój pomysł na biznes – finał

7 czerwca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Seksu. 
Z tej okazji Fundacja Nigdy nie jest za późno, zorgani-
zowała dla seniorów, uczestników projektu „Piękni i za-

dbani w każdym wieku” spotkanie z seksuologiem. Naszą mi-
sją jest przełamywanie barier i stereotypów, a seksuolodzy są 
zgodni: seks w jesieni życia jest lepszy niż niejedna pigułka 
połykana z zalecenia lekarza! Orgazm prowadzi do uwalniania 
się endorfin, które działają jak naturalne środki przeciwbólo-
we. Badania przeprowadzone na Rutgers University w USA 
dowiodły, że seks i orgazm wywołują w leczeniu bólu podob-
ny efekt jak dwie tabletki aspiryny. Jak mówi Violetta Nowac-
ka psycholog i specjalista ds. edukacji seksualnej, szefowa po-
radni „Self – Przyjazne terapie” w Poznaniu, która przyjęła 
nasze zaproszenie i poprowadziła świetne warsztaty: – Seks 
złotej jesieni jest wciąż tematem tabu: uważamy, że starszym 
ludziom po prostu nie wypada tego robić. Bo niby po co, sko-
ro nie można się już rozmnażać? Wyobrażamy sobie, że nie 
pozwala im na to zdrowie i kondycja. Fatalny stan naszej nie-
wiedzy na temat potrzeb seksualnych ilustruje Raport o seksu-
alności Polaków 2002. Od szanownych babć i dziadków ocze-
kujemy wyłącznie ciepła, mądrości życiowej, powagi. A warto 
wiedzieć, że seniorzy też mają potrzeby seksualne. I to czasem 
wcale nie mniejsze od młodzieniaszków. Seks jest ważny, do-
bry, potrzebny i zdrowy na każdym etapie życia. Nie skazujmy 

się więc na erotyczną emeryturę, bo kobietą i mężczyzną jeste-
śmy do samego końca.

Zgadzamy się w 100%! Nigdy nie jest za późno na miłość, 
naukę i spełnianie marzeń więc zacznij żyć tak jak chcesz! 
A potem spraw, aby każdy dzień, miał szansę stać się najpięk-
niejszym dniem Twojego życia. 

~ Maja Stępień, Fundacja Nigdy nie jest za późno
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Kochajmy się na zdrowie!
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Koło wędkarskie zaprasza członków na nocne zawody na zalewie w Myszkowie, które odbędą się 6 / 7 lipca. Metoda spła-
wikowo-gruntowa. Zbiórka o 17.00 od strony dużej tamy.

Zapisy są przyjmowane do 4 lipca u p.o. prezesa Rafała Sikorskiego tel. 517 586 267 lub skarbnika Bogdana Kasprza-
ka tel. 517 586 272. ~ Koło, Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne 

Składniki [4 osoby]
1 000 g ryba (filet rybny, różne ryby)
 500 g małże (cozze i vongole)
 4 szt. krewetki duże
 2 szt. ostre papryczki
 2 ząbki czosnku
150 ml wina białego
 1 pęczek pietruszki
250 g dojrzałych pomidorów
 świeża bazylia
 4 łyżki stołowe oliwy z oliwek extra virgin
 4 grzanki z białego pieczywa
 sól / pieprz do smaku

Przygotowanie
1. filetujemy rybę i kroimy ją na kawałki wielkości kostek 

domina
2. kroimy pomidory - każdy pomidor powinien być pokro-

jony na 8 części
3. Obieramy czosnek, ostrą paprykę i siekamy, a następ-

nie wrzucamy do średniej wielkości garnka z rozgrzaną oli-

wą z oliwek. Dodajemy krewetki, małże 
i jak się małże otworzą dolewamy wino 
na ok. 1 minutę – po tym czasie wycią-
gamy krewetki i małże i odkładamy je na 
bok. Do otrzymanego sosu dodajemy po-
krojone pomidory i dusimy ok. 10 minut. 
Po 10 minutach dodajemy kawałki ryb 
i dolewamy wodę do poziomu ryb [zale-
wamy ryby] i gotujemy ok. 25 minut. Po 
tym czasie dodajemy małże i krewetki, 
doprawiamy solą i pieprzem. Do garnka 
dodajemy posiekaną bazylię i natkę pie-
truszki i zakrywamy garnek pokrywką na 
ok. 5 minut.

4. Przygotowujemy grzanki, które pocieramy ząbkami 
czosnku.

5. Grzanki układamy na dnie talerza i zalewamy zupą z garn-
ka, na którą dodajemy kilka kropel oliwy z oliwek.

Smacznego,

~ Giovanni Michele Malduca

Z okazji Dnia Dziecka Koło wędkarskie z Tarnowa Pod-
górnego zorganizowało na stawiskach w Ceradzu Ko-
ścielnym zawody dla dzieci. W zawodach startowało 

27 zawodników, wszyscy miło spędzili czas. Najlepsze wyniki 
osiągnęli: Mikołaj Michalski, Wiktoria Surma, Maksymilian 
Haraj, Nikola Cieślak i Anna Brachaczek.

Słowa podziękowania kierujemy do wiceprezesa Koła Macieja 
Bączyka za upominki i zaangażowanie w organizację zawodów. 

~ Koło TP 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Nocne zawody wędkarskie

Dzieci na rybach

Zuppa di Pesce (Cagliari)
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA 

KSIĄŻKI

Aż 802  wys t awców 
z 32 krajów, 1 000 autorów 
z całego świata, 1 500 pro-

pozycji programowych i ponad 85 
tys. odwiedzających – tak w skró-
cie można podsumować Warszawskie  
9. Targi Książki, które odbyły się 
w maju. To duży sukces. Z roku na rok 
coraz więcej osób odwiedzających, co-
raz więcej wystawców. Książka to waż-
ny element życia kulturalnego wszyst-
kich krajów, o czym świadczy duża 
frekwencja na targach. Reprezentowa-
ne były takie kraje jak Argentyna, Bel-
gia, Chiny, Gruzja, Hiszpania, Niemcy, 
Peru, Stany Zjednoczone, Węgry, Wiel-
ka Brytania, jak również Brazylia czy 
Indie.

Zainteresowanie duże, a to dowód, że 
na świecie czyta się książki i kompute-
ry nie powodują zaniku chęci do czy-
tania. Na targach spotkać można było 
Katarzynę Bondę, Joannę Bator, Olgę 
Tokarczuk, Szczepana Twardocha, Zbi-
gniewa Miłoszewskiego, Remigiusza 
Mroza, a także noblistę Orhama Pamuka 
i wielu, wielu innych. Również w maju 
najpopularniejsza polska pisarka Olga 
Tokarczuk, nagradzania i wyróżniana, 
otrzymała prestiżową Literacką Mię-
dzynarodową Nagrodę Bookera (The 

Man Booker International Prize) za po-
wieść „Bieguni” („Flights”) na stałe za-
pisując się w historii. Olga Tokarczuk to 
pierwsza Polka, która zdobyła tę brytyj-
ską nagrodę – to literackie wyróżnienie 
przyznawane w Wielkiej Brytanii auto-
rowi najlepszej książki przetłumaczonej 
na język angielski. To największy suk-
ces polskiej literatury od czasu Literac-
kiej Nagrody Nobla. „Bieguni” to nie je-
dyna książka autorki przetłumaczona na 
język angielski. Wcześniej Brytyjczycy 
mogli przeczytać „Prawiek i inne czasy” 
oraz „Dom dzienny, dom nocny”.

AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA 
BIBLIOTEKI

W całorocznym cyklu spotkań z książ-
ką i jej autorami dzieci miały okazję 
porozmawiać i zapoznać się twórczo-
ścią Anny Onichimowskiej, autorki po-
nad 40 książek dla dzieci i młodzieży, 
ale także scenarzystki radiowej, teatral-
nej i telewizyjnej. Anna Onichimowska 
jest laureatką wielu nagród i wyróżnień 
krajowych i zagranicznych. Jej książ-
ki przetłumaczono na wiele języków, 
między innymi na język włoski, angiel-
ski, niemiecki, a także na chiński i ko-
reański. A spotkanie i poznanie autorki 
to wyjątkowa okazja, bo Anna Onichi-
mowska większość czasu przebywa 
w Szwecji. 

W stałym cyklu edukacyjnym dla 
najmłodszych w Bibliotece gościł Te-
atrzyk, który zaprezentował dzieciom 
bajkowy spektakl z elementami języka 
angielskiego. Była to jedna z licznych 
propozycji Biblioteki zachęcająca do 
nauki języków obcych.

W ramach zajęć edukacyjnych dla 
trochę starszych czytelników przepro-
wadziliśmy cykl lekcji bibliotecznych 
połączony z pokazem multimedial-
nym. Pokaz prezentował najciekawsze 
architektonicznie Biblioteki na świe-
cie i w Polsce, jako przykład nowo-
czesnych, o ciekawych formach archi-
tektonicznie placówkach kulturalnych 
z książką w tle. Warto zwiedzając świat 
zawitać czasem do nowoczesnych, in-
spirujących placówek kulturalnych, mo-
tywujących do systematycznego posze-
rzania wiedzy i swoich zainteresowań, 
niezależnie od wieku, w tak szybko dzi-
siaj zmieniającym się świecie.

Zainteresowanym kulturą polecamy 
duży wybór NOWOŚCI książkowych 
na wszystkie interesujące tematy. Zbliża 
się czas urlopów, czas wolny od zajęć, 
czas wakacji. Książka to jedna z moż-
liwości zagospodarowania czasu wol-
nego, relaksu z literaturą pozwalającą 
na inspirujący, wakacyjny odpoczynek 
w lipcu i sierpniu. Zapraszamy do Bi-
blioteki Publicznej w Tarnowie Podgór-
nym i do naszych Filii.

~ I.B.

Spotkanie z Anną OchimowskąTeatrzyk edukacyjny
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Najpiękniejsze utwory polskich kompozytorów usłyszy-
my w pierwszą niedzielę lipca w lusowskim koście-
le w ramach cyklu Lusowskie Spotkania Muzyczne. 

Wystąpi Orkiestra Akademicka Centrum Kultury Studenckiej 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod dyrekcją dr. 

Mateusza MJ Sibilskiego. Orkiestra zaprezentuje utwory pol-
skich twórców ostatniego wieku i współczesnych. Repertuar 
został przygotowany specjalnie na okoliczność 100-leciem od-
zyskania przez Polskę niepodległości.

Początki Orkiestry sięgają roku 2012. Wtedy jednak była 
ona bardziej zespołem projektowym, który pracował w róż-
nych składach i pod wieloma dyrekcjami. W październiku 
2017 roku dyrektor Centrum Kultury Studenckiej Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu powierzył stworzenie sta-
łego składu instrumentalnego Mateuszowi Sibilskiemu. Ten 
doświadczony dyrygent, który może pochwalić się prowadze-
niem m. in. Poznańskiego Chóru Kameralnego Fermata oraz 
pracą na uczelniach muzycznych w Poznaniu, Wrocławiu, Ło-
dzi, Bydgoszczy stworzył 15 osobową orkiestrę smyczkową. 
Główną estradą zespołu jest scena Kolegium Rungego Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Nadarza się więc niezwykła okazja by usłyszeć orkiestrę 
u nas, w lusowskiej świątyni 1 lipca o godz. 13 w koncercie 
zatytułowanym „Najpiękniejsza jest Muzyka Polska”. Już dziś 
zapraszamy na to wydarzenie. Wstęp wolny.

~ Karina Biała

Mażoretki z Tarnowa Podgórnego 28 kwietnia uczest-
niczyły w VII Otwartych Mistrzostwach Mażoretek 
Polski Zachodniej we Wschowie.

Barwna parada dziewcząt ulicami Wschowy wzbudziła za-
chwyt publiczności. W tym roku został pobity rekord osób 
biorących udział w zawodach, było to ponad osiemset uczest-
niczek. Mistrzostwa trwały do późnych godzin wieczornych. 

Mażoretki z naszej gminy zaprezentowały się w 3 katego-
riach i w każdej z nich stanęły na podium. Dziewczyny zaję-
ły I miejsce wśród juniorek w kategorii „formacja buławy”, 
II miejsce w kategorii „formacja pom pom” oraz III miejsce 
w kategorii „mażoretki klasyczne”. Natomiast Barbara Mań-

czak i Julia Szymaszyk w kategorii „duo/trio buława” zajęły 
III miejsce. 

Chciałoby się zapytać, gdzie tkwi przyczyna osiąganych 
sukcesów? Jedenaście dziewczyn przez kilka miesięcy, w cza-
sie wielogodzinnych treningów przygotowywało się do zawo-
dów. Ich zaangażowanie i wytrwała praca, pod okiem wspania-
łej pani choreograf Gabrieli Drewniak sprawia, że dziewczęta 
systematycznie podnoszą swój poziom tańca.

Dziewczyny swoimi występami uświetniają wiele uroczy-
stości gminnych: można je było oglądać na uroczystym otwar-
ciu pałacu w Jankowicach, czy podczas Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w badmintonie. Swoim żywiołowym tańcem 
uświetniły także Bieg Lwa.

~ Weronika Zgoła

Sukces Mażoretek na Mistrzostwach Polski

„Muzyka Polska” na Lusowskich 
Spotkaniach Muzycznych
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„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych 
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie www.goksezam.pl.

W czerwcu bilety dostępne:
- w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) pon. - pt. w godz. 9-15
- w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14)  pon. - pt. w godz. 15-20
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) wt. - pt. w godz. 16-20 
W lipcu tylko w siedzibie GOK „SEZAM” pon.-pt. w godz. 9-15 oraz w Centrum Kultury Przeźmierowo 
przed imprezami. Bilety online w serwisie Bilety24 i na stronie www.goksezam.pl. 

Mozaika - wernisaż wystawy 
koła plastycznego z Przeźmierowa 
piątek, 15 czerwca godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Popołudnie premier teatralnych: 
Novi, TeatRama, Przy Okazji
sobota, 16 czerwca godz. 16, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Kino Zielone Oko zaprasza:
„Katyń. Ostatni świadek”
niedziela, 17 czerwca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł 

Kino Zielone Oko dla dzieci:
„Traktorek Florek. Nowe przygody”
niedziela, 24 czerwca godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł/1 zł

Kino Zielone Oko zaprasza:
„Nasze najlepsze wesele”
niedziela, 24 czerwca, godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł 

Półkolonie Bricks 4 Kidz 
25-29 czerwca, godz. 8-16, Centrum Kultury Przeźmierowo,  Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. 
Zapisy: biuro@bricks4Kidz.com

Lusowskie Spotkania Muzyczne: Orkiestra Akademicka CKS 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
niedziela, 1 lipca godz. 13, kościół w Lusowie. Wstęp wolny

Półkolonie z Akademią Bystrzaka
16-20 lipca, godz. 8-16, Centrum Kultury Przeźmierowo,  Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. 
Brak miejsc.

