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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!

Wakacje w pełni – wypoczywajmy zatem! Bardzo atrak-
cyjnie wygląda oferta Pałacu Jankowie – zapraszam za-
równo w tygodniu (na warsztaty, spotkania, zabawy), jak 
i w weekendy na koncerty, przejażdżki bryczką, bingo i do 
mobilnego Pokoju Zagadek w pałacowych piwnicach – 
szczegóły na plakacie wewnątrz numeru.

Kiedy większość z nas planuje urlop lub już wypoczywa, 
to na placach budowy wre: m.in. powstaje Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Tarnowie Podgórnym, ruszyła budowa drogi 
Lusowo – Tarnowo Podgórne, wykonawca budowy Szko-
ły Podstawowej w Przeźmierowie też już może rozpocząć 
prace. O tym także piszemy w tym numerze „Sąsiadki – 
Czytaj”.

Zapraszam do lektury! 

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 
w Filii Urzędu w Przeźmierowie

30 lipca (poniedziałek) w godz. 15.00 – 17.00 

Jesteśmy w okresie wakacyjnym. Część dzieci wyjedzie 
na zorganizowane kolonie, czy obozy, a część pozostanie 
w domach. Biorąc pod uwagę dobro najmłodszych warto 
przedstawić kilka rad, które mogą ochronić przed nieprzy-
jemnymi wakacyjnymi sytuacjami. Należy bardzo rozważ-
nie korzystać ze wszystkich przyjemności, jakich dostarcza-
ją wakacje.

Kilka zasad dla najmłodszych:
- zawsze informujcie rodziców lub opiekunów gdzie 

i z kim przebywacie,
- do zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca – 

z dala od jezdni, torów kolejowych, wykopów oraz innych 
miejsc niebezpiecznych,

- jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy desce pa-
miętajcie, że jezdnia to NIE plac zabaw,

- kąpać się możecie jedynie w miejscach do tego wyzna-
czonych – strzeżonych kąpieliskach pod opieką ratowników 
lub osób dorosłych,

- bezwzględnie zachowujcie ostrożność wobec zwierząt, 
nawet te najbardziej z pozoru łagodne mogą być niebez-
pieczne,

- nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru 
z nieznajomym, ani z osobami przygodnie poznanymi,

- pozostając samodzielnie w mieszkaniu ostrożnie ob-
chodźcie się z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi,

- ogniska rozpalajcie w miejscach wyznaczonych, zawsze 
w obecności osób dorosłych, nie bawcie się ogniem,

- pomagając w pracach polowych zachowujcie szczegól-
ną ostrożność: nie dotykajcie maszyn i urządzeń będących 
w ruchu albo pod napięciem. ~Artur Szeląg

Komendant Straży Gminnej

Bezpieczne wakacje
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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 w naszej Gminie będą dostępne pojemniki na odpady zielone?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Czy, w związku z zatwierdzonymi 
darmowymi – od września 
2018 – przejazdami dla uczniów 
zameldowanych w Poznaniu, 
dzieci i młodzież z naszej Gminy 
ucząca się w Poznaniu również 
będzie objęta tym projektem? 

Czy istnieje możliwość lepszego 
skomunikowania polaczenia 
miedzy Tarnowem Centrum 
a przedszkolem „Pod Wesołą 
Chmurką”. 

Kiedy w naszej Gminie będą 
dostępne pojemniki na odpady 
zielone? 

Gmina realizuje własny program, który zapewnia naszym dzieciom i młodzie-
ży darmowy dojazd do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Rozwa-
żymy przystąpienie do poznańskiego programu w roku 2019, po wygaszeniu 

gimnazjów i po przeanalizowaniu zgłaszanych potrzeb w zakresie zmian rozkładu 
jazdy lokalnych autobusów.  

Obecnie poznański Zarząd Transportu Miejskiego i nasz TPBUS nie planują 
zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów linii 813, która obsługuje 
opisany w pytaniu rejon.

Natomiast po wybudowaniu odcinka ul. 27 Grudnia pomiędzy ulicami Cichą 
i Szkolną planowane jest uruchomienie linii autobusowej, której trasa będzie prze-
biegać ulicą 27 Grudnia i dalej ulicą Szkolną w kierunku centrum Tarnowa Podgór-
nego w obydwóch kierunkach. 

Odbiór odpadów BIO odbywa się w naszej Gminie co dwa tygodnie. Odpady 
mogą być gromadzone w workach biodegradowalnych lub brązowych po-
jemnikach. 

Praktyczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie pojemników. TP-KOM jako fir-
ma realizująca odbiór odpadów z terenu Gminy proponuje zainteresowanym miesz-
kańcom użytkowanie pojemników w drodze stosownej umowy. Na początku sezonu 
ogrodniczego (zazwyczaj w kwietniu) firma w miarę możliwości nabywa używanie 
pojemniki na rynku wtórnym, oferując ich dalszą eksploatację. Proszę pamiętać, że 
oferowanie używanych pojemników przez TP-KOM jest wyłącznie formą pomocy 
dla mieszkańców Gminy i dobrą praktyką firmy. Spółka nie ma bowiem takiego obo-
wiązku – w innych gminach, np. w Poznaniu, to mieszkańcy mają obowiązek zakupu 
pojemników we własnym zakresie.

Celem takiej inicjatywy TP-KOM jest przede wszystkim pomoc osobom starszym 
bądź w trudniejszej sytuacji materialnej, dla których zakup nowego pojemnika może 
być dużym obciążeniem. W ramach akcji przysługuje jeden pojemnik (120 l bądź 
240 l) na posesję, oczywiście w miarę ich pozyskiwania. 
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~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości Tarnowski Kompost, doskonały środek poprawiający właściwości gleby w 

atrakcyjnej cenie 1 zł za tonę (netto). Uwaga: cena ta obejmuje tylko sprze-
daż hurtową minimum 50 ton.

Promocja trwa do 31 sierpnia 2018 r.
Więcej informacji – tel. 61 8147 103, 510 911 184.

~ TP-KOM

W oddziale banku BZWBK 
w Tarnowie Podgórnym kró-
lują w tej chwili prace osób 

niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia 
ROKTAR.

Stowarzyszenie działa na terenie gmi-
ny Rokietnica i Tarnowo Podgórne od 
2008 r. Organizuje dla osób niepełno-
sprawnych zajęcia rehabilitacji fizycz-
nej, psychicznej i społecznej, różne for-
my aktywności poprawiając zaradność 
swoich podopiecznych i ich opiekunów.

– Prace to przede wszystkim cudowne 
obrazy, ręcznie robione pudełka i kart-
ki, którymi nasi klienci są oczarowani 
– mówi Mariusz Skrzypczak, Dyrektor 
Oddziału BZ WBK. – Niektórzy kupu-
ją je jako dzieła sztuki, które powieszą 
w swoich domach. 

Niech zamieszczone zdjęcia będą po-
twierdzeniem powyższych słów i zapro-
szeniem do zobaczenia wystawy. Zachę-
camy do zakupu – to dla Stowarzyszenia 

dodatkowe środki pieniężne, które są 
w tego typu instytucjach nieocenione. 
Prace są oryginalne, jedyne i niepowta-
rzalne, a przez co BEZCENNE!

~ BZ WBK

Promocja w TP-KOM

BZWBK sztuką otoczony

Baranowo
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Letni-
skowej

Trwają uzgodnienia z m. Poznaniem w sprawie realizacji 
ul. Nad Miedzą (w granicach m. Poznania)

Trwa budowa placu zabaw przy szkole podstawowej

Trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy 
budowy chodnika w ul. Klonowej (od ul. Wspólnej do ul. 
Wypoczynkowej)

Trwa urządzanie wybieg dla psów

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Platynowej

Batorowo
Trwa procedura wyboru wykonawcy modernizacji bo-
iska

Trwa modernizacja otoczenia stawu

Ceradz Kościelny
Dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę na 
budowę nawierzchni ul. Bocianiej.

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę kolejnego 
etapu chodnika w ul. Kalwowskiej 

Rozpoczęto remont Szkoły Podstawowej

Chyby
Trwa procedura wyboru wykonawcy budowy ul. Szkol-
nej – II etap 

Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 
Kasztanowej

Trwa rozbudowa placu zabaw przy ul. Ogrodowej 

Podpisano umowę na wykonanie siłowni zewnętrznej 
przy boisku 

Góra
Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę ścieżki 
rowerowej do Tarnowa Podgórnego

Jankowice
Trwa budowa II etapu ścieżki rowerowej do Tarnowa 
Podgórnego

Kokoszczyn 
Dokonano wyboru wykonawcy budowy I etapu ścieżki 
pieszo-rowerowej łączącej Kokoszczyn z Tarnowem Pod-
górnym oraz opracowywanie dokumentacji na budowę 
II etapu tego zadania

Trwa modernizacja placu zabaw

Trwa realizacja siłowni zewnętrznej

Lusowo
Trwa budowa ul. Wierzbowej (Lusowo – Tarnowo)

Trwa kolejny etap budowy nawierzchni na ul. Przylesie
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~ aktualności

Rok 2018 upływa Polakom pod znakiem wielkich rocz-
nic. W tym roku mija sto lat od uzyskania przez nasz 
kraj niepodległości, wybuchu Powstania Wielkopol-

skiego, a także od uzyskania przez kobiety praw wyborczych. 
21 czerwca minęła także inna, 78 rocznica śmierci Agnieszki 

Dowbor Muśnickiej. Postać ta jest znana mieszkańcom Gminy 
Tarnowo Podgórne. „Gusia” – tak nazywano ją w domu ro-
dzinnym – była córką generała Józefa Dowbor Muśnickiego, 
głównodowodzącego Powstaniem Wielkopolskim i Agnieszki 
z Korsuńskich. Urodziła się 7 września 1919 r. w Lusowie. 
Należała do pokolenia, które swym pojawieniem się na świe-
cie witało niepodległość Ojczyzny. Była jedynym dzieckiem 
generała, które urodziło się w wolnej Polsce. Matka osierociła 
córkę, gdy ta miała zaledwie roczek, a jej wychowaniem zajął 
się ojciec. Naukę podstawową pobierała w domu. Do gimna-
zjum uczęszczała w Poznaniu, gdzie w 1937 r. zdała maturę, 
potem studiowała w Państwowej Szkole Ogrodniczej w Po-
znaniu. 

 Gdy skończyła 20 lat wybuchła wojna. Wychowana w du-
chu patriotycznym dziewczyna wstąpiła do niepodległościo-
wej organizacji „Wilki”, do której należał m.in. Janusz Ku-
sociński. Organizacja została zdekonspirowana i Agnieszka 
wraz z innymi członkami grupy trafiła do więzienia na Pawia-
ku. Tam została poddana brutalnemu przesłuchaniu. Pomimo 
niewyobrażalnych cierpień nikogo nie wydała. 21 czerwca  
1940 r. została rozstrzelana w podwarszawskim lesie w Palmi-
rach. Było to zaledwie dwa miesiące po śmierci jej siostry, Ja-
niny Lewandowskiej, która jako jedyna kobieta zginęła w Ka-
tyniu.

Pamiętając o tym wydarzeniu członkowie Towarzystwa 
Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie 
już po raz czwarty wybrali się na cmentarz do Palmir. Wraz 
z członkami Towarzystwa do Palmir udali się uczniowie Li-
ceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym, nauczy-
cielka historii i młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. gen. 
Zamojskiej w Poznaniu oraz harcerze z Lusówka i radni Mło-
dzieżowej Rady Gminy.

Autokarowi asystowało 9 motocyklistów z Wójtem Tade-
uszem Czajką na czele. 

Do mogiły Agnieszki podeszliśmy wszyscy razem, prowa-
dzeni przez poczty sztandarowe Towarzystwa oraz liceum 
z Poznania.

 Przy grobie głos zabrała prezes TPGJDM w Lusowie Zofia 
Smolarz oraz Wójt Tadeusz Czajka. Odśpiewano hymn pań-
stwowy, złożono kwiaty i zapalono znicze.

Oprócz grobu Agnieszki uczestnicy wyjazdu upamiętnili 
mogiły Janusza Kusocińskiego i Macieja Rataja. Słynny spor-
towiec i marszałek Sejmu w II Rzeczypospolitej zginęli w ra-
mach eksterminacyjnej akcji AB, mającej na celu eliminację 
polskiej inteligencji, ludzi aktywnych społecznie, elit kultu-
ralnych i politycznych, potencjalnych przywódców walki opo-
zycyjnej, a wiec szczególnie niebezpiecznych dla okupanta.

Wyjazd do Palmir wpisał się już w kalendarz wydarzeń To-
warzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbor Muśnickiego 
w Lusowie i Gminy Tarnowo Podgórne.

~ Aleksandra Ludwiczak

Hołd w palmirskich lasach
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~ aktualności

Dziękujemy za udział w pikniku rodzinnym Retro Show Traktory w Sadach, który 
odbył się 23 czerwca. Podczas imprezy można było skorzystać z wielu darmo-
wych atrakcji („dmuchańce”, strzelnica, animacje dla dzieci, wata cukrowa), 

obejrzeć paradę z udziałem zabytkowych traktorów, wybrać się na przejażdżkę traktorem 
czy samochodem militarnym oraz podziwiać wystawę wag i miar z prywatnego mu-
zeum w Sadach. W trakcie trwania pikniku zaprezentowano również pokaz iluzji 
oraz karate, a wieczór uświetniła orkiestra prowadząc zabawę do białego rana.

O podniebienia gości zadbała pyszna domowa kuchnia prowadzona przez lokal-
ną firmę gastronomiczną oraz właściciele food trucków, serwujący unikalne uliczne 
jedzenie. Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach Budżetu Inicjatyw Społecz-
nych 2018.

~ Marcin Orzeł

RETRO SHOW 
TRAKTORY SADY 2018

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Truflo-
wej

Zawarto umowę na remont świetlicy

Trwa przygotowanie przetargu na budowę II etap budo-
wy chodnika w ul. Ogrodowej.

Lusówko
Uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia Os. Mor-
skiego 

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pie-
szo-rowerowej do Sierosławia 

Trwa opracowanie dokumentacji na modernizację ul. 
Otowskiej – I etap

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Leszczy-
nowej

Trwa rozbudowa placu zabaw

Trwają prace związane z wykonaniem parkingu przy 
Szkole Podstawowej

Wymieniono piłkochwyty, naprawiono ławki i schody 
przy boisku ze sztuczną nawierzchnią

Przeźmierowo
Przekazano wykonawcy plac budowy pod Szkołę Pod-
stawową

Podpisano umowę na kontenerową szkołę podstawową. 

Trwa przygotowanie przetargu na przebudowę ul. Wrzo-
sowej

Trwa opracowanie dokumentacji na dokończenie budo-
wy ul. Dolina (od ul. Łanowej do ul. Leśnej)

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

Trwa rozbudowa placu zabaw na Os. Ptasim

Trwa montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Olszyno-
wej

Ponowne otwarcie ofert w przetargu na budowę kortów 
tenisowych (26.07)

Sady
Zakończono prace związane z I etapem budowy ulic: 
Limbowa, Jaworowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa

Trwa opracowania dokumentacji na przebudowę ul. 
Malwowej

Otwarcie ofert na II etap zagospodarowania terenu wo-
kół świetlicy

Swadzim
Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy bu-
dowy ul. Ogrodowej 

Trwa wybór wykonawcy rozbudowy świetlicy

Podpisano umowę na wykonanie siłowni zewnętrznej 
i rozbudowę placu zabaw

Sierosław
Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy bu-
dowy I etapu ścieżki pieszo-rowerowej do Lusówka (ul. 
Prosta) oraz opracowywanie dokumentacji na budowę II 
etapu tego zadania.
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~ aktualności

„Nasza gmina taka cudna, gdzie jest taki drugi kraj?
Tu przeżyjesz życie cudne, tu przeżyjesz życia maj”.

O tym, jaka cudna jest nasza Gmina, przekonała się 
40-osobowa grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Tarnowie Podgórnym, którą 27 czerwca za-

prosił Wójt Tadeusz Czajka na przejażdżkę autokarem.
Niektórzy z nas, mimo że od wielu lat są mieszkańcami 

Gminy, po raz pierwszy mieli okazję zobaczyć pięknie zago-
spodarowane osiedla mieszkaniowe w Tarnowie Podgórnym, 
Lusówku, Rozalinie czy Chybach. Z okien autokaru widzie-
liśmy wiele wspaniale prezentujących się placówek oświato-
wych i siedzib różnych firm z zagranicznym i polskim kapi-
tałem. Podziwialiśmy rodzime krajobrazy, z soczystą jeszcze 
zielenią, lasami, rzeką Samą i błyszczącą w promieniach słoń-
ca taflą Jeziora Lusowskiego. Mijaliśmy Tarnowskie Termy, 
kościoły, ukryte w parkach pałace i dworki, siłownie na świe-
żym powietrzu, ścieżki rowerowe i place zabaw dla dzieci. 
Dowiedzieliśmy się, w którym miejscu powstanie inwestycja 
oświatowa o profilu zawodowym.

Podczas krótkiej przerwy w świetlicy w Baranowie przeka-
zano nam garść ogólnych informacji o Gminie, inwestycjach 
i działaniach podejmowanych na rzecz licznej grupy seniorów.

Amazon, miejsce dłuższego pobytu naszej grupy. Od dy-
rektora, który nas oprowadzał, dowiedzieliśmy się wielu cie-
kawych rzeczy o początkach firmy (jej założyciel Jeff Bezos 
zaczynał działalność od internetowej księgarni), o sprzeda-
ży, wysyłce (w ciągu jednego dnia można wysłać nawet mi-
lion produktów), pracownikach, różnorodnym asortymencie 
i przetwarzaniu danych w chmurze. Prześledziliśmy drogę 
towaru od dostawy do Amazona aż do wysyłki do klienta. 
Wszystkie produkty mają swoje kody i za pomocą rozbudowa-
nej sieci komputerowej umieszczane są w różnych miejscach, 
a później dzięki kodom wyszukiwane, pakowane i wysyłane 
pod zamówiony adres. Proces szybkiej realizacji zamówienia 
możliwy jest również dzięki rozmieszczonym na halach kilo-
metrom taśmociągów. 

Po wizycie w Amazonie na uczestników wycieczki po Gmi-
nie czekała niespodzianka; smaczny obiad w Lusowie z wido-
kiem na jezioro. Zwiedzanie zakończyliśmy w Tarnowie Pod-
górnym.

Dziękując Wójtowi za zaproszenie mogliśmy z przeko-
naniem potwierdzić, że nasza Gmina jest śliczna. Można tu 
mieszkać, pracować i wypoczywać. Nie ma drugiego takiego 
miejsca. Zwiedzając i podziwiając inne kraje, pamiętać należy, 
że często cudze chwalicie…

~ Maria Zgoła

7 czerwca w Hotelu Andersia odbyła się 
Gala VIII edycji Konkursu „Wielko-
polska Otwarta dla Osób z Niepełno-

sprawnościami”, w którym udział wzięła 
Gmina Tarnowo Podgórne w partnerstwie 
z Fundacją „Nigdy nie jest za późno”. 
W tej edycji zgłosiliśmy projekt „Piękno 
bez granic Poznań 2017” – pokaz, który 
swoją odsłonę miał w kwietniu 2017 r. na 
terenie MTP w Poznaniu, podczas targów 
Look&Beauty Vision. Pokazano wówczas, 
że osoby z Zespołem Downa i niepełno-
sprawne ruchowo nie tylko są wśród nas, 
ale i mają prawo czuć się i wyglądać pięk-
nie. Mają swoje pasje i marzenia, aktyw-
nie uprawiają sport, kochają i są kochane. 
Mogą również wystąpić na scenie!

Podziękowania za uczestnictwo 
w konkursie odebrała I Zastępca Wójta 
Ewa Noszczyńska-Szkurat wraz z wo-
lontariuszkami Anną Łącka i Idą Owcza-

rek – dziewczyny zostały wydelegowa-
ne przez Maję Stępień – prezes fundacji 
i pomysłodawczynię pokazu. Bezsporna 
innowacyjność i oryginalność pomy-
słu oraz fakt, że pierwszy raz w historii 
Poznania i Międzynarodowych Targów 
Poznańskich odbył się tego typu pokaz, 
to wielki sukces i piękny wynik, jakim 
jest integracja ludzi z niepełnosprawno-
ściami z tymi, którzy są pełnosprawni 
i mogą zmienić swoją postawą ich życie. 
Projekt był współfinansowany ze środ-
ków Gminy Tarnowo Podgórne.

~ Monika Mroczkiewicz
Główny specjalista ds. współpracy  

z organizacjami pozarządowymi

Z Wójtem po Gminie

Otwarci na niepełnosprawnych
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Rewitalizacja Pałacu Jankowice została zgłoszona do Plebiscytu w Konkursu 
Modernizacja Roku 2017 – do 9 sierpnia potrwa głosowanie internetowe. 
Na wybraną propozycję można oddawać głos codziennie (z jednego IP – nie 

trzeba podawać żadnych danych osobistych). 
Zwycięży projekt, który zdobędzie największą liczbę głosów (1 adres IP może 

oddać może maksymalnie 1 głos na 1 obiekt w danej kategorii raz na 24 godziny). 
Aby oddać głos na Pałac, należy wejść na jego podstronę www.modernizacja-

roku.org.pl/plebiscyt, wybrać Użyteczność publiczna, a następnie kliknąć przycisk  
„Zagłosuj”. Liczba głosów w rankingach aktualizuje się natychmiast. 

~ ARz (info Biuro Konkursu)

Zagłosuj na Pałac

W dniu 15 czerwca w Urzędzie Gminy w Tarno-
wie Podgórnym Wójt Tadeusz Czajka spotkał się 
z Komendantką Szczepu 244 PDH im. Batalionu 

NOW/AK GUSTAW phm. Joanna Barełkowską. Okazją było 
przekazanie na potrzeby szczepu zakupionych przez Gminę 

czterech namiotów harcersko-wojskowych 10-cioosobowych 
o łącznej wartości ponad 10 tys. zł. Wyrażając wdzięczność 
w imieniu wszystkich harcerzy jej szczepu podharcmistrzy-
ni Joanna podkreśliła, że jest to dla nich „życiowa” sprawa, 
ponieważ umożliwia zorganizowanie już w tym roku obozów 
harcerskich, będących najciekawszą formą wypoczynku, ale 
również kształtowania charakteru młodych ludzi.

Wójt, przekazując namioty, życzył, by służyły one harce-
rzom długie lata i zapewnił, że młodzieżowe organizacje, 
które wychowują młodych ludzi na odpowiedzialnych oby-
wateli stosujących w swoim działaniu zasady moralne, mogą 
zawsze liczyć na wsparcie zarówno Gminy jak i jego osobi-
ście. 

Zakupione przez Gminę namioty już zostały rozbite na 
obozowisku nad jeziorem Podgórnym (!) w gminie Drezden-
ko.

~ Andrzej Goszczyński
Gł. Specj. ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Lato z nowymi namiotami

Trwa opracowywanie dokumentacji na remont na-
wierzchni ul. Krętej

Trwa projektowanie rewitalizacji Pałacu

Tarnowo Podgórne
Rozpoczęto budowę ul. 27 Grudnia

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Zbożo-
wej i Rolnej (I etap)

Trwa projektowanie kortów tenisowych

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy bu-
dowy I etapu ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Cichej oraz 
procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym zezwo-
lenia na budowę II etapu tego zadania.

Zakończono rozbiórkę starej wiaty oraz trwają prace przy 
przebudowie przystanku autobusowego w Centrum.

Wysogotowo
Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy prze-
budowy zachodniej części pasa drogowego ul. Wierzbo-
wej (na odcinku od ul. Sojowej do ul. St. Batorego)

Trwa projektowanie ul. Pszennej

Pozostałe
Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy mo-
dernizacji oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie 
całej gminy – wymiany 1.171 opraw na energooszczędne 
typu LED

Otwarcie ofert w przetargu na budowę Zespołu Szkół 
Technicznych w Tarnowie Podgórnym (30.07) 

Trwa budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych oraz 
budowa oświetlenia ulicznego w różnych częściach gminy

Trwają remonty w świetlicach i mieszkalnych budynkach 
komunalnych



lipiec 2018 | sąsiadka~czytaj |    9

~ aktualności

I Bal Seniorów

Jest umowa, prace ruszają!
Wójt Tadeusz Czajka i Prezes Zarządu PKOB Wegner 

Bartosz Golis podpisali umowę na budowę Szko-
ły Podstawowej w Przeźmierowie. Odbyło się to 

podczas spotkania w Urzędzie Gminy 15 czerwca, w którym 
uczestniczyli również Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz 
Leonhard i Skarbnik Gminy Katarzyna Jackowiak. 

W nowej części szkoły na parterze znajdzie się 5 sal lek-
cyjnych z zapleczami, świetlica, aula, gabinety pedago-
ga, psychologa, logopedy i sklepik uczniowski. Kolejnych 
5 sal będzie na piętrze, gdzie będą także 2 sale językowe, 

W słoneczną sobotę, 7 lipca, do Pałacu Jankowice 
Rada Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne zapro-
siła na I Bal Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne 

pod patronatem Wójta Tadeusza Czajki. Na to zaproszenie 
odpowiedziało ponad 240 osób, zarówno z siedmiu kół i klu-
bów działających w naszej Gminie i z Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, ale także osoby niezrzeszone. Wśród zaproszonych 
gości byli: I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat i Dy-
rektor Pałacu Jankowice Monika Rutkowska.

Pierwszą, bardziej oficjalną część Balu rozpoczął Przewod-
niczący Rady Seniorów Julian Kiełczewski, który przywitał 
uczestników i życzył udanego popołudnia. Potem nastąpiła 
krótka prezentacja poszczególnych kół i klubów oraz nasze-
go UTW. 

