
sąsiadka ~ czytaj
Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne / nr 7 (340) / lipiec 2019 / ISSN 1730-4318  www.sasiadka-czytaj.pl

Baranowo  Batorowo  Ceradz Kościelny  Chyby  Góra  Jankowice 

Kokoszczyn  Lusowo  Lusówko  Przeźmierowo  Rumianek  Sady 

Sierosław  Swadzim  Tarnowo Podgórne  Wysogotowo 

Pokaz Artylerii Brackiej - str. 25

Letnia promocja na Termach - str. 15



2    | sąsiadka~czytaj | lipiec 2019

~ 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

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba przyjmuje:  
w Urzędzie Gminy w pon. 15.00-17.00, w czw. 9.00-11.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

Telefony alarmowe
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Komisariat Policji Tarnowo Podgórne 61 841 48 60
Komenda Miejska Policji (Poznań) 61 841 56 11
Straż Gminna Tarnowo Podgórne 61 814 79 86 
Komenda Miejska Straży Pożarnej 61 821 53 00
Ochotnicza Straż Pożarna Tarnowo Podgórne 61 814 69 98
Przychodnia Lekarska SALUBER  
Tarnowo Podgórne

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX – Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA – Przeźmierowo

61 814 20 41

Przychodnia Lekarska TOPMED – Lusówko 61 225 80 70
Pielęgniarsko-Położniczy OMŚ-R Systema 
Tarnowo Podgórne

668 694 962
668 694 963

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo 61 652 41 17
Komunikacja TPBUS 61 814 67 93
Tarnowska Gospodarka Komunalna 
TP-KOM Tarnowo Podgórne

61 814 64 30

Serwis wod-kan 507 024 054
Pogotowie gazowe G.EN. GAZ ENERGIA  
(numer całodobowy)

800 909 909

Starostwo Powiatu Poznańskiego 61 841 05 00
Urząd Pocztowy Tarnowo Podg., ul. Rokietnicka 885 870 477

61 8180 831, 61 8180 840
Urząd Pocztowy Tarnowo Podg., ul. Poznańska 61 818 08 34
Urząd Pocztowy Przeźmierowo,  
ul. Modrzewiowa

887 853 689 
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831 

Agencja Pocztowa  
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51 
801 333 444

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

61 814 69 52

112 Szanowni Państwo!
Wakacje – wypoczywajmy zatem! A atrakcyjnych 

propozycji w naszej Gminie nie brakuje. Przed nami 
arcyciekawe wydarzenie – 27 lipca Kurkowe Brac-
two Strzeleckie zaprasza na pokaz artylerii czarno-
prochowej! W 700-lecia w Tarnowie Podgórnym bę-
dzie barwnie, militarnie, kurkowo i zapewne trochę 
głośno (zwłaszcza w czasie kanonady) – szczegóły na 
plakacie. 

Zapraszamy także do Pałacu Jankowice na wy-
stawę prac Juliusza i Wojciecha Kossaków – dzieła 
tych wybitnych malarzy mamy teraz na wyciągnięcie 
ręki, to zatem obowiązkowy punkt wakacyjnego wy-
poczynku! 

W trakcie wakacji warto zajrzeć do Tarnowskich 
Term, gdzie do 30 sierpnia mieszkańcy mogą skorzy-
stać z letniej promocji – by korzystać z niższych cen 
biletów do strefy basenów, saun i klubu fitness wy-
starczy okazać Kartę Mieszkańca!  

Zapraszam do lektury!
~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

 
 

SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !!! 
 

 

1. Masz zaproszenie na pokaz sprzedażowy?  
NAJLEPIEJ Z NIEGO NIE KORZYSTAJ. 

2. Jeśli jednak poszedłeś na pokaz i musisz na nim coś podpisać –  
ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ. Najlepiej nic nie podpisuj 
bez konsultacji z bliskimi, prawnikiem czy inną zaufaną osobą.  

3. Gdy decydujesz się na podpisanie jakiś dokumentów –  
PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE.  

4. Pamiętaj, że NA MANIPULACJĘ MARKETINGOWĄ PODATNY JEST 
PRAWIE KAŻDY. 

5. Podpisałeś umowę na pokazie – MASZ PRAWO OD NIEJ ODSTĄPIĆ.  

PRZYDATNE ADRESY I STRONY INTERNETOWE: 
 

• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5,  
02-591 Warszawa; www.mswia.gov.pl, www.bezpiecznysenior.eu 

• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1,  
00-950 Warszawa; www.uokik.gov.pl   

• Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419,  
00-950 Warszawa 1; www.knf.gov.pl  

• Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa; 
www.bfg.pl  

• Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00 - 090 Warszawa; 
www.rpo.gov.pl   

• Federacja Konsumentów, ul. Ordynacka 11/1; 00-364 Warszawa;  
www.federacja-konsumentow.org.pl  

• strona internetowa ogólnopolskiej kampanii społecznej: www.zanim-podpiszesz.pl  
• strona internetowa ogólnopolskiego systemu bezpłatnej pomocy prawnej: 

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl  

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA  
STOWARZYSZEŃ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU  

UL. JAGIELLOŃSKA 18, 33-300 NOWY SĄCZ 
tel./fax [18] 443 57 08 

e-mail: federacjautw@interia.eu 
www.federacjautw.pl  

 CO TO JEST UMOWA  
ZAWARTA POZA LOKALEM 
PRZEDSIĘBIORSTWA? 

 

 UPRAWNIENIE DO  
ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
ZAWARTEJ POZA LOKALEM 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

 FORMA ODSTĄPIENIA  
OD UMOWY ZAWARTEJ  
POZA LOKALEM  
PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

 WZÓR ODSTĄPIENIA  
OD UMOWY ZAWARTEJ  
POZA LOKALEM  
PRZEDSIĘBIORSTWA 

BEZPIECZNY SENIOR 
BROSZURA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA 

 
UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

CO TO JEST  
UMOWA ZAWARTA  
POZA LOKALEM  
PRZEDSIĘBIORSTWA? 
 

Jest to umowa przedsiębiorcy z konsumentem 
zawarta: 
 przy jednoczesnej fizycznej obecno-

ści stron w miejscu, które nie jest 
lokalem przedsiębiorstwa danego 
przedsiębiorcy, 

 w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez 
konsumenta w okolicznościach opisanych 
powyżej, 

 w lokalu przedsiębiorstwa danego przed-
siębiorcy lub za pomocą środków porozu-
miewania się na odległość bezpośrednio 
po tym, jak nawiązano indywidualny 
i osobisty kontakt z konsumentem  
w miejscu, które nie jest lokalem 
przedsiębiorstwa danego przedsię-
biorcy, przy jednoczesnej fizycznej 
obecności stron, 

 podczas wycieczki zorganizowanej 
przez przedsiębiorcę, której celem lub 
skutkiem jest promocja oraz zawieranie 
umów z konsumentami.  

Zadanie publiczne  
jest współf inansowane  

ze środków Ministra Spraw  
W ewnętrznych i Administracji  
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~ pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Czy zmieni się coś 
w opłatach za bilety 
komunikacyjne dla 
uczniów z naszej gminy 
dojeżdżających do szkół 
w Poznaniu?

Od 1 września uczniowie mieszkający na terenie naszej Gminy, a dojeżdżający 
do szkół na terenie Poznania, będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów. 
Ich karty PEKA zostaną doładowane na podstawie złożonego wniosku. Uwaga: 

przyjmowanie wniosków ruszy po 15 sierpnia, wzór wniosku dostępny w Biuletynie In-
formacji Publicznej w zakładce Wydział Obsługi Klienta / Usługi transportowe.

Czy wiadomo może już 
coś więcej o wznowieniu 
dofinansowania 
fotowoltaiki? Niestety 
nie zdążyłam skorzystać 
z dofinansowania.

Pula środków przeznaczonych w 2019 r. na Program dofinansowania fotowoltaiki 
został już wyczerpany. Przyjmowanie wniosków wznowimy w nowym roku bu-
dżetowym. 

Gdzie można nabyć 
zezwolenie na połów ryb 
na Jeziorze Lusowskim? Zezwolenie można nabyć w siedzibie PZW w Poznaniu (dane teleadresowe – tu-

taj: www.poznan.pzw.org.pl). W naszej Gminie zezwolenia są dostępne w sklepie 
„Dobre Okna” w Tarnowie Podgórnym, a także bezpośrednio w kołach wędkar-

skich: u sekretarza Koła Wędkarskiego w Tarnowie Podgórnym i u prezesa Koła Węd-
karskiego w Przeźmierowie.

W Tarnowie Podgórnym 
na przystanku Tarnowo 
Centrum została 
niedawno usunięta stacja 
Smart Station, a razem 
z nią usunięty został 
wodopój…

Stacja i wodopój, zamontowane na przystanku Tarnowo Centrum, to jedno urządze-
nie. Niestety zostało uszkodzone, dlatego zleciliśmy jego naprawę. Po jej zakoń-
czeniu całość powróci na swoje pierwotne miejsce.

Gdzie można nabyć zezwolenie na połów ryb?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
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~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Baranowo
Trwa budowa zjazdu z DK92 (w rejonie Hotelu Inter)

Trwa opracowanie dokumentacji oraz uzgodnienia z m. 
Poznaniem na budowę ul. Letniskowej

Trwa opracowanie dokumentacji oraz uzgodnienia z m. 
Poznaniem w sprawie realizacji ul. Nad Miedzą (w grani-
cach m. Poznania)

Trwa opracowanie koncepcji przebudowy ul. Platynowej

Batorowo
Trwa opracowanie dokumentacji dla budowy chodnika 
w ul. Batorowskiej

Ceradz Kościelny
Otwarto oferty w przetargu na wybór wykonawcy budo-
wy kolejnego etapu chodnika w ul. Kalwowskiej 

Podpisano umowę na remont szkoły podstawowej 

Podpisano umowę na remont ogrodzenia wokół budyn-
ku przy ul. Bukowskiej 3

Trwa projektowanie ul. Orła

Chyby
Trwa opracowanie projektu przebudowy ul. Kasztano-
wej 

Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na wy-
konanie poszerzenia wyjazdu z ul. Szkolnej

Góra
Trwa budowa II etapu ścieżki rowerowej do Tarnowa 
Podgórnego

Jankowice
Trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy 
oświetlenia ścieżki rowerowej do Tarnowa Podgórnego

Kokoszczyn 
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę II etapu 
ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kokoszczyn z Tarno-
wem Podgórnym

Lusowo
Wybrano wykonawcę przebudowy ul. Truflowej

Otwarto oferty w przetargu na wybór wykonawcy bu-
dowy oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Poznańskiej 
w kierunku Sadów

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

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę ul. 
Leszczynowej

Trwa rozbudowa placu zabaw na os Rozalin

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę ul. 
Rejsowej i części ul. Wioślarskiej

„Pojednanie” we Fronreute
W terminie od 30 maja do 2 czerwca przedstawiciele Stowarzyszenia „Po-

jednanie Tarnowo Podgórne – Blitzenreute” oraz Gminy Tarnowo Pod-
górne brali udział w corocznych obchodach Blutfreitag w Weingarten. 

W trakcie kilkudniowego pobytu oprócz niezwykłej procesji w malowniczym Wein-
garten mogliśmy zapoznać się z najnowszymi inwestycjami na terenie partnerskiej 
gminy oraz poznać historię pierwszych osadników w okolicach jeziora Schrecken-
see. Pod koniec lipca Stowarzyszenie „Pojednanie Tarnowo Podgórne – Blitzenreu-
te” będzie gospodarzem corocznej wymiany partnerskiej. ~ Małgorzata Mleczak

Zakończyła się budowa Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Tarnowie 
Podgórnym. Przy ul. 27 Grudnia 

powstał nowoczesny obiekt, w którym 
zajęcia rozpoczną się już od sierpnia. 
Teraz uczestnicy Warsztatów prowadzo-
nych przez Stowarzyszenie Osób Nie-
pełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR, 
przeprowadzają z pomieszczeń w Bara-
nowie.

Przestrzeń Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej została podzielona na cztery strefy 
funkcjonalne: 

- warsztaty: pracownie głośne (stolar-
ska, ceramiczna, ogrodowa i wikliniar-
ska) i ciche (krawiecka i tkaniny, kompu-
terowa, edukacyjna i plastyczna), 

- pracownia gospodarstwa domowego 
(w formie kuchni, dla 8 osób) oraz mu-
zyczna, 

- sala wielofunkcyjna (na co dzień ja-
dalnia, do wykorzystania również jako 
sala teatralna, muzyczna, konferencyjna 
i balowa),

- strefa zamieszkania zbiorowego – ho-
stel (dwa pokoje, każdy dla 1- 2 osób z ła-
zienką i aneksem kuchennym, dostosowa-
nymi do potrzeb niepełnosprawnych).

Budynek został zaprojektowany przez 
pracownię architektoniczną Consultor, 
a wykonawcą była firma REMO-BĄ-
CZYK. Koszt budowy to 5,5 mln zł – 
w całości został pokryty z budżetu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. ~ ARz 

WTZ się przeprowadza!
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~ aktualności

Jest czerwiec 1940 roku. Od kilku miesięcy z Warszawy 
w stronę Palmir podążają samochody ciężarowe. Wio-
zą umęczonych torturami ludzi z warszawskich więzień. 

Kiedy zdają sobie oni sprawę, że jest to ich ostatnia podróż 
próbują pozostawić po sobie jakiś ślad. Wyrzucają po drodze 
różne przedmioty osobiste. Są ofiarami eksterminacyjnej ak-
cji o kryptonimie AB, która miała zniszczyć polską inteligen-
cję, ludzi aktywnych społecznie, elit kulturalnych i politycz-
nych, potencjalnych przywódców walki opozycyjnej, a więc 
szczególnie niebezpiecznych. Wśród ofiar możemy znaleźć 
nazwisko Janusza Kusocińskiego – sportowca, olimpijczy-
ka, Macieja Rataja – marszałka Sejmu, Jana Pohoskiego – 
wiceprezydenta Warszawy i wielu innych znanych postaci. 
Dziś na cmentarzu w Palmirach znajduje się 2115 grobów, 
ofiar 21 masowych egzekucji na tych terenach. Na większo-
ści z nich widnieje tabliczka z napisem NN. Tam znajduje się 
grób Agnieszki Dowbor Muśnickiej, córki drugiego przywód-
cy Powstania Wielkopolskiego – generała Józefa Dowbor Mu-
śnickiego. W 2015 r. delegacja Towarzystwa Pamięci GJDM 
w Lusowie uhonorowała mogiłę Agnieszki ustawiając na niej 
tablicę z jej imieniem i nazwiskiem. W ten sposób przywró-

W trosce o dzieci Gmina Tarnowo Podgórne wyposa-
żyła 4 publiczne przedszkola w oczyszczacze po-
wietrza.  Każde urządzenie wyposażone jest w trzy 

filtry oraz czujniki, które dostosują pracę do panujących w da-
nym pomieszczeniu warunków.

– Zanieczyszczone powietrze jest najbardziej szkodliwe 
dla najmłodszych, gdyż ich układ odpornościowy nie jest 
w pełni wykształcony i chłonie wszystkie trujące substan-
cje – mówi Wójt Tadeusz Czajka. – Dlatego warto, aby 

nasze pociechy przebywały w czystym i bezpiecznym śro-
dowisku. 

Urządzenia  trafiły do następujących placówek: 
- „Pod Wesołą Chmurką” w  Tarnowie Podgórnym – 9 szt.,
- Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku – 5 szt.,
- „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie – 11 szt.,
- „Mali Odkrywcy” w Baranowie – 6 szt.
Oczyszczacze zostały zamontowane 17 czerwca. Na ich za-

kup Gmina przeznaczyła 43 260 zł. ~ WIKOŚ

Wyjazd do Palmir

cono tożsamość spoczywającej tam osobie. Było to możliwe 
dzięki 12-letnim staraniom Anny Grajek.

Od tego czasu Towarzystwo Pamięci Generała Józefa 
Dowbor Muśnickiego w Lusowie organizuje wyjazdy do Pal-
mir, by uczcić pamięć Agnieszki. W tym roku oprócz człon-
ków Towarzystwa w wyjeździe brała udział młodzież z Li-
ceum i Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym. Obecna 
też była delegacja z Gminy Tarnowo Podgórne, która współ-
organizuje wyjazd oraz dyrektor Muzeum Powstańców Wlkp. 
w Lusowie Michał Krzyżaniak. W uroczystości na cmentarzu 
brał też udział przedstawiciel 17. Brygady Zmechanizowanej 
im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Międzyrzeczu 
mjr Mirosław Janusek. Dużą atrakcją jest przejazd motocy-
klistów, prowadzonych przez Wójta Tadeusza Czajkę, stano-
wiący eskortę autokaru (w tym roku wziął w niej udział m.in. 
burmistrz Opalenicy  Tomasz Szulc).

W programie uroczystości było odśpiewanie Hymnu Państwo-
wego oraz Roty. Głos zabrała prezes Towarzystwa Zofia Smo-
larz oraz Wójt. Delegacje na grobie Agnieszki złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze. Uczczono również groby dwóch Powstańców 
Wielkopolskich, którzy spoczęli na palmirskiej ziemi.

Po zakończeniu uroczystości uczestnicy wyjazdu mieli oka-
zję zapoznać się z eksponatami zgromadzonymi w Muzeum 
w Palmirach. Na wszystkich zwiedzających wywarły one 
ogromne wrażenie. 

Na zakończenie przypominamy słowa, które nieznany wię-
zień wyrył na ścianie celi nr 6 w więzieniu w dawnej siedzibie 
Gestapo w alei Szucha, a które obecnie można przeczytać na 
kamieniu przy wejściu na cmentarzu w Palmirach: 

Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować,
jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć.

~ Aleksandra Ludwiczak, fot. Nikola Wypuszcz

Oczyszczacze powietrza
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~ aktualności

Przeźmierowo
Trwa przebudowa szkoły podstawowej

Trwają odbiory na budowie ul. Dolina (od ul. Łanowej do 
ul. Leśnej)

Opracowano dokumentację na wykonanie nawierzchni 
ul. Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej nawierzchni 
z kostki w okolicy ul. Folwarcznej); trwają prace projek-
towe dotyczące przebudowy gazociągu  

Złożono w Starostwie Powiatowym dokumentację pro-
jektową wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę kor-
tów tenisowych

Otwarto oferty w przetargu na przeniesienie stacji trans-
formatorowej i likwidację kolizji w związku z przyszłą bu-
dową Centrum Integracji Obywatelskiej

Sady
Podpisano umowę z wykonawcą przebudowy ul. Malwo-
wej – I etap

Swadzim
Trwa projektowanie dróg osiedlowych

Sierosław
Trwa procedowanie wniosku o uzyskanie zezwolenia na 
budowę II etapu ścieżki pieszo- rowerowej do Lusówka

Otwarcie ofert w II przetargu na rewitalizację Pałacu 

Otwarcie ofert w przetargu na wybór wykonawcy oświe-
tlenia na ul. Leśnej i Polanki

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

Trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy ka-
nalizacji deszczowej w ul. Rolnej (I etap)

Trwają odbiory na budowie kortów tenisowych

Podpisano umowę z wykonawcą przebudowy ul. Malwo-
wej i Pl. Margaretek

Trwają prace przy budowie wschodniej obwodnicy

Wysogotowo
Trwa projektowanie ul. Pszennej i Batorowskiej

Pozostałe
Trwa budowa Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo 
Podgórne 

Zakończono budowę Warsztatów Terapii Zajęciowej

Sprawdź, 
co się dzieje 

w Twojej 
miejscowości

Minęło zaledwie kilka tygodni od wiosennego spotkania, na którym miesz-
kańcy Lusowa pożegnali Marzannę, a na tablicach ogłoszeniowych poja-
wiło się intrygujące zaproszenie: 22 czerwca nad jeziorem dla mieszkań-

ców w wieku od 1 do 100 lat Rada Sołecka organizuje Noc Świętojańską.
Zaplanowano animacje dla dzieci, dorosłe panie i młodzież plotły wianki, męż-

czyźni o wadze od 10 do 100 kilogramów uczestniczyli w grach sprawnościowych, 
były zawody i nagrody. Duży doping i mnóstwo śmiechu. Wszystko przebiegało bar-
dzo sprawnie ku ogólnej radości i wesołości. Didżej zjednał sobie dzieci umożliwia-
jąc im granie na gitarach – wprawdzie rozstrojonych, ale disco było urocze! 

Nie zabrakło również smakowitego jadła i napojów. Naturalnie królowały pyszne 
słodkie wypieki.

Słońce schylało się już ku zachodowi, gdy zabrzmiała stara, biesiadna piosenka 
„wiła wianki i rzucała je do falującej wody…”. Ruszyło rozbawione towarzystwo ku 
brzegowi jeziora. Posiadacze wianków wypełnili pomost. Oj, chwiał się i skrzypiał 
niebezpiecznie. Na szczęście na tafli lusowskiego jeziora płynęły ku zachodowi tyl-
ko wianki lusowianek… 

Zabrzmiała taneczna muzyka. Dorośli mieszkańcy Lusowa bawili się do godziny 
2 w nocy. A dzieci śniły o wiankach w Noc Świętojańską!

Radzie Sołeckiej dziękujemy za sprawną organizację i radosną atmosferę. Spo-
dziewamy się dalszych nowych atrakcji. Przyjdziemy na pewno.

~ Anna Lusowska

Wiły wianki i rzucały je  
do falującej wody...
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Wyniki sprawdzianu ósmoklasisty [%] 
Nazwa szkoły Język polski Matema-

tyka
Język an-

gielski
Szkoła Podstawowa nr 1 
w Tarnowie Podgórnym nie było 8. klasy

Szkoła Podstawowa nr 2  
w Tarnowie Podgórnym 66,00 51,00 65,00

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie 61,51 45,78 61,48
Szkoła  Podstawowa  
w Ceradzu Kościelnym 54,70 53,80 51,90

Szkoła Podstawowa w  Lusówku 56,27 49,00 67,95
Szkoła  Podstawowa w  Lusowie 64,93 62,51 71,90
Szkoła Podstawowa w Baranowie 72,16 53,12 74,57
Gmina 64,64 52,89 67,41
Powiat Poznański 64,09 48,07 64,96
Województwo 61,04 43,07 56,28
Kraj 63,00 45,00 59,00

 

Wyniki egzaminów gimnazjalisty i ósmoklasity

W tym roku ostatni raz prze-
prowadzony został egzamin 
gimnazjalny, natomiast po 

raz pierwszy – egzamin ósmoklasisty. 
Centralna Komisja Egzaminacyjna wła-
śnie ogłosiła tegoroczne wyniki. 

Poniżej pokazujemy wyniki, jakie 
średnio uzyskali uczniowie poszczegól-
nych szkół z terenu naszej Gminy w po-
równaniu do średnich w Gminie, Powie-
cie Poznańskim, województwie i kraju. 
Przypomnijmy, że uzyskane wyniki oraz 
oceny uzyskane na świadectwie liczą się 
w rekrutacji do szkół średnich. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego [%]

 Szkoła Podstawowa nr 2 
w Tarnowie Podgórnym

Szkoła Podstawowa  
w Baranowie Gmina Powiat  

Poznański woj. kraj

Język polski 63,09 63,70 63,32 64,17 61,23 63,00
Historia i WOS 64,65 63,20 63,94 62,11 58,03 59,00
Matematyka 51,27 44,20 47,95 45,34 41,33 43,00
Przyrodnicze 53,62 51,50 52,54 52,33 49,00 49,00
Jęz. angielski (poz. podst.) 72,99 79,50 76,26 73,87 66,36 68,00
Jęz. angielski (poz. rozszerz.) 57,27 60,70 59,10 58,26 51,06 53,00

~ ARz (info OZK) 

Mieszkanka naszej Gminy Agniesz-
ka Starzonek zajęła III miejsce 
w ogólnopolskim konkursie na 

najlepszą pracę magisterską z zakresu roz-
woju obszarów wiejskich organizowanym 
przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 
PAN oraz Fundację Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej. Wcześniej jej praca 
zajęła pierwsze miejsce w środowiskowym, 
międzyuczelnianym konkursie, przygoto-
wanym pod patronatem firmy BIOFARM 
w roku akademickim 2016/2017. Pani 
Agnieszka pisała na temat atrakcyjności in-
westycyjnej wybranych gmin ościennych 
Poznania. W swojej pracy oceniała także 
potencjał naszej Gminy.

Uroczystość wręczenia nagród miała 
miejsce 3 lipca w Warszawie. Na co dzień 
Agnieszka Starzonek jest pracownikiem na-
szego Urzędu Gminy. Gratulujemy!

~ ARz

„Magisterka” z nagrodą
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Przez trzy słoneczne dni, 14 – 16 czerwca świętowaliśmy 
Dni Gminy Tarnowo Podgórne! Obchody rozpoczęli-
śmy międzynarodową konferencją poświęconą anga-

żowaniu młodzieży w życie społeczności lokalnych, w której 
udział wzięli także przedstawiciele gmin partnerskich i za-
przyjaźnionych z Łotwy, Litwy, Ukrainy, Niemiec i Polski. 
Po niej Młodzieżowa Rada Gminy zaprosiła wszystkich na 
Galę „Młode Lwy”, podczas której utalentowani nastolatko-
wie odebrali nagrody w kategoriach Młody Naukowiec, Mło-
dy Sportowiec, Młody Artysta i Młody Społecznik. 

Tradycyjnie weekendowe świętowanie jako pierwsi rozpo-
częli miłośnicy turystyki samochodowej, którzy wczesnym 
sobotnim przedpołudniem wyruszyli na trasę Turystycznego 
Rodzinnego Rajdu z Lwem. Ciekawe zadania oraz atrakcje 
przygotowane przez organizatorów mile zaskoczyły uczestni-
ków. W tym samym czasie, na plaży w Lusowie rozpoczynał 
się III Grand Prix w Siatkówce Plażowej – zawodnicy przyje-
chali z całej Polski i nie straszny był im upał.