Afisz
~ gok
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Skayabuks, Dżungla i nowy dom Koraliny to trzy miej-
sca, trzy światy o których opowiedzą nam trzy teatry: 
Przy Okazji, Novi i TeatRama podczas Popołudnia Pre-

mier Teatralnych. 
Skaybuks to miejsce w którym spotykają się głowni bohate-

rowie sztuki „ O siłach boskich i diabelskich w Skaybucksie” 
według Pierre Gripari. Aktorzy teatru Przy Okazji przybliżą 
nam tę przestrzeń i będą starali się odpowiedzieć na nurtują-
ce ich pytania: Jaką przestrzenią jest ów Skaybucks - boską 
czy diabelską? Kto kogo kocha? Jak można okazywać miłość? 

Kim jest wszechmocny, wszechwiedzący bohater? Istotą nad-
przyrodzoną? Facebookiem? Spektakl wyreżyserowała Gra-
żyna Smolibocka.

Drugi spektakl opowiada o Dżungli, którą zatruwa cywiliza-
cja i wszystko wydaje się być nie na swoim miejscu. Stała się 
ona więzieniem, małpy pacjentami, tygrys Shere Khan osza-
lałym filozofem, a wszyscy zastanawiają się gdzie jest Mow-
glii. Tę historię przedstawią nam aktorzy teatru Novi. Spektakl 
„Dżungla” powstał w oparciu o sztukę „Jungle People” Mate-
usza Pakuły, a wyreżyserował go Artur Romański. Scenografię 
i kostiumy stworzyła Karolina Sawala, a muzykę i aranżacje 
muzyczne Michał Wereda.

Nowy dom Koraliny to niezwykłe miejsce, do którego co 
dopiero wprowadziła się wraz z rodzicami Koralina. Dom 
okazuje się magicznym miejscem, pełnym tajemnic i bardzo 
dziwnych lokatorów. W ten świat wprowadzą nas aktorzy Te-
atRamy, w przedstawieniu „Koralina” według Neila Gaimana, 
w reżyserii Artura Romańskiego. Muzykę do spektaklu skom-
ponował Maciej Kuśnierz, a scenografię i lalki wykonał Igor 
Fijałkowski.

Sobotnie popołudnie warto spędzić z zespołami GOK SE-
ZAM: Novi i TeatRama oraz Przy Okazji z tarnowskiego li-
ceum. Zapowiedzi premierowych spektakli zachęcają do od-
wiedzenia Centrum Kultury Przeźmierowo 16 czerwca, godz. 
16. Wstęp wolny.

~ Karina Biała

Popołudnie Premier Teatralnych

Maj obfitował w wiele ważnych 
wydarzeń dla Samorządowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia 

w Tarnowie Podgórnym i Pałacu Janko-
wice. Oprócz wspaniałej, bogatej uro-
czystości otwarcia obiektu na począt-
ku miesiąca, oraz występu światowej 
sławy pianisty, Rafała Blechacza (rela-
cja na str. 5), nasi nauczyciele przygo-
towali także swoje koncerty klasowe, 
gdzie mogli zaprezentować się wszyscy 

uczniowie, co było podsumowaniem 
pracy dzieci w drugim półroczu.

Przeniesienie szkoły muzycznej do 
Pałacu Jankowice umożliwiło także or-
ganizację wydarzeń artystycznych, do-
tąd trudnych do realizacji – odnowione 
wnętrza okazały się otwarte dla mu-
zyków różnych specjalności. Podczas 
dwóch majowych koncertów, nasza 
piękna sala koncertowa gościła wielu 
młodych artystów.

Samorządowa Szkoła Muzyczna

 Koncertowy maj w Pałacu Jankowice
10 maja popis swych umiejętności dali 

fleciści – miał miejsce międzyszkolny 
koncert, na którym wystąpili wychowan-
kowie Zespołu Szkół Muzycznych w Po-
znaniu, Katedralnej Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Poznaniu, 
Gimnazjum Katedralnego w Poznaniu 
oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Tarnowie Podgórnym. A 23 
maja odbyła się „Pianistyczna majówka 
w Jankowicach” – dwa koncerty uczniów 
sekcji pianistycznej Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia im. Karola Kurpiń-
skiego w Poznaniu. Można było posłu-
chać muzyki fortepianowej wykonywa-
nej przez dzieci w różnym wieku.

Na organizację tych dwóch wydarzeń 
ogromny wpływ miały nowe warunki 
lokalowe naszej szkoły muzycznej oraz 
wsparcie organizacyjne i pomoc dyrekcji 
i pracowników Pałacu. Sala koncertowa 
umożliwia zapraszanie gości z okolicz-
nych ośrodków artystycznych, co daje na-
szym uczniom nowe możliwości – mogą 
porównywać między sobą doświadcze-
nia i nawiązywać nowe znajomości. Już 
w czerwcu zapraszamy na kolejne koncer-
ty, na których wystąpią uczniowie różnych 
szkół muzycznych z całej Wielkopolski.

~ Magdalena Moruś
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Przedszkole „Bajkowy Świat” w Sadach

Charytatywnie w Sadach
2 czerwca w Przedszkolu Publicznym Bajkowy Świat 

w Sadach odbył się festyn charytatywny dla małego 
Franka – synka jednego z pracowników przedszko-

la, którego przyjście na świat i walka o życie są prawdzi-
wym cudem. Franciszek każdego dnia wraz z rodzicami wal-
czy o swoją sprawność, a postanowiliśmy powalczyć razem 
z Nimi.

Dzięki zaangażowaniu pracowników i przyjaciół Przed-
szkola, wolontariuszy, sponsorów i rodziców udało się zor-
ganizować mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Loteria 
fantowa, licytacje, dmuchane zamki, przejażdżki quadem 
i kosmicznym pojazdem to tylko niektóre z niespodzianek, 
jakie czekały na naszym festynie. Nie zabrakło również 
pysznych wypieków, waty cukrowej, popcornu i tradycyjne-
go wiejskiego chleba ze smalcem i ogórkiem małosolnym. 

Na scenie zaprezentowały swoje umiejętności nasze przed-
szkolaki. Był pokaz tańca hip-hop, zumby i baletu. Dzieci 
mogły sprawdzić swoje umiejętności w zawodach sporto-
wych, robotyce czy małym majsterkowiczu. Festyn wprawił 
wszystkich w radosne nastroje. Udało się uzbierać ponad 5 
tys. zł. Ale to nie koniec loteria fantowa i licytacje trwają 
w przedszkolu dalej. Zgromadzone pieniądze w całości zo-
staną przekazane na rehabilitację Franka. 

 ~Grażyna Kasperska

W poniedziałek 28 maja odbyła się spartakiada Ma-
łych Odkrywców. Udział w niej wzięły wszystkie 
grupy. Uczestnicy byli podzieleni na 4 kategorie 

wiekowe: 3-latki, 4-latki, 5-latki oraz 6-latki. Na początku 
wspólnie odśpiewaliśmy hymn spartakiady. Dzieci wykazały 
się dużą sprawnością fizyczną. Zadania swoje pokonywały 
dokładnie i zręcznie. Każdy uczestnik znał i stosował zasa-

Przedszkole „ Mali Odkrywcy” w Baranowie

Spartakiada Małych Odkrywców
dy zdrowej rywalizacji. W czasie przerwy czas umilały nam 
występy cheerleaderki z najstarszych grup. W każdej grupie 
wiekowej wyłonieni zostali 3 zwycięscy, którzy otrzyma-
li medale, za 1, 2 i 3 miejsce. Pozostali uczestnicy również 
otrzymali pamiątkowe medale.

 ~Weronika Strugała
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Andaluzja przywitała uczniów naszej szkoły piękną 
pogodą. I choć kolejne dni przynosiły na przemian 
słońce, chmury i deszcz, to i tak atmosfera była iście 

wakacyjna, z roślinnością w bujnym rozkwicie i drzewami 
ozdobionymi owocami cytrusowymi; zółte i pomarańczowe 
szaleństwo. 

Przełom kwietnia i maja był w naszym kalendarzu szkol-
nym przeznaczony na rewizytę w ramach wymiany ze szkołą 
IES Itaka. Hiszpanie, podobnie jak my, mieli dłuższy week-
end, dzięki czemu uczniowie polscy spedzili więcej czasu 
z rodzinami goszczącymi, tym samym uczestnicząc w ich 
życiu. Sporo czasu zaplanowano jednak na wspólne zaję-
cia całej grupy międzynarodowej, zarówno w szkole, jak 
i poza nią. Tomares, siedziba szkoły i miejsce zamieszka-

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

Andaluzja, nie iluzja,
a hiszpańska przygoda

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

Pierwsza taka sztafeta

nia uczniów, leży tuż pod przepiękną Sewillą, którą mieli-
śmy okazję zwiedzić dwukrotnie, pieszo i na rowerach, za-
chwycając się zabytkami miasta, w tym pałacem Alkazar ze 
wspaniałym ogrodem oraz Placem Hiszpańskim z kanałami, 
mostami i łódeczkami. Była też całodniowa wycieczka auto-
karowa do Kordoby , gdzie krążylismy klimatycznymi wą-
skimi uliczkami i podziwialiśmy ogromny meczet „La Me-
zquita de Córdoba“.

Powrót do domu nie należał do łatwych, jak każdy powrót 
do obowiązków. Niektórzy uczniowie szczerze wyznali, że 
mogliby w tak pięknym kraju zamieszkać. No i żal nowych 
przyjaźni. Chociaż byli i tacy, którzy mocno tęsknili za kra-
jem kotleta schabowego, ziemniaczków, kapusty, no i oczy-
wiście boćków w gniazdach i na łąkach. No cóż, może i do-
brze, że dzisiejsza młodzież ma okazję przekonać się, że ich 
świat to przede wszystkim Polska, ale też, że na niej się nie 
kończy. ~Elżbieta Kubiak

W niedzielę, 27 maja, nad poznańską Maltą odbyła się 
6. edycja biegu sztafetowego Ekiden Pragmatiq. 
To maraton, w którym startują sztafety złożone z 6 

zawodników. Pierwszy z nich musiał pokonać odcinek 9,975 
km, drugi 10,8 km, a czterej kolejni po 5,4 km, co daje razem 
dystans maratoński, czyli 42,195 km. Po raz pierwszy w hi-
storii tego biegu wystąpiła sztafeta złożona z 3 uczniów i 3 
rodziców, a byli to uczniowie i rodzice z klasy gimnazjalnej II 
A Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym. Na 260 
startujących sztafet zajęliśmy 53 miejsce. Jednak dla nas nie 
liczył się wynik, ale to, jak można pożytecznie spędzać wolny 
czas na sportowo i do tego razem z rodzicami. Wśród kibiców 
były nasze koleżanki i koledzy z klasy wraz z rodzinami. Po 
biegu obiecaliśmy sobie, że w przyszłym roku na pewno wy-
stawimy dwie takie sztafety, a może i więcej…

 Wychowawczyni klasy II A
 ~Agata Kaszuba 
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Wieści ze szkolnej biblioteki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

„Zdrowy rachunek”
– Święto Matematyki i Przyrody

Szkolne Wybory Książek
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich został ustanowio-

ny w 1995 roku przez UNESCO, a jego zdaniem jest promo-
wanie czytelnictwa. Pomysł na organizację Święta zrodził się 
w Katalonii, w 1926 roku, a 23 kwietnia jest tam hucznie ob-
chodzonym świętem narodowym, jako dzień patrona – Świę-
tego Jerzego. Zgodnie z tradycją w Katalonii, w ten dzień ob-
darowywano kobiety czerwonymi różami. Z czasem kobiety 
zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci 
książek. W Hiszpanii Dzień Książki jest świętem oficjalnym już 
od roku 1930. 

Od 1964 tradycja ta kultywowana jest we wszystkich kra-
jach hiszpańskojęzycznych. Obecnie Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich celebrowany jest na całym globie – od Nowej 
Zelandii po Kanadę.

Z okazji tego święta biblioteka szkolna, już po raz czwarty, 
zorganizowała Szkolne Wybory Książek. Uczniowie mogli gło-
sować na książki, które chcieliby przeczytać lub czytali w ostat-
nim czasie i uważają, że warto byłoby bibliotekę szkolną wzbo-
gacić o te pozycje książkowe. Wyniki konkursu ukazały się 15 
maja, a książki, które cieszyły się największym zainteresowa-
niem, to m. in.: M. Widmark „Biuro detektywistyczne Lasse-

go i Mai”, seria przygód Harrego Pottera J.K. Rowling, czy J. 
Kinney „Dziennik Cwaniaczka”. Uczniowie w trakcie trwania 
wyborów, mogli również podarować bibliotece szkolnej dowol-
ną książkę. 

Szkolna Liga Czytelników
W roku szkolnym 2017/2018, uczniowie Szkoły Podstawo-

wej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym, mogli wziąć 
udział w Szkolnej Lidze Czytelników. Konkurs odbywał się 
w dwóch kategoriach wiekowych – klasy I-III i IV-VI, a za-
daniem każdego uczestnika było przeczytanie dziesięciu ksią-
żek podanych przez Organizatora. Oczywiście, część uczniów, 
może pochwalić się lepszym wynikiem. Uczniowie do każdej 
książki rozwiązywali test z znajomości lektury. Spośród 58 
uczestników wyłoniono 25 półfinalistów. Kolejna część kon-
kursu odbyła się ósmego maja, a wszyscy zakwalifikowani do 
półfinału otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane 
przez sponsora konkursu. Finał konkursu odbędzie się czwarte-
go czerwca. 

 ~SP1 TP

Uczniowie klas 4 i 5 zostali zaproszeni do realizacji 
projektu przez nauczycieli matematyki i przyrody. 
Projekt był wspaniałą okazją do zastanowienia się nad 

tym jak przyrządzić zdrowie śniadanie, a także jak niekonwen-
cjonalnie i zdrowo zorganizować przyjęcie urodzinowe czę-
stując gości niekoniecznie chipsami i napojem gazowanym. 
Projekt wspaniale wpisał się w realizowany na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 1 program promocji zdrowia. 

Dzieci poprzez realizację projektu miały okazję rozwinąć 
swoje zainteresowania matematyczne, przyrodnicze i proz-
drowotne, wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu codzien-

nym, kształtować nawyki zdrowego żywienia i trybu życia, 
a także współpracować w grupie i przy tym dobrze się bawić. 
W ramach projektu powstały smaczne potrawy – koktajle, 
kanapki, ciastka, pizze, a także prezentacje, scenki tematycz-
ne i wiele, wiele innych atrakcyjnych form ukazujących in-
wencję twórczą dzieci. 