Chwilę później zabawę rozpoczął dj Waldemar. W trakcie 
Balu odbył się konkurs kapeluszowy (osobne kategorie dla 
pań i panów) – jury, któremu przewodziła I Zastępca Wój-
ta miało naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, by wybrać 
najpiękniejsze nakrycia głowy. Atrakcyjnymi przerywnika-
mi były: pokaz senioralnej grupy gimnastycznej i tanecznej 
(przygotowującej się w ramach zajęć „Active Dance” prowa-
dzonych przez Fundację Nigdy nie jest za późno przy wspar-
ciu finansowym Gminy Tarnowo Podgórne), występ „Maryli 
Rodowicz”, w którą wcieliła się seniorka Ewa, a także pokaz 
tanga w wykonaniu zaproszonej pary turniejowej Państwa 
Szulc. Wspólne tańce, posiłki serwowane przez „Kuchnię 
Rafała” oraz przepiękne pałacowe tereny zielone  sprawi-

ły, że na Balu wszyscy byli radośni, zadowoleni i odprężeni. 
Bal trwał do godz. 20.00 (od 15,00!), a uczestnicy bawili się 
świetnie do ostatnich dźwięków dj Waldemara i wyjeżdżali 
specjalnie na tę okazję zorganizowanymi bezpłatnymi auto-
busami TPBUS z niekrywanym żalem „że tak krótko”.  

~ Julian Kiełczewski
Przewodniczący Rady Seniorów

sala komputerowa, pomieszczenie dla prób chóru (studio). 
Na obu kondygnacjach będą toalety i pomieszczenia socjal-
ne. Zaplanowano także windę dla osób niepełnosprawnych.   

Jednocześnie, by uniknąć nauki w trybie dwuzmianowym, 
Gmina wybuduje tymczasową szkołę kontenerową. – Takie 
rozwiązanie zapewni uczniom optymalne warunki do nauki 
na czas budowy – podkreśla Wójt Tadeusz Czajka. 

Zgodnie z harmonogramem prac budowa nowej szkoły po-
trwa do końca stycznia 2020 r. Koszt budowy to 14 mln zł, 
w całości zostanie pokryty z budżetu naszej Gminy. ~ARz 
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Na drugiej „Biesiadzie u Sąsiada” spotkali się miesz-
kańcy Przeźmierowa – tym razem 16 czerwca na ulicy 
Jarzębinowej królowały rytmy latynoskie.  

Projekt ten zwyciężył w Budżecie Inicjatyw Społecznych 
(I edycja 2018). – Cieszę się, że mój pomysł spotkał się po-
nownie z tak pozytywnym przyjęciem – mówi Ireneusz Rem-
balski z Przeźmierowa, pomysłodawca przedsięwzięcia. – 
Zwycięstwa w głosowaniu mieszkańców na pewno się nie 
spodziewałem, ale za takie poparcie bardzo serdecznie dzię-
kuję. 

W tym roku Biesiadę połączono z zawodami wędkarski-
mi na stawach w Baranowie. Zorganizowali je tego same-
go dnia, od rana, wędkarze z Koła w Tarnowie Podgórnym, 
a uczestniczyć mógł każdy, kto posiadał kartę wędkarską. 
Przyszło wielu chętnych, a najlepszym nagrody i puchary 
zostały wręczone podczas wieczornego festynu. 

W czasie zabawy były pokazy taneczne zespołu Punto La-
tino oraz wesołe animacje i konkursy dla uczestników, ale 
przede wszystkim wspólne tańce i rozmowy. Imprezę zakoń-

Biesiada w rytmie latino

DOBRY START
– 300 złotych dla ucznia

Atrakcyjna Gmina

czyła dyskoteka, która trwała do późnych godzin nocnych. 
To kolejny dowód na to, że chcemy się spotykać po sąsiedz-
ku i razem wesoło spędzać wolny czas. 

~ARz

Przypominamy, że w ramach programu „Dobry Start” na 
każde uczące się dziecko rodziny otrzymają 300 złotych 
na skompletowanie wyprawki szkolnej. Wsparcie nie 

jest uzależnione od dochodów w rodzinie.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na 

dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. 
roku życia (dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, 
otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia). Uwa-
ga: świadczenie nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się 
w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkol-
ne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu. Prawa do świad-
czenie nie nabędą też osoby kontynuujące naukę w szkole 
policealnej i w szkole dla dorosłych.

Wnioski można już składać online, np. przez stronę em-
patia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. 

W tradycyjnej papierowej formie zaczną być przyjmowane od  
1 sierpnia w Wydziale Obsługi Klienta Urzędu Gminy Tarno-
wo Podgórne (w bud. C przy ul. Poznańskiej 94) oraz w Filii 
Urzędu w Przeźmierowie (w pasażu przy ul. ul. Rynkowej 
75c). Natomiast wnioski o świadczenia dla dzieci przeby-
wających w pieczy zastępczej należy złożyć w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Słowackiego 10.

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wy-
płatę nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie 
złożony w kolejnych miesiącach, to świadczenie Dobry Start 
zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku. Wnioski przyjmowane będą do 30 listopada dane-
go roku – złożone po tym terminie pozostawia się bez roz-
patrzenia.

~ARz

Nasza Gmina uplasowała się na trzecim miejscu w ran-
kingu Miasta Atrakcyjne dla Biznesu, w kategorii do 
50 tys. mieszkańców. Wyniki konkursu zostały ogło-

szone 27 czerwca, podczas Kongresu Regionów we Wrocła-
wiu. Dyplom odebrał Wójt Tadeusz Czajka na specjalnej gali 
konkursowej.  ~ARz
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16 i 17 czerwca parafia w Lusowie przeżywała uroczy-
stości związane z 730-leciem jej istnienia i 100-le-
ciem poświęcenia kościoła.

Erygowanie parafii miało miejsce 15 sierpnia 1288 roku, 
choć kościół istniał tu już w roku 1244. Jak wskazują doku-
menty, zwłaszcza akta wizytacyjne parafii, obecna świątynia 
jest trzecim kościołem parafialnym miejscowej wspólnoty. 
W 1913 roku zburzono zasadniczą część poprzedniego ko-
ścioła, pozostawiając jednie jego prezbiterium, by stworzyć 
przestrzeń do rozbudowy, a właściwie do stworzenia zupełnie 
nowej świątyni. Ta budowa zakończyła się 100 lat temu kon-
sekracją kościoła, której 23 czerwca 1918 roku dokonał abp 
Edmund Dalbor, Prymas Polski.

POŚWIĘCENIE OŁTARZA
W pierwszym dniu jubileuszu miała miejsce uroczysta Msza 

święta połączona z obrzędem poświęcenia ołtarza stałego. Do-
tychczasowy ołtarz był tzw. ołtarzem przenośnym. Wykonano 
go, by liturgia mogła być sprawowana w duchu reformy poso-
borowej przez kapłana zwróconego twarzą do wiernych. By 
jednak dopełnić wymogów liturgicznych, stawianych świą-
tyniom parafialnym, z okazji 100-lecia konsekracji kościoła 
został przygotowany ołtarz stały, który podczas uroczystości 
poświęcił ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański. 
W kazaniu przypomniał m.in., że naturalnym pragnieniem 
człowieka wierzącego powinna być bliskość względem ołta-
rza, gdzie dokonują się najważniejsze tajemnice wiary.

W uroczystości wziął udział ks. kan. Ignacy Karge, emery-
towany proboszcza lusowski, ks. prał. Marian Lewandowski, 
były dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu i za-
razem projektant ołtarza, oraz grono zaproszonych kapłanów. 

Na jubileusz przybył również Tadeusz Czajka, wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne ze współpracownikami oraz wielu gości 
zaprzyjaźnionych i współpracujących z parafią.

 
PIKNIK 100-LECIA
W niedzielę, 17 czerwca, od południa aż do wieczora miało 

miejsce wspólne świętowania w ramach Rodzinnego Pikniku 
100-lecia. Wydarzenie przygotowane przez lusowskich para-
fian było okazją do wspólnej zabawy oraz prezentacji działal-
ności parafii i należących do niej wiosek. Na scenie prezen-
towały się liczne grupy duszpasterskie, Szkoła Podstawowa 
w Lusowie, przedszkola z Lusowa i Sadów, wystąpiła rów-
nież finalistka „Mam Talent” Julka Kucemba z Lusowa i znana 
z „Hit Hit Hurra!” Julia Mróz ze Sadów. 

Przez kilka godzin dzieci korzystały z zabaw przygotowa-
nych przez Piłkarską Akademię Reissa oraz cieszących się 
niesłabnącym powiedzeniem zabaw plastycznych – robienia 
bransoletek, malowania twarzy oraz malowania akwareli na 
rozstawionych na placu sztalugach. Atrakcją były również po-
kazy przygotowane przez Lusowskich strażaków oraz kurty-
na wodna, która przynosiła orzeźwienie w upalne popołudnie. 

Piknik zakończył koncert finałowy Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne pod dyr. Pawła Joksa. 
A wszystko udało się zorganizować dzięki zaangażowaniu pa-
rafian i przyjaciół parafii, zaangażowaniu sołtysów Lusowa, 
Kobylnik, Sadów i Batorowa oraz przy wsparciu finansowym  
Gminy Tarnowo Podgórne.  ~ Ks. Dariusz Madejczyk

Autor zdjęć: Waldemar Wylegalski

LUSOWSKI JUBILEUSZ
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23 czerwca na obiektach szkoły podstawowej w Tar-
nowie Podgórnym oraz stadionie GKS Tarnovia 
odbyły się XIII Zawody Sprawnościowe Drużyn 

Ratownictwa Ogólnego Formacji Obrony Cywilnej Gmin Po-
wiatu Poznańskiego o Puchar Starosty Poznańskiego.

Przygotowany na zawody tor przeszkód obejmował mię-
dzy innymi przebycie terenu w  warunkach ograniczonej wi-
doczności, posługiwanie się precyzyjne sprzętem gaśniczym, 
udzielanie pierwszej pomocy, a także ustawianie zapory 
przeciwpowodziowej oraz odgruzowanie poszkodowanych. 
Głównym celem zawodów było sprawdzenie przygotowania 
zarówno teoretycznego, jak i przede wszystkim praktyczne-
go do prowadzenia działań ratowniczych w specyficznych 
sytuacjach, a także popularyzowanie problematyki obrony 
cywilnej w społecznościach lokalnych. Po otwarciu zawo-
dów przez Starostę Poznańskiego, Szefa Obrony Cywilnej 
Powiatu Jana Grabkowskiego, Wójt Tadeusz Czajka przywi-
tał zawodników, zaproszonych gości oraz wszystkich kibi-
ców, a następnie przekazał życzenia pasjonujących, a przede 
wszystkim bezpiecznych zawodów. Ponieważ formacje OC 
opierają się niemal w 100% na członkach OSP Wójt wyra-
ził także podziękowania i szacunek druhnom i druhom za 
codzienną działalność i wielkie zaangażowanie na rzecz za-
pewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Po 4-godzinnych zmaganiach 12 drużyn zgłoszonych 
w tym roku do rywalizacji wyłoniono zwycięską drużynę re-
prezentującą Kórnik. Następne w kolejności były reprezen-

XIII Powiatowe Zawody Formacji OC

Kamień na budowie WTZ

tacje gminy: Kostrzyn, Kleszczewo i tzw. „polskie” miejsce 
tuż za podium zajęła drużyna z Lusowa reprezentująca naszą 
gminę – do „pudła” zabrakło jej tylko 2 punktów! 

W ocenie zawodników i gości zawody były perfekcyjnie 
przygotowane przez kolegów z Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego i pra-
cowników (organizatorów) Urzędu Gminy oraz przedstawi-
cieli jednostek organizacyjnych i jednostek OSP Gminy Tar-
nowo Podgórne.

~Andrzej Goszczyński
Gł. Specj. ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

W Tarnowie Podgórnym przy ul. 27 Grudnia, przy 
przedszkolu trwa budowa Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej. 25 czerwca wmurowano tam kamień wę-

gielny. 
W uroczystości udział wzięli Wójtowie Tarnowa Podgór-

nego i Rokietnicy, Radni Tarnowa Podgórnego, Zastępca 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz 
Woźnica, Kierownik tarnowskiego OPS Dariusz Nowakow-
ski, przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych ROKTAR – skarbnik Maria Mruk 
oraz TARSON – prezes Kazimierz Szulc, projektanci Joanna 

i Michał Kapturczak z Pracowni Consultor oraz Wykonawca 
Piotr Bączyk z firmy REMO-BĄCZYK. 

Po odczytaniu i podpisaniu aktu erekcyjnego, dokument 
został włożony do specjalnej tuby i zamurowany w jednej ze 
ścian. Budowę poświęcił ks. Szymon Czarnasiak, wikariusz 
Parafii pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym. 
Następnie goście zwiedzili plac budowy – przewodnikiem 
był architekt Michał Kapturczak, który objaśniał przeznacze-
nie poszczególnych przestrzeni. 

W budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej zaplanowano 
cztery strefy funkcjonalne: 

• warsztat – tu zaprojektowano 10 sal: pracownie głośne 
(stolarska, ceramiczna, ogrodowa i wikliniarska) i ciche 
(krawiecka i tkaniny, komputerowa, edukacyjna i plastycz-
na), pracownia gospodarstwa domowego (w formie kuchni, 
dla 8 osób) oraz muzyczna, 

• sala wielofunkcyjna (na co dzień jadalnia, do wykorzy-
stania również jako sala teatralna, muzyczna, konferencyjna 
i balowa),

• strefa zamieszkania zbiorowego – hostel (dwa pokoje, 
każdy dla 1- 2 osób z łazienka i aneksem kuchennym dosto-
sowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Koszt budowy to 5,5 mln zł – w całości pokryty z budżetu 
Gminy Tarnowo Podgórne. Prace powinny zostać ukończone 
w kwietniu 2019 r. ~ ARz
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Praga – miasto 100 złotych wież (w rzeczywistości jest 
ich ponad 200!) w drugiej połowie czerwca stała się ce-
lem wyprawy dla 50-osobowej grupy mieszkańców Tar-

nowa Podgórnego. Przyjemność takową poprzedzoną mnó-
stwem przygotowań organizacyjnych zagwarantował Sołtys 
Piotr Owczarz we współpracy z Radą Sołecką Tarnowa Pod-
górnego. 

Zwiedzanie tego wspaniałego architektonicznie miasta 
rozpoczęło się od Dworca Głównego, następnie uczestnikom 
podziwiać było dane m.in. Muzeum Narodowe, Plac Wacła-
wa, ogród Franciszkański, piękne kościoły, Teatr Narodo-
wy, Plac Betlejemski, Rynek Staromiejski, Nowy Ratusz, 
budynek Filharmonii, dzielnicę żydowską i dzielnicę pary-
ską. Dzień kolejny to przede wszystkim możliwość spędze-
nia czasu na magicznym wzgórzu Strahov, z którego widok 
rozciąga się na budowaną prawie przez 600 lat Katedrę św. 
Wita, Wacława i Wojciecha na Hradczanach, kościół św. Mi-
kołaja na Małej Stranie, a tak naprawdę na panoramę całego 
miasta. Następnym obowiązkowym punktem był Zamek Pra-
ski, czyli miejsce koronacji królów czeskich i ich ostatniego 
spoczynku, charakterystyczna Złota Uliczka z małymi dom-
kami z XVI w., gdzie tworzyli czescy pisarze, artyści plasty-
cy i poeci oraz najstarszy stojący most na Wełtawie w Pradze 
i drugi najstarszy most w Czechach – Most Karola. Zgod-
nie z planem zwiedzania zabytkowy fort na prawym wzgórzu 
Wełtawy – Wyszehrad oraz wzgórze Petřín z wieżą widoko-
wą na wzór wieży Eiffla stały się celem podróży ostatniego 
dnia w Pradze.  

Nie dzielnica Warszawy,
a stolica Republiki Czeskiej!

W drodze do miejsca docelowego, a także w drodze po-
wrotnej grupa przyjemnie spędziła czas w czeskim Skalnym 
Mieście Adrspach oraz Świdnicy i w Kłodzku odkrywając 
zakamarki twierdzy.

Za perfekcyjny, różnorodny, sympatyczny i bardzo atrak-
cyjny wyjazd w głąb serca Europy – Sołtysowi i Radzie So-
łeckiej Tarnowa Podgórnego ogromne podziękowania skła-
dają wielce usatysfakcjonowani uczestnicy! ~BP

Wyjazdy, wyjazdy

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego 
zapraszają mieszkańców na wycieczki:

21 lipca – jednodniowy wyjazd nad morze 
do Sarbinowa,

19-23 września – kierunek Sandomierz.

Informacje, szczegóły i zapisy:
sołtys Piotr Owczarz,

tel. 603 601 933
 ~ ARz
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W czerwcu odbyły się 3 sesje 
Rady Gminy. Pierwszą z nich 
zwołałem na 5 czerwca 2018 

r. W jej programie znalazło się ostatecz-
nie 21 projektów uchwał. Najważniejsze 
z nich dotyczyły finalizacji długiej i skom-
plikowanej procedury absolutoryjnej, jaka 
trwała od momentu złożenia przez Wójta 
wymaganych prawem dokumentów, do-
tyczących wykonania budżetu Gminy za 
2017 r. Obowiązujący stan prawny na-
kłada na oba organy Gminy szereg ściśle 
sprecyzowanych obowiązków w tym za-
kresie. Dopiero po ich wypełnieniu moż-
liwe jest głosowanie w sprawie udziele-
nia absolutorium Wójtowi. Przez półtora 
miesiąca trwały prace Rady Gminy nad 
przedłożonymi dokumentami. Znaczącą 
rolę w kwestii oceny wykonania budże-
tu Gminy za 2017 r. miały komisje sta-
łe Rady. Cztery z nich wydawały opinie 
w sprawie finansowania przedsięwzięć 
będących w orbicie zainteresowania po-
szczególnych Komisji za rozpatrywany 
okres sprawozdawczy. Komisja Rewi-
zyjna Rady Gminy z kolei, wykorzystu-
jąc zawarte w ustawodawstwie delegacje 
i obowiązki dokonała kompleksowej kon-
troli sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy za 2017 r. wraz ze sprawozdania-
mi finansowymi. Efektem tej pracy było 
wydanie opinii na temat wyżej wymienio-
nych dokumentów. Zarówno najważniej-
sza z opisywanych opinii autoryzowana 
przez Komisję Rewizyjną jak i te wyda-
ne przez pozostałe Komisje były pozy-
tywne. W dyskusji, która z mocy ustawy 
jest immanentną częścią procedury ab-
solutoryjnej, poruszono wiele szczegóło-
wych wątków. Przeważały merytorycz-
ne wystąpienia, jednak jak co roku także 
i tym razem nie obyło się bez formułowa-
nia ocen i opinii o charakterze quasi poli-
tycznym. Wprawdzie stosowanie takiego 
kryterium zdecydowanie wykluczają sto-
sowne ustawy, to jednak głosy tego typu 
nie są przy okazji dyskusji o absoluto-
rium dla Wójta odosobnione. Ostatecznie 
w głosowaniu, w którym wzięło udział 
16 radnych, większością głosów (11 za, 5 
wstrzymujących się) Rada Gminy udzie-
liła absolutorium Wójtowi za wykonanie 
budżetu Gminy za ubiegły rok. Po raz 
ostatni udzielanie absolutorium odbywa-

ło się pod rządami obecnie obowiązują-
cej ustawy o samorządzie gminnym. Ta, 
która obowiązywać będzie od nowej ka-
dencji, zawiera wiele nowych rozwiązań 
w tej kwestii. 

Na recenzowanej sesji, oprócz dość 
znacznej korekty budżetu Gminy na rok 
bieżący, polegającej na dostosowaniu 
planu finansowego do faktycznego prze-
biegu zjawisk, dokonano przyjęcia kil-
ku uchwał o niezwykłej wadze. Jedna 
z nich dotyczyła zmian w porozumieniu 
z Powiatem Poznańskim w sprawie uzu-
pełnienia udziału finansowego Gminy 
w zadaniu polegającym na budowie drogi 
powiatowej Tarnowo Podgórne – Luso-
wo oraz ścieżki rowerowej. To oczekiwa-
ne długo zadanie, które nie doczekałoby 
się realizacji ze strony zarządcy tej dro-
gi Powiatu Poznańskiego, bez znacznego 
wysiłku finansowego ze strony naszego 
samorządu. Kolejna z ważnych uchwał 
dotyczyła wysokości dopłat dla taryfo-
wych grup odbiorców usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne. Polityka naszej Gmi-
ny od wielu lat zakłada pomoc finansową 
tego rodzaju ze środków publicznych dla 
mieszkańców. Rozwiązanie to umożliwia 
obniżkę kosztów ponoszonych przez od-
biorców indywidualnych, korzystających 
z kanalizacji sanitarnej. 

Kolejna sesja Rady Gminy, jaka odby-
ła się 9 czerwca, miała niezwykły i uro-
czysty charakter. Zorganizowaliśmy ją 
dla uczczenia Święta Samorządu Te-
rytorialnego w ramach obchodów Dni 
Gminy Tarnowo Podgórne w okazałych 
wnętrzach odrestaurowanego Pałacu Jan-
kowice. Nie obyło się bez snucia wspo-
mnień z trudnego okresu początków wol-
nego samorządu, niemniej tym razem 
głównym punktem porządku obrad było 
podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy 
naszą Gminą a Kamieńcem Podolskim. 
To ukoronowanie wieloletniej współpra-
cy między naszymi samorządami. 

Trzecią z opisywanych sesji zwołałem 
na 26 czerwca. W czasie jej trwania wy-
daliśmy opinie na temat 26 projektów 
uchwał o różnym charakterze i ważności 
dla funkcjonowania Gminy. Spośród tych 
najistotniejszych wymienić trzeba: zmia-
ny w budżecie Gminy na 2018 r. i w WPF, 

zmianę miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w Tarnowie Pod-
górnym dla terenu przy ul. Sowiej, przy-
stąpienie do opracowania takiego planu 
dla terenu w Batorowie pomiędzy S-11 
a ul. Brzask, zmianę Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Tarnowo Pod-
górne, przejęcie od Miasta Poznania pro-
wadzenia zadania w zakresie zarządzania 
drogą publiczną (ul. Nad Miedzą), prze-
jęcia od Powiatu Poznańskiego zadania 
w zakresie edukacji publicznej polegają-
cego na założeniu i prowadzeniu szkoły 
branżowej I stopnia i technikum. Drobna 
nowelizacja w Gminnym Programie opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi, polega-
jąca na zmianie weterynarza wzywanego 
przez służby w przypadkach, w których 
ucierpiały czworonogi, stała się kanwą 
do ponadgodzinnej dyskusji na temat sta-
nu traktowania zwierząt, które z mocy 
odpowiednich ustaw trafiają pod opiekę 
Gminy. Z kolei projekt uchwały doty-
czący zawarcia porozumienia pomiędzy 
Gminą Tarnowo Podgórne a Gminą Do-
piewo w sprawie określenia wzajemnych 
zobowiązań w zakresie zaprojektowania, 
budowy i zarządzania nowo powstałą 
drogą, stanowiącą połączenie ul. Leśnej 
w Dąbrowie z drogą wewnętrzną wzdłuż 
DW 307 w Dąbrowie wzbudził gwałtow-
ną dyskusję na temat wzajemnych rela-
cji między wymienionymi samorządami 
szczególnie w kontekście nieprzejedna-
nego stanowiska Wójta Gminy Dopiewo 
w sprawie lokalizacji asfaltowni. Dysku-
sja z przewagą argumentów o charakte-
rze społecznym towarzyszyła projektowi 
uchwały dotyczącej określenia maksy-
malnej liczby zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych na terenie Gminy, 
a także zasad ich usytuowania. Podjęcie 
tego tematu to wymóg zmian w ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi nakładającej na 
Radę Gminy nowe obowiązki. Protoko-
ły ze wszystkich sesji są dostępne w pli-
ku audio na stronie internetowej gminy. 
Kolejna sesja Rady Gminy odbędzie się  
31 lipca – zapraszam. 

 ~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Z prac Rady Gminy
Sesje z 3, 9, 26 czerwca
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Super Enduro: 
Rumianek fruwa!

W Rumianku, na specjalnie na tę okazję wybu-
dowanym torze, odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski oraz Puchar Polski Super Enduro. 7 lipca na 

uczestników czekały liczne przeszkody, przejazdy po kamie-
niach i widowiskowe podjazdy – co obserwowała licznie zgro-
madzona publiczność. Organizatorem był Motoklub Wielko-
polski. ~ARz

Umowy na realizację projektów, które zdobyły najwięk-
szą liczbę głosów w głosowaniu mieszkańców w Bu-
dżecie Inicjatyw Społecznych – II edycji 2018, zostały 

podpisane. 28 czerwca Wójt Tadeusz Czajka spotkał się z po-
mysłodawcami. 

– Duża liczba i różnorodność zgłaszanych propozycji, a 
przede wszystkim społeczny odzew w postaci  głosowania po-
kazują, że finansowe wsparcie realizacji pomysłów mieszkań-
ców poprzez Budżet Inicjatyw Społecznych jest potrzebne – 
podkreślił Wójt, podsumowując wyniki ostatniej edycji. 