Natomiast w Tarnowie Podgórnym cały weekend warto było 
spędzić na festynie w Parku 700-lecia. W sobotę, 15 czerwca, 
jako pierwsza na scenie wystąpiła CLEO, która od pierwszych 
chwil roztańczyła publiczność. Potem program dedykowany 
był przede wszystkim najmłodszym: byli klauni i występy 
utalentowanych rówieśników. Równocześnie na placu festy-
nowym na gości w każdym wieku czekało wiele atrakcji: mia-
steczko rowerowe, wystawa zabytkowych samochodów i po-
jazdów rolniczych, dmuchańce i wesołe miasteczko.

Wieczorem na scenie swój repertuar przypomniał Rafał „Pa-
nicz” Pielucha, ostro zagrał też zespół Dead Pixels. A gwiazdą 
tego dnia był zespół Varius Manx z Kasią Stankiewicz, któ-
ry zaprezentował swoje największe przeboje. Świętowanie 
pierwszego dnia zakończył nowoczesny pokaz laserowy.

Z kolei w niedzielę, 16 czerwca, piknik rozpoczął się od Pa-
rady Orkiestr Dętych – wystąpiły 4 zespoły, prezentując swe 
muzyczne umiejętności w towarzystwie mażoretek. Atrakcją 
był Aeropiknik: tu można było obejrzeć drony i nietypowe la-
tawce, spróbować swych sił w symulatorach lotów, przejść 
próbę wytrzymałościową na żyroskopie.

Dni Gminy to święto całej naszej społeczności lokalnej – 
dobrze, że te dni spędziliśmy razem!

~ ARz

Tarnowskie trzy dni pełne atrakcji
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Gmina Tarnowo Podgórne po raz drugi gościła zawod-
ników enduro z całej Polski.

Zawody Super Eunduro – bo tak nazywa się dyscy-
plina rozgrywana na torze w Rumianku – są bardzo widowi-
skowe. Składają się z serii krótkich wyścigów podczas których 
zawodnicy pokonują rozmaite przeszkody i wykonują spekta-
kularne skoki.

Wicemistrz świata Emil Juszczak ponownie udowodnił, że 
na torze Super Enduro nie ma sobie równych i trzema wy-
granymi wyścigami zapewnił sobie pewne zwycięstwo w Mi-
strzostwach Polski. Grzegorz Kargul mocno na niego napierał 
w ostatnim wyścigu i po kilku okrążeniach różnica była nie-
wielka. Juszczak jednak słynie ze swojej skuteczności i każde 
okrążenie robił bezbłędnie, od startu do mety. Duży apetyt na 
pierwszy stopień podium miał też Jan Gąsienica z Krakowa. 
Jednak po wywrotce w pierwszym wyścigu urwał rurę wyde-
chową w motocyklu, a w drugim zaliczył spektakularne salto 
przez kierownicę co przekreśliło jego szanse na zwycięstwo.

W klasie Junior gościliśmy Kacpra Baklarza, reprezentanta 
Polski na Mistrzostwach Europy Enduro, który wygrał w kla-
sie Mistrzostw Polski Junior. 

Mieszkaniec naszej Gminy również stanął na pierwszym 
stopniu podium – Dominik Jabłoński, zawodnik Dirtbike Hu-
sqvarna Team, wygrał w Pucharze Polski lic. C i jest aktual-
nym liderem w tej klasie. 

Pozostałe wyścigi były równie emocjonujące. Zwłaszcza 
klasa Hobby zapewniała mnóstwo emocji. Pomimo tego, że 
prędkość motocykli była znacznie niższa, to liczba wywrotek 
na śliskich belkach i kamieniach była znacznie większa i rów-
nie widowiskowa.

Zawody zorganizowane przez zapaleńców z Naszej Gminy 
oraz członków Motoklubu Wielkopolskiego rozniosły się sze-
rokim echem w polskim sporcie motocyklowym już rok temu, 
kiedy to liczba zawodników przeszła wszelkie oczekiwania. 
W tym roku zawodników było jeszcze więcej, a zawody przy-
ciągnęły całe rodziny z dziećmi. Spiker relacjonował przebieg 
zawodów a na miejscu została można było zjeść burgera i wy-
pić pyszną kawę.

~ Łukasz Kubicki

II Super Enduro za nami!
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Z inicjatywy Fundacji Rozwoju Talentów i naszej Gmi-
ny zorganizowana została konferencja „Między szkołą 
a pracą”. Wydarzenie miało miejsce 17 czerwca (ponie-

działek) w Pałacu Jankowice. 

Celem konferencji było stworzenie przestrzeni do wymiany 
doświadczeń oraz integracji podmiotów, które wspólnie funk-
cjonują i kształtują rynek pracy młodych osób. Rozmawiano 
na temat obecnego systemu edukacji w Polsce, pokazywano 
przykłady dobrych praktyk realizowanych przez przedstawi-
cieli szkół, pracodawców oraz instytucji publicznych. Dysku-
towano o tym, jakie korzyści niesie ze sobą ścisła współpraca 
szkół, pracodawców, doradców i samorządu lokalnego. Pod-
sumowano także dwie edycje badań oraz wyniki bieżącego 
monitoringu wskaźników gospodarczo-ekonomicznych, m.in. 
na przykładzie Gminy Tarnowo Podgórne, a także przedsta-
wiono prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawo-
dach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim 
rynku pracy. 

O współpracy przedsiębiorców i samorządowców na przy-
kładzie tworzenia oferty Zespołu Szkół Technicznych opo-
wiadał Wójt Tadeusz Czajka. Temat tarnowskiej placówki był 
także poruszany w debacie eksperckiej, która zakończyła kon-
ferencję.

~ ARz

Między szkołą a pracą

Z końcem czerwca zakończył się projekt Cafemama In-
spiria współfinansowany przez Gminę Tarnowo Pod-
górne. Od kwietnia odbyło się aż 15 spotkań, przezna-

czonych dla osób opiekujących się dziećmi. Głównie były 
to mamy z maluszkami w wieku 0-3 oraz mamy w ciąży (w 
czerwcu szczęśliwie przyszły na świat dzieci 3 uczestniczek 
projektu!). Gościliśmy też całe rodziny. W zasadzie (nie licząc 
świąt) warsztaty co tydzień prowadził inny specjalista, w 
charakterze eksperta pro publico bono zajęcia przygotowały 
też uczestniczki projektu. 

Za nami m. in. warsztaty sensoryczne, wizażu, architektu-
ry wnętrz, tworzenia dekoracji np. decoupage, hortiterapii i 
florystyczne oraz warsztaty rozwoju osobistego np. psycholo-
giczne prowadzone metodą dramy czy spotkanie dyskusyjne o 
kobiecości także w kontekście duchowym, spotkanie o nauce 
czytania maluszków) oraz rodzinny piknik. Warto nadmienić, 
że działania te realizowaliśmy także dzięki udostępnieniu sal 
przez parafię w Lusowie. Za co dziękujemy. Udało się “zain-
spirować” całe rodziny, wiemy to od nich bezpośrednio (napi-
sali nam). Bardzo miło słyszeć, że wszyscy czekają na kolejne 
warsztaty jesienią. 

Tymczasem zapraszamy do Luso-
wa co niedzielę do końca wakacji na 
bookcrossing oraz do korzystania z 
wakacyjnej biblioteczki (na wycią-
gnięcie ręki ponad 100 książek wy-
dawnictwa Media Rodzina) podczas 
społecznej akcji “Cafe Inspiria”. 
Więcej informacji na fanpage: fb @
fundacjainspiria.

~ Agata Banasiak

Cafemama Inspiria – relacje i wiedza
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29 czerwca odbył się Retro Show Traktory w Sadach 
– 2019. To projekt, który został zgłoszony przez 
Marcina Orła i  otrzymał wsparcie w ramach Bu-

dżetu Inicjatyw Społecznych (II miejsce w głosowaniu miesz-
kańców). 

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych. Najmłodsi tłumnie i z ogromnym za-
interesowaniem podziwiali zabytkowe ciągniki i samocho-

Sobota, 8 czerwca, należała uczestników „III Biesiady 
u sąsiada” zorganizowanej przy wsparciu z Budżetu 
Inicjatyw Społecznych (projekt zgłoszony przez Irene-

usza Rembalskiego zdobył najwięcej głosów mieszkańców). 
Tak jak zaplanowano impreza odbywała się w dwóch lokali-
zacjach.

Tego dnia, już skoro świt, na stawach w Baranowie zebra-
li się wędkarze, którzy rywalizowali ze sobą w zawodach na 
najlepszy połów. Rybek nie smażyli – wszystkie po zważeniu 
wróciły do stawu. Zwycięzcą został Mariusz Kaiser, który zło-
wił aż 2,34 kg ryb! Impreza połączona była z obchodami jubi-
leuszu 65-lecia Koła Wędkarskiego PZW Tarnowo Podgórne. 

Druga część dnia i „Biesiady” odbywała się na ul. Jarzębi-
nowej w Przeźmierowie. Był DJ Edek, muzyka, tańce, kon-
kursy, karkówka i nagrody. Towarzyszyły nam piękne, młode 
tancerki w strojach odpowiednio do kankana, country, disco 

Retro Show Traktory w Sadach – 2019

dy oraz samochody militarne, przyjechał także wóz strażac-
ki OSP Lusowo. Wszystkiego można było dotknąć, wszędzie 
wsiąść i pokręcić kierownicą. Ogromną atrakcją był także pa-
radny przejazd zabytkowych pojazdów ulicami naszej Gminy.

Przez cały dzień dzieci mogły bawić się na dmuchanych 
zjeżdżalni i placu zabaw. Były także food trucki  oraz sto-
iska z domowymi przysmakami, watą cukrową i popkornem. 
Wydarzenie zakończyła wspólna zabawa taneczna, do której 
przygrywał zespół Bugaje z Tarnowa Podgórnego. ~ ARz

Na Biesiadzie fajnie jest!
polo i bollywood. Najwięcej emocji, zwłaszcza wśród męskiej 
widowni, wzbudził kankan i taniec brzucha. W konkurencji 
na najlepszy taniec brzucha, po krótkiej lekcji, pierwsze miej-
sce zajęła Alicja Kaczanowska. Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się także rzuty lotkami, mimo iż niektórzy nie trafiali 
w ogóle w tarczę. Najwięcej radości, a także napięcia wzbu-
dziła konkurencja przechodzenia po skrzynkach w dwóch ze-
społach aż do sceny. Należało przenosić skrzynkę z końca na 
przód, przesuwając się do przodu, jednocześnie przy tym nie 
spadając na ziemię.

Impreza się udała, dzień był niezwykły. Wielkie brawa dla 
Ireneusza Rembalskiego za wspaniałą organizację, (wszystko 
dopięte na ostatni guzik) i ogromną pracę, którą włożył w swój 
projekt. Mieszkańcy świetnie się bawili do późnych godzin 
nocnych. 

~ Lidia Sikora 
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Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 
zaprasza na konsultacje specjalistów  

w okresie wakacyjnym 
  •  17 lipca, godz. 15.30 - 17.30 – dyżur radcy prawnego
  •  22 lipca, godz. 16.00 - 18.00 – sesje coachingowe
  •  24 lipca, godz. 15.30 - 17.30 – dyżur radcy prawnego
  •  29 lipca, godz. 16.00 - 18.00 – dyżur księgowej

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, bud. C, pok. 11
Szczegółowe informacje dot. konsultacji znajdą Państwo na www.tcwp.pl w zakładce DORADZTWO

Dofinansowanie dla przedszkoli

W ubiegłym miesiącu sygnalizowaliśmy fakt, iż zgod-
nie z harmonogramem WRPO 2014+, nabór wnio-
sków na uzyskanie dotacji dla przedszkoli prze-

widziany został na lipiec tego roku. Znane są już konkretne 
daty. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
z końcem czerwca umieścił na stronie wrpo.wielkopolskie.pl 
informację o naborze wniosków w ramach poddziałania 8.1.1 
Edukacja przedszkolna. W puli znajduje się 42 500 000 PLN. 
Wiemy już, że w konkursie będą mogły wziąć udział wszyst-
kie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzą-
cych działalności gospodarczej lub oświatowej. Poziom do-
finansowania całkowitego, wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu wynosi do 85% kwoty netto. Natomiast 
wymagany wkład własny to 15% wartości projektu. Minimal-
na wartość projektu powinna wynosić 50 000 PLN. Termin 
przyjmowania wniosków rozpoczął się 11 lipca i potrwa do 8 
sierpnia do godziny 15.30

Dofinasowanie – na jakie cele? 
W ramach konkursu można realizować projekty zwiększają-

ce dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej, w tym 
dla dzieci z niepełnosprawnościami. Unijną datację można 
przeznaczyć na rzecz tworzenia nowych miejsc wychowa-
nia przedszkolnego, tworzenie nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego w istniejącej bazie oświatowej, innych budyn-
kach gminnych, nowej bazie lokalowej, w tym dostosowanie 
pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego i dofi-
nansowanie bieżącej działalności przez okres 12 miesięcy.

Kwalifikować będą się także koszty na rozszerzenie oferty 
placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edu-
kacyjne dzieci tzn. realizowane w celu wyrównania stwier-
dzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, 
pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości 
edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodzi-
ców/opiekunów dzieci - wyłącznie jako element projektu. 

Poza tym na dofinansowanie będą mogły liczyć projekty, 
których celem będzie wsparcie nauczycieli w postaci kursów, 
studiów podyplomowych i innych metod podwyższania kwali-
fikacji zawodowych nauczycieli w ramach wykonywanej pra-
cy – wyłącznie jako element projektu. Istotne, iż premiowane 

będą projekty realizowane na terenach wiejskich oraz te które 
zapewnią wykwalifikowaną kadrę do opieki nad dziećmi z nie-
pełnosprawnościami czy też przewidują wsparcie dla nauczy-
cieli w zakresie podnoszenia kompetencji dot. pedagogiki spe-
cjalnej. 

Formalności
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w for-

mie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny 
do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 20142020 (LSI 2014+) na stronie interneto-
wej lsi.wielkopolskie.pl Przygotowanie wniosków w systemie 
LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. 
Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją nale-
ży składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania 
wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu 
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepod-
ległości 18, 61713 Poznań (bud. C, 1 piętro, pok. 142) od po-
niedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać 
pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje 
data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest 
podzielony na rundy konkursowe.

Pomoc i wsparcie
W przypadku dodatkowych pytań związanych z opisa-

nym naborem zachęcamy do kontaktu z Tarnowskim Cen-
trum Wspierania Przedsiębiorczości, osobiście – budynek B, 
pok. 17 lub mailowo: kontakt@tarnowo-podgorne.pl Pyta-
nia kierować można także do Punktu Informacyjnego Fundu-
szy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@
wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie 
pod numerami tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 
61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 
61714 Poznań. 

Wszystkim przedsiębiorcom starającym się o uzyskanie do-
finansowania życzymy powodzenia! 

~ Dagmara Orlik  
TCWP
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~ rolnictwo

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Śro-
dowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zarząd 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej przyjął Program priorytetowy pt.: „Ogólnopol-
ski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich 
wapnowanie”. Celem programu jest wsparcie działań regene-
racyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czyn-
ników antropogenicznych. Planuje się regeneracje gleb na po-
wierzchni co najmniej 250 tys. ha. 

Program realizowany będzie w latach 2019–2023.
Dotacje udzielane będzie przez wojewódzkie fundusze ochro-

ny środowiska i gospodarki wodnej z wykorzystaniem środków 
udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, w ramach pomocy de minimis, na reali-
zację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, 
co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okrę-
gowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).Beneficjentem 
końcowym Programu są posiadacze użytków rolnych o po-
wierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Dofinansowaniu pod-
legać będzie regeneracja gleb o odczynie pH mniejszym lub 
równym 5,5. Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 
lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha.

Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki 
ewidencyjnej będzie  udzielone nie częściej niż raz na cztery 
lata.Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie od-
powiednio:
•	 	do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO 

oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie prze-
kraczającej 25 ha użytków rolnych,

•	 	do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO 
oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 
25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,

•	 	do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO 
oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 
50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

W przypadku zakupu nawozu w ilości poniżej zapotrzebowa-
nia na CaO+MgO wskazanego w zaleceniach nawozowych, do-
finansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości 
czystego składnika.

Zakupiona ilość nawozu powyżej zapotrzebo-
wania na CaO+MgO nie zostanie dofinansowana.                                                                                                                            
Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:

•	 	wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawo-
zowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie 
sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania 
informacji o składnikach nawozowych na tych opakowa-
niach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów 
wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),

•	 	środka wapnującego, o którym mowa w przepisach 
rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 października 
2003 r. w sprawie nawozów,z wyłączeniem kosz-
tów transportu i rozsiewania. Okres kwalifikowal-
ności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.                                                                                                   
Ważne jest umieszczenie na fakturze informacji o typie 
i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środ-
ków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO.

Przykładowa informacja na fakturze przy zakupie wapna 
nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, 
określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Go-
spodarki to: wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, 
odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%

Przykładowa informacja na fakturze przy zakupie środ-
ka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnują-
cych, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 
2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady to: G.1. Wapień 
naturalny, typ: wapień – standardowy oraz zawartość CaO% de-
klarowana przez producenta środka wapnującego.

Wnioski będzie można składać we wła-
ściwych Okręgowych Stacjach Chemiczno 
– Rolniczych, gdzie każdy uprawniony uzyska wszelką pomoc 
w ich wypełnieniu. W Poznaniu Okręgowa Stacja Chemiczno – 
Rolnicza mieści się przy ul. Sieradzkiej 29 (boczna od ul. Grun-
waldzkiej za wojewódzką weterynarią).  Wnioski niekompletne 
lub negatywnie zweryfikowane nie będą podlegać rozpatrzeniu. 
Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wnio-
sków określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które za-
mieszczone zostanie na stronie internetowej właściwego Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Opracował:
~ Wiesław  Biały

Program wapnowania gleb

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

W związku z opracowywaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług 
w rejonie ulicy Wypoczynkowej w Baranowie oraz zgłaszanymi uwagami do zaproponowanego rozwiąza-
nia urbanistycznego Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zaprasza zainteresowanych na spotkanie, które odbę-
dzie się w dniu 24 lipca 2019 r. o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Baranowie. 
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~ aktualności

Węgrzy i Polacy to dwa przyjaźniące się ze sobą na-
rody, zgodnie ze znanym przysłowiem „Polak, 
Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki”. 

Sympatia pomiędzy Polakami i Węgrami oparta została na 
głębokim przekonaniu Polaków o podobieństwie charakterów 
obu narodów. Poza tym Węgry, choć kraj o bardzo trudnym 
i egzotycznym języku, kryją w sobie wiele atrakcji. Nic zatem 
dziwnego w tym, że zostały obrane jako wakacyjny kierunek 
podróży dla mieszkańców Sołectwa Tarnowa Podgórnego. 

Wycieczka zorganizowana przez Sołtysa Piotra Owczarza 
i Radę Sołecką Tarnowa Podgórnego dla 58 osób, poprze-
dzona mnóstwem przygotowań organizacyjnych, odbyła się 
w dniach 26-30 czerwca br. Słynący z zachwycającego poło-
żenia geograficznego Budapeszt był najważniejszym punktem 
programu dla zwiedzających. Metropolia położona na wzgó-
rzach Budy i Óbudy oraz dolinach Pesztu rozdzielona Duna-
jem powstała w 1872 roku w wyniku połączenia tych trzech 
miast. Pierwsze spojrzenie na stolicę Węgier podczas rejsu 
statkiem po Dunaju o zachodzie słońca stało się niepowtarzal-
nym przeżyciem dla każdego uczestnika. 

Kolejne dni to zwiedzanie strony Peszteńskiej tj.: Placu Bo-
haterów z postaciami węgierskiej historii, Parku Varosliget 
z Zamkiem Vajdahunyad, Bazyliki św. Stefana, Parlamentu 
oraz strony Buda tj.: Wzgórza Zamkowego, Bramy Wiedeń-
skiej, Kościoła Macieja, Pałacu Królewskiego, Wzgórza Gel-
lerta, Cytadeli i Pomnika Wyzwolenia, Wyspy Małgorzaty.

Po wyczerpaniu programu zwiedzania stolicy, nadszedł czas 
na wyjazd poza miasto. Na początek położona 25 km na pół-
nocny wschód od Budapesztu, miejscowość Gödöllő, któ-
rego główną atrakcją jest XVIII-wieczny pałac królewski. 
Rezydencja ta stała się ulubionym miejscem cesarzowej Elż-
biety Bawarskiej, od dziecięcych lat nazywanej pieszczotli-
wie Sisi. Piękna władczyni, chętna do pomocy biedniejszym, 
która nauczyła się mówić po węgiersku, czym podbiła serca 
poddanych tak bardzo, że za jej życia przestali się buntować 
przeciwko władzy Habsburgów, w miejscu tym znalazła od-
prężenie od sztywnego dworskiego ceremoniału. 

Z miejsc, które dane było zwiedzić tarnowianom na Wę-
grzech to w dalszej kolejności: miasteczko Eger w którym 
znajduje się cenny zabytek z przełomu XVI/XVII wieku-mi-
naret, XIX-wieczna neoklasycystyczna bazylika, barokowy 
kościół minorytów oraz zamek z XIII wieku. Dolina Pięknej 
Pani czyli region w którym znajduje się niemal 200 winnic 
wydrążonych w wulkanicznych skałach okazał się znakomitą 
atrakcją dla koneserów tego trunku. Ostatnie węgierskie mia-
sto w którym grupa miała zaszczyt przebywać to leżące nad 
Rabą i Dunajem, Győr. Spacer urokliwymi ulicami wśród licz-
nych zabytków i malowniczej starówki, był pięknym pożegna-
niem z bliskim i lubianym krajem.

~ Barbara Przyjemska
Sołectwo Tarnowo Podgórne
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~ bezpieczeństwo

Kronika policyjna
1 czerwca, Baranowo, ul. Ametystowa: 

nieznany sprawca wyłamując pręt od kra-
ty okna włamał się do domu jednorodzin-
nego i ukradł pieniądze w różnych wa-
lutach tj . 1500 funtów, 1000 dolarów, 
2000 euro, oraz 4500 zł, ponadto biżu-
terię w postaci łańcuszków, pierścion-
ków i kolczyków. 

1 czerwca, Baranowo, ul. Rolna: nie-
znani sprawcy z magazynu firmy ukradli 
artykuły elektroniczny (pamięci USB, 
power-banki, słuchawki bezprzewodowe, 
głośniki bezprzewodowe).   

4 czerwca, Baranowo, ul. Słoneczna: 
nieznany sprawca ukradł konsolę Sony 
Playstation 3 o wartości 950 zł.  

7 czerwca, Wysogotowo: z terenu budowy 
nieznany sprawca dokonał ukradł betono-
we szambo wartości 10 800 zł. 

11 czerwca, Chyby, ul. Cedrowa: nie-
znany sprawca poprzez wypchnięcie okna 

w pomieszczeniu gospodarczym włamał się 
do domu, skąd skradł portfele. Straty 3 
500 zł na szkodę osoby prywatnej. 

12 czerwca, Lusówko, ul. Szantowa: nie-
znany sprawca z terenu posesji ukradł 
Forda Mondeo rocznik 2016. Straty 65 
000 zł na szkodę osoby prywatnej.

19 czerwca, Przeźmierowo, ul. Morelo-
wa: nieznany sprawca z ulicy ukradł BMW 
X5 rocznik 2016. Straty na szkodę osoby 
prywatnej. 

Postępowania prowadzi KP Tarnowo Pod-
górne. W wyniku działań Policji w lipcu 
2019 r. zatrzymano na gorącym uczynku 
lub w bezpośrednim pościgu 17 sprawców 
przestępstw, w tym 4 nietrzeźwych kie-
rujących. 

~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

Tarnowscy policjanci apelują do dzieci i młodzieży o właściwe zachowanie w czasie wakacji. 
Policja oraz Straż Gminna będzie prowadzić działania prewencyjne dotyczące m.in. zapobiegania niszczenia mienia, 

niedopuszczenia do wybryków chuligańskich oraz naruszeń prawa przez młodzież szkolną. Dodatkowo mundurowi będą 
mieli baczenie na bezpieczeństwo młodzieży szkolnej w ruchu drogowym. Ponadto kontrolą zostaną objęte miejsca sprzedaży 
alkoholu z uwagą na przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zwłaszcza w zakresie zakazu sprzedaży wy-
robów alkoholowych osobom nieletnim. Jednocześnie funkcjonariusze zastrzegają, że przy ujawnieniu naruszeń prawa, Policja 
oraz Straż Gminna będzie reagować stanowczo. ~ Policja TP

Okres letni, wakacje, a co za tym idzie duża ilość cza-
su wolnego sprzyjają eksperymentowaniu przez dzieci 
i młodzież z alkoholem i różnymi środkami psychoak-

tywnymi. Do najniebezpieczniejszych należą tzw. dopalacze 
(ang. smarts). Jest to termin używany potocznie i określający 
grupy różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądź 
faktycznym działaniu psychoaktywnym. Oficjalna, ustawowa 
nazwa tzw. dopalaczy to środki zastępcze.

Dopalacze stanowią poważne zagrożenie. To substancje 
działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające nega-
tywnie na pracę mózgu. Są sprzedawane w postaci tabletek, 
proszków, mieszanin ziół, w postaci suszu, kadzidełek, na-
klejek tzw. „tatuaży”. Opakowane są w kolorowe, atrakcyjnie 
wyglądające papierki, które nadają im „niewinny” wygląd. 

Dopalacze sprzedawane są w sklepach lub przez Internet, 
często pod nazwą artykułów kolekcjonerskich, z umieszczo-
nym komunikatem „Produkt nie do spożycia”. Niebezpie-
czeństwo zażywania tzw. dopalaczy wynika przede wszystkim 
z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany, może podlegać 

wahaniom i modyfikacjom. Nigdy nie wiadomo, jak po ich za-
życiu zareaguje organizm, dlatego nawet jednorazowe zażycie 
dopalacza może spowodować utratę zdrowia, a nawet życia.

