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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!

Koniec wakacji to w naszej Gminie dwa duże wydarzenia 
kulturalne w Lusowie: Festiwal Bluesowy BLusowo i Do-
żynki Gminne połączone z Przeglądem Zespołów Folklory-
stycznych – weekend 25 i 26 sierpnia zapowiada się zatem 
niezwykle atrakcyjnie. Programy tych imprez znajdą Pań-
stwo wewnątrz numeru. 

Zachęcam do zapoznania się z relacjami z wyjazdów 
i wycieczek, w których uczestniczyli członkowie naszych 
gminnych grup i zespołów. Mam nadzieję, że wrócili Pań-
stwo wypoczęci i we wrześniu z energią przyjdą na zajęcia. 
Tych, którzy dopiero myślą o rozpoczęciu swej przygody 
w różnych kołach zainteresowań, proszę o czujność – zapi-
sy ruszają wkrótce!

Zapraszam do lektury! 

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Wkrótce rozpocznie się remont i rozbudowa Komisa-
riatu Policji w Tarnowie Podgórnym. Na ten czas 
policjanci przeniosą się do budynku tzw. starej 

szkoły w Ceradzu Kościelnym. Przeprowadzka zaplanowana 
jest na październik. 

Warto przypomnieć, że nasza Gmina przeznaczyła 1,5 mln 
zł z własnego budżetu na dofinansowanie tego remontu.

~ ARz

Policjanci do Ceradza

Znalazłeś zwierzę  
– dzwoń na Policję  

lub do SG

Przypominamy, że w przypadku znalezienia zwierząt po-
rzuconych bądź rannych, takie przypadki trzeba zgła-
szać Policji (61 84 148 60) bądź Straży Gminnej (tel. 

61 8147 986). 
Gminnym Lekarzem Weterynarii jest Artur Maślak Gabinet 

Weterynaryjny VITAL-VET (tel. 605 164 830), który inter-
wencję podejmuje WYŁĄCZNIE po otrzymaniu wyraźnego 
wskazania od wyżej wymienionych służb. 

Takie zasady reguluje Program opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne w 2018 r. 

Zgodnie z tym Programem wyłapywane zwierzęta są nie-
zwłocznie przewożone do schroniska (Schronisko Azorek 
w Obornikach) lub do gospodarstwa rolnego, z którym nasza 
Gmina ma podpisaną ~ ARz

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 
w Filii Urzędu w Przeźmierowie

27 sierpnia (poniedziałek) w godz. 15.00 – 17.00 
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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

Co z parkującymi samochodami przy kładce w Przeźmierowie?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Kilkanaście miesięcy temu 
pojawił się próg w Lusówku, na 
drodze w kierunku Sierosławia. 
Moim zdaniem jest to jedno 
z najgorszych możliwych 
rozwiązań „zwalniających ruch”.

Kiedy można będzie składać 
kolejne wnioski o mieszkanie 
komunalne dla młodych?

Czy jest możliwość poprawienia 
drogi rowerowej na ul. 
Wysogotowskiej w Przeźmierowie 
na krzyżówce z Akacjową 
i Wiosny Ludów. Odcinek drogi 
rowerowej przy lesie kończy/ 
zaczyna się bardzo wysokim 
krawężnikiem. 

W okolicy przystanku 
autobusowego Kładka 
(Przeźmierowo) na poboczu 
tzw. drogi serwisowej między 
Przeźmierowem a Swadzimem 
parkuje sporo aut. A ta droga 
jest bardzo wąska, z bardzo 
zniszczonym poboczem, 
dodatkowo jest tam zejście 
z przystanku i skrzyżowanie 
z Wysogotowską. 

Próg został zamontowany przez Gminę na wniosek mieszkańców Lusówka 
oraz Rady Sołeckiej tej miejscowości. Traktujemy to jako rozwiązanie tym-
czasowe. Projektując ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku Lusówko – Siero-

sław zaproponujemy w tym miejscu inne rozwiązania dla ograniczania prędkości. 

Po zakończeniu tej inwestycji, realizowanej w ramach Gminnego Programu 
Budowy Mieszkań z Dojściem do Własności, przeprowadzimy sondaż/bada-
nie co do wielkości potencjalnego zainteresowania. Jeśli będzie dużo chęt-

nych, to wówczas uruchomimy II etap tego Programu. 

Planujemy zbudować kontynuację tej ścieżki. Nastąpi to najprawdopodobniej 
we wrześniu. Firma wykonawcza zrobi to przy okazji realizacji nowego wy-
jazdu z ul. Akacjowej. 

Niestety nie można było tego wykonać w trakcie budowy ul. Wysogotowskiej – 
taki był projekt, któremu ostateczny kształt nadały uzgodnienia w poznańskim Sta-
rostwie Powiatowym. To jest skutek obowiązujących, moim zdaniem niedoskona-
łych przepisów. 

Według mojej wiedzy w większości parkują tam pracownicy firm zlokali-
zowanych po drugiej stronie drogi krajowej nr 92. Od dwóch lat wystę-
pujemy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krejowych i Autostrad z prośba 

o przekazanie na rzecz naszej Gminy pasa drogi serwisowej na odcinku Przeźmiero-
wo – Swadzim. Umożliwiłoby to nam przebudowę tej drogi oraz ustalenie właściwej 
organizacji ruchu. 
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~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości
Baranowo

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Letni-
skowej

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

Zakończono budowę placu zabaw przy szkole podsta-
wowej

Trwa budowa chodnika w ul. Klonowej (od ul. Wspólnej 
do ul. Wypoczynkowej)

Trwa urządzanie wybieg dla psów

Zakończono rozbudowę placu zabaw przy ul. Platynowej

Batorowo
Wybrano wykonawcę modernizacji boiska

Trwa modernizacja otoczenia stawu

Ceradz Kościelny
Trwa budowa nawierzchni ul. Bocianiej

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

Trwa remont szkoły podstawowej

Ogłoszono przetarg na rewitalizację budynku „starej 
szkoły” przy ul. Bukowskiej

Chyby
Wybrano wykonawcę budowy ul. Szkolnej – II etap (pra-
ce od 1.09)

Trwa konsultacja projektu przebudowy ul. Kasztanowej

Zakończono rozbudowę placu zabaw przy ul. Ogrodowej 

Wykonano siłownię zewnętrzną 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

Zakończono modernizację placu zabaw

Zakończono realizację siłowni zewnętrznej

Lusowo
Trwa budowa ul. Wierzbowej (Lusowo – Tarnowo Pod-
górne)

Trwa kolejny etap budowy nawierzchni na ul. Przylesie

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Truflo-
wej

Zakończono remont świetlicy

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

1 września (sobota) w godz. 8.00 – 16.00
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Tarnowie Podgórnym przy ul. Szkolnej 3

Będzie także możliwość zapisania się  
do banku dawców szpiku.

zaprasza
Stowarzyszenie DAR SER

Akcja Honorowego 
Krwiodawstwa

STEFAN ŻEROMSKI

Przedwiośnie

08.09.2018

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego zabrzmi podczas tegorocznego Narodowe-
go Czytania 8 września. Inicjatorem akcji był Prezydent RP Bronisław Komorowski 
w 2012 r. Pierwszą lekturą był „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. W kolejnych 
latach czytano m.in. dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, 
„Lalkę” Bolesława Prusa. „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Wesele” Stanisła-
wa Wyspiańskiego. 

– W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości pragnę zaprosić Pola-
ków do Narodowego Czytania „Przedwiośnia”. Jestem przekonany, że wspólna lek-
tura tej pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do do-
świadczeń sprzed wieku – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda. 

Oczywiście i my włączamy się do wspólnego czytania. W Sali Koncertowej Pa-
łacu Jankowice fragmenty „Przedwiośnia” przeczytają reprezentanci władz gminy, 
seniorzy, młodzież i uczniowie – każdy chętny może włączyć się w tę akcję. Planu-
jemy też łączenie internetowe z gminą partnerską Soleczniki na Litwie, której przed-
stawiciele także przeczytają fragment „Przedwiośnia”. Chęć udziału trzeba zgłosić 
w Pałacu Jankowice pod numerem telefonu 61 10 10 402. Czytający dostaną wcze-
śniej wybrane fragmenty, które zaprezentują 8 września od godziny 15.00.

Ponadto, tradycyjnie już, Narodowe Czytanie zagości w Bibliotece Publicznej 
w Tarnowie Podgórnym. Wzorem lat ubiegłych do współpracy zaproszeni zostali 
uczniowie, pracujący pod okiem Grażyny Smolibockiej. 

Czytajmy razem, bo czytać przecież warto!
~ ARz

Narodowe Czytanie w dwóch miejscach
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~ aktualności

Gmina Tarnowo Podgórne przygotowuje do wdrożenia 
projekt „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – dzia-
łania opiekuńcze i aktywizacyjne”, współfinanso-

wany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Wartość projektu ogółem wynosi 
504 850 zł, w tym kwota dofinansowania 479 607,50 zł.

Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2020 przez Pa-
łac Jankowice i Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Pod-
górnym w partnerstwie z podmiotem ekonomii społecznej 
– Polskim Stowarzyszeniem Animatorów i Pedagogów „Klan-
za” Oddział Białostocki. 

Wkrótce rozpocznie się nabór uczestników Projektu. 
Pałac Jankowice zaoferuje udział w wielu ciekawych za-

jęciach. Powstaną dwie jakże oczekiwane sale: sensoryczna 
oraz ceramiczna z piecem do wypalania ceramiki. 

Natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej będzie odpowie-
dzialny za wprowadzenie systemu teleopieki dla osób samot-
nych i przewlekle chorych. 

Zaplanowane jest również powstanie Centrum Wsparcia 
Opiekunów Faktycznych, które oferować będzie m.in. kurs 
pomocy przedmedycznej, warsztaty radzenia sobie ze stresem 
i emocjami, szkolenia w zakresie metod przemieszczania cho-
rych oraz prawidłowej pielęgnacji, prawne i instytucjonalne 
wsparcie osób niesamodzielnych oraz usługi wytchnieniowe. 

Wkrótce więcej szczegółów dotyczących samego Projektu 
i zasady naborów.

Prosimy śledzić strony internetowe Pałacu Jankowice (www.
palacjankowice.pl), Ośrodka Pomocy Społecznej (www.ops-
-tarnowopodgorne.pl) oraz Gminy Tarnowo Podgórne (www.
tarnowo-podgorne.pl).

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
I Zastępca Wójta 

Dla seniorów z unijnym wsparciem

Kolejny raz przyjechały do nas 
dzieci z Kamieńca Podolskiego 
(Ukraina) na wakacyjny wypo-

czynek. W dniach 6 – 15 lipca przeby-
wały w ośrodku Val di Sol w Lusowie 
i stąd wyruszały na wycieczki do Po-
znania i innych atrakcyjnych turystycz-
nie miejsc w Wielkopolsce. Największą 
jednak radością była wizyta w Tarnow-
skich Termach! – Dzięki otwartym ser-
com i wrażliwości naszych przedsiębior-
ców mogliśmy zapewnić naszym małym 
gościom liczne niespodzianki – podkre-
śla I Zastępca Wójta Ewa Noszczyń-
ska-Szkurat. – Na przykład firma PASO 
ufundowała plecaki z wyprawką szkolną 
dla każdego dziecka, a Decathlon prze-
kazał sprzęt sportowy. Za tę pomoc bar-
dzo dziękuję. 

Przypomnijmy, że w czerwcu, w ra-
mach Dni Gminy, podczas uroczystej 
sesji Rady z okazji Święta Samorzą-
du Terytorialnego Wójt Tadeusz Czaj-
ka oraz Zastępca Mera Kamieńca Va-
dim Savchuk podpisali oficjalną umowę 
partnerską. Jednym z namacalnych 
przejawów tej współpracy są właśnie 
wakacyjne pobyty dzieci w naszej Gmi-
nie (w przeszłości dwukrotnie działa-

liśmy w tej materii wspólnie z naszym 
partnerem – Miastem i Gminą Bardo). 
Przyjeżdżają do nas dzieci, których ro-
dzice przebywają na froncie wojennym, 
na wschodniej granicy Ukrainy, dlatego 
bardzo nam zależy, by czas spędzony 
w Polsce przyniósł radość i wytchnie-
nie. 

Ale to nie jest jedyny przykład wa-
kacyjnej współpracy z zagranicznymi 

partnerami. W sierpniu na wypoczy-
nek również do Lusowa przyjechało  
46 członków Zespołu Pieśni i Tańca Sol-
czanka z Solecznik (Litwa). Ich wypo-
czynek odbywał się w ramach projektu 
„Lato z Polską”, realizowanego wspól-
nie ze Stowarzyszeniem „Wspólno-
ta Polska”, Kancelarii Senatu RP oraz  
40 polskimi samorządami.

~ ARz

Zagraniczni wakacyjni goście 
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~ aktualności

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

Zakończono rozbudowę placu zabaw

Trwają prace związane z wykonaniem parkingu przy 
szkole podstawowej

Przeźmierowo
Trwa rozbiórka części szkoły podstawowej

Trwa budowa kontenerowej szkoły podstawowej 

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)

Zakończono rozbudowę placu zabaw na Os. Ptasim

Zakończono montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. 
Olszynowej

Ponowne otwarcie ofert w przetargu na budowę kortów 
tenisowych (31.08)

Trwają prace związane z budową windy w szkole pod-
stawowej

Sady
Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 
Malwowej

Trwają prace w ramach II etapu zagospodarowania tere-
nu wokół świetlicy

Swadzim
Wybrano wykonawcę budowy ul. Ogrodowej 

Rozpoczęto rozbudowę świetlicy

Wykonano siłownię zewnętrzną

Trwa rozbudowa placu zabaw

Trwa projektowanie dróg osiedlowych

Sierosław
Wybrano wykonawcę budowy I etapu ścieżki pieszo-ro-
werowej do Lusówka (ul. Prosta). Trwa opracowywanie 
dokumentacji na budowę II etapu tego zadania

Trwa opracowywanie dokumentacji na remont na-
wierzchni ul. Krętej

Trwa projektowanie rewitalizacji Pałacu

Tarnowo Podgórne
Trwa budowa 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

Święto Pyry!
Zapraszamy na tradycyjną imprezę do Wysogotowa – na Święto Pyry. Będzie 

się działo! Startujemy w sobotę, 8 września, o 15.00 na terenie rekreacyj-
nym w Wysogotowie. W programie wiele atrakcji: dmuchana ścianka wspi-
naczkowa, bubble football, wyjątkowe animacje, jazda quadem, malowa-

nie twarzy, konkursy dla dorosłych (będą nagrody!), pieczenie kiełbasek na ognisku 
i wiele innych atrakcji. Na zakończenie zabawa taneczna do północy. Całość prowa-
dzi Paweł Wylegała z radia Eska.

Szczególnie serdecznie zapraszam tych wszystkich, którzy głosowali na projekt 
pod nazwą „Święto Pyry” złożony przez mieszkankę Wysogotowa Magdalenę Raus 
w Budżecie Inicjatyw Społecznych – z tych środków będzie współfinansowana or-
ganizacja wydarzenia. ~Elżbieta Szymkowiak,

 Sołtys Wysogotowa

Turniej szachowy 
„Poznajmy się”
W sobotę, 8 września, za-

praszamy wszystkich 
sympatyków szachów na 
Turniej Szachowy połą-

czony z imprezą sąsiedzką na Osiedlu 
Ptasim w Przeźmierowie. Miejsce: Prze-
źmierowo, os. Ptasie, ul. Przepiórcza – 
parking przy placu zabaw.

Turniej rozpocznie się o 13.00 i zo-
stanie rozegrany w czterech kategoriach 
wiekowych: 6-8 lat, 9-13 lat, 14-18, po-
wyżej 18 lat. 

Zapisy należy przesyłać od 20 do 27 
sierpnia na adres mailowy: malgorzata_
grzemska@yahoo.fr z dopiskiem „Tur-
niej szachowy”. W zgłoszeniu prosimy 
zawrzeć następujące informacje: imię, 
nazwisko i wiek uczestnika. Administra-
torem danych będzie Małgorzata Grzem-
ska. Dane będą wykorzystywane tylko 
do celów przeprowadzenia turnieju sza-
chowego i prowadzenia koresponden-
cji z uczestnikami. Uczestnicy zwrotnie 
otrzymają regulamin turnieju. Ogłosze-

nie wyników oraz wręczenie atrakcyj-
nych nagród odbędzie się o godzinie 
18.00.

Równocześnie, od 17.00 zapraszamy 
na imprezę sąsiedzką, którą poprowa-
dzi Artur Niedźwiedź razem z trupą Te-
atru Pana O. Teatr zaprezentuje spektakl 
„Babcia Jaga, Śnieżka i Krasnal Gap-
cio”. Spektakl przeznaczony dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, przedstawia dal-
sze przygody pięknej Śnieżki z lekkim 
przymrużeniem oka J. 

W programie imprezy:
• gry i konkursy dla dzieci i dorosłych
•  poczęstunek: kiełbaska z grilla, 

ogórki, chleb ze smalcem
• zabawa taneczna od 20.00
• ognisko

Impreza oraz turniej będą współfinan-
sowane z Budżetu Inicjatyw Społecz-
nych. 

 ~Organizatorzy
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3 września rusza I edycja Budżetu Inicjatyw Społecz-
nych 2019 r. Przez miesiąc, do 3 października, cze-
kamy na propozycje projektów mieszkańców Gminy. 
Kwota przeznaczona na realizację inicjatyw w tej edy-

cji to 25 tys. zł.
Pomysł może zgłosić dorosły mieszkaniec Gminy na for-

mularzu dostępnym na gminnej stronie internetowej www.tar-
nowo-podgorne.pl w zakładce Budżet Inicjatyw Społecznych. 
Inicjatywa musi być poparta 30 podpisami mieszkańców, 
a podpisany wniosek składa się w Urzędzie Gminy w Tar-
nowie Podgórnym, ul. Poznańska 115 lub we Filii Urzędu 
w Przeźmierowie ul. Rynkowa 75c (pasaż)

Realizacja zgłoszonych projektów powinna nastąpić do 30 
listopada 2019 r.

 ~ARz

Miesiąc na Twój pomysł!
3 września
– 3 października 2018 r. składanie projektów 

do 12 października 2018 r. weryfikacja zgłoszonych 
propozycji

do 19 października 2018 r. publikacja zakwalifikowa-
nych projektów

od 12 do 25 listopada 2018 r. głosowanie
od 26 listopada
do 7 grudnia 2018 r. podsumowanie wyników

do 29 grudnia 2018 r. ogłoszenie wyników

FESTYN RODZINNY

„POŻEGNANIE LATA”
8 września 2018 r. (sobota)

TARNOWO PODGÓRNE,
PARK 700-LECIA

Sołtys i Rada Sołecka
zapraszają na festyn,

który rozpoczniemy o godz. 15.00.

W programie przewidujemy wiele atrak-
cji dla dzieci i dorosłych oraz dużo żywej 

muzyki.

O godzinie 21.00 zaczniemy
zabawę taneczną.

Więcej informacji znajdą Państwo
na plakatach.

Zapraszamy!

 
IV edycja

Tarnowo na sportowo

godz. 15:00 - 17:30

w ramach festynu 

Pożegnanie lata
(szczegółowy program na osobnych plakatach)

8 września 2018

Park 700.lecia

w Tarnowie Podgórnym

Harmonogram konsultacji BIS – I edycja 2019
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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

Trwa procedura przetargowa na budowę Zespołu Szkół 
Technicznych w Tarnowie Podgórnym 

Trwa budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych oraz 
budowa oświetlenia ulicznego w różnych częściach gmi-
ny

Trwają remonty w świetlicach i mieszkalnych budynkach 
komunalnych

Wydział Podatków Lokalnych przypomina, do 31 sierpnia można skła-
dać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wnioski są dostępne 
w Wydziale Obsługi Klienta Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Do 

wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie, potwierdzające zakup oleju napę-
dowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. 

Zwrot podatku akcyzowego nastąpi od 1 do 31 października 2018 r. 
 ~AW

Zwrot podatku akcyzowego 

Za nami połowa wakacji, w tym roku pogoda wyjątkowo 
sprzyja wypoczywającym. Ale wysokie temperatury 
mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkie-
go, a także zwierząt. Warto zatem pamiętać o zacho-

waniu szczególnej ostrożności. W czasie upałów może docho-
dzić do wielu groźnych zdarzeń, które mogą wpływać na nasze 
bezpieczeństwo. Z jednej strony promienie słoneczne i wysoka 
temperatura pozwalają korzystać z uroków lata, z drugiej strony 
mogą prowadzić do nieprzewidzianych zdarzeń. Dlatego korzy-
stając z letniej aury nie zapominajmy o zabezpieczeniu swojego 
organizmu przed bezpośrednim działaniem słońca.

Jednocześnie kieruję apel do mieszkańców: jeżeli widzą 
Państwo osoby potrzebujące pomocy lub osoby w stanie nie-
trzeźwym, to proszę zgłaszać to do służb. Nie tylko Straży 
Gminnej, Policji, ale również do Pogotowia Ratunkowego. 
W ostatnim czasie dzięki zgłoszeniom mieszkańców, strażni-
cy udzielili kilkakrotnie pomocy takim osobom. W niektórych 
przypadkach potrzebne było umieszczenie takich osób do wy-
trzeźwienia w izbie wytrzeźwień.

Uwaga !
Kto zauważy osobę lub osoby w stanie nagłego zagroże-

nia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodu-
jącego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umie-
jętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań 
zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zda-
rzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia po-
mocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 
(na podstawie art. 4 ustawy o państwowym ratownictwie 
medycznym).

W tym gorącym okresie należy również pamiętać o zwierzę-
tach domowych, by w ciągu dnia miały zacienione miejsce do 
schronienia oraz dostęp do wody. Trzeba pamiętać, że w prze-
ciwieństwie do człowieka zwierzęta takie jak psy czy koty są 
zwierzętami stałocieplnymi. W uwagi na to trudniej znoszą 

wysokie temperatury i są o wiele bardziej narażo-
ne na udar słoneczny. Dlatego szczególnie istotne 
w tym zakresie, jest zapewnienie im dużej ilości zimnej wody. 

Przypomnieć należy kierowcom o obowiązujących przepi-
sach ruchu drogowego. Na podstawie rozmowy z mieszkań-
cem naszej Gminy pozwolę sobie napisać parę słów na ten 
temat. Zatrzymanie i postój pojazdu na chodniku dopusz-
czone jest warunkowo – głównym przeznaczeniem chodnika 
jest wykorzystanie tej części drogi do ruchu pieszych. Zgod-
nie z przepisami dopuszczone jest zatrzymanie lub postój na 
chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu sa-
mochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekra-
czającej 2,5 t pod warunkiem, że:

- na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzyma-
nia lub postoju,

- szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, 
że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m,

- pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje 
ruchu pojazdów na jezdni.

Można długo dyskutować na temat przepisu powyżej przy-
toczonego, ale ze względu na ochronę pieszego trzeba pamię-
tać, że główną i podstawową funkcją chodnika jest właśnie 
zapewnienie azylu i bezpieczeństwa dla pieszych. 

Kolejnym tematem jest przejście dla pieszych, które zgodnie 
z przepisami oznacza powierzchnię jezdni do przechodzenia 
przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowy-
mi. Nie tylko znaki drogowe pionowe informują uczestników 
ruchu o przejściu dla pieszych, ale przede wszystkim znaki 
poziome, tzw. „pasy”. Jednak należy pamiętać, że jest to przej-
ście dla pieszych i jeżeli zdarza się potrzeba przekroczenia 
jezdni w tym miejscu na rowerze, niezbędnym jest jego prze-
prowadzenie. Pamiętać należy zawsze o zasadzie ograniczo-
nego zaufania i wchodząc na nie bacznie obserwować teren 
przed i za przejściem dla pieszych.

 ~Artur Szeląg – Komendant Straży Gminnej

Bezpieczne (?) lato
Sołtys i Rada Sołecka Przeźmierowa organizuje w dniach 29 – 30 września 

wycieczkę do Bydgoszczy i Torunia. Zapisy i informacje u sołtysa Katarzy-
ny Preyer tel. 508 355 505. Koszt ok. 250 zł – zapraszamy!