W drugiej tegorocznej edycji BIS na 7 projektów odda-
no łącznie ponad 1 800 głosów. Najwięcej zdobyło „Święto 
Pyry”, zgłoszone przez Magdalenę Raus z Wysogotowa, po-
tem Turniej piłkarski „Rodzinne Granie” autorstwa Angeliki 
Okupniak i Damiana Skwierzyńskiego z Wysogotowa i Prze-
źmierowa oraz Turniej szachowy, który zaproponowała Hanna 
Chudzik z Przeźmierowa. Inicjatywy te będą zrealizowane do 
końca 2018 r.  ~ ARz

Umowy BIS podpisane

Od lewej: Hanna Chudzik, Wójt Tadeusz Czajka, Angelika 
Okupniak, Dariusz Skwierzyński, Magdalena Raus
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Już dawno żaden mój wspomnieniowy 
artykuł nie wzbudził takiego odzewu 
wśród mieszkańców Przeźmierowa, 

jak ten o dawnych dziejach klubu spor-
towego LZS Morena! Bardzo lubię tego 
typu sytuacje, kiedy coś nad czym się pra-
cowało i przy czym zostawiło wiele ser-
ca nie przechodzi bez echa! Nie jest wtedy 
ważne, czy otrzymuje się reprymendę czy 
pochwałę. Obie smakują wtedy tak samo 
dobitnie świadcząc o tym, że tekst nie tra-
fił w próżnię i nie pozostał obojętny dla 
czytelników. Czego chcieć więcej? Gwo-
li uczciwości informuję, że krytyka doty-
czyła pominięcia nazwisk piłkarzy, bra-
ku umieszczenia dłuższych wspomnień 
trenera i zawodników, czy wreszcie zbyt 
ubogiego serwisu fotograficznego. Były 
też osoby, które zdecydowały się wyra-
zić – jeśli dobrze to odczytałem – rodzaj 
uznania za samo podjęcie tematu, za po-
chylenie się nad osiągnięciami działają-
cych wtedy społeczników z naszej miej-
scowości po to, by młodzież dojrzewająca 
w tamtych trudnych czasach mogła się 
realizować. I by dopełnić komentarzy na 
opisywany temat muszę przekazać też, 
że powszechne były wyrazy nostalgii za 
pełnowymiarowym, wypielęgnowanym 
jak w stolicy Gminy boiskiem do pił-
ki nożnej, na którym ponownie zaistnieć 
mógłby klub z Przeźmierowa z zawodni-
kami stąd. Dla mnie szczególnie ważne 
jest to, że przy okazji tej dwuczęściowej 
opowieści raz jeszcze przypomniana zo-
stała postać Stanisława Kanikowskiego, 
najjaśniejszej gwiazdy spośród panteonu 
społeczników, którzy dla Przeźmierowa 
zrobili najwięcej. Ukochanym dzieckiem 
pana Stanisława był bez wątpienia nieist-
niejący już kort ziemny przy ul. Ogrodo-
wej, funkcjonujący w miejscu, gdzie dziś 
stoi nowe Centrum Kultury. Tenis ziemny 
był ulubionym sportem bohatera tej opo-
wieści. Można zaryzykować twierdzenie, 
że zamiłowanie do sportu i to tego przez 
duże S, to znak rozpoznawczy rodziny 
Kanikowskich. Zmarły w lutym tego roku 
w Szwecji bratanek pana Stanisława, An-
drzej Kanikowski, którego miałem przy-
jemność poznać osobiście, był bowiem 
olimpijczykiem i wielokrotnym mistrzem 
Polski w szermierce. 

Kort rodził się w bólach. Powstawał 
powoli, w czynie społecznym w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Tenis dla wszyst-
kich”, która była pokłosiem sukcesów, ja-

kie w tym sporcie osiągał wtedy na świe-
cie Wojciech Fibak. Twórca tej inwestycji 
mówił mi kiedyś, że mimo dużej niechęci 
do propagandowego charakteru różnych 
akcji w czasach PRL-u zdecydował się do 
tej akurat przystąpić ze względu na drob-
ne środki z budżetu województwa, jakie 
udało się wyrwać na ten cel. Jak zwykle 
pomysł, załatwianie formalności, organi-
zacja budowy, a nawet część fizycznego 
wykonania były udziałem pana Stanisła-
wa. Inwestycja realizowana w trybie czy-
nu społecznego borykała się z wieloma 
typowymi dla tej formy realizacji proble-
mami. Także i w tym przypadku począt-
kowy entuzjazm i euforia zderzyły się ze 
„skrzeczącą” rzeczywistością. W swych 
wspomnieniach twórca idei kortu pisze, 
że szczególne zaangażowanie w pracach 
przy budowie kortu wykazywało pięć 
osób. Niestety nie wymienia ich nazwisk. 
Ja pamiętam panią Dezor z Baranowa oraz 
Michała Apolinarskiego z Przeźmierowa, 
którzy to stale uwijali się przy tym przed-
sięwzięciu. Kort był profesjonalnie zapro-
jektowany i w taki sam sposób wykonany. 
Takie podejście to cecha charakterystycz-
na wszystkiego, co dla mieszkańców robił 
Stanisław Kanikowski. Inauguracja dzia-
łalności obiektu miała miejsce 2 paździer-
nika 1974 r. Z tej okazji Telewizja Poznań 
nakręciła specjalny program. Kort miał 
charakter ziemny z nawierzchnią z mącz-
ki ceglanej, która pochodziła z jednej z ce-
gielni spod Konina. Szatnię kortu najpierw 
stanowiła okazała stara metalowa wiata 
przystanku autobusowego, która pocho-
dziła z okolicy ul. Budowlanych. Podczas 
remontu trasy E8 jako obiekt wybudowa-
ny w czynie społecznym wiata owa zosta-
ła przejęta przez Sołectwo na opisany wy-
żej cel. Później szatnię stanowił niewielki 
drewniany domek, do którego dobudowa-
no małe murowane pomieszczenie, w któ-
rym zainstalowano prysznic. Pewną nie 
do przejścia niedogodnością było funkcjo-
nowanie w najbliższym sąsiedztwie kortu 
ohydnego betonowego zbiornika p-poż, 
z którego roznosił się gnijący fetor i który 
zanim całkiem nie wysechł złośliwie przy-
ciągał do siebie włochate tenisowe piłki 
i to mimo wysokiego ogrodzenia kortu. 

Obiektem niemal od początku sprawnie 
zawiadywała Teresa Lesińska. Wydawa-
ła klucze i pobierała opłatę za wynajem. 
Prowadziła też rejestr zarezerwowanych 
terminów. By następnego dnia kolejni 

gracze mogli korzystać z kortu niezbędne 
było wykonywanie przez nią rozmaitych 
prac „adaptacyjnych”, polegających na 
poprawie linii czy też zwykłym posprzą-
taniu szatni. Czuwanie pani Teresy było 
nieograniczone w czasie, gdyż często 
dzięki oświetleniu zdarzało się, że gracze 
oddawali klucze późno w nocy. Przy pra-
cach większego kalibru, jak przygotowa-
nie kortu do sezonu, pomagali mieszka-
jący nieopodal bracia Szulcowie. Obiekt 
w czasach swej świetności był niezwykle 
popularny. Jako jedyny tego typu w Gmi-
nie, a chyba nawet szerzej, bo na zacho-
dzie od Poznania przyciągał entuzjastów 
tego elitarnego sportu. Na początku z za-
interesowaniem mieszkańców Przeźmie-
rowa i okolic bywało różnie, więc zdecy-
dowano się udostępniać go komercyjnie 
(12 zł za godzinę gry!) by były środki na 
niezbędną konserwację. Kort z dnia na 
dzień zyskiwał na popularności. Upodo-
bała go sobie zwłaszcza elita poznańskich 
lekarzy. Świeże powietrze, ujmujące oto-
czenie o leśnym charakterze, oświetlenie 
dające możliwość gry do późna w nocy, 
czy parking pozwalający mieć na oku sa-
mochody, a nade wszystko świetne przy-
gotowanie obiektu powodowały, że kort 
był niemal zawsze zajęty. Teresa Lesińska 
wspomina, że właśnie tu na początku lat 
90-tych zaczynała karierę 3-letnia Kasia 
Piter, dziś znana polska tenisistka, którą na 
treningi z Ceradza Kościelnego systema-
tycznie przywoził tata. Spośród tenisistów 
a wynikami sportowymi rodem z Prze-
źmierowa najczęściej można było tu spo-
tkać Tomka Żuchowskiego. Z nostalgią, 
ale i ze smutkiem patrzę na problem kor-
tu w Przeźmierowie. Miałem niewzruszo-
ną nadzieję, że w przymusowej i drama-
tycznej sytuacji konieczności pożegnania 
się z dziełem Stanisława Kanikowskiego 
ekspresowo uda się zastąpić tamten kort 
nowoczesnym obiektem. Tymczasem 
sprawa ta napotyka na coraz większe trud-
ności. I na zakończenie odniesienie do ty-
tułu. Jakiś czas po inauguracji działalności 
kortu ufundowano i umieszczono u jego 
wejścia pamiątkowy granitowy obelisk 
z okolicznościowym wyrytym na nim na-
pisem. W dziwnych okolicznościach za-
ginął on podczas perturbacji związanych 
z budową CK Przeźmierowo. Może ktoś 
z czytelników wie coś o jego losach? 

~ Grzegorz Leonhard

Kort w Przeźmierowie, 
czyli może ktoś wie gdzie jest kamień?
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~ bezpieczeństwo

Kronika policyjna
3 czerwca, Baranowo, ul. Rubinowa: 

z terenu posesji nieznany sprawca do-
konał kradzieży aparatu fotograficzne-
go Canon oraz Laptopa Toshiba o łącznej 
wartości 7 tys. zł. 

5 czerwca, Przeźmierowo, ul. Wysogo-
towska: nieznany sprawca poprzez usu-
nięcie kłódki, włamał się do pomiesz-
czenia biurowego hali produkcyjnej, 
skąd dokonał kradzieży elektronarzędzi, 
laptopa Dell, kluczyka od pojazdu Fiat 
Doblo oraz koła zapasowego, pieniędzy 
w kwocie 3 tys. zł. Łączna suma strat na 
szkodę firmy 20 tys. zł. 

6 czerwca, Baranowo, ul. Alabastrowa: 
nieznany sprawca z terenu posesji doko-
nał kradzieży pojazdu BMW X1 o wartości 
79 tys. zł.

7 czerwca, Przeźmierowo, ul. Brzoskwi-
niowa: nieznany sprawca poprzez wyważe-
nia okna od pokoju na parterze włamał 
się do domu jednorodzinnego, skąd do-
konał kradzieży złotej biżuterii oraz 
pieniędzy o wartości 2,5 tys zł.

12 czerwca, Wysogotowo, ul. Batorow-
ska: nieznany sprawca z terenu pose-
sji dokonał kradzieży szlifierki kątowej 
Hilti o wartości 3 tys. zł na szkodę 
firmy.

13 czerwca, Lusówko, ul. Jemioły: nie-
znany sprawca z terenu posesji dokonał 
kradzieży pojazdu BMW 525 o wartości 
130 tys. zł. 

14 czerwca, Baranowo, ul. Złota: nie-
znany sprawca z terenu posesji dokonał 
kradzieży pojazdu Audi Q7 o wartości 
210 tys. zł. 

Postępowania w powyższych przypadkach 
prowadzi KP Tarnowo Podgórne.
W wyniku działań Policji w czerwcu za-

trzymano na gorącym uczynku lub w bezpo-
średnim pościgu 12 sprawców przestępstw, 
w tym 3 nietrzeźwych kierujących. 

 ~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk
 kierownik RD Baranowo

W ślad za informacjami od 
mieszkańców Gminy Tar-
nowo Podgórne, zebranych 

podczas konsultacji społecznych, Rewir 
Dzielnicowych w Baranowie wraz ze 
Strażą Gminną dokonywać będzie kon-
troli zdiagnozowanego zagrożenia w re-
jonie służbowym. 

Kontrole potrwają do końca roku w na-
stępujących rejonach:

I Rejon 
Wysogotowo ul. Wierzbowa 
Zdiagnozowane zagrożenia: 
• niestosowanie się kierowców pojaz-

dów ciężarowych do znaków ogranicza-
jących tonaż,

• włamania do domów i firm. 
dzielnicowy sierż. sztab.  

Daniel Kamiński, tel. 786 936 081 
II Rejon
Chyby ul. Szamotulska, Baranowo Os. 

Białe
Zdiagnozowane zagrożenia: 
• wyprzedzanie w miejscu niedozwolo-

nym tj. naruszenie przez kierowców zna-

ku poziomego P4-linia podwójna ciągła, 
przejście dla pieszych (Chyby), 

• kradzieże pojazdów (Baranowo).
dzielnicowy asp.  

Daniel Ryczek, tel. 786 936 076
III Rejon
Góra ul. Szamotulska
Zdiagnozowane zagrożenia: 
• wyprzedzanie w miejscu niedozwo-

lonym, 
• przekraczanie jezdni przez pieszych 

użytkowników dróg oraz rowerzystów 
w miejscu niedozwolonym. 

dzielnicowy mł.asp.  
Agata Komin, tel. 786 936 075

IV Rejon
Batorowo, ul. Stefana Batorego 67, 

sklep spożywczy „Marta”, Batorowo,  
ul. Stefana Batorego, 

Zdiagnozowane zagrożenia: 
• spożywanie alkoholu w miejscu pu-

blicznym,
• włamania do domów.

dzielnicowy sierż.sztab.  
Damian Michniewski, tel. 786 936 077 

V Rejon
Lusówko Os. Rozalin
Zdiagnozowane zagrożenia: 
• włamania do domów,
• kradzieże pojazdów.

dzielnicowy mł.asp.  
Marcin Piasek, tel. 516 903 455 

Celem kontroli jest ograniczenie liczby 
włamań do domów, kradzieży pojazdów, 
jak również ograniczenie wykroczeń 
w ruchu drogowym oraz spożywania al-
koholu w miejscach publicznych, a tym 
samym poprawa poczucia bezpieczeń-
stwa mieszkańców Gminy Tarnowo Pod-
górne.

Kolejne informacje oraz sugestie 
mieszkańców o innych rejonach zagro-
żonych w naszej Gminie, w których nie-
zbędna jest interwencja Policji i Straży 
Gminnej, zostaną szczegółowo przeana-
lizowane i w razie potrzeby zlecane do 
realizacji dzielnicowym Rewiru Dzielni-
cowych Referatu Prewencji KP w Tarno-
wie Podgórnym i naszej Straży Gminnej. 

~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

PLANY DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH 2018
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DziękujemyNaszym instruktorom pływania,którzy
reprezentowali Nas na Mistrzostwach Polski Masters w

pływaniu Poznań 22-24 Czerwca 2018.

Ala Szwarc, Agnieszka Kaczmarek, Bartek Jaraszkiewicz oraz
Tomek Rybak dzielnie walczyli o medale.

Alicja Szwarc Nasza Pani INSTRUKTOR zostaje MISTRZYNIĄ
POLSKI kat. A. na dystansie 800 metrów stylem dowolnym i

200 metrów stylem motylkowym! GRATULACJE.

Agnieszka Kaczmarek zostają MISTRZYNIĄ POLSKI w
kategorii MASTERS na dystensie 50 metrów stylem

motylkowym! GRATULACJE.

Bartek Jaraszkiewicz zostaje MISTRZEM POLSKI w kategorii
MASTERS na dystansie 100 i 200 metrów stylem motylkowym
oraz zajmuje drugie miejsce na dystansie 50 metrówmotylkiem.
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godziny otwarcia:

Marek Kurek - absolwent AWF kierunku wychowanie
fizyczne w Poznaniu, trener personalny i instruktor

fitness.

Ze sportem związany od najmłodszych lat. Aktywność
fizyczna jest częścią jego życia, daje mu energię i
pomaga muw utrzymaniu harmonii i balansu.

Marek specjalizuje się w treningu kalistenicznym,
cross-treningu, a także w holistycznym treningu
ukierunkowanym na sprawność organizmu.

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych, potrzebne są
tylko chęci.

W życiu kieruje się zdaniem:

"Nigdy się nie poddawaj"

Nowy trener personalny
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~ pałac jankowice

Pomysł na pasjonujące wakacje 
wnuków z dziadkami 

Działanie, dociekanie, fascynujące warsztaty, tak wy-
glądał międzypokoleniowy wakacyjny pałacowy ty-
dzień z projektem „Razem przez wieki” realizowa-

nym w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Pięć dni, 
pięć tematycznych przygód!

Każdy uczestnik mógł między innymi zrobić sobie strzałę, 
ociosać krzemień pasiasty na grot, przykleić pióra na żywicę, 
zrobić autorską mieszankę herbat ziołowych w lnianym wo-
reczku, zapisać skład gęsim piórem i zapieczętować samo-
dzielnie rozgrzanym lakiem, ulepić z gliny naczynie inspiro-
wane archeologicznymi znaleziskami. Część warsztatowa za 
każdym razem była poprzedzona tematycznym wykładem, 
przybliżającym w przystępny sposób zagadnienie. 

Czy wakacje u Dziadków muszą być przewidywalne? NIE! 
Zabierz wnuka na warsztaty, zróbcie razem tematyczną 

pracę, zabierzcie ją na pamiątkę i dobre wspomnienia.
Kolejne warsztaty przed nami już w sierpniu!
Spotykamy się w Pałacu Jankowice, wyjeżdżamy 

o godz.10.00. Udział jest bezpłatny. 
II BLOK TEMATYCZNY – Pradziejowa i średniowieczna 

moda i ozdoby 
1 sierpnia Pradziejowa i średniowieczna moda oraz ozdo-

by-warsztaty: wykonywanie paciorków i innych ozdób 
z drutu i modeliny-prowadzący: L. Głowacka MAP, obróbka 
bursztynu-pokaz Katerina Niemiec-Miśkiewicz.

2 sierpnia Wełna i len-przędzenie, filcowanie oraz tkanie, 
warsztaty: prowadząca A. Łukaszyk MAP.

3 sierpnia Odlewnictwo dawne i współczesne, warsztaty: 
wykonywanie form i ozdób (zawieszki, zapinki) metodą na 
wosk tracony, prowadząca A. Łukaszyk MAP.

9 sierpnia Traseologia – ślady na zabytkach archeologicz-
nych- poznawanie różnego rodzaju próbek pod mikrosko-
pem, prowadzący: dr Winiarska-Kabacińska MAP.

13 sierpnia – 11.00-14.00 Wyjście do Instytutu Włókien-
nictwa Naturalnego i Roślin zielarskich (oglądanie pracow-
ni barwienia naturalnego i krótkie wprowadzenie do technik 
farbowania tkanin, warsztaty: barwienie fragmentu tkaniny) 

Pałac zapewnia bezpłatnie: przejazd autokarem i udział 
w warsztatach. Informacja i zapisy pod nr. tel. 61 10 10 402. 

Projekt „Razem przez wieki” jest realizowany przez Mu-
zeum Archeologiczne w Poznaniu w ramach programu „Pa-
triotyzm Jutra” ze środków Muzeum Historii Polski w War-
szawie w partnerstwie z Pałacem Jankowice

www.palacjankowice.pl, www.seniorzytp.pl 
 
 ~Ewa Jańczak 
 Pałac Jankowice 
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~ pałac jankowice

Ale bolą mnie plecy! Nie mogę się podnieść! – seniorzy 
często narzekają na takie przypadłości. Wiele z nich to 
następstwa siedzącego trybu życia. Dlatego na proble-

my z kręgosłupem skarży się sporo osób, często niezależnie od 
wieku. Badania pokazuję, że to najczęściej występująca dolegli-
wość, która dotyka już ponad 80 proc. osób po 40. roku życia.  

Nasz kręgosłup ma za zadanie nosić i to spore obciążenia. Ma 
też być w ruchu. A gdy siedzimy i tyjemy, mięśnie stabilizujące 
kręgosłup słabną. Dlatego trzeba sobie pomóc!

Zajęcia gimnastyczne dla seniorów, prowadzone w Pałacu 
Jankowice, to element dbałości o dobre samopoczucie osób 
starszych. – Wpływa to nie tylko na jakość życia. Ćwicząc zapo-
biegamy pojawieniu się kolejnych problemów i urazów – mówi 
Paulina Makowska, prowadząca pałacowe zajęcia. Zaznacza 
przy tym, że trzeba usprawnić mięśnie, które „trzymają” krę-
gosłup.

Gimnastyka dla seniorów to zarówno ćwiczenia rozluźnia-
jące jak i stabilizujące oraz wzmacniające. Grupa uczy się też 
prawidłowo oddychać i rozciągać grupy mięśni. Ćwiczenia są 
spokojne, ale muszą być wykonywane dokładnie. Także stopień 
trudności jest zróżnicowany tak, by każdy bez problemu mógł 
sobie poradzić. To profilaktyka, bo zawsze lepiej zapobiegać niż 
leczyć. 

Gimnastyka dla seniorów jest darmowa dla wszystkich chęt-
nych. Odbywa się w poniedziałki o godzinie 10.30 i od połowy 
lipca także w piątki o godzinie 10.30. Gdy pogoda pozwala – 
ćwiczymy na trawie, wtedy liczba uczestników jest nieograni-
czona. W przypadku deszczu i zimna przenosimy spotkanie do 
Sali w Oficynie, gdzie może ćwiczyć maksymalnie 15 osób.

Wzmocnione mięśnie to recepta na zdrowy kręgosłup każde-
go seniora! ~Agnieszka Maciejewska

Pałac Jankowice

Senior w ruchu  
– kręgosłup
to stelaż!

RS Pałac Jankowice
– autobusy dla seniorów

Seniorzy mogą już dojechać specjalną linią na zajęcia do 
Pałacu Jankowice!

Przygotowano trzy warianty trasy, dla mieszkańców 
różnych miejscowości z terenu Gminy.

W poniedziałki, środy i czwartki autobus jedzie z Przeźmiero-
wa przez Wysogotowo, Batorowo, Lusowo, Sierosław i Lusów-
ko do Pałacu. W odwrotnym kierunku kursuje linia powrotna 
(patrz tabelka nr 1). 

Oznaczono stałe przystanki, ale pozostałe na trasie są przy-
stankami „na żądanie”. 

We wtorki i czwartki kursują dwie linie specjalne RS PAŁAC 
JANKOWICE. 

Pierwsza jedzie z Chyb przez Baranowo, Przeźmierowo, 
Swadzim, Sady, Marianowo, Tarnowo Podgórne do Pałacu, 
z którego dojeżdża jeszcze do Ceradza Kościelnego i także se-
niorów z tej miejscowości dowozi do Jankowic. 

Druga linia we wtorki i czwartki wyrusza z Tarnowa Podgór-
nego. Tu trasa biegnie przez Kokoszczyn, Górę, Rumianek do 
Pałacu Jankowice (patrz tabelka nr 2).

Trasy powrotne przebiegają w przeciwnym kierunku. Także 
tu wskazano stałe przystanki, ale wszystkie leżące na tej linii są 
przystankami „na żądanie”. 

Przejazd jest dla seniorów bezpłatny. 
Dodatkowo do Jankowic docierają stałe linie TPBUS 811 i 812.

 
~Agnieszka Maciejewska

Pałac Jankowice
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~ pałac jankowice

Brzmienie lata w Pałacu Jankowice
Plenerowa letnia scena muzyczna to nowa propozycja Pa-

łacu Jankowice. Inaugurujemy projekt, który będzie mi-
łym akcentem na finał weekendu, po spacerach w janko-

wickim parku. 
Wypełnienie pałacowych tarasów dźwiękami, pozwoli odkryć 

te miejsca w nowy, niezwykle atrakcyjny sposób. Wybrane pro-
pozycje to efekt poszukiwać różnorodnych form muzycznych, 
poprzez które chcemy zainteresować twórczością, niespotykaną 
codziennie na scenach.

Na plenerowe koncerty Pałac Jankowice zaprasza w lipcu 
i sierpniu – inauguracja nastąpi w sobotę, 14 lipca.  Cykl mu-
zycznych spotkań rozpocznie Trio Taklamakan. W tym roku 
zespół świętuje jubileusz 20-lecia. Trio tworzą muzycy grają-
cy na klasycznych instrumentach, wszyscy są absolwentami po-
znańskiej Akademii Muzycznej, jednak ich muzyki nie sposób 
określić mianem „klasycznej”. Utwory w wykonaniu Taklama-
kan zaskakują nietypowymi połączeniami tematów i stylów. Jak 
sami o sobie mówią – grają przede wszystkim sercem. 

Po inauguracji, cykliczne spotkania w ramach „Brzmienia 
lata w Pałacu Jankowice” są planowane na lipcowe i sierpnio-
we niedziele. Zespół SZA, który usłyszymy 22 lipca, to mie-
szanka przeróżnych stylów muzycznych – od jazzu czy reggae 
po poezję śpiewaną. SZA prezentuje autorskie utwory, a śpie-
wa wyłącznie po polsku. Muzyczny plener zamknie w lipcu 
krakowska wokalistka i autorka tekstów Helaine Vis. 22-latka 
prezentuje zbiór osobistych, szczerych, pełnych emocji wspo-
mnień i przemyśleń. Jej delikatny głos uzupełnia i kontruje gita-
ra w pełnym spektrum brzmień.

Początek sierpnia zabrzmi głosami kwintetu wokalnego Kon-
sonans. Grupa prezentuje bardzo szeroki repertuar, to efekt 
wielu lat wspólnej pracy. Konsonans zaczynał jako grupa śpie-
wacza Zespołu Pieśni i Tańca Wielkopolska, członkowie kwin-
tetu śpiewali także z zespołami folklorystycznym „Lusowiacy” 
i „Staropolanie”. W Pałacu Jankowice Konsonans zaprezentuje 
amerykańskie standardy – tego koncertu posłuchamy w niedzie-
lę, 5 sierpnia. Tydzień później – 12 sierpnia – Chris Ellys. Zawi-
ta do Pałacu Jankowice w ramach europejskiej trasy w Polsce. 
Chris jest dobrze zapowiadającym się songwriterem o mocnym, 
charakterystycznym głosie. To spokojne granie w stylu Eda 
Sheerana. Zapowiada się nastrojowy, bardzo intymny koncert 
z gitarą i wokalem Chrisa.

Zupełnie innych charakter będzie miało spotkanie planowane 
na finał „Brzmienia lata”. Koncertowe lato pałacu zamknie ze-
spół Smutne Piosenki – ich twórczość to nowy kierunek na sce-
nach muzycznych, nazywany „jazzową poezją śpiewaną”. 

W wakacyjnych klimatach Pałac Jankowice zaprasza na ta-
ras, do słuchania muzyki w otoczeniu lata. Gdyby jednak pogo-
da nie dopisała, muzycy zaprezentują się w Sali Koncertowej. 
Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.

~Agnieszka Maciejewska
Pałac Jankowice

Wakacyjna joga w parku
Już ćwiczysz albo od dawna marzysz o tym, by zacząć? Właśnie dla Ciebie w Par-

ku Jankowice ruszają zajęcia z jogi. Ta forma ruchu stała się bardzo popularna. 
Darmowe zajęcia dają szansę sprawdzenia, bez dużych inwestycji, czy joga jest 

właśnie dla nas, czy praca nad ciałem daje nam zadowolenie. 
Przez letnie miesiące, od 14 lipca, co sobotę, można będzie zrelaksować się 

w parku przy Pałacu Jankowice. W plenerze nauczymy się asan, zaczynając od 
tych podstawowych. 