Dopalacze zażywane są zazwyczaj przez dzieci/młodzież, 
pozostawioną samą sobie, bez opieki i nadzoru, nie znajdu-
jącą wspólnego języka zrozumienia z rodzicami/opiekunami. 
Dobre relacje w rodzinie, jasno wytyczony system wartości, 
nauka asertywności poprzez budowanie wartości dziecka, 
życzliwość, akceptacja, codzienny kontakt i poświęcony czas 
na rozmowy o problemach i zainteresowaniach sprawami 
dziecka zdecydowanie pomogą uchronić je przed kontaktem 
z dopalaczami, które mogą stwarzać zagrożenie dla jego życia 
i zdrowia. Dlatego też rodzice i opiekunowie powinni poświę-
cać więcej czasu i uwagi swoim dzieciom, rozmawiać o ich 
problemach dając poczucie wsparcia i zrozumienia, co może 
ustrzec je przed niebezpiecznym „eksperymentowaniem” 
z dopalaczami, wielokrotnie kończącym się tragicznie.

 ~ Policja TP

Będą stanowczo reagować!

Wakacje nie od rozumu
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja z 25 czerwca

Dyżury w Biurze Rady 

W lipcu i sierpniu dyżury w Biurze Rady Gminy Tarnowo Podgórne w okresie wakacyjnym odby-
wać się będą tylko w czwartki, w godz. 9.00 – 11.00. W tym okresie nie będzie dyżuru w Fili 
Przeźmierowo.

18 lipca  Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba
25 lipca  Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba
1 sierpnia  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Janczewski  
8 sierpnia  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Janczewski
22 sierpnia  Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba
29 sierpnia  Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba

W czerwcu odbył się 
trzy sesje. Jedna uro-
czysta 2 czerwca 

z okazji Dnia Samorządu Te-
rytorialnego. Druga odbyła się 
11 czerwca była sesją absolu-
toryjną. Po raz pierwszy jed-
nym z najważniejszych punktów 
było udzielenie wotum zaufania 
Wójtowi oraz udzielenie mu ab-
solutorium. Obie sesje zostały 
szczegółowo opisane w poprzed-
nim numerze „Sąsiadka-Czytaj” 
(czerwiec 2019). 

Kolejna sesja robocza odbyła 
się 25 czerwca, wówczas Rada 
rozpatrzyła 23 projekty uchwał. 
Rozpoczęliśmy od modyfikacji 
Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy i uchwały budże-
towej na 2019 r. Zmiany miały 
charakter przesunięcia w docho-
dach na podstawie ich realizacji 
oraz przesunięcia w wydatkach 
na wniosek dyrektorów jedno-
stek budżetowych, kierowników 
wydziałów. Nieznaczny wzrost 
dochodów i wydatków spowo-
dowane był informacjami od 
Wojewody o przekazaniu dotacji 
celowych. W dalszej kolejności 
uchwalono zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego: 

- w Lusówku w rejonie ul. 
Dopiewskiej dla działki nr 
198/4 oraz dla działek nr 141/2, 
144-cześć,146/2-cześć, położo-
nych przy ul. Otowskiej,

- w Wysogotowie w rejonie ul. 
Bukowskiej i Skórzewskiej, 

- w Lusowie w rejonie ul. Po-
znańskiej, Polnej Nowej i Przy-
lesia, cześć A dla działek 392/1 
i 392/2 przy ul Nowej, 

- w Rumianku pomiędzy ul. 
Parkową i Poznańską.

Rada wyraziła zgodę na za-
kup działek nr 422/79 w Lusów-
ku, 502/10 w Lusowie, 566/15, 
586/27, 566/36, 566/48 i 1691 
w Tarnowie Podgórnym w celu 
rozwiązania problemów komu-
nikacyjnych. Nadano nazwy uli-
com w Chybach – Lawendowa 
i w Lusówku – Rozalińska. 

Następne uchwały dotyczyły 
zezwolenia na zawarcie kolej-
nej umowy dzierżawy z dotych-
czasowymi dzierżawcami dzia-
łek: nr 716/1 w Lusowie, 1574 
w Tarnowie Podgórnym, czę-
ści działki 1259/9 w Przeźmie-
rowie, 222/155 w Baranowie, 
1/78 Przeźmierowie, 161/1w 
Lusowie, 1323/30 w Przeźmie-
rowie. Rada dokonała zamia-
ny uchwały a dnia 23 stycznia 
2018r. w sprawie określenia bez-
płatnego nauczania, wychowania 
i opieki oraz opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Tarnowo Podgórne. 
Dokonano powołania zespołu ds. 
zaopiniowania kandydatów na 
ławników. Rada wyraziła zgo-
dę w sprawie dofinansowania do 

biletów za wstęp na Tarnowskie 
Termy (na baseny i do Piwnicy 
pod Termami) w dni powsze-
dnie (od pon. do pt.) w okresie 
od 1 lipca do 30 sierpnia 2019 r. 
dla mieszkańców Gminy Tarno-
wo Podgórne legitymujących się 
Kartą Mieszkańca w wysokości 
30% ceny biletu. 

Rada dokonała zmiany uchwa-
ły z 27 stycznia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 
2019 r. 

Uchwalono Strategię Rozwią-
zywania Problemów Społecz-
nych Gminy Tarnowo Podgórne 
na lata 2019-2024. Autorami tej 
strategii są dr Ryszard Necel i dr 
Przemysław Nosal z Instytutu 
Socjologii Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza. Zachęcam o ana-
lizy tej strategii (zamieszczonej 
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej). Jest to kompendium wiedzy 
na temat naszej Gminy i jej pro-
blemów społecznych. Rada za-
poznała się ze sprawozdaniami 
z prac komisji Rady Gminy za II 
kwartał. A wolne glosy i wnio-
ski zakończyły obrady XIII sesji 
Rady Gminy. Na IVX zapraszam 
23 lipca.

Z wyrazami szacunku 
~ Krystyna Semba

Przewodnicząca Rady Gminy 
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Z prac Rady Seniorów!

~ stowarzyszenia

W dniu 27 czerwca w Urzędzie 
Gminy odbyła się IV Sesja 
Rady Seniorów. Wśród zapro-

szonych gości uczestniczyła I Zastępca 
Wójt Ewa Noszczyńska-Szkurat i Kie-
rownik Ośrodka Pomocy Społecznej Da-
riusz Nowakowski, który przedstawił 
radnym działania pomocowe na rzecz 
osób niepełnosprawnych i żyjących po-
niżej minimum socjalnego na terenie 
Gminy.

Do świadczeń realizowanych z po-
mocy społecznej należą: zasiłek sta-
ły, zasiłek okresowy, zasiłek celowy 
i usługi opiekuńcze. Powyższe świad-
czenia przysługują osobom, których 
dochód na osobę nie przekracza 701 zł 
w przypadku osoby samotnie gospoda-
rującej bądź 528 zł dla osoby w rodzi-
nie.

W Gminie realizowane są świadczenia 
opiekuńcze i aktywizacyjne, współfinanso-
wane przez UE, m.in.:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- system teleopieki,
-  Pierwsza Pomoc – kurs dla opieku-

nów,
- szkolenie dla opiekunów,
-  warsztaty radzenia sobie ze stresem 

i emocjami,
-  szkolenie na temat prawnego i insty-

tucjonalnego wsparcia osób niesamo-
dzielnych.

Obecnie z usług opiekuńczych korzysta 
50 osób chorych, którymi zajmuje się 30 
opiekunek. Istnieje możliwość zatrudnie-
nia emerytów jako opiekunów osób cho-
rych w miejscu zamieszkania. Stawka za 
godz. wynosi 15 zł, w niedziele i święta 
22,50 zł brutto. 

Niewątpliwie osoby wymagające po-
mocy są nią objęte, ale być może są jesz-
cze wokół nas tacy, którzy z różnych 
względów o pomoc społeczną nie zwra-
cają się. Rozejrzyjmy się zatem. Ośrodek 
Pomocy Społecznej wszystkim takim 
osobom pomoże w ramach obowiązują-
cych przepisów.

W czasie Sesji oceniono stan przygo-
towań do II Balu Seniorów, dokonując 
różnych korekt organizacyjnych z uwagi 
na dużą liczbę osób chętnych. Szczegóły 
przebiegu Sesji i zgłaszanych interpelacji 
radnych zawarte będą w protokole na stro-
nie internetowej UG w zakładce Rada Se-
niorów. Następna sesja planowana jest na 
26 września.

 ~ Leszek Majewicz
Przewodniczący Rady Seniorów

II Bal Seniorów w Pałacu w Jan-
kowicach przeszedł już do hi-
storii. W sobotnie popołudnie 

6 lipca w Parku w Jankowicach przy-
było ok 400 uczestników Balu (100% 
więcej niż w ubiegłym roku). Przybyli 
również znamienici goście – Wójt Tade-
usz Czajka, Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Krystyna Semba, I Zastępca Wójta 
Ewa Noszczyńska-Szkurat, Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Julian Kieł-
czewski, Dyrektor Pałacu Jankowice 
Monika Rutkowska (Pałac był współor-
ganizatorem Balu), Dyrektor GOK Se-
zam Karina Biała oraz Gł. Specjalista 
ds. Organizacji Pozarządowych Moni-
ka Mroczkiewicz. Bal rozpoczął się od 
kolorowego korowodu w takt poloneza 

Adieu BAL!

i poza nią nie wiało nudą. Co chwilę 
poszczególne Koła Seniorów prezento-
wały swój program artystyczny, a pro-
wadzący imprezę DJ Waldemar grał 
przeboje muzyczne z dowcipnymi ko-
mentarzami i zapowiedziami. 

Nikt się nie nudził. Wszyscy byli za-
dowoleni i zapowiedzieli udział w III 
Balu w przyszłym roku. Jest to impre-
za, która integruje seniorów, daje radość 
i przyjemność wszystkim. Musi być 
kontynuowana w przyszłości.

Rada Seniorów i Dyrektor Pałacu Jan-
kowice raz jeszcze dziękują Gminie, 
licznym sponsorom i wszystkim uczest-
nikom Balu za pomoc w organizacji, 
wsparciu finansowym i rzeczowym oraz 
wzorową postawę w czasie Balu.

Do zobaczenia w przyszłym roku!
~ Leszek Majewicz

Przewodniczący Rady Seniorów

wokół Pałacu – w pierwszej parze Prze-
wodniczący Rady Gminy w strojach Lu-
sowiaków. Następnie uczestników Balu 
i zaproszonych gości powitał Przewod-
niczący Rady Seniorów. Wójt Tadeusz 
Czajka dokonał symbolicznego otwar-
cia Balu i od tego momentu na scenie 
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X Wielkopolskie Spotkania Sportowo-Integracyjne
Uniwersytetów Trzeciego Wieku Sieraków 2019

Jak każdego roku (nie do wiary, że to już od tylu lat!) 8 
czerwca wybraliśmy się do Sierakowa na X Spotka-
nie Sportowo-Integracyjne seniorów. Ślicznie położony 

wśród malowniczych jezior, gościnny Sieraków przywitał nas 
słoneczną pogodą. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że 
przybyliśmy jako pierwsi, a udział w spotkaniach zadeklaro-
wało razem z gospodarzami, Uniwersytetem Trzeciego Wieku 
w Sierakowie, trzynaście innych UTW z całej Wielkopolski. 
Wszyscy, bez wyjątku, wierząc, że są dobrze przygotowani 
do zmagań, liczyli na zwycięstwo w szlachetnej walce o lau-
ry. Tradycją otwierającą spotkanie jest przemarsz wszystkich 
uczestników, ulicami Sierakowa w towarzystwie młodzieżo-
wej orkiestry dętej, marżoretek i w asyście motocyklistów 
otwierających kolumnę. 

Było imponująco, barwne i dostojne. Tak dotarliśmy na 
miejsce rywalizacji, a w tym roku była to siedziba szkoły pod-
stawowej w Sierakowie. Wygłoszona przez Pana Burmistrza 
Sierakowa formuła „Spotkania Sportowo-Integracyjne ogła-
szam za otwarte” wywołała w nas wszystkich uczestniczących 
seniorach potężne emocje. Naszych reprezentantów „mie-
liśmy” we wszystkich konkurencjach, zarówno tych już tra-
dycyjnie rozgrywanych jak, rzut woreczkiem do puszek, pro-

wadzenie kijem do unihokeja piłki tenisowej, bowling ale też 
nowych bieg parami z piłką trzymaną głowami, scrabble i tre-
ning pamięci. Wiedzieliśmy przede wszystkim, że choć była to 
wspaniała przygoda, w ruchu na świeżym powietrzu, w gronie 
serdecznych rówieśników to perspektywa podium, pucharu, 
medali, punktów, lokat dopięła swego. Obudziła w nas szla-
chetnego ducha walki i rywalizacji. Nasze koleżanki i nasi ko-
ledzy toczyli kule, rzucali woreczkami, biegali najlepiej jak 
umieli i mogli, młodzieńczy duch zwyciężał wszelkie opory 
wieku. Prawda, że nie zwyciężyliśmy w klasyfikacji ogólnej, 
ale i wśród nas była medalistka. Nasza koleżanka Alicja Czar-
nuch wywalczyła w jakże „męskiej” konkurencji – rzut wo-
reczkiem do puszek – brązowy medal. Imprezie towarzyszyła 
wspaniała oprawa muzyczna, liczne występy i popisy grup ta-
necznych z Sierakowa i co było niespodzianką zaprezentowała 
się grupa taneczna z UTW Leszno. A że nie samym sportem 
się żyje, mieliśmy okazję wymienić się swoimi doświadcze-
niami. Zakończenie imprezy zwieńczono ogólną zabawą dys-
kotekową przy znanych i popularnych melodiach. Daliśmy się 
porwać szaleństwu tańca i zadowoleni wróciliśmy do Tarnowa 
Podgórnego. Do zobaczenia za rok. 

~ Elżbieta Biniek, UTW
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Kończąc rok akademicki 2018/2019 w ramach aktyw-
ności sekcji turystycznej UTW Tarnowo Podgórne, 
13. czerwca udaliśmy się na wycieczkę do Gostynia. 

Niewielkiego miasteczka położonego w województwie wiel-
kopolskim, a znanego głównie ze znajdującej się tam Bazyliki 
Świętogórskiej. Jednakże mało kto wie, że w Sikorzynie od-
dalonego zaledwie 9 km od tejże miejscowości, znajduje się 
prywatny zakład „Glinkowski Sp. z o.o.” produkujący powo-
zy konne, o które to ubiegają się klienci z całego świata. Swo-
ją markę teść obecnego właściciela Walenty Kołak rozpoczął 
budować od 1956 r., natomiast od początku lat 80-tych konty-
nuuje ją zięć Henryk Glinkowski, który jest obecnie jej pre-
zesem. W zakładzie, w obiektach uzbrojonych w nowoczesne 
wyposażenie, maszyny itp., mieliśmy okazję zobaczyć cały 
cykl produkcyjny powozów tj. od projektu do wykonanego 
produktu końcowego, oznaczonego numerem seryjnym oraz 
logo firmy. Ponadto w zakładzie wykonuje się renowację sta-
rych powozów, karet i  bryczek oraz m.in. czerpaki do różnego 
typu koparek.

Następnym punktem przystankowym naszej grupy była wieś 
Krajewice, w której to od czterdziestu siedmiu lat funkcjonu-
je Zakład Zielarski KAWON-Hurt Nowak sp.j. Firma otoczo-
na, jak na takie zakłady przystało polami uprawnymi pięknie 
kwitnącej lawendy oraz poletkami szkoleniowymi obsadzony-
mi rodzimymi roślinami zielnymi. Mieliśmy okazję zapoznać 
się z procesem produkcyjnym herbat ziołowych, nie-
skażonych sztucznymi substancjami aromatyzują-
cymi czy też barwiącymi, a także je skosztować. 
Zakład, w którym GMP towarzyszy surowcowi 
od suszarni, aż do zapakowania wyrobu goto-
wego w niebanalne opakowania. Zwiedzanie 
tego obiektu zakończyliśmy w przyzakłado-
wym sklepiku gdzie  mogliśmy zaopatrzyć się 
w herbatki ziołowe, które nie wszędzie można 
kupić. 

Realizując program wycieczki, dotarliśmy do Au-
to-Muzeum w Gostyniu. Prywatne muzeum Jana i Macie-
ja Pydy, którego podwaliny sięgają lat 60-tych ub. stulecia, 
kiedy to pasja rekonstrukcji czy też rewitalizacji starych auto-
mobili zaczęła przeradzać się w kolekcjonerstwo.  Nagradza-

ne „piękności” nie tylko z 1908, 1913, 1928 r. mogliśmy nie 
tylko zobaczyć, ale także dotknąć i obfotografować. Niestety 
„przejażdżka” tymi autkami pozostaje w gestii ich właścicieli. 

Pasja motoryzacją to również współzawodnictwo, stąd 
też uczestnictwo w Rajdach Monte Carlo w 2004, 

2005 i 2006 pana Macieja wraz teamem przyjaciół  
naszą historyczną już „Syrenką” (2006 r. – 4. 
miejsce w klasie o tej poj.). Trochę rozmarzeni 
opuściliśmy tę placówkę i  po krótkim antrak-
cie obiadowym udaliśmy się  do Sanktuarium 
Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu – 

największego sanktuarium maryjnego archidie-
cezji poznańskiej. Pierwsze wzmianki o wyjątko-

wości tego miejsca ulokowane są w XV w. Niestety 
jedyną prawdopodobną pozostałością z tego okresu jest drew-

niana tzw. krukiew.
Wznosząca się na niewysokim wzgórzu przepiękna, ośmio-

kątna bazylika, zwieńczona miedzianą kopułą z wystającą 
latarnią oraz wieżyczkami, już z daleka urzeka swoim maje-
statem. Ufundowana jako wotum dziękczynne przez Adama 
Filipa Konarzewskiego, a wkopany przez niego kamień wę-
gielny 8 września 1675 r. tylko zapoczątkował jego budowę. 
Barokowy kształt i wygląd zawdzięcza jego małżonce Zofii 
Krystynie z Opalińskich, która po śmierci  męża w 1678 r. za-
decydowała o zmianie projektu. Warto nadmienić, że pierwot-
ny projekt świątyni wzorował się na planach istniejącego już 
wówczas kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie, 
jednakże ostateczny wygląd zawdzięcza pierwowzorowi tj ba-
zylice Santa Maria della Salute w Wenecji. Wnętrze świątyni 
jak i jej podziemia budzą podziw i respekt, a zadbana zieleń 
oraz znajdujący się nieopodal zespół klasztorny, nadają temu 
miejscu szczególnego klimatu.

Zmęczeni, ale bogatsi o nowe wrażenia i wiadomości wróci-
liśmy szczęśliwie, z pytaniem gdzie teraz…? 

~ IZCB
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

To nie koniec...
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W minionym miesiącu Koło 
PZW 132 Tarnowo Podgórne 
zorganizowało cztery impre-

zy wędkarskie. 
2 czerwca zaprosiliśmy najmłodszych 

został Dzień Dziecka na Stawach w Ce-
radzu Kościelnym. Łącznie w zawodach 
uczestniczyło 31 dzieci wraz z opie-
kunami. Zawody zostały rozegrane w 
dwóch kategoriach:

Do lat 12:
I. Maja Kajzer 
II. Anna Brachaczyk 
III. Mikołaj Michalski 
Do lat 16:
I. Oskar Pazgrat 
II. Kinga Bączyk 
III. Sofia Enea 

Kolejne zawody odbyły się w dniu 
08.06. br z okazji obchodów 65-lecia 
istnienia Koła. W zawodach uczestni-
czyło 20 drużyn trzyosobowych oraz za-
wodnicy indywidualni.

Kategoria Drużyny:
I. Drużyna Tarnowo Podgórne II
II. Drużyna Tarnowo Podgórne I
III. Drużyna Luboń
Kategoria Zawodnicy Indywidualni:
I. Mariusz Kajzer 
II. Mateusz Szymański 
III. Dawid Szymański 
Druga część obchodów Jubileuszu 

miała miejsce w niedzielę tj. 9 czerwca 
– zostały rozegrane zawody o najwięk-

szą rybę, które po zaciętej rywalizacji 
wygrał Dawid Baum.

Czwarta impreza wędkarska przypa-
dła 30.06 – o Tytuł Mistrza Koła 2019. 
Wystartowało 32 uczestników w dwóch 
kategoriach- Senior oraz Weterani 55+.

Kategoria Seniorzy:
Mistrzem został Dawid Baum, II miej-

sce: Piotr Lima, III: Maciej Kasztelan 
Kategoria Weterani 55+
Mistrzem został Marek Sikorski, II 

miejsce: Piotr Michalski, III: Alojzy 
Słaby 

Zapraszamy na zawody o „Puchar 
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne” przy-
padające na dzień 21 lipca.

~ Prezes Koła Tomasz Braniewicz

Sezon wakacyjny w pełni. Słuchacze Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku zakończyli miniony rok akademicki Wal-
nym Zebraniem. Zarząd przedłożył na nim sprawozda-

nia z działalności dydaktycznej i finansowej oraz przedstawił 
założenia programowe na kolejny rok. Podsumowania rocz-
nej pracy dokonała również Komisja Rewizyjna i Sąd 
Koleżeński. 

Wcześniej też się u nas działo. 
Koleżanka Elżbieta Biniek uczestniczyła z delega-

cją naszej Gminy w ogólnopolskich obchodach Świę-
ta Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku, które z 
racji 30. rocznicy pierwszych, częściowo wolnych wyborów 
obchodzone było bardzo uroczyście.

W dniach 1-8 czerwca 40-osobowa grupa naszych słuchaczy 
przemieszczała się autokarem przez Czechy, Słowację, Węgry 
do Rumunii. Zwiedziliśmy Ołomuniec i Bratysławę. Zatrzy-
maliśmy się w Budapeszcie, gdzie podziwialiśmy Wzgórze 
Zamkowe, Parlament, Zamek Królewski, cytadelę itp.

W Rumunii zachwyciły nas Timisoara, Alba Julia, Sybin, 
Bran, Sinaia, Braszów, Oradea i Sighisoara, miejsce urodzin 
Wlada Palownika – legendarnego Drakuli. Pięknie położone 
miasteczka, z zachowaną średniowieczną architekturą ukazy-
wały urok starówek, rynków, fortec, kościołów, zamków, mu-

Razem z rzeką czeka las rów obronnych itp. Objazdowa wycieczka dość męcząca, ale 
warto było.

W X Wielkopolskich Spotkaniach Sportowo Integracyjnych 
w Sierakowie udział wzięła dwudziestopięcioosobowa grupa 
słuchaczy UTW. Mimo wysiłków, nie osiągnęliśmy spektaku-
larnych wyników. Honor naszej grupy uratowała Alicja Czar-
nuch, zajmując na pudle trzecie miejsce w rzucie woreczkiem 
do puszek. 

Na kolejnej, uroczystej, Poznańskiej Gali Wolontariatu 
Starosta Poznański wręczył statuetki wolontariusza na-
szej koleżance Basi Dworczyk i koledze Jurkowi Paw-
liczowi.

W terminie 22 – 26 lipca odbędzie się pierwszy tur-
nus półkolonii dla seniorów Gminy Tarnowo Podgórne. 

W programie między innymi zwiedzanie Zamku Przemysła, 
arboretum w Kurniku, przejazd drezyną Puszczykowo –Oso-
wa Góra, tarnowska kręgielnia i spotkanie w Pałacu Jankowi-
ce. Każdy dzień kończymy posiłkiem. Pierwsze spotkanie ko-
lonistów w poniedziałek 22 lipca o godzinie 9,00 w Tarnowie 
Podgórnym przy ul Ogrodowej (z tyłu Urzędu Gminy).

Osoby, które się zgłosiły, proszone są o dokonanie wpłaty 75 
zł. na konto UTW. 

W lipcu biuro UTW w Pałacu Jankowice będzie nieczynne.
Naszym studentom, przyjaciołom i darczyńcom życzymy 

pięknych, słonecznych, udanych wakacji, spędzonych w do-
borowym towarzystwie.

~ Maria Zgoła 

Wieści wędkarskie
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Piękni i zadbani w każdym wieku III
Niesamowite przeżycie! Dzięki Wam uwierzyłam w sie-

bie! To naprawdę ja?! – takie słowa padły na ostat-
nim spotkaniu w cyklu „Piękni i zadbani w każdym 

wieku!”. To był niezwykły dzień pełen wzruszeń i emocji. 
Było wspólne oglądanie zdjęć z profesjonalnej sesji zdjęcio-
wej, jaka odbyła się w studio światowej sławy fotografki Ka-
tarzyny Piweckiej. Wspominaliśmy wizyty w salonach odzie-
żowych naszych Partnerów tj. ogólnopolskiej marki Quiosque 
i Salonie Mody Męskiej Konieczny. 