Mamy nadzieję, że projekt przełoży się też na życie co-
dzienne naszych uczniów i na ich stołach zagoszczą zdrowe 
potrawy, a oni sami staną się pomocą dla rodziców w pracach 
kulinarnych. Uczniowie pokazali, że naprawdę wiele potrafią 
zrobić i robią to z prawdziwą pasją. ~SP1 TP

~ edukacja
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

Lesen gehen…
Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

Nasze sukcesy!
19 maja w Bibliotece Filologicznej NOVUM UAM 

w Poznaniu odbył się VI Konkurs Pięknego Czy-
tania „Lesen gehen…” organizowany przez Polskie 

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, Oddział 
w Poznaniu, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjal-
nych województwa wielkopolskiego oraz powiatu wałeckie-
go, a objęty patronatem Goethe-Institutu w Warszawie. 

Konkurs polega na zaprezentowaniu dwóch wierszy z listy 
zaproponowanej przez organizatorów. Jury ocenia płynność 
czytania, wymowę, intonację i interpretację. W tym roku 
udział wzięło 51 uczniów szkół podstawowych, więc konku-
rencja była duża, a wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki 
poziom. 

W tym roku w Konkursie udział wzięli nasi uczniowie: 
Michalina Skrzypczak i Antoni Stankiewicz z kl. 7b, któ-
rzy skonfrontowali swoje umiejętności językowe z innymi 
uczestnikami. Otrzymali pamiątkowe dyplomy i wynieśli 
niezapomniane wrażenia. Misi i Antkowi gratulujemy! 

 ~Joanna Kraczkowska

Po raz pierwszy w naszej szkole odbył się Ogólnopol-
ski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik. Jego or-
ganizatorem jest Fundacja Akademia Młodych Od-

krywców. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych, w tym do dzieci z najmłodszych klas. No-
watorska formuła konkursu polega na samodzielnym prze-
prowadzeniu doświadczeń wskazanych przez organizatora, 
bacznej obserwacji i wyciągnięciu wniosków, a następnie 
rozwiązaniu przesłanych do szkół testów. A testy nie są ła-
twe, gdyż oprócz wiedzy teoretycznej na temat szeroko rozu-
mianej przyrody, niezwykle istotna jest umiejętność logicz-
nego rozumowania i przeprowadzania wywodów, które są 
charakterystyczne dla świata nauki. Tym bardziej jest nam 
niezmiernie miło pogratulować Józefinie Pawlak z klasy 1a, 
która zdobyła nagrodę główną, uzyskując 93,06% popraw-
nych odpowiedzi.

Wszystkim uczestnikom również gratulujemy i zachęcamy 
do udziału za rok!

 ~Beata Mądra 
 koordynator konkursu 



czerwiec 2018 | sąsiadka~czytaj |    39

~ edukacja

Hasłem tegorocznego Święta Szkoły brzmiało „Euro-
pejskie śniadanie na trawie”. Po raz pierwszy uczest-
niczyły w tym święcie dzieci młodsze z pionu na-

uczania wczesnoszkolnego, które zaprezentowały śniadanie 
po polsku. Klasy starsze wylosowały pozostałe kraje euro-
pejskie. 

18 maja wszyscy zaprezentowali niezwykłą różnorodność 
smaków i barw. 

Stoły przygotowane przez uczniów zostały ocenione przez 
komisję konkursową w składzie: dyrektor Halina Topolew-
ska, wicedyrektor szkoły Iwona Leitgeber, Zastępca Wójta 
Piotr Kaczmarek i niżej podpisana Jolanta Siwczak

Pierwsze miejsce zajęła klasa III A (Francja), drugie – kl. 
II A (Malta), a trzecie ex aequo: kl. III D (Włochy) i kl. III 
C (Holandia). 

Później wszyscy przenieśli się do sali gimnastycznej lub 
na boisko, gdzie równocześnie odbywały się wyścigi rzędów 
dla klas młodszych i mecz piłki nożnej. Na koniec w sali 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

Święto Szkoły

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Nobli-
stów w Baranowie uczestniczyli w dniach 23-27 
kwietnia w wymianie ze szkołą partnerską Albertus 

Magnus Realschule w Hildesheim. Jest to pięknie położo-
ne miasto w Dolnej Saksonii, niedaleko Hanoweru, a jego 
mieszkańcy, w tym rodzice, uczniowie i nauczyciele to 
otwarci i serdeczni gospodarze, którzy ciepło przyjęli naszą 
grupę na tydzień pełen wrażeń. 

 Uczestnicy wymiany w trakcie pobytu mieli szansę zdo-
być najwyższą wieżę tego kraju związkowego - Andreasturm 
i pokonać 364 stopnie, by zobaczyć niezwykłą panoramę 
miasta, wystrzelić w powietrze rakiety przyjaźni polsko-nie-
mieckiej, odegrać sceny teatralne w języku angielskim. Ca-
łodniowa wycieczka do Zoo w Hanowerze wzbogaciła nas 
o wiedzę z zakresu porozumiewania się zwierząt i dostarczy-
ła wielu emocji w kontakcie z dzikimi zwierzętami. 22 hek-
tary powierzchni stanowi dom dla ponad 3 tysięcy zwierząt. 
W siedmiu strefach tematycznych zobaczyliśmy m.in.: foki, 
niedźwiedzie polarne, lamparty, tygrysy, słonie indyjskie, 
kangury, strusie, goryle. Przedstawiciel naczelnych, przy-
wódca stada, wyraźnie podkreślił znaczenie w grupie. Jego 
wielkość i siła zrobiła na nas niezwykłe wrażenie. 

Największą zaletą tegorocznego spotkania była skuteczna 
komunikacja pomiędzy uczniami obu szkół. Nie bez znacze-
nia pozostaje fakt nawiązania naprawdę przyjacielskich rela-
cji w tak krótkim czasie. Uczniowie już w trzecim dniu po-

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Kolejna polsko-niemiecka 
wymiana uczniów

gimnastycznej dziewczęta z klas starszych rozegrały mecz 
piłki siatkowej. 

 ~Jolanta Siwczak

bytu sprawiali wrażenie, jakby chodzili ze sobą do szkoły od 
dawna. 

 Z niecierpliwością czekamy na rewizytę naszych nie-
mieckich partnerów. Już w trzecim tygodniu września bę-
dziemy wspólnie odkrywać Wielkopolskę.

 ~Uczniowie i opiekunowie
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W tym roku większość uczniów miała okazję spraw-
dzić swoje umiejętności przetrwania, zielone szko-
ły bowiem upłynęły w atmosferze survivalowej. 

Była okazja, by nauczyć się kamuflażu, krzesania ognia czy 
budowania szałasu. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się 
ścianka wspinaczkowa i park linowy, a i gra w paintball wzbu-
dziła niesamowite emocje. Nie zabrakło gier integracyjnych: 
bagno i saper; a wieczorne podchody, ogniska i dyskoteki ra-
dośnie wieńczyły wyczerpujące dni.

Wszyscy wrócili zachwyceni, z bagażem nowych doświad-
czeń, które bez wątpienia, nie raz się jeszcze przydadzą. 
A krzesanie ognia ? No cóż, może też się przydać nieocze-
kiwanie.

Jedno jest pewne, zdobyta wiedza i wrażenia z wyjazdów 
pozostaną w pamięci na długo. 

 ~Specjaliści od przetrwania s

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Z survivalem za pan brat

W sobotni ranek 12 maja dzieci ze świetlicy szkolnej 
w Szkoły Podstawowej w Lusówku im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu wyruszyły na niesamowitą wy-

cieczkę do Muzeum Etnograficznego w Ochli (koło Zielonej 
Góry).

Ochla to miejsce szczególne, położone na skraju lasu, przy 
leśnym źródlisku tworzy niesamowite teatrum dawnej wsi. 
Podczas naszej wyprawy z panią przewodnik, która mieszka 
na terenie Muzeum, zobaczyliśmy największy w kraju zbiór 
drewnianych chałup. Wśród nich jeden z najstarszych w Pol-
sce drewnianych obiektów mieszkalnych – chałupa z Potrze-
bowa z ok. 1675 r. Wśród zabudowań zwiedziliśmy szkołę, 
sklep kolonialny, warsztat szewski, kowalski, zobaczyliśmy 

Po raz kolejny w maju w Szkole Podstawowej im. Ka-
walerów Orderu Uśmiechu w Lusówku zaproponowano 
uczniom szereg atrakcji związanych z obchodami Tygo-

dnia Europejskiego. 
Uczniowie mogli wykazać się swoją znajomością języka an-

gielskiego biorąc udział w licznych konkursach. W tym miejscu 
chcielibyśmy podkreślić ogromny sukces zwyciężczyni szkol-
nego etapu Konkursu Piosenki Anglojęzycznej: Natasza z kl. 3a 
zajęła również 1 miejsce w Międzyszkolnym Przeglądzie Pio-
senki Angielskiej w Dąbrówce, a zwyciężczyni starszej grupy 
wiekowej Oliwia z kl. 6a także świetnie reprezentowała naszą 
szkołę w tym Przeglądzie. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się też inne konkursy: re-
cytatorski w języku angielskim dla klas 1-3, literowania dla klas 

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Tydzień Europejski

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Muzeum Etnograficzne w Ochli

4-7, na reklamę w języku angielskim oraz na grę o tematyce 
europejskiej. Nasi uczniowie mogli także sprawdzić, jak dobrze 
opanowali drugi język europejski, którego uczą się w szkole 
podczas Konkursu Języka Niemieckiego.

Jedną z najważniejszych atrakcji Tygodnia Europejskiego 
była wizyta Christiny Velasco, bardzo sympatycznej Hiszpanki, 
która zaciekawiła prezentacją o swoim kraju uczniów klas 4-7.

Starsi uczniowie w ramach projektu eTwinningowego napi-
sali kartki z europejskimi pozdrowieniami do zaprzyjaźnionych 
szkół z całej Europy, a młodsi kolorowali europejskie flagi.

Najwięcej emocji wzbudziło głosowanie na ulubiony euro-
pejski klub sportowy. Uczniowie z Lusówka wykazali się pa-
triotyzmem lokalnym i z ogromną przewagą głosów ulubionym 
klubem został okrzyknięty GKS Tarnovia! ~Aldona Murawska

narzędzia, maszyny rolnicze oraz naczynia, z których korzy-
stali mieszkańcy.

Dużą atrakcją były warsztaty „Od ziarenka do bochenka” 
– własnoręczny wyrób i wypiek chleba, który zabraliśmy 
do domu. Poznaliśmy wszystkie zboża, z którego robiony 
jest chleb. Urządziliśmy też piknik wśród przepięknej zie-
leni, śpiewających ptaków i zabaw, które towarzyszą dzie-
ciom w każdym wieku. Radośni i zadowoleni wróciliśmy do 
domu.

Wycieczka to nie tylko wyjazd integracyjny, ale to zabawa 
z rówieśnikami, nauka oraz samodzielność dziecka.

 ~Liliana Nowak

~ edukacja
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Szkoła Podstawowa w Baranowie

Kto ma pszczoły, ten ma świat wesoły
To stare polskie przysłowie sprawdziło się i w naszej 

szkole. 10 maja korytarze zaroiły się od uczniów po-
przebieranych w stroje pszczół, a to właśnie za sprawą 

szkolnego Dnia Pszczoły. Wybieraliśmy najciekawsze prze-
branie w konkursie klasowym i indywidualnym, wysłuchali-
śmy prelekcji o pszczołach i mieliśmy okazję obejrzeć w dzia-
łaniu małego robota Bee-bota. Uczniowie sprawdzali swoje 
umiejętności w konkursach plastycznym, literackim, wiedzy 
o pszczołach, a nawet matematycznym. Mistrzowie wyobraź-
ni przedstawiali pszczołę w wielokątach, a ci, którym bliższa 
rzeczywistość, szukali pomysłu na najbardziej wierne uchwy-
cenie wizerunku biologicznego tego owada. Nie zabrakło też 
elementu kulinarnego dzięki poczęstunkowi, który przygoto-
wali sami uczniowie – świeżego chleba z masłem i miodem 
oraz ciast na miodzie. Oj, było nam w tym dniu bardzo słodko! 

W zajęciach towarzyszyły nam dwie grupy przedszkola-
ków z sąsiedniego przedszkola „Mali Odkrywcy”. Oglądali-
śmy miodową lekcję angielskiego, bajkowe występy wokal-
no-instrumentalne naszego zespołu muzycznego, a następnie 
same przedszkolaki mogły wraz z uczniami wypróbować 
taneczne kroki pszczółki Mai, a także oddać się klejeniu 
pszczółek i malowaniu uli. Jak przystało na przedszkolaków, 
robiły to z wielkim zaangażowaniem.

Energia towarzysząca naszym działaniom wyzwoliła w nas 
pomysł, by przyłączyć się do projektu „Adoptuj Pszczołę” 

organizowanego przez Greenpeace na rzecz ochrony tych 
sympatycznych owadów. Dziękujemy wszystkim za udział 
i zachęcamy każdego małego i dużego wielbiciela pszczół do 
wspierania tych pożytecznych stworzeń.

 ~J.D.

W sobotę, 19 maja, uczniowie wybrali się do Mu-
zeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy.  
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od warsztatów my-

dlarskich, podczas których każdy mógł poczuć się jak praw-
dziwy laborant, wykonując własnoręcznie pachnące i kolo-
rowe mydełko, które zabrał do domu. Następnie przeżyliśmy 
podróż przez wieki… W towarzystwie przewodnika udali-
śmy się do wszystkich zakamarków muzeum. Obejrzeliśmy 
niezwykłą ekspozycję, słuchając zabawnych historii na temat 
mydła i higieny ludzi. „Tam, gdzie śmierdzą wszyscy, nie 
czuć nikogo” mawiał św. Bernard. Mogliśmy dotknąć rekwi-
zytów, którymi posługiwano się od starożytności po czasy 
PRL-u, wskoczyć do średniowiecznej balii oraz zrobić pra-
nie na tarze. Odświeżeni i bardzo zadowoleni wróciliśmy do 
domu. 

 ~Katarzyna Jopek 

Szkoły Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Wycieczka do Muzeum Mydła 
i Historii Brudu w Bydgoszczy

~ edukacja
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Wspólna inicjatywa Rady Sołeckiej i Szkoły 
w Przeźmierowie
W poniedziałek 23 kwietnia uczniowie Szkoły Podsta-

wowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie świę-
towali Dzień Ziemi. Klasy IV a, IV b i IV c razem 

z klasą VII a postanowiły posprzątać las w swojej miejscowo-
ści. Rada Sołecka zaopatrzyła dzieci w worki i ochronne ręka-
wice i wszyscy wyruszyli pełni zapału na wyznaczony teren. Po-
goda dopisała i uczniowie z przyjemnością wędrowali po lesie. 
Mimo że ilość śmieci zmalała w porównaniu z latami ubiegłymi, 
a wjazd samochodów do lasu został utrudniony, to dzieci ze zdzi-
wieniem znalazły takie „perełki”, jak obudowę lodówki czy część 
kosiarki do trawy. Starsi uczniowie z klasy siódmej przygotowali 
dla młodszych koleżanek i kolegów przystanki konkursowe, na 
których mogli oni sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczo-ekolo-
giczną. Była zatem możliwość rozpoznawania drzew, ptaków, 
przyrządów meteorologicznych, jak również sprawdzenia swo-
ich umiejętności przy segregacji odpadów. Na zakończenie sołtys 
Katarzyna Preyer zaprosiła dzieci z wychowawcami oraz dyrek-
cję szkoły na pieczenie kiełbasek przy wspólnym ognisku. Pod-
sumowano wyniki zadań konkursowych. Poziom wiedzy klas 

czwartych okazał się bardzo wyrównany i wszystkie dzieci otrzy-
mały od Rady Sołeckiej słodkie upominki.