 
~Katarzyna Preyer, sołtys Przeźmierowa 

Bydgoszcz i Toruń w 3 dni
Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości
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Zapraszamy do konsultacji koncepcji rewitalizacji Pa-
łacu w Sierosławiu i jego otoczenia. Na uwagi i spo-
strzeżenia urzędnicy czekają do końca sierpnia 2018 r. 
pod adresem wikos@tarnowo-podgorne.pl lub u Kie-

rownika Wydziału Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Śro-
dowiska Juliusza Jerzykiewicza. 

Koncepcja przebudowy Pałacu przewiduje generalny remont 
budynku. Będzie tu świetlica wiejska z zapleczem kuchennym 
i sanitarnym, dwa gabinety lekarskie, biuro dla rady sołeckiej, 
salki na potrzeby kółek zainteresowań i pomieszczenie dla orga-
nizacji pozarządowych.

Pałac w Sierosławiu:
jak ma wyglądać?

Na nowo zostanie zagospodarowany teren wokół – na dział-
ce o powierzchni 1,5 ha powstanie centrum rekreacyjno-sporto-
we: plac zabaw, siłownia, boisko wielofunkcyjne, boisko do gry 
w badmintona, altana grillowa oraz urządzona zostanie zieleń. 

– Aby rozpocząć rewitalizację Pałacu dla jego dotychczaso-
wych mieszkańców wybudowaliśmy mieszkania – wyjaśnia Wójt 
Tadeusz Czajka. – To kosztowało budżet naszej Gminy blisko 
2,5 mln złotych, ale było niezbędne. Klucze wręczyłem w lutym. 

Prace w Pałacu i jego pobliżu powinny rozpocząć się  
w IV kwartale 2018. Ich koniec zaplanowano na II kwartał 2020. 

~ ARz

Spółka TPBUS w Tarnowie Podgórnym wychodzi na-
przeciw dużym rodzinom, uczestnikom gminnego 
programu „Karta Dużej Rodziny”. – Od 20 sierpnia 
uruchamiamy prowizoryczny Punkt Obsługi Klienta 

– mówi Waldemar Wereszczyński, Prezes Zarządu TPBUS. – 
Członkowie dużych rodzin będą tu mogli ładować bilety okre-
sowe na karcie PEKA. 

Punkt będzie zlokalizowany na parkingu przy wjeździe do 
spółki TPBUS w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Rokietnic-
kiej 23 i będzie czynny w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 
10.00 – 17.30, a w czwartki i piątki: 8.00 – 15.30. Przypomi-

TPBUS dla Rodzin Dużych
namy, że bilet obowiązuje na rok szkolny 2018/2019, czyli 
od 3 września 2018 do 21 czerwca 2019 r.

Natomiast nowych uczestnicy programu, nieposiadających 
karty PEKA, prosimy o wcześniejsze pobranie i wypełnienie 
wniosku oraz dołączenie fotografii. Wniosek można pobrać 
ze strony www.peka.poznan.pl lub w najbliższym POK-u np. 
na pętli Ogrody w Poznaniu.

Uwaga – POK w Tarnowie Podgórnym pozostaje nadal za-
wieszony dla pozostałych użytkowników karty PEKA. Naj-
bliższy punkt obsługi znajduje się na pętli Ogrody w Pozna-
niu. ~TPBUS
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Trwa realizacja kolejnego etapu projektu pn: „Zwięk-
szenie integracji różnych form transportu oraz po-
prawa dostępu do transportu publicznego na tere-
nie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje 

w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego” 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020 w trakcie realizacji.

Po podpisaniu 13 czerwca 2017 r. umowy na dofinansowa-
nie projektu, w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie wi-
dać pierwsze efekty prowadzonych przez Gminę inwestycji. 
Już cieszy przebudowana ulica Kościelna w Przeźmierowie, 
przy której powstało 68 miejsc parkingowych oraz przebu-
dowana ulica Romaszewskiego w Tarnowie Podgórnym, na 
której powstało takich miejsc 17. Nowoczesna infrastruktu-
ra i w sumie 85 miejsc parkingowych, każdego dnia pod-
noszą standard życia mieszkańców tych miejscowości. Do 
tej pory, w ramach realizacji projektu, wybudowana została 
także ścieżka pieszo-rowerowa na ulicy Leśnej w Przeźmie-
rowie. Inwestycja wpłynęła w sposób pozytywny na uspraw-
nienie komunikacji pieszej i jednośladami na remontowanym 
odcinku.

Przebudowane ulice i nowe miejsca 
parkingowe dla mieszkańców
Tarnowa Podgórnego i Przeźmierowa

Co dalej?
Aktualnie trwają prace polegające na utworzeniu zintegro-

wanego centrum przesiadkowego w Tarnowie Podgórnym. 
W dalszej perspektywie realizacji inwestycji, bliźniacze cen-
trum przesiadkowe powstanie w Przeźmierowie, u zbiegu 
ulic Rynkowej i Kościelnej.

Nadrzędnym założeniem projektu jest zminimalizowanie 
emisji szkodliwych dla zdrowia gazów, zawartych w spali-
nach autobusowych. Uda się to osiągnąć dzięki podpisanej 
9 lutego br. umowie na zakup 4 sztuk miejskich autobusów 
dla TP-BUS. Zakupione autobusy to niskopodłogowe, trzy-
drzwiowe pojazdy, wyposażone w silnik Diesla o klasie spa-
lin Euro 6 i automatycznej skrzyni biegów, które będą do-
stosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakupione 
autobusy obsłużą pasażerów na wytypowanych na etapie pi-
sania projektu liniach, biegnących przez rejony najgęściej 
zaludnione w Gminie w tym przez najliczniejszą miejsco-
wością – Przeźmierowo (6 tys. mieszkańców). Jednocześnie, 
na wytypowanym liniach przewożona jest największa liczba 
pasażerów. Zakup autobusów pozwoli w 50% wymienić ta-
bor obsługujący linie 802, 803 i 804. 

Już wkrótce mieszkańcy korzystający z komunikacji pu-
blicznej będą przemieszczać się po naszej Gminie w sposób 
bardziej ekologiczny i komfortowy. Przyczynią się do tego 
nowe autobusy i wybudowane węzły przesiadkowe wraz 
z parkingami dla samochodów i rowerów, których zadaniem 
jest zintegrowanie transportu samochodowego, rowerowego 
i pieszego z transportem autobusowym. Takie rozwiązania 
oszczędzają czas mieszkańców na dojazd do celu oraz za-
pewniają zmniejszenie emisji szkodliwych gazów min. dwu-
tlenku węgla i tlenków azotu. 

~tcwp

Wizualizacja
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Kilka lat temu przywróciliśmy zwyczaj świętowania 
Dożynek Gminnych. Tego dnia dziękujemy rolnikom 
za ich codzienny trud. – Kilkanaście lat temu Gmina 

Tarnowo Podgórne była typowym regionem rolniczym – przy-
pomina I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat. – I cho-
ciaż dzisiaj jesteśmy postrzegani przede wszystkim jako lider 
przedsiębiorczości, to rolnicy nadal stanowią ważną grupę 
w naszej społeczności. 

By okazać szacunek rolnikom, ale również by poznać tra-
dycyjne polskie zwyczaje dożynkowe zapraszamy do Luso-
wa. Tu w niedzielę, 26 sierpnia, chcemy wspólnie świętować  
Dożynki Gminne. 

O 10.30 w kościele parafialnym rozpocznie się uroczysta 
msza św. odprawiana w podziękowaniu za tegoroczne żniwa. 

Do kościoła uroczyście zostanie wniesiony chleb, wypieczony 
z mąki z tegorocznych zbiorów. Przyniesione zostaną wieńce 
dożynkowe, które potem będzie można podziwiać przy scenie. 
Po mszy, na placu „U Księdza za płotem”, tradycyjne obrzę-
dy dożynkowe przedstawią członkowie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Lusowiacy”. 

Każda z gminnych miejscowości przygotowuje stoisko – 
z pewnością każde będzie bardzo atrakcyjne. A na scenie za-
gości folklor w międzynarodowym wydaniu – szczegółowy 
program prezentujemy na stronie 43. 

Zapraszamy do wspólnego, rodzinnego świętowania  
– 26 sierpnia spotkajmy się w Lusowie!

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat 
I Zastępca Wójta 

Wójt Tadeusz Czajka i Ksiądz Proboszcz dr Dariusz Madejczyk 
oraz Sołtysi Gminy Tarnowo Podgórne 

mają zaszczyt zaprosić  
na Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne

26 sierpnia, godz. 10.30, msza św. w Kościele  
pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie. 
Po mszy Orszak z Wieńcami i Obrzęd Dożynkowy.

Dożynki Gminne

17 września przypada termin płatności: 
- III raty podatku od nieruchomości,
- III raty podatku rolnego,
- II raty podatku od posiadania środków 

transportowych. 
Zgodnie z art. 12 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa, gdy 

termin płatności przypada w dzień wolny od pracy, termin 
płatności przesuwa się na następny dzień lub następne dni po 
dniu wolnym. Stąd we wrześniu następuje przesunięcie ter-
minu płatności z 15 (sobota) na 17 września. 

Przypominamy również o konieczności regulowania opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę tę 
uiszcza się z dołu – termin płatności mija na koniec każdego 
miesiąca kalendarzowego. 

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rol-
nego (łącznego zobowiązania pieniężnego) dokonywać moż-
na u sołtysa danej miejscowości .

 Punkt Kasowy Banku Śląskiego Oddział w Tarnowie 
Podgórnym w Urzędzie Gminy (budynek C) czynny jest 
w poniedziałki w godz. 11.00 – 16.00, od wtorku do czwart-
ku w godz. 11.00 – 15.00, a w piątki: 11.00 – 14.00.  ~AW

Wydział Podatków Lokalnych przypomina
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Wdniach 28-29 lipca 2018w Sopocie odbyły się Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Morskim.W
zawodachwzięli udział reprezentanci Tarnowskich Termw składzie Alicja Szwarc, Agnieszka

Kaczmarek, RadosławHatka i Michał Lisiak.

Pierwszy dzień mistrzostw przyniósł bardzo dobre wyniki indywidualne i drużynowe. Pierwszymedal
zdobyła Alicja Szwarc zajmując 3 miejsce w konkurencji „Bieg-Pływanie-Bieg”. Następnie Agnieszka
Kaczmarek stanęła na najwyższym stopniu podium zdobywając Mistrzostwo Polski w konkurencji
„Wyścig Pływanie” na dystansie 400m.W pierwszej konkurencji drużynowej „Akcja z pasem

ratunkowym” zespółTarnowskich Term zajął czwarte miejsce wśród dwunastu drużyn, przegrywając
miejsce na podium o niecałą sekundę. W kolejnej konkurencji drużynowej „Akcja z zasobnikiem

linowym”, po zaciętej walce zawodnicy uplasowali się na piątej pozycji wśród dwunastu startujących
drużyn.

W drugim dniu Mistrzostw, ze względu na niekorzystnewarunki biologiczne panujące wwodach
zatoki, rozegrano konkurencje plażowe. Po emocjonującej rywalizacji w bardzo trudnychwarunkach,
Mistrzostwo Polski w „Biegu Długim” po plaży na dystansie 1200 mwywalczyła Alicja Szwarc.

Konkurencja „Sprint po plaży” dostarczyła wielu emocji podczas eliminacji, do finałów zakwalifikowali
się Agnieszka Kaczmarek i Michał Lisiak.W finale tej konkurencji złoto zdobyła Agnieszka

Kaczmarek, a brązowymedal Michał Lisiak.W klasyfikacji generalnej kobiet, tytuł vice mistrzyni
Polski wywalczyła Agnieszka Kaczmarek. Bardzo dobre wyniki debiutującej reprezentacji

Tarnowskich Termwwiększości konkurencji , pozwala optymistycznie myśleć o kolejnych startach
medalowychw zawodach sportowego ratownictwawodnego.
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~ aktualności

Na terenie naszej Gminy, w oparciu o środki unijne 
(w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
– POCP 2) firma Inea realizuje otwartą sieć szeroko-

pasmową. Docelowo zgodnie z założeniami tego zadania Inea 
przyłączy do sieci ponad 1 800 gospodarstw domowych.

Z nowej sieci szerokopasmowej będą mogli korzystać różni 
operatorzy telekomunikacyjni, oferujący usługi światłowodo-
we mieszkańcom i przedsiębiorcom w Gminie.

Ale na tym nie koniec. Kolejne gospodarstw domowych zo-
stanie przyłączonych do światłowodów jako efekt współpracy 
Inei z Gminą. By przyspieszyć i rozszerzyć dostępność do 
sieci szerokopasmowej Gmina postanowiła obniżyć opłaty 
za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasach 

drogowych. W zamian za to Inea zobowiązała się do reali-
zacji dalszych 1 800 przyłączy światłowodowych na terenie 
naszej Gminy – ta inwestycja w pierwszej kolejności będzie 
realizowana w Przeźmierowie. Nastąpi to już w najbliższych 
tygodniach.

Całość ma być zakończona w 2020 r. Jednocześnie Inea de-
klaruje chęć dalszego rozwoju sieci światłowodowej w naszej 
Gminie. 

~ Piotr Kaczmarek 
II Zastępca Wójta

Szerokie pasmo Internetu 

Pytania i odpowiedzi

Jak mogę się dowiedzieć, kiedy rozpocznie się budowa w mojej okolicy?
Informacje udzielane są pod nr tel. 61 223 09 99.

Ile będzie mnie to kosztować?
Koszty budowy leżą w całości po stronie INEA. Opłata za usługi INEA zostanie pobrana dopiero, gdy za-

czniesz z nich korzystać.

W jaki sposób światłowód zostanie doprowadzony do mojego domu?
Po ustaleniu którędy powinien zostać poprowadzony kabel i gdzie powinno znajdować się gniazdko, pra-

cownik INEA zajmie się wszystkimi pracami. Teren, na którym będą wykonywane wykopy, zostanie przy-
wrócony do stanu początkowego. 

Źródło: www.inea.pl/popc

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), współfinansowanego ze środków unijnych, 

INEA zainwestuje blisko 500 mln zł w budowę sieci światłowodowej w województwie wielkopolskim.  

Na terenie naszej Gminy, w ramach tego zadania zostanie przyłączonych 1 800 gospodarstw domowych. 

Głównym celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest dotarcie z szerokopasmowym interne-

tem do takich miejsc na terenie kraju, gdzie usługi światłowodowe nie były wcześniej dostępne. Dzięki 

temu projektowi powstanie ponad 6, tys. km światłowodów, a dostęp do szybkiego internetu uzyska ponad  

200 tys. gospodarstw domowych w Wielkopolsce. 
Źródło: www.inea.pl/popc

26 czerwca 2018 r. Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła uchwałę, w której zostały określone nowe wzory for-
mularzy informacji podatkowych. Osoby fizyczne zobowiązane do składania danych dotyczących podatku od 
nieruchomości będą to czyniły na formularzu IN-1. Nowe wzory formularzy dotyczyć będą także osób, które są 
zobowiązane do wypełnienia formularzy w sprawie podatku rolnego (IR-1) czy podatku leśnego (IL-1).

Obowiązujące formularze są dostępne na stronie internetowej Gminy Tarnowo Podgórne (www.tarnowo-podgorne.pl w za-
kładce Dla mieszkańca – Informacje podatkowe) oraz w Wydziale Obsługi Klienta. ~AW

Nowe wzory formularzy podatkowych
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PRZEŹMIEROWADNI 
31.08 - 1.09 

16:00 Otwarcie
16:10 Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera
16:30 Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego Modraki
17:00 Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne
17:30 Mażoretki Gminy Tarnowo Podgórne
18:00 OSIR Dance Studio Tarnowo Podgórne
18:30 Luiza Rybak z zespołem
19:10 Happy Jazz Band
20:10 Dead Pixels 
21:00 Urszula Chojan

Ponadto:
16:30 – 20:00 – finał turnieju sołectw Gminy Tarnowo Podgórne - WYMIATACZE,
 

17:00 Otwarcie
17:10 Laureaci „Rozśpiewanej Gminy”
18:00 Jamrose & Kasia Lesing
19:15 Siostry Melosik 
20:30 Gwiazda wieczoru „Kombii” 
22:10 Impreza z DJ'em

 Park im St. Kanikowskiego, ul. Rynkowa 83 
PIĄTEK, 31.08

 Obiekty OSiR, ul. Kościelna 46/48  
SOBOTA, 1.09 

Rada Sołecka 
Przeźmierowa

 A także stoiska gastronomiczne i dmuchańce dla dzieci. 

 A także stoiska gastronomiczne i dmuchańce dla dzieci. 
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~ sprawozdanie

W środku lata, 31 lip-
ca 2018 r. odbyła się 
63 sesja Rady Gminy 

Tarnowo Podgórne. Pod wzglę-
dem liczby przygotowanych pro-
jektów agenda sesji – mimo wa-
kacyjnego okresu – nie różniła 
się specjalnie od innych. Do wy-
sokiej temperatury na zewnątrz 
dostosował się za to tempera-
ment radnych. Zacięcie pole-
miczne w wypowiedziach dys-
kutantów przejawiało się przy 
każdym niemal z omawianych 
projektów uchwał. Z jednej stro-
ny sytuacja taka była godnym 
pochwały przejawem dociekli-
wości i drobiazgowego podej-
ścia Radnych do swoich obo-
wiązków, z drugiej jednak trudno 
oprzeć się wrażeniu, że wybory 
samorządowe zbliżają się wiel-
kimi krokami… Na zajęcia sta-
nowiska Rady oczekiwało 20 

projektów uchwał. Jak zwykle 
rozpoczęliśmy od tych doty-
czących gospodarki finansowej. 
Budżet Gminy jako plan stale 
dostosowywany do faktyczne-
go przebiegu zjawisk finanso-
wych zwłaszcza w tym okresie 
wymaga pilnego uaktualnienia. 
Tak było i tym razem. Nie oby-
ło się również bez nowelizacji 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej. W dalszej kolejności Rada 

zajęła się procedurą prowadzą-
cą do zajęcia stanowiska w spra-
wie dwóch projektów związa-
nych z gospodarką przestrzenną. 
Pierwszy z nich dotyczył miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Rumianku, 
w rejonie ulic: Nowej, Parkowej 
i Szkolnej – część „C”, a drugi 
zmiany miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego 
w Tarnowie Podgórnym – część 
III. Oba projekty zostały drobia-
zgowo zanalizowane i uchwalo-
ne po rozpatrzeniu stosownych 
wniosków i uwag. Pracę Rady 
Gminy w dalszej części zdomi-
nowały projekty uchwał z za-
kresu gospodarki nieruchomo-
ściami. Najważniejszy z nich 
dotyczył zmiany przebiegu ul. 
Logistycznej w Sadach, a kolej-
ne: prolongaty umów dzierżawy 
z dotychczasowymi dzierżawca-
mi oraz zgody na zakup nieru-
chomości przeznaczonych pod 
drogi gminne. Wiele spolaryzo-
wanych co do merytorycznej tre-
ści głosów Radni sformułowali 
w sprawie decyzji o przekaza-
niu skargi na działalność Wójta 
pod obrady Komisji Rewizyj-
nej. Skarga dotyczyła zapisów 
umowy zawartej z prywatnym 
przedsiębiorcą , który zorganizo-
wał i prowadzi szkółkę piłkarską 
na terenie Wysogotowa. Sprawa 
opisywanego przekazania zyska-
ła akceptację Rady Gminy nie-
wielką różnicą głosów. 

Jedną z najważniejszych de-
cyzji organu stanowiącego, jaka 
podjęta została na opisywanej 
sesji, było wyrażenia zgody na 
zaciągnięcie pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu na prace związa-
ne z dalszą rewitalizacją zespołu 
pałacowo parkowego w Janko-
wicach. Montaż finansowy tej 
pożyczki przewiduje znaczne 
umorzenie więc zaciągnięcie jej 

uznane zostało za przedsięwzię-
cie korzystne dla Gminy. 

Niezwykle ważną uchwałą 
z punktu widzenia promocji za-
chowań proekologicznych była 
ta dotycząca ustalenia i przyję-
cia regulaminu udzielania do-
tacji celowej na zakup i montaż 
odnawialnych źródeł energii. 
Dzięki niej wszyscy właściciele 
nieruchomości w Gminie Tarno-
wo Podgórne, którzy zdecydują 
się na przydomowe inwestycje 
w przyjazne dla środowiska źró-
dła energii, a spełniają kryteria 
zawarte we wspomnianym re-
gulaminie, będą mogli liczyć na 
dofinansowanie z budżetu Gmi-
ny. To kolejny, po dofinansowa-
niu w takim samym trybie wy-
miany pieców węglowych, krok 
w kierunku kształtowania niskiej 
emisji na terenie funkcjonowa-
nia naszego samorządu. Przed 
nami następny dotyczący dofi-
nansowania audytu termowizyj-
nego budynków naszych miesz-
kańców. 

Końcówka sesji jak zwy-
kle obfitowała w emocje. Spra-
wozdanie z działalności Wój-
ta w okresie międzysesyjnym 
a przede wszystkim interpelacje 
i wolne głosy i wnioski cieszyły 
się dużym powodzeniem wśród 
radnych. Na zakończenie wspo-
mnieć trzeba, że recenzowana 
sesja po raz pierwszy i prób-
nie była rejestrowana. W nowej 
kadencji transmisja obrad „na 
żywo” będzie już obligatoryj-
nym standardem. Tymczasem do 
odtworzenia przebiegu sesji oraz 
sporządzenia z niej protokołu 
dostępny jest plik audio. Można 
się z nim zapoznać na stronie in-
ternetowej Gminy. 

Kolejna sesja rady Gminy od-
będzie się 28 sierpnia. Wszyst-
kich zainteresowanych zapra-
szam do śledzenia jej obrad! 

  ~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Z prac Rady Gminy
Sesja z 31 lipca

Rada podjęła 
uchwałę w sprawie 

odnawialnych  
źródeł energii
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~ aktualności

W czwartek, 26 lipca, w Urzędzie Gminy odby-
ła się XIV Sesja Młodzieżowej Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne. Podczas sesji najważniej-
sze było omówienie zakończonej drugiej edy-

cji Gali „Młode Lwy” oraz nadchodzących wyborów do Mło-
dzieżowej Rady Gminy. 

Zmiany czekają nas nie tylko przy wyborach samorządo-
wych, ale także przy wyborach do Młodzieżowej Rady. Gmina 
zostanie podzielona na dwa 8-mandatowe okręgi:

• Okręg 1: Ceradz Kościelny, Góra, Jankowice, Kokoszczyn, 
Lusowo, Lusówko, Rumianek, Sierosław i Tarnowo Podgórne,

Z prac Młodzieżowej Rady Gminy

• Okręg 2: Baranowo, Batorowo, Chyby, Przeźmierowo, 
Sady, Swadzim i Wysogotowo.

Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu, kto 
według roku urodzenia ma od 14 do 19 lat i stale zamieszkuje na 
terenie Gminy. Wszystkie szczegóły znajdą się w odpowiednim 
rozporządzeniu Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.

Pragnę także przeprosić Katarzynę Pawłowską oraz Anię Du-
dzik za nieumieszczenie ich fotografii w artykule relacjonują-
cym Galę „Młode Lwy”. Zabieg ten nie był celowy, a fotografia 
dobrana była według kategorii najbardziej wyrazistej ekspre-
sji osób na zdjęciu. Mam nadzieję, że Panie nie wyrażają żalu 
i w ramach rekompensaty umieszczamy zdjęcia obu Pań ser-
decznie je przepraszając.

 ~Stanisław Garstecki
 Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy

Sołtys i Rada Sołecka Przeźmierowa zapraszają wszyst-
kich mieszkańców Gminy na wycieczkę rowerową na 
zakończenie lata, która odbędzie się w sobotę 22 wrze-
śnia. Start: 15.00, Park im. St. Kanikowskiego (wej-

ście od ul. Folwarcznej)
Trasa: ok. 25 km, Przeźmierowo – Kiekrz – Rogierówko – 

Sady – Batorowo – Przeźmierowo
ZAPISY: Monika Żuchowska 669 500 960. 

Osoby chcące dołączyć się po drodze proszone są również 
o zgłaszanie.