Podczas tych wizyt nasze osobiste stylistki i kreatorki wi-
zerunku – Maja Stępień i Agnieszka Nortey – autorka książ-
ki „Stylowa Królowa. Jak mocą swojego wizerunku pokazać 
siłę swojej kobiecości i odzyskać życie na nowo” oraz stylista 
mody męskiej Przemek Konieczny zadbali, aby każdy uczest-
nik warsztatów dowiedział się, jakie ubrania i kolory pasują 
do jego typu sylwetki, urody i osobowości. Pokazaliśmy jak 
w gąszczu nowych fasonów i wzorów wybrać coś dla siebie 
i czuć się bosko niezależnie od wieku! Nasze doskonałe i prze-
sympatyczne wizażystki w składzie: Andżelina Malinowska, 
Martyna Hoffman Jechura, Daria Zawada i Jagoda Kaczmarek 
wyczarowały w dniu sesji zdjęciowej przepiękne, odmładzają-
ce makijaże!..., jednak, żeby dotrzeć do tego punktu, wspólnie 
przebyliśmy drogę i spotkania z różnymi specjalistami, którzy 
pomogli naszym seniorom uwierzyć w siebie! Dorota Nowo-
cień – trener rozwoju osobistego, przekonywała, że dopóki ży-
jesz, możesz wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć wszystko od 
nowa! Maja Stępień – opiekun grupy, koordynatorka projektu 
i kreatorka wizerunku namawiała do zmian oraz odważnych 
działań na rzecz poprawy jakości swojego życia i budowania 
odpowiednich relacji z najbliższymi. Doskonała dietetyczka 
Ania Zientalska pokazała, jak mocą dobrze skomponowanego 
menu można poprawić swój wygląd i samopoczucie. Karoli-
na Majka-Klak i jej program wzmacniania dolnych partii krę-
gosłupa oraz niesamowita instruktorka jogi Renata Śleboda, 
która pokazała jak można być sprawnym niezależnie od wieku 
i zachęcały do dbałości o swoje ciało. Grażyna Walczak i An-

dżelina Malinowska odkryły przed nami tajniki odmładzające-
go masażu twarzy, kamuflażu oraz makijażu fotograficznego. 
Były też spotkania z Tomaszem Brańką, specjalistą od kre-
atywnego myślenia i komunikacji damsko-męskiej oraz nie-
kończące się rozmowy w gościnnych wnętrzach Hotelu Gla-
mour w Przeźmierowie. To właśnie tam odbywały sie nasze 
spotkania warsztatowe. Był czas na naukę, przerwa na kawę, 
obiad i doświadczanie bycia tu i teraz. W zgodzie ze swoimi 
przekonaniami i wartościami w gronie osób, które się wspie-
rają i motywują nawzajem. To były cudowne chwile, które na 
długo pozostaną w naszej pamięci. A przepiękne zdjęcia, któ-
re zawisną na ścianach w salonach naszych podopiecznych, 
na długo będą im przypominać niesamowitą przygodę, któ-
ra dodała im skrzydeł i odmłodziła o wiele lat! W myśl na-
szej zasady: w życiu nigdy nie jest za późno na miłość, naukę 
i spełnianie marzeń! Natenczas naszym podopiecznym, wo-
lontariuszom i ich rodzinom oraz przyjaciołom życzymy uda-
nego wypoczynku i wspaniałych wakacji! Niech moc i dobry 
humor będą z Wami. 

Z wakacyjnymi pozdrowieniami 
~ Maja Stępień. 

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne 

Za nami kolejne warsztaty. Tym razem z igłą i nitką w 
ręce. Chrabąszcze ugościły mamę Zosi i Marysi, która 
dla przyjemności oraz relaksu szyje wieczorami cuda i 

cudeńka! Na początku pani Małgosia opowiedziała, jak wyglą-
da proces uszycia maskotki: od wykroju aż po gotową zabaw-
kę. Pokazała swoją maszynę do szycia, jak się zakłada nici, jak 
przygotowuje materiał. Następnie rozpoczęła się część prak-
tyczna, w której Chrabąszcze po prostu... zaczęły szyć! Prawie 
wszystkie dzieci miały pierwszy raz w ręku igłę, nawlekały 
nić, odkrywały najprostsze ściegi. Po niecałych dwóch godzi-
nach cel został osiągnięty: Gniazdko wypełniło się kolorowy-
mi, miękkimi ptaszkami, które będą służyć jako przytulanki, 
ozdoby lub wygodne poduszki na wakacyjną podróż. Wiele 
radości sprawiły nam te warsztaty! Bardzo dziękujemy Pani 
Małgosi i polecamy się na przyszłość!

~ Kadra Gniazdka

„Gniazdko”- świetlica socjoterapeutyczna

Tańcowała nitka z igłą...



24    | sąsiadka~czytaj | lipiec 2019

Cztery dni,  20 – 23 czerwca, członkowie Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym wraz 
ze sympatykami spędzili w Pieninach. Po drodze za-

trzymaliśmy się w Częstochowie, by pokłonić się Jasnogór-
skiej Pani, a następnie ruszyliśmy do urokliwych Kluszko-
wiec, gdzie czekali na nas właściciele pensjonatu Szarotka. 
Tego samego dnia najwytrwalsi z nas zdobyli jeszcze górę 
Wdżar, skąd można było podziwiać przepiękną panoramę je-
ziora Czorsztyńskiego. Następny ranek powitał rześkim desz-
czykiem, który nie przeszkodził nam w spływie Dunajcem. 
Szczawnica powitała już nas w promieniach słońca zachęca-
jąc do spaceru promenadą, odwiedzin pijalni wód oraz podzi-
wiania zachwycającej panoramy z góry Palenica. Wieczorem 
raczyliśmy się urodzinowym tortem świętując 22 urodzi-
ny naszego brata Mikołaja, świętowaniu towarzyszyły śpiew 
i zabawa. Następnego dnia zwiedziliśmy drewniany kościółek 
w Dębnie, zamek w Nidzicy Dunajec oraz płynęliśmy statecz-
kiem po Czorsztynie. Po powrocie do pensjonatu czekała na 
nas biesiada góralska, gdzie przy kapeli bawiliśmy się do pół-
nocy. W niedzielny ranek nadszedł czas pożegnań i powrót do 
domu. Po drodze odwiedziliśmy jeszcze Centrum Papieskie 
w Łagiewnikach. I tak pełni wrażeń wróciliśmy szczęśliwie do 
Tarnowa Podgórnego. 

Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy już na duże wy-
darzenie dla naszego bractwa i wszystkich sympatyków bro-
ni czarno prochowej. Pokaz broni połączony z festynem dla 
wszystkich gości odbędzie się 27 lipca w Parku 700-lecia 
w Tarnowie Podgórnym.

Prezentacje armat zapowiedziały liczne organizacje brackie 
z kraju i zagranicy. Jeszcze raz wszystkich państwa serdecznie 
zapraszamy – szczegóły na plakacie obok. 

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

Z brackim pozdrowieniem 
~ Sekretarz Magdalena Mazantowicz

Wiadomości brackie
~ stowarzyszenia

Pierwsze półrocze tego roku już za nami – czas podsumo-
wać nasze działania, skierowane głównie do rodzin z terenu 
naszej Gminy. Czas spędzaliśmy w Świetlicy w  Barano-

wie i „Sołtysówce” w Tarnowie Podgórnym. Rozpiętość wieko-
wa uczestników była od 2 do 83 lat. Bywały u nas całe rodziny z 
dziećmi, często także ciocie, kuzynki, dziadkowie.

Staraliśmy się mieć naprawdę dużą rozpiętość tematyczną 
zajęć: od warsztatowych do ruchowych 
tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. 
Były też zajęcia dla mam, aby złapały 
chwilę oddechu w codziennym zabie-
ganiu. Spróbowaliśmy swoich sił jako 
artyści w czasie zajęć z malarką Kasią 
Pioch czy jako dekoratorzy wykonując 
piękne świeczniki, łapacze snów czy 
ozdoby świąteczne (w trakcie warszta-
tów „ALE JAJO”). Obchodząc Dzień 
Mamy i Dzień Dziecka pod hasłem: 

„PREZENTOWO” ozdabialiśmy ceramikę (spersonalizowa-
ne kubki do porannej kawy). Wpisując się w trend ZERO WA-
STE zorganizowaliśmy wymianę niepotrzebnych ale jeszcze 
dobrych rzeczy. Na naszych cyklicznych spotkaniach nigdy nie 
zabrakło chętnych co stale nas motywuje do nowych pomysłów. 

Projekt realizujemy przy wsparciu Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Dziękujemy sołtysom: Piotrowi Owczarzowi i Mieczysła-
wowi Paczkowskiemu ze Zbyszkiem Łakomym za przemiłą 
współpracę i życzliwość. 

O naszych działaniach informujemy na profilu FB klubu. 
Tam w czasie wakacji rozpoczęliśmy 
cykl: „NA WAKACYJNĄ WĘDRÓW-
KĘ ZABIERZ PLANSZÓWKĘ” – po-
lecamy sprawdzone, szybkie rodzinne 
gry.

Do zajęć wracamy od września. 
Mamy wiele nowych pomysłów na ko-
lejne kreatywne działania. 

~ Animatorzy i wolontariusze
Tarnowskiego Klubu Rodziny 

Tarnowski Klub Rodziny
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~ stowarzyszenia

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE 
DLA UCZCZENIA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Park 700-lecia Tarnowo Podgórne
10.30 powitanie zaproszonych 

gości honorowych, 
prezentacja działonów, 
oddanie salwy powitalnej

11.00 kanonada
12.00 polowa msza św.
13.00 parada
16.30 występy na scenie 

zespołów ludowych, 
dzieci i młodzieży,
gry sprawnościowe 
konkursy, prezentacja 
oręża, pokazy broni,
turniej strzelecki, strzelnica 
laserowa i tradycyjna

X JUBILEUSZOWY 
POKAZ ARTYLERII 

BRACKIEJ 
CZARNOPROCHOWEJ

27 lipca 2019 r.

RAJD SAMOCHODOWY

GRUPY MOTOCYKLOWE 
I REKONSTRUKCYJNESPRZĘT WOJSKOWY

SAMOCHÓD TESTOWY 
MAŁYSZA

KANONADA I PARADA Projekt współfinansowany przez 
Gminę Tarnowo Podgórne
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~ stowarzyszenia

„Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając siebie. To jest 
pełna realizacja przykazania miłości.” 

 Jan Paweł II

18 czerwca po raz 11 wolontariusze z Powiatu Po-
znańskiego spotkali się na uroczystej Gali. Wśród  
54 wyróżnionych osób znalazły się 4 działające na 

terenie naszej Gminy:
- Jolanta Skowrońska – Fundacja „Otoczmy Troską Życie”,
- Jerzy Jankowiak – Stowarzyszenie Pomocy Mieszkanio-

wej dla Sierot z Baranowa,

- Barbara Dworczyk – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tar-
nowie Podgórnym,

- Jerzy Pawlicz – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie 
Podgórnym.

Jolanta Skowrońska, członek zarządu Fundacji „Otoczmy 
Troską Życie”, działa od początku jej założenia. Zajmuje się 
naszymi finansami, wspomaga organizacyjnie przedsięwzię-
cia realizowane przez fundację. Można zawsze na nią liczyć. 
Konkretna, sumienna, zaangażowana w to co robi, życzliwa 
dla ludzi. Dziękujemy! ~ Zarząd Fundacji

XI Gala Wolontariatu

Zorganizowane 6 lipca przez Tarnowskie Stowarzysze-
nie Osób Niepełnosprawnych TARSON „Spotkanie 
pod żaglami” w Żeglarskim Ludowym Klubie Sporto-

wym w Kiekrzu było dla większości z nas pierwszą jachtową 
przygodą. Nim wypłynęliśmy odbyliśmy żeglarskie szkolenie 
ze sprawdzianem nabytych umiejętności uwieńczone dyplo-

Spotkanie pod żaglami
mem. Dyplomanci dostali dodatkowo prezenty zafundowane 
między innymi przez firmę Herlitz Sp. z o.o. oraz Małgorzatę 
Raciborską. Prawdziwe okazało się hasło Klubu – „Żagle dla 
wszystkich”. Nie było wyjątku i wszyscy „zaokrętowali się”. 
Było nas ponad 50 osób, musieliśmy załogantów podzielić na 
dwie grupy, na dwa rejsy. Później w tych grupach rywalizo-
waliśmy „na lądzie” w zabawach sportowych. Oczywiście był 
grill, przeróżne domowe wypieki, a na deser wspaniałe „praw-
dziwe” lody. 

Jak to wśród żeglarskiej braci bywa,  śpiewaliśmy szanty, 
piosenki wodniackie i harcerskie przy akompaniamencie go-
ścinnym gitarzysty – Mirosława oraz słuchaliśmy pięknie wy-
konanych  w duecie utworów, przez nowo odkryte talenty.

Pogoda była żeglarska, ponad 20 stopni ciepła, lekki wia-
terek, a pod koniec spotkania parę kropli deszczu, no może 
trochę więcej. 

Dziękujemy kadrze Żeglarskiego Ludowego Klubu Sporto-
wego Kiekrz za gościnę, za poprowadzenie szkolenia i rejsów, 
za miłe niespodzianki i stałą obecność. Już teraz wpraszamy 
się za rok!

Kolejny raz ułatwia nam finansowo w naszych działa-
niach darowizna firmy THE LORENZ BAHLSEN SNACK-
-WORLD Sp. z o.o.  

~ Kazimierz Szulc
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~ stowarzyszenia

Od początku powstania Tarnowskie Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych TARSON postawiło sobie 
za cel powołanie do życia zakładu produkcyjno-usłu-

gowego zatrudniającego jako pracowników fizycznych wy-
łącznie osoby z niepełnosprawnościami, prowadzonego przez 
kadrę zarządzającą. Jesteśmy na etapie opracowywania zało-
żeń projektowych oraz biznesplanu. Przewidujemy wielkość 
zakładu na 50 pracowników produkcyjnych oraz 20 członków 
kadry. Zakładamy jego otwarcie w 2021 roku.

Powołany zostanie jako Zakład Aktywności Zawodowej 
ZAZ TARSON. Ufamy, że zakład ten powstanie przy współ-
udziale finansowym Gminy Tarnowo Podgórne i Wojewody 
Wielkopolskiego. Jego późniejsza działalność będzie finanso-
wo wspierana i nadzorowana przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Jesteśmy po spotkaniach z Komisją ds. Społecznych Rady 
Gminy, po rozmowach w Urzędzie Marszałkowskim oraz po 
wizytach w dwóch takich Zakładach. Projekt powołania do ży-
cia Zakładu Aktywności Zawodowej w Tarnowie Podgórnym 
jest znany naszym włodarzom. 

W czerwcu 2019 r. został przyjęty przez Radę Gminy Tar-
nowo Podgórne dokument opracowany na zlecenie Gminy: 
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPO-
ŁECZNYCH GMINY TARNOWO PODGÓRNE NA LATA 
2019-2024. Trzeci z czterech obszarów działań społecznych 
opisanych w tym dokumencie dotyczy pomocy i wsparcia 
osób z niepełnosprawnościami, również w obszarze aktywi-
zacji zawodowej. 

Cel operacyjny 3 – Aktywizacja zawodowa osób z niepełno-
sprawnościami:

1. Wspieranie programów i modeli aktywizacji zawodowej 
osób z niepełnosprawnościami. 

2. Pogłębiona diagnoza zapotrzebowania na tworzenie no-
wych podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej w posta-
ci Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej 
czy Zakładu Aktywności Zawodowej”

Obecnie, jako Stowarzyszenie TARSON, robimy rozezna-
nie w dwóch kierunkach: 
•	 	szukamy przedsiębiorstw, które zechciałyby w przyszło-

ści zlecić ZAZ TARSON wykonywanie prostej produkcji 
lub usług na zasadzie stałej kooperacji, rozeznajemy rów-
nież możliwości produkcji rynkowej i komercyjnej sprze-
daży produktów ZAZ; 

•	 	tworzymy listy potencjalnych przyszłych pracowników 
naszego Zakładu (jak wiadomo muszą to być osoby po-
siadające orzeczenie o niepełnosprawności). 

Produkcja lub usługi w istniejących już Zakładach Aktyw-
ności Zawodowej to m.in. konfekcjonowanie drobnicy (np. 
gwoździe, śruby, kołki rozporowe), montaż i pakowanie (np. 
opraw oświetleniowych), wyrób szerokiej gamy opakowań, 
składanie galanterii papierniczej (np. papiery ozdobne, torby 
ozdobne), wykonywanie prostych wyrobów na powierzonej 

maszynie (np. wtryskarce), mała poligrafia (listowniki, koper-
ty firmowe, zaproszenia, dyplomy, przypinki), tabliczki zna-
mionowe wykonane metodą grawerską na maszyny i pojazdy, 
krawiectwo (szycie flag narodowych i firmowych), stolarstwo 
(produkcja małogabarytowych przedmiotów np. budek dla 
ptaków), certyfikowane niszczenie dokumentów. 

Zapewniamy o wysokiej jakości produkcji i usług Zakładu 
Aktywności Zawodowej, rzetelności w dotrzymywaniu ter-
minów i warunków umowy oraz korzystnej cenie. Jesteśmy 
świadomi, że te wartości warunkują utrzymanie ZAZ na ryn-
ku. Dodatkową korzyścią dla firmy kupującej produkty lub 
usługi w Zakładzie Aktywności Zawodowej jest możliwość 
umniejszenia obowiązkowych składek na PFRON – można je 
umniejszyć o kwoty zakupów w ZAZ aż do należnych 50%.

Praca dla osób niepełnosprawnych jest czymś więcej niż tyl-
ko czynnością. To przede wszystkim włączenie do „normal-
nego życia”. Jak wszyscy dorośli pragną czuć się potrzebni 
i doceniani. Praca daje codzienne zajęcie i wyrwanie z mono-
tonii siedzenia w domu, spotkania z ludźmi, rozmowy i wspól-
ne przeżywanie spraw własnych i współpracowników. Nowy 
styl i rytm życia, wieczorne przygotowanie – „bo jutro idę do 
pracy”. Wreszcie własne pieniądze i zasłużony, wypracowany 
urlop. Bardzo często spotykamy się z opinią, że osoby niepeł-
nosprawne to najbardziej lojalni pracownicy. Chętnie wykonu-
ją powierzone im zadania, nie narzekają, są pełni entuzjazmu. 

Zapraszamy do rozmów na ten temat. Więcej informacji 
można uzyskać bezpośrednio w naszym stowarzyszeniu, kon-
taktując się mailowo lub telefonicznie.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą/kooperacją 
z ZAZ lub PRACĄ w ZAZ – skontaktuj się z nami.

stowarzyszenie@tarson.pl   www.tarson.pl
~ Kazimierz Szulc

W planach ZAKŁAD PRACY  
dla osób z niepełnosprawnościami!

Produkcja opakowań w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. 
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~ stowarzyszenia

To pierwszy artykuł z serii ekoLogicznie mimo iż temat 
nie jest taki młody. Od wieków borykamy się ze zmia-
ną klimatu i wpływem ludzi na środowisko. W ostat-

nich latach problem ten nabrał jednak większego rozgłosu. 
Piszę o środowisku, bo jest ono dla mnie ważne. Sama jesz-

cze jakiś czas temu nie zdawałam sobie sprawy, w jakim jest 
położeniu. Teraz pragnę opowiedzieć o problemie jak naj-
większej liczbie ludzi licząc, że razem możemy zmienić coś 
dla przyszłych pokoleń.

Lipiec to czas wakacji, wypoczynku i wyjazdów. A nasze 
podróżowanie ma duży wpływ na zanieczyszczenia. Samo-
loty, samochody czy promy zużywają duże ilości paliwa, co 
przekłada się na emisję CO2. W Szwecji z tego tytułu powstał 
nawet osobny zwrot flygskam, czyli wstyd przed lataniem. Lu-
dzie nie chwalą się zdjęciami zrobionymi podczas startu czy 
lądowania, bo loty z uwagi na dużą ilość zanieczyszczeń są źle 
widziane. Jak więc podróżować? Dobrą alternatywą są pocią-
gi. Mimo swoich ograniczeń z pewnością nie są tak szkodliwe, 
a poza tym widoki zza okna są równie piękne co te podniebne!

Wielu z nas, mając krótkie urlopy, wykorzystuje wolne 
chwile na grille. Rozkładamy się na działkach czy plażach, 
by smakować na świeżym powietrzu. Co więc w zasadzie jest 
nie tak? Jednorazówki, jednorazówki i jeszcze raz JEDNO-
RAZÓWKI! Wykorzystujemy tacki, naczynia, sztućce, a na-
wet grille! Widać to zwłaszcza w miejscach publicznych. Jakie 

było moje zdziwienie, kiedy przechadzając się po plaży nad 
jeziorem Kierskim, co kilka metrów mijałam ogromny wór 
śmieci (o zgrozo), które przy okazji znajdowały się też w całej 
okolicy. Brzydki widok, okropne zanieczyszczenie i ten pla-
stik! Kiedyś z pewnością pojawi się o nim osobny wpis, ale 
tymczasem proszę pomyśl ile marnujesz go, chociażby uży-
wając kubeczków i słomek. Może następnym razem zainwe-
stujesz w coś trwalszego? 

Wypoczywając na wyjazdach zawsze miejmy gdzieś z tyłu 
głowy głos przypominający nam, że (jak głosi to jedna z cie-
kawszych reklam proeko) nic co naprawdę wartościowe nie 
jest jednorazowe!

Miłego wypoczynku!
~ Zosia

EKO-logiczne wakacje: flygskam, 
jednorazówki i plaża

Kolejne spotkanie z grupą osób starszych, podopiecz-
nych Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte”  odbyło się na 
świeżym powietrzu wśród kwitnących kwiatów, zielo-

nych drzew i szumu fontann...  Niektórzy byli tu pierwszy raz 
lub powracali po kilkunastu latach. Z wielką przyjemnością 
przechadzaliśmy się alejkami ogrodu podziwiając cuda natu-
ry, kunszt ogrodników i artystów. Miło gawędziło się w cieniu 

Piknik w Ogrodzie Botanicznym
drzew na ławeczkach, a później przy kawie zajadając domowe 
ciasto. Zakończyliśmy cykl sześciu spotkań. Ponownie spo-
tkamy się we wrześniu po przerwie wakacyjnej. 

Jesteś seniorem i chcesz podjąć nowe aktywności? Chcesz 
spotkać się z rówieśnikami przy kawie, robótkach ręcznych, 
porozmawiać o swoich problemach? 

Skontaktuj się z nami – tel. 502 523 736. Miłych wakacji!

~ Zarząd Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte” 
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~ stowarzyszenia

6 czerwca odbyła się Gala z okazji 15-edycji kon-
kursu „Mój pomysł na biznes”. Na to wydarzenie 
zostały zaproszone osoby oraz przedstawiciele 

przedsiębiorstw, które współpracowały z Tarnowskim 
Stowarzyszeniem Przedsiębiorców w latach 2005 – 
2019 oraz tegoroczni laureaci konkursu. 

Uroczystość została zorganizowana w Gimnazjum 
im. Polskich Noblistów w Baranowie. Po przywitaniu zapro-
szonych gości przez Prezesa Stowarzyszenia Bartosza Majdę 
oraz II Zastępcę Wójta Gminy Piotra Kaczmarka, nadszedł 
czas na chwilę wspomnień. Pomysłodawca konkursu Krzysz-
tof Szumski w prezentacji multimedialnej przypomniał go-
ściom 15-letnią historię konkursu. Podkreślił główne filary 
konkursu: 

• samodzielne myślenie i zaangażowanie uczestników,
• udział w konkursie zakładów pracy,
• atrakcyjne nagrody,
• obiektywne kryteria ocen.
Na przestrzeni 15 lat w konkursie wzięło udział 728 uczniów, 

z których 597 przygotowało pracę. Złożono 331 prac, które 
były oceniane przez Komisję Konkursową. 

Pomiędzy wystąpieniami uczestnicy spotkania mieli możli-
wość posłuchać zespołu szkolnego z Gimnazjum w  Barano-
wie, do którego należą bardzo utalentowani uczniowie. 

Podczas Gali zostały wręczone nagrody oraz dyplomy lau-
reatom tegorocznej XV edycji konkursu. Pierwsze miejsce 
w konkursie „Mój pomysł na biznes” zajęły Paulina Woź-
niak oraz Małgorzata Horowska z Gimnazjum w Baranowie 
za pracę „For  a moment – biblioteka ubrań”. II miejsce 
zajął Jan Wielopolski z Liceum Ogólnokształcącego w Tarno-
wie Podgórnym za pracę „EcoSmartPaper”. III miejsce za-
jęli uczniowie Kajetan Ignaszak oraz Oskar Kucharczak z Li-
ceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym za pracę 
„WIND nauka pływania na desce surfingowej”. Wyróżnie-
ni zostali opiekunowie uczennic, które zajęły pierwsze miej-
sce, nauczyciele koordynujący Renata Maciejewska i Małgo-
rzata Jednac-Antkowiak z Gimnazjum w Baranowie. Laureaci 
tegorocznej edycji mieli możliwość zaprezentowania swoich 
pomysłów na biznes przed wszystkimi uczestnikami Gali. 
Widownia wyraziła uznanie wobec młodzieży prezentującej 
swoje prace gromkimi brawami. Serdecznie gratulujemy lau-
reatom za tak oryginalne pomysły na biznes oraz życzymy po-
myślności w ich dalszym rozwoju!

Na zakończenie Prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców wraz z Krzysztofem Szumskim wręczyli po-
dziękowania przedsiębiorcom, szkołom, nauczycielom pro-
wadzącym, Gminie Tarnowo Podgórne oraz indywidualnym 
osobom zaangażowanym w organizowaniu konkursu na prze-
strzeni ostatnich 15 lat. 

Z przykrością musimy przyznać, że Gala z okazji 15-edy-
cji konkursu „Mój pomysł na biznes” była zwieńczeniem jego 
funkcjonowania w takiej formule. Ze względu na likwidację 
gimnazjów Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców za-
przestaje kontynuowanie dalszych edycji. Dobra wiadomość 
to  rozważanie przez TSP różnych pomysłów na nowy konkurs 
dla szkół ponadpodstawowych. 

Chcielibyśmy bardzo podziękować jeszcze raz wszystkim 
osobom zaangażowanym w organizację konkursu w ostatnich 

15 latach. Były to chwile pełne zapału, pracy, sukce-
sów oraz radości zarówno dla uczestników jak i dla 
wszystkich współorganizujących.