Ponieważ jogę może uprawiać każdy, dlatego Pałac zaprasza i starszych i młod-
szych, a nawet najmłodszych  z rodzicami. Uczestnicy zajęć muszą przynieść ze 
sobą matę, warto też zabrać butelkę wody i wygodny, warstwowy strój.

~Agnieszka Maciejewska
Pałac Jankowice
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Zagadki, kino i gwiazdy
Trzy tytułowe słowa kryją letnie atrakcje Pałacu Janko-

wice.
Nasza spostrzegawczość i inwencja pozwoli nam 

uwolnić się z Mobilnego Pokoju Zagadek, który powstanie 
w jednej z pałacowych sal. To pomysł na wspólną zabawę z ro-
dziną czy drużyną znajomymi. Pokój Zagadek – Escape Room 
– przeniesiono ze świata komputerów do rzeczywistości. Tu 
największym przeciwnikiem jest upływający, wyznaczony czas. 
Zmieszczenie się w limicie czasowym to jedyna reguła, której 
trzeba się trzymać. Przygotowane zadania mają różny stopień 
trudności.

Mobilny Pokój Zagadek stanie w Pałacu Jankowice dwukrot-
nie, na trzy dni. Pierwszy raz grupy będą się bawić od 27 do 29 
lipca, a ponownie zagadki będzie można rozwiązywać od 10 do 
12 sierpnia. 

Biuro Pałacu przyjmuje zapisy na kolejne wejścia do Pokoju 
Zagadek – nr telefonu 61 10 10 400.

Również dwa razy w przypałacowym parku zagości latem 
Kino Plenerowe. 20 lipca i 18 sierpnia parkowe przestrze-
nie przearanżowane będą na salę filmową. Moda na kina „pod 
chmurką” trwa w Polsce od ponad 10 lat. Przejęliśmy ten po-
mysł od państw, w których takie letnie pokazy to już część tra-
dycji. 

Wygodne miejsce, film na wielkim ekranie, oglądany po za-
chodzie słońca, wywołują emocje, które długo pozostają w pa-
mięci widzów. Warunkiem koniecznym jest pogoda, ale jeśli 
nie dopisze pokazy odbędą się we wnętrzach Pałacu Janko-
wice. 

Na darmowych pokazach zobaczymy – w lipcu od 21.30 
„Dziewczynę z pociągu”, a w sierpniu od 21.00 „Podróż na 
sto stóp”. 

W połowie sierpnia czekają nas noce spadających gwiazd. 
Wieczór 11 sierpnia, od 21.00, spędzimy na pałacowym tarasie 
oglądając przez teleskopy rój Perseidów. Fachowo pomogą nam 
przedstawiciele Obserwatorium w Lusówku i Polskiego Towa-
rzystwa Miłośników Astronomii. 

Na wszystkie atrakcje wstęp jest bezpłatny! Zapraszamy całe 
rodziny, grupy znajomych, przyjaciół – Pałac Jankowice czeka 
na wszystkich!

~ Agnieszka Maciejewska
Pałac Jankowice
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Lusowo  
– Tarnowo Podgórne: nareszcie!

Pod koniec czerwca rozpoczęła się długo wyczekiwana 
przebudowa drogi powiatowej Lusowo – Tarnowo Pod-
górne. Chodzi o odcinek liczący prawie 2,5 kilometra, na 

którym dzisiaj są popękane i nierówne płyty betonowe – niewy-
godne i mało bezpieczne zarówno dla kierowców, jak i dla ro-
werzystów, którzy też dotychczas korzystali z jezdni. 

Jak zapewnia Starostwo Powiatowe w Poznaniu zadanie obej-
muje budowę nowej jezdni o szerokości 6 m oraz ścieżki rowe-
rowej, asfaltowej o szerokości 3,5 m. W ramach prac konstrukcja 
jezdni zostanie wzmocniona, a na całym odcinku pojawi się nowa 
nawierzchnia z masy bitumicznej, zapewniającej komfort podró-
żowania, ale też większe bezpieczeństwo. Ponadto powstanie 
ścieżka rowerowa z masy bitumicznej, dzięki czemu dużo lepsze 
warunki jazdy zyskają również rowerzyści, którzy dzisiaj niestety 
są zmuszeni do korzystania z pasa jezdni.

Inwestycję współfinansują powiat poznański oraz Gmina Tar-
nowo Podgórne. Koszt całości: 8,5 mln zł. Aby droga powsta-
ła, Gmina Tarnowo Podgórne musi dołożyć ze swojego budżetu 
kwotę 5,5 mln złotych plus 1 mln złotych na wykup pasa gruntu 
pod ścieżkę (ścieżka przebiega za rowem). 

W pierwszym etapie prac droga zostanie zwężona. Ponadto na-
leży się liczyć z czasowymi ograniczeniami i utrudnieniami w ru-
chu drogowym. Warto zatem sprawdzać na bieżąco informacje na 
tablicach pokazujące zmiany w organizacji ruchu. 

Termin zakończenia budowy zaplanowano na 30 października 
tego roku.  ~ ARz

Nakłady inwestycyjne poniesione lub planowane do poniesienia na drogi powiatowe w Gminie Tarnowo 
Podgórne w latach 2014 – 2018 (w zł)
Nakłady 2014 2015 2016 2017 2018 Łącznie
Gmina Tarnowo Podgórne 691 821,27 1 399 243,49 1026648,01 3 089 088,32 9 470 296,03 15 677 097,12
Powiat Poznański 600 733,23 376 220,06 808541,46 152 600,00 3 141 585,54 5 079 680,29

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

Łączne nakłady na drogi powiatowe w Gminie Tarnowo Podgórne (w zł)
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Coraz większa liczba przedsiębiorców poszukuje bez-
zwrotnych źródeł dofinansowywania inwestycji, które 
planuje przeprowadzić w swoich firmach. Problem po-

jawia się w momencie znalezienia konkretnej pomocy finanso-
wej, bowiem większość przedsiębiorców poszukuje dotacji na 
cele inwestycyjne związane dla przykładu z zakupem nowego 
sprzętu, czy rozbudowy posiadanej infrastruktury. Takie wydat-
ki trudno powiązać z innowacyjnością, a to komplikuje sprawę, 
ponieważ obecnie większość środków, szczególnie w naszym 
regionie przeznaczonych jest na czysto innowacyjne działania 
inwestycyjne. Chodzi o takie działania inwestycyjne, charak-
teryzujące się innowacyjnością, które w sposób bezpośredni 
przyczynią się do poszerzeniu produkcji czy zakresu usług, ale 
to innowacyjność będzie tu na pierwszym miejscu. Z pozyska-
niem środków na „typowe” działania inwestycyjne, jak np. za-
kup maszyny czy doposażenie miejsca pracy, jest już znacznie 
ciężej. Taka sytuacja na rynku funduszy unijnych nie odstrasza 
jednak mikro, małych firm, a nawet osób fizycznych prowadzą-
cych działalność gospodarczą, które to coraz  śmielej sięgają po 
instrumenty wsparcia w formie dotacji. Obecnie jest najlepszy 
czas, aby się tym zainteresować, ponieważ przedsiębiorcy, obok 
samorządów są największymi beneficjentami funduszy unij-
nych (na ich rozwój w latach 2014-2020 przeznaczono blisko 
20 mld euro). Jest to sytuacja, która w kolejnych latach może 
się już nie powtórzyć.

Największe możliwości pozyskania finansowanego wsparcia 
czekają właśnie na mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 
Dotacje dla nich zostały przewidziane w przeważającej mierze 
w zakresie innowacji, ochrony środowiska czy też działań na 
rynkach zagranicznych. 

Premiowane projekty wysoce innowacyjne
W obecnej perspektywie finansowania, czyli w latach 2014-

2020, fundusze europejskie ukierunkowane są przede wszyst-
kim na pomoc innowacyjnym przedsiębiorcom. Przedsię-
biorstwa wdrażające innowacyjne rozwiązania, aby zdobyć 
przewagę konkurencyjną na lokalnym i globalnym rynku mogą 
pozyskać dotacje na wzbogacenie oferty o nowe, innowacyjne 
produkty, głównie w oparciu o prace B+R. W sierpniu tego roku 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego planuje 
wesprzeć wysoko innowacyjne projekty wielkopolskich przed-
siębiorców poprzez dotacje na inwestycje w środki trwałe i war-
tości niematerialno-prawne ze środków Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego (działanie 1.5.2). 

W ramach programu WRPO 1.5.2 Wzmocnienie konkuren-
cyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, instytucja 
udzielająca wsparcia którą jest Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego, ogłosi nabór wniosków na inwesty-
cje w innowacje. Nabór dedykowany jest mikro, małym i śred-
nim przedsiębiorcom. Poziom dofinansowania, w przypadku 
pozytywnej weryfikacji wniosku wyniesie odpowiednio: mikro 
i małe przedsiębiorstwa – do 45% wartości projektu, średnie 
przedsiębiorstwa – do 35% wartości projektu. Przy czym mini-
malna wartość projektu powinna wynosić nie mniej niż 50 tys. 
zł., maksymalnie zaś 5 mln zł. Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo podania w ogłosze-
niu o konkursie informacji o dopuszczalnej wartości projektu: 

50 tys. zł. – 1 mln zł. lub 1 mln. zł. – 5 mln. zł. Minimalny wkład 
własny środków finansowych w przypadku ubiegania się o do-
finansowanie, powinien zostać udokumentowany w momencie 
składania wniosku i wynosić odpowiednio: w przypadku mikro 
i małych przedsiębiorstw – 55% wartości projektu, natomiast 
w przypadku przedsiębiorstw średnich – 65%. 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 
Otrzymane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na 

projekty wysoce innowacyjne, takie których zadaniem będzie 
wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, inno-
wacji produktowych oraz nie technologicznych poprzez inwe-
stycje np. w środki trwałe w tym prace budowlane; wartości nie-
materialne i prawne ( inwestycje w transfer technologii poprzez 
nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopaten-
towanej wiedzy technicznej; wraz z wdrożeniem). Co ważne, 
zgodnie ze słownikiem pojęć funduszy europejskich, szerzej 
w wytycznych, za innowacje uważa się zastosowanie rozwią-
zania, które nie było stosowane w skali kraju przez okres nie 
dłuższy niż co najmniej 3 lata, oraz w skali świata nie dłużej niż 
5 lat.  Przez innowacje rozumie się tutaj wprowadzenie do prak-
tyki w przedsiębiorstwie nowego lub w znacznym stopniu ulep-
szonego rozwiązania, w odniesieniu do produktu czyli towaru 
lub usługi; procesu; marketingu czy też organizacji.   

Najistotniejszą kwestią w przypadku decyzji o wnioskowa-
niu w ramach wyżej opisanego konkursu będzie dołączenie do 
dokumentacji konkursowej dokumentu potwierdzającego in-
nowacyjność proponowanego rozwiązania, inwestycji, którą 
chcielibyśmy wdrożyć. To właśnie opinia o innowacyjności, 
wystawiona przez jednostkę naukową lub inną organizację pro-
wadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, bądź też stowa-
rzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub 
branżową Izbę Gospodarczą, która nie jest powiązana z Wnio-
skodawcą, stanowi obowiązkowy element dokumentacji kon-
kursowej. 

Na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropej-
skie.gov.pl) można odnaleźć informacje, iż w ramach konkursu 
premiowane będą projekty wpisujące się inteligentne specjali-
zacje  regionalne, prowadzące do powstania nowego produktu 
lub usługi lub do ich znacznego udoskonalenia. Na dodatkową 
punktację mogą liczyć także przedsiębiorcy działający w branży 
ekoinwestycyjnej, planujący wykorzystanie w swoim projekcie 
zaawansowanych technologii ICT lub wyników prac B+R. 

Dlatego też, jeżeli Twoja firma chce skorzystać z dotacji, już 
teraz zacznij przygotowywać się do naboru, który rozpocznie 
się w sierpniu. Więcej informacji odnośnie aktualnych możli-
wości pozyskania dotacji znajdziesz też na stronie www.tcwp.pl 
oraz na Portalu Funduszy Europejskich. Powodzenia!

TCWP
~ Dagmara Orlik

Czas na inwestycje w innowacje
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Poselskie wieści
Szanowni Czytelnicy

Jedną z niezwykle ważnych 
dla samorządu ustaw, jakie pro-
cedowane są w Parlamencie, jest 
tzw. specustawa mieszkaniowa. 
W założeniu miała ona ułatwić 
realizacją programu Mieszka-
nie+. Proponowane zmiany bu-
dzą jednak wiele kontrower-
sji, a jak to często bywa, skutki 
wprowadzenia nowego prawa 
mogą być zupełnie inne niż za-
łożenia. 

Do tej pory kluczowym narzę-
dziem regulującym zabudowę na 
danym obszarze gminy były lo-
kalne plany zagospodarowania 
przestrzennego. Według nowych 
przepisów będzie można np. 

zbudować osiedle domów wie-
lorodzinnych na terenach, które, 
zgodnie z planem zagospodaro-
wania, nie dopuszczają tego ro-
dzaju zabudowy. W prawdzie bę-
dzie do tego potrzebna decyzja 
rady gminy, natomiast decyzję 
w sprawie zlokalizowania inwe-
stycji mieszkaniowej podejmo-
wać będzie wojewoda, na wnio-
sek inwestora. Według Komitetu 
Przestrzennego Zagospodarowa-
nia Kraju PAN ten tryb wydawa-
nia decyzji „pozoruje władztwo 
samorządowe”. 

Wśród zagrożeń związanych 
z wejściem w życie nowych 
przepisów wymienia się m.in. 
niekontrolowaną i niespójną za-
budowę, chaos przestrzenny, 

pomijanie woli i interesów lo-
kalnych społeczności – w kon-
tekście chociażby dostępu do 
terenów rekreacyjnych, sporto-
wych czy kulturalnych. 

Nie ulega wątpliwości, że pra-
wo budowlane w Polsce nale-
ży znowelizować. Uważam jed-
nak, że nie należy tego robić 
w sprzeczności z wolą lokalnych 
społeczności i samorządów, któ-
re mają najlepszą wizję rozwoju 
swojego najbliższego otoczenia. 

~ Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP

Maj i czerwiec obfitował w wydarzenia z udziałem 
harcerzy z Lusówka. W Święto Flagi odbyła się 
gra terenowa z udziałem harcerzy, harcerek, człon-

ków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerzy w Lusówku oraz ich 
rodzin. Gra wykorzystywała umiejętności harcerskie, w tym 
umiejętność poruszania się w terenie i znajomość życia obozo-
wego. Nie zabrakło też tradycyjnej grochówki i śpiewów przy 
ognisku. W dniu otwarcia Pałacu Jankowice harcerki zorgani-
zowały ciekawy kącik atrakcji, z malowaniem wymarzonych 
wzorów na twarzach najmłodszych, grami planszowymi i grą 
terenową przybliżającą historię pałacu. Podczas biegu „Roza-
lińska 13tka” harcerze mieli pieczę nad depozytem, w którym 
biegacze mogli przechować swoje rzeczy, a Stowarzyszenie 
Przyjaciół Harcerzy w Lusówku częstowało chętnych kawą, 
herbatą i ciastem. Dzień Mamy drużyna harcerek świętowała 
na specjalnej zbiórce, podczas której mamy i córki sprawdziły 
swoje umiejętności w zakresie pierwszej pomocy, szyfrowania 
wiadomości, a nawet musztry. Harcerze pełnili także służbę 

Z harcerskim pozdrowieniem

podczas procesji w oktawie Uroczystości Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa w parafii w Lusówku. Te i inne wydarzenia 
w życiu obu drużyn przeplatane były intensywnymi przygoto-
waniami do obozów, które już w lipcu!

~ Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy z Lusówka

Kolejna akcja znakowania rowerów odbędzie się 30 lipca w godz. 10.00 – 13.00 w Komisariacie Policji w Tarnowie Pod-
górnym przy ul. 23 Października 29. Jej celem jest ograniczenie kradzieży na szkodę mieszkańców Gminy Tarnowo 
Podgórne. Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 61 84 148 60. 

 
~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk

kierownik RD Baranowo

Znakowanie rowerów
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Tegoroczna Gala Młode 
Lwy odbyła się 20 czerwca 
w Centrum Kultury Przeźmiero-

wo – Młodzieżowa Rada Gminy Tarno-
wo Podgórne wręczyła statuetki w pię-
ciu kategoriach: Młody Artysta, Młody 
Naukowiec, Młody Społecznik, Młody 
Sportowiec oraz Oddany dla Młodych. 
W ten sposób chcemy nagrodzić mło-
dych mieszkańców naszej Gminy – mi-
strzów swojego fachu.

Spośród wielu zgłoszeń w kategorii 
Młody Artysta nie było łatwo wybrać 
jednego laureata. Postanowiliśmy przy-
znać Zespołowi Pieśni i Tańca „Luso-
wiacy”. Zespół powstał w 1996 r. na 
okoliczność udziału w wojewódzkim 
turnieju „Moja wieś aktywna”, którego 
organizatorem był Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Sielinku (w 1996 oraz 
1997 r. zespół został laureatem tego 
konkursu). Zespół prezentował swój 
dorobek artystyczny podczas licznych 
koncertów m.in. w Holandii, Litwie, 
Niemczech, Francji, Bułgarii, Hiszpanii, 
Ukrainie, Czarnogórze oraz we Wło-
szech sławiąc kulturę i tradycje naszych 
ojców, a jednocześnie promując Polskę 
i Gminę Tarnowo Podgórne.

Młodym Naukowcem została w tym 
roku Anna Dudziak, uczennica klasy 
IIB z rozszerzoną matematyką i infor-
matyką w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Powstańców Wielkopolskich w Tar-
nowie Podgórnym. Fascynuje ją możli-
wość porozumiewania się ze zwierzęta-
mi, a dokładnie z końmi. O sukcesach 
Ani można dużo pisać, ale największe 
wrażenie robi sukces w konkursie „Ma-
tematyka bez granic” oraz średnia ocen 
na świadectwie 5,7, co nie jest łatwym 
wyzwaniem w szkole średniej.

W kategorii Młody Społecznik zwy-
cięzcą został Jan Krystek, mieszkaniec 
Batorowa, który codziennie pracuje na 
rzecz bezpieczeństwa innych ludzi. Jest 
on bowiem strażakiem w Ochotniczej 
Straży Pożarnej, a do tego prowadzi 
swoją stronę internetową „Poznań 998” 
poświęconą fotografii ratowniczej. Jan 
poświęca własny czas, o każdej godzi-
nie jest gotowy rzucić wszystko i jechać, 
ratować życie. Brał udział w akcjach ra-

tunkowych, m. in. przy wybuchu pieca 
w Baranowie, pożarze hali produkcyjnej 
w Zakrzewie.

Z kolei Jakub Cwojdziński został lau-
reatem w kategorii Młody Sportowiec. 
Ciężka praca i sportowa ambicja po-
zwoliła mu osiągnąć bardzo wysokie 
wyniki w kręglarstwie. Dwa tytuły in-
dywidualnego mistrza Polski oraz dwa 

medale zdobyte w Dettenheim w Pucha-
rze Świata Młodzików (U15) w 2015 r. 
Młodzieżowa Rada Gminy najbardziej 
doceniła sukces na tegorocznych Mi-
strzostwach Świata w Rumunii. Był naj-
młodszym zawodnikiem ze wszystkich 

startujących. W konkursie drużynowym 
reprezentacja zajęła 8. miejsce!

Uroku tej uroczystości z pewnością 
dodały występy ubiegłorocznej laureat-
ki Julii Mróz, Dominiki Żeglarskiej oraz 
tegorocznych laureatów Zespołu Pieśni 
i Tańca „Lusowiacy”. Pod koniec Gali 
wręczone zostały także nagrody zwy-
cięzcom Facebook’owego konkursu.

W kategorii Oddany dla Młodych 
statuetka została przyznana Katarzy-
nie Pawłowskiej, która była opiekunką 
MRG od początku kadencji, a od nie-
dawna zmieniła stanowisko w Urzę-
dzie Gminy. Chcieliśmy w ten sposób 
podziękować Pani Kasi za pomoc, jaką 
nam ofiarowała i dobre rady. Gdyby nie 
ta osoba, kontakt z włodarzami nie był-
by taki świetny. Zawsze służyła dobrą 
radą i rzadko mogliśmy zobaczyć złość, 
czy zdenerwowanie na jej twarzy.

Najbliższa Sesja Młodzieżowej Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne odbędzie się 
pod koniec lipca. Więcej informacji na 
naszej stronie na Facebook’u. Zachę-
camy także do obejrzenia zdjęć z Gali: 
fb.com/MRGTarnowoPodgorne

~ Stanisław Garstecki 
Przewodniczący Młodzieżowej Rady 

Gminy Tarnowo Podgórne

Młodzieżowa Rada Gminy 
Młode Lwy rozdane

Młodzieżowa Rada 
Gminy wyróżniła

młodych 
utalentowanych 

mieszkańców
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W sobotę, 30 czerwca, w Białokoszycach odbył się 
PIKNIK Stowarzyszenia. Uczestnikami byli nasi 
podopieczni wraz z rodzinami – mieszkańcy Gminy 

Tarnowo Podgórne, Rokietnicy i Poznania. Wyjazd rozpoczął 
się nawiedzeniem Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej 
w Pniewach. Siostra oprowadzająca ciekawie opowiedziała 
o życiu oraz o dziełach św. Urszuli. W kaplicy przy sarkofagu 
św. Urszuli polecaliśmy nasze Stowarzyszenie, prosząc o jego 
rozwój. 

Stamtąd już tylko 5 km do Białokoszyc. Miejscem nasze-
go spotkania było gospodarstwo kolegi Andrzeja Kawa. An-
drzej traktuje je jako swoje hobby. Odtworzył tam tradycyjne 
gospodarstwo, jakich już mało. Ma nie tylko żywy inwentarz 
jak na rolnika przystało: konie, krowy, kury, indyki, perliczki, 
króliki, gołębie, kozy, ale też małe ZOO z danielami i saren-
kami. Są maszyny rolnicze „z epoki” do orki, siewu i zbiorów 
oraz traktor, który zrobił furorę wśród odwiedzających. Nie 
mogliśmy się oprzeć, by nie zrobić zdjęcia szczęśliwej trakto-
rzystce. Atrakcją była przejażdżka małą bryczką, która ciągnął 
konik polski. 

Mogliśmy spróbować swoich sił w powożeniu. Nie było 
to takie proste jak się wydaje. Wśród nietypowych nabytków 
w tym gospodarstwie jest też akordeon, który znalazł wśród 
nas wirtuoza. Gospodarz przygotował poczęstunek z gril-

la oraz tort, pozostałe ciasta przywiozły koleżanki ze Stowa-
rzyszenia. Mieliśmy przygotowany sprzęt oraz zasady gier 
sportowych, w prowadzeniu których pomógł trener Grzegorz 
Krzemiński. Dla uczestników tych sportowych zmagań były 
nagrody przekazane Stowarzyszeniu wcześniej przez orga-
nizatorów Triathlonu Lwa. Ponieważ żyjemy w czasie Mun-
dialu, były konkurencje związane z piłką nożną oraz konkurs 
wiedzy o mistrzostwach świata. Konkurs ten połączony był 
z grą kółko i krzyżyk. Dla maluchów przygotowane było ło-
wienie rybek, w których też chętnie uczestniczyła młodzież. 

Z zainteresowaniem i podziwem patrzyliśmy na figurę Chry-
stusa Króla, którą rodzina Andrzeja Kawa postawiła na tej po-
sesji. Figura wraz z usypanym wzniesieniem liczy 27 metrów 
wysokości od poziomu drogi. 14 lipca ksiądz Arcybiskup Sta-
nisław Gądecki dokona jej poświecenia.

Udział w pikniku wzięło 35 osób. Piknik został zorganizo-
wany siłami członków Stowarzyszenia TARSON. Były emo-
cje i radość, czas na rozmowy i coraz lepsze wzajemne pozna-
nie się.

Zapraszamy na kolejne wydarzenia. Wstąp do Tarnow-
skiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych TARSON.  
Kontakt: 665 28 28 28, mail: stowarzyszenie@tarson.pl

~ Kazimierz Szulc

PIKNIK Stowarzyszenia

Na zebraniu w dniu 1 lipca wybrano nowego pre-
zesa Koła – został nim Tomasz Braniewicz (tel. 
505 060 394).

Zapraszamy na najbliższe zawody wędkarskie:
• 22 lipca: Zawody o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgór-

ne, zbiórka o 7.00, obowiązkowe zapisy do 18 lipca,
• 12 sierpnia: Zawody o Puchar Przewodniczącego Rady 

Gminy Tarnowo Podgórne oraz Posła Waldy Dzikowskiego – 

Lusówko, Jezioro Lusowskie, zbiórka o 7.00, obowiązkowe 
zapisy do 18 lipca.

Zapraszamy również na wyjazd do Barda na rodzinne zawo-
dy wędkarskie w dniach 17 – 19 sierpnia. Zapisy przyjmowa-
ne są do 9 sierpnia (przy zapisie obowiązkowa wpłata zwrot-
nej kaucji na busa). 

Informacje oraz zapisy na powyższe zawody przyjmowane 
są pod nr tel. 517 586 272 lub 517 586 267. ~ ARz 

Wiadomości wędkarskie

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Kochać, ale jak? 
Kochać, jak to łatwo powie-

dzieć... Tymczasem z miło-
ścią jest jeszcze trudniej niż 

z prawdą. Każdy wie swoje. I niemal 
każdy wie, widzi inaczej. Jak znaleźć to 
co ogólne i uniwersalne w tym co szcze-
gółowe i unikatowe? Oto paradoks i pu-
łapka próby racjonalnego zrozumienia 
miłości. Nie ułatwia sprawy pozorna 
sprzeczność pomiędzy nakazem kocha-
nia bliźniego swego jak siebie samego, 
a opisem miłości jako całkowitego po-
święcenia siebie na rzecz drugiej osoby, 
jaki wszyscy nowożeńcy słyszą podczas 
sakramentalnego „tak”. 