Opuszczaliśmy las w przekonaniu, że dołożymy wszelkich 
starań, by utrzymać go w czystości i by był on nadal przyja-
znym miejscem dla zwierząt i ludzi. Dziękujemy Radzie So-
łeckiej za wsparcie naszych działań. ~U.K.

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Charytatywny Koncert Talentów

Tradycyjnie w naszej szkole pod koniec roku szkolnego od-
bywa się uroczyste podsumowanie muzycznej działalno-
ści szkolnego chóru. Podobnie w tym roku Sara Winiecka, 

nauczycielka muzyki, przygotowywała uczniów do tego wyda-
rzenia. Jednak tegoroczny koncert był wyjątkowy…

A wszystko zaczęło się od projektu „Rozmawiasz – Poma-
gasz”, do którego przystąpiliśmy w bieżącym roku. W jego ra-
mach młodzież wraz z nauczycielem koordynującym – Alicją 
Gramzą, nawiązują kontakt on-line z rówieśnikami z całego świa-
ta. Nasi uczniowie rozmawiają z kolegami z Palestyny, terenu ob-
jętego wojną. Dzięki tym kontaktom mamy możliwość poznania 
kultury, tradycji i historii kraju, a także problemów dnia codzien-
nego i sytuacji społeczno-materialnej tam panującej. My też opo-
wiadamy im o sobie, naszych zainteresowaniach i marzeniach. 
Wiedząc, z jak trudną sytuacją borykają się nasi przyjaciele z Pa-
lestyny, że tak jak my, chcą spełniać marzenia, poznawać świat 
i rozwijać talenty, postanowiliśmy zorganizować Charytatywny 
Koncert Talentów, który odbył się 15 maja w Centrum Kultury 
Przeźmierowo.

Głównym punktem programu był występ szkolnego chóru pod 
kierunkiem Sary Winieckiej. W wykonaniu solistów mogliśmy 
usłyszeć m.in. piosenki mówiące o miłości, wakacjach, podej-
mowaniu wyzwań, odwadze bez względu na wiek. Bo przecież 
„chociaż niby jestem mała, ale jestem doskonała” śpiewała He-
lenka Barczyk, a Ewelina Baksalary piosenką Kayi zachęcała, by 
doceniać to, co się ma, i nie narzekać! Występowi chóru towarzy-
szyła taneczna interpretacja piosenek w wykonaniu Marysi Miś-
kiewicz.

Przerywnikiem muzycznej uczty były pokazy w wykonaniu 
laureatów szkolnego konkursu „Ukryty Talent”. Widzowie mo-
gli usłyszeć: Julkę Janakowską z utworem zagranym na pianinie, 
Jasia Galickiego na saksofonie i Julkę Gąsiorowską na wiolon-
czeli. Zuzia Mendelska i Zosia Grzegorzewicz zaprezentowały 
piosenkę „Tyle słońca w całym mieście”, Dominika Żeglarska 
zaśpiewała piosenkę „Żyj” przy własnym akompaniamencie na 
pianinie. Pokazy muzyczne urozmaiciła tańcem Milena Górecka. 
Piękną animowaną interpretację wiersza „Na straganie” zapre-
zentowała Marysia Drapińska, a bracia Iwo i Ludwik Staniszew-
scy przedstawili swój talent w układaniu kostki Rubika.

Pragniemy serdecznie podziękować osobom, które włączy-
ły się w przygotowanie tego wyjątkowego Koncertu Talentów. 
Dziękujemy wszystkim za przybycie i hojność. Mamy nadzieję, 
że miłe wspomnienie Charytatywnego Koncertu Talentów zosta-
nie na długo w Waszych sercach.

Środki zebrane w ramach kwesty i kiermaszu zostaną przeka-
zane na rzecz dzieci z Palestyny.

 ~Iwona Kuźniarek, Sara Winiecka, Alicja Gramza
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WZP.6721.32.2018; WZP.7322-185/08

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o unieważnieniu obwieszczenia z dnia 18 maja 2018 r. oraz ogłoszenia, które ukazało się prasie w lokalnej „Sąsiadka-Czytaj (maj, 

2018 r.) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu i terenów przyległych - część Ceradz Kościelnyi Jankowice – dla terenów położonych w centrum Jankowic – część II

Z uwagi na brak otrzymania wszystkich wymaganych uzgodnień projektu planu przez instytucje określone ustawą o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, unieważniam obwieszczenie z dnia 18 maja 2018 r. zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tabli-
cy ogłoszeń tut. urzędu oraz ogłoszenie, które ukazało się prasie lokalnej „Sąsiadka-Czytaj (maj, 2018 r.) o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 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 terminie od 
4 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. z możliwością składania uwag w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2018 r.

Nowy termin wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 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 zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób przewidziany w ustawie tj. przez ogłoszenie opublikowane w prasie lokalnej 
„Sąsiadka-Czytaj” oraz przez obwieszczenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Jankowicach przy ul. Edmundowskiej

Lp. obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza 
(w tym 23%VAT)

Wysokość wadium Postąpienie minimalne

1. Jankowice 137 3156 PO1P/00238796/7 205.140,00 zł 10.257,00 zł 2.060,00 zł

Przeznaczenie 
nieruchomości

zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Chronionego Krajobrazu, część Jankowi-
ce – obszar IIJ1M2, zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr V/ 24 /2006 z dnia 28 grudnia 2006r. opubl. 
w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2007r, poz. 1604, działka 137 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej 
– symbol M4.

Opis nieru-
chomości

działka nr 137 jest niezagospodarowana, nieogrodzona, ma kształt regularny zbliżony do trapezu, położona jest przy dro-
dze o nawierzchni asfaltowej (ul. Edmundowska). Teren działki jest częściowo płaski (około 1/3 powierzchnia działki) 
a w znacznej części jest pochyły i zarośnięty drzewami i krzakami. Bezpośrednie sąsiedztwo działki to tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny upraw rolnych. Na terenie działki (narożnik blisko krawędzi drogi) posadowiony 
jest słup napowietrznej linii energetycznej. Po drugiej stronie ulicy znajduje się ogólnodostępny zespół pałacowo-parkowy. 
W dalszej odległości jest świetlica wiejska, boisko do piłki nożnej, skwer do gry w szachy z ławkami oraz plac zabaw dla 
dzieci. W odległości 2 km znajduje się przedszkole i szkoła podstawowa. Działka ma bardzo dobre połączenie z ulicą Po-
znańską – drogą krajową 92. 
W ulicy Edmundowskiej znajdują się sieci: energetyczne, wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne. 

I n f o r m a c j e 
dodatkowe

w/wym. nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań nabywcy poniosą koszty notarialne i sądowe

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 15 stycznia 2018 roku o godz. 1000 w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznańskiej 
94 - Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 23 kwietnia 2018 roku o godz. 1000 w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 
- Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 lipca 2018r. o godz. 11oo (środa) w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznań-
skiej 94 - Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-
wej 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 drugiego małżonka zawiera-
jącym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru 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, 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. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) upłynął w dniu 19 paździer-
nika 2017r. W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania 
dostępne są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl. 

Dodatkowe informacje można uzyskać: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, 
pok. 6, tel. 61-89-59-261. 
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WZP.6721.17.2018, WZP.6721.3.2017
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXIII/811/2014 z dnia 25 marca 
2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Lusowo, Batorowo, Sady i Swadzim, po-
między ulicami: Nową i Stefana Batorego a drogą ekspresową S11.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXIII/811/2014 z dnia 25 
marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Lusowo, Batorowo, Sady i Swadzim, 
pomiędzy ulicami: Nową i Stefana Batorego a drogą ekspresową S11 w dniach od 25 czerwca 2018 r. do 24 lipca 2018 r., ul. Poznańska 115, 
w godzinach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 23 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.14:00.

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdyż przedmiotowa zmiana 
planu miejscowego stanowi niewielką modyfikację dotychczasowych dokumentów i nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowi-
sko. Zgodę na odstąpienie od procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyraził Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu.

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Sukcesy naszych uczniów
Zbliża się koniec roku szkolnego i cała społeczność 

Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Przeźmierowie 
jest dumna z osiągnięć naszych uczniów. Możemy po-

chwalić się zarówno sukcesami z nauk matematyczno-przy-
rodniczych, jak i sportowymi.

Kolejny raz mamy Finalistę Wojewódzkiego Konkursu Ma-
tematycznego dla uczniów szkół podstawowych – to Mateusz 
Banaszak, który ma już zapewniony wstęp do wybranej szkoły 
średniej, gdyż w zeszłym roku szkolnym otrzymał tytuł Laure-
ata Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego.

Jak co roku nasi reprezentanci uczestniczyli w konkursach 
przedmiotowych.74 uczniów naszej szkoły wraz z ponad 6 mi-
lionami uczestników całego świata przystąpiło do rozwiązywa-
nia zadań w ramach Międzynarodowego Konkursu Matema-
tycznego Kangur. Była to najliczniejsza na świecie manifestacja 
matematyki. Najdalej „skoczył” Julian Domański, który otrzy-
mał wynik bardzo dobry. Uczniowie naszej szkoły łącznie zdo-
byli 10 wyróżnień – 6 w klasach 2-3 i 4 w klasach 4-7.

Nasi przedstawiciele uczestniczyli też w Ogólnopolskim 
Konkursie Nauk Przyrodniczych ,,Świetlik”, którego celem jest 
rozpowszechnianie nauk przyrodniczych. Na uwagę zasługuje 
nowatorska formuła, polegająca najpierw na przeprowadzeniu 
doświadczeń w szkole lub w domu, a następnie na napisaniu 
konkursowego testu. 

Cztery ogólnopolskie nagrody w tegorocznej edycji konkursu 
,,Świetlik” otrzymało trzech uczniów z klas trzecich i jeden pią-
toklasista, a uczennica klasy szóstej zdobyła wyróżnienie.

 Skakaliśmy wysoko nie tylko na „Kangurze” i „Świetliku”, 
gdyż obecny rok szkolny dla naszej szkoły to również liczne 
sukcesy sportowe. Jesteśmy dumni z naszych reprezentantów 
i nauczycieli, którzy przyczyniają się do rozsławiania sportowe-
go ducha szkoły. Wśród największych sukcesów możemy po-
chwalić się: 

I miejscem w finale Wojewódzkim W Halowej Piłce Nożnej 
Chłopców,

I miejscem w finale Wojewódzkim W Drużynowych Biegach 
Przełajowych,

V miejscem w finale Wojewódzkim W Czwórboju Lekkoatle-
tycznym 

miejsca V - VI w finale Wojewódzkim W Badmintonie.
Te oraz inne sukcesy na szczeblach powiatowych i rejono-

wych zaowocowały III miejscem w Klasyfikacji Sportowej 
Szkół Powiatu Poznańskiego. 

Cieszymy się, że mamy w gronie uczniowskim tak wielu wy-
bitnych matematyków, przyrodników i sportowców. Wszystkim 
zwycięzcom oraz tym, którzy wzięli udział w tych intelektual-
nych i sportowych rozgrywkach, serdecznie gratulujemy i za-
chęcamy do udziału w kolejnych edycjach. Trzymamy za was 
kciuki w przyszłym roku szkolnym. 

 ~J.M.
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Wakacje, znowu są wakacje! 
Mieszkańcy gminy Tarnowo Pod-
górne - zapraszamy do spędzenia 

pierwszego dnia wakacji razem z nami przy 
stadionie GKS Tarnovii. Mamy niezliczoną 
ilość atrakcji.

Rodzice zabierzcie swoje dzieciaki, 
a dzieciaki zabierzcie rodziców za ręce i wi-
dzimy się 23 czerwca! Dmuchany zamek do 
skakania, zjeżdżalnia czy bramka celnościo-
wa. A może wyścigi na skrzynkach albo sla-
lom w alkogoglach? Zabawy są przewidzia-
ne dla dzieci w każdym wieku, nawet tych 
po maturze :) Ta sobota to fantastyczna oka-
zja do spędzenia czasu rodzinnie w miłym 
towarzystwie sąsiadów z gminy Tarnowo 
Podgórne.

Goście z żyłką rywalizacji będą musieli 
się wykazać współpracą przy przeciąganiu 
liny i na wieloosobowych nartach, a dziecia-
ki będą pod wrażeniem gigantycznej djen-
gi i gigantycznych warcab. Tego dnia musi-
cie być z nami! Zapamiętajcie - 23 czerwca, 
sobota, stadion GKS Tarnovia w Tarnowie 
Podgórnym. Prosimy o parkowanie pojaz-
dów na parkingu szkolnym. Parking klubo-
wy będzie niedostępny. Do zobaczenia!

Projekt klubu sportowego jest współfinanso-
wany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

W niedzielę, 10 czerwca, przy okazji odbywającego 
się II turnieju eliminacyjnego Grand Prix Gminy 
Tarnowo Podgórne w siatkówce plażowej został ro-

zegrany turniej pokazowy siatkówki na siedząco w wykonaniu 
drużyny KS Indra Kaźmierz. 

Ta dyscyplina sportowa charakteryzuje się wymogiem 
dotykania podłoża częścią pośladka w momencie odbicia, 
niższą wysokością siatki oraz nieco zmniejszonym polem 
gry. Poza tym pozostałe zasady praktycznie nie różnią się 
od zasad siatkówki powszechnie nam znanej. Ponadto od-
miana ta wyróżnia się znacznie szybszą, dynamiczniejszą 
i wymagającą niezwykłego refleksu grą. W zawodach rangi 
Mistrzostw Polski mogą występować zarówno osoby nie-
pełnosprawne jak i osoby w pełni zdrowe. 

W tarnowskim turnieju wystąpili między innymi aktual-
ni zdobywcy Pucharu Polski Marek Pruchnik, Maciej La-
tawiec, Błażej Szubstarski oraz utytułowani, wielokrotni 
zdobywcy Mistrzostw Polski i Pucharu Polski, występują-

Turniej pokazowy siatkówki
na siedząco na Termach

cy również w barwach reprezentacji Polski Piotr Truszkow-
ski i Michał Wypych. Szacunek i wielkie słowa uznania dla 
tych zawodników.