Zakończenie rajdu w lasku w Przeźmierowie przy ul. Aka-
cjowej poczęstunkiem przy ognisku!

Do zobaczenia! 

 ~na

Rowerowe Zakończenie Lata
Ania Dudzik (w środku)

Katarzyna Pawłowska
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~ wspomnienie

Sytuacja, która się nam miesz-
kańcom Przeźmierowa przy-
trafiła ostatnio, przypomina mi 
w uproszczeniu doświadczenia, 

jakie zdarzają się często podczas zmia-
ny starego, wysłużonego samochodu na 
nowy. Mimo że podświadomie człowiek 
cieszy się na lepsze i nowocześniejsze 
auto, to myśl, że ze starym samocho-
dem, który nigdy nie zawiódł i z którym 
związane są same pozytywne wspo-
mnienia trzeba będzie się rozstać, do-
prowadza do frustracji wywołując trud-
ne do zniesienia uczucie pozbywania się 
jakiejś cząstki samego siebie! 

Opisany stan stał się udziałem wielu 
mieszkańców naszej miejscowości, przy-
patrujących się z bólem serca i ze łzami 
w oczach burzeniu starej szkoły podsta-
wowej, która przymiotnik „stara” zyskała 
na dobre dopiero co, bo po podjęciu de-
cyzji o budowie nowego budynku. Moja 
sentymentalna natura kazała mi w poło-
wie lipca jeździć pod burzoną część szko-
ły co dzień, by masochistycznie wręcz 
wzruszać się w opisany powyżej sposób. 
Kiedy już owa destrukcja się dokonała 
to, przyznam szczerze w obecnej chwili, 
jadąc tam przypadkiem, odwracam gło-
wę, zamykam oczy i… nie patrzę. Tyle 
wspomnień! Każdy ma swoje i każdy 
ma inne. Pamiętam jak w 1968 r. otwie-
rano tę część nowej wtedy szkoły, której 
teraz już nie ma. Pani kierownik Maria 
Apolinarska wystąpiła z przemówieniem 
pełnym godności, jakie i dziś w wolnej 
Polsce bez problemu zostałoby przyję-
te owacjami. A dziedziniec roił się prze-
cież od partyjnych aparatczyków, którzy 
nie przepuszczali żadnej okazji, by wci-
skać w swych wystąpieniach skompro-
mitowaną propagandę tamtych czasów. 
Grono nauczycieli stojących przed pach-
nącą nowością szkołą. Znanych nam ze 
starej placówki i tych, których zatrud-
niono po raz pierwszy. I ta obawa oraz 
nadzieja jednocześnie: jak będzie? jak 
wygląda i gdzie jest nasza klasa? co się 
zmieni w dotychczasowych zwyczajach? 
Okazało się, że zmieniło się wszystko. 
Weszliśmy do szkoły i pierwsze co nas 
zaintrygowało to wielki hol. Połączona 
z szatnią, pokryta płytkami PCV prze-
strzeń, którą na każdej przerwie wyko-

rzystywano do maszerowania dziatwy 
w koło pod nadzorem dyżurnych na-
uczycieli. Pokłady młodzieńczej adrena-
liny uzewnętrzniały się w różny sposób. 
Mnie przypominają się starsi chłopacy, 
zwłaszcza ci odsiadujących po kilka lat 
w tej samej klasie, którzy z upodobaniem 
rozdawali kopniaki i kuksańce maszeru-
jącym przed nim uczniom tak, by w ten 
sposób wypchnąć ich do środka koła i na-
razić tą niesubordynacją na sankcje dy-

żurujących nauczycieli. Na przywołanie 
do porządku można się było narazić też 
biegając, a nie chodząc dostojnie po śli-
skim ogromnym korytarzu, nie mówiąc 
już o popalaniu w ubikacjach. Zupełnie 
inaczej niż dziś owe „sankcje” potrafiły 
być wtedy całkiem bolesne. Drewniany 
wskaźnik do pokazywania na tablicy czy 
długa linijka bywały czasem w użyciu 
w całkiem innym celu niż opiewało ich 
przeznaczenie. Piszę o tym raczej z roz-
rzewnieniem niż by napiętnować posta-
wy niektórych naszych wychowawców 
w tamtych czasach. Takie były ówczesne 
standardy, a metody wychowawcze tego 
rodzaju w pełni akceptowali rodzice, któ-
rzy wtedy na samo wspomnienie o owej 
„przemocy” ochoczo dokładali jeszcze 
swoje własne bolesne trzy grosze. Pamię-
tam zachwyt, jaki wzbudziły wśród nas 
pracownie! Niektórzy uczniowie truchle-
li na widok modelu ludzkiego szkieletu, 
jaki witał nas przy drzwiach pracowni 
biologicznej! Wspaniale wyposażona zo-
stała pracownia ZPT. W imadła przy dę-
bowych stołach wkręcaliśmy wszystko 
co się dało… Moje stosunkowo skrom-
ne wtedy zdolności manualne wspoma-
gane były po kryjomu przez niezwykle 
uzdolnionego w tej sferze brata. Często 
zdarzało się, że kilkutygodniowe opłaka-
ne co do rezultatu prace me nad powsta-
niem taboretu czy wieszaka na ostatniej 

lekcji – po drobnej „obróbce” w domu 
– cudownie przeradzały się w arcydzieła 
sztuki stolarskiej. No i wreszcie sala gim-
nastyczna! Cóż to wtedy był za powiew 
nowoczesności. Wspominany już przeze 
mnie p. Krzysztof Wasiński potrafił nad 
nami zapanować, a i głód uczestnictwa 
w zajęciach WF był taki, że nie pamię-
tam, by ktoś wtedy na nich nie ćwiczył 
np. z powodu braku stroju. SKS-y to za-
jęcia pozalekcyjne, które cieszyły się nie-
zwykłym powodzeniem. Bogato wyposa-
żona była biblioteka. Zawsze przyciągały 
mnie książki, więc bardzo lubiłem po 
lekcjach pomagać poloniście p. Jano-
wi Dziamskiemu w ich inwentaryzowa-
niu. Podczas tej czynności trafiały w me 
ręce prawdziwe białe kruki, które zosta-
wały mi wypożyczane, by po ich zwro-
cie zostawać odpytywany z ich treści. 
Moja ukochana wychowawczyni p. Mał-
gorzata Michałek vel Bardzińska, a dziś 
Migdalewicz, z kolei jako jedyna chy-
ba wierzyła w moją karierę w szkolnym 
chórze. Pamiętam jak przyniosła mi do 
ubrania w czasie jakiegoś ważnego wy-
stępu białą koszulę należącą do Jej męża 
po tym jak dowiedziała się, że… swojej 
nie posiadam. Takie były czasy, że rzeczy 
miało się w dwóch podstawowych kom-
pletach: do chodzenia na co dzień i od 
święta. A i to nie wszystkie i nie wszy-
scy jak wynika z przytoczonego przykła-
du. Wiele wspomnień mam z pobytem 
w szkolnej świetlicy. I są to wspomnie-
nia… nieoczekiwane! To tu na przykład 
po raz pierwszy dowiedziałem się o fak-
cie i oglądnąłem w powtórce na ekranie 
starego telewizora lądowanie człowieka 
na księżycu. W świetlicy również mimo 
nadludzkich wysiłków pedagogicznych 
p. Mariana Apolinarskiego nie udało mi 
się nauczyć grać na akordeonie, co mu-
zyka przyjęła zapewne z dużą ulgą! 

Wiele wspomnień o budynku szko-
ły, którego już nie ma. Historia nie zno-
si próżni, więc wspomnienia dotyczą-
ce już nowej szkoły za chwilę staną się 
udziałem kolejnych roczników przeźmie-
rowskiej młodzieży. Wierzę, że piękniej-
szych od tych moich choć i im urody nie 
brakuje.

  ~ Grzegorz Leonhard

Przeźmierowska szkoła. 
Historia osobista

Tyle wspomnień! 
Każdy ma swoje  

i każdy ma inne...
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Obozowy harcerski lipiec 

Lipiec harcerze z Lusówka spę-
dzili na obozach. Drużyna har-
cerek wybrała się aż w Biesz-
czady, gdzie dni upływały im 

na wędrówkach albo innych zajęciach 
harcerskich. Dziewczyny zdobyły m. 
in. Wielką i Małą Rawkę, przeszły Po-
łoniną Caryńską, od ratowników GOPR 
nauczyły się bezpiecznego zachowa-
nia w górach, poznały proces tworzenia 
ikon w specjalnej pracowni, a na szla-
ku spotkały salamandrę plamistą. Har-
cerki dobrze wiedzą co to przemoczo-
ne ubranie i zabłocone buty, bo pogoda 
przez większość czasu była deszczowa, 
z intensywnymi ulewami. Jak twier-
dzą, każda z nich nauczyła się przede 
wszystkim wytrwałości, samodzielności 
i cierpliwości.

Natomiast chłopacy spędzili trzy ty-
godnie na obozie stacjonarnym w oko-
licach miejscowości Rąpiń nad jeziorem 
Lubowo w województwie lubuskim, 
razem z harcerzami z czterech drużyn 
z Poznania. Na początku samodzielnie 
stawiali swój obóz, rozbijając namioty, 
budując obozowe meble (prycze, półki, 
wieszaki) oraz bramę do obozu. W goto-
wym już obozie również żyli intensyw-
nie i pracowicie – zajmowały ich gry 
terenowe, kuchenne dyżury, nocne war-
ty, ogniska i różnorakie zajęcia tema-
tyczne. Dofinansowanie otrzymane od 
Gminy sprawiło, że obozowe życie było 
znacznie wygodniejsze, jako że umożli-
wiło zakup nowego namiotu, materacy 
i sprzętu potrzebnego do budowy obo-
zu. Wrażenia z obu obozów są niezapo-
mniane!

~Stowarzyszenie Przyjaciół  
Harcerzy w Lusówku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Turniej połączony z mini festynem, 
przewidziane różne atrakcje !! 

Każdy uczestnik otrzyma: 
- pamiątkową koszulkę 
- medal 
- ciepły posiłek 

Kontakt: 
Angelika 782-247-003 
Damian  503-927-286 
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Poselskie wieści
Szanowni Czytelnicy,

Do 16 sierpnia Prezes 
Rady Ministrów jest 
ustawowo zobowiązany 

do ogłoszenia terminu wyborów 
samorządowych (nie później niż 
3 miesiące przed upływem po-
przedniej kadencji, czyli 16 li-
stopada). Najbardziej prawdopo-
dobną datą jest 21 października. 

Od tego momentu oficjalnie 
rusza kampania wyborcza. Cho-
ciaż, jak wiadomo, tzw. „pre-
-kampania” trwa już w wielu 
miejscach od dłuższego czasu. 

Nie ulega wątpliwości, że na-
leży doprecyzować przepisy 

związane z prowadzeniem kam-
panii wyborczej tak, aby unik-
nąć sytuacji, w której data rozpo-
częcia kampanii wyborczej jest 
w praktyce fikcyjna. 

Analogiczna sytuacja dotyczy 
kwestii przestrzegania ciszy wy-
borczej, która w dobie internetu 
i permanentnej kampanii w me-
diach społecznościowych jest 
w praktyce niemożliwa do eg-
zekwowania. Szkoda, że obec-
na większość parlamentarna nie 
chciała dotychczas się nad tymi 
kwestiami pochylić. 

Ponadto wciąż trwają prace 
związane z samą procedurą gło-
sowania. Krajowe Biuro Wy-
borcze prowadzi analizy doty-

czące tego, czy w najbliższych 
wyborach będziemy posługiwać 
się kartą do glosowania w for-
mie książeczki (która wzbudzała 
wiele kontrowersji), czy też jed-
nostronną płachtą ze wszystkimi 
komitetami. 

Wybory to zawsze wielkie 
święto demokracji. Zachęcam 
Was do wzięcia udziału w wy-
borach, a także do zapisywania 
jako członkowie i obserwatorzy 
Obwodowych Komisji Wybor-
czych. 

~ Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP

Wiadomości 
wędkarskie

Zarząd Koła wędkarskiego nr 132 w Tarnowie Podgór-
nym zaprasza na następujące wydarzenia:

28 sierpnia – OSiR Tarnowo Podgórne zaprasza 
na III Wędkarskie Mistrzostwa Gminy Tarnowo Pod-

górne. Zawody odbędą się na stawach w Baranowie, początek 
o 7.00. Obowiązują tu zapisy i wpłata opłaty startowej:

• Rafał Sikorski, tel. 517 586 267,
• Bogdan Kasprzak, tel. 517 586 272,
•  Foto Matuszewski, Przeźmierowo, ul. Wiosny Ludów 63 

(10.30 – 17.00) tel. 504 263 279,
• Tomasz Braniewicz, tel. 505 060 394.

2 września – Zawody spinningowe na Warcie – informa-
cje o lokalizacji zawodów zostanie przekazana w momencie 
przyjmowania zapisów,

9 września – Otwarte Drużynowe Zawody Spinningowe 
z łodzi na jez. Lusowskim; prosimy o wcześniejsze zapisy 
i wpłatę opłaty startowej (30 zł),

16 września – Zawody Sołectw Baranowo, Przeźmierowo 
i Tarnowo Podgórne. Poczatek o 7.00. Obowiązkowe zapisy 
i opłata startowa (30 zł). 

 ~Bogdan Kasprzak
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Rozpoczęła się przebudowa szkoły
Pod koniec czerwca została podpisana umowa na wyko-

nanie prac wyburzeniowych i budowlanych, więc na 
przeprowadzkę i porządki – od zakończenia roku szkol-

nego – pozostało niewiele czasu.
Przeniesienie i opróżnienie całego skrzydła szkoły, które 

było „domem” dla wielu pokoleń uczniów, stanowiło nie lada 
wyzwanie. Przerosłoby nas to zadanie i czas okazałby się zde-
cydowanie niewystarczający, gdyby nie wspaniała współpraca 
pracowników szkoły, uczniów oraz ich rodziców.

Cieszymy się, że prace postępują zgodnie z planem.  
Wyburzono już skrzydło szkoły przeznaczone do rozbiórki. 
We wrześniu uczniowie klas 1-3 rozpoczną naukę w nowocze-
snych modułach.

Szanowni Państwo – dziękujemy za poświęcony czas,  
wysiłek i życzliwość. Cieszy nas, że postrzegacie to przed-
sięwzięcie jako ważne wspólne dzieło. Jesteśmy wdzięczni,  
że rozumiecie wyjątkowość tych chwil, godzin i dni. Dobrze, 
że razem piszemy historię naszej szkoły.

 ~Joanna Mizerska

Już po raz trzeci Stowarzyszenie ROKTAR zorganizowało 
dla swoich podopiecznych trening samodzielności, który 
w dniach 7 – 10 sierpnia odbywał się w Ośrodku Wypo-

czynkowym „Jeziorak” w Pszczewie. Wyjazd osób z niepełno-
sprawnościami wraz z terapeutami został zorganizowany w ra-
mach realizacji zadania „Wyjazdowy trening samodzielności 
– kilkudniowa impreza rekreacyjno turystyczna o charakterze 
integracyjnym dla osób z niepełnosprawnościami”, które było 
współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. 
W drodze do Ośrodka zwiedzaliśmy Centrum Edukacji Regio-
nalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, gdzie uczestnicy poznali 
takie dawne zawody jak kowal, szewc, stolarz czy pszczelarz. 
Ponadto mieli możliwość samodzielnego wykonania cera-
micznego wazonika i świeczki z wosku pszczelego. Uczestni-
czyli również w warsztatach gospodarstwa domowego, gdzie 
poznali dawne sposoby prania. Następnie wszyscy udali się 
w dalszą podróż do Pszczewa. 

Taki wyjazd ma duże znaczenie dla osób z niepełnosprawno-
ściami. Głównym jego celem jest doskonalenie umiejętności 
życia codziennego, niezbędnych w przyszłym, samodzielnym 
życiu. Z drugiej strony, w tym czasie, rodzice/opiekunowie 
mogą pozwolić sobie na chwilę wytchnienia, ponieważ na co 
dzień przez 24 godziny opiekują się swoimi dziećmi/wnuka-
mi/rodzeństwem. Do codziennych obowiązków uczestników 
wyjazdu należało: pobudka o wskazanej godzinie, ubranie się 
odpowiednio do pogody, ścielenie łóżka, sprzątanie w swoim 
pokoju, przyjmowanie leków o odpowiedniej porze, ćwicze-
nie samodzielności podczas przygotowania i spożywania po-
siłków oraz porannej i wieczornej toalety. Ponadto uczestnicy 
uczyli się zagospodarować swój czas wolny. Ośrodek, w któ-
rym mieszkaliśmy, jest położony nad Jeziorem Duży Szarcz. 
Ma w swojej ofercie wiele atrakcji, z których mogliśmy ko-

rzystać. Uczestnicy chętnie grali w gry planszowe na świe-
żym powietrzu, korzystali z kąpieli w jeziorze oraz pływali na 
rowerach wodnych, a także bawili się na wieczornej dysko-
tece. Nie zabrakło też ochotników na dłuższy spacer do cen-
trum Pszczewa i do zwiedzania Muzeum Domu Szewca. Pod-
czas wyjazdu był również czasu na spotkania i rozmowy przy 
wspólnej kawie i słodkościach. Podopieczni Stowarzyszenia 
chętnie spędzali wspólnie czas, wspierali się i pomagali sobie 
nawzajem.

~ Elżbieta Kram
Stowarzyszenie ROKTAR

Zadanie było współfinansowane przez Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu i ze środków własnych Stowarzyszenia.

ROKTAR na treningu samodzielności
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Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 
cały czas się rozwija. Metamorfozę przeszła strona 
internetowa TCWP, w całości skierowana do przed-
siębiorców i inwestorów zainteresowanych rozpo-

częciem swojej działalności, właśnie w Tarnowie Podgórnym. 
Na stronie internetowej Centrum systematycznie zamieszcza-
ne się informacje, które mogą zainteresować te dwie grupy. To 
aktualności z dziedziny prawa, gospodarki, finansów, możli-
wości pozyskania dofinansowania UE oraz innych możliwych 
do pozyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej lub działań inwestycyjnych już funkcjonujących 
firm. Start-upy znajdą także podstawowe informacje, jak „krok 
po kroku” założyć firmę. Oprócz oferty inwestycyjnej, skiero-
wanej do potencjalnych inwestorów oraz możliwości zgłosze-
nia poprzez dedykowany formularz terenów z przeznaczeniem 
pod inwestycje do bazy terenów inwestycyjnych Gminy, poja-
wiła się także możliwość zamieszczania przez przedsiębior-
ców oferty kooperacyjnej, w zakresie możliwości bądź chęci 
podjęcia współpracy. Zgłoszenia przyjmowane są za pośred-
nictwem formularza oferty, dostępnego na stronie interneto-
wej w zakładce „Inwestorzy”. Zachęcamy do systematyczne-
go odwiedzania naszej strony internetowej www.tcwp.pl oraz 
profilu na Facebooku. Zamieszczane są tam aktualne infor-
macje związane z organizowanymi przez TCWP szkoleniami, 
warsztatami, spotkaniami informacyjnymi oraz konsultacjami. 

Po wakacjach ruszamy z naszym cyklem comiesięcznych 
szkoleń i warsztatów z zakresu kształtowania tzw. umiejęt-
ności miękkich oraz pełną ofertą bezpłatnych konsultacji 
specjalistów. Jakie działania i inicjatywy będą realizowane? 
Dla przedsiębiorców z terenu gminy Tarnowo Podgórne oraz 
osób, które dopiero planują założyć własną działalność go-
spodarczą, organizowane będą nieodpłatne porady księgo-
wej, doradcy podatkowego, radcy prawnego oraz specjalisty 
ds. informatycznych. Dyżury specjalistów odbywać się będą, 
tak jak do tej pory, w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, 
w bud. C, sala 29. Szczegółowe terminy dostępne są na na-
szej stronie internetowej oraz profilu na Facebooku. TCWP, 
odpowiadając na aktualne zapotrzebowanie w zakresie uzy-

Zapraszamy na www.tcwp.pl
skania wiedzy w konkretnym temacie, związanym np. ze 
zmianami w prawie, organizować będzie także krótsze spo-
tkania informacyjne, konferencje, seminaria. Czekamy na 
wszelkie sugestie dot. pożądanej tematyki takich spotkań. 

Co we wrześniu? 
Na pierwsze, powakacyjne szkolenie zapraszamy 6 wrze-

śnia. Szkolenie dotyczyć będzie marketingu partyzanckiego, 
czyli „innowacyjnych”, kreatywnych metod kontaktu z klien-
tami i pozytywnego wpisywania się w ich świadomość. Nie-
zależnie od tego, czy zajmujesz się rozwojem dynamicznie 
rosnącej firmy rodzinnej, internetowego start-up’u, czy też 
zarządzasz większą firmą, wszystkie one potrzebują po-
mocy w tych samych obszarach: strategii marki, kreowa-
niu wizerunku, budowaniu silnej pozycji na rynku. Podczas 
wrześniowego szkolenia dowiecie się Państwo dlaczego 
w dzisiejszych czasach, w gąszczu działań marketingowych 
setek firm, tradycyjny marketing, nie zda egzaminu. 

Oprócz cyklicznie organizowanych dyżurów specjalistów, 
we wrześniu (10 września) odbędzie się także, dzięki współ-
pracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), konsul-
tacja z ekspertem ZUS, w zakresie formalności związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

W nadchodzącym miesiącu (17 września) czeka nas także 
jeszcze jedno, bardzo ważne dla przedsiębiorców wydarze-
nie, mianowicie spotkanie networkingowe. Celem spotka-
nia jest budowanie relacji i wzajemnych kontaktów pomię-
dzy przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy oraz 
Wielkopolski. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału we 
wrześniowych wydarzeniach. Liczba miejsc, zarówno na 
szkolenie jak i spotkanie networkingowe, jest ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń. 

W przypadku dodatkowych pytań bądź chęci zgłoszenia 
uczestnictwa w którymkolwiek wrześniowym wydarzeniu, 
zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 61 
8959 242 oraz mailowego: kontakt@tarnowo-podgorne.pl

 ~Dagmara Orlik, TCWP

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

zapraszają na pierwszy 

bezpłatny dyżur eksperta ZUS:
Rozpoczęcie działalności gospodarczej

10 września (poniedziałek) w godz. 14:00 -17:00, 
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, budynek C, pokój 29.

 
Tematyka:

• wyjaśnienie wątpliwości kto może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS,
• jak rozliczać składki,
• jakie dokumenty trzeba złożyć do ZUS,
• w jakim terminie składać dokumenty rozliczeniowe i opłacać składki,
• jak wyrejestrować działalność gospodarczą.
Dyżur poprowadzi Magdalena Jastrzębska-Olesiak - ekspert ZUS.
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Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
zaprasza 

na Konferencję networkingową dla przedsiębiorców
17 września 2018 r., Urząd Gminy Tarnowo Podgórne,

 ul. Poznańska 115, bud. C, sala 21 w godz. 10.00 – 14.30
I. UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM
Tworzenie precyzyjnych umów w obrocie gospodarczym (dla wykonania umowy i ewentualnego sporu sądowego). Omó-

wienie definicji umowy; sposoby zawierania umów; formy zawierania umów; oświadczenia woli. – Mariusz Dietrich, OME-
GA Kancelarie Prawne

II. ANALIZA RYNKU PRACY. BADANIE POTENCJAŁU KADR 
Analiza regionalnego i lokalnego rynku pracy służąca wsparciu procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwach; dostarcze-

nie danych na temat zasobów ludzkich, w tym związanych z kosztami pozyskania i utrzymania pracownika; – HAYS Recru-
iting expert worldwide

III. STUDIUM PRZYPADKU I DOBRYCH PRAKTYK
Analiza przypadku (case study) – Oplotki, Agnieszka Gaczkowska

Istnieje możliwość bezpłatnego wystawienia STOISKA FIRMOWEGO. 
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt pod nr tel. 61 89 59 242 lub mailowo kontakt@tarnowo-

-podgorne.pl w celu rezerwacji miejsca. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
zaprasza na szkolenie 

Marketing partyzancki
Trener: Michał Lisiecki

6 września 2018 r. w godz. 9.00 – 15.00
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, bud. C, sala 21,

 
Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędną, praktyczną wiedzę w zakresie metod tworzenia jasnych i zrozumia-

łych a zarazem nietypowych komunikatów dla klientów

O czym będzie na szkoleniu:
- Marketing Partyzancki – podstawy
- Ćwiczenia w tworzeniu przekazu partyzanckiego
- Przykłady Marketingu Partyzanckiego – case study
-  Czego wystrzegać się przy tworzeniu komunikacji par-

tyzanckiej
- Tworzenie Partyzanckiego Marketingu dla Twojej firmy
- Sesja pytań i odpowiedzi

Co otrzymają uczestnicy:
- materiały szkoleniowe w formie drukowanej
- oprawione certyfikaty ukończenia szkolenia
-  dla osób, które przyjdą punktualnie – prezentacja bonu-

sowa
- audiobook o Marketingu Partyzanckim na płycie CD
-  bezpłatny dostęp do darmowych materiałów na blogu 

i Facebooku (materiały do czytania, słuchania i ogląda-
nia)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt pod nr tel. 61 89 59 242 lub mailowo kontakt@tarnowo-
-podgorne.pl w celu rezerwacji miejsca. 