Miłość nie jedno ma imię. Inna jest 
miłość małżeńska, rodzicielska, do ro-
dziców, miłość do ojczyzny.

 
Większość opisów miłości skoncen-

trowany jest wokół dwóch pytań: o ce-
chy i istotę miłości i o jej cel i funkcje. 
Odpowiedzi na pierwsze pytanie przed-
stawiane są w różnego rodzaju typolo-
giach. Poeci i pisarze napisali o niej całe 
tomy. 

 Zdaniem Ericha Fromma, autora 
Ucieczki od wolności, Mieć czy być, doj-
rzałą miłość cechują: troska, szacunek, 
odpowiedzialność i wiedza. To stanowi 
wspólny mianownik każdej formy miło-
ści, niezależnie od jej obiektu. 

O cel miłości pytano od zarania dzie-
jów. Grecy wierzyli, że wiedza, a na-
wet etyczne dobro niemożliwe jest bez 
Erosa, tęsknoty do poświęceń, szukania 
wzorów szlachetnego i dobrego życia. 
Uważano, że Eros zawsze prowadzi 
nas do przekroczenia samych siebie, 
jest wyrazem twórczego ducha w czło-
wieku. Chrześcijaństwo uznawane jest 
za religię i drogę miłości. 

 Dla Nietzschego przejawem Erosa 
jest umiłowanie swego przeznaczenia, 
amor fati, bo los to nie przypadkowe 
nieszczęścia jakie się nam przytrafiają. 
To droga rozwoju, którego warunkiem 
jest akceptacja tego, co nam los niesie. 
Los człowieka bywa nieubłagany i nie-
zmienny, a odwaga jego przyjęcia rodzi, 
zdaniem A. Camusa, Erosa - miłość. 

Zatem celem miłości jest rozwój, 
w takich warunkach w jakich przyszło 

nam żyć i przy wszystkich ogranicze-
niach jakim podlegamy.

W naszej kulturze zwykliśmy utożsa-
miając miłość z uczuciem, przeciwsta-
wiać ją woli. Jest to błędne podejście. 
Miłość i wola są zespolonymi formami 
doświadczenia ludzkiego. Toteż, nie 
lekceważąc roli emocji, trzeba jasno 
powiedzieć: dojrzała miłość to przede 
wszystkim kwestia decyzji, zadanie 
dla woli, dzięki którym możliwe jest 
trwanie i twórczy rozwój uczucia. Brak 
zrozumienia tej podstawowej prawdy 
prowadzi do wielu nieporozumień, dra-
matów, a nawet tragedii.

Sytuacja komplikuje się dodatkowo, 
kiedy w rodzinie pojawia się dziecko 
specjalnej troski. Jego specyficzne po-
trzeby, konieczność poświęcenia mu 
szczególnej uwagi niosą z sobą zagroże-
nia dla pielęgnowania i rozwijania mi-
łości w rodzinie. Najważniejsze z nich 
to: zaburzenie relacji między rodzi-
cami, niebezpieczeństwo symbiotycz-
nej więzi opiekuna z dzieckiem, brak 
przestrzeni i możliwości nauczenia 
dziecka sztuki miłości.  

Miłość pomiędzy kobietą a mężczy-
zną jest zjawiskiem wielowymiarowym, 
które można opisać przy pomocy trzech 
zasadniczych składników: namiętność 
(pasja), intymność (bliskość) i zaan-
gażowanie (decyzja/zobowiązania). Na 
pierwszym etapie związku ogromna rolę 
odgrywa namiętność, której fundamen-
tem jest najczęściej pociąg seksualny. 
To niejako „załatwia” za nas sama na-
tura. Intymność i zaangażowanie musi-
my sobie wypracować sami. I to od nich 
zależy trwałość związku. Intymności to 
pozytywne uczucia i działania wzmac-
niające przywiązanie partnerów. Nie jest 
to łatwe, bo każdy człowiek to oddziel-
ny kosmos, z innymi doświadczeniami, 
marzeniami, pragnieniami. Trzeba się 
nawzajem poznać, uszanować własną 
inność, zatroszczyć o dobre samopo-
czucie partnera i odpowiedzialnie bu-
dować wzajemne relacje. 

 A jak to robić, kiedy cały świat na-
gle staje na głowie? Kobiecie/matce jest 
o tyle łatwiej, że intymność z dzieckiem 
budowała się niejako sama w czasie cią-
ży. Mężczyźnie ten etap bliskości jest 

praktycznie niedo-
stępny. Jeżeli ko-
bieta, siłą rzeczy, 
przenosi gross swo-
jej uwagi na dziec-
ko, to tym samym, 
bez złych intencji, 
ogranicza intymność z partnerem. A to 
osłabia jego zaangażowanie. W tym 
miejscu leży przyczyna tak masowych 
ucieczek ojców dzieci z niepełnospraw-
nością, skazania kobiet na przymus he-
roiczności. Niektórym parom udaje się, 
wielkim kosztem, ocalić, a nawet rozwi-
jać swoją miłość. Dla wielu jest to za-
danie ponad siły. Jeżeli nie otrzymają 
pomocy z zewnątrz, zaczynają reago-
wać lękowo, obronnie. A to rodzi po-
trzebę nadmiernego chronienia siebie 
i dziecka, co staje się przyczyną nie-
zdrowej więzi symbiotycznej. Zatarcia 
granicy psychicznej pomiędzy rodzicem 
a dzieckiem, niezdolności do przecięcia 
psychicznej pępowiny. Bez zbudowa-
nia własnych psychologicznych granic, 
poczucia autonomii, nawet w bardzo 
ograniczonym zakresie, odrębności 
i podmiotowości dziecko nie jest w sta-
nie uczyć się trudnej sztuki miłości.

Dobry rodzic to rodzic szczęśliwy. 
Szczęśliwy rodzić to rodzic realizują-
cy się na drodze miłości. Jeżeli chcemy 
pomagać osobom z niepełnosprawno-
ściami pomóżmy ich rodzicom ocalić 
i rozwijać miłość. Żeby to było możliwe 
musimy najpierw nauczyć się kochać 
samych siebie.

~ dr Jadwiga Kwiek 
psycholog, psychoterapeuta

Skrót wykładu wygłoszonego w ra-
mach cyklu spotkań wsparcia psycholo-
gicznego dla rodziców i opiekunów osób 
z niepełnosprawnościami organizowa-
nych przez Tarnowskie Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych TARSON. 
Tarnowo Podgórne, 13.06.2018
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W Rumianku spotkaliśmy się wspólnie 30 czerwca 
w rytmie lata. Podczas festynu współorganizowa-
nego z Sołtysem i Radą Sołecką Rumianka odbyły 

się zabawy i animacje prowadzone przez Fundację Pracownia 
Wyobraźni, które były zwieńczeniem projektu „Herbata z Ru-
miankiem” współfinansowanego ze środków Gminy Tarnowo 
Podgórne. 

Ideą projektu była integracja międzypokoleniowa poprzez 
stworzenie unikatowej wizytówki miejscowości Rumianek przy 
udziale samych jej mieszkańców. Istotą tego pomysłu było zbu-
dowanie społecznego zaangażowania w tworzenie i aranżowa-
nie przestrzeni publicznej, do której należy teren przy świetli-
cy wiejskiej. Dzięki wielu przychylnym osobom udało nam się 
wspólnymi siłami stworzyć niesamowity Rumiankowy zielnik. 
Wszelkich starań dołożyli i starsi, i młodsi mieszkańcy Rumian-
ka, którzy bardzo chętnie włączyli się w naszą akcję. 

Sam projekt rozpoczął się już wiosną, a jego pierwszą odsło-
nę stanowiły warsztaty zielarskie, podczas których mieszkańcy 
samodzielnie projektowali zakątek zielarski. Mieliśmy możli-
wość nie tylko poznać się, ale także porozmawiać i popraco-
wać nad projektem, który będzie odbiciem naszych wspólnych 
wizji. Wypracowana koncepcja pozwoliła przejść do kolejne-
go – najprzyjemniejszego etapu, w którym budowaliśmy zielnik 
i sadziliśmy rośliny. Największą radością dla nas jako organiza-
torów tego wydarzenia była energia, pomysł i zapał mieszkań-
ców Rumianka – i tych dużych i tych małych. Każdy dołożył 
swoją własną cegiełkę w powstanie zielonego serca Rumianka. 

Ostatnią odsłoną projektu był festyn rodzinny, który miały-
śmy przyjemność współorganizować z Sołtysem Rumianka. 
Podczas festynu stworzyliśmy piękne rumiankowe eko-torby na 
zakupy, które każdy mógł wziąć ze sobą do domu (i mamy na-
dzieję z dumą nosi). Dużą frajdę miały dzieci i młodzież, które 
mogły wyrazić radość poprzez malowanie wielkiego płótna. Na 
płótnie tym powstały Rumiankowe Impresje – fascynujące i ko-
lorowe wzory, początkowo malowane pędzlami, gąbeczkami, 
a z czasem także dłońmi – bo miło jest mieć ręce pełne koloru! 
Rumiankowe przywitanie lata zakończyliśmy smaczną i zdrową 
przekąską oraz lemoniadą własnej roboty z miętą, oczywiście 
pochodzącą z rumiankowego zielnika. Potem można też było 
potańczyć – prawie do białego rana.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli nam pod-
czas projektu i wspierali nas w działaniach: Sołtysowi i Radzie 
Sołeckiej Rumianka, Klubowi Seniora w Rumianku, Kasi Świt-
-Nochowicz z Ogrodów Inspiracji, Centrum Ogrodniczemu 

Herbata z Rumiankiem – przywitanie lata

Jucca, wolontariuszkom: Oli Bawolskiej i Karolinie Szabow-
skiej-Skiejka. Przede wszystkim jednak dziękujemy mieszkań-
com Rumianka, bo dzięki Wam wszystko tak pięknie, z energią 
i z pasją się udało. Nie możemy już doczekać się realizacji ko-
lejnych pomysłów. 

 ~ Olimpia Piłat-Pawlak
Zuzanna Stańczyk

Sołtys i Radne z Przeźmierowa zapraszają na cykl imprezLATO W PARKUWakacyjne rewolucjew parku Kanikowskiego w Przeźmierowie odbędą się zajęcia: 
jogi, tai-chi, fi tness, aerobicu, street dance, zumby, turniej ping ponga i szachowy

Zajęcia trwają od 1 do 2 godzin
Zapraszamy wszystkich!!!Zabierzcie koce, leżaki i małe co nieco - zjedzmy SĄSIEDZKIE ŚNIADANIE NA TRAWIE :)

Zapewniamy; instruktora, coś słodkiego do kawy i animatorów dla dzieci!

PROGRAM ZAJĘĆ:21 LIPCA  - BOCCE, zabawa w bule28 LIPCA  - STREET DANCE 4 SIERPNIA  - SZACHY I TENIS STOŁOWY11 SIERPNIA  - FITNESS18 SIERPNIA  - JOGA25 SIERPNIA  - ROWEROWY SPINNING oraz DARMOWA ANALIZA SKŁADU CIAŁA!

Współorganizatorem zajęć jest OSiR.Przy złych warunkach atmosferycznych zajęcia mogą zostać odwołane.
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Siostra Magdalena Mazantowicz w niedzielę, 24 czerw-
ca, na strzelnicy brackiej we Wronkach wystrzelała god-
ność Króla Zielonoświątkowego Okręgu Szamotulskie-

go A.D.2018. W zaciętej rywalizacji siostra Magdalena z KBS 
Tarnowo Podgórne pokonała licznie reprezentowaną płeć mę-
ską z Grzebieniska, Pniew, Sierakowa, Szamotuł, Wronek 
i Tarnowa Podgórnego… chciałoby się powiedzieć słowami 
piosenki Danuty Rinn: Gdzie ci mężczyźni? orły, sokoły? Ry-
cerzami zostali brat Roman Stefański KBS Grzebienisko i brat 
Lech Orlik KBS Sieraków. 

Tarczę świty zdobył Roman Stefański, II miejsce Walde-
mar Kubiak KBS Tarnowo Podgórne, III miejsce Krzysztof 
Plenzler KBS Grzebienisko. Tarczę Pamięci siostry Danusi 
Leitgeber ufundowanej przez brata Dariusza Nowaczyńskie-
go z KBS Tarnowo Podgórne zdobył brat Jerzy Pawlak z BK 
Wronki, II miejsce Grzegorz Jaskuła KBS Sieraków, III miej-
sce starosta szamotulski Józef Kwaśniewicz. Tarcza zapadki: 
I miejsce Krzysztof Cieślik KBS Tarnowo Podgórne, II miej-
sce Grzegorz Jaskuła, III miejsce Jerzy Pawlak. Tarczę punk-
tową zdobył Krzysztof Cieślik, II miejsce Grzegorz Jaskuła, 
III miejsce Piotr Hoffmann. Tarcza Charytatywna: I miejsce 

– Grzegorz Jaskuła, II miejsce Waldemar Kubiak, III miejsce 
Janusz Piszczała KBS Pniewy. Kura zestrzelił Stefan Skwier-
czyński KBS Pniewy przy pomocy Mariana Herrmanna KBS 
Sieraków i Waldemara Kubiaka KBS Tarnowo Podgórne. Gra-
tulujemy siostrze Magdalenie drugiego tytułu królewskiego 
w tym roku.

Bractwo Kurkowe Poznań powstało w 1253 r. – to najstarsze 
bractwo w Polsce. 23 czerwca świętowało jubileusz 25-lecia 
reaktywacji. Uroczystość odbyła się na terenie Uniwersytetu 
Przyrodniczego w sali Kolegium Rungego, była to siedziba 
bractwa po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Jak pokazuje 
historia ruch bracki wywodzi się z Poznania, dzisiaj w grodzie 
Przemysła są trzy Bractwa Kurkowe. Nasza delegacja uczest-
niczyła w tej uroczystości. 

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

Z brackim pozdrowieniem 
~ Prezes Stanisław Bączyk 

Wiadomości brackie

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Finał drugiej edycji warsztatów stylu i rozwoju osobiste-
go dla seniorów pn. ,,Piękni i zadbani w każdym wieku’’

 – To było coś pięknego! Chcemy więcej! – tymi sło-
wy uczestnicy drugiej edycji projektu,, Piękni i zadbani w każ-
dym wieku’’ podziękowali nam za udział w warsztatach stylu 
i rozwoju osobistego dla seniorów. Były łzy wzruszenia, grom-
ki śpiew i niedowierzanie – to naprawdę ja?! Były prezenty od 
naszych Partnerów w postaci voucherów i kart podarunkowych: 
od firmy Quiosque i Glamour Hotel&Spa. Wspólne oglądanie 
zdjęć z sesji zdjęciowej w studio Katarzyny Piweckiej. A było 
ich łącznie z backstagem, zrobionym przez Agatę Weronikę Ju-
skę, prawie 700 oraz motywująca prezentacja, okraszona sen-
tencjami i filmami, które na długo zostaną w naszej pamięci. 
O tym, że nigdy nie jest za późno na miłość, naukę i spełnianie 
marzeń! Wielkie brawa należą się wam, drodzy uczestnicy – za 
odwagę, chęć i gotowość na zmiany. Jesteście piękni. Jesteście 

wyjątkowi. Macie w sobie siłę i gotowość by żyć tak jak chce-
cie!:) Rozwijajcie skrzydła i wzrastajcie. Doceniajcie swoje ta-
lenty i radujcie się każdym dniem, bo jesteście tego warci! 

Serdeczne podziękowania dla Quiosque Polska oraz Glamo-
ur Hotel& Spa za doskonałą współpracę i bony podarunko-
we; dla wszystkich prelegentek: Karoliny Majki Klak, Doroty 
Nowocień, Mai Stępień, Anny Zientalskiej, Violetty Nowac-
kiej, Grażyny Walczak, Andżeliny Malinowskiej i Renaty Śle-
body; dla sztabu wizażystek: Darii Zawady, Martyny Hoffman 
Jechura, Darii Turkot Rackowiak i Jagody Kaczmarek; dla fo-
tografek Kat Piweckiej i Agaty Weroniki Juska oraz wolonta-
riuszy: Ewy Fertsch i Mai Paul, a także dla Gminy Tarnowo 
Podgórne za współfinansowanie projektu.

 Razem stworzyliśmy coś pięknego!
~ Maja Stępień

Prezes Fundacji Nigdy nie jest za późno

Piękni i zadbani – na finał!
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Ważnymi wydarzeniami za-
kończył się kolejny rok aka-
demicki. W kilku sekcjach 

odbyły się zaległe, ostatnie spotkania. 
Podziękowaliśmy wykładowcom i pro-
wadzącym zajęcia. Czekają nas jesz-
cze w lipcu i sierpniu półkolonie dla 
seniorów Gminy Tarnowo Podgórne. 
A w minionym miesiącu się działo!

W pierwszych dniach czerwca nasi 
przedstawiciele Elżbieta Biniek i Fran-
ciszek Jakóbiec uczestniczyli w uroczy-
stych obchodach 10 rocznicy istnienia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siera-
kowie, gdzie przekazali gratulacje i ży-
czenia od wszystkich członków naszego 
UTW.

W dniach 5 – 12 czerwca liczna gru-
pa słuchaczy UTW gościła w Gru-
zji. Gruzińską przygodę rozpoczęliśmy 
od zwiedzenia dawnej stolicy Mcche-
ty. Następnie Gruzińską Drogą Wo-
jenną udaliśmy się do Kazbegi, gdzie 
wozami terenowymi wjechaliśmy do 
Gerget pod monastyr Św. Trójcy. Wi-
dzieliśmy twierdzę Annanur, Jezioro 
Żniwalskie i najstarsze w Gruzji skal-
ne miasta. Zwiedziliśmy Tbilisi, Gori 
i Batumi. Przekazano nam wiadomości 
o trudnej historii i aktualnej, nieustabi-
lizowanej sytuacji politycznej tego kra-
ju. Posmakowaliśmy miejscowej kuchni 
ze słynnymi chinkali, chaczapuri, se-
rami i sosami. Degustowaliśmy dobre 
wina domowej roboty, czaczę, konia-
ki i wielosmakowe lemoniady. Fascy-
nowaliśmy się przyrodą, regionalnymi 
tańcami, śpiewem i muzyką. Doświad-
czyliśmy wielu niezapomnianych wra-
żeń. 

„Teraz my” – tak nazwaliśmy zespół 
naszego uniwersytetu, który 16 czerw-
ca wystąpił na XI Wielkopolskich 
Spotkaniach Artystycznych Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku w Między-
chodzie. Spośród zaproponowanych ka-
tegorii wybraliśmy taneczno-ruchową. 
Radości nie było końca, gdy ogłoszono 

werdykt – pierwsze miejsce w tej kate-
gorii dla UTW z Tarnowa Podgórnego. 
Ogromne brawa i podziękowania należą 
się wszystkim, którzy wystąpili na sce-
nie, naszym kibicom, Beacie Dudek, Ni-
kolinie Wronie i Mai Stępień z Fundacji 
„Nigdy nie jest za późno”, pomysłodaw-
czyni i reżyserce programu. Szczególnie 
gorąco dziękujemy wspaniałej młodzie-
ży i dzieciom – bez nich nie byłoby tego 
programu i naszego sukcesu. Wzbogaci-
liśmy się o kolorową drukarkę! Projekt 
współfinansowany przez Gminę Tarno-
wo Podgórne.

18 czerwca w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu odbyła się uro-
czysta X Gala Wolontariatu, na której 
podziękowania zasłużonym wolonta-
riuszom złożył Starosta Poznański Jan 
Grabkowski. Wśród 60 nagrodzonych 
znalazły się nasze koleżanki: sekretarz 
Ewa Stefaniak-Garbarczyk i wiceprezes 
Maria Zgoła.

We wtorek, 20 czerwca, dwudziesto-
pięcioosobowa grupa miała przyjem-
ność wysłuchać i obejrzeć odbiegają-
cą od oryginału, przeniesioną w realia 
próby w teatrze, operę Gaetano Doni-
zettiego „Napój miłosny”. Myślę, że 
osiągnięto zamierzony efekt i u części 
widzów dało się odczuć poczucie dys-
komfortu. Po przerwie, na sali widoczne 
były puste miejsca.

W środę, 20 czerwca, odbyło się Spra-
wozdawczo-Wyborcze Walne Zebra-
nie Członków Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Tarnowie Podgórnym. 
Uczestniczyło w nim prawie stu 
słuchaczy, a nad prawidłowo-
ścią przebiegu czuwała adwo-
kat Ewelina Pernet Szóstak.

Sprawozdanie z rocznej dzia-
łalności przedstawiła Prezes Ire-
na Szewczyk, finansowe odczytała 
Elżbieta Biniek. Zgromadzeni wysłu-
chali również sprawozdań Komisji Re-
wizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 

Przy jednym głosie wstrzymują-
cym Zarządowi udzielone zostało ab-
solutorium. W dalszej części zebrania 
przeprowadzono głosowania ustalając 
skład Komisji Rewizyjnej (Halina Ko-
zak, Romuald Gajewski, Leszek Maje-
wicz), Sądu Koleżeńskiego (Alicja Łu-
komska Wośkowiak, Marek Ciesielski, 
Wojciech Błaszak) i Zarządu, do któ-
rego na miejsce ustępujących Barbary 
Śmielińskiej i Jerzego Pawlicza weszły 

dwie osoby: Irena Ciesielska-Balcer 
i Grażyna Jańczak.

Na posiedzeniu w dniu 25 czerw-
ca ukonstytuował się Zarząd, który bę-
dzie pracował przez trzyletnią kadencję. 
Skład Zarządu przedstawia się następu-
jąco: Prezes - Irena Szewczyk, Wice-
prezes – Elżbieta Biniek, Wiceprezes – 
Maria Zgoła, Sekretarz Ewa Stefaniak 
Garbarczyk, Skarbnik Maria Machowi-
na, Przewodnicząca Rady Programowej 
Maria Kaniewska oraz Barbara Dwor-
czyk, Grażyna Jańczak, Irena Ciesielska 
Balcer i Franciszek Jakóbiec jako człon-
kowie Zarządu. 

Całemu Zarządowi należy życzyć 
sił, wytrwałości i nowatorskich pomy-
słów a wszystkim słuchaczom uda-
nych, wspaniałych wakacji w pięknych 
miejscach i w dobrym towarzystwie.

W siedzibie naszego biura w Pa-
łacu w Jankowicach, z powodu 
bardzo słabego zasięgu nie mo-
żemy rozmawiać przez telefo-
ny komórkowe. Przepraszamy. 

Jednocześnie informujemy, że 
zainstalowano nam telefon sta-

cjonarny o numerze 61 10 10 406.
~ Maria Zgoła

Rok akademicki 2017/2018 za nami
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18 czerwca 2018 r. minęło dokładnie 10 lat od utworze-
nia Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin ROKTAR. Zanim powstało, osoby z niepeł-

nosprawnościami z terenu Gmin Rokietnica i Tarnowo Podgór-
ne po skończonej edukacji pozostawały w domu, o ile rodzi-
ce nie szukali dla nich ośrodków w Poznaniu. Rodzice Moniki 
i Krzysztofa znaleźli wsparcie dla swoich dzieci w Stowarzy-
szeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Amikus” na 
os. Rusa w Poznaniu. W 2007 r. w październiku i listopadzie, 
właśnie to Stowarzyszenie, po rozmowach z Wójtem Rokiet-
nicy Bartoszem Derechem uzgodniło, że poprowadzi zajęcia 
dla osób niepełnosprawnościami z terenu gminy Rokietnica. 
„Amikus” otrzymał dofinansowanie z powiatu poznańskiego 
na zajęcia terapeutyczne (rehabilitacyjne, manualno-plastyczne 
i choreoterapię), które odbywały się popołudniami 2 razy w ty-
godniu po 3 godz. w Napachaniu. Zajęcia były również konty-

nuowane w roku 2008 r. Rodzice, którzy dowozili swoje dzie-
ci na te zajęcia, postanowili założyć własne Stowarzyszenie. 
 18 czerwca 2008 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rokietni-
ca odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR. Stowarzyszenie 
działa na terenie dwóch gmin, co odzwierciedla nazwa: ROK 
– Rokietnica i TAR – Tarnowo Podgórne. W komitecie założy-
cielskim Stowarzyszenie byli: Andrzej Kawa, Zofia Michałek, 
Tomasz Mucha, Kazimierz Szulc i Małgorzata Wilga-Siemko-
wicz. 27 października 2008 r. Stowarzyszenie zostało wpisane 
do Krajowego Rejestru Sądowego i mogło prawnie rozpocząć 
swoją działalność. A w listopadzie 2009 r. stało się Organizacją 
Pożytku Publicznego. 

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność od prowadze-
nia popołudniowych zajęć w Napachaniu. Były to zajęcia re-
habilitacyjne, manualno-artystyczne, z rewalidacji, logopedii, 
arteterapii, choreoterapii, teatroterapii, wikliny i Bocci. Dodat-
kowo odbywały się zajęcia z hipoterapii oraz zajęcia w wodzie 
w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu. 
Wszystkie te działania były współfinansowane przez gminy Ro-
kietnica i Tarnowo Podgórne, a także Powiat Poznański i Wiel-
kopolski Urząd Wojewódzki.

Przez cały czas Zarząd, rodzice i członkowie Stowarzysze-
nia szukali lokalu na Warsztat. Podczas debaty o zdrowiu, któ-
ra odbyła się 20 września 2011 r. w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne, zgłosiliśmy zapotrzebowanie na lokal. Wynajęte po-

mieszczenia w Baranowie przy ul. Wspólnej 5 wyremontowano 
i przystosowano dla osób z niepełnosprawnościami i 12 grudnia 
2011 r. podpisano umowę ze Starostwem Poznańskim na prowa-
dzenie WTZ. W warsztacie zajęcia odbywają się w czterech pra-
cowniach: Gospodarstwa Domowego, Technik Różnych, Wikli-
niarskiej, Komputerowo-Fotograficznej. Dodatkowo uczestnicy 
mają możliwość skorzystania z zajęć rehabilitacyjnych, które są 
prowadzone w sali rehabilitacyjnej, na basenie w „Lusowskim 
Zdroju” oraz na świeżym powietrzu.