~Błażej Szubstarski

Pierwszy dzień 
wakacji z GKS
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Podziękowania 
badmintonistów
W dniach od 11 do 13 maja, w Tarnowie Podgórnym, 

odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w Badmintonie Wielkopolska 2018. Pragniemy jesz-

cze raz podziękować wszystkim sponsorom oraz rodzicom, któ-
rzy zaangażowali się w organizację tej imprezy:

Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne Tadeuszowi Czajce,
Autoryzowanemu Dealerowi Samochodów KIA - DELIK, 
Firmie DAFFI, 
Firmie Strauss Cafe Poland, 
Firmie Badminton Polska, 
Firmie Kawasaki Badminton Polska, 
Magdalenie Naskręt – ubezpieczenia, 
Przemysławowi Felskiemu za wystrój kwiatowy hali,
Tancerzom z Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego 

„Modraki” i kierownikowi Zespołu Agnieszce Dolacie, 
Mażoretkom z choreograf Gabrielą Drewniak, 
Młodzieżowej Orkiestrze Dętej pod kierownictwem kapel-

mistrza Pawła Joksa,wszystkim rodzicom, którzy przygotowali 
słodki poczęstunek.

Turniej otrzymał bardzo wysokie oceny za organizację. Bez 
Państwa pomocy nie byłoby to możliwe. DZIĘKUJEMY!
 ~Organizatorzy 

GKS Tarnovia to największy klub w gminie Tarnowo 
Podgórne. Mamy tu lekkoatletykę, triathlon, hip-hop, 
pływanie i piłkę nożną. W sezonie 2017/18 wystawi-

liśmy do walki aż trzy piłkarskie drużyny seniorskie, z czego 
dwie właśnie uzyskały awans!To wielki sukces zawodników, 
trenerów, klubu i kibiców. II zespół Tarnovii, prowadzony przez 
trenera Marka Bartkowiaka, rozpoczynał tegoroczne rozgrywki 
w A klasie. III zespół, prowadzony przez trenera Artura Dornę, 
zaczynał w B klasie. Teraz z radością i dumą mówimy: gratulu-
jemy awansu!

II zespół Tarnovii kolejny sezon rozpocznie w lidze okręgo-
wej, a III zespół w klasie A. Czy powtórzą ten sukces za rok? 
Zapraszamy do śledzenia poczynań piłkarzy na boiskach w Tar-
nowie Podgórnym i Baranowie. Jeszcze raz gratulujemy i dzię-
kujemy za walkę przez cały sezon. Na koniec należy dodać, że 
GKS Tarnovia to projekt współfinansowany przez Gminę Tar-
nowo Podgórne. ~Jakub Brodewicz

Dwa awanse  
w seniorach Tarnovii!

Zawodnicy UKS Atlas z sekcji crossmintona po raz 
pierwszy brali udział w Mistrzostwach Polski. Cros-
sminton to sport dla wszystkich, zarówno dorosłych jak 

i dzieci. Boisko do gry to dwa kwadraty umieszczone w odle-
głości dostosowanej do poziomu umiejętności graczy. Każdy 
gracz zajmuje jeden kwadrat i broni go, próbując jednocze-
śnie odbić rakietą speedera (lotkę) w pole przeciwnika. Mecze 
rozgrywane są w wielu kategoriach zarówno dla pań jak i dla 
panów (open, 40+, 50+) oraz dla dzieci i młodzieży: do 12, 
14 i do 18 lat. Nasi zawodnicy najpierw rozgrywali mecze 
w grupach, najlepsi awansowali do walki o miejsca na po-
dium. W kategorii do 12 lat Maksymilian Kozicz zajął drugie 
miejsce, a trzecie – Maria Wach i Anna Augustyniak. W kat. 
do 14 lat Michał Czerwiec był trzeci, a Bartosz Szymanow-
ski – piąty.

W zawodach wzięła udział również prowadząca sekcję Jo-
anna Kapłon, która została wicemistrzynią Polski w kategorii 
40+. Serdecznie gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów, 
a chętnych zapraszamy do naszej sekcji. ~Paweł Kapłon

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Mistrzostwa Polski 
w crossmintonie

Sezon szermierczy zbliża się ku końcowi, a nasze szpa-
dzistki mają na koncie kolejne udane występy. Kaja Pa-
toleta zajęła ósme miejsce w finale, a Hanna Depta wy-

sokie 12 miejsce w XVI Międzynarodowy Turniej w Szpadzie 
„O Miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty”, który odbył się 
12 maja w Krakowie. W zawodach tych startowała cała krajo-
wa czołówka zawodniczek z kategorii dzieci oraz zawodniczki 
z Ukrainy i Białorusi. Jeszcze jedna nasza zawodniczka, Han-
na Hałas, zakończyła zawody na 49. miejscu.

Jeszcze lepiej powiodło się Hannie Depta w Szczecinie, gdzie 
tydzień później była druga w kategorii młodziczek na XI Tur-
nieju Szermierczym „Puchar Gryfka”.

 ~Paweł Kapłon
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Kolejne udane 
starty szermierzy
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Podczas 4. kolejki rozgrywek Tartan League doszło do 
pojedynków sąsiadów w tabeli. Lider zagrał z wicelide-
rem, trzecia drużyna z czwartą, a piąta z szóstą. W hicie 

kolejki padł remis satysfakcjonujący przede wszystkim grupę 
pościgową: Sporting TP mimo jednobramkowego prowadze-
nia po pierwszej połowie dał strzelić dwa gole drużynie Dyna-
ma. Dopiero w końcówce udało się wyrównać i zdobyć jeden 
punkt. Pozostałe dwa mecze nie miały aż tak emocjonującej 
historii i zakończyły się pewnymi zwycięstwami Galacticos 
TP oraz 9 Trefl.

W rezultacie tych rozstrzygnięć spadła przewaga nadal lide-
rującego Sportingu nad resztą stawki – dystans dzielący miejsce 
czwarte od pierwszego wynosi zaledwie dwa oczka. Na prze-
ciwnym biegunie nadal drużyna Lwów, która dotąd nie zdobyła 
punktu.

Wyniki 4. kolejki TL:
Sporting TP – Dynamo Wschód 2:2 (1:0)
9 Trefl – Zachodnie Lwy 6:4 (3:2)
Galacticos TP – Tarnowo United 6:1 (3:1)
W zamykającej pierwszą rundę ligi 5. kolejce zmierzą się ze 

sobą w United z 9 Trefl, Dynamo z Galacticos i Lwy ze Spor-
tingiem.

Maj był także miesiącem długo oczekiwanej inauguracji roz-
grywek Tartan Cup, które począwszy od bieżącego sezonu to-
czą się w odświeżonym formacie – fazę grupową zastąpił po-
tencjalnie ciekawszy system pucharowy do dwóch przegranych. 

Tymczasem na Tartanie

Nie zabrakło niespodzianek – pierwsze porażki odnieśli (a tym 
samym spadli do „drabinki przegranych” aktualni mistrzowie 
ligi – Sporting (po dogrywce z 9 Trefl) oraz pucharu - Tarnowo 
United (ich porażka z Pavilonem CF przerwała aż trzyletnią se-
rię 14 kolejnych pucharowych zwycięstw!). Grono pechowców 
uzupełnili TP Kula i Zachodnie Lwy.

Wyniki 1. rundy TC:
Sporting TP – 9 Trefl 0:2 dogr. (0:0, 0:0)
Dynamo Wschód – TP Kula 15:4 (9:0
Tarnowo United – Pavilon CF 3:4 (1:2)
Zachodnie Lwy – Galacticos TP 0:5 (0:0)
W czerwcu poznamy pierwsze drużyny wyeliminowane z Pu-

charu – w meczach ostatniej szansy zagrają Sporting z TP Kulą 
oraz United z Lwami. Zwycięskie ekipy swoje najbliższe pu-
charowe pojedynki stoczą w lipcu.

Wszystkie informacje na temat rozgrywek na bieżąco umiesz-
czane są na naszym fanpage’u: fb.com/Tartan League. ~TL

Taki dystans liczył GWiNT Ultra Cross, czyli bieg na 
trasie Grodzisk Wielkopolski – Wolsztyn – Nowy To-
myśl. W kategorii kobiet zwyciężyła Jolanta Witczak. 

Biegaczka z Lusowa pokonała dystans 161 km w 24 godz. 2 
min. 52 sek. Ten sam dystans przebiegła również jej siostra 
Wiesława Karkowska, która triumfowała w swojej kategorii 
wiekowej. Obie znalazły się w gronie siedmiu kobiet, które 
ukończyły ultra maraton. Start i meta GWiNT-a Super (na-
zwa pochodzi od pierwszych liter tych miast) zlokalizowa-
ne były w Grodzisku Wlkp. Uczestnicy najdłuższego biegu 
wystartowali 11 maja o 18.00. Linię mety w grodziskim par-
ku wszyscy mieli przekroczyć najpóźniej w sobotę do 21.00. 
Łącznie wystartowało 99 biegaczy, w tym 14 kobiet. Dystans 
Super ukończyły 54 osoby.  ~Ania Lis

 fot. facebook.com/ultragwint

100 mil Brąz do kontuzji
Brązowy medal mistrzostw Europy seniorów w taekwon-

do olimpijskim wywalczył Karol Robak. Taekwondzi-
sta wystartował w kategorii 68 kg. Mistrzostwa odby-

ły się w rosyjskim Kazaniu. Pochodzący z Góry sportowiec do 
treningów wrócił w styczniu – roczna przerwa spowodowana 
był kontuzją kolana. Zawodnik AZS Taekwondo Poznań jest 
m.in. srebrnym medalistą Igrzysk Europejskich w Baku, brązo-
wym Mistrzostw Europy w Nalcziku oraz uczestnikiem igrzysk 
w Rio de Janeiro.  ~ Ania Lis

 Fot. Archiwum AZS Taekwondo Poznań
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Ogólnopolski Mały Wyścig Pokoju odbył się w tym 
roku już po raz 59. Wszystkie trzy etapy rozegrano 
na Torze Poznań. W klasyfikacji drużynowej KK Tar-

novia Tarnowo Podgórne zajął drugie miejsce. W general-
ce na piątym miejscu uplasował się Kevin Kabaciński, a na 
dziesiątym Jan Kaczmarek. W zawodach, które odbyły się 12 
i 13 maja wystartowało blisko 60 zawodniczek i zawodników 
z klubów: KLTC Konin, UKS MRÓZ Jedynka Kórnik, KTK 
Kalisz, KKS Gostyń, Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów, 
GK Piast Szczecin, KS Stomil Poznań oraz KK Tarnovia.
 ~Ania Lis

Kolarski
wyścig pokoju

Medale z toru

Mistrzowie MMM

Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym – konku-
rencje olimpijskie wyłoniły kolejnych mistrzów 
toru w kat. juniorka, junior, orliczka, orlik. Pierw-

szego dnia rywalizacji złoty medal w sprincie orliczek wy-
walczyły zawodniczki KK Tarnovia – Julita Jagodzińska 
i Aleksandra Tołomanow. Srebro w sprincie drużynowym 
zdobyli Krystian Ruta, Wojtek Bystrzycki, Dawid Burczak 
Łukasz Kowal. Drugiego dnia Młodzieżowych MP srebrny 
medal w keirinie zdobyła Aleksandra Tołomanow. Na zakoń-
czenie zawodów tytuł Mistrza Polski w sprincie indywidual-
nym wywalczyła Julita Jagodzińska, a jej klubowa koleżan-
ka Aleksandra Tołomanow w tej samej konkurencji sięgnęła 
po brąz. Zawody odbyły się na pruszkowskim welodromie 
w terminie 19 – 21 maja.

~Ania Lis
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Trzy medale Międzywojewódzkich Mistrzostw Mło-
dzików zdobyli zawodnicy drużyny kręglarskiej OSiR 
Vector Tarnowo Podgórne. Złote medale zdobyły w pa-

rach dziewczyny Maja Wąsala i Marta Stachowiak. Indywi-
dualną mistrzynią została Marta Stachowiak. Brązowy medal 
w konkurencji par młodzików zdobył Patryk Dworczyk i Artur 
Dziamski. 

Zawody odbyły się w terminie 26-27 maja w Tucholi 
i były ostatnimi startami dla tej kategorii wiekowej w sezo-
nie 2017/2018. ~Ania Lis

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych na rajd 
rowerowy po gminie „WSZYSCY RAZEM”, któ-
ry odbędzie się 30 czerwca o godz. 15.00, długość  

ok. 25 km. Zakończenie w Lusowie kiełbaską z grilla. 
Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisów:

• z zachodniej części Gminy: Michał Dolata, tel. 728 
707 333, start: parking przy Parku 700-lecia w Tarnowie 
Podgórnym (obok Mili),

• ze wschodniej części Gminy: Monika Żuchowska, tel. 
669 500 960, start: Rynek w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 73. 
 Do zobaczenia!

~Monika Żuchowska

Mieszkańcy 
mieszkańcom 
rowerowo

~ sport
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To był bardzo interesujący rok. Graliśmy z Reprezentacją 
Polski U-21, Lechem Poznań, z drugim Lechem Poznań 
i z Polonią Środą Wielkopolską. Ponadto walczyliśmy 

o zachowanie statusu quo po reformie (połączeniu) IV ligi wiel-
kopolskiej. W pewnym sensie był to sezon na szóstkę.

A to ponieważ ostatecznie zajęliśmy 6. miejsce w lidze (6/16). 
Co ciekawe i jednocześnie przygnębiające, na 6. miejsce spadli-
śmy dopiero w przedostatniej kolejce. 

One Man Show
Przez 8 kolejek (7 z rzędu) zajmowaliśmy 2. miejsce (26% 

czasu). Tyle samo czasu spędziliśmy na 3. miejscu. Tym sa-
mym przez ponad połowę rozgrywek zajmowaliśmy miejsce na 
podium. Co poszło nie tak? Dlaczego ostatecznie daliśmy się 
wyprzedzić Kotwicy Kórnik, Unii Swarzędz i Lubuszaninowi 
Trzciance?

Przed rozpoczęciem rundy jesiennej słychać było o inwe-
stycjach zespołu z Gniezna. Po 5. kolejkach Mieszko miało 15 
punktów i stosunek 5-0-0. Po 10. kolejkach 30 punktów i stosu-
nek 10-0-0. Szybko okazało się, że sprawa awansu do III ligi bę-
dzie się raczej toczyć w barażach, bo nikt z naszej grupy nie jest 
w stanie realnie walczyć z liderem. Biorąc pod uwagę nadcho-
dzącą reformę, pozostałe 15 zespołów skupiło się na walce o… 
utrzymanie. W ostatecznym rozrachunku wczesne zapewnienie 
utrzymania przyniosło kilka spotkań o pietruszkę.