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
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Również w tym roku na terenie naszej Gminy zostanie przeprowadzona nieodpłatna zbiórka odpadów problemowych 
wytworzone w gospodarstwach domowych . 

UWAGA!!! 
Każda osoba przekazująca odpady do mobilnego PSZOK-u ma obowiązek przekazać je „do rąk własnych” przybyłemu operato-

rowi w wyznaczonym miejscu i o wyznaczonej godzinie. Zabrania się pozostawiania w miejscach zbiórki przywiezionych wcze-
śniej odpadów problemowych czyli niebezpiecznych, ze względu na możliwe niebezpieczeństwo oddziaływania na zdrowie ludzi 
oraz środowisko.

Miejsca zbiórki zostaną objęte monitoringiem.
Odpady wielkogabarytowe ( tj. telewizory i monitory powyżej 21 cali, lodówki, zamrażarki, pralka itp.) należy przekazać podczas 

zbiórki odpadów wielkogabarytowych lub bezpośrednio do PSZOk w Rumianku lub Baranowie.

Harmonogram zbiórki
8 września 
Baranowo 
-  od 9.00 do 9.15 – ul. Budowlanych parking naprzeciw 

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

byłej Akademii Rolniczej

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

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

Tarnowo Podgórne 
- od 9.50 do 10.05 – Zielony Gród ul. Sasankowa
-  od 10.10 do 10.25 – teren przy targowisku na naprze-

ciwko pawilonu handlowego
- od 10.30 do 10.45 – ul. Rokietnicka przy bazie TP-Bus
-  od 10.50 do 11.05 – ul. Owocowa parking przy blokach

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

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

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

przy ul. Leśnej

Lusówko 
-  od 13 10 do 13 45 – teren przy blokach ulica Dopiewska 

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

22 września 
Sierosław 
- od 9.00 do 9.15 – ul. Kasztanowa
-  od 9.20 do 9.35 – parking. ul. Bukowska przy ul. Leśnej

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

Przeźmierowo 
- od 10.30 do 10.45 - ul. Rynkowa przy ul. Lotniczej
-  od 10.50 do 11.05 - ul. Wysogotowska przy ul. Ko-

ścielnej
-  od 11.10 do 11.25 – ul. Rynkowa a Kościelna teren za 

Pasażem
- od 11.30 do 12.05 – parking ul. Dolina a ul. Leśna

Batorowo 
- od 12.15 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej

Sady 
- od 12.40 do 13.10 – przy świetlicy wiejskiej

Swadzim
 - od 13.45 do 14.00 – przy świetlicy wiejskiej

 Gł. specj. ds. ochrony środowiska 
 ~ Marek Ratajczak

Nieodpłatna zbiórka odpadów 
problemowych Mobilny PSZOK
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Wiadomości brackie
1 sierpnia 1944 r., godz.17.00, Warszawa – rozpoczyna się 

Powstanie Warszawskie, żołnierze AK, studenci, harce-
rze, mieszkańcy stolicy rozpoczynają heroiczną walkę 
z hitlerowskim okupantem. 

1 sierpnia 2018 r., godz. 17.00, Tarnowo Podgórne – w Par-
ku Wojkiewicza od dźwięku syren rozpoczynają się uroczysto-
ści poświęcone pamięci zrywu powstańczego. Poseł RP Waldy 
Dzikowski, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard, 
I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat, ks. proboszcz 
Marek Tarło-Jawtok, przedstawiciele stowarzyszeń, harcerze 
i mieszkańcy Gminy (na zdjęciu), zgromadzeni przy obelisku 
odśpiewaniem Hymnu Polski, modlitwą za poległych, złożony-
mi wiązankami kwiatów, zapalonymi zniczami, wartą honoro-
wą oraz wystrzałem z armaty brackiej oddają hołd ok.200 ty-
siącom ludzi, którzy polegli w Warszawie – wśród ofiar sporą 
liczbę stanowiła młodzież stolicy, studenci i harcerze. Męstwo, 
odwaga i poświęcenie powstańców zapisało się w pamięci ro-

daków i miało ogromne znaczenie dla podtrzymania narodo-
wego morale. Barbara Wachowicz, autorka książki „Bohaterki 
Powstania Warszawskiego”, powiedziała: – Musimy tym kobie-
tom oddać sprawiedliwość. Te dziewczyny, działając w Armii 
Krajowej i podziemnym harcerstwie, ratowały rannych i trwały 
przy nich wiedząc, że zginą. Przenosiły pod ostrzałem rozka-
zy i meldunki, budowały barykady, transportowały broń, prze-
prowadzały kanałami, otaczały opieką ludność cywilną i zdo-
bywały żywność”. Zachęcam do przeczytania o losach kobiet.

W imieniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie 
Podgórnym składam wszystkim uczestnikom uroczystości ser-
deczne podziękowanie. 

Informujemy, że strzelnica jest otwarta w każdy wtorek 
i czwartek w godz. 16.00 – 20.00. ZAPRASZAMY MŁO-
DZIEŻ ZAINTERESOWANĄ SPORTEM STRZELECKIM. 

Z brackim pozdrowieniem 
 ~Prezes St. Bączyk

Fundacja „Oczy Szeroko Otwarte” serdecznie zaprasza 
na I Przeźmierowskie Wietrzenie Szaf – 29 września, 
w godz. 10.00 – 14.00 w hali OSIR przy ul. Kościel-
nej 46 w Przeźmierowie. 

Zaproszenie kierujemy w stronę osób, które chcą przewie-
trzyć swoje szafy i wprowadzić nową modę w sezonie jesien-
no-zimowym. Stałe bywalczynie tej imprezy doskonale znają 
klimat panujący na tym wydarzeniu. Warunkiem uczestnictwa 
jest posiadanie własnego wieszaka. Organizatorzy zapewnia-
ją: stół, kawałek podłogi, relaksującą muzykę oraz napoje typu 
kawa i herbata. Warunkiem uczestnictwa – sprzedaży jest ofia-
rowanie 10 sztuk dobrej czekolady (typu Goplana, E. Wedel 
czy Milka) z długim terminem ważności, kupujący jako bilet 
wstępu przynoszą 3 sztuki. Słodycze zostaną przekazane do 
jednej ze szkół na Ukrainie w okresie przedświątecznym. Na-
szym marzeniem jest zebranie 700 sztuk czekolad tak, by star-
czyło dla każdego dziecka. Zapisy pod nr telefonu: Dorota 509 
710 525, Leszek 609 206 121.

Organizatorem Wietrzenia jest nowo utworzona Fundacja 
„Oczy Szeroko Otwarte” z siedzibą w Przeźmierowie, która 

Przewietrzmy szafy
6 sierpnia została zrejestrowana w KRS. Głównym celem fun-
dacji jest działalność charytatywno-opiekuńcza, dobroczyn-
na, a także z zakresu opieki i pomocy społecznej. Członkowie 
Zarządu od kilkunastu lat działają w rożnych organizacjach 
pozarządowych na terenie Gminy. I zgodnie podkreślają: – 
Wspólne przedsięwzięcia pokazały nam, że razem możemy le-
piej wykorzystać nasze umiejętności i osobiste predyspozycje 
aby działać na rzecz bliźnich. Nasze doświadczenie życiowe 
i zawodowe sprawiło , że patrzymy na otaczający nas świat 
mając oczy szeroko otwarte aby zobaczyć to co skrywa się pod 
pozorną „normalnością” .

Chcemy działać zgodnie ze wskazówkami św. Matki Tere-
sy: Nie mar tw się tak bar dzo prob le mami, ja kimi żyje świat, 
ale po pros tu od po wiadaj na pot rze by kon kret nych ludzi. Prze-
źmierowskie Wietrzenie Szaf jest inauguracją naszej działal-
ności.

Miło nam będzie gościć Państwa na naszej imprezie.

 W imieniu Zarządu Fundacji 
 ~Małgorzata Raciborska – Prezes Zarządu
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Tygodniowe
Letnie Warsztaty z Tarsonem
Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-

nych TARSON zorganizowało dla swoich pod-
opiecznych tygodniowe warsztaty w świetlicy 
wiejskiej w Lusówku w dniach od 9 do 13 lipca. 

Każdego dnia były inne zajęcia na miejscu i wyjazdowe. 
Uczestnicy mieli okazję poznać działalność Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Lusowie, zwiedzić jej strażnicę, przyjrzeć się 
pojazdom i sprzętowi gaśniczemu. Pełne emocji było „spo-
tkanie bezpośrednie” z ptakami, na którym to wysłuchaliśmy 
pasjonujących opowieści o wyczynach gołębi pocztowych, 
które potrafiły wrócić do domu w naszej gminie m.in. z da-
lekiego Rzymu. Tę pasję zaprezentowali panowie z Okręgo-
wego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, mający swój 
Oddział w Przeźmierowie. Kolejnego dnia były interesują-
ce, a momentami wybuchowe zajęcia z fizyki i chemii, które 
dla wszystkich były zrozumiałe i zapierały dech w piersiach. 
Z powodu deszczowej pogody zamieniliśmy planowane pły-
wanie po jeziorze na turniej kręglarski. Każdego dnia były 
zajęcia rehabilitacyjne i sportowe, ping pong i gry plan-
szowe, a po ciężkiej pracy –poczęstunek pełnym obiadem. 
Warsztaty trwały codziennie 8 godzin. Ostatni dzień spędzi-
liśmy w Pałacu i Parku w Jankowicach. Celem było wykona-
nie obrazu – Pałac Jankowice. Powstał on jak puzzle, z ośmiu 
oddzielnych rysunków, wykonywanych przez różnych auto-
rów w dowolnych technikach. Ostatecznie połączone, wkle-
jone na płytę, utworzyły całość, którą znamy. Przesłaniem 
tego obrazu jest: Każdy oddzielnie znaczy niewiele. Połą-

czeni tworzymy całość. Tydzień minął bardzo szybko, wspo-
mnienia zostaną na długo.

Projekt ”Letnie Warsztaty z Tarsonem” był współfinansowa-
ny przez Gminę Tarnowo Podgórne oraz Tarnowskie Stowarzy-
szenie Osób Niepełnosprawnych TARSON. Udział w warszta-
tach był bezpłatny.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do Tar-
nowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych TAR-
SON. Wystarczy zadzwonić (Grażyna: tel. 508 610 256) lub na-
pisać mail (stowarzyszenie@tarson.pl). CZEKAMY!

 ~Kazimierz Szulc

Fundacja „Otoczmy Troską Życie” zaprasza na festyn 
z cyklu „Otoczmy Troską Dzieci”, który odbędzie się 
9 września w godz. 15.00 – 18.00 w Szkole Podstawo-
wej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Luso-

wie. Już po raz ósmy spotykamy się z dziećmi i ich rodzinami, 

Pożegnajmy wakacje na wesoło
żegnamy lato, bawiąc się na świeżym powietrzu. Zapewniamy 
atrakcje w postaci licznych konkursów: zręcznościowych w 3 
grupach wiekowych, plastycznym i piłkarskim. 

Tegoroczny festyn będzie się odbywał pod hasłem „100 od-
zyskania niepodległości”. Uczestnicy będą mieli możliwość 
wykazania się wiedzą z tego zakresu biorąc udział w quzie. 
Zgodnie z wartościami propagowanymi przez Fundację, ta-
kimi jak ochrona życia i rodziny, chcemy zachęcić rodziców 
do wspólnego spędzania wolnego czasu z dziećmi na świe-
żym powietrzu, zdrowego stylu życia poprzez kontynuację 
akcji „Jedzmy polskie jabłka” oraz konsultacje z dietetykiem. 
Na spotkaniu w Lusowie będzie również możliwość uzyska-
nia porady psychologa, logopedy i ortopedy. Nie zabraknie 
również atrakcji artystycznych . Wystąpi chór „Vivace” z Pa-
miątkowa oraz teatrzyk „TeatRyle” ze spektaklem „Szałaput-
ki (przedstawienie już raz gorąco przyjęte 3 czerwca z okazji 
Dnia Dziecka zostanie teraz zaprezentowane na festynie w Lu-
sowie). 

Do zobaczenia na naszym festynie! Zapraszamy!
 ~Zarząd Fundacji „Otoczmy Troską Życie” 
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Chcesz rozśmieszyć Pana 
Boga, to opowiedz mu 
o swoich planach mówi sta-
re porzekadło. Obracanie 

w niwecz planów, scenariuszy na ży-
cie, własnych i naszych najbliższych, 
rodzi negatywne emocje: gniew, złość. 
A w skrajnych przypadkach nienawiść. 
Emocje nieprzyjemne, zaburzające my-
ślenie, kojarzenie, spostrzeganie, zapa-
miętywanie i sprawne funkcjonowanie. 
Wolelibyśmy tych emocji uniknąć, ale 
to niemożliwe, bo pełnią one ważne 
funkcje dla zdrowia psychicznego. Jak 
ból czy wysoka gorączka dla zdrowia 
fizycznego.

Gniew jest reakcją emocjonalną na 
niepowodzenie. Informacyjna funkcja 
gniewu polega na wysyłaniu sygnału, 
że zostały naruszone nasze psychicz-
ne granice, nasze terytorium czy na-
sze prawa. Jeżeli nawet nie potrafimy 
tego w pierwszej chwili jasno sobie 
uświadomić, to pojawienie się gniewu 
informuje, że „coś jest nie tak”. Funk-
cja energetyzująca polega na mobili-
zowaniu organizmu. Wzrasta ciśnie-
nie i tempo pracy serca. Rozszerzają 
się źrenice, pocą się dłonie. Organizm 
wydziela hormony stresu. Zwiększa się 
refleks i koncentracja uwagi. Częścio-
wo zostaje zredukowana wrażliwość 
na ból. Jesteśmy gotowi na uruchomie-
nie funkcji obronnej. Obronę poczucia 
własnej wartości, ochronę wizerunku, 
godności. I wreszcie gniew pełni funk-
cję katarktyczną. Pozwala pozbyć się 
nieprzyjemnego napięcia. Odreagować.

Złość towarzyszy strachowi, uru-
chamia ją zablokowanie dążenia, utra-
ta poczucia kontroli. Na przykład: 
wymarzoną posadę dostał pozbawio-
ny kompetencji pociotek szefa i przy-
szłość rysuje się czarno. Złość może 
być ucieczką od odpowiedzialności. 
Klasycznym przykładem będzie po-
wiedzenie: „nie garb się”, kiedy dziec-
ko zadaje pytania, na które nie umiemy 
odpowiedzieć. Ludzie wpadają w złość, 

gdy nie mają pewności o słuszności 
własnych poglądów, ale podświadomie 
dopuszczają, że nie mają racji. Lawi-
na hejtu zalewająca portale społeczno-
ściowe pokazuje to w sposób dobitny. 
W przeciwieństwie do gniewu, złość 
nie jest reakcją kontrolowaną. W złości 
krew napływa do rąk, dzięki czemu ła-
twiej jest chwycić za broń albo wymie-
rzyć cios wrogowi. Wzmaga się rytm 
uderzeń serca i wydzielanie adrenali-
ny. Powoduje to przypływ energii wy-
starczającej do podjęcia dynamicznego 
działania. 

Choć zewnętrzne przejawy gniewu 
i złości mogą być do siebie podobne, 
to ich funkcje, poza funkcją komuni-
kacyjną różnią się. O ile umiarkowany, 
tak zwany słuszny gniew, może mobi-
lizować do konstruktywnego działania, 
o tyle złość je zaburza. Uruchamia zbyt 
silne emocje, powoduje frustrację blo-
kującą zdolność do realizacji celów. 
Prowadzi do zachowania niezgodnego 
z wyznawanymi wartościami.   

Najsilniejszą negatywną emocją jest 
nienawiść. Bardzo silne uczucie nie-
chęci wobec kogoś lub czegoś, często 
połączone z pragnieniem, by obiekt nie-
nawiści spotkało coś złego. Nienawiść 
rodzi się z bólu związanego z uczuciem 
zranienia, bycia oszukanym. Wywo-
łuje wrogość i chęć zemsty. Wszyscy 
znamy historię Kaina, który tak moc-
no przeżył odrzucenie, że znienawidził 
i zabił swojego brata Abla. Nienawiść 
przybiera czasem postać obsesyjną: 
chęć zemsty jest tak silna, iż osoba nią 
zawładnięta nie jest w stanie przestać 
o niej myśleć; wówczas nienawiść jest 
głównym motywem jej działań i bardzo 
silnym bodźcem wpływającym na wi-
dzenie i rozumienie świata. 

Gniew, złość, nienawiść należą do 
grupy trudnych emocji, których jest 
znacznie więcej niż tylko te wymie-
nione. Ważne żeby zrozumieć i zapa-
miętać, że w samych trudnych emo-
cjach nie ma nic złego. Niekorzystne, 

a niekiedy nawet 
złe mogą być kon-
sekwencje nie-
umiejętnego radzenia sobie z negatyw-
nymi, trudnymi emocjami. Rozumienie 
własnych emocji, wyrażanie ich oraz 
okazywanie innym należą do jednej 
z najtrudniejszych sztuk w życiu. Tym 
trudniejszą, że z jednej strony ukrywa-
nie emocji nie jest zdrowe i może pro-
wadzić do wielu chorób psychosoma-
tycznych. Tłumienie emocji sprawia, 
że kumulują się one w tobie. Z dru-
giej strony złość potrafi zabijać. Częste 
złoszczenie się wywołuje więcej cho-
rób serca, niż palenie, zła dieta i brak 
ćwiczeń razem wzięte. Wyrażanie od-
czuwanych emocji to najlepszy sposób 
na uwalnianie ich. Rzecz w tym, żeby 
to robić w sposób konstruktywny. Bez-
pieczny dla siebie i innych. 

Rodziny osób z niepełnosprawno-
ściami a i one same, częściej są nara-
żone na frustrację związaną z niemoż-
nością realizowania swoich planów 
życiowych, spełniania marzeń. Czę-
ściej spotykają się z niezrozumieniem, 
odrzuceniem, złym traktowaniem. To-
też w sposób naturalny muszą rodzić 
się w nich negatywne emocje. Emocje, 
z którymi nikt z nas nie jest uczony so-
bie radzić w sposób konstruktywny. Do 
wielu problemów życiowych dochodzi 
jeszcze i ten. Stąd tak ważne jest ucze-
nie choćby podstawowych zasad radze-
nia sobie z trudnymi emocjami. Napi-
szę o tym za miesiąc. 

~dr Jadwiga Kwiek 
psycholog, psychoterapeuta

Skrót wykładu wygłoszonego w ramach 
cyklu spotkań wsparcia psychologicznego 
dla rodziców i opiekunów osób z niepełno-
sprawnościami organizowanych przez Tar-
nowskie Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych TARSON. 

Kiedy życie mi dopiecze …

Czemu służą
negatywne emocje? cz.I
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Gmina słowa dotrzymała i dla seniorów, drugi raz 
z rzędu, półkolonie zorganizowała. Z inicjatywy 
UTW w czwartym tygodniu lipca się odbyły i wie-
le radości seniorom przysporzyły.

Na początek, w poniedziałek, statkiem Bajka ponad dwu-
godzinny rejs po Warcie odbyliśmy i nazwy poznańskich mo-
stów sobie przypomnieliśmy. Po powrocie w Baranowie, w re-
stauracji u Rafała, syty obiad spożyliśmy.

Wtorek to dzień wyjątkowy, spędzony w Jankowicach – 
kompleks pałacowo – parkowy – nowa duma Gminy. Zwie-
dziliśmy odrestaurowany pałac i rozległy park. Poznaliśmy 
historię pałacu, a dzięki niezastąpionej dr Wandzi Wójtowicz 
poznaliśmy rodzaje drzew i roślin sadzonych i pielęgnowa-
nych w takich rezydencjach. Wypoczynek na pałacowym ta-
rasie zwieńczył smaczny obiad.

Półkolonie dla seniorów
W środę organizatorzy zaplanowali zwiedzanie drewnia-

nych kościółków wokół Puszczy Zielonki. W dwunastu miej-
scowościach można podziwiać 12 obiektów sakralnych. My 
zwiedziliśmy cztery, w tym jeden z najpiękniejszych i najstar-
szych w Węglewie, gdzie miejscowy proboszcz osobiście nas 
przywitał i opowiedział jego dzieje i historię. Chwila odpo-
czynku, dobra kawa i smaczny, owocowy placek czekał na nas 
w zajeździe Rzepicha. 

W czwartek – pełny relaks. Tarnowskie Termy. Seniorzy 
mogli wskoczyć do wody i pluskać się dla ochłody. Były zaję-
cia, aerobik i dowolne pływanie. Po kilku godzinach pluskania 
i pływania zregenerowaliśmy siły pożywnym obiadem.

Piątek był ostatnim dniem tych superowych półkolonii. Cze-
kał nas wyjątkowy rarytas tj. Pałac i Muzeum w Rogalinie. Po-
dziwialiśmy imponujące muzealne zbiory, które przypomniały 
nam dzieje rodu Raczyńskich i historię miasta Poznania XIX 
wieku. Po zwiedzeniu Rogalina przyjechaliśmy do Lusowa na 
ostatni obiad, podsumowanie i zakończenie półkolonii.

Za wspaniałą opiekę i prowadzenie półkolonii należy się 
podziękowanie Zarządowi Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Tarnowie Podgórnym a w szczególności Marii Machowinie 
i Jurkowi Pawliczowi. Gminie dziękujemy za dofinansowanie.

Do zobaczenia za rok!
 ~Kolonista Ryszard Janowicz 
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Chociaż lipiec jest miesiącem typowo wakacyjnym, 
to u nas z wypoczynkiem to tak nie do końca i nie 
dla wszystkich. Po ważnych wydarzeniach czerwca 
(występ w Międzychodzie, Walne Zebranie Człon-

ków UTW), kolej na sprawy o nieco lżejszej randze. 
7 lipca wzięliśmy udział w zorganizowanym przez Radę Se-

niorów Pierwszym Balu Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne 
w Pałacu Jankowice. Stanowiliśmy, co dość oczywiste, naj-
liczniejszą, siedemdziesięcioosobową grupę. Charaktery-
stycznym elementem Balu były kapelusze, oceniane 
w konkursie w kategoriach dla pań i panów. Pierw-
sze miejsca zdobyli nasi członkowie Danka Swoboda 
i Andrzej Wójtowicz. Wzięliśmy udział w pokazie se-
nioralnej grupy gimnastycznej prowadzonej przez Anię 
Szymańską oraz programie tanecznym przygotowanym 
przez Fundację Nigdy nie jest za późno, w ramach zajęć „Ac-
tive Dance”.

Pod koniec lipca, wzorem roku ubiegłego, odbyły się, cie-
szące się wielkim zainteresowaniem, tygodniowe półkolonie 
dla seniorów Gminy Tarnowo Podgórne, z których skorzysta-
ło 30 osób z różnych miejscowości. Koloniści przeżyli pełen 

Dnia 23 lipca wybraliśmy się na wycieczkę do Kra-
kowa. Zapowiedzi pogodowe nie zachęcały do 
wyjazdu, lecz bez względu na to postanowiliśmy 
zobaczyć to piękne miasto. No i prognozy pogo-

dowe się nie sprawdziły, a nam podczas wyjazdu towarzy-
szyło słońce – czasem aż za bardzo.

