
sąsiadka ~ czytaj
Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne / nr 9 (330) / wrzesień 2018 / 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 

Dożynki Gminne 2018 - str. 10

Mistrzyni
Europy   - str. 9



2    | sąsiadka~czytaj | wrzesień 2018

~ na wstępie

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115
tel. 61 89 59 200, fax 61 814 61 18, ug@tarnowo-podgorne.pl
Filia w Przeźmierowie 
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75C 
tel. 61 2275 873, fp@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl
Godziny pracy Urzędu Gminy i Filii:
w poniedziałki 8.30-18.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00
Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki 15.00-17.30; w czwartki 14.30-15.45
Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu: tel. 61 89 59 201

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard przyjmuje:  
w Urzędzie Gminy w pon. 15.00-17.00, w czw. 12.00-14.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

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

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX - Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

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

668 694 962
668 694 963

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

61 814 64 30

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

800 909 909

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

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

887 853 689 
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831 

Agencja Pocztowa  
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51 
801 333 444

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

61 814 69 52

112 Szanowni Państwo!
Żegnamy lato, o czym bez wątpienia przypominają do-

żynki. Najważniejsze, bo gminne, odbyły się 26 sierpnia w 
Lusowie – zamieszczamy relację z tego wydarzenia, proszę 
zobaczyć, jak ciekawe stoiska zostały przygotowane przez 
poszczególne sołectwa (wyrazy uznania dla osób zaanga-
żowanych w ich przygotowanie!).

Proszę także przeczytać informację na temat programu 
bezpłatnych badań termowizyjnych oraz dofinansowa-
nia do fotowoltaiki – 24 września zaczynamy przyjmować 
wnioski. A kilka dni temu beneficjenci innej inicjatywy 
naszej Gminy – Gminnego Programu Budowy Mieszkań 
z Dojściem do Własności – odebrali klucze do swoich 
mieszkań. 

Wkrótce wybory samorządowe. Przed nami czas prezen-
tacji komitetów i kandydatów. jedno jest pewne –21 paź-
dziernika każdy z nas powinien zagłosować. Mamy wpływ 
na rzeczywistość wokół nas – skorzystajmy mądrze z tego 
obywatelskiego prawa! 

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 
w Filii Urzędu w Przeźmierowie

1 października (poniedziałek) w godz. 15.00 – 17.00 

Rowerowe 
zakończenie lata
Sołtys i Rada Sołecka Przeźmierowa zapraszają wszyst-

kich mieszkańców Gminy na wycieczkę rowerową na 
zakończenie lata, która odbędzie się w sobotę, 22 wrze-

śnia. 
START: godz. 15.00, Park im. St. Kanikowskiego (wejście 

od ul. Folwarcznej)
TRASA: ok. 25 km, Przeźmierowo – Kiekrz – Rogerówko – 

Sady – Batorowo – Przeźmierowo
ZAPISY: Monika Żuchowska, tel. 669 500 960 
Osoby chcące dołączyć się po drodze proszone są również 

o zgłaszanie. Zakończenie rajdu w lasku przy ul. Akacjowej 
poczęstunkiem przy ognisku!

Do zobaczenia!
~ Monika Żuchowska 

Najbliższa akcja bezpłatnego znakowania rowe-
rów odbędzie się 28 września w godz.10.00 – 13.00 
w Komisariacie Policji w Tarnowie Podgórnym przy  

ul. 23 Października 29. 
Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt pod 

nr tel. 61 84 148 60. 
Akcja ma na celu ograniczenie kradzieży na szkodę miesz-

kańców Gminy Tarnowo Podgórne.
~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk

kierownik RD Baranowo

Znakowanie rowerów
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~ pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Kiedy planowana jest budowa ulicy Pszennej w Wysogotowie?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Kiedy planowana jest budowa 
ulicy Pszennej w Wysogotowie?. 
Taka inwestycja na pewno 
poprawiłaby bezpieczeństwo 
i komfort mieszkańców tej części 
Wysogotowa.

Pierwsza koncepcja, zakładająca wykonanie pieszo-jezdni o szer. 5 m, wiązała 
się z wykupem gruntów od ośmiu właścicieli. Sześciu z nich wyraziło wstęp-
ną zgodę na sprzedaż części działek, dwóch było przeciwnych. Wobec braku 

jednomyślności opracowana została koncepcja pieszo-jezdni w obecnych granicach 
pasa drogowego, z odcinkowym przewężeniem drogi do 3,5 m. Została ona zaakcep-
towana przez mieszkańców obecnych na zebraniu w dniu 14 maja 2018 r. 

Jednak po zebraniu wpłynął do Urzędu sprzeciw części mieszkańców wobec tych 
ustaleń. Po kolejnym spotkaniu, które odbyło się 28 czerwca 2018 r., przygotowano 
koncepcję, zakładającą poszerzenie pasa drogowego do 8,5 m oraz wykonanie na 
głównym ciągu ulicy jezdni o szer. 5,0 m i chodnika o zmiennej szer. 1,6 – 2,0 m

Dla zrealizowania takiej inwestycji nadal niezbędne jest pozyskanie przez Gminę 
części nieruchomości od prywatnych właścicieli, gdyż obecna szerokość pasa drogo-
wego ul. Pszennej jest niewystarczająca. Gmina określiła dla każdej z nieruchomości 
powierzchnię niezbędną do wykupu oraz zaprosiła do rozmów. Spośród ośmiu wła-
ścicieli działek jedynie trzech wyraziło zgodę na wykup, dwóch nie wyraziło zgody, 
a trzech nie odpowiedziało na pismo. 

Przy braku jednomyślności realizacja inwestycji w zakresie uzgodnionym na spo-
tkaniu będzie możliwa jedynie przy zastosowaniu tzw. „specustawy” (Ustawy z dn. 
10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych). To z kolei spowoduje, iż ul. Pszenna musi uzyskać sta-
tus drogi publicznej gminnej (obecnie jest drogą wewnętrzną). A to rodzi określone 
skutki: 

1. Projektowana droga będzie musiała spełniać wymogi określone w rozporządze-
niu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Jed-
nym z nich jest minimalna szerokość pasa drogowego – 10 m. Może zatem zajść ko-
nieczność przejęcia przez Gminę większych części prywatnych nieruchomości. 

Gmina wystąpi do Ministra Infrastruktury o odstępstwo od warunków technicz-
nych z wnioskiem o wyrażenie zgody na wytyczenie pasa drogowego o szerokości 
8,5 m, jednak decyzja w tym zakresie jest niezależna od Gminy.

2. Organem zarządzającym ruchem na ul. Pszennej stanie się Starosta Poznański, 
co spowoduje, iż wprowadzenie nowej organizacji ruchu, a także jej ewentualne 
przyszłe zmiany nie będą możliwe bez zgody tego organu.

3. Konieczność przygotowania inwestycji budowy ul. Pszennej przy zastosowaniu 
przepisów tzw. „specustawy” wydłuży czas niezbędny na przygotowanie projektu, 
uzyskanie niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, w tym ewentualnej zgody Ministra, 
oraz wykonanie stosownych podziałów geodezyjnych. 

Zapewniam, że Gmina dołoży wszelkich starań, aby ul. Pszenna została wybudo-
wana w możliwie najkrótszym terminie oraz zgodnie z oczekiwaniami mieszkań-
ców, przy jak najmniejszym uszczerbku dla właścicieli nieruchomości przy niej zlo-
kalizowanych.
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~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości
Baranowo

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Letni-
skowej

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

Zakończono budowę chodnika w ul. Klonowej (od ul. 
Wspólnej do ul. Wypoczynkowej)

Zakończono urządzanie wybiegu dla psów

Batorowo
Trwa budowa boiska

Trwa modernizacja otoczenia stawu

Ceradz Kościelny
Trwa budowa nawierzchni ul. Bocianiej

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

Zakończono remont szkoły podstawowej

Zawarto umowę na rewitalizację budynku „starej szkoły” 
przy ul. Bukowskiej

Chyby
Rozpoczęto budowę ul. Szkolnej – II etap 

Trwa opracowywanie nowych koncepcji przebudowy ul. 
Kasztanowej po konsultacjach z mieszkańcami 

Wykonano siłownię zewnętrzną przy boisku 

Góra
Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę ścieżki 
rowerowej do Tarnowa Podgórnego

Jankowice
Trwa budowa II etapu ścieżki rowerowej do Tarnowa 
Podgórnego

Kokoszczyn 
Zakończono budowę I etapu ścieżki pieszo-rowerowej 
łączącej Kokoszczyn z Tarnowem Podgórnym oraz trwa 
opracowywanie dokumentacji na budowę II etapu tego 
zadania

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy 
utwardzenia dalszych odcinków ul. Krótkiej i Szerokiej

Lusowo
Trwa budowa ul. Wierzbowej (Lusowo – Tarnowo Podgórne)

Zakończono kolejny etap budowy nawierzchni na ul. 
Przylesie

Trwa procedowanie w Starostwie Powiatowym wniosku 
o pozwolenie na budowę ul. Truflowej

Dokonano wyboru wykonawcy II etapu budowy chodni-
ka w ul. Ogrodowej

Lusówko
Trwa przygotowanie przetargu na I etap budowy oświe-
tlenia Os. Morskiego 

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

Trwa przygotowanie przetargu na modernizację ul. 
Otowskiej – I etap

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Leszczynowej

Święto Pyry w Wysogotowie

Wspólne zdjęcie zrobione podczas Święta Pyry w Wysogotowie  
(projekt współfinansowany z Budżetu Inicjatyw Społecznych 2018)
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~ aktualności

Klucze przekazane - można już mieszkać

Ponad dwa tygodnie przed zaplanowanym terminem od-
dano do użytku mieszkania w ramach Gminnego Pro-
gramu Budowy Mieszkań z Dojściem do Własności. 11 

września beneficjenci Programu podpisali stosowne umowy i 
otrzymali klucze.