Szczególne podziękowania dla osób, firm i instytu-
cji:

Amazon Fulfillment Poland Sp. z o. o. (Marta Chla-
powska, Artur Kruczyk, Marta Rzetelska), Fabryka 

Mebli BALMA S.A. (Michał Balcerkiewicz, Anna Śmieszek), 
Budmar Judkowiak Sp. J. (Mariola i Paweł Judkowiakowie), 
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie (Piotr Bur-
dajewicz, Danuta Burdajewicz, Renata Maciejewska, Berna-
deta Podhorecka, Maciej Gronowski, Ewa Wojciechowska, 
Małgorzata Jednac-Antkowiak), Gimnazjum im. Integracji 
Europejskiej w Tarnowie Podgórnym  (Halina Topolewska, 
Iwona Leitgeber, Tatiana Tatarska, Krzysztof Wojciechowski), 
Glutenex Sp. z o.o. (Andrzej Kawa, Ewa Kierzek, Krystyna 
Paterska, Alicja Konewka, Dorota Biegańska), Hebo Sp. z o.o. 
(Bogusław Ciepielewski), Hotel 500 J.W. Construction Hol-
ding S.A. (Dorota Kubiaczyk, Anna Operacz), Delik s.c. (Jan 
Delik), Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym 
(Paweł Smolibodzki, Mirosława Przyłudzka – Moryl,  †Jo-
lanta Roszczenko, Anna Gorońska, Beata Skrzypińska), MAN 
(Dariusz Kamas, Paulina Kosowska), Markhen + Marek Ró-
żewski, NOTI Sp. z o.o. (Ryszard Balcerkiewicz), Santan-
der Bank Polska S.A. (Mariusz Skrzypczak), Schattdecor Sp. 
z o.o. (Mirosław Wolski, Danuta Pawlik, Wanda Zyburska, 
Joanna Grocholewska, Jerzy Szejwian, Sylwia Krzysztof, Pa-
weł Fiebig, Kamila Czerwińska), Stara Wozownia Izabela Ha-
las Sp. J., Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczo-
ści (Justyna Krynicka), Tarnowskie Termy Sp. z o.o. (Anita 
Stellmaszyk, Michał Pniewski), TP-BUS (Waldemar Weresz-
czyński), Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. 
z o.o. (Waldemar Nowak, Edward Sobański), Urząd Gminy 
w Tarnowie Podgórnym (Tadeusz Czajka, Ewa Noszczyńska-
-Szkurat, Agnieszka Rzeźnik, Kazimierz Marchlewski), TSP 
(Dagmara Skwierczyńska, Anna Majorczyk-Reiter, Łukasz 
Szlanga, Szymon Horowski, Wojciech Nowicki, Agnieszka 
Mruk, Bartosz Majda, Krzysztof Szumski), Vector Sp. z o.o. 
(Piotr Nowak).

Bardzo dziękujemy uczniom i ich rodzicom za udział w kon-
kursie, oraz wszystkim osobom, których nie wymieniliśmy, 
a które przyczyniły się do urzeczywistnienia naszej idei.

~tsp

15-lecie konkursu Mój Pomysł na Biznes
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~ porady

Wymaga to zaakceptowania zarówno swoich sukce-
sów jak i porażek życiowych. Zrozumienia celu 
i sensu swojego życia w ramach ogólniejszego po-

rządku. Akceptując styl życia innych ludzi należy zachować 
z godnością swój własny styl życia i chronić go przed ewentu-
alnymi zagrożeniami. Przeciwieństwem integralności jest roz-
pacz z powodu warunków życia, kruchości egzystencji. Brak 
poczucia sensu. Nasilenie lęku przed śmiercią lub jej pragnie-
nie.  Przekonanie, że jest zbyt późno na zmianę i inny styl ży-
cia.

Głównym celem bilansów jest zdobycie uznania dla swoich 
osiągnięć, zaakceptowanie siebie. Wynik bilansu i związane 
z tym poczucie integralności lub poczucie rozpaczy zależy od 
wydarzeń aktualnych i całej dotychczasowej historii życia. 

O braku integralności i jej przeciwieństwie rozpaczy, świad-
czy niemożność pogodzenia się z faktem, że na tym jednym, 
już przeżytym życiu, kończy się cała własna egzystencja. Do-
minuje wówczas żal za bezpowrotnie utraconymi szansami, 
a jednocześnie doświadcza się poczucia, że zostało zbyt mało 
czasu, by miało sens dokonywanie w swoim życiu jakichś za-
sadniczych zmian, że jest zbyt późno, by zacząć nowe życie, 
podejmując tym samym próbę poszukania innej drogi do osią-
gnięcia poczucia integralności. Pojawia się gorycz, pogarda 
dla innych, wstręt, zrzędliwość, koncentracja na niedostatkach 
życia i otaczającego świata, zatracanie się w drobnych, jało-
wych, nieprzynoszących zadowolenia czynnościach. Uczu-
cie zawiści wobec tych, którzy mogą więcej.  Poczucie nara-
stającego chaosu. Dojmujący lęk przed śmiercią.  Te typowe 
symptomy świadczące o braku poczucia integralności usiłuje 
się czasem przykrywać pozorami „bycia młodymi” na wzór 
młodych metrykalnie. Zaniedbując przy tym kompletnie to, co 
stanowi istotę młodości psychologicznej. 

Dramatyczny wzrost spożycia alkoholu, nasilająca się za-
chorowalność na depresję, już wśród dzieci, rosnąca liczba 
samobójstw. Poziom agresji, hejtu, przemocy pokazują, że 
mamy poważny społeczny problem z budowaniem integral-
ności.

Czym jest integralność? To  posiadanie zasad, wartości, 
przekonań moralnych oraz postępowanie w zgodzie z nimi. To  
zgodność tego, co myślimy z tym, co mówimy i co robimy.

Zachowując wierność własnym zasadom moralnym zy-
skujemy wysokie poczucie własnej wartości. Zachowania 
niezgodne z naszymi przekonaniami, nawet jeśli potrafi-
my to wytłumaczyć i usprawiedliwić, powodują, że tracimy 
we własnych oczach. Mniej siebie szanujemy albo wcale 
nie szanujemy. 

Należy zapytać czy nasze wartości i zasady są rzeczywiście 
„nasze”. Czy nie przyjęliśmy ich pod cudzym naciskiem, bez-
myślnie, z wygodnictwa czy braku wiedzy? Czy nie tkwimy 
w „nie swojej bajce”? Może jesteśmy wierni zasadom i war-

tościom, ale nie sobie samym? I pora na rewizję, zmianę swo-
jego myślenia. 

Psycholodzy sformułowali sześć prostych pytań pozwalają-
cych łatwo i szybko ocenić poziom własnej integralności: 

· Czy jestem naprawdę uczciwa/uczciwy?
· Czy dotrzymuję danych obietnic?
· Czy ludzie mi ufają?
· Czy mówię prawdę?
·  Czy robię to, co pochwalam i nie robię tego, co czym gar-

dzę?
· Czy postępuję w zgodzie z tym, co mówię?

Kłopot jest taki, że ludzie o niskim poziomie integralności 
mają wprost niebywały talent i skłonności do samooszukiwa-
nia. Toteż, na poziomie świadomym, mogą sobie odpowie-
dzieć pozytywnie na wszystkie pytania. Ale podświadomości 
i ciała nie da się oszukać. Dlatego płacą za samookłamywa-
nie uzależnieniami, chorobami psychosomatycznymi. Wpa-
dają w błędne koło. Ale tylko oni sami mogą podjąć decyzję 
i wysiłek, żeby to przerwać. I budować integralność, wysoką 
samoocenę. 

Nie łudźmy się, nie jesteśmy doskonali. Każdemu z nas zda-
rzają się odstępstwa od tego, co uważamy za słuszne i właści-
we. Nie powinniśmy się z tego powodu biczować. Najważniej-
sze jest to, czy potrafimy to dostrzec i wrócić na kurs, który 
wyznaczają nam dobrowolnie i świadomie przyjęte wartości. 
Czy potrafimy nadać swemu życiu sens i czerpać z tego ra-
dość?

Bo w ostatecznym rozrachunku tylko to się liczy. Umiejęt-
ność zaprzyjaźnienia się z samym sobą, z innymi ludźmi i ze 
światem. Odczytanie i docenienie wyjątkowości i niepowta-
rzalności nas samych i naszego życia. Niezależnie od scena-
riuszy jakie sobie roiliśmy, o jakich marzyliśmy, a które się 
nie zrealizowały. Innego życia mieć nie będziemy. To, które 
mamy jest, wbrew wszelkim przeciwnościom, najlepszym 
z nam dostępnych. Obracanie w głowie mantry „co by było”, 
to pewna droga do rozpaczy.

Życie składa się z chwil. Carpe diem, żyj chwilą, smakuj ją, 
doceniaj jej wartość. A wtedy bilans wyjdzie dodatni.

dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta

autorka książki„ …jak żyć, jak…?  
PRZEPIS na CZŁOWIEKA”

redaktorka ogólnopolskiego  
miesięcznika GAZETA SENIOR

Psychologia na co dzień

Bilans musi wyjść na … plus! 
Mamy zwyczaj robienia życiowych bilansów. Dziennych, rocznych, okazjonalnych. 
Co wyszło, a co się nie udało? Chcemy żeby był dodatni. Jest to możliwe. Pod wa-
runkiem bycia integralnym. 
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~ pałac jankowice
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~ pałac jankowice

Kto był, ten poczuł wyjątkowy 
klimat słowiańskiego wieczoru, 
gdy dzień chyli się ku zacho-

dowi najpóźniej w roku, a księżyc tań-
czył na niebie najkrócej. Park rozbły-
snął aktywnościami i warsztatami: było 
plecenie wianków, wykonywanie sło-
wiańskich lalek motanek oraz warsztaty 
bębniarskie.

Z niecierpliwością wyczekiwana pre-
miera spektaklu „Żywy ogień, żywa tra-
dycja” Zespołu Pieśni i Tańca Lusowia-
cy pozostawiła widzów z poczuciem, 
że mamy w Gminie Tarnowo Podgórne 
wspaniały zespół, który prezentuje wi-
dowiska na najwyższym, artystycznym 
poziomie – dziękujemy. 

~ ARz

Świętojanki w Pałacu Jankowice
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~ pałac jankowice

Przed nami muzyczna uczta dla wszystkich fanów muzy-
ki country. W ramach cyklu „Brzmienie lata”, podczas 
otwartego koncertu tarasowego, wystąpi zespół „Drink 

Bar”.  To grupa grająca od ponad dwudziestu lat odmianę muzy-
ki wywodzącej się z amerykańskiego południa - bluegrass. Na 
scenie zabrzmią m.in.: pięciostrunowe banjo, skrzypce, mando-
lina, gitara akustyczna i dobro, które – w połączeniu z harmo-
nijnym wokalem – decydują o niepowtarzalności tego gatunku. 

W repertuarze zespołu znajduje się wiele standardów coun-
try, jak i utworów własnych, a ponadto – za namową rzeszy 
sympatyków – grupa rozszerzyła swój program o blok pio-
senek meksykańskich i rockabilly. Muzykę przez nich wyko-
nywaną cechuje duża dynamika i zawrotne tempa porywające 
słuchaczy. 

„Drink Bar” występował na wszystkich ważniejszych kra-
jowych festiwalach i piknikach muzyki country: w Mrągowie, 
Lesku, Sułominie, Ujściu, Fromborku, Zaniemyślu, Bydgosz-
czy czy Krakowie. 

Zapowiada się pogodny i dobrze nastrajający koncert. Za-
praszamy 4 sierpnia o godzinie 17.00.

~ Tomasz Łozowicki

Trzy śpiewaczki operowe, z któ-
rych każda ma w swoim dorob-
ku artystycznym znaczące suk-

cesy, zarówno na scenach polskich, jak 
i zagranicznych. Wspólnie postanowi-
ły wykorzystać własny talent, praco-
witość oraz umiejętności i połączyć je 
w niezwykły, muzyczny koktajl – uro-
dy, wspólnej pasji i harmonii. Wystąpiły 
już na wielu polskich scenach podczas 
różnych festiwali muzycznych, a tak-
że na deskach estrad i teatrów opero-
wych m.in.: Teatru Wielkiego w Pozna-
niu, w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, 
Filharmonii Baltica w Słupsku, Filhar-
monii Częstochowskiej, Europejskim 
Centrum Muzyki Krzysztofa Penderec-
kiego, Płockiej Orkiestry Symfonicznej, 
Krynickiej Orkiestry Zdrojowej i wielu 
innych.

Mowa o zespole Sopranissimo, czy-
li: Agnieszka Adamczak, Joanna Ho-
rodko i Agnieszka Sokolnicka, którym 
muzycznie towarzyszyć będzie zespół 
instrumentalny pod kierownictwem Da-
riusza Tarczewskiego.

Dotychczasowe koncerty zespołu So-
pranissimo uwieńczone były owacjami 
na stojąco. Mamy nadzieję, że podobnie 
będzie w Jankowicach. 

Dobrze nastrajająca muzyka country

Muzyczne Odkrycie Roku 2019

Warto wspomnieć, że w październiku 2018 roku Artystki zostały uhonorowane 
statuetką Super Wiktoria w kategorii „Odkrycie Muzyczne Roku”.

To wszystko podczas otwartego koncertu plenerowego, na którym usłyszmy naj-
większe przeboje musicalowo – operetkowe.

Zapraszamy 10 sierpnia o godzinie 18.00. Wstęp wolny.
~ Tomasz Łozowicki
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~ edukacja
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~ biblioteka / gok

INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Lato z książką – to niezmiennie dobre hasło na letnie, 
urlopowe, wakacyjne miesiące. Książka to skuteczne 
lekarstwo na… nudę, ale czy w dzisiejszych czasach 

można w ogóle mówić o nudzie? Biblioteka Publiczna w Tar-
nowie Podgórnym zaprasza do świata książek, do chwili wy-
ciszenia i relaksu, refleksji w zaciszu, czy to w górach, nad 
morzem, samolocie, na jachcie, w odległych tropikalnych kra-
jach, nad jeziorami, w luksusowych kurortach czy w namiocie. 
Bo „książki nigdy nie bywają w złym humorze. Odpowiedzą na 
każde pytanie”.

Letnie miesiące to dobry moment na przypomnienie sobie 
świata wartości intelektualnych, to podróże z książką bez wy-
chodzenia z domu, to możliwość oderwania się od problemów 
współczesnego świata, to przyjemna forma spędzania wolne-
go czasu.

W Bibliotece duży wybór nowości, książki wyróżniane, na-
gradzane w kraju i na świecie. Propozycje z pierwszych miejsc 
na liście sprzedaży. To tak modne dzisiaj kryminały i książki 
sensacyjne. Interesujące reportaże, ciekawa publicystyka, bio-
grafie, dzienniki z podróży, przewodniki po kraju i świecie. 
Osobom, chcącym poznać ciekawe, mniej znane zakątki Pol-

ski, polecamy interesująco opracowane przewodniki po Pol-
sce. Z naszymi przewodnikami można zwiedzać najciekawsze 
strony świata, te bliższe i te dalsze, te znane i mniej znane. 
Jednym słowem książki dla wszystkich, niezależnie od wieku 
i zainteresowań. Warto w czasie letnim odwiedzić świat książ-
ki i zapisać się do Biblioteki. Warto też w wakacje zachęcić 
do czytania dzieci i młodzież, bo dajemy im wtedy szansę na 
polubienie literatury, odkrywanie nieznanych, a fascynujących 
światów, tak przydatnych w dalszej edukacji. Warto przekonać 
dzieci i młodzież, że książka to też zabawa, przyjemna forma 
spędzania wolnego czasu, że wakacje to niekoniecznie „nic-
nierobienie”. Polecamy również duży wybór audiobooków. 
Audiobooki to wygodna forma kontaktu z literaturą, to świet-
ny sposób, żeby czytać książki nawet wtedy gdy brak czasu.

NOWOŚCI, na bieżąco uzupełniane księgozbiory placówek 
o najciekawsze tytuły wydawnicze, zachęcają i zapraszają do 
odwiedzenia naszych placówek w letnie, urlopowe dni. 

Kilka letnich ciekawostek ze ŚWIATA KSIĄŻKI:
- Pierwsza seria książek kieszonkowych ukazała się w An-

glii w 1935 r.
- Pierwsza książka napisana na maszynie to „Przygody Tom-

ka Sawyera” Marka Twaina.
- Po raz pierwszy książkę napisaną alfabetem Braille`a wy-

drukowano w Paryżu w 1837 r.
- Pierwsza polska drukarnia powstała w Krakowie w 1473 r. 

założona przez Kaspera Straube.
- Najwyżej położona biblioteka na świecie mieści się obec-

nie w Szanghaju – na wysokości  231 metrów (60. piętro – 
1435 stopni).

- Największa prywatna kolekcja książek to zbiór ponad 1,5 
mln publikacji. Właściciel kolekcji mieszka  w Stanach Zjed-
noczonych.

Zapraszamy wszystkich miłośników KSIĄŻEK! 
Biblioteka Publiczna w Tarnowie Podgórnym i Filie w Bara-

nowie, Lusowie i Przeźmierowie.
~ I.B.

W dniach 21-22 lipca Edison Festival – muzyczny 
event pod chmurką na terenie Hotelu Edison w Ba-
ranowie nad Jeziorem Kierskim. 

Taniej na Edison Festival! Edison Festival Taste the Music to doskonały pretekst do 
oderwania się od codzienności, spędzenia czasu na łonie natu-
ry w urokliwej scenerii. Warto przyjść tutaj z rodziną, przyja-
ciółmi, kosztować tej niecodziennej atmosfery, jak i delekto-
wać się jedzeniem typu street food, siedząc miękko na trawie. 

EDISON FESTIVAL TASTE THE MUSIC
20 - 21 lipca 2019 (sobota, niedziela), godz. 16

Hotel Edison, ul. Wypoczynkowa 60, Baranowo

Ceny biletów:
III pula - final call - dostępne do 21.07.2019 lub do wyczer-

pania puli biletów
Bilet jednodniowy:    99 zł 
Karnet dwudniowy:  159 zł

Bilety na Edison Festival (jednodniowe i dwudniowe kar-
nety) z 15% zniżką za okazaniem karty mieszkańca dostępne 
są w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie 
Podgórnym) od pon. do pt. w godz. 9-15. 

~ L. M. 



lipiec 2019 | sąsiadka~czytaj |    37

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

W lipcu i sierpniu bilety dostępne w siedzibie GOK „SEZAM” pon.-pt. w godz. 9-15 oraz 
w Centrum Kultury Przeźmierowo przed seansami. Bilety online w serwisie Bilety24 
i na stronie www.goksezam.pl. 

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Kraina cudów”
niedziela, 14 lipca godz. 12:30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł

Kino Zielone Oko: „Oszustki”
niedziela, 14 lipca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Półkolonie SEZAMU z Bricks4Kidz 
15-19 lipca, godz. 8-16, Centrum Kultury Przeźmierowo, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Zapisy zakończone

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Aladyn”
niedziela, 21 lipca godz. 12:30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Agent Kot”
niedziela, 28 lipca  godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł

Kino Zielone Oko: „Rocketman”
niedziela, 28 lipca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Lusowskie Spotkania Muzyczne: Powidoki/Afterimages
niedziela, 4 sierpnia godz. 13, kościół w Lusowie. Wstęp wolny

Półkolonie SEZAMU z Bricks4Kidz 
5-9 sierpnia, godz. 8-16, Centrum Kultury Przeźmierowo, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Zapisy zakończone

Warsztaty z Łamigłówką
21,22,23 sierpnia, godz. 10-13 (warsztaty), 13-17 (gry i zabawy) Centrum Kultury Przeźmierowo. 
Zapisy: recepcja@lamiglowka-edu.pl, tel. 798 456 212

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Dzień czekolady”
niedziela,  4 sierpnia godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł

Afisz
~ gok
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Rzadko muzyka kojarzy nam się 
ze zmysłem wzroku. Muzycy 
sierpniowych Lusowskich Spo-

tkań  Muzycznych poprzez różnorodne 
instrumentarium będą pobudzać różne 
zmysły. 

Projekt POWIDOKI to propozycja 
na sierpniowy koncert LSM. Pomy-
słodawcami i wykonawcami projek-
tu są muzycy związani z Filharmonią 
Poznańską, tworzący trio w składzie: 
Weronika Stabrawa (skrzypce), Kosma 
Müller (skrzypce) oraz Patryk Piłasie-

wicz (kontrabas, instrumenty etniczne, 
elektronika). Punktem odniesienia dla 
zespołu jest muzyka sakralna, inspi-
rowana chorałem gregoriańskim oraz 
barokiem, wzbogacona paletą brzmie-
niową instrumentów ludowych. Utwo-
ry z kanonu literatury barokowej (J. S. 
Bach) i współczesnej (Arvo Part) zesta-
wione są z oryginalnymi kompozycja-
mi, których źródłem jest chorał grego-
riański (O Gloriosa Domina) i psalmy. 
Interpretacja przenika się z improwiza-
cją, a brzmienie skrzypiec wzbogacane 

jest o niepowtarzalną barwę słowackiej 
fujary, dzwonków pasterskich czy man-
jiry. Subtelnie skomponowana warstwa 
elektroniczna tworzy atmosferę wyci-
szenia i maluje pejzaże na granicy jawy 
i snu. 

Zapraszamy na wakacyjne „Lusow-
skie Spotkania Muzyczne” (koncert 
122): 4 sierpnia (muzycy Filharmonii 
Poznańskiej z oryginalnym projektem 
„Powidoki”) o godzinie 13 do lusow-
skiego kościoła. Wstęp wolny!

Przypominamy, że w lipcu i sierpniu w CK w Przeźmie-
rowie działa nasze Kino Zielone Oko. Dobry film to tak-
że świetny pomysł na wakacyjny relaks! 

Rocketman
28 lipca, 18.00
Mało jest osób, które już za życia doczekały się swojej fil-

mowej biografii, ale ta osoba miała czym zainspirować fil-
mowców. Elton John, bo o nim mowa od kilku dziesięcioleci 
elektryzuje scenę muzyczną, a styl jego życia jest przedmio-
tem licznych skandali obyczajowych. Reżyser Dexter Fletcher 
nie ucieka ani od jasnych, ani ciemnych kart życia artysty. 
Spodziewajcie się wrażeń zarówno filmowych, jak i muzycz-
nych! 

Kino dla dzieci: 
Aladyn 
21 lipca, 12.30 
Któż nie zna tej historii! Orientalna sceneria, misja dla męż-

czyzny o dobrym sercu, tajemnicza lampa i dżinn! Tym razem 
film czerpie z kultowej animacji z 1992 roku pod tym samym 
tytułem oraz z „Baśni tysiąca i jednej nocy”. Produkcja za-

wiera muzyczne sceny z hitu będącego pierwowzorem. W roli 
dżinna – Will Smith. 

Agent Kot
28 lipca, 12.30 
Jedni chcą zostać strażakami, inni lekarzami, a niektórzy, 

jak kotka Roxi marzą by brać udział w tajnych misjach jako 
agentka. Szansa na to pojawia się, kiedy w okolicy jej domu 
dochodzi do zuchwałych kradzieży, a sama Roxi dość przy-
padkowo zostaje wciągnięta w kryminalną intrygę. Na przekór 
kłopotom postanawia jednak wziąć sprawy w swoje pazurki 
i schwytać rabusiów. Nie da się jednak przejść brawurowej 
misji bez przyjaciół, a tacy też pojawiają się na jej drodze. Taj-
na misja kota, psa, osiołka i koguta? To będzie prześmieszny 
seans! 

Dzień czekolady 
4 sierpnia, 12.30 
Opowieść o przygodach Moniki i Dawida. Dzięki tajemni-

czemu Skoczkowi czasu poznają magiczny świat, w którym 
żyją pożeracze dni tygodnia i wiele innych niezwykłych posta-
ci. Muszą dowiedzieć się jak cofnąć czas i co zrobić, aby uciec 
przed wiedźmą, która wykrada wspomnienia.

Muzyczne wakacyjne widoki

Wakacje z filmem
Patryk Piłasiewicz Krzysztof Müller Weronika Stabrawa
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Gminny Ośrodek Kultury SEZAM zaprasza na SPO-
TKANIE Z ŁAMIGŁÓWKĄ do Centrum Kultury 
Przeźmierowo. 

Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko oderwało się od ekranu 
smartfona, spotkało się z rówieśnikami oraz spędziło z nimi 
czas na kreatywnych warsztatach, pogłówkowało nad logicz-
nymi łamigłówkami i pograło w inspirujące gry  – zaprasza-
my!

Możesz wybrać jedną z form aktywności:

1. WARSZTATY – jednodniowe kreatywne warsztaty, któ-
re będą się odbywać w trzech kolejnych dniach: 21, 22 oraz 23 
sierpnia w godz. 10.00-13.00. Podczas warsztatów:
•	 	Będziemy uczestniczyli w interaktywnej prezentacji “Mo-

zaiki i parkietaże”
•	 Ułożymy mozaikę z owieczek, kangurów i…chińczyków 
•	 Zbudujemy robota z…origami

2. GRY I ZABAWY – w każdym dniu: 21, 22 lub 23 sierp-
nia po godzinie 13.00 aż do godz. 17.00 możesz przyjść do CK 
Przeźmierowo, żeby pod opieką animatora:
•	 	Pobawić się łamigłówkami (m.in. tangram, metalowe 

puzzle, uciekinier)

•	 Pograć w gry logiczne (m.in. 4x4, samotnik, sudoku)
•	 	Poznać część obszernej kolekcji eksponatów Centrum 

Edukacyjnego ŁAMIGŁÓWKA
•	 Zbudować autorskie budowle z klocków magnetycznych

Gwarantujemy, że z ŁAMIGŁÓWKĄ nie można się nudzić! 
Ulubione łamigłówki będziesz mógł zakupić w miniwersji!

Kiedy? 21, 22, 23 sierpnia, godz. 11.00-1300 (warsztaty), 
13:00-17:00 (gry i zabawy)

Gdzie? – Centrum Kultury Przeźmierowo
Dla kogo? – dla dzieci od 7. roku życia
Koszt? - 35 zł (jednodniowe warsztaty); 10 zł (wejściówka 

na gry i zabawy)
Zapisy? - do 15 sierpnia: recepcja@lamiglowka-edu.pl, tel. 

798 456 212
Chcesz więcej o nas wiedzieć? – facebook.com/lamiglow-

ka.CentrumEdukacyjne, www.lamiglowka-edu.pl

Nad morzem i w górach, wśród jezior i lasów – tam ze-
społy artystyczne z GOK SEZAM podsumowują rok 
pracy i zbierają siły na kolejne artystyczne działania. 