Pierwszym miejscem przez nas odwiedzanym był zamek 
na Pieskowej Skale, który odnowiony zrobił na nas duże 
wrażenie, tak zresztą jak Maczuga Herkulesa. Do Groty Ło-
kietka weszliśmy także po to, by się ochłodzić.

W hotelu Żaczek w Krakowie czekała na nas obiadokola-
cja i przytulne pokoje. Był też na terenie barek gdzie spędzi-
liśmy wspólny wieczór integracyjny.

W drugim dniu zwiedzaliśmy Kazimierz wraz z synagogą, 
a także cmentarz żydowski. Pani Małgosia, przewodniczka, 
opowiadała wiele ciekawych szczegółów, a słuchawki z któ-
re otrzymaliśmy wspaniale ułatwiały zwiedzanie w tym dniu. 
Zobaczyliśmy też Wawel/ katedrę i krypty/ oraz wystawę ob-
razów Wyspiańskiego .

Mimo zmęczenia po krótkim wypoczynku wieczorem wy-
braliśmy się na Stare Miasto. Rynek w Krakowie z kawia-
renkami, oświetlonymi Sukiennicami i pełny życia, zrobił na 
nas niezapomniane wrażenie.

W następnym dniu zwiedzaliśmy Stare Miasto, Kościół 
Mariacki oraz podziemia Rynku.

Wieczorem wybraliśmy się zobaczyć smoka wawelskiego, 
który zionął ogniem bardzo rzadko (prawdopodobnie z po-
wodu braku dziewic).

Krakowska przygoda

Ostatniego dnia odwiedziliśmy klasztor Benedyktynów 
i poznaliśmy historię tego miejsca, a w tamtejszym sklepiku 
mogliśmy się zaopatrzyć w różne produkty noszące nazwę 
benedyktyńską.

Ostatni wspólny obiad na trasie i powrót do domu pełni 
wrażeń i niedosytu, bo przecież zawsze czegoś nie zdąży się 
zobaczyć.  ~Bogumiła Walkowiak

Ferie? – Niekoniecznie!
wrażeń tydzień, zakończony w Lusowie uroczystym podsu-
mowaniem, wręczeniem dyplomów i drobnych upominków. 
Program opracowali i wcielili w życie Maria Machowina i Je-
rzy Pawlicz, a współfinansowała Gmina (w numerze relacja 
z półkolonii lipcowych autorstwa kolonisty Ryszarda Janowi-
cza). Druga grupa będzie miała możliwość doświadczyć po-
dobnych, kolonijnych przeżyć pod koniec sierpnia (20 – 24) 
wspólnie z opiekunami: Franciszkiem Jakóbcem i Ewą Stefa-

niak Garbarczyk, tel. 693 640 399.
Pierwszego sierpnia, w środę, w 74 rocznicę wybu-

chu Powstania Warszawskiego, przedstawiciele nasze-
go UTW składając kwiaty przy pomniku ofiar II wojny 
światowej w Parku im Jana Wojkiewicza w Tarnowie 

Podgórnym oddali hołd uczestnikom tego patriotyczne-
go zrywu. 

Zarząd UTW informuje naszych słuchaczy i osoby zainte-
resowane wstąpieniem do uniwersytetu, że od września biuro 
w naszej siedzibie w Jankowicach czynne będzie we wtorki, 
w godzinach 10.00 – 12.00. Nr telefonu 61 10 10 406. Zapra-
szamy.

 ~Maria Zgoła
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To będzie już czwarta edycja projektu Off Opera – 
jedynego takiego wydarzenia w Polsce!

Organizatorzy − Stowarzyszenie Młodych Ani-
matorów Kultury z Poznania − od kilku lat aktyw-

nie włączają się w działania na rzecz kultury, sztuki, eduka-
cji i harmonijnej komunikacji społecznej. Odbywające się od 
2014 roku projekty to unikatowe wydarzenia, gdzie radosna 
zabawa przeplata się z wysokim poziomem artystycznym. To 
doskonała okazja, by poznać historię Wielkopolski, a także 
współczesne małe ojczyzny. Uczestnicy projektu starają się 
odpowiedzieć na kilka pytań: Czym jest wspólnota − naro-
dowa i lokalna? Czym jest społeczność lokalna w dziele ope-
rowym? Czy taniec w dziełach polskich wieszczów narodo-
wych może scalać wspólnotę? 

Reaktywujemy w ten sposób ideę obywatelskiego, spo-
łecznego teatru operowego, która przyświecała twórcom 
wielkopolskich od końca XVIII wieku. Chcemy pokazać, że 

muzyka poważna oraz „sztuka wysoka” nie muszą kojarzyć 
się z elitarnym gronem odbiorców. Opera jest dla nas nie tyle 
miejscem, ile sposobem postrzegania rzeczywistości i opo-
wiadania o niej. 

Po raz pierwszy do działań w ramach Off Opera mogą włą-
czyć się Seniorzy z Gminy Tarnowo Podgórne. Wszystkich 
chętnych zapraszamy na warsztaty „Czyj taniec?”

Taniec to forma, która spaja wspólnotę. Tańczymy samot-
nie, w parze, w grupie, ale to co wyrażamy ruchem jest naj-
ważniejsze. Taniec towarzyszy nam przy różnych okoliczno-
ściach − wesela, imieniny, zakończenie szkoły, ale również 

Off opera
– taneczny projekt dla seniorów

jest bardzo ważnym elementem naszej polskiej kultury. Adam 
Mickiewicz w Panu Tadeuszu ostatnią księgę „Kochajmy 
się” kończy Polonezem, Wesele Stanisława Wyspiańskiego 
zakończone jest „Chocholim tańcem”, Stanisław Moniuszko 
buduje finał Halki na narodowym mazurze. Taniec jest waż-
nym elementem naszego myślenia o wspólnocie i kulturze. 
Mamy wiele różnych form ruchu, od technik współczesnych 
po tradycyjne, ale pytanie pozostaje niezmienne: czyj taniec?

Odpowiedzi na to pytanie podczas lipcowych warsztatów 
szukały dzieci z Domu Dziecka w Pleszewie a w sierpniu 
– od 16 do 18 - w Pałacu w Jankowicach spotka się grupa 
seniorów z Gminy Tarnowo Podgórne. Razem z instrukto-
rami tańca poszerzą wachlarz swoich ruchów, o takie które 
można odnaleźć w technice Hip-hop czy Swingu, ale tańców 
charakterystycznych dla regionu Wielkopolski. Każde spo-
tkanie taneczne zakończy warsztat filmowy. Będą też rozmo-
wy o tańcu. Wszystkie wypowiedzi i spostrzeżenia zostaną 
zebrane i wydane w publikacji.

Trzydniowe spotkanie z tańcem w Pałacu Jankowice 
uświetni koncert Malwiny Paszek (17 sierpnia) muzycz-
ki i śpiewaczki, zajmującej się muzyką tradycyjną od wielu 
lat. Podczas koncertu zabrzmi lira korbowa i pieśni z róż-
nych regionów Polski. Lirniczka, Malwina Paszek zagra pie-
śni z bliskich jej regionów. Utwory zostały zgromadzone 
przez artystkę podczas poszukiwań i badań materiałów m.in. 
w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu.

Wszystkie wydarzenia tego projektu w Pałacu Jankowice 
są bezpłatne. Prosimy Seniorów o zapisywanie się pod nu-
merem telefonu 61 10 10 402 lub osobiście w Pałacu Jan-
kowice od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00

Projekt obejmie swym zasięgiem miejscowości oddalo-
ne od społeczno-kulturalnego centrum województwa wiel-
kopolskiego – obok gminy Tarnowo Podgórne realizowany 
jest m.in. w: Gnieźnie, Gołuchowie, Pleszewie i Pobiedzi-
skach.

~Agnieszka Maciejewska 
Pałac Jankowice
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Poprawiają sylwetkę, ale też samopoczucie – tak właśnie 
działają na Seniorów zajęcia z fizjoterapeutą w Pałacu 
Jankowice. 

Badania dowodzą, że po 65. roku życia u starszych 
osób zdrowie może się pogarszać. Powodem są choroby prze-
wlekłe, ale też coraz słabsza zdolność regeneracji. W takiej sy-
tuacji ważny jest fizjoterapeuta, który może pomóc przy scho-
rzeniach układu mięśniowego, nerwowego, oddechowego 
i układu krążenia. Osoby w podeszłym wieku częściej zmagają 
się z chorobami kardiologicznymi, oddechowymi czy neurolo-
gicznymi. Seniorzy poruszają się wolniej, a ich ruchy są zde-
cydowanie mniej precyzyjne. Dlatego są bardziej narażeni na 
urazy, przeciążenia, złamania i zwichnięcia. 

Fachowe źródła podają, że fizjoterapia to metoda leczenia, 
która związana jest z wrażliwością ludzkiego organizmu na 
bodźce zewnętrzne. Fizjoterapeuta, poprzez stosowane tech-
niki, może zahamować postępy choroby oraz pomóc w doj-
ściu do sprawności wracającym do zdrowia.

– Pokazujemy co robić, by radzić sobie z bólem, ale też 
dzięki tym działaniom można zmniejszyć ilość przyjmowa-

Z fizjoterapią na ty
nych leków – mówi fizjoterapeuta Piotr Wróblewski, prowa-
dzący zajęcia w Pałacu Jankowice. 

Usprawnienie seniorów daje szansę doprowadzeni ich do 
samodzielności tak, by osoby w podeszłym wieku były sa-
mowystarczalne.  ~Agnieszka Maciejewska

 Pałac Jankowice

Pieśni przygodne to w tradycji 
określenie nabożnych śpiewów, 
nie związanych bezpośrednio 

z określonym kontekstem liturgicznym. 
Jednak sama „przygodność” w pol-
skim języku ma dwa znaczenia: moż-
na ją rozumieć jako „przypadkowość”, 
albo jako „przygodowość”. W pierw-
szym znaczeniu skazuje byt i pamięć na 
los szczęścia i epizodyczność, w drugim 
- oznacza szczęście losu i pamięć o tym 
szczęściu. 

Wędrujący po terenach dawnej Rze-
czypospolitej dziadowie śpiewali pieśni 
o świętych, o cudownych objawieniach, 
o końcu świata i Sądzie Ostatecz-
nym, o śmierci i pośmiertnej wędrów-
ce dusz, a także historie oparte na wąt-
kach biblijnych i apokryficznych oraz 
opowieści o rozmaitych tragicznych 
zdarzeniach. Bogaty i zróżnicowany re-
pertuar pieśniowy dziadów charaktery-
zował się tym, iż funkcjonujące w nim 
teksty posiadały swoistą wymowę re-
ligijną. W obrazowy sposób ukazywa-
ły ogólnoludzkie prawdy, jednocześnie 
przypominając o wynikających z nich 
zasadach moralnych. 

Jacek Hałas, artysta od wielu lat eks-
plorujący różne dziedziny sztuki tra-
dycyjnej – śpiew, taniec, muzykę in-
strumentalną i rzemiosło – dotarł do 
nielicznych śladów tego zapomnianego 
bogactwa. Łącząc doświadczenie z wy-
obraźnią, oraz praktykując grę na lirze 
korbowej – archaicznym strunowym in-
strumencie wschodnioeuropejskich wę-
drowców – stworzył na tej bazie nową, 
artystyczną formę dziadowskiej sztuki.

Pałac Jankowice zaprasza 02.09 
o 17.00 na koncert pieśni wędrownych 
lirników i muzyki instrumentalnej na 
akordeon, lirę korbową, gardon, paster-

skie flety, drumle, trąbkę, wiolonczelę 
i ksylofon. Będą starodawne moralite-
ty o marnościach tego świata, o śmierci 
i wędrowaniu dusz - ku przestrodze, za-
dumie i pokrzepieniu wyśpiewane. Roz-
myślania nad istotą naszego przebywa-
nia na tym świecie. Muzyczne i taneczne 
rarytasy ze wschodnioeuropejskiej Tra-
dycji. Podróże w czasie i przestrzeni - 
śladami wiejskich grajków, odpusto-
wych śpiewaków, cygańskich taborów 
i klezmerskich orkiestr. 

A gdy już się nasłuchamy, to i na 
tańce przyjdzie pora!

~ Opr Agnieszka Maciejewska

Pieśni przygodne i tańce swobodne – 
rodzina hałasów w Pałacu Jankowice
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~ pałac jankowice

Przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów, Kół i Klubów 
Seniorów działających na terenie Gminy, lokalni liderzy 
podejmujący inicjatywę powołania koła w swojej miej-
scowości, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wie-

ku oraz urzędnicy Gminy wspólnie uczestniczyli w warsztatach 
„Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań”.

– Chciałbym wyrazić radość, że ten obiekt żyje. Bardzo nam 
zależało, żeby to właśnie grupy senioralne korzystały z Pałacu. 
To ma być centrum, ale nie instytucja. Miejsce działające z Pań-
stwa udziałem, byście stali się współgospodarzami. Wierzę, że tak 
będzie, że Wasz udział to potwierdzi, a Pałac będzie dla Was jak 
drugi dom – powiedział Wójt Tadeusz Czajka, otwierając 13 lipca 
dwudniowe warsztaty w Pałacu Jankowice. 

Realizacja pięciu ważnych komponentów tematycznych do-
starczyła wiedzy oraz możliwości aktywnej wymiany pomysłów 

Pałac Jankowice domem
dla inicjatyw senioralnych 

na działania senioralne i międzypokoleniowe. W pocie czoła 
wszyscy pracowaliśmy metodami warsztatowymi, było meryto-
rycznie, lecz nie zabrakło uśmiechów i serdeczności. Tematyczna 
praca w grupach dotyczyła form aktywności społecznej, udziału 
w procesach konsultacji społecznej: 

• Ramy polityki senioralnej, 
• Gminne rady seniorów 
• Organizacja wolontariatu, 
• Budżet obywatelski / Budżet Inicjatyw Społecznych, 
• Wybory samorządowe – czynne i bierne prawo wyborcze. 
Przygotowane zostały również przykładowe projekty do Bu-

dżetu Inicjatyw Społecznych na inicjatywy senioralne i między-
pokoleniowe. 

Tarnowskie Centrum Senioralne serdecznie zaprasza seniorów 
i osoby chcące podejmować inicjatywy senioralne i międzypo-
koleniowe. Udzielamy wsparcia, konsultacji i pomocy w opraco-
wywaniu projektów. Zapraszamy również do śledzenia wydarzeń 
organizowanych w Pałacu Jankowice, do aktywnego włączania 
się. Jesteśmy z Wami i dla Was. 

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu : „Aktywni 
Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrow-
skiej” przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, projekt jest fi-
nansowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Spo-
łecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – Edycja 2018) 

Tarnowskie Centrum Senioralne – Pałac Jankowice
tel. 61 10 10 402, www.seniorzytp.pl  ~Ewa Jańczak

Pałac Jankowice 

Muzyka łagodzi obyczaje, a taniec jednoczy ludzi. 
Można tańczyć solo, ale wiele tańców wymaga 
dwojga partnerów. Gdy w ankiecie Tarnowskie 
Centrum Senioralne zapytało, co najbardziej 

chcieliby robić seniorzy – usłyszałyśmy – tańczyć. Pytałyśmy 
dalej – po południu czy wieczorem? Odpowiedź była krótka 
– nie ma znaczenie, po prostu tańczyć. Zaproszenie na potań-
cówkę w Pałacu, 25 sierpnia, to spełnienie m.in. tych oczeki-
wań, ale też propozycja spędzania czasu dla młodszych, dla 
których ruch jest przyjemnością, a taniec radością. Przy do-
brej muzyce zatańczymy, będzie też lekcja tanga, które pory-
wa tłumy.

Pałacowe Kino Plenerowe w sierpniu to propozycja lekka, 
typowo wakacyjna – „Podróż na sto stóp”. Będzie magicznie 
i apetycznie. W jednej z głównych ról laureatka Oscara Helen 
Mirren. Urocza, pełna wdzięku historia o zderzeniu dwóch kul-
tur – zwłaszcza kulinarnych – wyprodukowana przez Stevena 
Spielberga i Oprah Winfrey. Kino wśród drzew przed Pałacem 
to znakomita okazja, by w drugiej połowie sierpnia (18.08 godz. 
21.00) jeszcze mocno poczuć klimat wakacji. 

Zespół „Smutne Piosenki” zdobywa szturmem polskie sceny, 
dlatego nie mogło ich zabraknąć w „Brzmieniu lata” w Pałacu 
Jankowice. Świetnie czują się w jazzie i poezji śpiewanej, flir-

Rusz w tany – potańcówka oraz atrakcje dla oka i ucha

tując umiejętnie z popem, elektroniką, a nawet folkiem – i taka 
jest ich pierwsza płyta „Dziki ogród”. Urzekająco zaśpiewana, 
z melodiami, których nie da się zapomnieć. „Dziki ogród” to 
nieskrępowana plątanina gatunków, stylów, nastrojów, uczuć 
i tematów, a przy tym bardzo melodyjna. – Młoda polska muzy-
ka jest w ostatnich latach kopalnią talentów. Zespół Smutne Pio-
senki ma złą nazwę, inspiracje czerpie z muzyki uważanej w krę-
gach hipsterskich za obciach oraz wplata do swoich utworów 
jazzowe nuty. „Niepopularne” bardzo często oznacza „warto-
ściowe”. Piejcie, kury, piejcie – pisał o zespole Piotr Stelmach 
z radiowej Trójki. Wszystko to usłyszymy 19 sierpnia na tarasie 
Pałacu Jankowice.  ~Agnieszka Maciejewska

Pałac Jankowice
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~ stowarzyszenia

Takim hasłem opatrzyliśmy pierwsze w Polsce warsz-
taty rozwoju osobistego i kompetencji dla młodzieży. 
Rzecz absolutnie wyjątkową i skierowaną do wyjątko-

wych ludzi – młodych osób na początku swojej drogi, w które 
wierzymy i doceniamy ich potencjał! 

Nasz autorski projekt w bardzo atrakcyjny i niekonwencjo-
nalny sposób zapewnił uczestnikom wiedzę z następujących 
obszarów: 

- Kreowanie siebie i postrzegania innych. Internet a wize-
runek.

- Wystąpienia publiczne. Jak mówić, by nas słuchano i ro-
zumiano? 

- Określania swoich mocnych stron, talentów i umiejętności. 
- Zasad savoir-vivre i dress code w życiu i polityce. 
- Efektywnej komunikacji. 
- Jak zbudować zespół idealny? 
- Style myślenia: bariery kreatywności i innowacyjności. 
- Mózg – pułapki myślenia. 
- Konformizm – dlaczego robimy to co inni. 
Całość zakończyliśmy fantastycznymi wizytami studyjnymi 

w Radio Eska i Telewizji WTK, gdzie mogliśmy usłyszeć, zo-
baczyć i poczuć na własnej skórze, na czym polega i jak wy-
gląda praca w mediach.

Było merytorycznie, czasem zabawnie, ale zawsze ciekawie 
i z klasą! Spotykaliśmy sie w doskonale przygotowanych sa-
lach konferencyjnych w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym. 
Dodatkowo dzięki firmie New Players Poland i ich niezwykłej 
grze „Pozytywnie zakręceni”, którą zostaliśmy obdarowani, 

każdego dnia w czasie trwania Akademii wręczaliśmy sobie 
żetony. Za dobre słowo, uprzejmość czy przysługę. Docenia-
jąc wagę małych – wielkich rzeczy. To był genialny sposób na 
poznanie swoich mocnych stron, miejsca oraz roli w zespole! 

 Zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu, przyjęli 
wspaniali ludzie – specjaliści w swoich dziedzinach: Mario-
la Bardziejewska, Joanna Kałużna, Aleksandra Dziewiałtow-
ska-Gintowt, Marzena Rutkowska- Kalisz, Tomasz Brańka, 
Maciej Narożny oraz Jacek Rozenek – znany aktor filmowy 
i dubbingowy oraz trener biznesu i coach. Jacek Rozenek po-
prowadził fantastyczne finałowe spotkanie, na którym razem 
z Mają Stępień – pomysłodawczynią i autorką projektu „Aka-
demia Młodych Orłów. Młodzi na start!”, wręczał uczestni-
kom warsztatów Certyfikaty, dokumentujące wspólnie przeby-
tą drogę i nowo nabyte umiejętności.

– To już jest koniec?! Chcemy więcej! Czekamy na zadania! 
– takie słowa padały przy gitarowych akordach na ognisku in-
tegracyjnym, po zakończeniu projektu...

Mamy cudowną młodzież! Otwartą na świat i drugiego czło-
wieka, która już za moment będzie odpowiedzialna za naszą 
przyszłość. Od nas zależy, jakie wzorce działań i idee im prze-
każemy... 

Młode Orły, jesteśmy z Wami! Rozwijajcie skrzydła i szy-
bujcie jak najwyżej! My będziemy blisko. Z dobrą radą i sło-
wem, bo razem możemy więcej!

~ Maja Stępień
 Fundacja Nigdy nie jest za późno 

Akademia Młodych Orłów. 
Młodzi na start!
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~ zdrowie

 

19-09-2018r. w Przeźmierowie             
przy pasażu, ul. Rynkowa 75c 

od 9:00-13:00 
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Gmina Fronreute w powiecie 
Ravensburg w kraju związko-
wym Badenia-Wirtembergia 
w Niemczech stała się tym 

razem miejscem spotkania osób zaanga-
żowanych w podtrzymywanie, rozwija-
nie i umacnianie więzi przyjaźni polsko-
-niemieckiej. Na wizytę do malowniczo 
położonej partnerskiej gminy w dniach 
21-26 lipca udało się 25 członków Sto-
warzyszenia „Pojednanie Tarnowo Pod-
górne-Blitzenreute” na czele z Prezesem 
Zarządu Renatą Brońską oraz grupa 8 
osób z Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Tarnowo Podgórne. Delegację 
oficjalną z Gminy Tarnowo Podgórne 
tym razem stanowiły dwie silne kobie-
ty: I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-
-Szkurat oraz Skarbnik Katarzyna Jac-
kowiak. Ceremonia powitania polskich 
gości w Domu Gminnym w Blitzenreute 
prowadzona była przez Przewodniczą-
cą Partnerstwa Niemiecko-Polskiego 
Juttę Stüble. Z przekazanych przez go-
spodarzy programu spotkania wynika-
ło, że polska grupa będzie świadkiem 
niezwykłego wydarzenia tj. wyborów 
włodarza Gminy Fronreute. System sa-
morządu terytorialnego Niemiec jest 
jednym z najbardziej wieloaspektowych 
w Europie. Wybory odbywają się co 8 
lat, w różnych terminach ustalonych 
przez poszczególne landy. Dotychczaso-
wy Burmistrz Olivier Spieß pełnił swą 
funkcję przez dwie minione kadencje 
i pretendował na kolejną. W niedzielę 
wszystko miało się rozstrzygnąć. Wie-
czorem zgromadzeni mieszkańcy oraz 
polska grupa wzięli udział w ogłoszeniu 
wyników wyborów. Obywatele naszej 

partnerskiej Gminy ponownie zaufali 
Oliverowi Spießowi, który wybrany zo-
stał burmistrzem na kolejną kadencję. 
Z pierwszymi gratulacjami pospieszyły 
I Zastępca Ewa Noszczyńska-Szkurat 
oraz Prezes Stowarzyszenia Pojednanie 
Renata Brońska, wręczając zwycięzcy 
m.in. wieniec laurowy. 

Nowy dzień to nowe doznania w mie-
ście Ravensburg, w którym cyklicz-
nie odbywa się radosne święto miasta 
i mieszkańców, a w szczególności dzie-
ci z całego regionu zwane „Rutenfest”. 
Tradycja tych obchodów sięga 1459 r. 
i jest kultywowana do dzisiaj. Festiwal 
rozpoczyna się zawsze w piątek przeka-
zaniem insygniów władzy i charaktery-
stycznym biciem w bębny przez grupy 
muzyczne, a kończy we wtorek poka-
zem fajerwerków. Punktem kulmina-
cyjnym jest poniedziałkowy pochód, 
w którym tym razem uczestniczyło ok. 
5.500 uczniów przy współudziale kapel 
muzycznych z regionu, przedstawiając 
w zbiorowych inscenizacjach historię 
miasta Ravensburg. Możliwość podzi-
wiania tej niezwykłej parady przyniosła 
nam wszystkim niesamowite doznania, 
nie tylko wizualne. 