– Gmina uruchomiła program z myślą o tych miesz-
kańcach, którzy zdaniem instytucji finansowych nie mają 
wystarczającej zdolności kredytowej. Z drugiej stro-
ny natomiast nie spełniają już warunków koniecznych do 
otrzymania mieszkania komunalnego – powiedział na uro-
czystości przekazania kluczy Wójt Tadeusz Czajka. – Jest 
to nasza, samorządowa odpowiedź na potrzeby naszych 
mieszkańców.

W ramach Gminnego Programu powstało 18 mieszkań (o 
powierzchni 47 – 69 m2) wraz z komórkami lokatorskimi, Wy-

budowano także drogę i parkingi, plac zabaw oraz zagospoda-
rowano teren wokół. 

Program był realizowany poprzez spółkę Tarnowska Gospo-
darka Komunalna TP-KOM. Budynki zaprojektowała firma 
AC STUDIO. Umowę z wykonawcą AKBUD-KURANT na 
budowę I budynku podpisano w czerwcu 2017 r. , a drugiego 
w październiku 2017 r. 

Gmina rozważa kontynuacje Programu. – Najpierw musimy 
zbadać zainteresowanie wśród mieszkańców Gminy – mówi 
Wójt Tadeusz Czajka. – Zbieramy wstępne już deklaracje i na 
tej podstawie podejmiemy decyzję. 

~ ARz
Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w II edycji Pro-

gramu przyjmuje Ewa Taciak z Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami, tel. 61 8959 289, wgn@tarnowo-podgorne.pl.

Od lewej: Prezes TP-KOM Waldemar Nowak, mieszkanka Daria 
Pawlaczyk, Wójt Tadeusz Czajka, Przewodniczący Rady Gminy 
Grzegorz Leonhard, Właściciel AK-BUD Adam Kurant i Inspektor 
Nadzoru Mirosław Konopa



6    | sąsiadka~czytaj | wrzesień 2018

~ aktualności

Zakończono prace związane z wykonaniem parkingu 
przy szkole podstawowej

Przeźmierowo
Rozpoczęto roboty ziemne przy rozbudowę szkoły pod-
stawowej

Zakończono i oddano do użytku modułową szkołę pod-
stawową 

Dokonano wyboru wykonawcy na przebudowę ul. Wrzosowej

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

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

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

Trwają prace związane z budową windy w szkole pod-
stawowej

Sady
Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 
Malwowej

Zakończono prace w ramach II etapu zagospodarowania 
terenu wokół świetlicy

Swadzim
Trwa budowa ul. Ogrodowej 

Trwa rozbudowa świetlicy

Zakończono rozbudowę placu zabaw

Trwa projektowanie dróg osiedlowych

Sierosław
Trwa budowa I etapu ścieżki pieszo-rowerowej do Lu-
sówka (ul. Prosta) oraz opracowywanie dokumentacji na 
budowę II etapu tego zadania.

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy re-
montu nawierzchni ul. Krętej

Trwa projektowanie rewitalizacji Pałacu

Tarnowo Podgórne
Trwa budowa ul. 27 Grudnia

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

Trwa projektowanie kortów tenisowych

Trwa budowa I etapu ścieżki pieszo-rowerowej w ul. 
Cichej oraz procedura uzyskania w Starostwie Powiato-
wym zezwolenia na budowę II etapu tego zadania.

Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 
Malwowej i Pl. Margaretek

Wysogotowo
Dokonano wyboru wykonawcy przebudowy zachodniej 
części pasa drogowego ul. Wierzbowej (na odcinku od ul. 
Sojowej do ul. St. Batorego)

Trwa projektowanie ul. Pszennej

Pozostałe
Trwa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego 
na terenie całej gminy – wymiany 1.171 opraw na ener-
gooszczędne typu LED

Trwa procedura przetargowa na budowę Zespołu Szkół 
Technicznych w Tarnowie Podgórnym 

Trwa budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej 

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

Trwają remonty w mieszkalnych budynkach komunalnych
 

      21-09-2018                                     
w Przeźmierowie 

                   Przy pasażu ul. Rynkowa 75c 
                                 w godz. 9⁰⁰-13⁰⁰ 

Wydział Podatków Lokalnych 
uprzejmie przypomina

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

Zgodnie z art. 12 § 5 ustawy ordynacja podatkowa, gdy termin płatności 
przypada w dzień wolny od pracy, termin płatności przesuwa się na następ-
ny dzień lub następne dni po dniu wolnym. Stąd w tym, roku we wrześniu 
następuje przesunięcie terminu płatności rat podatków z 15 (sobota) na 17 
(poniedziałek) września. 

Przypominamy również o konieczności regulowania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Opłatę tę uiszcza się z dołu. Termin płatności mija na ko-
niec każdego miesiąca kalendarzowego. 

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego (łącznego zo-
bowiązania pieniężnego) dokonywać można, obok wpłat w banku czy na poczcie, 
u sołtysa danej miejscowości.

Punkt Kasowy Banku Śląskiego Oddział w Tarnowie Podgórnym w Urzędzie 
Gminy (bud. C) czynny jest w poniedziałki w godz. 11.00 – 16.00, od wtorku do 
czwartku w godz. 11.00 – 15.00, a w piątki w godz. 11.00 – 14.00. 

~ A.W.
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W drugą sobotę września wszyscy zainteresowani 
spędzeniem przyjemnie i aktywnie czasu mogli 
to uczynić podczas festynu rodzinnego w Parku 

700-lecia w Tarnowie Podgórnym, zorganizowanego przez 
Sołtysa Piotra Owczarza i Radę Sołecką Tarnowa Podgór-
nego. W trakcie familijnej zabawy można było skorzystać 
z wielu atrakcji m.in. animacji dla dzieci, malowania twarzy, 
dmuchańców, skoków na bungee czy też boisk do gry w piłkę 
nożną. Dużym zainteresowaniem cieszyły się usytuowane na 

terenie parku samochody i maszyny budowlane. Najważniej-
sze wydarzenia odbywały się na scenie, na której prezento-
wano przeboje polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej. 
Wieczorem rozpoczęła się zabawa taneczna – do późnych 
godzin nocnych przygrywał zespół Black Boys.

W ramach festynu odbyła się IV edycja prezentacji klubów 
sportowych działających na terenie Gminy Tarnowo Podgór-
ne „Tarnowo na sportowo”. Aranżerem oraz moderatorem 

Pożegnanie Lata z Sołectwem 
Tarnowo Podgórne

pokazów sportowych był Radny Michał Dolata. W wyda-
rzeniu tym udział wzięły: GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 
(piłka nożna), Klub Karate Mukudori, Klub Kolarski Tarno-
via Tarnowo Podgórne (kolarstwo), Orzeł Lusowo (karate), 
OSiR Dance Studio (taniec), Stowarzyszenie „Tarnowo Pod-
górne Biega”, Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne (koszy-
kówka), Tarnovia Volleyball (siatkówka), Tarnowskie Termy 
(sport dla młodzieży i dorosłych), TKS Kross Tarnowo Pod-
górne (tenis), UKS Atlas Tarnowo Podgórne (szermierka, ta-
ekwondo, crossminton), UKS Błyskawica Tarnowo Podgór-
ne (kolarstwo), UKS Lusowo (triathlon).

Sołtys wraz z Radą Sołecką Tarnowa Podgórnego składają 
ogromne podziękowania wszystkim sponsorom oraz osobom 
zaangażowanym w organizację tegorocznej imprezy. 

~Barbara Przyjemska

25 sierpnia, godzina 15.00 – Sady. Atrakcja za atrak-
cją, lub inaczej: atrakcja poganiała atrakcję, tak 
najkrócej można podsumować to co się w tym 

czasie Sadach wydarzyło. Były dmuchańce, kucyki, bryczka, 
traktor, gazik, wata cukrowa, popcorn, zabytkowe fury, malu-
chy (126p), straż pożarna i gwiazdy wieczoru Blue Wave Band 
oraz DJ Darek, niezapomniane grillowanie, kiełbasa oraz ka-
szanka a’la Sady z żurkiem w pakiecie i wyśmienite domowe 
wypieki naszych Gospodyń.

196 losów, każdy wygrał! Ostatnia nuta wybrzmiała o 2.00 
w nocy, a na naszym plenerowym parkiecie mnóstwo osób. 
Żal było kończyć, ale lepiej, że został mały niedosyt!

Dziękujmy mieszkańcom Sadów, gościom, znajomym, są-
siadom i przyjaciołom za tak liczne udział (mimo lekkiego 

deszczyku). Dzięki dla sponsorów, dzięki dla Sołtys Elżbie-
ty Nowaczyk (jak zawsze mimo nerwów dałaś radę – STO 
LAT!), Dzięki dla naszych najlepszych pomocników: Zoś-
ka, Sandra, Dawid, Magda, Niko, Kamila, Ewelina, Rafał Z., 
Mariusz, SŁAWOMIR. Bez was byłoby słabo. Dziękujemy 
naszej „supcio” Radnej, dzięki Marzena. Wybaczcie, jeżeli 
o kimś zapomnieliśmy, ale – też dzięki!