Reforma
Od kilku lat walczymy w północnej grupie IV ligi wielkopol-

skiej o awans, który poprzedzają wspomniane baraże. Krótko 
mówiąc, w ostatecznym pojedynku o największy zaszczyt spo-
tykają się zwycięscy grup północnej i południowej (w tym roku 
to Mieszko Gniezno i Victoria Września). To reformie awans 
będzie można uzyskać bezpośrednio, bez rozgrywania „finału”.

Będzie to możliwe ponieważ jesteśmy świadkami łączenia 
dwóch grup IV ligi w jedną. Jakby tego było mało, to dochodzą 
awanse z klas okręgowych i spadki z III ligi. Pomocna w zro-
zumieniu sytuacji będzie poniższa grafika, przygotowana przez 
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.

Od nowego sezonu będziemy mieli do rozegrania 8 kolejek 
więcej, wyjazdy będą dalsze (nawet 200 km), a liga powinna 
prezentować wysoki i wyrównany poziom. W pewnym sensie 
świadczy to o kierunku profesjonalizacji piątego poziomu roz-
grywek. Ktoś może zapytać, czy aby na pewno jest to potrzeb-
ne? I to pytanie nie będzie bezzasadne.

Sezon na szóstkę? 
Podsumowanie rozgrywek 2017/18 w GKS Tarnovii

Najciekawsze wydarzenia
Przypomnijmy sobie co się działo w Tarnovii w minionym se-

zonie. A wspomnień nie brakuje: sezon rozpoczęliśmy 5 sierpnia 
2017 od wygranej 4:0 z Lubuszaninem Trzcianka w Tarnowie 
Podgórnym, a dwie bramki strzelił Bartosz Ślusarski, wzięliśmy 
udział w festynie „Tarnowo na sportowo”, wygraliśmy na wy-
jeździe z Wartą Międzychód 3:1, po serii 9 wygranych meczów 
z rzędu (liga+puchar) przegraliśmy na wyjeździe 1:3 z Miesz-
kiem Gniezno, kilka dni później (ponownie) pokonaliśmy Le-
cha II Poznań w Pucharze Polski, 11 listopada rozegraliśmy 
u siebie sparing z pierwszym Lechem Poznań (0:7) jednocze-
śnie oddając walkowera Lubuszaninowi Trzciance (mimo wielu 
próśb i interwencji związku przeciwnicy nie byli chętni do prze-
łożenia spotkania na następny dzień/tydzień/wiosnę), zorgani-
zowaliśmy II Bal Sportowca w Hotelu 500, rozegraliśmy spa-
ring z kadrą U-21 w Grodzisku Wielkopolskim (0:4), a materiał 
łączynaspiłka z tego wydarzenia obejrzano ponad 40 000 razy 
na YouTube, w półfinale Pucharu Polski przegraliśmy u siebie 
w 1:2 z Polonią Środa Wlkp. tracąc bramkę niemal w ostatniej 
akcji meczu, 4:5 - 9 bramek! Takim wynikiem zakończył się 
nasz majowy pojedynek z Mieszkiem Gniezno – niestety goście 
wygrali, ostatni mecz sezonu wygraliśmy 5:1 ze Spartą Oborni-
ki, choć goście sami sobie strzelili dwie bramki... 

W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić udział Gmi-
ny. Nasz klub to projekt współfinansowany przez Gminę Tar-
nowo Podgórne i serdecznie dziękujemy za kolejny rok wiel-
kiego wsparcia. Cieszy nas również wysoka frekwencja Pana 
Wójta na meczach w Tarnowie Podgórnym. Zamykając wątek 
poprzedniego sezonu już teraz zapraszamy do śledzenia na-
szych zmagań w nowej IV lidze. Pamiętajcie o nas, wracamy do 
gry w sierpniu! Tymczasem trzymamy kciuki za reprezentację 
Polski w Rosji! ~Jakub Brodewicz

~ sport
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Pierwszy Turniej Eliminacyjny Grand Prix Gminy Tar-
nowo Podgórne w Siatkówce Plażowej o Puchar Soł-
tysa Tarnowa Podgórnego Piotra Owczarza odbył się 2 

czerwca. Do rywalizacji stanęło 16 drużyn, z których 6 najlep-
szych uzyskało prawo do udziału w Wielkim Finale. Poziom 
rozgrywek przerósł najśmielsze oczekiwania: oprócz dziel-
nych reprezentantów broniących honoru Gminy można było 
zaobserwować pary z całej Wielkopolski jak i spoza niej (m.in. 
z Leszna, Wrocławia, Międzyrzecza, Sulęcina i Kostrzyna). 
O ile poziom rozgrywek mógł nieco zaskoczyć, o tyle poziom 
organizacji, dzięki zaangażowaniu Rady Sołeckiej na czele 
z Sołtysem Piotrem Owczarzem, zgodnie z przewidywaniami 
stał na bardzo wysokim poziomie. 

Oprócz 6 najlepszych par na uznanie zasłużyła przepełniona 
optymizmem para Monika i Piotr Zakrzewscy, którym niestety 
nie udało się awansować, ale styl w jakim pokazali ducha wal-
ki oraz kilka niekonwencjonalnych, ekwilibrystycznych za-
grań wprawiło w osłupienie niejednego kibica, dzięki czemu 
otrzymali puchar dla Najsympatyczniejszej Drużyny Turnieju. 
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w finale. 

Końcowe wyniki I Turnieju Eliminacyjnego:
1 – Tomasz Kotecki, Tomasz Jaroszczak
2 – Szymon Bułkowski, Wojciech Paniączyk
3 – Adrian Szulc, Rafał Selmoser
4 – Aleksander Poznański, Mateusz Skrzypiński
5-6 – Jakub Matyka, Krzysztof Kuźniak 
5-6 – Andrzej Stankowski, Tomasz Guziałek

Z kolei II turniej eliminacyjny odbył się w 10 czerwca na 
terenie Tarnowskich Term. Tym razem aż 32 drużyny spotkały 
się po to, aby wyłonić spośród nich 8 najlepszych i zagwaran-
tować sobie udział w Wielkim Finale, a także po to, aby wal-
czyć o nagrodę główną turnieju – puchar Prezes Tarnowskich 
Term Anity Stellmaszyk. 

Grand Prix w Siatkówce Plażowej
– turnieje eliminacyjne za nami

Ten Turniej również stał na bardzo wysokim poziomie. Go-
ścilismy też pary z tak odległych miejscowości jak Gdańsk, 
Żnin, Wilczyn, Drezdenko czy Janowiec Wielkopolski. Nie 
zabrakło także lokalnego akcentu w wykonaniu pary Sebastian 
Prill/Mateusz Błauciak, którzy dzielnie bronili honoru Tarno-
wa Podgórnego, jak również żeńskiego w wykonaniu pary 
Oliwia Kurek/Ada Dopierała z Poznania, które mimo młode-
go wieku miały na swoim koncie sukces w postaci V. miej-
sca w Polsce w kategorii młodziczek w siatkówce halowej. Po 
bardzo długich, zaciętych bojach niestety obie pary musiały 
skapitulować i ustąpić miejsca znacznie bardziej doświadczo-
nym i dysponującym lepszymi warunkami fizycznymi zespo-
łom. Na podkreślenie zasługuje fakt zdobycia przez drużynę 
reprezentującą Tarnowskie Termy w składzie Łukasz Rasz-
kowski, Karol Heyka oraz Tomasz Ślósarek Pucharu Fair Play, 
za postawy godne uznania w duchu zdrowej, uczciwej i god-
nej naśladowania sportowej rywalizacji. Zwycięzcom gratulu-
jemy i życzymy równie udanego występu w Wielkim Finale. 
Poniżej klasyfikacja końcowa II Turnieju Eliminacyjnego:

1 – Tomasz Robak, Michał Muszyński,
2 – Michał Paniączyk, Szymon Śmietana,
3 – Bartosz Rubaszewski, Mateusz Ostrowski,
4 – Mateusz Kiersznicki, Denys Marchenko,
5-6 – Krzysztof Witczak, Łukasz Narożny,
5-6 – Roman Pilch, Łukasz Obarski,
7-8 – Oskar Bartkowski, Tomasz Prońko,
7-8 – Damian Górski, Łukasz Szpurka

Wielki Finał Grand Prix w Siatkówce Plażowej odbędzie 
się 17 czerwca na plaży w Lusowie. Zapraszamy do kibi-
cowania!

 ~Błażej Szubstarski
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

~ sport



czerwiec 2018 | sąsiadka~czytaj |    51

GKS Tarnovia to największy klub w Gminie Tarnowo 
Podgórne. Mamy tu lekkoatletykę, triathlon, hip-hop, 
pływanie i piłkę nożną. W sezonie 2017/18 wystawi-

liśmy do walki aż trzy piłkarskie drużyny seniorskie, z czego 
dwie właśnie uzyskały awans!

W sobotę, 19 maja, odbyła się czwarta edycja bie-
gu Rozalińska 13-tka, który od samego początku 
gromadzi na Osiedlu Rozalin w Lusówku biega-

czy z całej Wielkopolski. Już drugi rok z rzędu na długo przed 
zawodami osiągnięty został limit zapisów zarówno w biegu 
głównym, jak i w kategoriach dziecięcych.

Rozalińska 13-tka to unikatowy bieg, którego malow-
nicza, licząca 13 kilometrów trasa, biegnie wokół Jeziora 
Lusowskiego, przez co uznawana jest przez biegaczy za 
jedną z najpiękniejszych w Wielkopolsce. Ważnym czyn-
nikiem jest także pogoda – Rozalińska 13-tka odbywa się 
w maju lub czerwcu, co przeważnie gwarantuje słoneczną 
aurę. Start i meta zawodów znajdują się na Osiedlu Rozalin 
w Lusówku.

Czwarta edycja Rozalińskiej 13-tki za nami

Dwa awanse  
w seniorach 
Tarnovii!

To wielki sukces zawodników, trenerów, klubu i kibiców. 
II zespół Tarnovii, prowadzony przez trenera Marka Bart-
kowiaka, rozpoczynał tegoroczne rozgrywki w A klasie. III 
zespół, prowadzony przez trenera Artura Dornę, zaczynał 
w B klasie. Teraz z radością i dumą mówimy: gratulujemy 
awansu!

II zespół Tarnovii kolejny sezon rozpocznie w lidze okrę-
gowej, a III zespół w klasie A. Czy powtórzą ten sukces 
za rok? Zapraszamy do śledzenia poczynań piłkarzy na bo-
iskach w Tarnowie Podgórnym i Baranowie. Jeszcze raz 
gratulujemy i dziękujemy za walkę przez cały sezon. Na 
koniec należy dodać, że GKS Tarnovia to projekt współfi-
nansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

 ~Jakub Brodewicz

Zwycięzcą biegu głównego, a zarazem całej tegorocznej 
edycji został Piotr Tomczyk z poznańskiego Klubu Sporto-
wego PRO366, który wbiegł na metę z czasem 00:46:25. 
Na drugim stopniu podium znalazł się Mariusz Nowak 
z Różanek, a na trzecim Adam Sobczyński z Międzychodu. 
Najszybszą z pań była Małgorzata Brok z Plewisk. Zawod-
niczka klubu Fehlau Run Team ukończyła bieg z czasem 
0:54:22.

Od 2017 roku w ramach Rozalińskiej 13-tki odbywają 
się także biegi dziecięce. Chłopcy i dziewczynki startują 
w trzech kategoriach wiekowych. Podobnie jak w przypad-
ku biegu głównego, zwycięzcy biegów Junior są nagradzani 
medalami oraz pucharami. Tak samo było w tym roku, a li-
sty startowe biegów dziecięcych zapełniły się do ostatniego 
miejsca na długo przed dniem zawodów.

Rozalińska 13-tka to nie tylko zawody biegowe. Jak co 
roku nie zabrakło atrakcji dla mieszkańców Osiedla Roza-
lin, dzieci oraz przybyłych gości, a także doskonałych na-
gród dla biegaczy. 

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim uczest-
nikom, przybyłym gościom, patronom, sponsorom nagród 
oraz podmiotom zaangażowanym w organizację tegorocz-
nej edycji Rozalińskiej 13-tki. Wierzymy, że w kolejnym 
roku znów uda nam się razem stworzyć wyjątkowe wyda-
rzenie integrujące lokalną społeczność.

 ~Organizatorzy

~ sport
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3 czerwca w Tarnowie Podgórnym odbyła się siódma 
już edycja Biegu Lwa. Impreza przyciągnęła blisko 
1600 zawodników w biegach na 21 i 10 km, a wśród 

nich takich biegaczy jak Henryk Szost, Marcin Chabowski, 
Agnieszka Gortel-Maciuk, czy Dominika Stelmach. Zawo-
dom towarzyszył wielowymiarowy piknik rodzinny z biega-
mi dzieci na czele, a także ciekawe zawody – pokazowy bieg 
na 100 m z udziałem czołowych polskich sprinterów – Sprint 
NOVOL oraz rywalizacja drwali – LION’S TROPHY. 

Główna rywalizacja odbyła się na dystansie półmaratonu. 
Z tropikalną aurą najlepiej poradził sobie Kenijczyk Cosmas 
Kyeva, który uzyskał czas 1:04:55. – Oczywiście jestem 
szczęśliwy, bo zwyciężyłem, ale czas nie jest za dobry ze 
względu na pogodę – jest za ciepło. Trasa jest dobra i szybka, 
ale pogoda jest zła – podkreślił na mecie zwycięzca.

Drugą lokatę wywalczył wspomniany Abel Kibet Rop, 
a trzeci był Polak – Marcin Chabowski.

Wśród pań najlepszą okazała się Agnieszka Gortel-Ma-
ciuk: – Nie spodziewałam się wygranej, ponieważ rywalki 
były znakomite, a ja nie przygotowywałam się pod półma-
raton w ostatnim czasie. Mimo to, udało mi się uzyskać naj-
lepszy wynik na tym dystansie w tym roku. Warunki nie były 
łatwe, więc tym bardziej się cieszę – podkreśliła czterokrotna 
mistrzyni Polski w biegu półmaratońskim. – Biegłam w gru-
pie z innymi zawodniczkami i kolegą Arturem Kernem, który 
był dzisiaj naszym pacemakerem. To on przed startem na-
mawiał nas, żebyśmy zaczęły wolno, bo jest bardzo ciepło, 
dalej dostosowywał tempo do nas, a kiedy już dziewczyny 
się odłączyły i biegliśmy we dwójkę, motywował mnie. Nie 
ukrywam, że czułam presję kolejnej zawodniczki, bo trzy-
mała się na przysłowiowym „ogonie”, dlatego na ostatniej 
prostej mimo że kompletnie nie miałam już siły, starałam się 
przyspieszyć. 