Przez wszystkie te lata Stowarzyszenie ROKTAR bierze 
udział w różnych imprezach w obu gminach m.in. Dni Gminy 
Tarnowo Podgórne, Rokietnicki Rumpuć, Wielkopolski Kon-
kurs Koszy Wielkanocnych, Dożynki „U Księdza za Płotem” 
w Lusowie, Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym. 18 czerwca 
2018 r. uroczyście obchodziliśmy 10-lecie działalności Stowa-
rzyszenia ROKTAR, w świetlicy wiejskiej w Baranowie. Udział 
w uroczystości wzięli: Wójt Rokietnicy Bartosz Derech i I Za-
stępca Wójta Tarnowa Podgórnego Ewa Noszczyńska-Szkurat. 
Obecni byli także Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Poznaniu Tomasz Woźnica, wiceprzewod-
nicząca Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Po-
wiatu Poznańskiego Krystyna Semba, Przewodniczący Rady 
Gminy i Radni z Gminy Rokietnica, Kierownik Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Rokietnicy, Sołtys Baranowa, Prezes Sto-
warzyszenia „Amikus” z Poznania, Siostry ze Zgromadzenia 
Urszulanek w Pniewach, Prezesi Stowarzyszenia ROKTAR, 
Dyrektor GOK i Biblioteki Gminnej w Rokietnicy, Prezes Ro-
kietnickiego Ośrodka Sportu, przedstawiciele placówek oświa-
towych oraz przedstawiciele firm współpracujących ze Stowa-
rzyszeniem. 

Podczas spotkania przedstawiłam prezentację z najważniej-
szych wydarzeń ilustrowaną zdjęciami. Uczestnicy Warszta-
tu przygotowali występ wokalny. Piotr Iwański zaprezentował 
się w swojej piosence „Blues Iwanka” do podkładu „Wehikuł 
czasu” zespołu Dżem. Kolejny utwór wykonali wspólnie Piotr 
Iwański i Krzysztof Sadek w towarzystwie chórku wszystkich 
uczestniczek, obecnych na spotkaniu. Ostatni utwór wokalny 
„ROKTAR ach to Ty…” zaprezentował Krzysztof Sadek. Pio-
senka ta powstała w WTZ, do utworu Marka Grechuty „Wio-
sna, ach to ty”, specjalnie na Jubileusz X-lecia Stowarzyszenia. 
Z okazji Jubileuszu Stowarzyszenie przygotowało pamiątkowe 
kalendarze na 2019 r. 

Było mi bardzo miło przyjąć wszystkie serdeczne życzenia 
i prezenty. Wójtowi Rokietnicy dziękuję za blender, który bę-
dzie wykorzystywany podczas codziennych zajęć w pracowni 
Gospodarstwa Domowego, Wójtowi Tarnowa Podgórnego za 
ufundowanie jednodniowej wycieczki dla Stowarzyszenia, Pre-
zesowi Rokietnickiego Ośrodka Sportu za przekazanie darowi-
zny na rzecz Stowarzyszenia, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Biblioteki Gminnej w Rokietnicy za materiały plastyczne 
do Pracowni Technik Różnych oraz za wszystkie otrzymane 
kwiaty, słodkości. Dziękuję firmie Glutenex za tort jubileuszo-
wy i Członkom Stowarzyszenia za ciasta i owoce. Wszystkim 
obecnym na spotkaniu dziękuję za dobre słowa i dotychczaso-
wą współpracę ze Stowarzyszeniem. Bardzo cenimy każdy gest 
oddany naszym podopiecznym. 

~ Wanda Koralewska Prezes Stowarzyszenia

10 lat Stowarzyszenia ROKTAR

I Zastępca Wójta przekazała voucher na 1-dniową wycieczkę
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W dniach od 25 do 30 czerwca członkowie Stowa-
rzyszenia wyjechali na sześciodniową wycieczkę 
w Karpaty. Podróż w Bieszczady została podzielo-

na na dwa etapy. W dniu wyjazdu, po drodze, zwiedzaliśmy 
„miasto artystów”, czyli Kazimierz Dolny i jego piękną Sta-
rówkę, kościół farny, podziwialiśmy panoramę miasta i ruiny 
Zamku Kazimierza Wielkiego. Następnie udaliśmy się do Po-
niatowej, gdzie mieliśmy nocleg. Od rana ruszyliśmy w dal-
szą podróż w Bieszczady przez Sandomierz – miasto, które 
w ostatnich latach jest znane z serialu „Ojciec Mateusz”. Tam 
zwiedziliśmy Starówkę, Katedrę, Bramę Opatowską. Dodat-
kową i niezaplanowaną atrakcją była możliwość obserwo-
wania planu filmowego wspomnianego serialu. Pełni wrażeń 
ruszyliśmy do Hoczewa, gdzie mieliśmy zapewniony pobyt 
na kolejne dni. W drodze do Soliny zatrzymaliśmy się w Be-
rezce, w „Wiejskim Zoo”, gdzie z bliska mogliśmy zobaczyć 
domowe zwierzęta, ale również poćwiczyć swoją równowa-
gę przechodząc ścieżką linową. Następnie spacerowaliśmy 
po zaporze nad Jeziorem Solińskim, największym sztucz-
nym zbiorniku wodnym w Polsce, gdzie znajduje się impo-
nująca i unikatowa elektrownia wodna. Atrakcją tego dnia był 
rejs statkiem turystycznym. W drodze do autokaru nie obyło 
się bez zakupów pamiątek na tzw. ,,Bieszczadzkich Krupów-
kach”. Wracając do Hoczewa odwiedziliśmy jeszcze biesz-
czadzkie uzdrowisko Polańczyk, gdzie spacerowaliśmy po 
ulicy Zdrojowej. W czwartkowy poranek wyruszyliśmy tzw. 
„Pętlą Bieszczadzką” w kierunku Cisnej. W Majdanie prze-
siedliśmy się do Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, którą udali-
śmy się do Balenicy pod słowacką granicę. Po powrocie do 
Cisnej zwiedzaliśmy znany bar-galerię „Siekierezada”, gdzie 
„diabły i anioły w drewnie zostały zaklęte”. Następnie uda-
liśmy się do Wetliny, jednej z najpopularniejszych i najczę-
ściej odwiedzanych bieszczadzkich miejscowości i dalej, „Pę-

tlą Bieszczadzką”, przez Ustrzyki Górne i Dolne do Hoczewa. 
Następny dzień rozpoczęliśmy od wyjazdu do Sanoka, gdzie 
zwiedziliśmy Skansen – Muzeum Budownictwa Ludowe-
go, Park Etnograficzny, w którym zostały odtworzone typo-
we układy zabudowy wsi wschodniej części polskich Karpat 
(Bieszczady, Beskid Niski) wraz z Podkarpaciem z okresu od 
XVII do XX w. Spacerowaliśmy po rynku galicyjskim, jecha-
liśmy wozem drabiniastym i graliśmy w kręgle, wykonane 
z drewna. Po zwiedzaniu Parku była chwila relaksu przy ogni-
sku. Tego dnia zwiedziliśmy także Muzeum Przyrodniczo-Ło-
wieckie „Knieja” w Nowosiółku oraz weszliśmy na platformę 
widokową – wejście nie należało do łatwych, ponieważ droga 
była pod górkę, a podłoże mokre i błotniste, ale wszyscy po-
konali trasę i mogli w słonecznej pogodzie podziwiać widoki 
na bieszczadzkie połoniny, takie jak Szerokie i Horbki. Koń-
cząc naszą przygodę w południowo-wschodniej części polski, 
w drodze powrotnej do domu, zwiedziliśmy Zamek w Łańcu-
cie wraz z Powozownią. 

Plan wyjazdu był bardzo wypełniony, ale nie zabrakło cza-
su na wieczorną integrację przy ognisku i wspólne tańce. Żal 
było wyjeżdżać. Wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń. Cią-
gle mamy w pamięci niezapomniane widoki z „dzikich Biesz-
czad”. 

Wycieczka została dofinansowana w ramach realizowanych 
projektów i ze źródeł: ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, „Projekt współfinan-
sowany przez Gminę Tarnowo Podgórne”, „Projekt współfi-
nansowany ze środków Gminy Rokietnica” i środków wła-
snych Stowarzyszenia uzyskanych z 1% . 

~ Elżbieta Kram
Stowarzyszenie ROKTAR

ROKTAR na szlaku „dzikich Bieszczad”
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LATO Z KSIĄŻKĄ

Lipiec i sierpień – letnie, urlopowe miesiące tylko z książ-
ką i tylko z Biblioteki. Nasze hasło na cały 2018 rok, 
a więc również na wakacje to: KSIĄŻKI NIE TRZEBA 

ŁADOWĆ, DZIAŁA ZAWSZE! 
Znalezienie wolnego czasu na wakacyjną lekturę to twór-

cze, inspirujące i na pewno interesujące uzupełnienie let-
nich, urlopowych wyjazdów, podróży, wycieczek, odpo-
czynku czy to w ogrodzie na hamaku, czy w samolocie, czy 
w egzotycznym hotelu na drugim końcu świata. Warto za-
brać ze sobą książkę. Szwedzi, Holendrzy, Duńczycy, Niem-
cy, Francuzi, Czesi zawsze spędzaj urlop z książką i nie 
wyobrażają sobie urlopu bez relaksu ze słowem pisanym.  
Czytając zwiedzasz świat, odkrywasz nowe, nieznane miejsca, 
poszerzasz zainteresowania, a przede wszystkim relaksujesz się.  
Świat wartości intelektualnych zaprasza wszystkich zainte-
resowanych niezależnie od wieku do świata książek i dobrej 
literatury. Może warto letni wypoczynek spędzić bez telefo-
nu, komputera, smartfonów i innych niekoniecznie twórczych 
złodziei czasu, żeby świat nie skurczył nam się do rozmiarów 
ekranu przed oczami.

Wakacje to dobry czas na poznanie lektur, nie tych obowiąz-
kowych, ale tych czytanych dla przyjemności. Każdy zainte-
resowany, wśród tysięcy tytułów i setek dziedzin, znajdzie dla 
siebie książkę ciekawą, atrakcyjną, odkrywającą tajemnice czy 
nieznane światy. Motywacje do czytania są różne: czytamy be-

stselery, bo reklama zachęca i warto być na bieżąco, czytamy 
klasykę, bo warto ją znać. A może warto zacząć czytać książki 
w języku oryginału i doskonalić języki obce? a może poezję 
i będzie to czas na wyciszenie, zastanowienie i refleksję?

W Bibliotece duży wybór poradników, przewodników, ksią-
żek biograficznych, reportaży, dzienników z podróży, relacji 
z różnych, odległych zakątków świata. Jednym słowem różne 
tematy dla różnych odbiorców, o różnych zainteresowaniach. 
Na półkach w Bibliotece cieszące się cały czas powodzeniem 
kryminały, powieści o tematyce sensacyjnej, czyli w cza-
sie wakacji rozwiązujemy zagadki, tajemnice, odkrywamy 
prawdę z najciekawszymi autorami powieści kryminalnych. 
Możemy również odkryć takie dziedziny wiedzy jak etnogra-
fię, filozofię, psychologię czy w upalne lato poczytać o zimo-
wych, ekstremalnych wyprawach wysokogórskich. Wszystko 
dostępne i pozwala na poszerzenie kręgu zainteresowań. 

W lipcu i sierpniu – BIBLIOTEKA JEST OTWARTA, a więc 
nowości (ale nie tylko) są w zasięgu dla wszystkich. Polecamy 
duży wybór bestsellerów, książki nagradzane, wyróżnione nie 
tylko w Polsce tytuły, które są na liście bestsellerów w wielu 
krajach świata. W Bibliotece bez ponoszenia żadnych kosztów 
można wypożyczyć i relaksować się dobrą literaturą. Podobno 
wakacje bez książki to jak lato bez słońca. Słońca w tym roku 
dużo, książek w naszych placówkach również. ZAPRASZA-
MY! Więcej informacji na naszej stronie www.bibliotekatp.pl. 

~ I.B.

INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Improwizacje Maryjne. Tak zatytułowany jest koncert 
Kwartetu Improsonus, który zaprezentuje się podczas 116. 
koncertu z cyklu Lusowskie Spotkania Muzyczne.

Artyści w swoim repertuarze mają utwory maryjne, zarów-
no te archaiczne, jak i te znane z ostatnich dziesięcioleci. Po-
mimo różnorodności stylistycznej Improsonus dąży do jedno-
litego i spójnego przekazu. Podczas koncertów muzycy starają 
się wytworzyć klimat, sprzyjający kontemplacji i refleksji. 
Możemy więc być pewni, że dzięki oryginalnemu podejściu 
do takich dzieł jak na przykład Bogurodzica, Królowej Aniel-
skiej czy Zdawana Polski Tyś Królowo, utwory te zabrzmią 
w niespotykany dotąd sposób.

Kwartet Improsonus to poznańscy muzycy, których łączy 
wspólna, muzyczna pasja, wyznawanie wspólnych warto-
ści i trwała przyjaźń. To wszystko sprawia, że stawiają sobie 
śmiałe i wartościowe wyzwania artystyczne. Mogą poszczycić 
się znakomitym dorobkiem i doświadczeniem muzycznym. 
Kwartet Improsonus tworzą:

Katarzyna Stroińska-Sierant – pianistka, kompozytorka, 
aranżerka. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Poznaniu, 
gdzie kieruje Katedrą Jazzu. Związana jest z wieloma forma-
cjami i instytucjami muzycznymi w kraju. Uczestniczy w licz-
nych przedsięwzięciach artystycznych. Jest muzykiem sesyj-
nym, ma na swoim koncie albumy solowe oraz kilkanaście 
płyt zespołowych. Tworzy dzieła łączące stylistykę jazzową 
z muzyką poważną. W latach 2003-13 współpracowała z pro-
gramami muzycznymi TVP. W 1997 roku zdobyła I nagrodę na 

Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Krzysz-
tofa Komedy. Za popularyzowanie muzyki polskiej otrzymała 
od ministra kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku na-
grodę Złotego Liścia, a w 2016 Srebrny Krzyż Zasługi.

Jarosław Sierant - wszechstronny skrzypek, kulturoznaw-
ca, pedagog. Należy do wąskiego grona muzyków doskonale 
odnajdujących się w różnych gatunkach muzycznych, współ-
pracuje zarówno z zespołami muzyki dawnej jak i formacjami 
jazzowymi. Współpracował z Teatrem Wielkim w Poznaniu, 
Orkiestrą Barokową Accademia dell’Arcadia, wieloma forma-
cjami jazzowymi. 

Sławomir Tokłowicz – perkusista, pedagog. Współpraco-
wał z takimi grupami jak: Greenfields, Etna, Mate.O, Shalom, 
MBB, Orkiestra Zbigniewa Górnego, Zespół 33, Pinokio Bro-
thers. Ważne miejsce w jego działalności artystycznej zajmuje 
muzyka chrześcijańska. 

Dawid Tokłowicz – saksofonista jazzowy młodego pokole-
nia. Może poszczycić się wieloma laurami na ogólnopolskich 
festiwalach i konkursach wykonawczych. Doskonale odnajdu-
je się w muzyce jazzowej i rozrywkowej. Jest członkiem wielu 
formacji muzycznych m. in. Inicjatywy Poznańskie Wielbie-
nie, Zespołu 33, z którym nagrywa płyty i koncertuje w całej 
Polsce.

Warto 5 sierpnia, o godzinie 13 odwiedzić kościół w Luso-
wie i doświadczyć nie tylko muzycznej, ale i duchowej uczty. 
Wstęp wolny. Zapraszamy.

~ Karina Biała

Lusowskie Spotkania Muzyczne 
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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 lipcu i sierpniu bilety dostępne 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. 

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

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Paddington 2”
niedziela, 22 lipca godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kino Zielone Oko zaprasza: „Zimna wojna”
niedziela, 22 lipca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Bella i Sebastian 3”
niedziela, 29 lipca godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł (zarówno dzieci jak i dorośli)

Kino Zielone Oko zaprasza: „Han Solo. Gwiezdne wojny - historie”
niedziela, 29 lipca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Kuba Guzik” 
niedziela, 5 sierpnia godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł (zarówno dzieci jak i dorośli)

Kino Zielone Oko zaprasza: „Czego życzy sobie kobieta”
niedziela, 5 sierpnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Co w trawie piszczy”
niedziela, 12 sierpnia godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł (zarówno dzieci jak i dorośli)

Kino Zielone Oko zaprasza: „41 dni nadziei” 
niedziela, 12 sierpnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Lusowskie Spotkania Muzyczne: Kwartet Improsonus
niedziela, 5 sierpnia godz. 13, kościół w Lusowie. Wstęp wolny

Afisz
~ gok
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Lato w pełni. Co to oznacza dla kół i zespołów GOK SE-
ZAM? Wakacje połączone z warsztatową pracą. 

Z warsztatów artystycznych powróciły już koła pla-
styczne dla dorosłych, które swój plener postanowiły zorga-
nizować w Wiśle. Czekamy więc, by obejrzeć efekty ich pra-
cy na powarsztatowej wystawie już we wrześniu. Uczestnicy 
koła kulinarnego spędzili razem czas w Dymaczewie. Z pew-
nością podzielą się wkrótce nowymi przepisami kulinarnymi. 
Także w Wiśle swoje warsztaty zakończyły dzieci z projektu 
Teatr w Każdej Wiosce, gdzie pod czujnym okiem instrukto-
ra i swoich opiekunów podnosiły aktorskie umiejętności. Co-
dzienne zajęcia przeplatane był różnymi atrakcjami i wyciecz-

kami. Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy szukał inspiracji na 
Mazurach. Liczymy, że coś z tego regionu znajdzie się wkrót-
ce w ich repertuarze. Zespół pracował na warsztatach nad no-
wym programem z okazji 100-lecia Niepodległości Polski. 
Pracę nad nowym spektaklem w Bornym Sulinowie rozpoczął 
Teatr Tańca Sortownia. Dzieci uczyły się nowych technik ta-
necznych i układów pod czujnym okiem swoich instruktorów. 
Premiera spektaklu już w grudniu. Do dalekiej Grecji zawę-
drował natomiast Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego 
Modraki. Na Festiwalu 24th International Folk Festival “Eleni 
Limniati” w Zevgolatio-Loutraki zaprezentował nasz rodzimy 
folklor. Koło Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego na tydzień 
zmieniło miejsce swoich prób z Tarnowa Podgórnego na Wi-
słę, a Orkiestra i Mażoretki wspólnie pracowały, nie tylko nad 
musztrą paradną na plażach w Świnoujściu, ale nad podnosze-
niem swoich umiejętności muzycznych i choreograficznych. 
Z chęcią obejrzymy efekty ich wspólnej eskapady.

Wyjazdy warsztatowe są nagrodą dla uczestników kół i ze-
społów za cały rok pracy. Wypoczęci i pełni energii we wrze-
śniu powrócą do swoich zajęć w kołach i zespołach GOK SE-
ZAM

~ Karina Biała

Edison Festival – taste the mu-
sic, to muzyczne spotkania 
w rytmach wysmakowanych 

dźwięków polskich przebojów. Podczas 
pierwszej edycji festiwalu przy Hotelu 
Edison w Baranowie usłyszymy zarów-
no najpopularniejszych rodzimych ar-
tystów takich jak Ania Dąbrowska czy 
Kortez, jak i wschodzące gwiazdy - na 
scenie pojawią się: Bovska, Kasia Lins, 
Rosalie., Lor, Sonia Stein oraz Gizmo 
Varillas. 

21 i 22 lipca nad Jeziorem Kierskim, 
słuchając festiwalowej muzyki będzie 
można również skosztować różnego ro-
dzaju posiłków w formie street food, 
a na terenie festiwalu znajdzie się stre-
fa dla dzieci tak aby cała rodzina mogła 
doświadczyć muzycznych emocji. 

Więcej o festiwalu na www.goodtaste.pl
~na

Edison Festival

Warsztaty i festiwal z GOK SEZAM

Tylko teraz dla posiadaczy karty 
mieszkańca specjalna 20% zniżka 
na dwudniowe karnety na Edison 
Festival! Bilety w promocyjnej ce-
nie, za okazaniem karty mieszkań-
ca, można nabywać w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym ul. Ogrodo-
wa 14 (pon.- pt.) w godz. 11-14. 
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Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym 

Podsumowanie konkursu
Matematyka bez Granic
Co roku na przełomie lutego i marca organizowa-

ny jest finał konkursu „Matematyka bez Granic”. 
Udział w nim biorą pierwsze klasy liceum oraz trze-

cie klasy gimnazjalne. Licealiści mają do rozwiązania 13 za-
dań, natomiast gimnazjaliści 10. Uczniowie mają 90 minut na 
rozwiązanie zadań, co wiąże się z maksymalnym skupieniem 
i umiejętnością pracy w grupach. Konkurs nie jest tylko rywa-
lizacją o pierwsze miejsce, ale także dobrą zabawą. 

W czerwcu na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu już po raz kolejny 
odbyło się uroczyste podsumowanie XXIX edycji tego konkur-
su, którego Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielko-
polskich w Tarnowie Podgórnym jest organizatorem w Wielko-
polsce. Nagrody, które otrzymali uczniowie zwycięskich klas, 
sfinansowane zostały przez Gminę Tarnowo Podgórne oraz 
Powiat Poznański, Kuratorium Oświaty, oraz firmy: Centrum 
Techniki Macro, Komplet Polska, Schattdecor, Millano, Lorenz 
Bahlsen Snack-World, Hotel 500 oraz Ridex Dekoracja. 

Mimo wielkiego stresu, który wiązał się z przeprowadze-
niem tej uroczystości, wszystko zakończyło się pomyślnie. Pro-

wadzący Roksana Walkowiak i Kamil Baranowski spisali się 
na medal – to dzięki nim podsumowanie przebiegło sprawnie 
i w miłej atmosferze. Nad całością czuwała Anna Gorońska – 
koordynator konkursu w Wielkopolsce. 

Cieszy nas to, że konkurs „Matematyka bez Granic” spotkał 
się z tak dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. W tego-
rocznej edycji udział wzięło 27 klas gimnazjalnych oraz 55 klas 
licealnych. Rekompensacją za poświęcony czas podczas oce-
niania zadań oraz organizacji finału jest liczba uśmiechniętych 
twarzy nagrodzonych uczniów.

Uroczystość zakończyła się wysłuchaniem interesującego 
wykładu pt. „Węzełki, kliny, hieroglify, czyli o sposobach za-
pisu liczb” wygłoszonym przez dr Izabelę Bondecką-Krzykow-
ską, wykładowcę Zakładu Logiki Matematycznej UAM w Po-
znaniu.

Gratulacje należą się uczestnikom, a przede wszystkim zwy-
cięzcom XXIX edycji konkursu „Matematyka bez Granic”. 

Zwycięzców tegorocznej edycji przedstawiamy w tabeli po-
niżej.  ~Olga Kulikowska, IIc

Zajęte miejsce kategoria Klasa szkoła

I gimnazjum IIIe Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 im. Charlsa de Gaulle’a – Poznań

II gimnazjum IIIa Publiczne Gimnazjum Salezjańskie im. Bł. Piątki
Poznań

III gimnazjum IIId
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształce

 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
Poznań

I Szkoła ponadgim-
nazjalna Ia VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

 Poznań
II Szkoła ponadgim-

nazjalna IB1 IIILiceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 
Kalisz

III Szkoła ponadgim-
nazjalna Ia II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki 

Gniezno
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Gdzie można znaleźć marzenia zamknięte w słoiku? 
Gdzie wykonać artystyczne ramki do obrazów? Gdzie 
przy warsztatach tkackich małe paluszki przetykają 

wełnę tworząc obrazy? Gdzie w kolorowe witraże zaglądają 
promienie słoneczne igrając z niepogodą? Gdzie przechadzać 
się pomiędzy ręcznie wykonanymi drzewami cukierkowymi, 
pośród których przysiadła na gałęziach liryka młodych po-
etów, można posłuchać subtelnych dźwięków Vivaldiego?

Czy to sceneria z krainy marzeń? Nie to „Talenciarnia” – 
święto uczniów i rodziców w Prywatnej Szkole Podstawowej 
„Kuźnia Talentów”. Ta uroczystość zbiegła się z corocznym 
projektem „Być damą i dżentelmenem”, na którym uczniowie 
zgłębiają wiedzę o międzynarodowym savoir-vivre. 

Świętujemy zakończenie kolejnego roku i jednocześnie nie 
możemy doczekać się wakacji z naszą szkołą, gdzie dzieciaki 
(nie tylko uczniowie naszej placówki) poznają tajniki surviva-
lu, a także programowania w kolorowej i pachnącej scenerii 
Indii. Do zobaczenia w Kuźni Talentów w Lusówku! ~na

Szkoła Podstawowa „Kuźnia Talentów” w Lusówku

Święto „Kuźni Talentów” w Lusówku

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
W dniach 11-12 czerwca odbyły się w naszej szko-

le warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, któ-
re w całości opłacone zostały z funduszy Rady 

Rodziców. Zajęcia teoretyczne odbyły się z ratownikiem 
medycznym panem Sławkiem. Wszyscy uczniowie z klas 
0- VI poznali techniki skutecznego ratowania ludzkiego ży-
cia, utrwalili numery telefonów ratunkowych oraz zapoznali 
się z całą procedurą zgłaszania wypadku i wzywania facho-
wej pomocy. Dzieci uczyły się rozpoznawania trzema zmy-
słami (słuch, wzrok, dotyk) czy poszkodowany oddycha. 
W części praktycznej ratownikowi pomagały trzy wyszkolone 
nauczycielki z naszej szkoły, które ukończyły kurs „Ratuje-
my i Uczymy Ratować” z programu edukacyjnego fundacji 
WOŚP. Podczas ćwiczeń pozycji bocznej bezpiecznej dzieci 
uczyły się jak ułożyć osobę poszkodowaną by spokojnie móc 
doczekać się przyjazdu karetki pogotowia oraz w jaki sposób 
kontrolować stan rannego. Uczestnicy szkolenia trenowali na 

fantomach medycznych m.in. przeprowadzanie resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej. 