Gdzie spotkamy naszych artystów w tym roku?
Jako pierwsze na warsztaty z ceramiki wybrały się uczest-

nicy koła plastycznego z Przeźmierowa. Odbyły się one nad 
malowniczym jeziorem w Chycinie od 17 do 22 maja. Od 15 
do 20 czerwca Senioritki przygotowywały swój nowy spek-
takl w Dymaczewie. W ślad za nimi udali się plastycy z Tarno-
wa Podgórnego, Swadzimia, Sadów, Wysogotowa i Jankowic. 
Oni zgodnie z hasłem warsztatów pojechali podziwiać ( i za-
pewne utrwalać) pejzaże polskie, w Dziwnowie, gdzie przeby-
wali od 17 do 22 czerwca (patrz zdjęcie). Teatr Tańca Sortow-
nia pierwsze dni lipca spędza w Bornym Sulinowie. W tym 
niegdyś zamkniętym mieście będą do 11 lipca, a tam jeszcze 
bardziej będą otwierać się na taniec. Jeszcze dalej na północ 
udają się młodzi aktorzy z projektu w Każdej Wiosce szlifo-
wać będą swoje talenty nad morzem w Ostrowie, a Mażoret-
ki i Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne 
udadzą się do Świnoujścia od 16 do 22 lipca. Z drugiej strony 
mapy, miesiąc później, od 17 do 24 sierpnia przebywać będą 
na artystycznych warsztatach członkowie Dziecięcego Zespo-
łu Pieśni i Tańca Modraki. Swoje pasje i umiejętności będą oni 
rozwijać w Wiśle. 

Wszystkim zespołom życzymy dobrego czasu i bezpiecz-
nych powrotów! ~ SB

Warsztaty z Łamigłówką w CK Przeźmierowo

GOK Sezam na wakacyjnych szlakach
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Szkoła Podstawowa w Baranowie

Rok z ptakami w tle 
Z końcem roku szkolnego zakończyły się lekcje i zajęcia 

pozaszkolne, w których Szkoła Podstawowa im. Pol-
skich Noblistów w Baranowie brała udział po raz drugi. 

Wraz ze świadectwami uczniowie, którzy wcześniej uzyskali 
zaliczenia w indeksie, otrzymali pamiątkowe dyplomy ukoń-
czenia zajęć realizowanych  jako projekt edukacyjny: Przy-
roda od A do Z. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne w ramach 
Uniwersytetu Młodych Przyrodników. Współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Nadrzędnym celem zajęć była popularyza-
cja nauki i badań naukowych wśród dzieci i młodzieży. 

Cykliczne zajęcia edukacyjne i badawcze odbywały się 
w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu, a głównym koordynatorem zadań był dr Marcin To-
bółka. Wszystkie zajęcia w tym roku akademickim dotyczy-
ły ptaków. Śmieci, których produkujemy rocznie bardzo dużo, 
stanowią śmiertelne zagrożenie dla ptaków, które np. mylą je 
z pożywieniem i  zjadają je. A plastikowy sznurek wbudowują 
w gniazda, co może spowodować, że zaplatają się w niego pi-
sklęta. Jako uczestnicy kursu poznaliśmy dokładnie anatomię 
ptaków, dowiedzieliśmy się również, co sprawia, że potrafią 
one latać. Nauczyliśmy się rozpoznawać najczęściej wystę-
pujące na naszym terenie gatunki ptaków. Przebadaliśmy do-
kładnie kilka ptasich gniazd, dowiedzieliśmy się, jak ptaki je 
budują i z jakiego materiału budulcowego korzystają. Pozna-
liśmy podstawowe właściwości wody: napięcie powierzchnio-
we i lepkość. Dowiedzieliśmy się, jak zanieczyszczenia wody 

wpływają na mikroorganizmy, ryby, płazy i ptaki, które żyją 
i piją taką wodę. 

Widocznym efektem naszych zajęć jest 20 skrzynek lęgo-
wych, które skręciliśmy i zawiesiliśmy na drzewach w bli-
skim sąsiedztwie naszej szkoły – na terenie wybiegu dla psów 
w Baranowie, za boiskami sportowymi. W siedliskach zmie-
nionych przez człowieka brakuje miejsc na naturalne dziuple, 
a bez nich ptaki, takie jak sikorki, pliszki i wróble nie mogłyby 
składać i wysiadywać jaj. To praktyczne zadanie sprawiło nam 
najwięcej radości. W przyszłości mamy zamiar sprawdzać, 
czy nasze budki zostały zasiedlone i dalej obserwować ptaki 
w naszej okolicy, do czego zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców Baranowa i okolic. 

~ Ewa Wojciechowska, Ewa Majchrzak

Jak co roku, wraz z nadejściem wakacji Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka w Ceradzu Kościelnym zorga-
nizowała „Latowisko”, tym razem na Warmię i Mazury. 

Już w trakcie podróży do ośrodka uczniowie zwiedzili Zamek 
Krzyżacki w Malborku oraz wzięli udział w rejsie po Kanale 
Elbląskim, dzięki temu mieli okazję poznać działanie urządzeń 
hydrotechnicznych płynąc w dół i w górę pokonując pochylnie 
w Buczyńcu i w Kątach. Podziwiali Ryn – miejscowość swo-
jego zakwaterowania: wędrując wokół Jeziora Ołów, pływając 
rowerem wodnym po Jeziorze Ryńskim, spacerując po okolicy 
oraz zwiedzając drugi co do wielkości w Polsce Zamek Krzy-
żacki w Rynie. Odwiedzili Mikołajki, gdzie wzięli udział w rej-
sie statkiem po Jeziorze Mikołajskim oraz Jeziorze Śniardwy. 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ceradzu Kościelnym 

Latowisko
Uczestniczyli także w koncercie organowym w Sanktuarium 

Maryjnym w  Świętej Lipce, podziwiając ruchome postaci na 
barokowych organach. Zwiedzili Muzeum, poznając historię 
mieszkańców, a w  jednej ze sal mogli obejrzeć osobisty księ-
gozbiór św. Jana Pawła II. 

Będąc na Mazurach, nie mogąc ominąć Wilczego Szańca – 
kwatery głównej Adolfa Hitlera, poznali historię zamachu na 
przywódcę III Rzeszy.

Uczestnicy Latowiska wybrali się także na jednodniową 
wycieczkę na Litwę. Zwiedzili miejscowość Troki, z pięknym 
zamkiem na wyspie, płynęli statkiem po Jeziorze Galwe. Spró-
bowali również tradycyjnej litewskiej potrawy – karaimskich 
pierogów, zwanych kibinami. Następnie przejechali do stolicy 
Litwy – Wilna, by tam podziwiać miejsca i zabytki ziemi wi-
leńskiej, m.in. Kościół Piotra i Pawła, Katedrę Wileńską, z ze-
wnątrz  dom, w którym mieszkał Adam Mickiewicz. Z Góry 
Trzech Krzyży podziwiali panoramę Wilna. Skłonili się także 
przed obrazem Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia 
w Kaplicy Ostrobramskiej.

Każdą wolną chwilę dzieci wykorzystywały, by zażywać 
kąpieli w jeziorach krainy tysiąca jezior. 

Z wieloma wspomnieniami wrócili do swoich domów.
~ Opiekunowie Latowiska
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Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ceradzu Kościelnym 

Zielona Szkoła w stolicy

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Pożegnań czas...

Krótko przed zakończeniem roku szkolnego klasy 1-4 
wybrały się w odwiedziny do stolicy Polski. Młod-
sze dzieci z klas 1-2 rozpoczęły wizytę od zwiedzania 

Zamku Królewskiego i interaktywnej wystawy. Popołudnie 
spędziły w Centrum Nauki Kopernik biorąc udział w nauko-
wych doświadczeniach. 

Starsze dzieci z klas 3-4 pierwszego dnia pobytu w stolicy 
zwiedziły Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Zamek Kró-
lewski, Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta i Barbakan. Wal-
czyły o szczęście krążąc wokół Dzwonu Szczęścia, spacero-
wały po Starym Mieście. Były również przy pomniku Małego 
Powstańca oraz poznały jego historię. Drugi dzień starsza-
ki rozpoczęły od wizyty w Centrum Nauki Kopernik, bio-
rąc udział w ciekawych doświadczeniach. Potem brali udział 
w zmianie warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza i razem 
z młodszymi kolegami i koleżankami spotkali się w Ogrodzie 
Saskim, co widać na załączonym zdjęciu. Po południu wybrali 
się w podziemną podróż metrem warszawskim a na zakończe-
nie dnia podziwiali panoramę Warszawy z tarasów Biblioteki 
Uniwersyteckiej.

Młodsi uczniowie w drugim dniu zwiedzali Warszawę 
z przewodnikiem. Ogromną frajdę przyniósł im też przejazd 
metrem do Łazienek Królewskich. W parku pilnie pracowa-
ły wykonując zadania związane ze stolicą. Wieczorną atrak-
cją było zwiedzanie PGE Narodowego. Ostatniego dnia zie-
lonej szkoły uczniowie klas 1-2 pożegnali burzową Warszawę 
i udali się zwiedzać Muzeum Kolei Wąskotorowej w Socha-

czewie. Stamtąd ruszyli Pociągiem Retro do Kampinowskiego 
Parku Narodowego na zajęcia edukacyjne. Inwazja komarów 
przegoniła ich prosto do Osady Puszczańskiej na pyszną kieł-
baskę z ogniska. Uczniowie klas 3-4 w ostatnim dniu zwiedzili 
Pałac na Wodzie w Łazienkach Królewskich i Amfiteatr. Prze-
szli się Krakowskim Przedmieściem, by móc zakupić ostat-
nie pamiątki z Warszawy oraz podziwiali z zewnątrz Stadion 
Narodowy. Wszyscy uczestnicy Zielonej Szkoły, pełni wrażeń 
i stęsknieni rodziców oraz wdzięczni Agnieszce Łopacie za 
zorganizowanie wycieczki, wrócili do swoich domów. ~ I.B.

No i nadeszły… wyczekiwane przez uczniów WAKA-
CJE! Jednak zanim wszyscy rozjechali się od mo-
rza po góry uroczyście zakończyliśmy miniony rok 

szkolny. Ze wzruszeniem pożegnaliśmy ósmoklasistów, któ-
rzy otworzyli spotkanie polonezem odtańczonym przed szko-
łą. Łza w oku kręciła się wychowawcom, niejednemu nauczy-
cielowi, a przede wszystkim dumnym rodzicom odbierającym 
listy gratulacyjne z rąk Dyrektor Szkoły Aleksandry Kolendo. 
Z jednej strony to czas pożegnań, z drugiej zaś początek czasu 
nowych wyzwań , bo przecież jak śpiewa M. Grechuta „ważne 
są tylko te dni, których jeszcze nie znamy…”. Dla nas ważne 
są jednak także te dni, które spędziliśmy razem, wspomnienia, 

które pozostaną z nami na zawsze, wspomnienia, do których 
będziemy wracać z uśmiechem na ustach. 

19 czerwca wszyscy uczniowie opuścili mury szkoły ze 
świadectwem w ręce, by udać się na zasłużony odpoczynek. 
Lato czeka, a pogoda sprzyja ładowaniu „akumulatorów”. 
Absolwentom życzymy, by spełniły się ich plany i marzenia, 
a pozostałym naszym uczniom mówimy: Wypoczywajcie i  do 
zobaczenia we wrześniu !. 

W imieniu społeczności szkolnej 
 ~ K.B.
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~ edukacja

7 czerwca na Wydziale Matematyki i Informatyki Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło 
się uroczyste podsumowanie jubileuszowej XXX edycji 

Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Matema-
tyka bez Granic”. Organizatorem konkursu w Wielkopolsce 
jest  Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopol-
skich w Tarnowie Podgórnym. 

Była to wyjątkowa edycja, ponieważ w tym roku nagro-
dzone zostały ósme klasy szkół podstawowych, trzecie klasy 
gimnazjum oraz pierwsze klasy szkół ponadgimnazjalnych. 
Było to ogromne wyzwanie dla organizatorów.  Dodać nale-
ży, iż pierwsze miejsca szkół ponadgimnazjalnych, to jedno-

Liceum Ogólnokształcące

Podsumowanie konkursu 
„Matematyka bez Granic”

cześnie pierwsze miejsca w Polsce, a pierwsza lokata gim-
nazjum to trzecie miejsce w kraju. Świadczy to o ogromnym 
potencjale matematycznym młodych Wielkopolan. 

Podziękowania należą się sponsorom, bez których nie uda-
łoby się nagrodzić aż 11 klas, w tym 330 uczniów. Konkurs 
wsparły firmy: Centrum Techniki Macro, Democo Poland, 
Ridex Dekoracja, It-Partner, Komplet Polska, Itelligence, 
Daffi, Millano Group oraz Hotel 500. Honorowy patronat nad 
konkursem objął oraz nagrody ufundował Powiat Poznański, 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Dziękujemy.

Podczas uroczystości dr Jolanta Grala-Michalak wygłosi-
ła wykład „Trzy po trzy w modelach probabilistycznych”, 
na którym młodzież dowiedziała się o zastosowaniu praw-
dopodobieństwa w otaczającej nas rzeczywistości. Dyplomy 
oraz nagrody zwycięskim klasom wręczał m.in. prodziekan 
ds. studenckich prof. dr hab. Jerzy Szymański.

Gratulacje należą się uczestnikom, a przede wszystkim 
zwycięzcom XXX edycji konkursu „Matematyka bez Gra-
nic”. Puentą mogą być  słowa Rogera Bacona „Matematyka 
jest drzwiami i kluczem do nauki”.

~ Anna Gorońska
Koordynator konkursu MBG w Wielkopolsce

„Najważniejszą częścią każdej pracy jest począ-
tek – pierwszy krok”. W naszej szkole aktyw-
nie działa doradztwo zawodowe. I choć czerwiec 

kojarzy się dzieciom i dorosłym z wakacjami, to przekonali się 
oni, że może również upływać pod hasłem „Praca”.  10 czerw-
ca nasi uczniowie stawiali pierwsze kroki w odkrywaniu tajni-
ków pracy różnych grup zawodowych. 

Otóż po raz pierwszy zorganizowano w przeźmierowskiej 
szkole Minifestiwal Zawodów. Podczas wykładów, pokazów 
interaktywnych, eksperymentów dzieci poznawały pracę poli-
cjanta, chemika, kosmetyczki, reżysera. Dowiedziały się rów-
nież, jak przeprowadzić rozmowę o pracę. Dziękujemy Rodzi-
com za zaangażowanie i profesjonalizm.

We wtorek, 11 czerwca, na stadionie lekkoatletycznym przy 
Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie odbyło się pod-
sumowanie sportowego współzawodnictwa szkół w powiecie 
poznańskim, podczas którego wręczono nagrody najlepszym 
w Igrzyskach Dzieci, Młodzieży Szkolnej oraz Szkół Ponad-
gimnazjalnych.

Wśród zwycięzców znalazła się nasza Szkoła, która w ka-
tegorii Igrzyska Dzieci zajęła, podobnie jak w ubiegłym 

roku, III miejsce dla NAJBARDZIEJ USPORTOWIONEJ 
SZKOŁY W POWIECIE POZNAŃSKIM.

Podtrzymaliśmy tytuł! Jesteśmy dumni z naszych uczniów 
i nauczycieli, którzy przyczynili się do rozsławiania sportowe-
go ducha szkoły. 

Cieszymy się, że mamy w gronie uczniowskim nie tylko 
wybitnych matematyków, przyrodników, ale i sportowców. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udzia-
łu w rywalizacji sportowej w przyszłym roku. Trzymamy za 
was kciuki.

~ Aleksandra Filipek

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

III miejsce dla Najbardziej Usportowionej Szkoły, 
Minifestiwal Zawodów
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~ sport / ~ ogłoszenia

Za nami pierwsza połowa tegorocznej rywalizacji w Tar-
tan League. Królami polowania w ligowych zmaga-
niach zostali Galacticos TP, którzy prowadzą w tabeli 

z kompletem punktów i tytułem mistrzów wiosny. Pięć punk-
tów przewagi nad wiceliderem wypracowane dzięki świetnej 
postawie jest wygodną zaliczką przed startującą w lipcu rundą 
rewanżową.

Pierwsze  trofeum w sezonie już zostało przyznane – w poje-
dynku o Superpuchar ubiegłoroczni mistrzowie ligowi – Spor-
ting i zdobywcy pucharu – Dynamo stworzyli świetne wido-
wisko. Sporting przegrywał już 0:2, by w ostatniej minucie 
meczu wyrównać (3:3). Zdobycie w dogrywce po jednym golu 
przez obie drużyny oznaczało rozstrzygnięcie w rzutach kar-
nych – tu bezbłędni byli zawodnicy Sportingu, którzy obronili 
Superpuchar.

Powoli rozkręca się także kolejna edycja Tartan Cup – 
w grze wciąż pozostaje 7 z 9 drużyn jakie stanęły na starcie, 
a już w lipcu dojdzie do hitowego pojedynku 2. rundy pomię-
dzy Sportingiem, a Galacticos. 

LIPIEC NA TARTANIE (prawie wszystkie mecze rozgry-
wane na boisku OSiR TP przy ul. Nowej):

6. kolejka TL:
Dynamo Wschód – Galacticos TP
Sporting TP – Zachodnie Lwy
Pavilon CF – 9 Trefl 

II runda TC:
Pavilon CF – 9 Trefl
Galacticos TP - Sporting TP

Galacticos mistrzami wiosny w Tartan League

Zachęcamy do kontaktu i śledzenia naszego fanpage’a (fb.
com/TartanLeague), na którym publikowane są informacje 
o nadchodzących meczach oraz wyniki.

~ TL

WZP.6721.11.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 198/4 przy ul. 
Dopiewskiej oraz dla działek nr 141/2, 144-część, 146/2-część 
przy ul. Otowskiej położonych w Lusówku.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1945 z  późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gmi-
ny Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XIII/175/2019 z dnia 25 czerwca 
2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 198/4 przy 
ul. Dopiewskiej oraz dla działek nr 141/2, 144-część, 146/2-część 
przy ul. Otowskiej położonych w Lusówku. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na 
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 13 sierpnia 2019 r.

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

WZP.6721.10.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rumianku po-
między ul. Parkową i Poznańską.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1945 z  późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gmi-
ny Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XIII/193/2019 z dnia 25 czerwca 
2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rumianku 
pomiędzy ul. Parkową i Poznańską.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na 
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 13 sierpnia 2019 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.
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Za nami kolejny sezon rywalizacji badmintonistów na are-
nach krajowych i europejskich – można go zaliczyć do 
udanych. 

Na początku sezonu byliśmy współorganizatorem Indywidu-
alnych Mistrzostw Polski Elity w Gnieźnie. Medale dla UKS 
Baranowo zdobyła Magdalena Świerczyńska. Srebrny grze 
mikstowej w parze z Pawłem Śmiłowskim(UKS Hubal Biały-
stok) i brązowy z Kornelią Marczak(UKS Plesbad Pszczyna). 
Dobry występ zaliczyli Adrian Jaśkowiak i Bartosz Frontczak 
zajmując miejsce 5-8 w grze podwójnej. 

Kwiecień to start najmłodszych w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików: Kacper Wieczorek – miejsce 5-8 
w grze singlowej, Jan Haber miejsce 5-8 w grze mikstowej, 
Zuzanna Nowakowska i Stefan Musielak – miejsce 5-8 w grze 
mikstowej, Jan Haber i Piotr Nowakowski – miejsce 5-8 w grze 
podwójnej.

Maj z kolei to tradycyjnie Ogólnopolska Olimpiada Młodzie-
ży, tym razem w Suchedniowie. Kwalifikacje uzyskały: Julia 
Naskręt i Aleksandra Sękowska, zajmując miejsce 9-16 w grze 
podwójnej.

Sezon badmintoniści zakończyli w Piotrkowie Trybunalskim 
na Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzie-

Zakończenie sezonu
badmintonistów UKS Baranowo

Magdalena Świerczyńska  
na Igrzyskach Europejskich w Mińsku

żowców. Jak zwykle nie zawiodła nasza kadrowiczka Magda-
lena Świerczyńska i sięgnęła po kolejny tytuł Mistrzyni Polski 
w grze mieszanej i Wicemistrzyni Polski w grze podwójnej.

Dziękujmy Gminie Tarnowo Podgórne za wsparcie i współfi-
nansowanie UKS Baranowo.

 ~ Marek Świerczyński

Udany sezon Magdaleny Świerczyńskiej – zawodnicz-
ki UKS Baranowo. W styczniu nasza badmintonistka 
wywalczyła dwa medale na Indywidualnych Mistrzo-

stwach Polski Elity w Gnieźnie. Srebrny grze mikstowej w pa-
rze z Pawłem Śmiłowskim(UKS Hubal Białystok) i brązowy 
z Kornelią Marczak(UKS Plesbad Pszczyna)

Od lutego rozpoczęła się rywalizacja na turniejach euro-
pejskich:

III miejsce w grze mieszanej – 54 Portuguese International 
Championships – Portugalia

II miejsce w grze mieszanej – Hellas International 2019 – 
Grecja

III miejsce w grze podwójnej -  Hellas International 2019 
– Grecja

III miejsce  w grze podwójnej – YONEX Latvia Internatio-
nal 2019 – Łotwa

V-VIII miejsce w grze podwójnej – RSL Lithuanian Inter-
national 2019 – Litwa

Na Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów i Mło-
dzieżowców w Piotrkowie Trybunalskim Magdalena sięgnę-
ła po kolejny tytuł Mistrzyni Polski w grze mieszanej z Paw-
łem Śmiłowskim(UKS Hubal Białystok) i Wicemistrzyni 
Polski w grze podwójnej z Kornelią Marczak(UKS Plesbad 
Pszczyna).

Dzięki dobrej postawie na turniejach europejskich zawod-
niczka uzyskała kwalifikacje i reprezentowała Polskę na 
Igrzyskach Europejskich w Mińsku.

Dziękujemy Gminie Tarnowo Podgórne za wsparcie, 
a Magdalenie Świerczyńskiej gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. ~ MŚ
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15 czerwca w hali widowiskowo-sportowej Orbita we 
Wrocławiu rozegrany został XIX Ogólnopolski 
Puchar Dzieci w Karate Tradycyjnym, w którym 

udział wzięło ponad 1500 zawodników z 60 klubów z całej 
Polski. Wielkim sukcesem zakończył  zmagania w zawodach 
Antoni Frankowski. Zawodnik UKS KT „Orzeł” Lusowo zwy-
ciężył w konkurencji kata indywidualne, zostając najlepszym 
zawodnikiem w Polsce w swojej kategorii wiekowej. 

Bardzo dobre starty zaliczyli również inni nasi reprezentan-
ci: Magdalena Majewska, Kuba Odunken, Antoni Majorczyk, 
Marceli Majorczyk, Kacper Dziadowicz, Filip Dziadowicz, 
Julia Adamiak, Leon Frankowski, Marek Uryga oraz Maria 
Barszcz.  

Dla młodych karateków UKS KT „Orzeł” Lusowo były to 
ostatnie zawody w tym sezonie. Mogą teraz udać się z wysoko 
podniesiona głową na zasłużone wakacje!

Puchar Polski
dla Antka Frankowskiego

Oskar Szkudlarz brązowym 
medalistą Mistrzostw Polski 

W dniach 21 i 22 czerwca w Lublinie odbyły się XXX 
Mistrzostwa Polski w Tradycyjnym Karate – do. 
W tym roku w Mistrzostwach Polski wystartowało 

300 zawodników z całej Polski. Do zawodów zakwalifikowali 
się tylko medaliści wojewódzkich eliminacji co sprawiło, że 
poziom sportowy stał na bardzo wysokim poziomie. 

Wśród startujących znaleźli się również podopieczni sen-
sei Barbary Gryki: Oskar Szkudlarz i Nikolas Grek z UKS KT 
„Orzeł” Lusowo., którzy zaprezentowali wysokie umiejętności. 
Cieszy szczególnie postawa Oskara Szkudlarza, który wśród 30 
najlepszych zawodników ostatecznie uplasował się na 3. pozy-
cji w konkurencji kumite (walki) juniorów młodszych. Ten suk-
ces jest doskonałym podsumowaniem całego okresu startowego 
klubu UKS KT „Orzeł” Lusowo. Ostatnie osiągnięcia w Pucha-
rze Polski Dzieci i Mistrzostwach Polski Juniorów i Seniorów 
pokazują, że szkolenie podopiecznych w Lusowie i Tarnowie 
Podgórnym zmierza w dobrym kierunku. 

 ~ UKS KT „Orzeł” Lusowo

Udział w XIX Ogólnopolskim Pucharze Dzieci w Karate Tra-
dycyjnym współfinansowany  był ze środków Gminy Tarnowo 
Podgórne.

 ~ UKS KT „Orzeł” Lusowo

Oskar Szkudlarz , Barbara Gryka, Nikolas Grek



46    | sąsiadka~czytaj | lipiec 2019

~ sport

Podczas tarnowskiego biegowego święta – Biegu Lwa 
(15 i 16 czerwca) – bardzo liczna, ponad dwudziesto-
kilkuosobowa grupa ze Stowarzyszenia Tarnowo Pod-

górne Biega, wystartowała w Pogoni za Lwem oraz w półma-
ratonie Bieg Lwa. Dla naszej drużny to duże lokalne święto 
biegowe, w którym co roku bierzemy udział, nierzadko też 
stając na podium. W tym roku na trasie padło wiele życió-
wek (wieczorna atmosfera i temperatura na pewno pomogły), 
a części z nas udało się wywalczyć podium i nagrody: Norbert 
zajął drugie miejsce w kategorii wiekowej na trasie półmara-
tonu, a Marta i Lidka odpowienio 3 i 5 miejsce wśród miesz-
kanek naszej Gminy. 

W niedziele na stadion wybiegły nasze najmłodsze pociechy, 
startujące w biegach dziecięcych. Mimo kapryśnej pogody (na 
zmianę burza i upał) dały z siebie wszystko i wróciły do domów 
z przepięknymi medalami i smakołykami. W godzinach popo-
łudniowych Bartek i Leszek wraz ze swoimi rodzinami wystar-
towali w bardzo widowiskowej konkrencji, jaką jest sztafeta po-
koleń, gdzie oprócz posiadania dobrej kondycji, należy również 
wykazać się wolą walki i strategią drużynową. Pomiędzy na-
szymi startami w zawodach, korzystaliśmy z atrakcji zorgani-
zowanych przez partnerów Biegu, dzięki czemu był to wspólnie 
spędzony, aktywny weekend. 