Już niebawem zmienić może się prawie wszystko i każ-
dy, od Rady Sołeckiej przez Sołtysa, Radnych i Wójta, więc 
mamy nadzieję, że nowi włodarze zarówno ci duzi, jak i ci 
mali, zafundują nam, mieszkańcom Sadów równie ciekawą 
współpracę w 2019 roku i dalej.

Pozdrawiamy
~ Zaangażowana część Rady Sołeckiej Sady. 

Festyn Rodzinny w Sadach
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~ aktualności

24 września ruszy nabór wniosków w dwóch progra-
mach finansowanych przez Gminę Tarnowo Pod-
górne:

– Program dofinasowania do zakupu i montażu ogniw foto-
woltaicznych,

– Program finasowania badań termowizyjnych.
Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej 

Gminy www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce Ochrona środo-
wiska (pasek po lewej stronie). Uwaga: obowiązuje kolejność 
zgłoszeń. Wnioski złożone przed terminem pozostaną bez roz-
patrzenia!

FOTOWOLTAIKA
W zakładce Ochrona środowiska znajduje się link do Re-

gulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odna-
wialnych źródeł energii (fotowoltaika). 

TERMOWIZJA
Termowizja jest metodą badawczą, polegającą na zdalnej 

i bezdotykowej ocenie rozkładu temperatury na powierzch-
ni badanego obiektu. Bezbłędnie i niepodważalnie wskazuje 
obszary wykazujące nieprawidłowości. Znajdując krytyczne 
(pod względem cieplnym) obszary na zbadanych elewacjach, 

poznajemy dokładną lokalizację wszystkich mostków ciepl-
nych oraz miejsc nieszczelnych. W efekcie otrzymujemy wia-
rygodną ocenę solidności ekipy remontowej, która przeprowa-
dzała prace termo-modernizacyjne.

Mając na uwadze zmniejszenie niskiej emisji do środowiska 
(poprawa izolacji domów mieszkalnych w celu zmniejszenia 
zużycia paliw w przydomowych kotłowniach) podjęto decy-
zję o sfinansowaniu w 100% kosztów inspekcji termowizyjnej 
budynków przeprowadzonej na wniosek mieszkańców naszej 
Gminy. 

Każda nieruchomość po wykonaniu badania kamerą termo-
wizyjna otrzyma stosowny raport z uwzględnieniem najbar-
dziej newralgicznych, stwierdzonych błędów.

Uwaga: warunkiem poprawności wykonanych badań jest 
minimalna różnica temperatur pomiędzy wnętrzem budynku 
z zewnętrzem wynosząca 15oC.

 Pierwszy etap obejmuje wykonanie 300 inspekcji na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne (obowiązuje kolejność zgłoszeń) – 
zapraszamy do składania wniosków (od 24 września).

~ Marek Ratajczak
Gł. specj. ds. ochrony środowiska

Fotowoltaika i Termowizja

1 września w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Pod-
górnym odbyła się 73 akcja honorowego krwiodawstwa, 
organizowana przez Stowarzyszenie „Dar Serc”. Przy-

szło 128 osób – z tego grona po badaniach lekarskich krew od-
dało 95, w tym 27 pań (aż 11 osób zrobiło to po raz pierwszy). 

– Podczas akcji 3 osoby zapisały się do bazy szpiku kostnego 
– podkreśla Wojciech Janczewski, prezes Stowarzyszenia Dar 
Serc. – Dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa każdy może dołączyć do grona daw-
ców podczas naszych akcji.

W tę wrześniową sobotę zebrano 42,75 l. To oznacza, że na 
naszym „koncie” w poznańskim Regionalnym Centrum zapi-
sane jest już 4 390 l. Wszystkim krwiodawcom dziękujemy za 
ich bezinteresowną pomoc!

~ ARz

Ponad 42 litry cennego leku

Po wakacyjnych “szaleństwach” kulinarnych zachęcamy 
Państwa do kontroli swojego ciała!

Do 31 października 2018 r. zapraszamy na bezpłatną 
analizę składu ciała. Analiza zawiera pomiar parametrów dla 
całego ciała włącznie z odczytem segmentowym* (z podzia-
łem na prawą i lewą nogę, prawą i lewą rękę oraz korpus):

- masa ciała w kg
- masa tkanki tłuszczowej* w %
- masa tkanki mięśniowej* w kg
- całkowita zawartość wody w organizmie w %
- minerały kostne w kg
- wiek metaboliczny

- wskaźnik budowy ciała (Physique rating)
- wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
- wskaźnik BMI
- wskaźnik podstawowej przemiany materii BMR (PPM)
Badania odbywać się będą codziennie, od poniedziałku do 

piątku, w godzinach 11.00 – 15.00 w gabinetach BOMEDI-
CA w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej 18. Możliwość badań 
w późniejszych godzinach po wcześniejszej rezerwacji tele-
fonicznej

Szczegółowe informacje pod nr tel. 607 06 88 88 lub na stro-
nie www.bomedica.com.pl .

~ bomedica 

BEZPŁATNA ANALIZA SKŁADU CIAŁA



wrzesień 2018 | sąsiadka~czytaj |    9

Dwa medale torowych Mistrzostw Europy wywalczy-
ły zawodniczki Klubu Kolarskiego Tarnovia Tarnowo 
Podgórne. Po złoty w sprincie drużynowym orliczek 

sięgnęła Julita Jagodzińska, która razem z Marleną Karwacką 
(BCM Nowatex Ziemia Darłowska) pokonały w finale rywalki 
z Włoch. Zawodniczka przyznała, że jest bardzo zadowolona 
ze zdobycia tytułu Mistrzyni Europy: – To dla mnie bardzo 
duże osiągnięcie. Mistrzostwo Europy w sprincie drużynowym 
jest moim największym sukcesem w dotychczasowej karierze. 
Wcześniej odnosiłam sukcesy w kategorii junior, a złoto w ka-
tegorii młodzieżowej (U23) to dla mnie duży sukces. Niektó-
rzy zawodnicy zrezygnowali ze startu na Mistrzostwach Mło-
dzieżowych z uwagi na zbliżający sie sezon Pucharów Świata. 
Mimo to na zawodach startowało wiele utytułowanych zawod-
niczek, wiec poziom zawodów był całkiem dobry. Julita obec-
nie przygotowuje się do Mistrzostw Polski Elity, które odbędą 
sie w październiku. Z KK Tarnovia związana jest od paździer-
nika 2012 r. W tym czasie zdobyła wiele medali i zapewnia: – 
Jestem zadowolona, że wybrałam ten Klub. 

Na podium torowych Mistrzostw Europy stanęła również 
Aleksandra Tołomanow. Zawodniczka KK Tarnovia zdoby-
ła brąz w keirinie: – Wiedziałam, że jestem dobrze przygoto-
wana, chciałam pobić swoje rekordy życiowe i przejechać jak 
najlepsze biegi sprinterskie. Tak jak jej koleżanka klubowa, 
z wyniku jest bardzo zadowolona: – Udało mi się zrealizować 
wszystkie założenia, mimo że chwilę przed zawodami złapała 
mnie choroba. Brąz w kerinie kobiet U23 jest moim najwięk-
szym sukcesem sportowym. 2 lata temu zdobyłam srebro, ale 
w kategorii juniorskiej. Poziom mistrzostw był nieco zaniżony. 
W kerinie rozgrywane były dwa biegi: półfinał i finał. Zwykle 
jest jeszcze pierwsza runda. Obecnie zawodniczka KK Tarno-
via przebywa w domu i również przygotowuje do Mistrzostw 
Polski Elity, które odbędą się na pruszkowskim welodromie. 

Aleksandra Tołomanowa reprezentuje barwy Tarnovii od listo-
pada ubiegłego roku: – To stosunkowo niedługo – mówi i do-
daje: – Współpraca już układa się świetnie i jestem wdzięczna 
za wsparcie jakie otrzymuje.

Na Mistrzostwach z bardzo dobrej strony zaprezentował się 
również ich klubowy kolega Łukasz Kowal. Dziewiętnasto-
latek, który otarł się o podium w sprincie drużynowym, osta-
tecznie zajął szóste miejsce. Na temat swojego startu wypo-
wiada się tak: – Niesmak związany ze startem pozostał, ale 
czy zrobiłbym coś inaczej? Raczej nie. Czasami wychodzi nie 
tak jakbyśmy chcieli. To mój pierwszy rok w nowej w katego-
rii, dlatego koncentruje się przede wszystkim na zbieraniu do-
świadczenia, a wyniki przyjdą później. 

Reprezentacja Polski na Mistrzostwach  Europy Juniorów 
i Młodzieżowców 2018 w kolarstwie torowym, które odbyły 
się w terminie 21-26 sierpnia na welodromie w szwajcarskim 
Aigle zdobyła łącznie 13 medali (2 złote, 2 srebrne i 9 brązo-
wych). 

~ Ania Lis

~ aktualności

Za nami wakacje, okres ten na naszym terenie minął 
dość spokojnie. Pomimo sprzyjających warunków at-
mosferycznych udało się w naszej Gminie uniknąć po-

ważniejszych zdarzeń, mogących wpływać na poczucie bez-
pieczeństwa mieszkańców. Dotyczy to zarówno wypoczynku 
w okolicach Jeziora Lusowskiego czy mola w Chybach, jak 
również wypoczynku na miejscach rekreacyjnych i placach 
zabaw. Zgłoszenia kierowane do Straży Gminnej były na bie-
żąco sprawdzane, by zminimalizować potencjalne zagrożenia. 