W efekcie uczniowie objęci powyższym szkoleniem już od 
najmłodszych lat oswajają się ze świadomością konieczności 
niesienia pomocy poszkodowanym, uczą się odpowiedniego 
zachowania w obliczu wypadku, potrafią wezwać prawidłowo 
pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy 
osobie poszkodowanej.

Wszystkim uczestnikom kursu serdecznie gratulujemy i ży-
czymy, aby pozyskane umiejętności (jeżeli już będą musia-
ły być wykorzystane) w przyszłości uratowały czyjeś życie 
i zdrowie! 

Radzie Rodziców bardzo dziękujemy za sfinansowanie 
szkolenia. Szczególne podziękowania dla pani Moniki Maj-
sner Siuda, Joanny Szaj, Małgorzaty Gąsiorek za wszelką po-
moc przy czynnościach organizacyjnych,wsparcie i dobre slo-
wo. ~dz, bb, kb
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Szkoła Podstawowa w Baranowie

Wyprawa za kanał La Manche

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Kolejna edycja „WZOROWEJ ŚNIADANIÓWKI” 

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II 
w Tarnowie Podgórnym odbyła się ponownie akcja 
WZOROWA ŚNIADANIÓWKA. Skierowana była 

do uczniów klas 0-3, którzy przez dwa dni przygotowywali 
wraz z rodzicami zdrowe śniadania. 

Celem tej akcji było przypomnienie o zdrowych nawykach 
żywieniowych uczniów naszej szkoły podczas spożywania 
śniadania. Podczas wspólnej pracy dzieci, rodziców i wycho-
wawców większość dzieci zastąpiła słodką przekąskę zdro-
wym posiłkiem. Dzieci otrzymały naklejkę uczestnika akcji 
Wzorowej Śniadaniówki oraz prezentowały swój zdrowy po-
siłek przy wspólnych zdjęciach klasowych. Ponadto galeria 
zdjęć została umieszczona w holu głównym szkoły dla upa-
miętnienia wspólnych starań na rzecz zdrowego odżywiania. 
Mamy nadzieję, że ta akcja była ponownym impulsem do 
zmian nawyków żywieniowych naszych uczniów.

Organizatorkami akcji były: Róża Sawala, Aldona Czubiń-
ska, Magdalena Pałka, Natalia Pawlikowska, Anna Starzonek 
i Marta Szymczak. sp1tp

40-osobowa grupa gimnazjalistów i siódmoklasistów 
ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów 
w Baranowie wyruszyła na siedmiodniową eska-

padę do Anglii, zorganizowaną przy współpracy ze szkołą ję-
zykową „HELLO” English Culture Centre. 

W programie wycieczki nie mogło zabraknąć tak popular-
nych miejsc jak Opactwo Westminster, diabelski młyn London 
Eye, magiczne studio filmowe Harry’ego Pottera, tajemnicze 
Stonehenge czy najsłynniejszy uniwersytet na świecie w Oks-
fordzie, a w nim m.in. znamienita jadalnia Christ Church Col-
lege. W naszym podróżowaniu każdy mógł doświadczyć cze-
goś szczególnego dla siebie: wbiegania na wzgórze Białego 
Konia, śpiewania w słynącej z mistrzowskiej akustyki Jaskini 
Cox’a, degustacji oryginalnego sera Cheddar, dojrzewające-
go w tej właśnie jaskini, czy eksperymentowania z bakteriami 

w Science Museum w Londynie i szukania prastarych skamie-
niałości. Niektórych z nas zachwyciły „Słoneczniki” Van Go-
gha, innych pobyt w National Gallery zainspirował do napi-
sania wiersza, znaleźli się tacy, którzy wieszali je na Drzewie 
Poetów w sąsiedztwie imponującej katedry w Salisbury. Z ko-
lei przechadzka po Starożytnych Rzymskich Łaźniach w Bath 
sprawiła, że poczuliśmy się jak Rzymianie. 

Poza sztuką dotrzymywania kroku naszej przewodniczce, 
pani Zosi, wyzwaniem dla tak licznej grupy okazało się prze-
chodzenie na przejściu dla pieszych na jednej zmianie londyń-
skich świateł – z powodzeniem! 

W oderwaniu od szkolnej ławki uczestniczyliśmy w inten-
sywnych warsztatach językowych, poznając kulturę i historię 
Anglii, a zwiedzanie odbywało się tylko w języku angielskim. 
Połączenie naturalnej ciekawości świata z koniecznością uży-
cia języka obcego, aby porozumieć się z brytyjską rodziną, to 
udana recepta na przełamanie bariery językowej. Stąd też nie 
mieliśmy problemów ze zrozumieniem jednego z ostatnich, 
a zarazem ulubionych przewodników naszej grupy – dokto-
ranta w Oksfordzie, Kanadyjczyka Trevora.

W drodze powrotnej nie próżnowaliśmy ani w autokarze, ani 
na promie. Powrót nastąpił przez Kanał Angielski (tak Brytyj-
czycy nazywają kanał La Manche), na pokładzie którego to-
czyliśmy pojedynek w rozwiązywaniu quizów ze zdobytej 
przez nas wiedzy. Ukoronowaniem sześciodniowych zmagań 
językowych było nagrodzenie najlepszych: Wiktora Wachow-
skiego, Amelii Stachowiak i Mateusza Marcinkowskiego. 

Nasza podróż okazała się wartą zapamiętania przygodą, 
a najlepszym dowodem jest gotowość powrotu uczestników, 
by zobaczyć i przeżyć jeszcze więcej. ~J.Dz.



44    | sąsiadka~czytaj | lipiec 2018

~ edukacja

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Poznańska Gala Utalentowanych 
Młodych Wielkopolan 2018

WSzkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Ba-
ranowie odbył się rajd pieszy z podchodami, w któ-
rym wzięli udział chętni uczniowie klas IV – VI 

pod opieką nauczycieli: pani Darii, pani Agnieszki oraz pana 
Radosława. Tradycyjnie dla podchodów uczniowie podzieleni 
na dwie grupy wspólnie się bawili, wykonując kolejne zadania 
i łamigłówki. 

Trasa rajdu wiodła ulicami Baranowa. Nie brakowało miejsc 
do ukrywania kart z zadaniami. Bawiliśmy się wyśmienicie. 
Pierwszy rajd zakończył się remisem, a już kilka dni póź-
niej przyszedł czas na rewanż! Zamiana ról, nowi uczestnicy 
i nowe pomysły. Aby wygrać, drużyna szukających musiała 
zmieścić się w wyznaczonym czasie, nie tylko z pokonaniem 
nowych wyzwań na trasie, ale dotrzeć do szkoły i szybko od-
naleźć drużynę uciekających. Udało się, znowu remis! 

 ~Agnieszka Wróblewska

Szkoła Podstawowa w Baranowie 

Dobrze jest powędrować przed siebie…

Szkoła Podstawowa im gen. Józefa Dowbora Muśnickie-
go w Lusowie od kilku lat posiada tytuł „Szkoły Od-
krywcy Talentów”. Co roku uczniowie rozwijają tu swo-

je talenty podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. Sami 
również odkrywamy jeszcze nieoszlifowane diamenty i w po-
rozumieniu z rodzicami staramy się wytyczać ścieżkę dalsze-
go rozwoju i kształtowania utalentowanego dziecka.

W tym roku w Szkole Muzycznej przy ulicy Solnej w Po-
znaniu odbyła się VII Gala Utalentowanych Młodych Wiel-
kopolan. Organizatorem Gali było Kuratorium Oświaty  
w Poznaniu. Tegoroczne wydarzenie tematycznie nawiązywa-
ło do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Z naszej szkoły zgłosiliśmy do udziału:

- Maurycego Majewskiego – gra na instrumencie, 
- Laurę Gołębiowską – śpiew, 
- Julie Kucembę – układanie kubków speed stacks, 
- Amelię Ciesielską – śpiew, 
- Wiktorię Jaźwicką – śpiew. 
Uznanie jury wyłaniającego osoby występujące podczas 

Gali uzyskała Wiktoria Jaźwicka. Zaprezentowała utwór 
„Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” z repertuaru 
Maryli Rodowicz, autorstwa Grzegorza Tomczaka. Publicz-
ność zgromadzona w auli doceniła występ gromkimi brawa-
mi, a Kurator Elżbieta Leszczyńska poprosiła o zaintonowanie 
refrenu na zakończenie Gali, tak, aby wszyscy jej uczestnicy 
mogli włączyć się do wspólnego śpiewania. Nasz uczennica 
udzieliła też wywiadu. 

Wydarzenie to na długo pozostanie w mojej, jak i zapew-
ne Wiktorii pamięci. Pozytywna energia młodych utalento-
wanych ludzi, która płynęła z każdego występu daje nadzieje  
i napawa dumą na przyszłość.

 ~Przemysław Stasiak
 Przewodniczący szkolnego zespołu 
  „Odkrywców Talentów”
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Szkoła Podstawowa w Lusowie

Kolejny etap 
szkolnej wędrówki 
za nami

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Szachiści  
z SP Lusowo  
w Warszawie 

22 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 
2017/18. Zebrani w sali gimnastycznej uczniowie, 
rodzice oraz nauczyciele mogli podsumować i po-

wspominać ostatnie dziesięć miesięcy wspólnej wędrówki. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele. W sali 

gimnastycznej głos zabrała Dyrektor Aleksandra Kolendo, by 
podziękować wszystkim przedstawicielom naszej społeczno-
ści za pracę, którą wspólnie wykonaliśmy. Chwile, na które 
uczniowie czekają cały rok – rozdawanie świadectw, prze-
platane były wakacyjnymi piosenkami wykonanymi przez 
naszych podopiecznych. Po odebraniu świadectw uczniowie 
tańcem „Belgijka” podziękowali wszystkim nauczycielom, 
a Dyrektor i Wicedyrektorkom wręczyli piękne roże. Następ-
nie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami. 

To był pracowity, ale też radosny rok, dlatego z uśmiechem 
na twarzach wyruszamy na wakacje. 

W imieniu społeczności szkolnej
 ~Michał Kokorzycki 

Dziesięcioosobowa reprezentacja naszej szkoły po 
raz kolejny wzięła udział w czerwcowym V Turnie-
ju Finałowym ogólnopolskiego projektu „Edukacja 

przez Szachy w Szkole”. Wszyscy zawodnicy, którzy w tym 
roku zakwalifikowali się do tych zawodów z naszej szkoły, 
brali w nich udział pierwszy raz. Zawody odbyły się w War-
szawie. Uczestniczyło w nich ok. 800 dzieci ze 105 szkół 
z całej Polski. Zawodnicy rywalizowali na dystansie 6 rund  
w grupach klas I, II i III, oddzielnie wśród dziewcząt i chłop-
ców. Obowiązywała oryginalna punktacja – za zwycięstwo 
w pojedynczej partii otrzymywało się 3 punkty, za remis – 2, 
a za przegraną – 1. Dzięki temu nikt nie wrócił do domu z ze-
rowym dorobkiem punktowym.

Najlepiej zaprezentował się Tymon Tłuczek z klasy IIIe, 
który wygrał 5 rund, a tylko jedną przegrał. Takim wyni-
kiem zajął 9 miejsce wśród chłopców. Równie wysokie miej-
sce wśród dziewczynek udało się też zająć Dominice Surmie 
z klasy Ib. Naszą szkołę reprezentowali: Maja Kornacka (III 
b), Franciszek Radecki (I c), Jan Berbecki (I a), Filip Sujkow-
ski (I a), Mateusz Albrecht (I b), Krzysztof Duszyński (II b), 
Antoni Smorawiński (II b) i Marek Uryga (III a). 

Wszystkim nowym, młodym reprezentantom gratulujemy 
udziału i zaangażowania w zawodach. Cieszymy się tym bar-
dziej, że jako szkoła udało nam się zająć 21 miejsce na 105 
szkół biorących udział w tych rozgrywkach. Opiekun

~Mirella Kaczmarek
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W lusowskiej szkole nie brakuje talentów scenicz-
nych. W maju uczniowie klasy 6b wybrali się na 
Stary Rynek do Poznania, by zaprezentować ple-

nerowy spektakl poruszający problem tolerancji i akcepta-
cji we współczesnym świecie. Po wstępnych przygotowa-
niach rozpoczęli pokaz, który spotkał się z zainteresowaniem  
i sympatycznymi reakcjami osób zgromadzonych na rynku. 
Natomiast 13 czerwca uczniowie mogli zaprezentować swo-
je umiejętności aktorskie i muzyczne na scenie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tarnowie Podgórnym. Spektakl „Wczoraj 
i dziś” nawiązywał do klasycznych oraz współczesnych tek-
stów kultury polskiej. Dla wielu uczniów był to debiut sce-
niczny, co zawsze wiąże się z ogromnymi emocjami. Ponadto 
młodzi aktorzy mogli obejrzeć inne przedstawienia przygoto-
wane przez młodszych i trochę starszych mieszkańców naszej 
gminy.

Spotkanie ze sztuką teatralną było dla uczniów cennym do-
świadczeniem. Opiekun grupy

~Michał Kokorzycki

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Aktorskie talenty

Szkoła Podstawowa w Lusówku

„Nasi” w Kołobrzegu
O tym, że niepełnosprawni są wśród nas, uczniowie 

przekonują się każdego dnia. Czym się interesują? Co 
lubią? Jak uczą się i pracują? – mogliśmy przekonać 

się podczas wizyty w Ośrodku Wczesnej Interwencji, prowa-
dzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym „Koło” w Kołobrzegu.

Patronami naszej społeczności szkolnej są Kawalerowie Or-
deru Uśmiechu. Poznawanie wartości i idei, jakim hołdują, sta-
nowi jeden z elementów naszego programu profilaktyczno-wy-
chowawczego. Jedną z Dam Orderu jest Krystyna Mrugalska 
– kobieta o nieprzeciętnej osobowości, charyzmatyczna, wraż-
liwa i wytrwała w dążeniu do celu; od ponad pięćdziesięciu lat 
niezwykle zaangażowana w działalność na rzecz osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną – począwszy od współtworzenia 
struktur edukacyjnych i wychowawczych, poprzez otaczanie 
opieką i wsparciem, po obdarzanie ich przyjaźnią i miłością. 
Mówi o nich „Nasi”. 

Wieloletnim współpracownikiem pani Krystyny jest Marian 
Jagiełka - Przewodniczący Ośrodka „Koło”, koordynator niezli-
czonej liczby działań na rzecz Stowarzyszenia, również prac re-
montowo-budowlanych. Jego marzeniem jest jeszcze stworze-
nie Domu Spokojnej Starości dla niepełnosprawnych...

To właśnie na ich zaproszenie grupa uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Lusówku wybrała się do Kołobrzegu, by spraw-
dzić, jak mają się ich niepełnosprawni intelektualnie rówieśnicy 
oraz osoby dorosłe. Zwiedziliśmy tam: Oddział Wczesnej Inter-
wencji, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, 
Zakład Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęcio-

wej oraz Dom Pomocy Społecznej. Kompleks jest przepięknie 
usytuowany, doskonale wyposażony, wypełniony wspaniały-
mi ludźmi, otwartymi na potrzeby słabszych. Mogliśmy z nimi 
porozmawiać, przybić symboliczne „piątki” czy też posłuchać 
ich opowieści. Po odwiedzinach udaliśmy się na pyszny obiad 
ugotowany przez wychowanków Ośrodka, a później poszliśmy 
przywitać się z Bałtykiem.

Wizyta w ośrodku na długo pozostanie w naszej pamięci, po-
nieważ stanowiła zupełnie niecodzienne doświadczenie. Otwar-
tość gospodarzy, ich serdeczność, uśmiech i życzliwość nam 
okazana udowadniają, że „dobro” tkwi z człowieku bez wzglę-
du na jego możliwości intelektualne czy fizyczne. A Kawale-
rowie Orderu Uśmiechu są tymi, którzy oddają się zasadom 
równości i pomocy drugiemu człowiekowi – szczególnie temu 
bezbronnemu. Starajmy się być jak oni!

 ~Społeczność Szkoły Podstawowej w Lusówku
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Szkoła Podstawowa w Lusówku

W telegraficznym skrócie

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Murale dla naszej szkoły

II semestr w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. 
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku obfitował 
w różne działania i wycieczki.

Nawiązaliśmy współpracę i wymienialiśmy się pracami pla-
stycznymi ze świetlicą SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Rudzie Śląskiej (woj. dolnośląskie) oraz SP im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Borczu (woj. pomorskie). 

Wykonaliśmy własnoręcznie kartki świąteczne, które stały się 
prezentem dla Podopiecznych Przytuliska św. Alberta w Opa-
lenicy oraz Polskiego Towarzystwa Paliatywnego w Poznaniu. 

Dla tych instytucji przygotowaliśmy tradycyjnie już moty-
le…W ten sposób, już od kilku lat dzielimy się swoimi talenta-
mi i czasem, które możemy poświęcić drugiemu człowiekowi.

Przed Wielkanocą braliśmy udział w projekcie e_twinning 
Easter Cards Exchange 2018 dla szkół w Polsce i Europie – wy-
miana własnoręcznie wykonanych kartek świątecznych z 20 
krajami w Europie.

 Wzięliśmy udział w kilku ciekawych wycieczkach:
- wycieczka do Ogrodu Botanicznego na warsztaty eduka-

cyjne „Z konewką, grabkami-zostań małym ogrodnikiem” (20 
marca),

- wycieczka do Muzeum w Rogalinie na warsztaty „ Tajemni-
cze zakamarki Pałacu” (17 kwietnia), 

- wycieczka do Muzeum Etnograficznego w Ochli na warsz-
taty „Od ziarenka do bochenka” (12 maja),

- wycieczka do Kina Plaza w Poznaniu na film „Piotruś Kró-
lik” (19 kwietnia).

Dzieci również brały udział w konkursie świetlicowym „Naj-
piękniejsza pisanka”. 

Podczas pobytu w świetlicy dzieci miały możliwość wzięcia 
udziału w przedstawieniu teatralnym z prawdziwymi aktorami 
z Teatru ART-RE z Krakowa w przedstawieniu pt.” Pchła Krę-
taczka”.

Tyle, w olbrzymim skrócie… to zaledwie niewielki wycinek 
atrakcji, w które zaangażowały się dzieci z Lusówka.

  ~Liliana Nowak, Danuta Filipiak

22 października 1968 roku uroczyście otwarto nową 
szkołę podstawową w Przeźmierowie. Na owe cza-
sy była nowoczesna, piękna. To historia. Za kilka 

dni ten ZASŁUŻONY BUDYNEK SZKOŁY zostanie zburzo-
ny, by mógł powstać nowoczesny, przestronny i piękny, ale na 
miarę XXI wieku. 

Dziś, po prawie 50 latach, przyszedł czas na podziękowa-
nie. Wszystkie klasy uczące się w STARYM BUDYNKU 
SZKOŁY udekorowały ściany swoich sal i korytarz. Klasa III 
d postanowiła namalować dla niej murale. Po uzyskaniu zgo-
dy dyrekcji, warsztatach dotyczących street artu, pod okiem 

fachowca od murali, absolwenta Uniwersytetu Artystyczne-
go w Poznaniu, Jakuba Czecha oraz studentki wspomniane-
go uniwersytetu, byłej uczennicy naszej szkoły, Marii Dut-
kiewicz, na murach dziedzińca zaczęły pojawiać się postaci 
nawiązujące do podróży patrona szkoły Arkadego Fiedlera. 
Tworzenie tych wspaniałych dzieł przysporzyło dzieciom wie-
le radości, a starszych skłoniło do wzruszających wspomnień. 
DZIĘKUJEMY CI, SZKOŁO, i czekamy na powrót w pięk-
niejszej szacie. 

~Była uczennica i obecny nauczyciel  
Aleksandra Dutkiewicz
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Leśne dzieci

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym 

Maraton młodych matematyków

,,Zabawa w otoczeniu przyrody zwiększa pewność siebie,
pobudza zmysły u dziecka-jego świadomość świata
i wszystkiego, co w nim, widzialne i niewidzialne.”

Robert Louv - Ostatnie dziecko lasu
„Leśne dzieci” – pod taką nazwą działało koła przyrodni-

cze w klasach I-III, które w roku 2017/2018 odbywało się przy 
Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie. 

Jego głównym celem było budzenie wśród dzieci więzi z przy-
rodą, dlatego wszystkie zajęcia prowadzono w lesie. W tym naj-
bliższym, przy ul. Akacjowej. Las stał się dla dzieci wspaniałym 
miejscem zabaw edukacyjnych, ruchowych i twórczych. Chcia-
łam, aby dzieci mogły spędzać tam czas po szkole, chodzić na 

rodzinne czy koleżeńskie spacery. Podczas takich wypraw lub 
zabaw z rówieśnikami leśne dzieci opowiadały o napotkanych 
podczas zajęć koła różnorodnych gatunkach roślin i zwierząt.

 Cotygodniowe zajęcia uzależnione były od warunków po-
godowych. Tematykę zawsze dostosowywałam do zmieniającej 
się pory roku. Jesienią wykorzystaliśmy bogactwo form i kolo-
rów, zatem tworzyliśmy leśne wizerunki zwierząt. Zimą uda-
ło nam się zmierzyć grubość pokrywy lodowej na stawku oraz 
podążyć za tropami pozostawionymi na śniegu przez leśnych 
mieszkańców. Kiedy padał deszcz, w teren ruszaliśmy w odpo-
wiednim nieprzemakalnym ubraniu i butach. Wiosną i latem las 
stał się bogactwem odcieni kolorów zielonych. Leśne dzieci po-
znały kiełkujące rośliny, ich właściwości i nazwy. 

Zajęcia często miały charakter twórczy. Tworzyliśmy np. le-
śne kartki. Ważnym aspektem zajęć była także swobodna zaba-
wa oraz gry ruchowe. Jest to ważne, szczególnie podczas zimy, 
gdy temperatura spada.

Leśne dzieci znalazły doskonałe miejsce na zbudowanie bazy. 
Powstał szałas z gałęzi, gdzie mogliśmy spotykać się podczas 
zajęć koła. To także nasza wakacyjna baza.

Samodzielne doświadczanie i wielozmysłowe poznawa-
nie świata umożliwiło wszystkim uczestnikom nieskrępowane 
obcowanie z przyrodą, oswojenie ze światem natury i jeszcze 
większe zaciekawienie nim.

Dziękuję wszystkim swoim leśnym dzieciom za to, że mo-
głam wraz z nimi obcować z przyrodą, bo kontakt z naturą po-
trzebny jest w każdym wieku. Wszystkim leśnym dzieciom (nie 
tylko z koła) życzę udanych przyrodniczych wakacji.  

 ~Paulina Dulat-Sawicka 

W dniach 13 – 14 czerwca klasa II B razem z prof. 
Anną Gorońską uczestniczyła w warsztatach mate-
matycznych w ośrodku „Słoneczna” w Sierakowie. 

Uczniowie próbowali swoich sił rozwiązując zadania matu-
ralne z matematyki na poziomie podstawowym oraz rozsze-
rzonym. W razie kłopotów przyszli maturzyści mogli liczyć 
na pomocną dłoń prof. Anny Gorońskiej, która cały czas mo-
tywowała wszystkich do dalszej pracy i podjęcia się kolej-
nej próby zmierzenia się z tymi nieraz trudnymi zadaniami. 
W czasie przerw uczniowie odpoczywali, np. poszli całą grupą 
na spacer w bliższe okolice centrum miasta, a także wspólnie 
obejrzeli film. Był to bardzo ciekawy wyjazd, który na pewno 
zaowocuje podczas pisania matury z matematyki 2019. Wy-
jazd współfinansowany został przez Fundację United Way Po-
land ze środków John Deere Polska.

~Anna Dudziak IIB

~ edukacja
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Już w pierwszy weekend sierpnia 
zawodnicy pierwszej drużyny GKS 
Tarnovii wrócą na boiska IV ligi 

wielkopolskiej. Co nas czeka w nowym 
sezonie? Jak wygląda liga po reformie?

Nadchodzące rozgrywki to powrót do 
jednej ligi wielkopolskiej, bez podziału 
na grupy północną i południową. Jedno-
cześnie mamy powiększenie z 16 do 20 
zespołów i co bardzo prawdopodobne, 
podniesienie poziomu piłkarskiego, po-
nieważ nowa liga łączy najlepsze druży-
ny z kilku grup.

To też więcej grania i stąd w sierpniu 
rozegramy aż 6 spotkań. Naszymi prze-
ciwnikami kolejno będą: Kotwica Kór-
nik, KS Opatówek, Orkan Śmiłowo, 
Polonia Kępno, Krobianka Krobia i Po-
lonia 1912 Leszno. Z tego grona w se-

zonie 2017/18 graliśmy tylko z Kotwi-
cą Kórnik. A doszli również: Victoria 
Września, Sokół Pniewy, Olimpia Koło, 
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski, 
Obra Kościan, Pogoń Nowe Skalmie-
rzyce, LKS Głochów i Centra Ostrów 
Wielkopolski (spadek z III ligi). To aż 
14 nowych drużyn! Wprowadzona re-
forma to również organizacyjne wyzwa-
nie dla wielu zespołów. Dla przykładu, 
aby rozegrać mecz z Wartą w Między-
chodzie zespół z Kępna będzie musiał 
przejechać łącznie ponad 500 kilome-
trów.

Korzystając z okazji chcielibyśmy 
również podziękować naszym kibicom, 
którzy pokazali dobre serce i przy oka-
zji dwóch wiosennych spotkań wsparli 
zwierzaki z „Przytuliska u Wandy”. Je-

steśmy dumni, że tacy ludzie przycho-
dzą oglądać nasze mecze w Tarnowie 
Podgórnym i serdecznie zapraszamy na 
sierpniowe emocje przy naszym stadio-
nie. A na koniec jak zwykle należy do-
dać, że klub GKS Tarnovia jest współ-
finansowany przez Gminę Tarnowo 
Podgórne.