Czerwiec przyniósł piękną, ale niełatwą dla biegaczy pogo-
dę. Mimo tego jest to jeden z bardziej rozbieganych miesięcy. 1 
czerwca część naszej drużyny, tj. Iza, Paulina, Krystian i Cezary, 
świętując Dzień Dziecka, wzięli udział w porannym biegu Ro-
zalińska 13 w Lusowie. Dwie godziny później Przemek, Roman, 
Paweł, Piotr, Mikołaj, Edwin i Marta wystartowali w Cross Du-
athlonie, czyli 8 km biegu, 13 km na rowerze i 2 km biegu. Jak 
sama nazwa wskazuje warunki były trudne terenowo, ale spoce-
ni i ubłoceni, szczęśliwie dotarli do mety. W tym samym czasie 
Karolina i Heniu reprezentowali naszą drużynę w Swarzędzu 
na Biegu Szpot 10 km, gdzie Heniowi udało się zająć 3 miej-
sce w kategorii wiekowej. Natomiast Piotr i Krzysztof odwie-
dzili nową, parkrunową lokalizację nad Jeziorem Swarzędzkim, 
skąd przywieźli nowe życiówki. Tydzień później miało miejsce 

Tarnowo Biega i to jak!
nasze drugie lokalne, sportowe święto – Triathlon Lwa. Lidka 
sprawdzała formę na dystansie 1/8, a Marta, Beata i Leszek star-
towali w sztafecie, przy czym Leszka sztafeta zajęła wysokie, 
drugie miejsce. Wieczorem część drużyny pojechała sprawdzić 
nowy okoliczny bieg – Szamotulską Nocną 5 – gdzie oprócz do-
brej pogody i szybkiej trasy (w sam raz na życiówki) na uwagę 
zasługuje organizacja atrakcji po biegu – koncertu na żywo i do-
brego jedzenia. W niedzielę natomiast ciężką walkę z pogodą  
i trasą stoczyli Paweł, Leszek, Piotr i Karolina w Grodziskim 
Półmaratonie „Słowaka“. 

Połowa czerwca to dobrze większości znany Nocny Wrocław 
Półmaraton (w którym godnie reprezentowali nas Paweł i Mag-
da) oraz Śrem Półmaraton (gdzie walczyli Karolina i Heniu). 
I tutaj Heniu znowu może pochwalić się 3 miejscem w katego-
rii. W tym samym czasie Marta i Krzysztof rodzinnie odwiedzili 
naszych czeskich sąsiadów i tam wzięli udział w półmaratonie 
Mattoni Olomouc, który okazał się być prawdziwym biego-
wym, muzycznym i tanecznym lokalnym świętem. Podczas gdy 
większość mierzyła się z dystansem ponad 21 km, Lidka i Bar-
tek wzięli udział w Biegu Nadziei w Środzie Wielkopolskiej, 
gdzie na dystansie 3,6 km Lidka zajęła pierwsze miejsce wśród 
kobiet, a Bartek był drugim mężczyzną na mecie. 

Jak widać udział w zawodach to nie tylko ciężki wysiłek 
i wyniki. To także wspólna zabawa, kibicowanie, pokonywanie 
słabości i przebywanie w gronie zapaleńców biegowych. Jeśli 
zatem chciałabyś zacząć biegać, ale nie wiesz jak się do tego 
zabrać lub potrzebujesz planu i motywacji, zapraszamy na nasz 
nowy cykl treningów dla początkujących. Trenigi odbywać się 
będą we wtorki i czwartki i obejmać marsze, marszobiegi i bie-
gi, które przygotują cię do swodobnego przebiegnięcia pierw-
szych 5 km. 

Dołączyć można do nas na każdym etapie. Sprawdź naszego 
funpage’a na Facebooku i Instagramie, gdzie znajdziesz bieżą-
ce informacje na temat terminów, dystansów i tras naszych tre-
ningów.

Serdecznie zapraszamy! ~ Tarnowo biega
Projekt współfinansowany z Budżetu Gminy Tarnowo Podgórne

23 czerwca w Turku odbyły się Mistrzostwa Policji 
w Siatkówce Plażowej. Wielkopolskę reprezentowa-
li ubiegłoroczni Wicemistrzowie w składzie Krzysz-

tof Witczak z Poznania oraz Błażej Szubstarski z Tarnowa Pod-
górnego – zawodnik i trener naszego gminnego siatkarskiego 
klubu Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne. Tym razem go-
spodarze nie pozwolili sobie na chwile słabości i zwyciężyli 
w finale z drużyną z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kato-
wicach, rewanżując się tym samym za ubiegłoroczną porażkę 
w meczu o złoto. Zwycięstwo smakowało podwójnie, ponieważ 
nagroda za najlepszego zawodnika turnieju trafiła do Tarnowa 
Podgórnego. Na najniższym stopniu podium stanęła drużyna 
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, pokonując w me-
czu o trzecie miejsce Zespół II Komendy Wojewódzkiej Policji 
z Poznania. Gratulacje dla zwycięzców – miejmy nadzieję, że 
ten sukces zmotywuje Wielkopolskich Policjantów do jeszcze 
wytrwalszej walki z przestępczością. ~ Błażej Szubstarski

Wielkopolska Policja – najlepsza na piachu
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17 czerwca w Szamotułach odbyły się Mistrzostwa 
Wielkopolski w Mini Siatkówce Plażowej Chłop-
ców. O tytuł najlepszych młodych plażowiczów 

w województwie walczyło 17 drużyn dwuosobowych z rocz-
nika 2006 i młodszych. Barwy naszego Gminnego Klubu Tar-
novia Volleyball broniły dwie drużyny w składzie Jan Kroll/
Bartosz Godlewski i Piotr Marcinkowski/Maksymilian Dym-
czyk. Pierwsza z wymienionych par po bardzo wyrównanych 
pojedynkach, minimalnie przegrywając na przewagi, zajęła 
miejsca 13-16, natomiast druga para była o krok od awansu 
do Finału Mistrzostw Polski, zajmując ostatecznie miejsca 7-8 
po niewiarygodnie dramatycznych meczach, gdzie awansem 
promowane były miejsca 5-6 i wyżej. Za wspaniałą walkę na-
leżą im się wielkie brawa, a już w przyszłym roku z pewnością 
ponownie przystąpią do rywalizacji z dużo większą determi-
nacją.

~ Błażej Szubstarski

Siatkówka Plażowa najmłodszych 
reprezentantów naszej Gminy

15 czerwca na plaży w Lusowie odbył się pierwszy 
turniej siatkówki plażowej w kategorii MIKST 
w ramach Grand Prix Gminy Tarnowo Podgór-

ne o Puchar Wójta Tadeusza Czajki. Do rywalizacji stanęły 
24 drużyny damsko-męskie, które przez cały słoneczny dzień 
walczyły o tytuł Mistrza Gminy Tarnowo Podgórne, a także 
nagrody rzeczowe i finansowe ufundowane przez Gminę Tar-
nowo Podgórne, KIA Delik, Profesjonal, Tarnowski Łącznik, 
Parkiety Pawlaczyk i Synowie, Goggle, Bona, restaurację i ho-
tel Glamour. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło na scenie 
głównej w Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym podczas 
koncertu z okazji Dni Gminy. Przed publicznością miały oka-
zję wystąpić 4 najlepsze pary oraz najwaleczniejsza drużyna 
turnieju. Nagrody wręczał Wójt Tadeusz Czajka. 

Oto lista szczęśliwców:
I miejsce – Patryk Ligocki/Karolina Rakowska – Września,
II miejsce – Bartosz Lewicki/Aleksandra Carmel – Płock,
III miejsce – Wojciech Pernak/Kamila Płaczek – Wilczyn/

Janków Przygodzki,
IV miejsce – Aleksander Poznański/Anna Urych-Turska – 

Nowa Sól/Rokietnica,
MVP – najlepsza zawodniczka turnieju – Karolina Rakow-

ska.
Najwaleczniejsza drużyna: Sebastian Prill/Patrycja Wosiń-

ska – Tarnowo Podgórne.
Natomiast dzień później w niedzielę, 16 czerwca, odbył się 

Wielki Finał III Grand Prix Gminy Tarnowo Podgórne w Siat-
kówce Plażowej. W trakcie dwóch turniejów eliminacyjnych 
kategorii OPEN wyłoniliśmy 16 najlepszych drużyn, które 
stanęły do walki na również na piasku w Lusowie o tytuł Mi-
strza Gminy Tarnowo Podgórne. W gronie faworytów znaleźli 
się obrońcy tytułu z zeszłego roku – para reprezentująca naszą 
Gminę na arenie ogólnopolskiej Tarnovia Tarnowskie Termy 
Beach Volleyball Team Tomasz Kotecki/Tomasz Jaroszczak, 

którzy ulegli w finale parze Adam Lorenc/Mateusz Podborą-
czyński pochodzącym z Żar i Kędzierzyna Koźla. Na najniż-
szym stopniu podium stanęła para Mateusz Wołowicz/Mikołaj 
Głowacki z Bydgoszczy i Osięcin pokonując doświadczonych, 
mistrzów I edycji Grand Prix z 2017 roku, Bartosza Kramera 
i Łukasza Grabowskiego. MVP turnieju został Mateusz Pod-
borączyński. W imieniu Gminy Tarnowo Podgórne nagrody 
finansowe oraz rzeczowe, ufundowane przez Gminę Tarnowo 
Podgórne, KIA Delik, POL-KRAM Projects & Development, 
Usługi Leśne Bartosz Kramer, Tarnowski Łącznik, Profesjo-
nal, Parkiety Pawlaczyk i Synowie, Bona, Alter, Core-Clinic, 
MK-Cafe, Hotel i Restauracja Glamour oraz Goggle wręczył 
II Zastępca Wójta Piotr Kaczmarek. Wszystkim sponsorom, 
zawodnikom i kibicom serdecznie dziękujemy, zwycięzcom 
gratulujemy i do zobaczenia za rok.

~ Błażej Szubstarski
Projekt współfinansowany z Budżetu Gminy Tarnowo Podgórne

Znamy Mistrzów Siatkówki Plażowej
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Dobrymi wynikami mogą pochwalić się najmłodsi wy-
chowankowie Klubu Kolarskiego Tarnovia Tarnowo 
Podgórne, którzy wystartowali w Mistrzostwach Pol-

ski Szkółek Kolarskich w Raszkowie. W wyścigu ze startu 
wspólnego i jeździe indywidualnej klas IV Gabriela Nowa-
kowska zajęła szóste miejsce. W rywalizacji klasa V ze startu 
wspólnego Paweł Kaźmierczak był piąty, a w kategorii klas VI 
– Gabriela Pustkowiak i Szymon Terlecki zajęli czwarte miej-
sce. W klasach VII Otylia Zagórska uplasowała się na piątym 
miejsce. Łącznie w Mistrzostwach, które odbyły się w termi-
nie 22-23 czerwca wzięło udział pięciuset zawodniczek i za-
wodników z całej Polski, w tym dwunastu z KK Tarnovia Tar-
nowo Podgórne. ~ Ania Lis

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Mistrzostwa Szkółek Kolarskich

Konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Re-
kreacji Tarnowo Podgórne wygrał Radosław Szukała. 
O swojej koncepcji funkcjonowania, karierze zawo-

dowej i życiu prywatnym opowiedział w krótkim wywiadzie. 

Ania Lis: Od czerwca objął Pan stanowisko dyrektora 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne.  Jaka była 
droga Radosława Szukały do objęcia tego stanowiska? 

R.Sz. Wyboista i kręta. Swoją karierę zawodową rozpo-
cząłem 10 lat temu właśnie w OSiR. Wówczas pracowałem 
na stanowisku pracownika technicznego. Po sześciu latach 
awansowałem i zostałem kierownikiem hali sportowej w Ba-
ranowie. Dzięki pracy na wszystkich szczeblach zatrudnienia 
mogłem zagłębić się w specyfikę działania jednostki. Do-
świadczenie, które nabyłem przez te lata, pomogło mi objąć 
obecne stanowisko.

W trakcie pracy w OSiR miałem możliwość ukończyć stu-
dia na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – kie-

Nowy dyrektor OSiR
runek organizacja i zarządzanie sportem oraz podyplomowe 
z zarządzania zasobami ludzkimi na UAM w Poznaniu. 

A.L. Na czym polega przedstawiona przez Pana koncepcja 
funkcjonowania OSiR Tarnowo Podgórne?

R. Sz. Moja koncepcja nie bazuje na wprowadzeniu re-
wolucyjnych zmian, tylko osiągalnych i realnych. Tworząc 
ją wykorzystałem swoje doświadczenie. Skoncentruję się na 
podnoszeniu poziomu świadczonych usług wraz z rosnącymi 
oczekiwaniami użytkowników. Chcę zmodernizować obiekty 
w oparciu o nowinki technologiczne, tak aby zoptymalizo-
wać koszty ich utrzymania. Ważne dla mnie jest to, by były 
nowoczesne i bezpieczne. Zależy mi również na tym, aby bez 
problemu mogli z nich korzystać zarówno mieszkańcy jak 
i lokalne kluby. Gmina Tarnowo Podgórne ma bogatą ofertę 
sportowo-rekreacyjną, w której każdy znajdzie coś dla siebie. 
Będę wspierał wszelkie działania, które będą inicjowały jej 
rozwój.  

A.L. Pierwsze decyzje nowego dyrektora dotyczyć będą…?
R. Sz. Dostosowania obiektów do standardów zapewniają-

cych bezpieczeństwo korzystania z nich. Chcę również  od-
świeżyć wizerunek OSiR poprzez stworzenie nowej strony 
internetowej i logo, przyjrzeć się kadrom oraz budować pozy-
tywne relacje między pracownikami. 

A.L. Jakie ma Pan plany związane z infrastrukturą?
R. Sz. W przyszłości chciałbym, aby w Tarnowie Podgór-

nym powstała salka wykorzystywana pod sporty walki oraz 
dodatkowa szatnia zewnętrzna w Baranowie. Poza tym my-
ślę o modernizacji sali w starej kotłowni w Przeźmierowie, 
wzbogaceniu oferty plaży w Lusowie o wake park i klatki do 
street work out. 

A.L. Jaki prywatnie jest nowy dyrektor OSiR?
R.Sz. Rodzinny i pozytywnie nastawiony do życia i ludzi. 

Swój wolny czas chętnie spędzam w obecności żony i psa. 
Ponadto staram się być aktywny uprawiając koszykówkę, 
jeżdżąc rowerem czy ćwicząc na siłowni. Jestem otwarty na 
nowe pomysły i skory do współpracy. Zawsze szukam kom-
promisu.

 ~ Ania Lis
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Pięć srebrnych medali zdobyli tancerze OSiR Dance Stu-
dio Tarnowo Podgórne. Podczas dziesiątego jubileuszo-
wego ogólnopolskiego turnieju tańca nowoczesnego 

„Taneczna Środa 2019” zaprezentowali dziewięć choreografii. 
Grand Prix PZTF odbył się w weekend 8-9 czerwca w Środzie 
Wielkopolskiej. ~ Ania Lis

Taneczna Środa

Srebrny medal II Igrzysk Europejskich w wyścigu scratchu 
(60 okrążeń x 250 m) zdobył Filip Prokopyszyn. Zawod-
nik KK Tarnovia Tarnowo Podgórne od początku jechał 

bardzo aktywnie, trzymał się z przodu stawki i wykorzystał fi-
nisz z dużej grupy. Przegrał ze starszym o 13 lat Grekiem Chri-
stosem Volikakisem. Brąz medal w wyścigu „na kreskę” wy-
walczył Białorusin Jauheni Karaliok. Kolarską Tarnovię na 
rozgrywanych w Mińsku Igrzyskach reprezentowały również 
Julita Jagodzińska i Aleksandra Tołomanow. ~ Ania Lis   

Wicemistrz Igrzysk 
Europejskich 

Zbigniew Kwita z sukcesem odnotował swój 200. 
i 201. start w chodzie sportowym na dystansie 3 
i 5 km. Podczas 29. Mistrzostw Polski Masters od-

bywających się 29 i 30 czerwca w Białymstoku zawod-
nik zdobył dwa złote medale. Tym samym do bogatej kolek-
cji medali i tytułów mistrza Polski dołożył kolejny 48. i 49.  
– Dziękuję wszystkim co pomagali i kibicowali, a szczegól-
nie trenerce Agnieszce Dygacz za merytoryczne i profesjonal-
ne przygotowanie. Aga, wykonałaś kawał dobrej roboty. Dzięki 
również chłopakom, moim konkurentom za walkę. Powodzenia 
w dalszej części sezonu i do zobaczenia na następnych zawo-
dach – powiedział chodziarz z Przeźmierowa. ~Ania Lis

Wyniki godne 
podziwu

Drugi na mecie

Kajetan Sztuba z KK Tarnovia Tarnowo Podgórne zajął 
drugie miejsce w wyścigu ze startu wspólnego junio-
rów podczas zawodów Pucharu Polski w kolarstwie 

szosowym. W tej samej kategorii czwarte miejsce zajął Ma-
ciej Belniak. Wyścig odbył się 23 czerwca na drogach Gminy 
Chrzypsko Wielkie.  ~ Ania Lis
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Finał XV edycji Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne zbliża się wielki-
mi krokami. Odbędzie się tradycyjnie w ramach obchodów Dni Przeźmierowa 
2019. Ostatnim turniejem – tak jak w ubiegłym roku – będą Wymiatacze. W kla-

Końcówka zmagań

Kręglarskie podsumowanie
Sezon kręglarski 2018-2019 był najlepszym pod wzglę-

dem osiągniętych wyników i celów sportowych – przyznał 
na podsumowaniu trener Marek Torka. Jego podopiecz-

ni zdobyli w całym sezonie osiem złotych medali, jedenaście 
srebrnych oraz trzynaście brązowych. Poza tym zawodnicy 
OSiR Vector Tarnowo Podgórne dwadzieścia trzy razy zajmo-
wali miejsca 4-8. Największym sukcesem może pochwalić się 
Jakub Cwojdziński, który jako pierwszy w historii klubu zdobył 
brązowy medal Mistrzostw Świata U-18 Rokycany (Czechy). 
Z dorobkiem trzech srebrnych medali z pięciu Mistrzostw Pol-
ski sezon zakończył Patryk Dworczyk. Medale zdobył w konku-
rencjach: indywidualnie, sprint i w parze z Tomkiem Bylińskim. 
Pozostałe dwa brązowe zdobyła Marta Stachowiak w sprincie 
i tandem mixt z Jakubem Cwojdzińskim. 

Podczas Mistrzostw Polski Młodzików złoty medal w kon-
kurencji indywidualnej wywalczył Michał Bonk. Poza tym za-
wodnik obronił swój tytuł i zapewnił sobie start w Pucharze 
Świata U-14 Rokycany. Brązowy medal Makroregionalnych 
Mistrzostw Młodzików w konkurencji tandem mixt zdobyli 
Sandra Ryś i Michał Bonk. Wyniki uzyskane w turniejach ogól-
nopolskich zaowocowały wysokimi lokatami w klasyfikacji ge-
neralnej Młodzieżowego Grand Prix Polski. Jakub Cwojdziński 
uplasował się na drugim miejscu, a Iwona Dziamska na trzecim.

W minionym sezonie do grupy Centralnego Szkolenia Junio-
rów młodszych Polskiego Związku Kręglarskiego zostali po-
wołani: Jakub Cwojdziński, Jędrzej Dmowski, Krzysztof Bart-
kowiak  i Marta Stachowiak. Grupa ta przygotowywała się do 
Mistrzostw Świata Juniorów Młodszych w Rokycanach. 

 ~ Ania Lis

syfikacji wszystkich dotąd rozegranych 
konkurencji pierwsze miejsce zajmuje 
Sołectwo Tarnowo Podgórne – na swoim 
koncie ma 133 punkty. Drugie miejsce 
zajmuje Sołectwo Przeźmierowo (121 
pkt.), a trzecie Sołectwo Lusówko (116). 
Miejsca 4-15 zajmują kolejno sołectwa: 
Baranowo (105,5), Lusowo (99,5), Sady 
(97), Sierosław (64,5), Jankowice (56,5), 
Batorowo (45), Wysogotowo (43), ex 
aequo Chyby i Rumianek (41,5), Ceradz 
Kościelny (27) i Kokoszczyn (16).

Zwycięzcą przedostatniego turnieju 
sołectw w piłce nożnej zostało Tarnowo 
Podgórne. Drugie było Lusówko, a trze-
cie Lusowo. Kolejne miejsca za podium 
zajęły sołectwa: Chyby, Baranowo, Prze-
źmierowo, Ceradz Kościelny, Jankowice, 
Sady, Sierosław i Rumianek. ~ Ania Lis
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Zmiany na ławce 
W sezonie 2019/2020 nowym 

szkoleniowcem drugoligowej 
Tarnovii Basket będzie Rafał 

Urbaniak. Dla zawodnika będzie to po-
czątek trenerskiej przygody. W minio-
nym sezonie Rafał grał na pozycji środ-
kowego i był kapitanem drużyny. Zagrał 
w osiemnastu meczach, spędzając na par-
kiecie ponad 330 minut. W swojej karie-
rze zawodniczej reprezentował barwy 
pierwszoligowych klubów z Pruszkowa 
i Stalowej Woli, drugoligowych z Byd-
goszczy, Pleszewa, Rawicza, Leszna 
i Suchego Lasu oraz spędził kilka sezo-
nów na parkietach niemieckich lig koszy-
karskich. ~ Ania Lis

Liga skończona to czas na trochę frajdy, a co może dać więcej frajdy zawodnikom jak pojedynek z rodzicami? Rodzice 
zawodników występujących w Orlikach, Młodzikach i Trampkarzach podjęli „rękawice” i stawili się do boju. Mecze od-
bywały się w różnych formułach, ale wszędzie zakończyły się jednakowo... zwycięstwem Rodziców. 

Było mnóstwo śmiechu, a zabawa była przednia, ale to „bardziej doświadczeni” zawodnicy byli górą. Młodsi zawodnicy po 
spotkaniach „odgrażali” się, że za rok będzie odwrotnie...

Cóż, nie pozostaje nic innego jak spotkać się za rok i zmierzyć się jeszcze raz.
~ gks tarnovia

Rodzice kontra dzieci

7 lipca odbył się turniej finałowy Otwartych Mistrzostw Po-
znania w Siatkówce Plażowej z cyklu Chwiałka Volley 
2019. W finale odbywającym się na obiekcie znajdują-

cym się przy otwartym basenie na ul. Chwiałkowskiego w Po-
znaniu zmierzyły się 24 drużyny wyłonione w poprzednich 
dwóch eliminacjach. 

O bardzo wysokim poziomie rozgrywek świadczył fakt, że 
w finale zgłoszonych było kilka par rywalizujących regularnie 
w turniejach rangi Mistrzostw Polski zarówno z Wielkopol-
ski jak i sąsiednich Województw. Tomasz Kotecki, zawodnik 
drużyny Tarnovia Beach Volleyball Team Tarnowo Podgórne, 
grający na co dzień również z naszym reprezentantem Toma-
szem Jaroszczakiem, wyjątkowo w tym turnieju zagrał z Prze-
mysławem Lisieckim z Wrześni, ale z nie mniejszym impe-
tem. Para zajęła wysokie II miejsce, ulegając w finale parze 
w Wrocławia w składzie Dariusz Tkaczuk/ Jakub Zdybek. Na-
tomiast na III miejscu podium stanęła dość niespodziewanie 
para, również z Tarnovia Beach Volleyball Teamu, w ekspe-
rymentalnym składzie Błażej Szubstarski/Łukasz Murdzia, 
którzy mimo znacznie wyższego stażu na plaży oraz znacznie 
mniejszego wspólnego przygotowania niż nasz I zespół, pod-
kreślmy, że zagrali ze sobą dopiero drugi raz w życiu mając 
kolejno 35 i 36 lat, przy czym Tomek Kotecki i Tomek Jarosz-
czak, grając ze sobą od kilku lat, mają kolejno 30 i 23 lata, po-
trafili umiejętnie wykorzystać swoje doświadczenie i stanęli 

do walki z profesjonalnymi zawodnikami jak równy z rów-
nym. 

Nagroda za MVP (najlepszego zawodnika turnieju) tra-
fiła również na nasze konto. Dzięki niezliczonej liczby blo-
ków w wykonaniu Tomasza Koteckiego to właśnie on mógł 
się cieszyć z tego wyróżnienia. Gratulujemy, życzymy kolej-
nych udanych występów, a prawdziwą matką tego sukcesu jest 
oczywiście Gmina Tarnowo Podgórne, bez której wsparcia to 
wszystko nie byłoby możliwe. Wielkie dzięki.

~ Błażej Szubstarski

Tarnovia Beach Volleyball Team z srebrem i brązem
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Turniej zorganizowany z okazji 
70-lecia klubu odbył się w upal-
ną czerwcową sobotę.

Wzięło w nim udział 6 drużyn – gra-
li zawodnicy z firm sponsorujących klub 
oraz  zawodnicy związani z klubem (tre-
nerzy, działacze i zawodnicy). W for-
mule turnieju „każdy z każdym” - mimo 
nieprzychylnego upału – zespoły wal-
czyły z wielkim zaangażowaniem oraz 
chęcią zwycięstwa. Zwycięzcą została 
drużyna „GUSMA” nadzorowana przez 
samego prezesa Juliusza Gustowskie-
go. Drugie miejsce zajęła najbardziej 
,,bramkostrzelna” drużyna turnieju re-
prezentująca „STIHL”, a złożona z za-

wodników naszej A klasowej drużyny. 
Z tego zespołu został wybrany Zawod-
nik Turnieju – Piotr Jaraszkiewicz, który 
zdobył aż 8 bramek.

Na najniższym szczeblu podium 
uplasowała się ekipa „M-STIL”, która 
w ostatnim spotkaniu turnieju walczyła 
do końca o II miejsce ze Stihl-em. Mimo 
czterokrotnego prowadzenia w spotka-
niu M-STIL przegrał 5:4. 

Kolejne miejsca zajęli Juniorzy GKS-u, 
drużyna Trenerów oraz Loża Szyderców.