Początek września to nowy rok szkolny, a tym samym po-
wrót uczniów do szkół. Podobnie jak w latach poprzednich 
strażnicy wspólnie z policjantami z Komisariatu w Tarnowie 
Podgórnym, są i będą w okolicach obiektów oświatowych, 
by działać prewencyjnie w zakresie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Każda ze szkół na terenie Gminy ma swoją spe-
cyfikę, swoje rozwiązania komunikacyjne, ale dla bezpiecz-
nego z nich korzystania niezbędna jest współpraca kierow-
ców (opiekunów, rodziców lub innych osób) tak, by wszyscy 
uczestnicy ruchu czuli się bezpiecznie. 

Ważne jest nie tylko prawidłowe korzystanie z przejść dla 
pieszych w rejonach szkół, ale także właściwe korzystanie 
z chodników, ścieżek rowerowych czy parkingów przy szko-
łach i przedszkolach. 

Przypominam również rodzicom i opiekunom, że nie każ-
dy może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. 
Zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym, dziecko 
do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką oso-
by co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania 
i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych). Ważnym ele-
mentem zwiększającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
jest noszenie elementów odblaskowych. Kierowcy, w tym 
rodzice, opiekunowie i inne osoby, którzy zawożą dzieci do 
szkoły, powinni też pamiętać o obowiązku przewożenia ich 
w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach. Dziec-
ko pod szkołą należy wysadzać z samochodu od strony chod-
nika lub pobocza, nie od strony jezdni.

~ Artur Szeląg - Komendant SG

Koniec wakacji – bezpieczna droga do szkoły

Mistrzynie Europy

Julita Jagodzińska
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~ aktualności

W naszej Gminie, która przestała już mieć czysto rol-
niczy charakter, nadal dostrzegamy i doceniamy 
pracę rolników. Najlepszą okazją, by za nią po-

dziękować, są Dożynki Gminne – Święto Plonów, które w 
tym roku odbyły się 26 sierpnia w Lusowie. Na to wydarze-
nie mieszkańców zaprosili Wójt Tadeusz Czajka, Ksiądz Pro-
boszcz dr Dariusz Madejczyk oraz Sołtysi Gminy Tarnowo 
Podgórne.  

Dożynki rozpoczęły się mszą św., odprawioną w lusowskim 
kościele w podziękowaniu za tegoroczne plony. Na począt-

ku delegacje ze wszystkich miejscowości wniosły przepiękne 
wieńce dożynkowe. Potem do kościoła weszły poczty sztanda-
rowe, których obecność podkreśliła uroczysty charakter cere-
monii – podczas mszy został również poświęcony nowy sztan-
dar Sołtysów Gminy Tarnowo Podgórne. 

Po mszy uczestnicy w odświętnym korowodzie dożynko-
wym, prowadzeni przez Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”, 
przeszli na plac przy kościele. Tu członkowie Zespołu zapre-
zentowali obrzęd dożynkowy, w którego trakcie Starostowie 
dożynek, Magdalena Kokoszko – prywatny przedsiębiorca 

Święto tradycji ludowej w Lusowie

z Baranowa oraz Mateusz Klaczyński – rolnik z Rumianka, 
przekazali Wójtowi Tadeuszowi Czajce bochen chleba upie-
czony z mąki z tegorocznych plonów. Wójt przyrzekł w ob-
liczu licznie zebranej społeczności i zaproszonych gości, że 
będzie go dzielił sprawiedliwie.

Wokół placu rozstawione były stoiska wszystkich miejsco-
wości naszej gminy. Przyciągały nas wspaniałym wystrojem, 
ale przede wszystkim zapachami i bardzo miłą obsługą. Wszy-
scy podziwiali inwencję, pomysły i oryginalność wystroju. Na 
każdym stoisku czekały na gości smakowite potrawy, napoje i 
inne atrakcje. – Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem społeczne-
go zaangażowania, z jakim mieszkańcy przygotowywali sto-
iska. – podkreślał Wójt Tadeusz Czajka. – By zdążyć przed 
mszą wszyscy na plac przyjechali już bardzo wcześnie rano. 

Tradycyjnie już przeprowadzony został konkurs na najlep-
szy wieniec – wygrał Ceradz Kościelny (na okładce), a także 
na najciekawsze stoisko – wygrał Kokoszczyn.

W tym czasie na scenie królowały tańce i przyśpiewki róż-
nych krajów – tak rozpoczął się XIX Powiatowy Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych. Efektem współpracy z Towa-
rzystwem Poligrodzianie jest przybliżanie mieszkańcom na-
szej Gminy folkloru różnych regionów świata. W tym roku 
podziwialiśmy polskie zespoły: Chludowianie, Przełomiacy 
z Barda, Goślinianie oraz Lusowiacy, które ukazały piękno 
folkloru różnych regionów naszego kraju: „Lusowiacy” bawi-
li tańcem i scenkami, za które młodsza grupa została uhono-
rowana statuetką „Młody Lew” w kategorii „Artysta” podczas 
ostatniej Gali Młodych Lwów. Plejadę gwiazd zagranicznych 

Starostowie Dożynek: Magdalena Kokoszko  
z Baranowa i Mateusz Klaczyński z Rumianka
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~ aktualności

otworzyły „Barwy Podola” (Ukraina) ze scenką „Moja wieś”, 
potem wystąpiła Grupa Macedońska z Grecji, zespół ze Sło-
wacji przybliżył nam folklor regionu Spisza, zespół z Mace-
donii przedstawił tańce ludowe, które wyróżniają się eleganc-
kimi ruchami i ekscytującymi rytmami. Zespół Politechnika 
z Ukrainy przekazał tańcami swoją lojalność i miłość do oj-
czystej ziemi oraz  bogactwo ludzkiej duszy i wiecznej mi-
łości. Zespół z Hiszpanii przedstawił tańce swojego regionu 
– Galicji. Z kolei grupa „Guda” (Białoruś) wyjątkowa grupa, 
która naśladuje osobliwości starożytnego sposobu śpiewania. 

A „Solmorena Losorena” z Hiszpanii kastanietami i wspaniałą 
kapelą, żywiołowymi tańcami dała prawdziwy popis –  okla-
skom nie było końca. 

Koncert zespołu Mate.O/TU Totalnym Uwielbieniem z po-
dziękowaniem za piękne doznania dnia dziękczynienia zakoń-
czył dzień 26 sierpień 2018 r. Niech żałują Ci, którzy w tym 
dniu nie byli „U Księdza za płotem”. 

~ Krystyna Semba

Najlepsze stoisko
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Justyna specjalizuje się w kształtowaniu
wysportowanej, smukłej i sprawnej kondycyjnie
sylwetki zarówno u kobiet jak i mężczyzn.

Potrafi zmotywować każdego i w każdymwieku.

Absolwentka AWF, dwukrotnaVice Mistrzyni Polski
wWellness Fitness.

W klubie prowadzi zajęcia Bikini Fitness, Body Fire,
Antycellulit oraz treningi siłowe.

Mateusz jest osobą,która pomaga ludziomwosiągnięciu
pożądanej kondycji fizycznej i sylwetki.

Absolwent uczelni wyższej o kierunku Dietetyka w
sporcie.CertyfikowanyTrener Personalnyw

Międzynarodowej Akademii Treneów i Instruktorów fitness
"Profi Fitness School"

Od 2012 prowadzi zajęcia w naszym klubie z TRX,treningu
funkcjonalnego i Trampolin

Nasi Trenerzy Personalni

Nasz nowy trenerMaciej ,specjalizuje się w:

-Treninu Personalnym

-Dietetyce

-Rozpisywaniu Diet

-Kształtowaniu wymarzonej sylwetki

Zapraszamy dowspólnych treningów !!!

*Bilet całodniowy dla dzieci do 18-go roku życia

Lato cały rok...
... w Tarnowskich Termach!

10zł*

Basen solankowy już OTWARTY
ZAPRASZAMY
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Lato cały rok...
... w Tarnowskich Termach!

10zł*

Basen solankowy już OTWARTY
ZAPRASZAMY
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~ wspomnienie

Zmarła Pani Maria Apolinarska. Ta hiobowa wieść dotar-
ła do mieszkańców Przeźmierowa 30 sierpnia 2018 r. 
Ikona naszej miejscowości, bezsprzecznie osoba numer 

jeden w panteonie zasłużonych dla społeczności Przeźmiero-
wa. Dama w każdym calu! Niezwykle inteligentna i przenikli-
wa. Ciepły i wrażliwy człowiek. KTOŚ WYBITNY! W moim 
zamyśle nie leży napisanie wspomnień jakie zwykle pisze się 
po śmierci. Te Jej się należą i na pewno sformułuje je ktoś 
bardziej zorientowany w faktach z Jej życia i zapewne bliższy 
sercu niż ja. W zamyśle tego felietonu leży jedynie przelanie 
na papier opisu moich osobistych spotkań i relacji z Nią. Bar-
dzo często pisałem o Niej, ale także o Jej mężu – p. Maria-
nie, a ostatnio też o synu Michale. Nie dalej jak w poprzednim 
miesiącu na tych łamach wspomniałem o wspaniałym przemó-
wieniu pani Marii na otwarciu w 1968 r. (zburzonej już) Szko-
ły przy ul. Kościelnej w Przeźmierowie. Nie sposób było pisać 
o Niej inaczej niż na kolanach i z uwielbieniem. Miała klasę 
i była arystokratycznie wręcz dystyngowana, więc niełacno mi 
było i nadal jest kreślić zdania o Niej w lekkiej konwencji, 
jaką przyjąłem tworząc artykuły z tego cyklu. 