Ciąg dalszy rajskich przeżyć nastą-
pił dnia kolejnego, podczas wyjazdu na 
położoną na jeziorze Bodeńskim wyspę 
Mainau. Jedno z najpiękniejszych jezior 
w Europie samo w sobie stanowi atrak-
cję turystyczną, a jeśli do tego dodamy 
okalające je fenomenalne Alpy, znajdu-
jące się na pograniczu Austrii, Niemiec 
i Szwajcarii oraz leżącą w granicach 
administracyjnych miasta Konstancji 
egzotyczną wyspę Mainau (na której 

znajdują się zaprojektowane przez byłe-
go księcia Szwecji przepiękne ogrody) 
uzyskamy nieziemski widok. 

Piąty dzień pobytu upłynął na bar-
dziej przyziemnych sprawach. Nowy/
stary gospodarz Gminy zaprezentował 
osiągnięcia swojej gminy. Zapowie-
dzią kresu przyjacielskiego spotkania 

był wieczór pożegnalny zorganizowa-
ny w gospodarstwie Bachmeier. Tym ra-
zem uczta dla ciała zaserwowana została 
w postaci specjałów regionalnej kuchni 
szwabskiej. Wyjazd do Fronreute był 
możliwy dzięki finansowemu wsparciu 
Gminy Tarnowo Podgórne oraz Polsko-
-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 
w Poczdamie.
~Barbara Przyjemska - Zastępca Preze-
sa Zarządu Stowarzyszenia „Pojednanie 

Tarnowo Podgórne-Blitzenreute”

Wyjątkowe spotkanie 

Prezes Renata Brońska i Burmistrz Olivier Spieß 
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Letnie ciekawostki
ze świata literatury.
 
Badania, opracowania, zestawienia i porównania zaintereso-
wań czytelniczych na przestrzeni wielu lat i w różnych kra-
jach świata prowadzone są od wielu, wielu lat. Analizowane, 
porównywane, komentowane, dające powód do zastanowienia 
czy zainteresowania.

Systematycznie prowadzone badania pokazują, że np. 
średnia czasu jaką przeznacza się na czytanie na całym świe-
cie wynosi 6,5 godziny tygodniowo. Ponad 68 % wszystkich 
sprzedawanych książek na świecie kupują kobiety – one też 
stanowią najliczniejszą grupę wśród czytających i w ogóle 
wśród osób biorących udział w wydarzeniach kulturalnych. 
Zainteresowanie zakupem książek w różnych krajach świata 
wygląda różnie. Brytyjczycy na przykład wydają rocznie na 
zakup książek ponad 2 mln funtów, a krajem, w którym czy-
ta największy procent mieszkańców, bo rekordowo ponad 86 
%, są Czechy. Jak niezmiennie pokazują amerykańskie bada-
nia prowadzone regularnie, że czytanie ma duży wpływ na 
zdrowie, a szczególnie na kondycję psychiczną. Jest to jeden 
ze sposobów na zapobieganie chorobie Alzheimera. 

Biblioteką, w której znajduje się najwięcej na świe-
cie książek, jest Biblioteka Kongresu w Stanach Zjed-
noczonych i liczy ponad 113 mln vol. Najwięk-
szą Biblioteką w Polsce jest Biblioteka Narodowa 
w Warszawie, licząca w swoich zbiorach ponad 9 mln vol. 
Ciekawostka dla rodziców: literatura dla dzie-
ci i młodzieży zaczęła powstawać dopiero w XVIII w. 
Dzisiaj wybór literatury dla dzieci i młodzieży jest ogrom-
ny, a zatem czytanie wśród dzieci i młodzieży powinno być 
modne, bo to przecież podstawa dobrej edukacji.

Często poszukujemy odpowiedzi na różne pytania, 
z różnych dziedzin wiedzy, które mogą nas zaintereso-
wać, a na które zawsze znajdziemy odpowiedź… w książ-

INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
kach. Warto szukać na stronach literatury naukowej czy 
popularnonaukowej odpowiedzi na pytania, które na 
pewno zmienią nasze postrzeganie pewnych zagadnień.  
Do czego mózg potrzebuje innych ludzi? W jaki sposób tech-
nologia jest w stanie zmienić pojęcie człowieczeństwa? Czy 
jesteśmy podatni na sugestię? Jak powstają pseudonauko-
we teorie? Co to jest indukcja hipnotyczna? Czy warto bu-
szować po Internecie albo mediach społecznościowych, czy 
może lepiej buszować po lesie? Czy poza tabletem, kompute-
rem, konsolą istnieje jeszcze świat przyrody? Rzeczywistość 
czyli co? Ty czyli kto? – na te i wiele innych pytań znajdzie-
my odpowiedź w książkach, po które warto sięgnąć i prze-
czytać nie tylko w letnim, urlopowym czasie.

WARTO CZYTAĆ, WARTO PRZECZYTAĆ.
Erik Vance „POTĘGA SUGESTII. Osobliwa wiedza 

o zdolności mózgu do zwodzenia, zmieniania i uzdrawiania”
David Eagleman „MÓZG. OPOWIEŚĆ O NAS”
Charlie English „PRZEMYTNICY KSIĄŻEK Z TIM-

BUKTU”
David Scarfe „KSIĘGA DZIKOŚCI. Wyjdź z domu i od-

kryj w sobie dziecko”
Karolina Bednarz „KWIATY W PUDEŁKU. Japonia ocza-

mi kobiet”
Marcin Rotkiewicz „W KRÓLESTWIE MONSZATANA. 

GMO, gluten i szczepionki”
Hanya Yanagihara „LUDZIE NA DRZEWACH”
Maja Włoszczowska, Karolina Oponowicz „ROWEREM 

NA SZCZYT”
Krzysztof Baranowski, Beata Biały „SPOWIEDŹ KAPI-

TANA”
Alicja Kubiak, Jan Kurzela „INDONEZJA. Ludożercy 

wczoraj i dziś”
Philip G. Zimbardo „GDZIE CI MĘŻCZYŹNI”
Więcej nowości wydawniczych na stronie internetowej Bi-

blioteki www.bibliotekatp.pl 
~I.B.

Niezwykła gratka dla muzyków – instrumentalistów. 
Od 7 do 9 września w Centrum Kultury Przeźmie-
rowo odbędą się warsztaty z Poznańską Piętnastka. 

Poznańska Piętnastka to legendarna orkiestra 
rozrywkowa reaktywowana przez Macieja Fortunę. Jej po-
czątki sięgają 1957 roku. Powstał wtedy zespół taneczno - 
rozrywkowy. Skład jej tworzyli między innymi tacy artyści 
jak: Jerzy Milian, Jan Ptaszyn Wróblewski, Janusz Hojan, 
Benon Hardy czy Wojciech Lechowski, a orkiestrą dyrygo-
wał Zygmunt Mahlik. Powołana do życia ponownie w 2017 
roku orkiestra za cel stawia sobie łączenie najlepszych tra-
dycji orkiestr poznańskich. Poznańska Piętnastka wyszła 
z inicjatywą przeprowadzenia warsztatów dla muzyków – 
instrumentalistów z województwa wielkopolskiego. Inicja-
tywę wsparł Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy 
współudziale Stowarzyszenia Jazz Poznań. Do współpracy 
w naszej gminie organizatorzy zaprosili Młodzieżową Or-

Warsztaty dla muzyków. Koncert dla mieszkańców
kiestrę Dętą Gminy Tarnowo Podgórne, jednak warsztat ma 
charakter otwarty. Jeśli więc jesteś muzykiem i chcesz pod-
nosić swoje umiejętności, zapraszamy do Centrum Kultury 
w Przeźmierowie. Zajęcia odbędą się w następujących sek-
cjach: trąbki i sakshorny; puzony, tuby, suzafony; klarnety, 
flety, saksofony; perkusje. Poprowadzą je znakomici muzy-
cy: Maciej Fortuna – trąbka, Łukasz Skrzypczak – trąbka, 
Fabian Kubiszyn - puzon, Seweryn Graniasty – saksofon al-
towy/tenorowy, Bartłomiej Krawczak – perkusja. Warsztaty 
odbędą się 7 września w godzinach: 16-20 i 8 września w go-
dzinach: 10-14 oraz 16-20. Koncert podsumowujący dwu-
dniową pracę uczestników odbędzie się w niedzielę 9 wrze-
śnia o godzinie 18. Poprzedzi ją wspólna próba od godziny 
13 do 16. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia na 
warsztaty należy wysyłać na adres: warsztaty@pietnastka.
poznan.pl. Na koncert zapraszamy wszystkich miłośników 
orkiestr rozrywkowych. Wstęp jest wolny. ~Karina Biała
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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 sierpniu bilety dostępne w siedzibie GOK „SEZAM” pon.-pt. w godz. 9-15 oraz w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo przed imprezami.  Od września bilety dostępne: 
- w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) pon. - pt. w godz. 9-15, 
- w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14)  pon. - pt. w godz. 15-20, 
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) wt. - pt. w godz. 16-20 oraz przed imprezami. 
Bilety online w serwisie Bilety24 i na stronie www.goksezam.pl.

Półkolonie z Akademią Bystrzaka
20 - 24 siepnia, godz. 8-16, Centrum Kultury Przeźmierowo,  Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. 
Brak miejsc.

8. Fetiwal BLusowo | Więcej niż blues!
sobota, 25 sierpnia godz. 12, Leśny Zakątek i plac przy kościele w Lusowie. Wstęp wolny.

Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne
niedziela, 26 sierpnia godz. 10.30, kościół i plac przy kościele w Lusowie. Wstęp wolny.

XIX Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych
niedziela, 26 sierpnia godz. 12.30, plac przy kościele w Lusowie. Wstęp wolny.

Koncert Mate.O/TU
niedziela, 26 sierpnia godz. 19.15, plac przy kościele w Lusowie. Wstęp wolny.

Dni Przeźmierowa. Gwiazda: Kombii 
piątek - sobota, 31 sierpnia - 1 września, Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Lusowskie Spotkania Muzyczne: Zespół „Jacaras”
niedziela, 2 września godz. 13,  kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

Kino Zielone Oko: „Whitney”
niedziela, 2 września godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Nabory do kół zainteresowań i zespołów artystycznych GOK „SEZAM”
3-7 września godz. 16-20, Centrum Kultury Przeźmierowo, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym.

Otwarte warsztaty dla muzyków z Poznańską Piętnastką
piątek, 7 września godz. 16-20; sobota, 8 września godz. 10-14 i 16-20; niedziela, 9 września godz 13-16; 
Centrum Kultury Przeźmierowo.  Wstęp wolny.

Koncert uczestników warsztatów z Poznańska Piętnastką
niedziela, 9 września godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Kino dla dzieci: „Jak zostać czarodziejem”
niedziela, 2 września godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł (zarówno dzieci jak i dorośli) 

Jazzowa Scena Sezamu: Diane Davidson & Dixie Company
piątek, 14 września godz. 19, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł

Mama, Tata, Teatr i ja: spektakl „Zaczarowany Kapturek”
niedziela, 16 września godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł/1 zł

Kino Zielone Oko: szczegóły w TarNowej Kulturze i na goksezam.pl
niedziela, 16 września godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Afisz
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Program 25 sierpnia
Scena w Leśnym Zakątku
12.00  - Warsztaty tańca bluesowego – Hanna Paulo-

uskaya i Mateusz Trojanowski 
12.45 - Wizja Lokalna 
13.30 - Mean Machine 
14.15 - Francis Tuan 
15.00 - 17:00 FINAŁ KONKURSU 
15.00 - C Major Seven 
15.30 - Agata Karczewska
16.00 - Kapitan Stereo
16.30 - Roxana Tutaj & Good Omen 
17.00 - Joanna Pilarska 

Scena Główna
17.45 - Czarodzieje To My 
18.00 - George Dyer Band 
18.45 - Ogłoszenie wyników konkursu
19.00 - Pola Chobot & Adam Baran 
20.15 - Zdrowa Woda - 30-lecie zespołu 
21.30 - MÖRK 

Scena w Leśnym Zakątku
23.00 - Blueska 
24.00 - Gąsiu Jam Session 

 Prowadzenie: Mariusz Kwaśniewski 
13.00 - 18.00 Dziecięca Strefa Artystyczna /przy scenie 

w Leśnym Zakątku/

~ gok

W tym roku już po raz 8 spotkamy się na Festi-
walu BLusowo. 25 sierpnia na dwóch scenach 
rozbrzmiewać będzie muzyka bluesowa. „Wię-
cej niż blues” to hasło tegorocznej edycji. Wy-

stąpią zespoły bluesowe, ale i takie, dla których blues jest in-
spiracją. Gwiazdami tegorocznego festiwalu będzie węgierska 
grupa Mörk i bluesowa legenda Zdrowa Woda, która w tym 
roku obchodzi 30-lecie istnienia. Tradycyjnie nie zabraknie 
konkursu kapel bluesowych. 

Festiwal rozpocznie się o godzinie 12. Na scenie w Leśnym 
Zakątku, Hanna Paulouskaya i Mateusz Trojanowski popro-
wadzą warsztaty tańca bluesowego. Pojawiać się będą na sce-
nie także podczas przerw między występami. Następnie na 
scenie zaprezentuje się poznański zespół Wizja Lokalna. Po 
nim kolejna poznańska kapela Mean Machine, finalista kon-
kursu BLusowa sprzed 5 lat. Kolejną grupą na scenie będzie 
Francis Tuan. Zespół założony przez Fryderyka Nguyena łą-
czy ze sobą nowoczesne brzmienia z instrumentami z lat 60., 
70. i etnicznymi z Wietnamu. Ma na swoim koncie mini al-
bum „Pomes”, na którym znalazły się interpretacje angloję-
zycznych poetów. 

O godzinie 15 rozpoczniemy festiwalowy konkurs. Jury pod 
przewodnictwem Ryszarda Glogera przyzna Grand Prix festi-
walu i nagrodę w wysokości 2500 zł. W tym roku na konkur-
sowej scenie powalczą: Agata Karczewska to przedstawiciel-
ka muzycznego minimalizmu. Artystka uważa, że na scenie 
w zupełności wystarczy gitara i wokal. W kwietniu 2017 r. 
ukazała się jej debiutancka EP-ka z autorskim materiałem, za-
tytułowana „You’re Not So Special”. Agata ma na koncie wy-
stępy w polskich i zagranicznych klubach, na Festiwalu Hal-

BLusowo
to więcej niż blues

fway w Białymstoku oraz u boku takich artystów, jak Kasia 
Kowalska czy Lola Marsh. Kolejnym finalistą będzie zespół 
C Major Seven. Grupę tworzy sześciu energetycznych muzy-
ków, których łączy miłość do bluesa. C Major Seven ma już na 
swoim koncie udział w festiwalach takich jak: BLusowo Festi-
wal, 10. Festiwal Ścinawski Blues nad Odrą, Powidz Jam Fe-
stiwal. Ze Szczecina przyjedzie do nas Kapitan Stereo. Muzy-
cy nie chcą szufladkować swojej twórczości i określać jej ram 
gatunkowych. Kładą nacisk na dobre teksty i bezkompromiso-
we brzmienie zespołu. Wszystkie ich utwory są autorskie oraz 
pisane w języku polskim. Zaczęli grać w 2013 roku, a w 2016 
roku bez udziału wytwórni nagrali debiutancką płytę. W 2017 
roku zespół wygrał Hard Rock Rising 2017 jako Regional Pri-
ze Winner (region Europa). Ostatnim finalistą konkursu bę-
dzie Roxana Tutaj & Good Omen. To grupa ludzi, których 
największą życiową pasją jest muzyka. W czerwcu tego roku 
wydali swoją pierwszą EP-kę, zawierającą 5 autorskich utwo-
rów, ukazujących przekrój brzmieniowy zespołu. W kwietniu 
tego roku wygrali Wielkopolski finał Eliminacji do festiwalu 



sierpień 2018 | sąsiadka~czytaj |    41

~ gok

Emergenza, tym samy zyskując przepustkę do ogólnopolskie-
go finału. Zaraz po konkursie wystąpi mieszkanka Tarnowa 
Podgórnego Joanna Pilarska z zespołem. Artystka wystąpi ze 
swoim nowym autorskim repertuarem. Jej występ zakończy 
pierwszą część festiwalu, po której przeniesiemy się na scenę 
główną przy lusowskim kościele. Na początku wystąpi grupa 
Czarodzieje To My - laureaci przeglądu wokalnego „Rozśpie-
wana Gmina”. Ten czteroosobowy zespół, w którym średnia 
wieku to 10 lat zadebiutuje na Festiwalu Blusowo i zaprezen-
tuje swoje autorskie kompozycje. Zaraz po „Czarodziejach” 
na scenie pojawi się laureat poprzedniej edycji konkursu Fe-
stiwalu BLusowo, amerykańska grupa George Dyer Band. Po 
sukcesie w Lusowie artyści poszli za ciosem wygrywając I na-
grodę i nagrodę publiczności festiwali Las Woda Blues i Blues 
Nad Odrą. Zwyciężyli na Promo Festival oraz na May Blues 
Meeting w Koźminie Wielkopolskim. Kolejnym zespołem lu-
sowskiego festiwalu będzie duet Pola Chobot & Adam Baran. 
Na swoim koncie maja nagrodę „Odkrycie Roku” czytelników 
„Twój Blues”. Występowali na festiwalu Rawa Blues Festival 
i w radiowej Trójce. Po wrocławskim duecie na scenie pojawi 
się legenda polskiego bluesa zespół Zdrowa Woda. Dokładnie 
trzy dekady temu zespół został laureatem festiwalu Rawa Blu-
es, na którym pojawiał się potem wielokrotnie. Na początku 
lat 90. muzycy grupy współtworzyli pierwsze akcje Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, trzykrotnie grali na Przystan-
ku Woodstock, występowali także w Jarocinie, Olsztyńskich 
Nocach Bluesowych, festiwalach Muzyczny Camping, Blues 
nad Bobrem, Fama i wielu, wielu innych. Zdrowa Woda ma 
w dorobku 8 studyjnych płyt, w tym jedną nominowaną do 
Fryderyka w kategorii „Album roku – muzyka tradycji i źró-
deł”. Festiwal na dużej scenie zakończy występ gwiazdy festi-
walu, węgierskiej grupy Mörk. Zespół tworzą wszechstronni 
muzycy, którzy umiejętnie łączą bluesa z takimi gatunkami, 
jak funk, jazz czy soul. Ich debiutancki album cieszył się wiel-
kim powiedzeniem na Węgrzech i otworzył im drogę na festi-
wale w całej Europie. Finał 8. edycji BLusowa należeć będzie 
do grupy Blueska. Koncert zagrają na scenie w Leśnym Za-
kątku. Zaraz po swoim występie zaproszą do wspólnego mu-
zykowania podczas jam session, które poprowadzi Krzysztof 
(Gąsiu) Gąszewski. 

Na festiwal zapraszamy całymi rodzinami. Dla najmłod-
szych podczas trwania festiwalu nie zabraknie atrakcji. Od go-
dziny 13 do godziny 18 w Leśnym Zakątku, przy małej scenie 
działać będzie Dziecięca Strefa Artystyczna. Wstęp na Festi-
wal BLusowo jest wolny. Zapraszamy do Lusowa 25 sierp-
nia.  ~Karina Biała 

Hiszpańskie tańce okresu baroku, opracowane na 
współczesne instrumentarium w wykonaniu zespołu 
,,Jacaras’’, będzie można usłyszeć podczas kolejne-
go koncertu Lusowskich Spotkań Muzycznych ,któ-

re odbędzie się 2 września w lusowskim Kościele.
Zespół „Jacaras” powstał w 2009 roku. Jacara to po hiszpań-

sku „grupa zuchwałych młodzieńców, która śpiewając i hała-
sując, przemierza nocne ulice miasta.” Zespół tworzą studenci 
i absolwenci Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycz-
nej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Od września 2012 roku 
z zespołem współpracuje pochodzącą z Meksyku śpiewaczka, 
Julieta Gonzalez-Springer, specjalizująca się w wykonawstwie 
barokowym. Kierownikiem zespołu jest prof. Piotr Zaleski, pro-
wadzący w uczelni klasę gitary. W swoim repertuarze mają tań-
ce Hiszpanii okresu baroku, zinstrumentowane współcześnie. 
Twórczość barokowych kompozytorów odegrała znaczącą rolę 
w historii muzyki. Powstały z niej takie formy, jak tarantela, fan-
dango czy wariacyjnie opracowywana przez stulecia folia. Inne 
przetrwały w społecznościach lokalnych (canario), wiele zaś po-
padło w zupełne zapomnienie (mariona, cumbee). Cechą charak-
terystyczną dla wszystkich kompozycji jest ciekawa, różnorodna 
rytmika, która później legła u podstaw tworzącego się w XIX 
w. w Hiszpanii stylu, znanego dziś powszechnie jako flamenco. 
Rytm podkreślany był nie tylko użyciem kastanietów, tambury-
na, ale specyficznymi uderzeniami w struny gitary (rasgueado), 
a nawet w pudło rezonansowe. W tańcach mieszają się wpływy 
kultury hiszpańskiej, indiańskiej, a nawet afrykańskiej, którymi 
interesowali się Hiszpanie, penetrujący obszary Ameryki. Zespół 
„Jacaras” tworzą Julieta Gonzalez-Springer – wokal, Łukasz Fi-
giel, Mateusz Ławniczak, Łukasz Oleszek – gitary, wokal; Piotr 
Zaleski – timple, wokal; Jakub Persona – instrumenty perkusyj-
ne. Wystąpią 2 września w kościele w Lusowie. Początek kon-
certu o godzinie 13. Wstęp wolny. Koncert odbędzie się w ra-
mach Festiwalu Akademia Gitary. ~Karina Biała

Hiszpańskie rytmy  
w lusowskim Kościele

Zaczarowany, a nie czerwony? Wszyscy znamy histo-
rię Czerwonego Kapturka - dziewczynki, która udaje 
się do chorej babci w odwiedziny, a po drodze spo-
tyka złego i podstępnego wilka… Czy więc historia 

o Czerwonym Kapturku może nas czymś jeszcze zaskoczyć? 
Tak! Gdy bajkę opowie nam sztukmistrz – magik, który za po-
mocą pacynek opowie na nowo historię Czerwonego Kapturka. 
Na spektakl zapraszamy całe rodziny. 16 września (niedziela), 
godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym.

Bilety w cenie 10 zł (dzieci) i 1 zł (opiekunowie). W sierpniu 
bilety dostępne w siedzibie GOK „SEZAM” w Tarnowie Pod-
górnym (od poniedziałku do piątku w godz. 9-15). Od września 
także w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od poniedział-
ku do piątku w godz. 15-20) i w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo (od wtorku do piątku w godz. 16-20). Sprzedaż online pro-
wadzi serwis Bilety24.pl. ~Karina Biała

Mama, tata, teatr i ja: 
„Zaczarowany Kapturek”
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Koncert chrześcijańskiego ar-
tysty Mateusza (Mate.O) 
Otremby z zespołem za-
brzmi na zakończenie kultu-

ralnego weekendu (25-26.08) w Luso-
wie. Na scenie przy kościele w niedzielę 
26 sierpnia, o godzinie 19.15 zespół wy-

stąpi w składzie: Mate.O - głos, gitara, 
bouzouki; Jadzia Kłapa-Zarecka - głos, 
saksofon; Maciek Kietliński – bębny; 
Paweł Bzim Zarecki - instrumenty kla-
wiszowe; Kornel Popławski – bas. 