Czas Agnieszki to 1:15:24. Kolejna zawodniczka – Ukrainka 
Oleksandra Shafar – przybiegła na metę z 27-sekundową stratą, 
a trzecia była Kenijka Christine Moraa Oigo – 1:16:26 

Bieg Lwa: znakomici zawodnicy, 
pokaz szybkości i fantastyczni kibice

Bieg towarzyszący – Pogoń za Lwem po raz pierwszy od-
był się na dystansie 10 km. Atestowana trasa przyciągnęła rze-
sze amatorów, ale zachęciła do startu także czołowych polskich 
biegaczy. Zdecydowane zwycięstwo odniósł rekordzista Polski 
w maratonie – Henryk Szost. Jego wynik to 30:45. – Mój or-
ganizm bardzo szybko się odwadnia w takich warunkach i nie 
jestem w stanie tego zmienić. Na wielu imprezach to właśnie 
wysoka temperatura była główną przeszkodą w uzyskaniu war-
tościowego wyniku. Dzisiaj zacząłem ambitnie, po 2:55 pierw-
sze trzy kilometry, ale później temperatura odbierała moc, za-
cząłem się odwadniać, nogi się usztywniały, nie było luzu, który 
pozwalałby na szybkie bieganie. Druga sprawa to brak rywa-
li, w zasadzie od pierwszego kilometra biegłem sam i musia-
łem się dodatkowo motywować, by napierać na wynik, a słońce 
i dość mocne powiewy wiatru odbierały energię – relacjonuje 
Henryk Szost, rekordzista Polski w maratonie. – Nie udało się 
dzisiaj „złamać” 30 minut, ale moim głównym celem są Mi-
strzostwa Europy w Berlinie, do których mam jeszcze 10 ty-
godni, więc gdybym teraz biegał poniżej 30 minut to myślę, że 
na ME nie miałbym co szukać, bo forma przyszłaby za szybko. 

Drugie miejsce zajął Paweł Ochal (31:54), a trzecie – Bartosz 
Majorczyk (33:23).

~ bieg lwa
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Najszybszą zawodniczką dystansu 10 km została Dominika 
Stelmach, która podkreśliła także walory pozabiegowe impre-
zy. – Nienawidzę biegać w upale, ale ponieważ startuję w za-
wodach, w których trzeba ten upał znosić, coraz częściej staram 
się trenować w takich warunkach i przyzwyczajać do wyso-
kich temperatur. Najgorsze, co możemy zrobić to właśnie bie-
gać w nocy, czy wcześnie rano, unikać upału i nagle wystar-
tować w takim biegu o 14. Wtedy nasz organizm kompletnie 
nie jest przygotowany – podkreśliła na mecie Dominika Stel-
mach, zwyciężczyni Wings For Life World Run w Pretorii. – 
To jest fantastyczna impreza, jestem tutaj drugi raz i podobnie, 
jak za pierwszym razem, wszystko co tutaj wokół biegu zostało 
przygotowane naprawdę robi wrażenie. Poza tym nie wiem, czy 
jest drugi taki bieg w Polsce, gdzie całe miasteczko uczestniczy 
w imprezie i tak bardzo się angażuje. Cieszę się, że mogłam tu-
taj być i pobiec – podsumowała. Czas Dominiki to 37:29.

Jako druga na metę dotarła Weronika Hendzielska (40:38), 
a trzecią lokatę wywalczyła Sylwia Nawrocka (43:29). 

Jak co roku mieszkańcy Tarnowa Podgórnego spisali się na 
medal. Kurtyny wodne, domowe punkty odżywcze, transparen-
ty – cała miejscowość żyła biegiem, co podkreślało na mecie 
wielu zawodników. 

Nie tylko długodystansowcy rywalizowali w Tarnowie Pod-
górnym. Po raz pierwszy zorganizowano bieg pokazowy na 100 
m – Setkę NOVOL. Na starcie stanęli: Eryk Hampel, Krzysz-

Nagrody dla najbardziej
zaangażowanych kibiców

O kibicach z Tarnowa Podgórnego głośno już w całej 
Polsce. W tym roku Wójt Tadeusz Czajka postanowił przy-
znać nagrody tym najbardziej pomysłowym i zaangażowa-
nym. Podczas Półmaratonu Komisja konkursowa obejrzała 
stanowiska kibiców na całej trasie i postanowiła przyznać 3 
równorzędne nagrody – otrzymali je: 

- za pomysłowość, humor i radość: rodzina Bartkowia-
ków z ul. Poznańskiej, 

- za doping muzyczny - rodziny Walenciaków, Perzów 
i Neumannów z ul. Cichej, 

- za zaangażowanie międzypokoleniowe - rodzina Weł-
niaków z ul. 23 Października. 

Oficjalnie wyniki zostały ogłoszone podczas Festynu 
z okazji Dni Gminy, w sobotę, 9 czerwca o 21.00. – wtedy 
Wójt wręczył na scenie nagrody. 

Gratulujemy pomysłowości i oryginalności!  ARz 

tof Grześkowiak, Dariusz Kuć, Kamil Masztak, Remigiusz Ol-
szewski i Grzegorz Zimniewicz. Zwycięzcą okazał się Remi-
giusz Olszewski, który 100 m pokonał w 10,42.

- Taka impreza to przede wszystkim wspaniała okazja dla nas 
- zawodników, żeby się pokazać. Myślę, że zawody długody-
stansowe z dodatkowymi atrakcjami, jak ten bieg sprinterski, 
w którym brałem udział i cały piknik, jaki tutaj mamy, to dla ki-
biców ciekawa odskocznia od tradycyjnych imprez biegowych 
– ocenił dwukrotny wicemistrz Polski w biegu na 100 m. - Za-
wsze jestem zmotywowany, bo nasz sport jest bardzo wymier-
ny, nasze czasy mocno na nas wpływają, nie inaczej było i tym 
razem. Moje najbliższe plany startowe to Memoriał Kusociń-
skiego, a w dalszej perspektywie sierpniowe Mistrzostwa Eu-
ropy, gdzie indywidualnie liczę na finał, a może także medal 
w sztafecie.

Podczas niedzielnej imprezy odbyły się także zawody dla 
dzieci i młodzieży – Bieg Lwiątek, w którym w sześciu katego-
riach wiekowych pobiegło blisko 1000 uczestników! Były także 
sztafety rodzinne na dystansie 3x400 m, a także Sztafety Szkol-
ne i Firmowe, które rywalizowały na trasie półmaratońskiej.

Warto podkreślić, że Bieg Lwa to także kilkadziesiąt atrak-
cji zorganizowanych na EXPO Lwa, które dzieli się na różne 
strefy, m.in. sportu, artystyczne, zdrowia, relaksu. Tłumy, jakie 
odwiedziły EXPO świadczą o tym, że pomysły firm z Gminy 
Tarnowo Podgórne są strzałem w dziesiątkę.

Mnóstwo emocji towarzyszyło zawodom drwali – LION’S 
TROPHY, a także przejażdżkom na torze offroad – na kładach 
Polaris. Dopełnieniem imprezy był koncert zespoły Brodacze 
Live Act, który trwał w trakcie zawodów i dodawał biegaczom 
energii na ostatniej prostej oraz Zlot Food Tracków z pysznymi 
przekąskami.

Wydarzenie jest współfinansowane przez Gminę Tarnowo 
Podgórne. Więcej informacji o imprezie znajduje się na stro-
nie www.bieglwa.pl oraz na oficjalnym profilu Biegu Lwa na 
Facebooku. 

~ bieg lwa
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W sobotę, 9 czerwca Lusowo opanowali triathlo-
niści. Na dwóch dystansach indywidualnych, 
w sztafetach oraz w Aquathlonie dzieci i młodzie-

ży wystartowało łącznie ponad 800 osób. Temperatura prze-
kraczająca 30 stopni nie ułatwiała rywalizacji, ale też nie 
przeszkodziła w ciekawym widowisku. 

Lusowo od czterech lat jest gospodarzem Triathlonu Lwa, 
a edycja 2018 jest rekordową.

Dzień rozpoczął się od zawodów dla dzieci i młodzieży 
– Aquathlon został rozegrany na dwóch dystansach 200 m 
pływania + 1 km biegu oraz 400 m pływania + 2 km biegu.

Jako drudzy na trasę ruszyli zawodnicy biorący udział 
w zawodach na dystansie 1/8 IRONMAN (475 m pływania, 
22,5 km jazdy na rowerze i 5,2km biegu). Zwycięstwo od-
niósł Krzysztof Hadas z Poznania, z czasem 1:01:54, dru-
gie miejsce zajął Przemysław Szymanowski z miejscowości 
Końskie - 1:03:23, a trzeci był Michał Marciniak ze Skórze-
wa - 1:04:39.

- Po przyjrzeniu się liście startowej spodziewałem, że będę 
się ścigał z Przemkiem Szymanowskim i tak rzeczywiście 
było. Prowadzenie objąłem na etapie kolarskim i utrzymałem 
je już do końca. Miło było słyszeć doping tak wielu kibiców 
i znajomych – to niewątpliwie plusy starty blisko domu – 
podkreślił na mecie Krzysztof Hadas, młodzieżowy mistrz 
Polski w duathlonie z 2016 roku. – Starty na dystansie 1/8 
traktuję treningowo, skupiam się na „olimpijkach” i na du-
athlonach. Za niespełna miesiąc mam mistrzostwa świata 
w duathlonie, więc dzisiejsze zawody są jednym z przystan-
ków w przygotowaniu do tych mistrzostw. Startuję w nich 
z nastawieniem na walkę o medal wśród młodzieżowców. 

Upalny i emocjonujący
Triathlon Lwa w Lusowie

Wśród kobiet najlepszą okazała się Maria Pytel ze Stara-
chowic – 1:11:07, druga była Joanna Skutkiewicz z Gdy-
ni – 1:14:33, a trzecią lokatę wywalczyła Agata Zachwieja 
z Gniezna – 1:15:01.

W zawodach wziął udział Benjamin Kuciński - jeden 
z czołowych polskich chodziarzy, olimpijczyk z Aten (2004 
r.), który od kilku lat regularnie startuje w zawodach triath-
lonowych.

- Sport uprawiam teraz dla zabawy, nie zmuszam się do tre-
ningu, wychodzę wtedy, kiedy chcę. Takie „ciśnienie” zeszło 
ze mnie 10 lat temu, kiedy zakończyłem karierę chodziarza. 
A triathlon to moja miłość z dzieciństwa. Bardzo się cieszę, 
że ten sport tak bardzo się rozwija i teraz każdy może wziąć 
udział w zawodach triathlonowych – podkreślił na mecie. – 
Dzisiejszy start był ok, a gdyby udało się zająć 2-3 miejsca 
wyżej byłbym naprawdę zadowolony. 

~ triathlon
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Już po południu – o godzinie 13:30 na trasę dystansu 1/4 
IRONMAN (950 m pływania, 45 km jazdy na rowerze i 10,5 
km biegu) ruszyli kolejni zawodnicy. Zdecydowane zwycięstwo 
odniósł Sylwester Swat z Przeźmierowa – najlepszy również 
w edycji 2016 Triathlonu Lwa. Jego dzisiejszy czas to 2:04:36.

- Warunki były dzisiaj na pewno inne, boks i meta są teraz 
w innym miejscu, więc nie jestem w stanie porównać czasów 
z tych dwóch startów. Dzisiaj był to dla mnie rewelacyjny tre-
ning. Najbliższy miesiąc to kolejne starty tydzień po tygodniu 
– najbliższy to Triathlon Charzykowy, więc będzie intensywnie 
– podkreślił na mecie najlepszy zawodnik dzisiejszej rywaliza-
cji na dystansie 1/4. – Od startu byłem na prowadzeniu, przed 
biegiem miałem sporą przewagę, ale mimo to, nie odpuszcza-
łem i do mety biegłem na 100 %. Czasami są dni, w których 
przyjemnie jest uciekać, innym razem wolę gonić i widzieć ko-
goś tuż przed sobą – to dodaje motywacji. Wszystko zależy od 
dnia i nastawienia mentalnego.

Drugie miejsce wywalczył Bogdan Głuszkowski z Sierosła-
wia – 2:11:40, a trzeci był Adam Jaroniec z miejscowości Chy-
by – 2:11:46.

Rywalizacja kobiet była niezwykle emocjonująca. Przez 
większą część zawodów na prowadzeniu była Marta Brukwiń-
ska. Niestety na etapie biegowym zawodniczka z Kościana 
zmagała się ze skurczami, co zaskutkowało nie tylko utratą pro-
wadzenia, ale także miejsca na podium – Marta ukończyła za-
wody na czwartym miejscu.

Najlepszą okazała się Urszula Kafarska z Poznania, która ma 
na koncie zwycięstwo w Triathlonie Lwa w edycji 2015, a tak-
że drugie miejsce z roku ubiegłego. Dzisiejszy wynik Uli to 
2:27:59.

- Muszę przyznać, że jestem bardzo zmęczona. Upały to mój 
największy wróg, więc dzisiejsze zawody były naprawdę wy-
magające. Pływanie poszło w miarę ok, oprócz tego, że na star-
cie było „kotłowanie”, ale tak to zwykle bywa w takiej kon-
wencji startu. Na rowerze jakoś dzisiaj zabrakło chęci walki, ale 
na szczęście na bieganiu byłam w stanie mocniej „przycisnąć”. 
Jestem szczęśliwa – podsumowała zawody najszybsza z pań.

Drugie miejsce zajęła ubiegłoroczna zwyciężczyni – pozna-
nianka Karolina Ruta – 2:30:22, a jako trzecia linię mety minęła 
Barbara Nadolska z Murowanej Gośliny – 2:34:41.

Nie sposób nie wspomnieć o dodatkowej inicjatywie – Tria-
thlonie dla osób niepełnosprawnych, w którym startowali pod-
opieczni Stowarzyszenia TARSON z Tarnowa Podgórnego. 
Trzydziestu fantastycznych sportowców pokazało, że chcieć to 
móc, a ograniczenia są tylko w głowie! 

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Bieg Lwa. Im-
preza jest współfinansowana przez Gminę Tarnowo Podgórne. 
Więcej informacji znajduje się na stronie www.triathlonlwa.pl.

 ~Justyna Grzywaczewska

~ triathlon
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„Nie umiera ten, kto żyje  
w pamięci żywych”

W sobotę 25 maja 2018 roku zmarł
członek Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku nasz kolega

Śp. Kazimierz Królak
Rodzinie Zmarłego

 składamy serdeczne wyrazy 
współczucia

Zarząd, koleżanki i koledzy UTW
w Tarnowie Podgórnym

W dniu 30 maja 2018r. społeczność 
Ceradza Kościelnego pożegnała 

Śp. Kazimierza Królaka 

wieloletniego Sołtysa, Prezesa 
Towarzystwa Polsko-Holenderskiego, 
Prezesa Kółka Rolniczego, człowieka 

z pasją społecznika.
Rodzinie 

najserdeczniejsze wyrazy 
współczucia składa Sołtys i Rada 

Sołecka

10 kwietnia 2018 roku 
zakończyła pielgrzymkę po ziemi  

i odeszła po zasłużoną nagrodę do Pana  
nasza droga koleżanka

Śp. Wandzia Herbus 

Osoba prawego charakteru,
pracowita, szczera, bezinteresowna,

pomagająca potrzebującym i oddana rodzinie.
Emerytowana, wieloletnia kucharka

przedszkola przy ulicy Leśnej w Przeźmierowie.