Poznałem Ją będąc jeszcze kilkuletnim dziecięciem szwen-
dającym się po sklepie rodziców. „Pani kierownik szkoły” – 
tak o Niej mówił mój ojciec. Mieszkała z rodziną na parterze 
Domu Księgarza, co w tym przypadku znaczyło, że… w szko-
le. Przychodziła robić zakupy i chwaliła mnie za sprawne do-
dawanie kolumn na rachunkach pisanych ołówkiem na szarym 
papierze, gdyż nie było wtedy kas rejestrujących. Kraśniałem 
z dumy, słysząc z Jej ust wypowiedzi w stylu: „w szkole pora-
dzi sobie doskonale”. Mówiła mi też, że dzień i miesiąc moje-
go urodzenia pokrywa się z tym, w którym przyszedł na świat 
Jej syn Michał. Tylko rok trochę inny. Przypominała mi tę sy-
tuację często, nawet kilkadziesiąt lat później. Pamiętam mój 
pierwszy dzień w szkole, kiedy nieoczekiwanie wydała mi 
się groźna i surowa. Ubrana w suknię ze świecącej, czarnej 
podszewki z białym kołnierzykiem, korespondującą z naszy-
mi mundurkami, zdecydowanym głosem oznajmiła wszystkim 
o tym, czego w szkole robić nie wolno. Zwracała się do nas po 
nazwisku. Nie mogłem wtedy pojąć, że była to tylko oschłość 
na pokaz dla celów wychowawczych. Zachodziłem w głowę, 
dlaczego nagle nie jestem dla Niej „Grzesiem”, a nazwiskiem 
jeno? Dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że był to prze-
jaw profesjonalizmu, by wszystkich traktować równo. Taki 
poza tym był wtedy model szkoły. 

Moje spotkanie z Jej dobrocią miało miejsce już kilka dni po 
rozpoczęciu szkoły. Skąpałem się z kretesem, spadając z nie-
istniejącego już mostku na ul. Leśnej w pokrytą rzęsą głęboką 
wodę Przeźmierki, która bezkreśnie rozpościerała się wtedy 
w okolicach szkoły. Ucierpiał nie tylko ubiór, ale też cały tor-
nister z zawartością, który napiwszy się wody rozmiękł i roz-
szedł się był jak przystało na wyrób z pilśniowej płyty czy la-
kierowanego kartonu. Tak, tak, były takie wtedy! Jakież było 
zdumienie moje i rodziców kiedy po południu pani Apolinar-
ska odwiedziła mój dom z tornistrem po synu Michale wypeł-
nionym wszystkim, co do uczenia się przydatnym było. Przy-
pominam sobie i inne fakty, jakie przytaczałem już na tych 
łamach: jak pozwalała nam korzystać z zamkniętych boisk, 
jak tłumaczyła zasady fizyki podczas turlania się ze żwiro-

wej skarpy, jak ratowała nam twarz, a właściwie zupełnie inną 
część ciała, gdy wykopaliśmy niewypał. Zawsze, kiedy mia-
łem okazję z Nią rozmawiać stanowczo, bez cienia kokieterii 
namawiała, żeby przestać o Niej pisać. A jak już to nie tyl-
ko dobrze. Na którymś z opłatkowych spotkań Koła Seniorów 
w Przeźmierowie powiedziała mi przewrotnie: „niech Pan (bo 
na mówienie mi po imieniu nie dała się już nigdy namówić!) 
napisze o mnie coś negatywnego, bo przecież nie jestem taka 
święta”. Co o Pani można takiego napisać? czy Pani w ogóle 
ma jakieś grzechy? Odpowiedziała : „oczywiście i to poważ-
ne!” Zrobiłem wielkie oczy, a pani Maria szepnęła mi do ucha: 
„na przykład dziś nie wzięłam tabletek, bo mi po nich niedo-
brze! Tylko proszę nie mówić Michałowi!”. 

Prawie każdy z mieszkańców Przeźmierowa ma w rodzi-
nie kogoś, kogo udziałem są wspomnienia z czasów wczesnej 
młodości, w których Pani Maria Apolinarska jest główną i po-
zytywną bohaterką. Może nawet całkiem podobne do moich. 
Wielu ludzi z rewerencją i estymą podchodziło do Pani Ma-
rii, snując szkolne wspomnienia sytuowane jakieś 70 lat temu. 
Z właściwym sobie poczuciem humoru zwierzyła mi się kie-
dyś z pewnego zabawnego qui pro quo związanego z sytuacja-
mi tego typu. – Wie pan co, panie Grzesiu, ja mam już czasem 
traumę, bo to miłe jak podchodzą ludzie i wspominają czasy 
szkolne, lecz często widzę, że uśmiecha się do mnie jakaś sta-
ruszka, a ja szukam w myślach jej nazwiska, bo rysy twarzy 
skądś znajome, więc pewnie musiałam ją uczyć, a ona do mnie, 
że chciała mnie poznać, bo uczyłam jej mamę, a czasem nawet 
i babcię. Zastanawiam się wtedy, co ja jeszcze robię na tym 
ziemskim łez padole? – mówiła. Ostatni raz w życiu spotka-
łem Ją w lipcu w Ośrodku Zdrowia. Ścisnęła mi rękę dodając 
otuchy w chorobie i mimo swych 98 lat dziarsko wsiadła do 
samochodu syna. Syna, który wśród Jej niebotycznych osią-
gnięć wychowawczych dla mnie uosabia sukces największy 
i najwspanialszy. Zapewne marzeniem każdej matki jest po-
siadanie tak oddanego i troskliwego dziecka! Pani Dyrektor 
Maria Apolinarska. Jak trudno pogodzić się z myślą, że nie ma 
Jej już wśród nas!

~ Grzegorz Leonhard

Zainteresowanych archiwalnymi artykułami z cyklu „Wspo-
mnienie” zapraszam na www.przezmierowo.wordpress.pl

Maria Apolinarska in memoriam...
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Jednodniowe 
wycieczki po 
Wielkopolsce

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa 
Podgórnego zapraszają na wy-
cieczki jednodniowe:

• 29 września – Rogalin, Puszczyko-
wo, Kórnik,

• 13 października – Winna Góra, Mi-
łosław, Kołaczkowo, Pyzdry, Ciążeń, 
Ląd.

Koszt jednego wyjazdu: 50 zł/os 
(w tym: transport, obiad, przewodnik, 
ubezpieczenie).

Zbiórki: Tarnowo Podgórne, ul. Po-
znańska 90 (parking obok kościoła).

Szczegółowe informacje oraz za-
pisy u Sołtysa Piotra Owczarza tel. 
603 601 933.  ~BP

Wrzesień to jeszcze czas wspo-
minania wakacji. A te były 
na pewno udane. 

Z różnych form 
wakacyjnego wypoczynku 

zorganizowanego  
i częściowo finansowanego 

przez Gminę Tarnowo 
Podgórne skorzystało 

ponad 900 dzieci  
i młodzieży. 

Były to wyjazdowe warsztaty artystycz-
ne, obozy sportowe, obozy harcerskie, a 
dla dzieci pozostających w Gminie – pół-
kolonie. Organizatorami wypoczynku 
byli: GOK „Sezam” (262 osób), placówki 
oświatowe (285 dzieci), organizacje poza-
rządowe (295 dzieci) oraz Ośrodek Pomo-
cy Społecznej (120 osób). 

Warto też przypomnieć, że na wakacje 
zaprosiliśmy także 100 dzieci z naszych 
zaprzyjaźnionych gmin: w lipcu przy-
jechały dzieci z Kamieńca Podolskiego 
(Ukraina), a w sierpniu – z Solecznik 
(Litwa). 

 ~ ARz

Podsumujmy 
wakacje Czy można zachować urodę i zdrowie? Można, ale… 

Czy można uniknąć raka? Można, ale…
Czy można uniknąć osteoporozy? Można, ale…
Czy można skutecznie odpierać ataki pasożytów? Można, ale…
Czy można uniknąć grypy, przeziębień? Można, ale…
        To jak to zrobić ?!

Cywilizacja przynosi wiele do-
brodziejstw ułatwiających nam 
życie, ale nie zmienia się jedna 

rzecz, nasz organizm potrzebuje skład-
ników odżywczych. Od tysięcy lat, od 
kiedy nasze życie powstało na kuli ziem-
skiej potrzebowaliśmy i potrzebujemy 
nadal odpowiedniej ilości i we właści-
wych proporcjach, białka, cukrów, tłusz-
czów, mikroelementów i oczywiście wi-
tamin.

We współczesnym świecie, z uwagi na 
zwiększające się zaludnienie, rolnictwo 
chcąc dostarczyć odpowiedniej ilości po-
żywienia stosuje coraz więcej nawozów, 
środków ochrony roślin i innych środ-
ków chemicznych. Te działania nieste-
ty znacząco zmieniają parametry gleby, 
która nie tylko nie dostarcza wystarcza-
jącej ilości mikroelementów ale przestaje 
być odpowiednim siedliskiem dla mikro-
organizmów, które wspomagają rośliny. 
To zresztą nie wszystkie nieszczęścia bo 
jak wiadomo, w hodowli zwierząt stosuje 
się ogromne ilości hormonów i antybio-
tyków. W konsekwencji nasz organizm 
otrzymuje nadmierną ilość hormonów, 
które go rozregulowują i antybiotyków, 
które zabijają jego naturalną florę bakte-
ryjną. Do tego dochodzi zanieczyszcze-
nie przemysłowe. Konsekwencją rozwo-
ju przemysłu jest rosnąca w powietrzu 
ilość, tzw. pyłu zawieszonego i innych 
czynników patogennych, atakujących 
bez przerwy nasz organizm.