MATE.O (Mateusz Otremba) to 
kompozytor, autor tekstów, wokali-

sta, fotograf. Debiutował na scenie 
muzycznej w 1997 roku. Ma na swo-
im koncie sześć autorskich albumów: 
„Totalne Uwielbienie”, „Jesteś do-
bry dla mnie”, „Zapominam siebie”, 
„Mate.O Akustyczny i Przyjaciele”, 
„Usiądź przy mnie” DC&DVD, Mate-
.O & GŁYK P.I.K Trio „Kolędy Naro-
dów”, „Pieśni Naszych Ojców”, „Król 
wszechświatów”. Jest również znany 
z wieloletniej współpracy jako wokali-
sta i autor piosenek z takimi zespoła-
mi, jak: Chór TGD, który w ubiegłym 
roku wystąpił na lusowskiej scenie oraz 
New life’m. Współpracował z: Natalią 
Niemen, Marcinem Pospieszalskim, 
Joachimem Mencel, Pawełem Zarec-
kim, Piotrem Wojtasikiem oraz Mie-
czysławem Szcześniakiem. Jego twór-
czości nie można zamknąć w jednym 
nurcie muzycznym. W jego kompozy-
cjach słychać elementy popu, jazzu, 
rhytm&bluesa. Mate.O/TU to nowy ze-
spół Mateusza Otremby, który wraca 
do korzeni swojej twórczości, nawią-
zując do charakteru swoich pierwszych 
albumów. TU to skrót od Totalnego 
Uwielbienia. Podczas koncertu w Lu-
sowie, 26 sierpnia (godz.19.15) usły-
szymy utwory z najnowszej płyty „Król 
wszechświatów”, ale też te dobrze zna-
ne i lubiane, jak: „Przyjaciela mam”, 
„Jesteś dobry” czy „Panie nasz”. Wstęp 
na koncert jest wolny.

 ~Karina Biała

~ gok

Koncert Mate.O/TU w Lusowie

Klasycznie, nowoorleańskim 
brzmieniem rozpoczniemy 
kolejny sezon Jazzowej Sce-
ny Sezamu. 14 września 

(piątek) w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym wystąpi formacja jazzu tra-
dycyjnego Dixie Company wraz z ame-
rykańską wokalistką Diane Davidson. 
Dixie Company to poznański zespół, któ-
ry w swoim dorobku ma udział w setkach 
festiwali w Polsce i za granicą. Może po-
szczycić się sześcioma wydawnictwami 
płytowych, między innymi z udziałem 
amerykańskich wokalistek Diane David-
son i Donny Brown. W sierpniu ubiegłe-
go roku zespół wystąpił w legendarnym 
studiu im. Krzysztofa Komedy Polskiego 

Radia Poznań z okazji 90-lecia rozgłośni 
w ramach cyklu „dziewięć koncertów na 
dziewięć dekad”. Formacja znalazła też 
uznanie za oceanem, gdzie trzykrotnie 
uczestniczyła w największym na świecie 
festiwalu jazzu tradycyjnego w kalifor-
nijskim Sacramento. To właśnie w stoli-
cy Kalifornii doszło do spotkania Dixie 
Company i Diane Davidson. 

Dixie Company jest pomysłodawcą 
i współorganizatorem Poznań Old Jazz 
Festival, który co roku odbywa się w sto-
licy Wielkopolski. W tym roku, we wrze-
śniu podczas festiwalu zespół będzie 
obchodził swoje 25-lecie istnienia. W tar-
nowskim Domu Kultury zespół wystąpi 
w składzie: Krzysztof Zaremba – puzon, 

Jakub Marszałek – trąbka, Rafał Kubale 
– klarnet, Mariusz Gajdziel – kontrabas, 
Wojciech Warszawski – banjo, gitara, 
wokal; Piotr Soroka – perkusja, wash-
bord, Bogdan Ciesielski – piano. Gościn-
nie wystąpi wokalistka Diane Davidosn.

Początek koncertu godzina 19. Bi-
lety w cenie 20 zł. W sierpniu dostęp-
ne w siedzibie GOK „SEZAM” w Tar-
nowie Podgórnym (od poniedziałku do 
piątku w godz. 9-15). Od września tak-
że w Domu Kultury w Tarnowie Podgór-
nym (od poniedziałku do piątku w godz. 
15-20) i w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo (od wtorku do piątku w godz. 16-20). 
Sprzedaż online prowadzi serwis Bile-
ty24.pl.  ~Karina Biała

Nowoorleańska Jazzowa Scena Sezamu
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Folklor europejski, afrykański, ale i nasz rodzimy, za-
prezentuje nam 13 zespołów folklorystycznych, bio-
rących udział w Powiatowym Przeglądzie Zespołów 
Folklorystycznych i Festiwalu Sztuki Ludowej.

Impreza rozpocznie się o godz. 10.30 Mszą Świętą w Ko-
ściele pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba Apostoła, a po 
niej korowód i obrzęd dożynkowy poprowadzi Zespół Pieśni 
i Tańca „Lusowiacy”. Rolnicy z gminy Tarnowo Podgórne 
podziękują za plony, a goście będą mogli spróbować trady-
cyjnych potraw i podziwiać stoiska sołeckie. 

Zaraz po dożynkach wystąpią zespoły ludowe w ramach 
XIX Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych: 
Zespół Folklorystyczny „Chludowianie”, Zespół Folklory-
styczny „Barwy Podola” z Ukrainy, Zespół „Goślinianie”, 

Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy” i Zespół „Przełomiacy” 
z Barda, partnerskiej gminy Tarnowa Podgórnego. Dzięki 
współpracy GOK „SEZAM” z Towarzystwem Poligrodzia-
nie, Lusowo odwiedzą zespoły, biorące udział w Festiwalu 
Sztuki Ludowej z takich krajów jak: Algieria, Białoruś, Gre-
cja, Hiszpania – Galicja, Macedonia, Hiszpania, Słowacja 
i Ukraina. Każdy zespół zaprezentuje tradycję i kulturę swo-
jego regionu. 

Czeka nas więc niezwykle barwne widowisko, mieszanka 
kolorów, dźwięków i kultur z różnych stron świata, na które 
już dziś zapraszamy 26 sierpnia do Lusowa (plac przy ko-
ściele). Wstęp wolny. ~Karina Biała

Święto plonów i folkloru w Lusowie

Program 26 sierpnia
10.30  Msza św. w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. 

Jakuba Apostoła
11.30  Korowód i Obrzęd Dożynkowy (ZPiT „Lusowiacy”)
12.30  Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie”
12.55  Zespół Folklorystyczny „Barwy Podola” (Ukraina)
13.20   The Cultural Association of Drama „Our Origins” 

(Grecja) 
13.45 Zespół Folklorystyczny „Orce Nikolov” (Macedonia) 
14.10 Zespół Folklorystyczny „Čačinare” (Słowacja)
14.35  Zespół Tańca Ludowego „Politechnika” (Ukraina)
15.00 Zespół „Przełomiacy” z Barda
15.25  Zespół Folklorystyczny „Do Lusco ó Fusco” (Hisz-

pania – Galicja)
15.50 Zespół Folklorystyczny „Guda” (Białoruś)
16.15 Zespół Folklorystyczny „Goślinianie”
16.30  Ogłoszenie wyników konkursu na najlepsze stoisko 

i wieniec dożynkowy
16.45  Association culturelle les couleurs d’Algerie (Algie-

ria) 
17.10 Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”
17.35  The Cultural Association „Salmorena Losareña” 

(Hiszpania)
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Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Latowisko

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Podziękowania dla Dyrektor Renaty Duszczyk

Wraz z nadejściem wakacji Szkoła Podstawowa im. Ja-
nusza Korczaka w Ceradzu Kościelnym zorganizo-
wała dla swoich uczniów „Latowisko”, czyli wyjazd 

do malowniczej bieszczadzkiej krainy. Podczas tygodniowego 
pobytu dzieci przeżyły mnóstwo niezapomnianych przygód. 
Zwiedziły przepiękny zalew i zaporę na Solinie. Wraz z prze-
wodnikiem zdobyły szczyt Połoniny Wetlińskiej. W czasie le-
śnych zajęć z survivalu nauczyły się, jak rozpalić ognisko, jak 
zrobić herbatę ziołową z przefiltrowanej wody i w jaki sposób 
zbudować namiot, czyli jednym słowem: jak przetrwać noc 
w lesie. Odbyły podróży Bieszczadzką Koleją Leśną i drezyna-
mi poprzez dzikie lasy pełne skrywanych tajemnic. 

Odwiedziły również „Leśny zwierzyniec”, gdzie mogły kar-
mić jelenie, daniele, sarny oraz poznać inne bieszczadzkie 
zwierzęta. Uczestniczyły w lekcji spadochroniarskiej oraz po-
dziwiały starty i lądowania szybowców Aeroklubu Weremień. 
Wybrały się też na całodzienną wycieczkę na Słowację, gdzie 
bawiły się w jednym z największych w Europie Parku Wod-

Wśród świateł reflektorów i krzyków fanów proszą-
cych o autografy, w otoczeniu bodygardów, we-
szła po czerwonym dywanie, by w czasie festiwa-

lu filmowego odebrać zasłużone honory. Przypomniano filmy 
z jej udziałem. W najnowszej produkcji wcieliła się w postać 
skromnego, pełnego ciepła i spokoju Mnicha. Rolą jej życia 
była jednak praca nauczyciela, potem wicedyrektora i w końcu 
dyrektora szkoły.

Mowa oczywiście o odchodzącej na emeryturę Pani Rena-
cie Duszczyk, którą tuż przed wakacjami pożegnała cała spo-
łeczność szkolna. Uczniowie naszej szkoły dziękowali Pani 
Dyrektor za wieloletnie zaangażowanie w edukację i wycho-
wanie, za każdy dzień spędzony z nimi, za uśmiech, wiedzę 
i dobre słowo. W specjalnej księdze życzyli spełnienia ma-
rzeń, realizacji swoich pasji, wspaniałego humoru, dobrego 
zdrowia, spokoju w życiu osobistym.

„Są chwile i ludzie, o których nie można zapomnieć.” Dzię-
kujemy i obiecujemy, że będziemy pamiętać.
 ~Aleksandra Filipek

nym Tatralandia, zachwycając się przy tym widokiem na Tatry. 
Sporo wrażeń dostarczyła im również wizyta w tzw. „Domu 
do góry nogami”. Wieczory spędzali na wspólnych integra-
cyjnych zabawach przy ognisku oraz na kibicowaniu polskiej 
drużynie podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Z pełnym 
bagażem nowych doświadczeń i niesamowitych wrażeń dzieci 
wraz z opiekunami wróciły później do swoich domów już te-
raz marząc o kolejnym wyjeździe. ~Agnieszka Łopata

Od 3 do 7 września w Centrum Kultury Przeźmierowo 
i Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym trwać będą 
nabory do zespołów artystycznych i kół zainteresowań 

GOK „SEZAM”. Zapisy przyjmować będziemy w godzinach 
od 16 do 20.

W nowym sezonie można będzie dołączyć do takich zespo-
łów jak: Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Zespół Pieśni i Tańca Lu-
sowiacy, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Modraki, Chór im. Fe-
liksa Nowowiejskiego, Mażoretki, Teatr Tańca Sortownia.

We wrześniu w domach kultury swoją działalność rozpoczną 
koła zainteresowań: plastyczne, rękodzielnicze, kulinarne oraz 

ogniska muzyczne. Na wszystkie dzieci, kochające taniec cze-
ka Szkoła Tańca DBST, a na zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 
w wieku 0-3 wraz z rodzicami zaprasza Figlarnia. Miłośnicy tań-
ca w wieku „30+” też będą mogli spróbować swoich sił na zaję-
ciach z hip hopu, czy jazzu. Od września swoje próby wznowią 
też teatry: Zamiast, Novi, TeatRama, Senioritki i Komedianci. 
W październiku ruszy projekt Teatr w Każdej Wiosce gromadzą-
cy ponad setkę dzieci w 10 miejscowościach. Więcej informacji 
o kołach i zespołach GOK „SEZAM” znaleźć można na www.
goksezam.pl. Pełna oferta wraz z opisami znajdzie się także we 
wrześniowym wydaniu TarNowej Kultury. ~Karina Biała

Nabory do kół i zespołów GOK „SEZAM”
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Kuźnia Talentów to nietypowa szkoła przyciągająca 
ciekawych ludzi. Taką osobą jest między innymi Ja-
rosław Wolny uczący w naszej szkole sztuk walki. 

Z wykształcenia prawnik, a z zamiłowania – trener i terapeuta. 
Wiele lat temu Temidę porzucił na rzecz tatami i pracy z ludź-
mi. Z górą od trzech dekad związany z poznańskimi szkołami 
sztuk walk. Posiadacz czarnych pasów w takich dziedzinach 
jak kendo, judo, aikido, iaido czy ju-jitsu. I nie byłoby w tym 
nic dziwnego, bo takich ludzi jest wielu, nawet nie zdziwi fakt, 
że podróżuje po całym globie, by zgłębiać tajniki walk. Nato-
miast na uwagę zasługuje to, iż w wolnych chwilach poma-
ga podopiecznym domu opieki społecznej prowadzonym przez 
Siostry Przymierza Miłosierdzia. Jego „dziewczyny” – bo tak 
nazywa leciwe pensjonariuszki – zawsze go wypatrują, czekają 
na masaż, gimnastykę, spacer, a czasem na odmówienie wspól-
nego różańca, gdy mają gorszy dzień i nie mogą wstać z łóżka. 

Sensei, bo tak nazywają pana Jarka jego uczniowie z klubów 
sportowych, popołudnia spędza na macie kształcąc ciało i du-
cha. Na treningi do niego przychodzą policjanci, lekarze, rol-
nicy, murarze, a także gospodynie domowe. Jego wychowan-
kami są wykształceni instruktorzy, ale też i dzieci. 

To właśnie z nimi najchętniej spędza czas „kulając” się na 
macie w „Kuźni Talentów”. Dzieciom przekazuje najważniej-

sze elementy sztuk walki i życia, takie jak punktualność, wy-
trwałość, wzajemny szacunek czy dobre maniery. 

Pan Jarek prowadzi też naukę samoobrony dla kobiet, na 
które zawsze zaprasza wszystkie chętne panie. Wie on bowiem 
jak ważne jest ich poczucie bezpieczeństwa. To one, z pozo-
ru bezbronne, najczęściej pytają: co zrobić w sytuacjach za-
grożenia? Czy są w stanie się obronić? I tu wkracza nie tylko 
znajomość ju-jitsu i yawara jutsu, ale także znajomość prawa 
karnego, którym chętnie się dzieli z adeptkami. 

„Kuźnia Talentów” w Lusówku, to nie tylko szkoła, to rów-
nież miejsce gdzie można spotkać ciekawych ludzi takich jak 
Jarosław Wolny: mąż, ojciec, pasjonata, a także trener i tera-
peuta. ~ na

Jednak, aby naszym dzieciom dobrze i dziarsko do szkoły 
się kroczyło, trzeba przygotować dla nich zajęcia!

Ciało pedagogiczne Kuźni Talentów już konstruuje 
ciekawe projekty dla swoich terminatorów! Czy tworzą pod-
ręczniki? W pewnym sensie tak, bo dzisiejsza pedagogika to 
nie lada wyzwanie! Wydawnictwa nie nadążają za zmieniają-
cą się podstawą programową, a obowiązkowe treści naucza-
nia za uczniami, których nauczyciele przygotowują do zawo-
dów, których jeszcze nie ma! Stąd pomysł na projekty, które 
urozmaicą naukę i nadążą za pojawiającymi się zmianami.  
W tym roku wehikuł czasu zabierze uczniów w 1918 rok – bę-

dziemy się cofać? Tak, ponieważ chcemy, aby młodzi entuzja-
ści historii poczuli patriotycznego ducha tamtych czasów. Bę-
dziemy wraz z uczniami odwiedzać w naszym wehikule czasy 
jeszcze bardziej odległe, które zapoczątkowały budowę naszej 
państwowości. Niestety nie można wszystkiego zdradzać! Ani 
tego z czego i jak powstanie wehikuł czasu. Ani tego jak będą 
wyglądały makiety odległych bitew, a tym bardziej czy uda się 
odtworzyć dworskie uroczystości koronacyjne w Polsce. 

To wszystko jeszcze przed nami – uczniami i nauczycielami 
„Kuźni Talentów” w Lusówku!

~ na

W tym roku szkolnym rozpocznie się na terenie przy-
ległym do kuźnianej placówki monitoring czysto-
ści... powietrza! 

Można by przypuszczać, że to zadanie dla pracowników 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – nic bar-
dziej mylnego. Będzie to misja uczniów „Kuźni Talentów” 
z klasy trzeciej (w tej klasie są jeszcze wolne miejsca w na-
szej placówce). Trzecioklasiści, poszukując plechy Polycau-
liona candelaria czy pięknego Hypogymnia physodes, znajdą 
się w świecie porostów. Być może właśnie te grzyby, będą-
ce wskaźnikami czystości, obrastając drzewa, krzewy lub po-
zostałości starych zabudowań pałacowych stworzą tym sa-
mym strefę czystego powietrza w Lusówku. Zajęcie się w tym 
roku bioindykacją, czyli metodą oceny poziomu zanieczysz-

czeń powietrza, wody i gleby, jest możliwe dzięki współpra-
cy z pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
oraz Lasami Państwowymi. Dla dzieci będzie to wspaniała 
ZABAWA, ale my nauczyciele wiemy, że to najlepszy sposób 
na skuteczna naukę – naukę wykraczającą poza podstawę pro-
gramową! ~ na

Szkoła Podstawowa „Kuźnia Talentów” w Lusówku

Hej ho, hej ho, do „Kuźni Talentów” by się szło!

Szkoła Podstawowa „Kuźnia Talentów” w Lusówku

Poczet ciekawych osobowości „Kuźni Talentów”

Szkoła Podstawowa „Kuźnia Talentów” w Lusówku

Uwaga MONITORING!
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XV edycja Biegu 
i Nordic Wal-
king z okazji 
Święta Niepod-

ległości odbędzie się tradycyjnie, rzecz 
jasna 11 listopada. Start i meta w Ba-
ranowie, przy hali sportowej OSiR (ul. 
Wypoczynkowa 93). Zawodnicy mają 
do wyboru dwa dystanse biegu (4 km 
oraz 7,5 km) oraz jeden dystans marszu 
(4 km). Trasa, która wiedzie wzdłuż je-
ziora Kierskiego, ma charakter przełajo-
wy i jest bardzo urozmaicona. Nie bra-
kuje w niej wymagających podbiegów, 
ale są też odcinki spokojniejsze. Udział 
w biegu i marszu jest bezpłatny. Każdy 
uczestnik otrzyma na mecie pamiątko-
wy, okolicznościowy medal, a najlep-
si zawodnicy także nagrody rzeczowe. 
Oprócz tego rozlosujemy mnóstwo na-
gród dodatkowych! 

Tegoroczny bieg jest szczegól-
ny i wyjątkowy, ponieważ przypada 
w 100. rocznicę jakże ważnego dla nas 
wszystkich Niepodległościowego Świę-
ta. Uczcijmy go razem, jak zawsze we 
wspaniałej atmosferze! 

Zapisy otwarte zostaną 20 sierpnia. 
Formularz rejestracyjny znajdziecie na 
stronie: www.czasnachip.pl. Szczegó-
łowe informacje, mapki i regulamin do-
stępne są na stronie internetowej organi-
zatora: www.ukssprint.pl. Obserwujcie 
nas także na Facebooku.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców 
naszej Gminy i zachęcamy do uczest-
nictwa! Nie zwlekajcie, zapisujcie się 
już teraz! 

 ~osir
Projekt współfinansowany jest przez 

Gminę Tarnowo Podgórne i Powiat Po-
znański.

Aktywne Święto Niepodległości

Zajęcia spinningowe

O formę warto dbać przez cały rok. Jednym ze sposo-
bów na jej utrzymanie jesienią są zajęcia na rowe-
rach spinningowych. Od września w każdy wtorek 
i czwartek od godz. 18.30 w hali OSiR w Prze-

źmierowie odbywać się będzie spinning dla początkujących 
i zaawansowanych. Jednorazowe wejście na zajęcia wyniesie 
10 zł. Miesięczny karnet to koszt 60 zł, a kwartalny 120 zł.

 ~Ania Lis
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~ ogłoszenia

WZP.6721.26.2018
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach pomię-
dzy ulicą Szamotulską a Kanałem Swadzimskim.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Chybach pomiędzy ulicą Szamotulską a Kanałem Swadzimskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 23 sierpnia 2018 r. do 21 września 2018 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 17 września 2018 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2018 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.28.2018
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jankowicach w re-
jonie ulic: Poznańskiej, Admiralskiej i Tarnowskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Jankowicach w rejonie ulic: Poznańskiej, Admiralskiej i Tarnowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko w dniach od 23 sierpnia 2018 r. do 21 września 2018 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2018 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.30.2018, WZP.6721.18.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jankowicach 
w rejonie ulic: Poznańskiej, Admiralskiej i Tarnowskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów w Sadach w rejonie ulicy Technicznej – część „A” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 23 sierpnia 2018 r. do 21 września 2018 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.14:30.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2018 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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WZP.6721.20.2018, WZP.6721.6.2017
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w Sierosławiu – dla działki nr 169/1.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 
r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sierosławiu – dla działki nr 169/1 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 sierpnia 2018 r. do 21 września 2018 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy 
urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 17 września 2018 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.14:30.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą za-
poznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej 
prognozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2018 r. Organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 
z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490). 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Lusowie

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

1. Lusowo 526 656 PO1P/00105692/7 114.000,00 zł 5.700,00 zł 1.140,00 zł
2. Lusowo 577 798 PO1P/00105692/7 143.000,00 zł 7.150,00 zł 1.430,00 zł
3. Lusowo 578 901 PO1P/00105692/7 160.000,00 zł 8.000,00 zł 1.600,00 zł
Przeznaczenie 
nieruchomości:

przedmiotowy teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Lusowie w rejonie ulic: Poznańskiej, 
Polnej, Nowej i Przylesie – część A, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/320/2016 Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2016r., 
opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1995 z dnia 9 marca 2016r., działki o nr ewid. 526; 577 i 578 położone w Lu-
sowie znajdują się na terenie oznaczonym symbolami 12MN i 18MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Opis nierucho-
mości:

działki stanowią grunt niezabudowany o regularnym kształcie, położona przy drogach o nawierzchni gruntowej: ul. Ja-
śminowej oraz ul. Przylesie. Sąsiedztwo działek stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny 
leśne i niezabudowane. Teren porośnięty jest drzewostanem z samosiejek oraz krzewów. Uzbrojenie: w granicy działek 
w sieć elektryczna, przy granicy działek nr 577 i 578 oraz częściowo po ich terenie przebiega sieć gazowa, w ul. Przylesie 
znajduje się sieć wodno-kanalizacyjna

Informacje do-
datkowe:

na części działek nr: 577 i 578 zostanie ustanowione ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu gazu na rzecz G. 
EN. Gaz Energia Sp. z o. o.; nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe; sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT na 
podstawie art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1221, z późn. zm.); zapłata ceny 
nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2018r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzę-
du Gminy Tarnowo Podgórne.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-
wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawiera-
jącym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru przedsiębiorców lub 
firm (notarialne pełnomocnictwo).