Serdeczne wyrazy współczucia Małgosi i całej rodzinie

składają emerytki Publicznych Przedszkoli
Gminy Tarnowo Podgórne 

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci” 

 W. Szymborska

Naszej koleżance Joasi wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Taty 

Ś.P . Zdzisława Braciszewskiego
składają

Monika, Asia, Dagmara, Gosia

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami 
doskonalsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy  
i miłość ludzka stoi tam na straży, i wy winniście im cześć. 

    A. Asnyk
 Składam podziękowania dla wszystkich,  

którzy wspierali nas duchowo, okazali wiele serca  
oraz wzięli udział we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej

śp. Zdzisława Braciszewskiego.
Dziękuję ks. Adamowi i Panu Piotrowi. Dziękuję  

za obecność pocztów sztandarowych PZW  
i wszystkich delegacji oraz za przemówienia  

ciepło wspominające osobę mojego Taty.

Bóg zapłać! Joanna Braciszewska-Haraj

Córce tragicznie zmarłego 

Ś.P. Zdzisława Braciszewskiego 
wyrazy szczerego współczucia składają

Dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami, pracownikami 
i Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie 

Podgórnym.

Naszej koleżance 

Ani Łabędzkiej
Szczere wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

TEŚCIOWEJ 

Składa Wójta Tadeusz Czajka  
z pracownikami Urzędu Gminy

Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie, 
jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość…”

     Św. Jan

Z głębokim żalem żegnamy 

Śp. Kazimierza Królaka
długoletniego Sołtysa Ceradza Kościelnego
człowieka bardzo skromnego, pracowitego  

i oddanego mieszkańcom.

Rodzinie, Przyjaciołom i wszystkim, którym był bliski 
najszczersze wyrazy współczucia składa Wójt Tadeusz 
Czajka z pracownikami Urzędu Gminy, Przewodniczący 
Rady Gminy Grzegorz Leonhard z Radnymi oraz Sołtysi
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DAM PRACĘ
• Hotel 500 zatrudni pomoc kuchen-
ną (dorywczo) w tygodniu i w week-
endy. Telefon 618962400, 501246819
• Krawcowe lub szwaczki zatrudnię 
do zakładu w Przeżmierowie . Praca 
stała. 500 10-99-66
• Przyjmę ucznia na praktykę na elek-
tryka – instalacje i ich serwis w rezy-
dencjach. Tel 533 535 605
• Kierowcę z kat D na mały autobus.
zatrudnię .Baza firmy Baranowo.
Chętnie z tej okolicy. Kontakt tel 665-
701-950
• Poszukuję osoby, która doryw-
czo zaopiekuje się dwójką chłop-
ców: 7-letni (zerówka) oraz 2-letni 
(żłobek), w czasie ich choroby lub 
wakacji. Dodatkowo ewentual-
nie odbiór dzieci ze szkoły/żłobka 
i opieka nad nimi do czasu powro-
tu rodziców z pracy (do godziny 
16:30). Telefon kontaktowy: Ania - 
608-788-949.
• Kierowce C + E (kraj) zatrudnię 609-
659-932
• Kierowce C + E zatrudnię, mile wi-
dziany obcokrajowiec tel. 723 401 
060
• Poszukujemy pracownika fizyczne-
go przy budowie sieci i przyłączy ga-

zowych. Tel. 509-653-495 Firma LOK-
GAZ Lusówko
• Przyjmę ucznia w zawodzie mecha-
nik pojazdów samochodowych, Wy-
sogotowo - 508 185 950
• Przyjmę ucznia w zawodzie mecha-
nik pojazdów samochodowych, Wy-
sogotowo - 508 185 950

SZUKAM PRACY
• Kierowca kat. C, doświadczenie, 
wywrotka szuka pracy 694 043 808
• Zaopiekuję się osobą starszą lub 
chorą w weekendy - soboty i niedzie-
le. Posiadam doświadczenie. Tel. 
533-696-051
• Wykonam wszystkie prace ogrodo-
we. Tel. 667 069 745
• Zaopiekuję się dzieckiem lub dzieć-
mi w weekendy - soboty i niedziele. 
Posiadam doświadczenie. Tel. 533-
696-051
• Pani 70, mobilna, sprawna, kom-
puter - szuka pracy na 1/2 etatu. 604 
372 440
• Szukam pracy jako opiekunka oso-
by starszej. Dyspozycyjna, Przeźmie-
rowo, 788 143 914
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Zatrudnimy pracowników
do ochrony obiektów

na terenie miejscowości
Gołuski, Dąbrowa, Tarnowo Podgórne

Kontakt: 607 665 684 

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

Pracownik Ochrony
do obiektu logistycznego

Securitas jest największym na świecie koncernem zaj-
mującym się usługami ochrony. Zatrudniamy w Polsce 
kilka tysięcy pracowników, gwarantujemy przygotowanie 
zawodowe  i rozwój, oferujemy stabilizac ję i dobre wa-
runki pracy. Wykorzystaj szansę na pracę we wciąż roz-
wijającym się zawodzie. Masz doświadczenie – może 
czekamy właśnie na Ciebie?

Zakres obowiązków:
•  ochrona mienia przed kradzieżą 

dewastacją i włamaniem
• kontrola osób
• kontrola i ewidencja pojazdów
•  monitorowanie bezpieczeństwa na 

terenie chronionego obiektu
•  sumienna realizacja obowiązków 

służbowych

Poszukujemy osób:
Dyspozycyjnych
•  z dobrą sprawnością psychofi zyczną
•  sumiennych i zaangażowanych 

w wykonywane obowiązki

Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie
•  umowa o pracę na pełny ETAT, 

premie, dodatkowo płatne 
nadgodziny 
(50% i 100%)

• dogodny system zmian
•  ubezpieczenie NNW (Następstw 

Nieszczęśliwych Wypadków)
•  kompletne, bezpłatne umundurowanie
•  dofi nansowanie do karnetów sportowo 

rekreacyjnych
•  możliwość korzystania z funduszu so-

cjalnego w postaci pożycze, zapomóg, 
dopłat do wypoczynku dzieci (ZFŚS)

•  możliwość awansu i rozwoju zawodo-
wego w strukturach fi rmy

Kontakt:
Dział Rektutacji Poznań
tel. kom. 690 100 306

aplikacje proszę składać przez:
securitas.es-candidate.com
Securitas Polska Sp. z o.o.
ul. Szelągowska 27,
61-626 Poznań

Prosimy o zawarcie klauzuli:
„Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla celów związany ch z procesem rekrutacji realizowanym przez Securitas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 21.”

Lokalizacja:
Sady

k. Poznania

Zatrudnię pracowni-
ków do kostki  

brukowej i klinkieru
Tel: 608 270 421

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488

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

ROLNA 8

600 45 37 27
Osuszanie budynków,

drenaże, izolacje, injekcja 
krystaliczna, wentylacja

609 270 132
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 603 635 878www.ekodom21.pl
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PRACA W WAKACJE
Fabryka Mebli BALMA SA oraz NOTI Sp. z o.o.

- producenci mebli biurowych i liderzy rynkowi w swojej branży.

POSZUKUJĄ OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRACĄ 
W SEZONIE WAKACYJNYM

(lipiec-sierpień 2018)

Charakter pracy: prace pomocnicze przy produkcji mebli – pakowa-
nie, czyszczenie mebli, szlifowanie elementów metalowych, pomoc 
przy obsłudze maszyn, prace magazynowe, proste prace tapicerskie

Praca w Tarnowie Podgórnym, przeważnie w godzinach 6.00-14.00. 
(BALMA) lub 7.00-15.00 (NOTI)

Mile widziani studenci i uczniowie, którzy ukończyli 17 lat.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: osobiście pod adresem Fabryka Mebli BAL-
MA SA, ul. Poznańska 167, 62-080 Tarnowo Podgórne , Dział Kadr;  na adres e-mailowy 
kadry@balma.pl lub telefonicznie (61) 89 66 450

ZATRUDNIMY: PRACOWNICĘ SPRZĄTAJĄCĄ
Podstawowe zadania i obowiązki:
-  utrzymanie czystości w pokojach hotelowych, pomieszczeniach ogólnie dostęp-

nych, na zapleczu według obowiązujących standardów,
-  wymiana bielizny pościelowej i ręczników w pokojach hotelowych oraz ich ewi-

dencja,
- współpraca z pracownikami recepcji oraz obsługi technicznej,
- informowanie przełożonych o wykrytych usterkach w pokojach,
-  przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w szczególności BHP i ppoż.
Wymagania konieczne:
- umiejętność dobrej organizacji pracy,
-  umiejętność oceny sytuacji i zachowania właściwych relacji z gościem,
- umiejętność pracy w zespole,
- rzetelność, dyskrecja, życzliwość, dyspozycyjność.
Mile widziane:
- książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
-  doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy, w tym staże, praktyki.

Aplikować można wysyłając CV na adres: biuro@firmahandlowabn.pl
Telefon kontaktowy: 608 018 538

zatrudni
na obiekt logistyczny w Tarnowie Podgórnym

OPERATORÓW WÓZKA WIDŁOWEGO
u umowa o pracę
u  wynagrodzenie 3500,00 brutto + godziny nocne 50% + nadgodziny 100%
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

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

Na sprzedaż

Niepowtarzalna posiadłość wiejska
w ok. Nowego Tomyśla 

Nieruchomości Grażyna Sobek
tel. 691 977 681
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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

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

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281WIZYTY 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

Piękna na codzień

GABINET KOSMETYCZNY

ul.Rynkowa 53
Przeźmierowo 695-570-390

eva-gabinet.pl

- ZABIEGI NA TWARZ I CIAŁO
- MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA

- MANICURE
- PEDICURE

- DEPILACJA
- HENNA, MAKIJAŻE
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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

01342016_KV1 PZU PRASA S 205x135.indd   1 2016-06-06   15:40:00

Piotr Zaradny 
Agencja PZU w Przeźmierowie 
ul. Rynkowa 75C (Pasaż 1-sze piętro)
tel. 510 452 100  
pzaradny@agentpzu.pl 
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Piotr Zaradny 
Agencja PZU w Przeźmierowie 
ul. Rynkowa 75C (Pasaż 1-sze piętro)
tel. 510 452 100  
pzaradny@agentpzu.pl 

Piotr Zaradny
Agencja PZU Przeźmierowo
Agent wyłączny PZU ŻYCIE

ul. Rynkowa 75C
(Pasaż 1-sze piętro)
tel. 510 452 100
pzaradny@agentpzu.pl

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

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

KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436

www.wibet-bruk.pl
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

RA
TY

Kupię ziemię rolną  
w gminie TP

Tel: 515-766-049

Gimnastyka dla seniorów w Baranowie
lipiec, sierpień - poniedziałki, środy o 18.00 

tel. 604 372 440



czerwiec 2018 | sąsiadka~czytaj |    63

~ reklamy

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 i wewnętrzne 
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne 

 

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

• 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

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

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
515 514 211

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

GEODETA
607 644 710

USŁUGI
WOD-KAN-GAZ

665 949 178
DOB-TECH

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

TRENING
ASERTYWNOŚCI
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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

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

NOWA INWESTYCJA

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

możliwość zaadoptowania poddasza (40m2)

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

Wyprzedaż materacy z magazynu fabrycznego
Syndyk masy upadłości „Dunlopillo” Sp. z o.o. w upadłości, ogłasza, że w dniach:

 
 wtorek 12 i 19 czerwca w godzinach 15.00 – 18.00
 wtorek 3 i 10 lipca w godzinach 15.00 – 18.00
 sobota 7 lipca w godzinach 10.00 – 12.00
 wtorek 7 i 14 sierpnia w godzinach 15.00 – 18.00
 sobota 4 sierpnia w godzinach 10.00 – 12.00

w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Staszica 39 w magazynie C3 (położonym na lewo od wjazdu w 
drugiej linii budynków) odbędzie się wyprzedaż fabrycznie nowych materacy piankowych marki „Dunlo-
pillo” różnych rozmiarów (w cenach 350,-zł materac jednoosobowy: 80;90;120/200cm i 700,-zł materac 
dwuosobowy: 140;160;180/200cm) oraz topperów (100zł za rozmiar 90/200cm i 150,-zł za rozmiar 
140/200cm), pokrowców do materacy i topperów (30,-zł za sztukę niezależnie od rozmiaru), stelaży i 
materiałów do produkcji materacy (brzegi, zamki błyskawiczne, lamówki, taśmy). Szczegóły oferty: tel. 
516 - 167 - 118, mail: ryszard.manikowski@gmail.com 

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
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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

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.

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

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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CHIŃSKI  MARKET  WIELOBRANŻOWY

62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 158

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9.00 – 19.00

sobota 9.00 – 17.00, niedziela 10.00 – 15.00

NISKIE CENY! DOBRA JAKOŚĆ!
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!
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USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

Poznań, ul. Szronowa 14 (Świt)
Pn, śr, czw, pt 17.00 - 18.30

Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1 tel. 606 160 504

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

REHABILITACJA
I MASAŻ
ul. Grabowa 30/3, Lusówko

WIZYTY DOMOWE
Bezpłatna rehabilitacja powypadkowa

Zapisy pod tel. 501 495 002 www.reha-clinic.pl

PORADNIA
DIETETYCZNA

Zaprasza w piątki
od godz. 15.00

 Rejestracja: 608 032 592
Tarnowo Podgórne, ul. Jasna 8

www.twojdietetyk.org

dr hab. Magdalena
Człapka-Matyasik

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

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

WYKONANIE
I NAPRAWA

PROTEZY
ZĘBOWE

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

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

LOGOPEDA
NEUROLOGOPEDA
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

Masaż sportowo-leczniczy 
i klasyczny w domu klienta

Przeźmierowo i okolice
TEL. 887 260 571

GABINET TERAPII NATURALNEJ
ZIOŁOLECZNICTWO, AKUPUNKTURA

TEL. 506 185 279

www.stomatologialusowko.pl

Zapraszam
Małgorzata Zajdler

lekarz dentysta

tel. 733 353 483

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

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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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





Autodrom

Uroczysta sesja Rady Gminy

Sandra Rugała

Anna Wyszkoni (oficjalny profil FB)

Delegacje zagraniczne na chwilę przed oficjalnym powitaniem ze sceny

Miasteczko rowerowe dla najmłodszych

Koncert uczniów i nauczycieli SSM

Uczestnicy festynu

Anna Wyszkoni

Dni Gminy
Tarnowo
Podgórne