I tu z pomocą przychodzi nam przyro-
da. Często nie zdajemy sobie sprawy, że 
owoce najpospolitszych roślin, zwykłych 
traw czy nawet chwastów, są wyposażo-
ne w składniki, które potrafią rozpoznać 
i zneutralizować zagrożenia, które nie-
sie cywilizacja. Uczą się syntety-
zować związki, które wzbogacają 
rośliny o te składniki, które są dla 
nas niezbędne i potrafią wspomóc 
nasze zdrowie. 

 W ramach konferencji, którą 
zaplanowaliśmy, możecie się pań-
stwo dowiedzieć nie tylko o tym 
co nam zagraża, ale przede wszyst-
kim jak sobie radzić z tymi zagro-
żeniami. Jak w sposób mądry się-
gać po produkty, które mamy w tej 

chwili pod ręką, jak w sposób umiejętny 
je stosować, a niezależnie od tego, jeśli 
jest to konieczne, mądrze się wzbogacać. 
Organizm ludzki to cud natury powstały 
tysiące lat wcześniej, gdy nie było prze-
mysłu, telefonów komórkowych, wie-
żowców, szpitali i koncernów farmaceu-
tycznych. Matka Natura zadbała o to, by 
wszystko co potrzebne do zachowania 
młodości i zdrowia człowiek znalazł wo-
kół siebie, w pożywieniu. Dzisiaj o tym 
zapomnieliśmy, a tymczasem cywiliza-
cyjny rozwój zapędza nas w kozi róg, 
nowotworów, osteoporozy, miażdżycy 
i wielu innych chorób, które sami sobie 
fundujemy. 

Myślę, że warto pogłębić swoją wiedzę 
na temat sposobów skutecznego radzenia 
sobie z zagrożeniami dzisiejszego świata 
i wziąć udział w konferencji z udziałem 
niezwykłego człowieka, biologa, dzien-
nikarza i pedagoga pana dr Piotra Karda-
sza, prelegenta Kampanii Żyję Świado-
mie, na którą serdecznie zapraszam.

Już 18 września 2018 r. (we wtorek) 
w Poznaniu w Collegium Da Vinci przy 
ul. Gen. T. Kutrzeby 10, w godzinach 
od 18.00 – 21.00, odbędzie się spotka-
nie z tym wyjątkowym człowiekiem, 
wybitnym specjalistą nauk przyrodni-
czych panem dr Piotrem Kardaszem, na 
konferencji zatytułowanej „Profilakty-
ka skutecznym kluczem do zdrowia”. 
Bo przecież któż z nas nie chciałby żyć 
w doskonałej kondycji, długo i szczęśli-
wie? 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc 
bardzo proszę o rejestrację za pośrednic-
twem strony internetowej www.zyjswia-
domie.pl 

Anna Majorczyk Reiter, ania@fact.pl 

Profilaktyka skutecznym kluczem do zdrowia



16    | sąsiadka~czytaj | wrzesień 2018

~ wybory samorządowe

W najbliższych wyborach samorządowych, przypa-
dających 21 października, na skutek zmiany w or-
dynacji wyborczej, zmienia się sposób wyłaniania 

radnych do Rady Gminy Tarnowo Podgórne. 
Gmina została podzielona na 4 okręgi wyborcze wieloman-

datowe – zasięg terytorialny i liczbę mandatów określa Ob-
wieszczenie.

Twój głos będzie ważny jeśli postawisz krzyżyk tylko przy 
jednym kandydacie z wybranego przez Ciebie Komitetu Wy-
borczego Wyborców lub Komitetu Partii Politycznej.

Podział mandatów pomiędzy Komitety dokonuje się pro-
porcjonalnie do łącznej liczby oddanych ważnych głosów na 
kandydatów danego komitetu. Mandaty przypadające dane-
mu komitetowi uzyskują kandydaci w kolejności wynikają-
cej z otrzymanej liczby ważnych głosów w ramach listy, bez 
względu na miejsce na liście.

Do Rady Gminy wejdą osoby, które w ramach danego ko-
mitetu otrzymały najwięcej ważnych głosów. Na przykład: je-
żeli na dany okręg przypada 6 mandatów, a na listę (łącznie 
na wszystkich kandydatów z danej listy) zostanie oddana po-
łowa wszystkich głosów, to tej liście „przypadną” 3 mandaty, 
które otrzymają 3 osoby z największą liczbą głosów oddanych 
w ramach tej listy. 

Oznacza to zatem, że uzyskanie mandatu radnego nie jest 
związane z miejscem na liście, lecz z liczbą oddanych waż-
nych głosów na danego kandydata. W praktyce nierzadko ma 
miejsce sytuacja, że kandydat zajmujący czołowe miejsce nie 
uzyskuje mandatu, zaś radnym zostaje ktoś startujący z ostat-

niego miejsca na liście. Jedno się nie zmieniło. Najwięcej gło-
sów otrzymują te osoby, które udowodniły, że umieją praco-
wać na rzecz lokalnej społeczności. W wyborach lokalnych, 
w mniejszych społecznościach – takich jak nasza, nie liczą się 
szyldy komitetów, ale sami kandydaci, bo ich znamy i na co 
dzień widzimy efekty ich działań. 

NAJWAŻNIEJSZE – 21 PAŹDZIERNIKA 
WSZYSCY SPOTYKAMY SIĘ PRZY 

URNACH WYBORCZYCH! 
NIE ZMARNUJ SWOJEGO GŁOSU.  

NIE POZWÓL, BY KTOŚ INNY  
ZA CIEBIE ZDECYDOWAŁ!

W głosowaniu do Rady Powiatu Poznańskiego oraz Sejmi-
ku Województwa Wielkopolskiego obowiązują takie same za-
sady. 

~ ARz

Ostateczny termin zgłaszania list kandydatów do Rady Gmi-
ny upływa w poniedziałek, 17 września, natomiast kandydatów 
na Wójta – 26 września. Informacje na temat wyborów samo-
rządowych przedstawimy również w następnej, październiko-
wej „Sąsiadce-Czytaj”.

Jak głosujemy w najbliższych 
wyborach do Rady Gminy?

UCHWAŁA Nr XL/577/V/2018 RADY POWIATU W POZNANIU
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie: podziału powiatu poznańskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów,  
granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 oraz 
z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 419 i art. 421 w zw. z art. 450, 
art. 453, art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - 
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 oraz z 2018 r. 
poz. 1000), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§l. Ustala się następujący podział powiatu poznańskiego na 
stałe okręgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczbę rad-
nych powiatu wybieranych w poszczególnych okręgach wy-
borczych:

Numer 
okręgu

Okręg obejmuje  
terytorium:

W okręgu wybie-
ra się następującą 
liczbę radnych:

l Gmin: Buk, Stęszew, Dopiewo 4
lI Gmin: Czerwonak, Murowana 

Goślina
3

III Gmin: Suchy Las, Rokietnica, 
Tarnowo Podgórne

5

IV Gminy: Swarzędz 4

V Miasta: Luboń, Puszczykowo
Gminy: Komorniki

5

VI Gmin: Kórnik, Mosina 4
VII Gmin: Kleszczewo, Kostrzyn, 

Pobiedziska
4

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLVII/316/2002 Rady Powiatu 
Poznańskiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie okręgów wy-
borczych w Powiecie Poznańskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskie-
mu.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przesyła się nie-
zwłocznie radom gmin z terenu powiatu poznańskiego oraz 
Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu 
w Poznaniu I.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wiel-
kopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 
i w Biuletynie Informacji Publicznej.
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 sierpnia 2018 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych na terenie  
Gminy Tarnowo Podgórne do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy i wyboru Wójta

Na podstawie art. 422 w związku z art. 414 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 754 
z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie załącznika do uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 marca 2018 r. nr 
LVII/911/2018 w sprawie podziału Gminy Tarnowo Podgórne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, podaję do publicznej wiadomości informację o: okręgach wyborczych ich 
numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie gminnej komisji wybor-
czej dla wyborów do rady gminy oraz wójta zarządzonych na dzień 24 października 2018 r. 

Nr okręgu  
wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych wybieranych 

w okręgu wyborczym

1 Okręg obejmuje sołectwo: 
Góra, Kokoszczyn, Tarnowo Podgórne 5

2
Okręg obejmuje sołectwo: 
Ceradz Kościelny, Jankowice, Lusowo, Lusówko, Rumianek, 
Sierosław

5

3 Okręg obejmuje sołectwo: 
Przeźmierowo, Wysogotowo 6

4 Okręg obejmuje sołectwo: 
Baranowo, Batorowo, Chyby, Sady, Swadzim 5

Razem Gmina 21

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej znajdować się będzie w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańska 94.

          Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
          /-/ Tadeusz Czajka

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z 21 sierpnia 2018 r.

o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów  
do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

na podstawie art. 422 w zw. z art. 459 ustawy z 5 stycznia 
2011 r. Kodeks wyborczy (tj.Dz U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) 
obwieszczam co następuje:

§l. W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego, postanowieniem Nr DPZ -5240-
1/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. Komisarz Wyborczy w Po-
znaniu l dokonał podziału Województwa Wielkopolskiego na 
sześć okręgów wyborczych i ustalił ich numery, granice oraz 
liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym w sposób 
następujący:

1)  Okręg wyborczy numer 1 obejmujący obszar miast na 
prawach powiatu: Poznań. Liczba radnych wybieranych 
w okręgu wyborczym wynosi 5.