W przerwach pomiędzy spotkania-
mi zostały wręczone podziękowania 
dla przedstawicieli Gminy Tarnowo 
Podgórne oraz naszych Sponsorów. Po 

ostatnim meczu odbyło się wręczenie 
pucharów dla uczestników turnieju oraz 
wspólny grill.

Klasyfikacja końcowa:
1. Gusma
2. Stihl
3. M-Stil
4. Junior
5. Trenerzy
6. Loża Szyderców
Najlepszy zawodnik – Piotr Jarasz-

kiewicz (Stihl). Najlepszy bramkarz – 
Oskar Musiała (Trenerzy).

Projekt jest współfinansowany przez 
Gminę Tarnowo Podgórne. 

~ gks tarnovia

Wszystkie rozgrywki w sezonie 2018/2019 pod szyldem 
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej zakończone 
z różnym wynikiem naszych zespołów. Wielkimi kro-

kami zbliżają się przygotowania do kolejnego sezonu oraz obóz 
piłkarski dla grup młodzieżowych.

Piłka nożna to specyficzna dyscyplina sportowa, gdzie na je-
den sukces składa się wiele aspektów i czynników. W tym sezonie 
w naszej IV ligowej drużynie niestety nie wszystko „grało” jak na-
leży. Utrzymanie się w zreformowanej IV lidze było celem mini-
mum, które udało się spełnić. Nasze ambicje jednak sięgają wyżej 
i nie zadawala nas miejsce w dole „stawki”!

Druga drużyna seniorów występująca w Klasie Okręgowej rów-
nież nie zaliczyła udanego sezonu, ponieważ spada do klasy roz-
grywkowej niżej.

Trzeci zespół seniorów będący beniaminkiem w A klasie zajął 
5 miejsce w tabeli. Jak na beniaminka jest to dobry wynik, ale 
wiemy, że stać ich na jeszcze lepsze wyniki. Pokazali to choćby 
w ostatnim meczu sezonu walcząc w  derbach z Czarnymi Kaź-
mierz. Nasi zawodnicy całkowicie zdominowali rywala wygrywa-
jąc 3:0 i pokazując, że aspiracje tego zespołu sięgają wyżej.

Drużyna Juniorów Starszych zajęła 5 miejsce w Wojewódz-
kiej Lidze Juniorów Starszych, która jest bezpośrednim zaple-
czem Centralnej Ligi Juniorów. Nasi zawodnicy jako jedyni w li-
dze pokonali zwycięzcę ligi Błękitnych Wronki na ich stadionie 
Drużyna Trampkarzy pokazała wielką wolę zdobywania bramek, 
gdyż zdobyli 118 bramek w 20 meczach (średnio 5,9 bramki na mecz)! 
Ligę zakończyli na 4 miejscu w II lidze okręgowej trampkarzy C1. 
Młodzicy skończyli sezon na 7 miejscu w bardzo wyrównanej II 
lidze okręgowej młodzika D1. Po bardzo dobrej pierwszej rundzie 
zawodnicy rozbudzili apetyty, ale druga runda nie przebiegła po 
ich myśli. 

Drużyny Orlików A i B zakończyły sezon odpowiednio na 2 i 5 
miejscu w III lidze okręgowej E1. Orlicy z grupy A przebili nawet 
kolegów z drużyny trampkarzy średnią goli na mecz – ich wynik 
to 7,1. Orlicy z grupy B dopiero pierwszy raz mieli kontakt z piłką 
ligową, ale wykazali się wielką ambicją i zaangażowaniem, które 
zaowocują w przyszłości.

Ekipa Żaków F1 zakończyła sezon również na 2 miejscu. Ofen-
sywny styl gry udzielił się także im,  gdyż zdobyli 66 bramek w 12 
spotkaniach (średnia 5,5 bramki na mecz).

Żak F2 rozgrywał swoje mecze w formule turniejów „Ligi 
GKS-u”.

Zawodnicy z grup wiekowych 2012 i 2013 na razie poznają 
podstawowe tajniki gry w piłkę nożną, ale po treningach już wi-
dać jak się palą do gry.

Zapraszamy wszystkich do nowo utworzonej grupy dla dzieci 
z rocznika 2014, prowadzimy także nabór do wszystkich wyżej 
wymienionych grup młodzieżowych – więcej informacji na stro-
nie www.gkstarnovia.pl  ~ gks tarnovia
Projekt jest współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.  

70-lecie klubu GKS Tarnovia

Zakończenie sezonu drużyn GKS Tarnovia

~ sport

Zapisy trwają - www.gkstarnovia.pl
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PRZESIĄDŹ SIĘ NA
WYBIERZ TO CO EKO!

Wykorzystaj energooszczędny i ekologiczny transport gminny. Postaw na multimodalność! 
Gmina Tarnowo Podgórne dba o zrównoważoną mobilność i integrację środków transportu. 
Korzystaj z gminnych ścieżek rowerowych, zintegrowanych węzłów przesiadkowych, 
parkingów P&R/B&R oraz nowych niskoemisyjnych autobusów.

Gmina Tarnowo Podgórne w ramach realizacji projektu dofinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) „Rozwój niskoemisyj-
nej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci 
dróg rowerowych wraz z infrastrukturą”.

www.mapadotacji.gov.pl

Bądź EKO zamień tradycyjny samochód na:

PRZESIĄDŹ SIĘ NA
WYBIERZ TO CO EKO!

Wykorzystaj energooszczędny i ekologiczny transport gminny. Postaw na multimodalność! 
Gmina Tarnowo Podgórne dba o zrównoważoną mobilność i integrację środków transportu. 
Korzystaj z gminnych ścieżek rowerowych, zintegrowanych węzłów przesiadkowych, 
parkingów P&R/B&R oraz nowych niskoemisyjnych autobusów.

Gmina Tarnowo Podgórne w ramach realizacji projektu dofinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) „Rozwój niskoemisyj-
nej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci 
dróg rowerowych wraz z infrastrukturą”.

www.mapadotacji.gov.pl

Bądź EKO zamień tradycyjny samochód na:
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DAM PRACĘ
• Pracownika fizycznego i ślusarza 
do produkcji i montażu ogrodzeń, 
tel. 663 316 539
• Krawcową przyjmę od zaraz. Ba-
torowo 501 07 12 16
• Zatrudnię do sprzątania zakładu 
produkcyjnego w Dąbrowie, koło 
Poznania, od lipca. 12złnet/h. Peł-
ny lub pół etatu. 662-021-597
• Poszukujemy praktykanta do 
działu księgowego dla firmy w Tar-
nowie Podgórnym. CV proszę prze-
syłać na: ksiegowosc@cnkp.pl
• Zatrudnimy  mobilne panie do 
sprzątania biur w Przeźmierowie 
i okolicy. Praca w godzinach ran-
nych lub popołudniowych. Wyma-

gane doświadczenie. Tel. 603 635 
878 
• Poszukuję pomocy do dzieci. Pra-
ca w Chybach. Zmotoryzowane Pa-
nie proszę o kontakt  513 - 634-140
• Zatrudnię do prac ogólnobudow-
lanych -tel.603 038 988

SZUKAM PRACY
• Czuła Niania. Doskonałe refe-
rencje na piśmie, potwierdzane 
telefonicznie. Uczciwa i zaanga-
żowana. Szuka dziecka od 1 mie-
siąca życia, wzwyż. Przeźmierowo, 
Baranowo, Chyby, Wysogotowo, 
Batorowo, Smochowice, Poznań 
Ogrody lub Grunwald. Posiadam 
doświadczenie i wyższe wykształ-
cenie pedagogiczne. Stawka 20zł/

godz. Najchętniej pełen etat. Dys-
pozycyjność - tel. 501066460
• Zaopiekuję się osobą starszą lub 
chorą w pełnym wymiarze godzin. 
Posiadam doświadczenie. Tel. 533-
696-051
• Szukam pracy w korekcie 693 868 
731
• Zaopiekuję się dzieckiem lub 
dziećmi w pełnym wymiarze go-
dzin. Posiadam doświadczenie. 
Tel. 533-696-051
• Wykonam wszystkie prace ogro-
dowe. Tel. 667 069 745.
• Potnę drewno, tel. 667 069 745
• Posprzątam dom, zaopiekuję się 
dzićmi, rozniosę ulotki. Przeźmie-
rowo i okolice, tel. 732 651 673

• Posprzątam dom, mieszkanie, 
biuro - Baranowo i okolice. 793 258 
698
• Pani na emeryturze podejmie pra-
cę 4 godz. dziennie. Tel. 725 329 160
• Kierowca kat C z doświadczeniem 
wywrotka szuka pracy 694-043 808
• Wykonam prace ogrodnicze 503 
008 671
• Emeryt z III stałą grupą, absty-
nent, prawo jazdy B, podejmie pra-
cę na pełen etat od zaraz (umowa 
o pracę). tel. 501 228 373
• Ogrodnik szuka pracy - 570 902 
045
• Podejmęsię pracę: sprzątanie, 
chałupnictwo, w magazynie lub na 
produkcji. 730 088 426

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

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

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

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców 
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.

Nakład: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 09.07.2019 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
  Wydawnictwo – studioPROJEKT – Przeźmierowo, ul. Ryn-

kowa 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
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. 

Okładka: Tarnowskie Termy

Naszej Koleżance Zofii Roguszczak 
głębokie wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

syna Mieczysława 

składają Koleżanki i Koledzy z Koła 
Seniora z Tarnowa Podgórnego 

Kazimierze i Jerzemu Papychom 
wyrazy współczucia z powodu  

śmierci mamy i teściowej

śp Stanisławy Garcarek

składają Gorońscy z synem

...matka odchodzi – pamięć zostaje...

Koleżance i Koledze  
Kazimierze i Jerzemu Papychom
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

Mamy i Teściowej

składają członkowie Klubu Seniora 
w Rumianku

Marii i Stanisławowi Garcarek  
wyrazy współczucia z powodu 

śmierci mamy i teściowej

śp Stanisławy Garcarek

składają Gorońscy z synem

Pani 
Elżbiecie Nowaczyk

Sołtys Sadów
wyrazy szczerego współczucia z powodu 

niespodziewanej śmierci Zięcia

śp. Przemysława Łeszyka 

składają 
Wójt Tadeusz Czajka z pracownikami 
Urzędu, Przewodnicząca Rady Gminy 

Krystyna Semba z Radnymi oraz Sołtysi

Państwu 
Eli i Sławkowi Nowaczykom 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu nagłej
 śmierci Zięcia

śp. Przemysława Łeszyka 

składają Koleżanki i Koledzy  
z Klubu Seniora Sady

Naszej Seniorce 

Zofii Szalczyk 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci męża wnuczki

śp. Przemysława Łeszyka 

składają Koleżanki i Koledzy  
z Klubu Seniora Sady

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację  
o nagłej śmierci naszego Kolegi,  
członka Rady Sołeckiej Sadów 

śp. Przemysława Łeszyka
Żonie Kamilii, sołtys Elżbiecie Nowaczyk  

i całej Rodzinie składamy  
wyrazy głębokiego współczucia

Rada Sołecka Sadów i Radna Marzena Gryska

Państwu Kazimierze  
i Jerzemu Papychom 
wyrazy współczucia  

z powodu śmierci 

Mamy i Teściowej 

składają 
Wójt Tadeusz Czajka  

z pracownikami Urzędu 
Gminy oraz Sołtysi
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~ i na koniec...
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~ reklamy

Firma Jass z Baranowa  
zatrudni

Pomoc
Nie wymagane kwalifikacje
Kontakt: tel. 61 814 20 22

Wypoczynkowa 1, Baranowo
mail: jass@jass.pl

Naprawa lodówek i zamrażarek przyjmie uczniów  
do 18 roku życia w celu nauki zawodu bez konieczności 

uczęszczania do szkoły
602-648-644

 
 

 
AGENCJA OCHRONY POSZUKUJĘ PRACOWNIKÓW 

W TARNOWIE PODGÓRNYM” 
 
 ZADANIA: dozór mienia, wykonywanie obchodów, rejestr zdarzeń. 
OFERUJEMY: terminowe wynagrodzenie, umowa o pracę lub 
zlecenie.  
 
MILE WIDZIANE OSOBY Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Kontakt: 531-533-200.  

PIERWSZA LEKCJA GRATIS!

575 400 141
szkola@extra-english.pl
www.extra-english.pl

Alicja Marciniak

Baranowo, Wypoczynkowa 43

Sklep sieci

kontakt: pod nr. tel. 792 889 587
e-mail: m.netzel@gminnesklady.pl

w Ceradzu Dolnym
poszukuje kandydatów na stanowisko

SPRZEDAWCA
Oferujemy:

stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
atrakcyjne wynagrodzenie w terminie,
Wymagania: solidność, uczciwość, 

komunikatywność

Aplikacje (CV wraz ze zdjęciem i list motywacyjny) prosimy przesyłać
na adres e-mail: praca@pol-mak.com.pl.

Informujemy, iż skontaktujemy się telefonicznie tylko z wybranymi kandydatami.

Zakład Poligraficzny POL-MAK P.D. Makowiak Sp.j.

Miejsce pracy: Batorowo (pow. poznański)

Obowiązki

Wymagania

Oferujemy

PRACOWNIK
GOSPODARCZY

§  utrzymanie ładu i porządku na terenie firmy,  
mycie hal produkcyjnych;
§  utrzymywanie w czystości pomieszczeń  

i terenu wokół magazynów;
§  mycie urządzeń sanitarnych;
§  wykonywanie drobnych konserwatorskich napraw.

§  Solidność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych 
obowiązków,
§  Dyspozycyjność i chęć podjęcia pracy od zaraz,
§  Dokładność, odpowiedzialność, uczciwość i sumienność,
§  Wysoki poziom kultury osobistej,
§  Chętnie zatrudnimy emerytów/rencistów.

§  Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej  
pozycji rynkowej w oparciu o umowę o pracę,
§  Miłą atmosferę pracy,
§  Atrakcyjne wynagrodzenie,
§  Benefity pozapłacowe: opieka medyczna LuxMed,  

karta MultiSport, bony świąteczne.

Jesteśmy liderem rynku prefabrykacji w Polsce

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW
Z DOŚWIADCZENIEM 

LUB DO PRZYUCZENIA W ZAWODZIE:

	 ■  BETONIARZ-ZBROJARZ
	 ■  MALARZ-SZPACHLARZ
	 ■  OPERATOR SUWNICY
	 ■   OPERATOR/POMOCNIK OPERATORA 

WĘZŁA BETONIARSKIEGO
	 ■  ŚLUSARZ
	 ■  SPAWACZ
	 ■  STOLARZ-CIEŚLA SZALUNKOWY

Miejsce pracy:
Poznań, ul. Szarych Szeregów 23

CZEKA NA CIEBIE:
	 ✔ Atrakcyjne wynagrodzenie
	 ✔ Praca stacjonarna
	 ✔ Zatrudnienie na umowę o pracę
	 ✔ Udział w szkoleniach zawodowych
	 ✔  Możliwość wyjazdu do pracy  

do Niemiec lub Szwecji

KONTAKT:
TEL. 691 820 156, 61 821 05 29

ROZBIÓRKI DOMÓW
BUDYNKÓW

578 902 335

PANI Z DZIECKIEM
SZUKA POKOJU

W PRZEŹMIEROWIE
(lub okolicy)

535 037 752

Pizzeria i Restauracja włoska

Danie dnia 
+ zupa

20 złul. Łanowa 2, 
Przeźmierowo

666 650 560
Włoski piec do pizzy nowej generacji!Codziennie inne promocje!

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

KUPIĘ MIESZKANIE
NA PARTERZE

LUB 1 PIĘTRO W BLOKU

MAX 4 PIĘTROWYM
PIĄTKOWO, WINIARY

CHĘTNIE DO REMONTU
(z uregulowaną własnością)

604 372 440
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Firma NOTI to polska marka mebli tapicerowanych, obecna na rynku 
od ponad 14 lat.Produkujemy meble przeznaczone do przestrzeni 
mieszkalnych, biurowych i publicznych: sofy, fotele, pufy, krzesła 
oraz stoliki wykonane z wysokiej jakości materiałów. W związku  
z rozwojem firmy poszukujemy pracowników na stanowiska: 

Oferujemy:
• praca na jedną (dzienną) zmianę
• umowa o pracę na pełen etat
•  wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kwalifikacji + premia od wyników pracy
• dodatkowe premie zadaniowe
• paczki świąteczne dla dzieci, świadczenie pieniężne na Święta
• przyjazne i nowoczesne środowisko pracy
• dobrą atmosferę w zgranym zespole

MAGAZYNIER
Wymagania:

•  doświadczenie w pracy w magazynie
•  znajomość gospodarki magazynowej i związanej z nią dokumentacją
•  znajomość obsługi komputera

Obowiązki:
•  przyjmowanie towaru od dostawców
•  wydanie i załadunek towaru
•  sprawdzanie ilościowe i jakościowe według dokumentów
•  wydawanie materiałów na produkcję

PRACOWNIK PRODUKCJI – POMOCNIK OPERATORA PIŁY
Wymagania:

•  mile widziane doświadczenie na pokrewnym stanowisku
•  zdolności manualne 
•  precyzja i dokładność

Obowiązki:
•  obsługa piły
•  cięcie płyt i elementów drewnianych na pile
•  kompletowanie pociętych elementów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:„Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Noti sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Sowia 
19, zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że 
zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 
danych i ich poprawiania”.
Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz 
do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Noti sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, 
ul. Sowia 19, adres e-mail: kadry@noti.pl. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji 
na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:

Noti Sp. z o.o. ul. Sowia 19, 62-080 Tarnowo Podgórne, lub kadry@noti.pl
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tel.: 667 706 513
e-mail: skot1972@wp.pl

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

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)

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

kom. 602 659 208

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

Tarnowskie Termy, I piętro
ul. Nowa 54, Tarnowo Podgórne

KOSMETYCZKA
MASAŻE

PODOLOGIA

tel. 798 839 599
    @ Tarnowskie Spa Natura

ZAPRASZAMY
 

NASIONA TRAWY

PRODUCENT:
Gospodarstwo rolne Magdalena i Leszek Kierzek
ul. Rokietnicka 63; 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 502 681 117

ARETA
KOSTRZEWA CZERWONA GAZONOWA

wysiew nasion: 1kg na 30-40 m2

PSIGROOM:
• strzyżenie • trymowanie • kąpiele •
• pielęgnacja oczu, uszu •
• obcinanie pazurów • wyczesywanie •
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego psa

Zapraszamy
do nowo powstałego
salonu pielęgnacji psów

Małgorzata Cichocka, ul. Kwiatowa 5, Sady
tel. 500 001 119Czynne: 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. 693 721 394, 600 216 964

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!

Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew
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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

Zapisy już od sierpnia

tel. 502 283 655
ul. Poznańska 105A, Tarnowo Podgórne

www.centrumwpunkt.pl

• Integracja Sensoryczna
• Logopedia
• Terapia Ręki
• Psycholog dziecięcy
•  „Będę przedszkolakiem” - zajęcia  

adaptacyjne
•  „Czytam sam” - warsztaty nauki  

czytania metodą sylabową
• Język chiński dla dzieci
• Język angielski dla dzieci

8.500 m2 (hotel, market)
KOMORNIKI

578 902 335

DZIAŁKA AG

Lokal do wynajęcia

Cerekwica, ul. Szamotulska 28 

tel. 601 77 03 36
ok. 220m2, cena 4 500 zł nettook. 220m2, cena 4 500 zł netto

BARANOWO, ul. Przemysława 13

DO WYNAJĘCIA
PAWILON HANDLOWY

664 11 99 32

Przywitaj lato w nowym domu!
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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

Sprzedaż tel. 7 303 28 303 
Serwis tel. 512 755 995

RMTar

M o s k i t i e r y
ROLETY

Naprawa

Produkcja
Modernizacja

NAUKA
JAZDY

Jeździmy nową
KIA RIO

66 44 99 032

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

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

   Zapraszamy na test akumulatorów wszystkich marek, 
dodatkowo sprawdzimy ładowanie oraz pobór prądu, 
a to wszystko całkowicie BEZPŁATNIE!

  Tylko dla czytelników „Sąsiadki”
specjalny rabat na zakup akumulatorów i prostowników! 

O szczegóły pytaj sprzedawcę.

Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 900-1700

Sobota 900-1400

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

US¸UGI POGRZEBOWE

Tarnowo Podg., ul. Poznańska 91
tel. 61 814 66 65, 503 053 585

504 453 567
www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

TRUMNY, URNY
KREMACJE, EKSHUMACJE
KRZY˚E, NAPISY, TABLICZKI
OBUDOWY DO GROBU
ZASI¸KI POGRZEBOWE
NAGROBKI
CH¸ODNIA

PRZEWÓZ ZMARŁYCH 
W KRAJU I ZAGRANICĄ

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
 NA WSZYSTKICH CMENTARZACH

TEL: 502 315 302

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE 
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N AU K A  J A Z DY
• elastycznie • sprawnie • skutecznie •

tel. 694 99 88 21

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

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

do nowo otwartego salonu z bielizną
damską i męską „Szafonierka”
Tarnowo Podgórne, ul. Pocztowa 1
tel. sklepu: 882 402 973

Świadczymy usługi brafittingu  
- profesjonalne dopasowanie biurstonosza
♥ Miseczki od A do rozmiaru M
♥ Obwody biustonoszy od 65 - 120
♥ Rozmiary od S - 7XL
♥  W ofercie również pidżamy, koszule nocne, 

szlafroki, bielizna korygująca, rajstopy, skarpety
♥ Sexy bielizna - przebrania
♥ Bielizna polskich, renomowanych producentów

Zapraszamy wszystkich, którzy cenią 
sobie dobrą jakość oraz komfort snu

Szafonierka & Brafitting Tarnowo Podgórne

ZAPRASZAMY

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h
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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 11-18, SOB 10-14

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

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.

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

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

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

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE • Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

Przeźmierowo, ul. Wrzosowa 11, tel.: 536 529 089
        Fryzjer Przeźmierowo

pon.: 1100-1800,    wt.-pt.: 1000-1800,    sob.: 900-1300

P. W. EWELA
zapraszamy do nowo otwartego

SALONU FRYZJERSKIEGO

SPRZEDAM DZIAŁKĘ
TARNOWO PODGÓRNE
BLIŹNIACZA 1422 m2

578 902 335
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tel. 723 140 159

OGRODY
• pielęgnacje
• modernizacje
• zakładanie

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

Meble na wymiar
Kuchnie

www.ex-meble.pl

( 602 249 728

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
PŁYTKI • PANELE

TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

Usługi brukarskie
i remontowe

501 617 969

OKNA I DRZWI

                       513 035 741
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

• Rolety - naprawa
• Moskitiery
• Roletki
 
• Szyby - wymiana
   materiałowe

WISTkom.

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
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 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

• DOCIEPLANIE
• ELEWACJE
• NIDA
• KOSTKA BRUKOWA
• UKŁADANIE PŁYTEK
  CERAMICZNYCH
• INNE PRACE
  WYKOŃCZENIOWE
TARNOWO PODGÓRNE

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

www.dd-swiatkuchni.pl

KUCHNIE
SZAFY WNĘKOWE

GARDEROBY
ŁAZIENKI

MEBLE BIUROWE

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

61 8154 813, 530 769 270 www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19

WYNAJMĘ DOM 
WOLNOSTOJĄCY
w Przeźmierowie na  

mieszkanie dla pracowników
Tel. 787 976 957

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

tel. 508 610 256 VAT 8%

www.tech-building.pl

• stany surowe
• pełna wykończeniówka
• budowa na działce klienta
• etapowa i kompleksowa realizacja

tel.: 603 717 005, e-mail: biuro@tech-building.pl, Tarnowo Podgórne

BUDOWA DOMÓW
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Zapraszamy:
Przeźmierowo 
ul. Rynkowa 150, 61 816 94 41

POŻYCZKA Z MIKROKOSZTAMI

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Pożyczki z Mikrokosztami wynosi 13,7%, całkowita kwota pożyczki (bez 
kredytowanych kosztów): 17 900 zł, całkowita kwota do zapłaty: 23 591,26 zł, oprocentowanie stałe: 9,43%, całkowity koszt 
pożyczki: 5691,26 zł (w tym prowizja: 1326,64 zł (6,9%), odsetki: 4364,62 zł), 53 równe, miesięczne raty w wysokości 445,12 zł. 
Kalkulacja została dokonana na 6.03.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. Okres kredytowania: minimalny 24 miesiące, 
maksymalny 60 miesięcy. 6 zł to średni koszt miesięczny w całym okresie kredytowania za każdy pożyczony 1000 zł. Ostateczne 
warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. 
Szczegóły oferty oraz Taryfa opłat i prowizji w placówkach i na www.aliorbank.pl.

www.aliorbank.plRRSO 13,7%

MAKROPRZYGODA
MIKROKOSZTEM
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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

PORADNIA
DIETETYCZNA

Zaprasza w czwartki
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

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

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

www.leczeniebolowglowy.pl

PORADNIA NEUROLOGICZNA
LECZENIA BÓLÓW GŁOWY

dr n. med. Magdalena Moskalik
specjalista neurolog
tel. 698 896 821

Poznań-Smochowice, Nowy Tomyśl
Leczenie migreny toksyną botulinową

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNESignum Gabinety Lekarskie 

Skórzewo, ul. Poznańska 82B/11

tel. 61 814 37 38

DERMATOLOG
WENEROLOG
DR N. MED. ANNA NENEMAN

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

   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

PODOLOGIA HELP 1
ul. Ks. Czesława Niklewicza1, lok 15
62-080 Tarnowo Podgórne

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

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

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

Jednoosobowe wykonawstwo

Przeźmierowo!
Do wynajęcia hala + biuro z zapleczem

socjalnym o pow. 160 m2

tel.: 506 197 406

Kadry i płace                           
Pełna i uproszczona księgowość
Roczne rozliczenie PIT

BIURO RACHUNKOWE

tel 575 24 50 24

ul Pogodna 6, Baranowo 
biurorachunkowe@wolnowska.pl

tel. 733 353 483
ul. Tarnowska 33B, 62-080 Lusówko

www.stomatologialusowko.pl

Czynne od poniedziałku do soboty

Zapraszamy

Pełen zakres usług!
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