~ Jakub Brodewicz

Stara – nowa liga  
dla GKS Tarnovii

W dniach 7-8 czerwca grupa uczniów z Liceum Ogól-
nokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich 
w Tarnowie Podgórnym, uczestniczyła w finale 

ogólnopolskiego konkursu “O Naszą Niepodległą! – Udział 
ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium 
II Rzeczypospolitej 1914-1922”.

Zuzanna Janiec, Klaudia Heliasz, Joanna Bartmińska, Alek-
sandra Chizari i Michał Michalik, odnosząc sukces w eta-
pie wojewódzkim zostali zaproszeni, w ramach nagrody, na 
warsztaty historyczno- filmowe do Wilanowa. W przepięknej 
scenerii pałacu i ogrodów Jana III Sobieskiego przybliżono 
im postać tego wybitnego władcy i jego żony Marii Kazimie-
ry. Uczniowie mieli też możliwość odegrania dowolnej sceny 

z życia XVII-wiecznego dworu, ale na to się nie zdecydowali 
pozując tylko do zdjęć.

W piątkowy poranek, 8 czerwca, uczniowie musieli za-
prezentować swoją wiedzę i umiejętności przed komisją eg-
zaminacyjną. Wprawdzie grupie naszych licealistów, która 
stworzyła film dokumentalny o Bogusławie Łubieńskim, po-
wstańcu wielkopolskim i uczestniku wojny polsko-bolszewic-
kiej z Kaźmierza, nie udało się w tym etapie zająć żadnego 
miejsca (w etapie wojewódzkim zajęli II miejsce), ale przygo-
towania do konkursu i udział w nim znacznie poszerzyły ich 
wiedzę historyczną. Natomiast indywidualnie nasza uczenni-
ca Zuzanna Janiec, która przygotowała prace pisemną o bra-
ciach Plucińskich ze Swadzimia, Leonie i Zbigniewie, poko-
nała liczną konkurencję zajmując II miejsce.

~ lo tp

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym 

O Naszą Niepodłegłą 

~ edukacja
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Rozgrywki Tartan League zakończyły z ostatnim dniem 
czerwca swoją pierwszą rundę. Na półmetku najwię-
cej punktów zgromadziła drużyna broniąca tytułu mi-

strzowskiego, która – co ciekawe – zgromadziła identyczną 
liczbę punktów jak przed rokiem. Wtedy jednak dawało jej 
to zaledwie drugą pozycję. Tuż za plecami lidera plasują się 
z identycznym dorobkiem punktowym drużyny 9 Trefl oraz 
Galacticos TP, które z pewnością zrobią wszystko, aby w li-
stopadzie móc cieszyć się z trofeum.

W piątej kolejce rozegrano tylko dwa mecze i w obu zwycię-
żali faworyci: Galacticos pokonali Dynamo Wschód 4:1, a Trefl 
po festiwalu goli ograł Tarnowo United 11:8. Trzeci z zaplano-
wanych meczów nie odbył się z powodu plagi kontuzji w ze-
spole Zachodnich Lwów, którzy mecz ze Sportingiem przegrali 
walkowerem.

Równolegle toczyły się zmagania pucharowe w ramach Tar-
tan Cup. W systemie „do dwóch przegranych” przyszła kolej na 

TL: Sporting mistrzem
rundy wiosennej

Najlepsi w powiecie

drużyny, które pierwszej rundy nie mogą zaliczyć do udanych. 
Sporting TP zwyciężył w meczu z TP Kulą 7:3, a Tarnowo Uni-
ted było lepsze od Zachodnich Lwów (7:4). Drużyny Kuli oraz 
Lwów pożegnały się z tegoroczną edycją TC.

W lipcu czeka nas 6. kolejka TL oraz kolejne pojedynki pu-
charowe, ruszają także przygotowania do corocznego Meczu 
Gwiazd TL. Szczegółowe informacje można znaleźć na fb.com/
TartanLeague ~TL

W lipcu i sierpniu obiekty OSiR Tarnowo Podgórne będą czynne.
- w Baranowie od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 22.00, siłownia od 9.00 do 21.00. W przypadku braku obecności użyt-

kowników po godz. 21.00 obiekt będzie zamykany.
- w Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym – od poniedziałku do piątku od 7.00 do 21.00.
 W weekend wszystkie hale będą zamknięte.
 ~Ania Lis

Wśród laureatów nagród przyznawanych przez Powiat 
poznański znaleźli się kolarze KK Tarnovia Tarno-
wo Podgórne. Otrzymali je podczas XL sesji Rady 

Powiatu w Poznaniu, która odbyła się 27 czerwca. Wśród naj-
lepszych sportowców w powiecie znalazł się Krystian Ruta, 
który w ubiegłym sezonie zajął drugie miejsca na mistrzo-
stwach Europy w Anadii (sprint drużynowy na torze) oraz na 
mistrzostwach Polski w Pruszkowie (sprint drużynowy na to-
rze) i czwarte miejsce na MP w keirin na torze. Poza nim nagro-
dzono Julitę Jagodzińską, która wywalczyła pierwsze miejsca 
na mistrzostwach Polski na torze w keirinie elity, sprincie indy-
widualnym elity i sprincie indywidualnym oraz drugie miejsca 
na MP w konkurencjach keirin i sprint drużynowy. Zawodnicz-
ka zajęła również czwarte miejsca na mistrzostwach Europy 
na torze w sprincie indywidualnym i drużynowym. Piąta była 
w keirinie. Starosta poznański Jan Grabkowski wręczył nagro-
dę również ich trenerowi Piotrowi Brońskiemu. ~Ania Lis

 fot. powiat.poznan.pl

Letni rozkład jazdy

~ sport
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Sołecka piłka nożna

Taneczne ostatki

Sołectwo Tarnowo Podgórne zwyciężyło w turnieju pił-
ki nożnej, który odbył się 24 czerwca w Baranowie. 
Na drugim miejscu uplasowało się Lusowo, a na trze-

cim Przeźmierowo. Poza już wymienionymi, w turnieju wzię-
ły jeszcze udział sołectwa: Baranowo, Lusówko, Rumianek, 
Sady i Jankowice. W klasyfikacji generalnej po ośmiu kon-
kurencjach prowadzi również Tarnowo Podgórne (120 pkt). 
Drugie miejsce ze 104 punktami zajmuje sołectwo Lusowo, 
a trzecie Baranowo (102 pkt). Miejsca 4-15 zajmują kolejno: 
Przeźmierowo (100), Lusówko (98), Sady (88), Rumianek 
(60), Batorowo (38), Jankowice (28), Sierosław (25), Ceradz 
Kościelny (21), Chyby (15), Kokoszczyn (14), Góra (5) i Wy-
sogotowo (3). W ramach Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo 
Podgórne zostanie rozegrany jeszcze turniej siatkówki plażo-
wej w Lusowie i finał w Przeźmierowie. Regulaminy będą do-
stępne na stronie www.osir.pl ~Ania Lis

Grand Prix Freestyle Move it w Moszczenicy, Challen-
ge 2018 w Zielonej Górze, Grand Prix PZTF o Pu-
char miasta Poznania oraz IX Mistrzostwa „Zachod-

nie Zderzenie” w Przeźmierowie były turniejami kończącym 
taneczny sezon OSiR Dance Studio Tarnowo Podgórne. 

Pierwsza z tych imprez odbyła się 26 maja. Formacje dziecię-
ce, juniorskie i seniorskie zajęły drugie miejsca w swoich kate-
goriach, a prawie wszystkie dzieci startujące w debiutach otrzy-
mały oceny celujące. Tancerze startujący w układach solowych 
i duetach dostali się do finałów i stanęli na podium. 

Kolejne zawody odbyły się tydzień później. Najstarsza for-
macja Wonky Crew zajęła piąte miejsce na siedemnaście ekip. 
17 czerwca w Poznaniu podczas GP PZTF zajęli trzecie miej-
sce w I Lidze. Ostatni turniej odbył się 23 czerwca w hali 
OSiR w Przeźmierowie. Jego organizatorami były Klub Spor-
towy OPEN DANCE oraz OSiR DANCE STUDIO TARNO-
WO PODGÓRNE. Formacje DBST zdobyły cztery złote i je-
den srebrny medal, a soliści i duety zajęły wysokie miejsca na 
podium. Teraz tancerze korzystają z zasłużonej przerwy waka-
cyjnej. Przygotowania do kolejnego sezonu rozpoczną pod ko-
niec sierpnia na obozie taneczno-akrobatycznym w Łężeczki. 
Rodziców zainteresowanych zapisaniem swoich uzdolnionych 
tanecznie dzieci (od rocznika 2012) proszę o kontakt mailowy 
(b.dudek@dbst.pl) lub telefoniczny (nr 665 121 302). ~Ania Lis

Zajęcia 
spinningowe
O formę warto dbać przez cały rok. Jednym ze sposobów 

na jej utrzymanie jesienią są zajęcia na rowerach spin-
ningowych. Od września w każdy wtorek i czwartek 

w hali OSiR w Przeźmierowie odbywać się będzie spinning 
dla początkujących i zaawansowanych. Jednorazowe wejście 
na zajęcia będzie kosztować 10 zł. Miesięczny karnet to koszt 
60 zł, a kwartalny 120 zł.

 ~Ania Lis

~ sport
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29 czerwca świętowaliśmy zakończenie sezo-
nu 2017/18. W scenerii płonącego ogniska zo-
stały wręczone pamiątkowe medale, podsu-

mowano osiągnięcia indywidualne zawodników oraz 
sukces całej drużyny, jakim bez wątpienia jest już ko-
lejny awans ligę wyżej, tym razem do klasy okręgowej. 
Impreza była również podziękowaniem dla trenera Marka Bart-
kowiaka za ponad dwa lata pracy z zespołem, za ogrom serca 
i zaangażowania wkładany każdego dnia, który przyczynił się 
do wielu sukcesów! 

Zespół nie będzie miał tego lata dużo wolnego czasu, bo już 9 
lipca pod wodzą nowego trenera rozpoczyna przygotowania do 
kolejnego sezonu. Zaplanowanych jest kilka sparingów, a już 
18 sierpnia start rozgrywek.

Zapraszamy na stadion w Baranowie do kibicowania druży-
nie, o terminach meczów oraz o tym co się u nas dzieje można 
uzyskać informacje na naszym fanpage u https://www.facebo-
ok.com/tarnoviaII/

 ~Angelika Okupniak Damian Skwierzyński

TARNOVIA II
zakończyła uroczyście sezon

Widok na 
jezioro

Nowy obiekt zagościł przy plaży 
w Lusowie. Pod koniec czerw-
ca stanęła tam trybuna wido-

kowa, z której można podziwiać m. in. 
Jezioro Lusowskie. Obiekt w najwyż-
szym punkcie ma wysokość 2,70 m.  
 ~Ania Lis

Sportowy lew
Młodym Lwem w kategorii sportowiec został Jakub 

Cwojdziński, który jest zawodnikiem klubu krę-
glarskiego OSiR Vector Tarnowo Podgórne. Poza 

nim w tej kategorii nominowany był jeszcze Oskar Kuchar-
czak z KK Tarnovia Tarnowo Podgórne. Druga Gala Młodych 
Lwów odbyła się 20 czerwca w CK Przeźmierowo. Pomysło-
dawcą wręczania nagród jest Młodzieżowa Rada Gminy.

 ~Ania Lis
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WZP.6721.31.2018    

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Nr 

XLIX/743/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, w rejonie ulic: 
Bukowskiej, Batorowskiej, Wierzbowej i Długiej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu 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 publiczne-
go wglądu projektu zmiany Uchwały Nr XLIX/743/2017 z dnia 29 sierpnia 
2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w Wysogotowie, w rejonie ulic: Bukowskiej, Batorowskiej, Wierzbo-
wej i Długiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 
lipca 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy 
urzędu, pokój 13. 

Dyskusja  publ iczna  nad rozwiązaniami  przyję -
tymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się 
w dniu 30 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym 
o godz.14:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 
2018 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Pod-
górne.

WZP.6721.33.2018

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY  
TARNOWO PODGÓRNE 

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla terenu w Batorowie 
pomiędzy drogą ekspresową S11 a ul. Brzask 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Pod-
górne Uchwały Nr LXII/966/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. 
w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Batorowie 
pomiędzy drogą ekspresową S11 a ul. Brzask.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumen-
tacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, 
ul. Poznańska 115 (budynek A), pokój 13 oraz składać wnio-
ski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski nale-
ży składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, 
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do 
dnia 17 sierpnia 2018  r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-
ruchomości, której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Zbigniew Kwita nie miał sobie 
równych w chodzie na dystansie 
3000 i 5000 m. Na 28. Mistrzo-

stwach Polski Masters chodziarz z Prze-
źmierowa powiększył swój dorobek me-
dalowy o kolejne dwa złota. Tegoroczne 
zmagania odbyły się w Toruniu, w ter-
minie 30 czerwca – 1 lipca. Obecnie 
lekkoatleta przygotowuje się do wrze-
śniowych Mistrzostw Świata Masters 
w hiszpańskiej Maladze. 

~ Ania Lis

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

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

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

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców 
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.
Nakład: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 11.07.2018 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
  Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynko-

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

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

gova.pl, ul. Obornicka 1B (przy Market Dino, Manufaktura)
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. 
Okładka: Bal Seniora, fot. M. Mroczkiewicz

Naszej koleżance

Dorocie Korzec

szczere wyrazy współczucia  
z powodu śmierci TATY

Ś.P. Jacka Hałasika

składają:Dyrektor wraz z nauczycielami  
i współpracownikami Przedszkola  

„Mali Odkrywcy” w Baranowie Naszemu koledze
Arturowi Błażejczykowi

Wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składaWójt Tadeusz Czajka z pracownikami Urzędu Gminy

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci 

Śp. Jacka Hałasika
dziennikarza radiowego,

popularyzatora gwary poznańskiej, 
mieszkańca i przyjaciela naszej Gminy 

Rodzinie i znajomym składamy szczere wyrazy współczucia
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

z pracownikami Urzędu Gminy, 
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard

z Radnymi oraz Sołtysi

DAM PRACĘ
• Krawcowe lub szwaczki zatrudnię do 
zakładu w Przeżmierowie . Praca sta-
ła. 500 10-99-66
• Przyjmę ucznia w zawodzie mecha-
nik pojazdów samochodowych, Wy-
sogotowo - 508 185 950
• Kobietę do zakładu tworzyw sztucz-
nych przyjmę, Przeźmierowo 61 652 
93 53
• Serwis sprzątający zatrudni panie 
do sprzątania biur w Przeźmierowie 
i okolicy. Praca w godzinach rannych 
lub popołudniowych. Wymagane do-
świadczenie. Tel.603 635 878
• Panią do biura - telefoniczna obsługa 
klienta- branża turystyka , dobra zna-
jomość j.angielskiego, a także bran-
ży lotniczej i logistyki. Praca Chyby. 
Oferty, kontakt biuro@easyberlin.pl / 
tel.665 701 950

• Firma sprzątająca zatrudni panią do 
sprzątania źłobka w Dąbrowie. Praca 
od poniedziałku do piątku w godz. 18-
20. 667 335 197
• Kierowce C + E zatrudnię, mile wi-
dziany obcokrajowiec tel. 723 401 060

SZUKAM PRACY
• Pomoc kuchenna szuka pracy, Prze-
źmierowo - okolice. 507 678 923
• Sprzątanie biur, mieszkań w tym pra-
sowanie, gotowanie, mycie okien. Nu-
mer kontaktowy: 537-487-833
• Zaopiekuję się dzieckiem lub dzieć-
mi w pełnym wymiarze godzin. Posia-
dam doświadczenie. Tel. 533-696-051
• Wykonam wszystkie prace ogrodo-
we. Tel. 667 069 745.
• Zaopiekuję się osobą starszą lub 
chorą w pełnym wymiarze godzin. 
Posiadam doświadczenie. Tel. 533-
696-051

 Salvador Wood Design Sp. z o.o. 

STOLARZ

Producent desek dla gastronomii oraz mebli drewnianych
zatrudni na stanowisko: 

Oferujemy: Wymagania:
- stabilne zatrudnienie w dynamicznie
rozwijającej się firmie 
- pełny etat, umowa o pracę 
- atrakcyjne warunki wynagrodzenia 
- pracę w młodym i przyjaznym
zespole 

Prosimy o kontakt pod nr tel. 505 482 726 lub kontakt@salvadorwood.pl 

- dokładność, solidność, obowiązkowość 
- umiejętność pracy indywidualnej,  
jak i w zespole 
- doświadczenie w pracy stolarza
będzie znaczącym atutem 
- mile widziane wykształcenie związane  
z obróbką drewna 

Generalny Wykonawca i Deweloper powierzchni mieszkaniowych i przemysłowych
poszykuje pracownika na stanowisko:

Miejsce pracy: powiat poznański

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem: 603 655 632

Zakres obowiązków:
• prace konserwacyjne
  i montażowe sieci wod-kan

Od kandydatów oczekujemy:
• Doświadczenia w pracy na w/w stanowisku
• Samodzielności
• Umiejętności pracy w zespole
• Zaangażowanie
• Mile widziana obsługa niwelatora

MONTER/INSTALATOR SIECI WOD-KAN
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LiNA Medical to duńska firma produkująca innowa-
cyjne urządzenia medyczne do przeprowadzania 
operacji chirurgicznych, elektrochirurgicznych i 
laparoskopowych. Nasze produkty cieszą się dużą 
popularnością i używane są w szpitalach na całym 
świecie! W 2005 roku w Sadach pod Poznaniem 

otwarto oddział obejmujący, poza nowoczesną halą produkcyjną, także 
globalne centrum usług wspólnych (SSC), w którego skład wchodzą działy: 
obsługi klienta, finansowy, IT, zakupów, kontroli jakości, rozwoju i logi-
styki.
W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydata na 
stanowisko:

Operator maszyn/Asystent operatora maszyn
Miejsce pracy: wielkopolskie / Sady -  gmina Tarnowo Podgórne.

Opis stanowiska:
• Obsługa maszyn produkcyjnych
• Naprawa maszyn w zakresie koniecznym do kontynuowania produkcji
• Diagnozowanie, regulacja i ustawianie odpowiednich parametrów maszyn    
• Ciągła kontrola i zapewnienie jakości wytłaczanych elementów
• Wypełnianie dokumentacji produkcyjnej
• Realizowanie dziennych planów produkcyjnych.
Wymagania:
• Uczciwość i chęć do pracy
• Zdolności techniczne
• Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
• Dokładność i dbałość o szczegóły
Oferujemy:
• Pracę w nowo utworzonym dziale z możliwością rozwoju i awansu
• Niezbędne szkolenie stanowiskowe
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Atrakcyjne wynagrodzenie wraz z pakietem socjalnym
• Pracę w międzynarodowej, rozwijającej się firmie
• Przyjazną atmosferę w pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: 
dhe@lina-medical.com

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; 
tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am 
poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do 
treści swoich danych i ich poprawiania.
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BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE

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

ROLNA 8

600 45 37 27

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

DO WYNAJĘCIA
Lokale usługowe 64m i 23m

na ul. Sasa (Tarnowo Centrum Jakonu)
tel. 796 040 831

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

Oferujemy:
• Bezpośrednie zatrudnienie • Atrakcyjne zarobki •

• Prace w systemie 3 zmianowym • 
• Dodatkowe benefity (np. Karta MultiSport) •

PRACA OD ZARAZ!
Agencja Pracy M-Serwis poszukuje dla swojego Klienta

Magazynierów 
(Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne)

nr cert. 49

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

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
telefoniczny pod numerem 608 40 42 33

www.tpmwork.com

MECHANIKÓW
SAMOCHODOWYCH 

do pracy w Holandii

Poszukujemy

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!

WIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

Gabinet Weterynaryjny

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

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

USŁUGI
WOD-KAN-GAZ

665 949 178
DOB-TECH

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

Kupię ziemię rolną  
w gminie TP

Tel: 515-766-049

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

MIESZKAŃ I DOMÓW
TEL. 575 00 43 03
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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

 603 635 878www.ekodom21.pl

MYCIE OKIEN

E
ko
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o

m
 
2
1

tel: 603 635 878tel:USŁUGI SPRZĄTANIA
MYCIE OKIEN

E
ko

D
o

m
 
2
1

tel:

USŁUGI SPRZĄTANIA
www.ekodom21.pl 603 635 878

Inspektor d.s. Ochrony Danych
Osobowych i Bezpieczeństwa 

Teleinformatycznego
- dostosowanie firm do wymogów RODO

795 032 765

Oddam 
ziemię

516 066 984

Sprzedam działkę 
1670m2 – Jankowice
tel. 616 247 723

Usługi brukarskie
i remontowe

501 617 969

STOLARZ
Wykonuję meble 

z litego drewna na 
zamówienie, schody, 
stoły, blaty kuchenne  

i inne.  
Tel. 733 765 989 

uslugistolarskie3@
gmail.com

Projekt „Kolejny krok ku edukacji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Ogłasza nabór dzieci z rocznika 2014/2015/2016 
do grupy przedszkolnej z dofinansowaniem unijnym

w ramach projektu „Kolejny krok ku edukacji” 
nr RPWP.08.01.01-30-0223/17

W dniach od 22.06.2018 do 31.08.2018 prowadzimy nabór dzieci z rocznika 
2014/2015/2016 zamieszkałych na terenie gminy Tarnowo Podgórne do nowoutwo-
rzonej grupy przedszkolnej z dofinansowaniem unijnym (przyjmujemy także dzieci 
2,5 - letnie).
Rodzice zainteresowani udziałem dzieci w projekcie powinni zapoznać się z regulami-
nem rekrutacji oraz innymi dokumentami dostępnymi na stronie internetowej przed-
szkola www.laloli.pl w zakładce „Projekt” i złożyć osobiście lub za pośrednictwem 
poczty/firmy kurierskiej Formularz Rekrutacyjny w siedzibie przedszkola La Lo Li, 
ul. Urocza 11, 62-081 Wysogotowo.

Oferta opieki przedszkolnej obejmuje:
-  edukację przedszkolną w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. w godzinach 

6.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt,
- ubezpieczenie NNW,
- wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek),
- zajęcia  logopedyczne (2h/tyg.),
- język angielski (3h/tyg.),
- muzyka (2h/tyg.),
- taniec/rytmika (2h/tyg.).

Koszt udziału w zajęciach jest stały i nie przekroczy  
170 zł miesięcznie

Dodatkowych informacji udzielamy  
pod numerem telefonu: 

513 513 868  
lub e-mail: 

biuro@laloli.pl

Niepubliczne Przedszkole  
i Żłobek Artystyczno-Ekologiczne
La Lo Li w Wysogotowie

Zapraszamy!
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Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew

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

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 16a

PRZYJMIE UCZNIÓW W ZAWODZIE
mechanik samochodowy,blacharz samochodowy, 

lakiernik samochodowy

tel. 618 146 857

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
515 514 211
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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

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24hGEODETA
607 644 710

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 

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 

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

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488
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Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

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

PODNOŚNIK KOSZOWY

Usługi do 20 m

511 841 956
boguslawrzyski@yohoo.com
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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

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

możliwość zaadoptowania poddasza (40m2)

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

NOWA INWESTYCJA

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

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13
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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

PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej

Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

• od poniedziałku do soboty •

LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

Spirometria na miejscu

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

   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

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

www.stomatologialusowko.pl

Zapraszam
Małgorzata Zajdler

lekarz dentysta

tel. 733 353 483

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

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

Z A K ĄT E K  U R O DY
S A L O N  KO S M E T YC Z N Y
Z A K ĄT E K  U R O DY
S A L O N  KO S M E T YC Z N Y

Szeroki zakres usług
PRZEŹMIEROWO, os. Ptasie

Aleja Ptasia 48
 501-449-336        www.zakatekurody.com.pl
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PIZZA CLASICO
1. Margherita: pulpa pomidorowa, ser mozzarella, świeża bazylia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 zł
2. Fungi: pulpa pomidorowa, ser mozzarella, pieczarki, świeża bazylia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 zł
3. Salami: pulpa pomidorowa, ser mozzarella,salami fionucci, rukola, świeża bazylia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 zł
4. Salami picante: pulpa pomidorowa, ser mozzarella,rukola, bazylia, salami milano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 zł
5. Capriciosa: pulpa pomidorowa, ser mozzarella, szynkaprosciutto, świeża bazylia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 zł
6. Hawai: pulpa pomidorowa, ser mozzarella,ananas, szynka prosciutto, świeża bazylia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 zł
7. Greca: pulpa pomidorowa, ser mozzarella,pomidorki cherry, zielone oliwki, ser feta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 zł
8. Quatro fromaggi: pulpa pomidorowa, ser mozzarella,mix różnych serów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 zł
9. Carne: pulpa pomidorowa, ser mozzarella, szynka prosciutto, pancetta arrotolata (włoski boczek), rukola, świeża bazylia. . . . 30 zł
10. Bianca: pulpa pomidorowa, ser mozzarella, suszone pomidory, czarne oliwki, gorgonzola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 zł

PIZZA PREMIUM
1. Margherita: pulpa z pomidorów san marzano, ser mozzarella di bufala, świeża bazylia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 zł
2. Salami: pulpa z pomidorów san marzano, ser mozzarella di bufala, salami milano, zielone oliwki, rukola . . . . . . . . . . . . . . 32 zł
3. Parmeńska: pulpa z pomidorów san marzano, ser mozzarella di bufala, szynka parmeńska, pomidorki cherry, rukola. . . . . . . 35 zł
4.  Breasola Punta d’anca La Rossa (polędwica wolno dojrzewająca): pulpa z pomidorów san marzano, 

ser mozzarella di bufala, oliwki czarne, pomidorki cherry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 zł

PIZZA Z PIECA OPALANEGO DREWNEM
WSZYSTKIE PRODUKTY WŁOSKIE

Pimidory Marzano • Mąka 00 Caputo
Szynka dojrzewająca Parmeńska

Zapraszamy od wtorku do niedzieli w godz. 12.00-22.00

The Best Italia

Rynkowa 42, Przeźmierowo • tel. 513 013 188

Strefa dowozu: Przeźmierowo, Baranowo, Smochowice, 
Chyby, Sady, Swadzim, Wysogotowo, Batorowo The best Italia





Świętojanki
23 czerwca 2018
Pałac Jankowice