2)  Okręg wyborczy numer 2 obejmujący obszary powia-
tów: chodzieski. czarnkowsko trzcianecki, międzychodz-
ki, obornicki. pilski, szamotulski. Liczba radnych wybie-
ranych w okręgu wyborczym wynosi 7.

3)  Okręg wyborczy numer 3 obejmujący obszary powia-
tów: gnieźnieński, poznański, średzki, śremski, wrzesiń-
ski. Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym 
wynosi 8.

4)  Okręg wyborczy numer 4 obejmujący obszary powia-
tów: koniński, kolski, słupecki, tu recki oraz obszar mia-
sta na prawach powiatu: Konin. Liczba radnych wybiera-
nych w okręgu wyborczym wynosi 5.

5)  Okręg wyborczy numer 5 obejmujący obszary powia-
tów: jarociński, kaliski. kępiński, ostrowski, ostrzeszow-
ski. pleszewski oraz obszar miasta na prawach powiatu: 
Kalisz. Liczba radnych wybieranych w okręgu wybor-
czym wynosi 7.

6)  Okręg wyborczy numer 6 obejmujący obszary powia-
tów: gostyński, grodziski,, kościański, krotoszyński, lesz-
czyński, nowotomyski. rawicki, wolsztyński oraz obszar 
miasta na prawach powiatu: Leszno. Liczba radnych wy-
bieranych w okręgu wyborczym wynosi 7.

§ 2. Siedzibą Wojewódzkiej Komisji Wyborczej jest miasto 
Poznań - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskie-
go w Poznaniu, al. Niepodległości 34, pokój 823

  Marszałek Województwa Wielkopolskiego
  /-/ Marek Woźniak



18    | sąsiadka~czytaj | wrzesień 2018

64 sesja Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne 
odbyła się 28 sierp-

nia 2018 r. Agenda tego posie-
dzenia obejmowała 15 projek-
tów uchwał. 

Rozpoczęliśmy jak zwykle od 
znowelizowania budżetu Gminy 
i Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej. Działania dostosowaw-
cze planu finansowego jakim jest 
budżet do faktycznego przebie-
gu tego rodzaju zjawisk są obo-
wiązkiem organu stanowiące-
go, z którego wywiązujemy się 
niemal na każdej sesji. Tak było 
i tym razem. 

Spośród uchwał z zakresu za-
gospodarowania przestrzennego 
podjęliśmy decyzję o zaakcep-
towaniu rozpoczęcia procedu-
ry planistycznej polegającej na 
przystąpieniu do zmiany miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obejmują-
cych tereny położone w Tarnowie 
Podgórnym. Podobna uchwa-
ła dotycząca przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 

objęła Osiedle Morskie w Lu-
sówku. Z kolei uchwała kończą-
ca procedurę planistyczną i przy-
jęcie mpzp podjęta została dla 
terenów aktywizacji gospodar-
czej w Tarnowie Podgórnym po 
południowej stronie drogi krajo-
wej nr 92, przy ulicy Szumin. 

Kolejne uchwały dotyczy-
ły kwestii gospodarowania nie-
ruchomościami. Dotyczyły one 
nadania nazw ulic w Górze, 
Chybach i Tarnowie Podgórnym. 
Uchwały numer 9 i 10 trakto-
wały o wydzierżawieniu nieru-
chomości gminnych i zgody na 
odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia umo-
wy. Nieruchomości, które były 
przedmiotem uchwały, położo-
ne są w Tarnowie Podgórnym 
i Rumianku. Spośród uchwał 
o najważniejszym znaczeniu 
wspomnieć należy o przyjęciu 
regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzeniu ścieków obo-
wiązującego na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne. Regulamin 
ów po raz pierwszy podlega le-
gislacji według nowego prawa. 
Wspomnianym głosowaniem za-
kończyliśmy procedurę w tym 
zakresie. 

W kolejnych punktach pro-
gramu sesji zaktualizowaliśmy 
założenia do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla naszej Gmi-
ny oraz uchyliliśmy wcześniejszą 
uchwałę Rady Gminy w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
dla województwa wielkopolskie-
go. Wcześniejsza decyzja Rady, 
by wspomóc wymieniony wyżej 
szczebel samorządu w realizacji 
inwestycji na drodze wojewódz-
kiej w zakresie budowy sygnali-
zacji świetlnej w Sierosławiu na 
skrzyżowaniu ulic Bukowskiej, 
Pokrzywnickiej i Morwowej nie 
znalazła zrozumienia. Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego 
odstąpił bowiem od zamiaru re-
alizowania tej inwestycji. 

Rada podjęła też uchwałę 
w sprawie zlecenia na wyko-
nanie opinii prawnej na potrze-
by rozstrzygnięcia skargi jednej 
z radnych. Komisja Rewizyjna 
Rady Gminy rozpatruje zgod-
ność z prawem kwestię umowy, 
jaką zawarł Wójt z prywatnym 
przedsiębiorcą w sprawie świad-
czenia usług o charakterze spor-
towym w Wysogotowie. Temat 
tej umowy po raz kolejny zdo-
minował dyskusję pod koniec 
recenzowanej sesji. Atmosfera 
końca kadencji dała się we zna-
ki podczas realizowania punktu 
porządku obrad zawierającego 
interpelacje radnych oraz wolne 
głosy i wnioski. Dyskusja mia-
ła bardzo wysoką temperaturę, 
a wypowiedzi radnych były ostre 
i znacznie spolaryzowane. Na 
zakończenie sesji poinformowa-
łem radnych o ustawowych po-
winnościach, jakie czekają ich 
w związku z końcem kadencji 
oraz zmianach w harmonogra-
mie prac sesji Rady Gminy. 

Kolejna sesja Rady Gminy od-
będzie się 25 września 2018 r. 

~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja z 28 sierpnia

Jest uchwała  
o przystąpieniu 

do zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego na 
Osiedlu Morskim  

w Lusówku
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~ aktualności

Zarządzeniem nr 184/2018 z dnia 10 września 2018 roku 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłosił wybory do Mło-
dzieżowej Rady Gminy oraz powołał Gminną Komisję Wy-

borczą. Młodzieżowa Rada Gminy liczyć będzie 16 członków. 
Młodzieżowa Rada Gminy ma charakter konsultacyjny do 

jej zadań należy:
•  inspirowanie i upowszechnianie idei samorządności 

wśród młodzieży gminy Tarnowo Podgórne,
•  reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji 

samorządowych, rządowych i pozarządowych,
•  konsultowanie spraw ważnych dla młodzieży gminy Tar-

nowo Podgórne z władzami Gminy,
•  utrzymywanie więzi z młodzieżą gminy Tarno-

wo Podgórne i informowanie jej o pracy organów  
i jednostek organizacyjnych gminy,

•  przekazywanie Radzie Gminy Tarnowo Podgórne stanowiska 
grup miejscowej młodzieży w sprawach dla nich ważnych,

•  nawiązywanie współpracy z młodzieżą gmin partnerskich.

Kalendarium wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy. 
• Ogłoszenie wyborów następuje 14 września 

2018 r. poprzez zamieszczenie niniejszej informacji  
w miesięczniku „Sąsiadka – Czytaj”, rozplakatowanie na tere-
nie Gminy oraz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

• Termin zgłaszania kandydatów upływa 27 września 
2018r. 

• Zgłoszenia kandydatów przyjmują Wydziały Obsługi 
Klienta Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne (Tarnowo Pod-
górne, Przeźmierowo) w godzinach pracy Urzędu.

• Kandydatami do MRG Tarnowo Podgórne mogą 
być osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy  
w wieku od 14 do 19 lat. 

• Kandydaci powinni zgłosić swoją kandydaturę wraz z li-
stą minimum 10 podpisów popierających osób.

• 12 października 2018 r. – powołanie Okręgowych Ko-
misji Wyborczych.

•  Wybory odbędą się 27 października 2018 r. (sobota) 
w godzinach od 10.00 do 15.00 w:

-  Okręg nr 1 – Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Po-
znańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne (budynek A)

-  Okręg nr 2 – Filia Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. 
Rynkowa 75C, 62-081 Przeźmierowo

Zgodnie ze Statutem MRG przyjętym Uchwałą Nr LI/800/2017 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 października 2017 
roku na terenie Gminy tworzy się dwa okręgi wyborcze: 

Okręg nr 1 – Tarnowo Podgórne obejmujący miejscowo-
ści: Góra, Ceradz Kościelny, Jankowice, Kokoszczyn. Luso-
wo, Lusówko, Rumianek, Sierosław, Tarnowo Podgórne –  
8 mandatów

Okręg nr 2 – Przeźmierowo obejmujący miejscowości: 
Baranowo, Batorowo, Chyby, Przeźmierowo, Wysogotowo, 
Swadzim, Sady – 8 mandatów

Niezbędne druki do przeprowadzenia wyborów stanowią 
załączniki do Zarządzenia nr 184/2018 i są dostępne na stronie 
internetowej Gminy, w Wydziałach Obsługi Klienta (Urząd 
Gminy Tarnowo Podgórne oraz filia Urzędu Gminy w Prze-
źmierowie).