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 3 września 2018r. (poniedziałek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jedno-
znacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych 
uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania przetargu, zamknięcia 
przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2016r. poz. 2147 ze zm.) upłynął w dniu 6 sierpnia 2018r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dostępne 
są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl 

Dodatkowe informacje można uzyskać: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, 
pok. 6, tel. 61-89-59-261, e-mail: wgn@tarnowo-pogorne.pl . 
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Klub Kolarski Tarnovia Tarnowo Podgórne zajął czwar-
te miejsce w ogólnopolskim systemie sportu młodzie-
żowego klubów działających w gminach liczących od 

20-50 tys. mieszkańców. Łącznie w tej grupie sklasyfikowano 
328 gmin. Podsumowanie rankingu za 2017 rok i wręczenie 
nagród odbyło się 17 lipca w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
w Warszawie. W uroczystości wzięli udział prezes KK Tarno-
via Grzegorz Wasielewski oraz Dyrektor OSiR Bernard Broń-
ski. W zestawieniu za 2016 rok Klub uplasował się na siód-
mym miejscu, a rok wcześniej na ósmym. W rankingu brano 
pod uwagę wyniki zawodnicy, którzy zajęli czołowe pozycje 
w zawodach sportowych rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. 
Klasyfikacja obejmowała cztery kategorie wiekowe, od mło-
dzika do młodzieżowca.  ~ Ania Lis

Duety Aleksander Poznański i Wojtek Dudziak oraz Martyna Patas i Marcin Patas zwyciężyły w Powiatowy Turniej siat-
kówki plażowej. W grze podwójnej mężczyzn drugie miejsce zajęli Mateusz Gręda i Patryk Thomas, a trzecie Arkadiusz 
Gręda i Piotr Wojciechowski. W grze mieszanej drugie miejsce zajęli Julia Poncyliusz i Aleksander Pomarkiewicz. Za-

wody odbyły się 14 lipca na plaży w Lusowie. ~ Ania Lis

Gmina Tarnowo Podgórne wy-
grała w drugiej edycji Ma-
kroregionalnego Sportowe-

go Turnieju Miast i Gmin 2018. Na 
drugim miejscu uplasowało się mia-
sto i gmina Police (woj. zachodniopo-
morskie), a na trzecim gmina Dobra 
(woj. zachodniopomorskie). Ósme 
miejsce z terenu województwa wiel-
kopolskiego wywalczyła Mosina, 
dwudzieste szóste Wągrowiec, dwu-
dzieste dziewiąte Dopiewo i trzydzie-
ste piąte Kórnik.

Coraz wyżej

Sportowe zwycięstwo

Powiatowa plażówka

Gmina Tarnowo Podgórne znalazła się w trzeciej grupie od 
20 do 50 tys. mieszkańców. Łącznie sklasyfikowano w niej 38 
gmin. Turniej odbył się w terminie 26 maja – 10 czerwca i był 
największą imprezą sportu masowego w Polsce rozgrywaną 
w ramach Tygodnia Sportu dla Wszystkich. ~ Ania Lis
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Młodzież mieszkająca w naszej gminie zakończyła za-
jęcia szkolne, ale nie zapomniała o dobrej zabawie 
i rozwoju piłkarskim. Tegoroczne lato to wiele oka-

zji do integracji i spędzenia czasu w atmosferze współpracy 
i jedności. Zobaczcie, co GKS Tarnovia przygotowała dla naj-
młodszych w tym roku!

16 czerwca zakończyliśmy kolejną edycję ligi GKS. 
W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn, a zawodnicy mogli 
się sprawdzić w dwóch systemach. Roczniki 2010 i młodsi 
w organizacji gry 3x3, a 2008 i młodsi w organizacji gry 4+1. 
Rozgrywki trwały 8 tygodni, a zakończenie przyniosło rozda-
nie pamiątkowych medali oraz pucharów. Młodzi adepci piłki 
nożnej zaprezentowali wysoki poziom i co jeszcze ważniejsze, 
świetnie się bawili. We wrześniu rusza kolejna edycja. Zapra-
szamy do udziału!

Kilka dni później, 23 czerwca, GKS Tarnovia zorganizowa-
ła Pierwszy Dzień Wakacji dla dzieci mieszkających w Gmi-

Lato pełne aktywności 
sportowych z GKS Tarnovią

nie Tarnowo Podgórne. Dla uczestników przygotowaliśmy 
wiele atrakcji, w tym szereg konkurencji sportowych. Szcze-
gólnym zainteresowaniem cieszyło się przeciąganie liny i sla-
lom w alkogoglach. Tutaj mocno zaangażowani byli również 
rodzice, którzy zresztą mimo kiepskiej pogody, przyprowa-
dzili swoje pociechy na obiekt GKS Tarnovii i spędzili miło 
czas. A dla najmłodszych piłkarzy klubu największą atrakcją 
był turniej rozgrywany na podzielonej głównej płycie boiska. 
Nasz festyn sportowy swoją obecnością zaszczycił Wójt Ta-
deusz Czajka, który wyraził nadzieję powtórzenia imprezy 
w przyszłym roku.

Cieszymy się, że nasza młodzież jest aktywna sportowo po-
mimo rozpoczęcia wakacji. Lipcowe treningi trwają w najlep-
sze, a już na początku sierpnia gwóźdź programu – obóz spor-
towy w Opalenicy. Kiedyś Ronaldo z reprezentacją Portugalii, 
teraz GKS Tarnovia z 100-osobową grupą młodych zawodni-
ków. Termin: 6 - 12 sierpnia, więcej informacji znajdziecie na 
naszej stronie internetowej.

Na zakończenie wakacji przygotowaliśmy jeszcze jedną 
atrakcję - Tarnovia Run! 8 września zapraszamy na premie-
rową edycję zawodów biegowych dla dzieci w wieku 2 - 15 
lat. Przygotowaliśmy aż 6 dystansów: 100 metrów dla dzieci 
w wieku 2 - 3 lata, 200 metrów dla 4 - 5, 400 metrów dla 6 - 8, 
800 metrów dla 9 - 10, 1000 metrów dla 11 - 12 lat oraz 1500 
metrów dla dzieci w wieku od 13 do 15 lat. Wpisowe wynosi 
jedynie 10 zł, a zapisy ruszyły 8 sierpnia. Jest o co walczyć, 
ponieważ najlepsi otrzymają pamiątkowe puchary, które oso-
biście wręczą byli reprezentanci Polski w lekkoatletyce.

Klub GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne oraz wszystkie dzia-
łania aktywizujące młodzież są współfinansowane przez Gmi-
nę Tarnowo Podgórne.

~Jakub Brodewicz
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GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 
zrzesza kilkaset osób w 5 sekcjach 
sportowych: piłka nożna, triath-

lon, lekkoatletyka, pływanie i hip-hop. We 
wrześniu ponownie otwieramy drzwi i roz-
poczynamy nabór. Dołącz do naszego pro-
jektu!

Zdecydowanie największą sekcją jest pił-
ka nożna – nasi chłopacy występują na wie-
lu różnych frontach i osiągają sukcesy lo-
kalnie i w województwie. Koordynatorem 
do spraw szkolenia jest Gniewko Markie-
wicz, który przez wiele lat pracował przy 
szkoleniu młodzieży Lecha Poznań. To właśnie do niego zgła-
szajcie młodzież: g.markiewicz@gkstarnovia.pl lub biuro@
gkstarnovia.pl – roczniki od 2000 do 2012/13!

Natomiast hip-hop to nasza najnowsza propozycja. Zajęcia 
prowadzi Jakub „Kubik” Wieczorek, który ma na koncie wie-
le wygranych konkursów, m.in. „Rockin Champ 2010” (Pra-
ga), „Castle Eastside Jam” (Spremberg), „Black Streets 2010” 

Czekamy na Wasze  
pociechy w GKS Tarnovia!

(Koszalin) i „Rytm Ulicy 2009” (Piła). Aby 
zapisać się na zajęcia do naszego Kubika 
wystarczy zadzwonić pod 692 156 422 lub 
przesłać maila pod biuro@gkstarnovia.pl

Sekcję lekkoatletyki prowadzi Robert 
Maćkowiak, wielokrotny medalista mi-
strzostw świata i Europy. Trzy złote, trzy 
srebrne i trzy brązowe. Kiedyś sztafeta 
w Sewilli, dziś praca z młodzieżą w Tarno-
wie Podgórnym. Robert czeka na zgłosze-
nia pod r.mackowiak@gkstarnovia.pl lub 
pod numerem telefonu 601 820 042.

Warto też pomyśleć o pływaniu i triathlo-
nie - w tej sprawie pomoże Damian Jerszyński pod adresem: 
damian@tarnowskie-termy.pl. Te dwie sekcje to wspólna ini-
cjatywa GKS Tarnovii i Tarnowskich Term.

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne to projekt współfinanso-
wany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

~Jakub Brodewicz

Tartan League:
lider się umacnia
W lipcu zakończyła się szósta kolejka rozgrywek 

Tartan League. Hitem pierwszej w rundzie re-
wanżowej serii spotkań był pojedynek pierw-
szej i drugiej drużyny na półmetku sezonu 

– Sportingu TP z 9 Trefl. Dla Sportingu była to okazja do re-
wanżu za porażkę w niedawnym meczu pucharowym, w któ-
rym po dogrywce górą była „Dziewiątka”. Rewanż wypadł 
okazale – zwycięstwo 8:3 po dobrym meczu obu ekip zapew-
niło utrzymanie i wzmocnienie pozycji STP na szczycie tabeli.

Okolicznością sprzyjającą wspomnianemu umocnieniu było 
zgubienie punktów przez trzecią drużynę ligi – Galacticos TP 
w starciu z ostatnimi w tabeli Zachodnimi Lwami. Obie poło-
wy zakończyły się remisami, a ostateczny wynik – sensacyjne 
4:4 pozwoliło na awans na drugą lokatę, ale oddaliło Galac-
ticos na 3 punkty od szczytu tabeli. Jednocześnie remis dał 
Lwom pierwszy punkt w sezonie i zakończenie trwającej od 
listopada 2017 passy porażek.

Równolegle rozegrano kolejną rundę Tartan Cup. W syste-
mie do dwóch przegranych przyszła kolej na pojedynki drużyn 
dotąd niepokonanych:

2. runda Tartan Cup: Galacticos TP – Pavilon CF 6:3 (4:1) 
Dynamo Wschód - 9 Trefl 8:3 (4:1)

Zwycięzcy spotkań – Galacticos i Dynamo – zmierzą się ze 
sobą w meczu, którego stawką będzie finał rozgrywek. Dru-
giego finalistę wyłoni drabinka przegranych.

Kolejny miesiąc będzie czasem pojedynków na aż trzech 
frontach. Najważniejszym wydarzeniem jest doroczny Mecz 
Gwiazd TL – 12 sierpnia na dużym boisku OSiR Tarnowo 
Podgórne zmierzą się ze sobą czternastoosobowe reprezen-
tacje Wschodu i Zachodu. Oprócz tego siódma kolejka roz-
grywek ligowych, której najważniejszym akcentem będzie ko-
lejny mecz na szczycie – Sporting zagra z Galacticos i druga 
runda drabinki przegranych TC.

Wszystkie zapowiedzi i wyniki meczów na bieżąco podaje-
my na naszym fanpage’u pod adresem fb.com/TartanLeague

 ~TL
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  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
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DAM PRACĘ
• Kobietę do zakładu tworzyw sztucz-
nych przyjmę, Przeźmierowo 61 652 
93 53
• Krawcowe lub szwaczki zatrudnię do 
zakładu w Przeźmierowie . Praca stała. 
500 10-99-66
• Poszukuję opiekunki z doświad-
czeniem, która zaopiekuje się dwój-
ką dzieci (5 i 7 lat) od poniedziałku 
do czwartku przez około 3-4 godziny 
dziennie. Niezbędne jest posiadanie 
prawa jazdy oraz samochodu - ko-
nieczny będzie odbiór córki z przed-
szkola w Przeźmierowie i dowóz do 
domu w Baranowie. Zależy mi na dłuż-
szej współpracy. Osoby zainteresowa-
ne proszę o kontakt tel.: 696720493.”
• Zatrudnimy mobilne panie do sprzą-
tania biur w Przeźmierowie i okolicy. 
Praca w godzinach rannych lub popo-
łudniowych. Wymagane doświadcze-
nie. Tel. 603 635 878
• Praca na produkcji w drukarni w Ru-
mianku z możliwością przyuczenia, 
system jednozmianowy, kontakt : 
CV na adres paulina@akcygraf.pl lub 
695673762
• Przyjmę kosmetyczkę z doświadcze-
niem (50%) - 574 405 200
• Pracownik gospodarczy w Sadach. 
Pełen etat- umowa o pracę.Tel. 661-
966-715
• Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 
w Przeźmierowie poszukuje pielę-
gniarki tel.: 665 356 424, 518 902 976

• Poszukuję opiekunki do dwuletniego 
dziecka od września w Tarnowie Pod-
górnym. Tel. 660-912-431 lub 535-966-
906
• Zatrudnię przy zbiorze jabłek -wrze-
sień, październik (okolice Amazona) - 
501 94 93 06
• Kierowce C + E zatrudnię, mile wi-
dziany obcokrajowiec tel. 723 401 060
• Potrzebne osoby do zbioru śliwek. 
Zbiór od ok. 20 sierpnia do końca 
września. tel. 695-553-953
• SZUKAM PRACY
• Proponuję uslugi sprzatania (pranie, 
prasowanie) . Proszę o kontakt + 48 
734 031 013 viber lub whatsapp ( + 38 
096 949 18 74 )
• Zaopiekuję się osobą starszą lub cho-
rą w pełnym wymiarze godzin. Posia-
dam doświadczenie. Tel. 533-696-051
• Zaopiekuję się dzieckiem lub dziećmi 
w pełnym wymiarze godzin. Posiadam 
doświadczenie. Tel. 533-696-051
• Wykonam wszystkie prace ogrodo-
we. Tel. 667 069 745
• Kierowca kat. C, doświadczenie wy-
wrotka, szuka pracy 694 043 808
• Szukam pracy, sprzątanie, opieka 
nad dziećmi/osobą starszą, doradca 
klienta lub w ogrodnictwie. Przeźmie-
rowo i okolice tel. 732651673
• Pomoc kuchenna szuka pracy, Prze-
źmierowo - okolice. 507 678 923

Firma z branży pokryć dachowych 
DEK-POL Sp. z o.o.

posiada do wynajęcia w nowym biurowcu w Parku Technologicznym 
Sowia pomieszczenie biurowe o powierzchni 14,5 lub 22 m2.

Idealne dla architekta, kosztorysanta, projektanta z branży budowlanej.
Internetowe łącze światłowodowe 50/50 GB, Wi-Fi, telefonia VOIP

Zainteresowanych wynajmem prosimy o kontakt:
ul. Sowia 13 E, 62-080 Tarnowo Podgórne, sekretariat@dek-pol.com.pl

tel. 512 305 433

 tel. 61 8142 745

Krawcowe
i pomoce krawieckie zatrudnię

Praca Przeźmierowo

Zatrudnimy
osoby do sprzątania

w Tarnowie Podgórnym
hali produkcyjnej (branża spożywcza)

praca na 3 zmiany wg. gra�ku,
oraz

osobę do sprzątania biur,
praca od Pn do Pt.

Więcej informacji
pod tel. 600 097 015 i 662 272 781

Hotel Edison w Baranowie
zatrudni Panią lub Pana

do prac biurowych na 3/4 etatu 
Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało m.in.: 

przygotowanie dokumentacji związanej
z zatrudnianiem obcokrajowców, wizyty w urzędach,

praca z systemem gastronomicznym przy 
ewidencjonowaniu faktur, inne prace administracyjne 

związane z bieżącą działalnością hotelu.

Od kandydata oczekujemy sumienności, odpowiedzialności, dobrej 
organizacji pracy oraz prawa jazdy kategorii B. Mile widziane własne 
auto oraz doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac biuro-
wych. Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie CV na 
adres:

recepcja@hoteledison.com.pl
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, zgodną z art. 13 
RODO, zamieszczoną na stronie www.hoteledison.com.pl.

Serdeczne wyrazy współczucia dla Andrzeja 
Sołtowskiego z powodu śmierci 

MAMY
składa sołtys Mieczysław Paczkowski,  
Rada Sołecka oraz Radni z Baranowa

Naszej Koleżance Barbarze Mocnej  
szczere wyrazy współczucia po stracie 

MAMY 
składa Dyrektor Pałacu Jankowice  

i grono współpracowników

Naszemu Koledze Piotrowi Nobikowi 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MAMY 
składają Dyrekcja i Pracownicy Samorządowej 
Szkoły Muzycznej I st. w Tarnowie Podgórnym
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Enea Operator sp. z o.o./Oddział Dystrybucji Poznań/Rejon Dystrybucji Szamotuły/Dział Majątku Sieciowego/ 
Posterunek Energetyczny Tarnowo Podgórne informuje, iż poszukuje pracownika na stanowisko:

ELEKTROMONTER POGOTOWIA
ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 
•  Wykonywanie zabiegów eksploatacyjnych na sieci oraz prowadzenie 

dokumentacji eksploatacyjnej,
•  Wykonywanie zabiegów eksploatacyjnych na sieci WN i SN oraz prowadzenie 

dokumentacji eksploatacyjnej w zakresie przekazanych kompetencji,
•  Realizacja i współudział przy wykonywaniu czynności ruchowych oraz 

usuwanie akutków awarii sieciowych na sieci SN i nn,
• Realizacja odbiorów technicznych dla sieci nn,
• Przygotowywanie danych do oceny stanu technicznego sieci SN i nn,
• Aktualizacja systemu informacji o sieci,
•  Wykonywanie doraźnych prac, w tym awaryjnych, zleconych w zakresie 

funkcjonowania układów pomiarowych.
WYMAGANIA:
• Wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe o profilu elektrycznym
•  Uprawnienia ,,E” w zakresie eksploatacji sieci elektroenergetycznej bez 

ograniczenia wysokości napięcia

• Prawo jazdy kat B
• Zdolność do pracy na wysokości
 CECHY O SOBOSWOŚCI: 
• Umiejętność pracy w zespole
• Dobra organizacja pracy
• Samodzielność w działaniu
• Systematyczność
• Obowiązkowość
• Sumienność
• Rzetelność
INFORMACJE:
• Przewidywany termin zatrudnienia – wrzesień 2018
• Miejsce pracy – Tarnowo Podgórne
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:  
rekrutacje.operator@enea.pl w tytule wiadomości wpisując ,,123- OD5- PE 
Tarnowo Podgórne Elektromonter Pogotowia”. Informujemy, iż skontaktujemy 
się z wybranymi kandydatami. 

Załączając swoją aplikację CV prosimy o dopisanie klauzuli:
1) „Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią Informacji Administratora danych umieszczoną 
pod powyższym ogłoszeniem rekrutacyjnym, w tym z informacją o celach przetwarzania moich 
danych osobowych oraz przysługujących mi prawach w związku z przetwarzaniem moich danych 
osobowych”.
Jeżeli zamieszczasz w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące 
imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres 
do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, prosimy 
o umieszczenie dodatkowo następującej zgody:
2) „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych 
w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy) zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia 
i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.
Informacja Administratora danych:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu przy 
ul. Strzeszyńskiej 58, kod pocztowy 60-479 (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony 
Danych: eop.iod@enea.pl.
2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez 
Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko
wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
 a)  wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy 

(art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich 
podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;

 b) w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przez zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit. b) RODO;
 c)  Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a) - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na 
dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest 
dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody 
nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może 
stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego 
rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.

 d)  ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa 
prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora 
usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom 
świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego 
zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
5. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 a)  dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, b) ich sprostowania – 

w granicach art. 16 RODO,
 c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 d)  ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 

RODO,
 f)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO - w granicach art. 21 RODO,
 g)  cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie 
Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań 
Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eop.iod@enea.pl.
6. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

NOTI to polska marka mebli tapicerowanych, która powstała 
w 2005 r. wykorzystując ponad 30-letnie doświadczenie właścicie-
la oraz pasję i wiedzę z najlepszego wzornictwa. 

W związku z dynamicznym rozwojem poszukuje, do fabryki  
w Tarnowie Podgórnym, osób na stanowiska:

Krawiec/Krawcowa | Tapicer
Pracownik produkcyjny

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres:  
biuro@noti.pl lub dostarczenie na Recepcję, przy ul. Sowiej 19 w Tarno-
wie Podgórnym. Z kandydatami spełniającymi wyżej wymienione kryteria 
skontaktujemy się telefonicznie.

W wysyłanych aplikacjach prosimy o zamieszczenie klauzuli: 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NOTI Sp. 

z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Sowia 19, w celach rekrutacyjnych, 
w tym w celu przysyłania przez ww. podmiot korespondencji związanej z procesem 
rekrutacyjnym na mój adres e-mail wskazany w formularzu oraz na otrzymywanie 
informacji związanych z procesem rekrutacyjnym drogą elektroniczną.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Przyjmuję do wiadomości, że moja zgoda może zostać przeze mnie cofnięta 

w dowolnym momencie, a także posiadam dostęp do moich danych osobowych.
4. Zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej, w tym z in-

formacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu 
do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Wymagania:
• doświadczenie na podobnych stanowiskach,
• sprawność manualna,
• dokładność, sumienność i terminowość,
• umiejętność pracy w zespole i indywidualnie,
• zaangażowanie i motywacja do pracy.
Oferujemy:
•  możliwość przyuczenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
•  stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• wynagrodzenie stałe i premię zależną od wyników pracy,
• profesjonalne narzędzia pracy,
• pracę przy uznanych projektach,
• dofinansowanie pakietu sportowego.



54    | sąsiadka~czytaj | sierpień 2018

~ reklamy

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

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

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

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

D
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

Usługi brukarskie
i remontowe

501 617 969

www.next.nieruchomosci.pl

SPRZEDAŻ, ZAKUP, NAJEM
 

NIERUCHOMOŚCI
DORADZTWO KREDYTOWE
Zadzwoń i poznaj naszą ofertę!

tel. 669-088-199

ul. Meissnera 2/U2, 60-408 Poznań

ZIOŁOLECZNICTWO
AKUPUNKTURA

ŚWIECOWANIE USZU
Możliwość dojazdu do Klienta

 Gabinet Tarapii, tel. 789 298 397
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tel. 509 393 714tel. 509 393 714

• wywóz biomasy
• sprzątanie po budowach
• wycinka drzew
• rębakowanie gałęzi
• deratyzacja, dezynfekcja
• gazowanie zbóż

Wyprzedaż materacy
z magazynu fabrycznego

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

sobota: 1 i 22 września w godzinach 10.00 – 12.00
środa: 5, 12, 19, 26 września w godzinach 15.00 – 18.00
sobota: 6 i 27 października w godzinach 10.00 – 12.00
środa: 3, 10, 17 października w godz. 15.00 – 18.00 

w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Staszica 39 w magazynie C3 (położo-
nym na lewo od wjazdu w drugiej linii budynków) odbędzie się wyprzedaż 
fabrycznie nowych materacy piankowych marki „Dunlopillo” różnych roz-
miarów (w cenach 350,-zł  za materac jednoosobowy: 80;90;120/200cm 
i 700,-zł za materac dwuosobowy: 140;160;180/200cm) oraz topperów 
(50zł za rozmiar 90/200cm i 100,-zł za rozmiar 140/200cm), pokrowców 
do materacy i topperów (30,-zł za sztukę niezależnie od rozmiaru), stelaży 
i materiałów do produkcji materacy (brzegi, zamki błyskawiczne, lamówki, 
taśmy).
Szczegóły oferty: tel. 516 - 167 - 118, mail: ryszard.manikowski@gmail.com 

Serwis
i naprawa kotłów

512 193 302

Firma produkcyjna
w związku

z dynamicznym rozwojem

poszukuje

POMIESZCZENIA
MAGAZYNOWEGO

o pow. 200-500 m2

w okolicach  
Tarnowa Podgórnego

tel. 61 89 66 480
biuro@noti.pl
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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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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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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

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h GEODETA
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 
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Piotr Zaradny 
Agencja PZU w Przeźmierowie 
ul. Rynkowa 75C (Pasaż 1-sze piętro)
tel. 510 452 100  
pzaradny@agentpzu.pl 

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

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488

UNILINGUA
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

ANGIELSKI
NIEMECKI • HISZPAŃSKI

WŁOSKI • FRANCUSKI

Przeźmierowo, ul. Leśna 7
tel. 506 929 653

zajęcia grupowe i indywidualne
przygotowanie do matury i egzaminów

Zajęcia dla dzieci i dorosłych

SKŁAD
W¢GLAW¢GLAW¢GLA

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

ZAPRASZAMY

W
YSOKA JA

KOŚĆ

NISKIE CENY
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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

NOWA INWESTYCJA

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

możliwość zaadoptowania poddasza (40m2)

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

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

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

(SZKOŁA PODSTAWOWA)
tel. 794 905 146

JĘZYK ANGIELSKI
KOREPETYCJE DLA DZIECI

Wynajmę na okres zimowy 
ciągnik rolniczy z opera-
torem do odśnieżania - 

SADY. Tel. 661-966-715
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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.

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

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!

Oddam 
ziemię

516 066 984
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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%
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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

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

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

TRENING
ASERTYWNOŚCI





Lato 
w Pałacu Jankowice