Osoba do kontaktu: Katarzyna Pawłowska tel. 506 629 583

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy

Choć jeszcze wakacje trwały w najlepsze, to grupa wo-
lontariuszy z Gminy Tarnowo Podgórne musiała się 
bardzo zmobilizować. Czekało na nas nie lada wyzwa-

nie, bo musieliśmy w jeden dzień przygotować 3 500 pakietów 
dla uczestników tegorocznej edycji największego charytatyw-
nego biegu w Polsce „Business Run”. Pakowanie zaczęliśmy 
w czwartek o 8.00, a o 14.30 przed nami leżała już wielka góra 
czerwonych worków. A to był początek. 

Główne wydarzenia miały nastąpić dopiero w niedzielę 2 
września. Kiedy nasi koledzy i koleżanki jeszcze smacznie 
spali w ostatni dzień wakacji, my wyruszaliśmy z Tarnowa 
Podgórnego do Poznania. Tam zostały przydzielone nam obo-
wiązki: obstawienie trasy biegu, rozdawanie napojów, praca 
w biurze zawodów, rozdawanie gadżetów reklamowych, no 
i najprzyjemniejsza czynność, czyli wręczanie pamiątkowych 
medali wszystkim uczestnikom biegu. 

Po zakończeniu imprezy i rozdaniu nagród wzięliśmy udział 
we wspólnej pokazowej lekcji gimnastyki prowadzonej przez 
instruktorki z „Fabryki Formy”. Na zakończenie pomagaliśmy 
sprzątać stadion. 

Nasza pomoc wzbudziła uznanie organizatorów i uczestni-
ków biegu. I też zostaliśmy nagrodzeni pamiątkowymi me-

dalami, pakietami startowymi i innymi upominkami. Bardzo 
zmęczeni, ale zadowoleni bezpiecznie wróciliśmy do Tarnowa 
autokarem, zapewnionym przez naszą Gminę – bardzo za to 
dziękujemy! 

Tegoroczny bieg „Business Run” również został zorganizowa-
ny w celu zebrania funduszy na pomoc osobom niepełnospraw-
nym. Kwota zebrana w Poznaniu to 256 tys. zł, co jest olbrzymim 
sukcesem. A i my czujemy się też cząstką tego sukcesu.

 Opiekunka wolontariuszy: ~ Agata Kaszuba

Nasz kolejny „Business Run‘’
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~ rolnictwo

Na podstawie ustawy Prawo wodne przyjęto Program 
działań, mający na celu zmniejszenie zanieczysz-
czenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rol-

niczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, któ-
ry wprowadził dla prowadzących produkcję oraz działalność, 
w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub 
stosowane nawozy, obowiązek realizowania tzw. programu 
azotanowego.

Wymagania programu azotanowego obowiązują na obsza-
rze całego kraju od 26 lipca 2018 r. Wyjątek stanowią przepisy 
dotyczące obowiązku sporządzania planu nawożenia azotem, 
które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. oraz przepisy 
dotyczące obowiązku dostosowania miejsc do przechowywa-
nia nawozów naturalnych, które zaczną obowiązywać w ter-
minie późniejszym.

Rozporządzenie Rady Ministrów jest obszerne (118 stron), 
ale najważniejsze dla rolników obecnie to okresy nawożenia 
oraz dawki i sposoby nawożenia azotem.

Terminy stosowania nawozów:
Rodzaj nawozów
Rodzaj gruntów

Nawozy azotowe 
mineralne i nawozy 
naturalne płynne

Nawozy natural-
ne stałe

Grunty orne 1 marca –
20 października

1 marca –
31 października

Grunty orne na terenie 
gmin objętych wy-
kazem stanowiącym 
załącznik nr 3
do Programu

1 marca –
25 października

Uprawy trwałe
Uprawy wieloletnie 1 marca –

31 października
1 marca –
30 listopada

Trwałe użytki zielone

Terminy określone w tabeli nie dotyczą podmiotów, które 
będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych przedplo-
nach – buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach. 
Dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach 
dla zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/
ha. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę 
stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz ter-
min siewu jesiennej uprawy. 

Rolnik, który zakłada uprawy jesienią po późno zbieranych 
przedplonach i zastosował nawozy w innym terminie niż okre-
ślony w powyższej tabeli, jest zobowiązany do przechowy-
wania dokumentów wskazujących termin zbioru, datę stoso-
wania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin 
siewu jesiennej uprawy – przez okres 3 lat od dnia zakończe-
nia nawożenia wykonanego na podstawie posiadanego planu 
nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azo-
tu. Terminy powyższe nie dotyczą podmiotów, które nie mo-
gły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne 
warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie 
gleby. Dla tych podmiotów termin graniczny stosowania na-
wozów to 30 listopada.

Dla gospodarstw o powierzchni użytków rolnych do 10 ha 
i o obsadzie zwierząt do 10 DJP (dużych jednostek przelicze-
niowych) – nie ma żadnych wymagań. 

Gospodarstwa powyżej 10 ha i do 100 ha użytków rolnych 
lub do 50 ha upraw intensywnych (Lista upraw intensywnych 
– załącznik nr 7 do Programu) albo o obsadzie zwierząt po-
wyżej 10 do 60 DJP – obowiązuje rejestr zabiegów agrotech-
nicznych związanych z nawożeniem azotem zawierający in-
formacje o:

1) dacie stosowania nawozu,
2)  rodzaju uprawy i powierzchni uprawy, na której został za-

stosowany nawóz,
3) rodzaju zastosowanego nawozu,
4) zastosowanej dawce nawozu,
5)  terminie przyorania nawozu naturalnego, w przypadku 

zastosowania tego nawozu na terenie o dużym nachyle-
niu.

Rolnik jest zobowiązany do przechowywania rejestru zabie-
gów, o którym mowa powyżej przez okres 3 lat od dnia za-
kończenia nawożenia wykonanego na podstawie posiadanego 
planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek 
azotu.

Gospodarstwa powyżej 100 ha użytków rolnych lub powy-
żej 50 ha upraw intensywnych albo o obsadzie zwierząt po-
wyżej 60 DJP obowiązuje rejestr zabiegów agrotechnicznych 
związanych z nawożeniem azotem zawierający wyżej wymie-
nione informacje oraz plan nawożenia azotem. Plan nawoże-
nia azotem opracowuje się odrębnie dla każdej działki rolnej 
i przechowuje się w gospodarstwie rolnym przez okres 3 lat od 
dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie tego 
planu. Plan nawożenia azotem opracowuje się zgodnie z zasa-
dami dobrej praktyki rolniczej na podstawie składu chemicz-
nego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności 
gleb uwzględniających stosowane odpady i nawozy. 

Gospodarstwa posiadające pozwolenie zintegrowane na ko-
rzystanie ze środowiska na prowadzenie produkcji. Chodzi tu 
o podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodar-
skich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmiotów pro-
wadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stano-
wisk lub chów albo hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla 
świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Pod-
miot, o którym mowa powyżej obowiązany jest do posiada-
nia planu nawożenia azotem, który musi uzyskać pozytywną 
opinię okręgowej stacji chemiczno-rolniczej, nie później niż 
do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu naturalnego lub pro-
duktu pofermentacyjnego. Podmiot doręcza wójtowi (burmi-
strzowi, prezydentowi miasta) oraz wojewódzkiemu inspekto-
rowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce 
stosowania nawozów naturalnych kopię tego planu wraz z po-
zytywną opinią okręgowej stacji o tym planie, nie później niż 
do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu naturalnego.

 Opracował:
~ Wiesław Biały

Program działań mający na celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi  
ze źródeł rolniczych
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~ bezpieczeństwo

Przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny, jak i ga-
stronomiczny wyrobami alkoholowymi, są zobowiązani 
dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwo-

leń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym 
terminie do 30 WRZEŚNIA 2018 r. (bez znaczenia pozostaje 
fakt, iż dniem ten jest dniem wolnym od pracy – niedziela). 
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty, 
o których mowa poniżej dokonuje się w wysokości proporcjo-
nalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłaty kształtują się następująco:
1. Podstawowa:
a)   525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% 

alkoholu oraz piwa,
b)   525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 

4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c)   2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 

18% alkoholu.
2. Opłatę, o której mowa w pkt. 1 przedsiębiorca prowa-

dzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, 
w którym roczna wartość w roku poprzednim przekroczyła:

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

b)  37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 
4,5% do 18% alkoholu – wnosi w wysokości 1,4% 
ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku po-
przednim,

c)  77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości po-
wyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej 
wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży po-
szczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekro-
czyła wartości, o których mowa w pkt. 2, wnoszą opłatę w wy-
sokości określonej w pkt. 1

4. Za dotrzymanie terminu wniesienia opłaty uznaje się 
datę dokonania wpłaty na rachunek tut. urzędu potwierdzonej 
w placówce pocztowej lub banku przyjmującego wpłatę lub 
przelew.

5. Warunkiem prowadzenia sprzedaży wyrobów alkoholo-
wych jest posiadanie przez przedsiębiorcę kopii złożonego 
oświadczenia potwierdzonej przez tutejszy urząd oraz posia-
danie odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie 
opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Zwracam uwagę, że wniesienie opłaty odbywa się bez 
uprzedniego wezwania. Opłata wniesiona po terminie skut-
kuje wygaszeniem zezwoleń. W takim przypadku o ponowne 
wydanie zezwoleń przedsiębiorca może się ubiegać nie wcze-
śniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o ich 
wygaśnięciu.

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne - ra-
chunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. Oddział Poznań nr 
rachunku:

 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.
Bliższych informacji na powyższy temat udziela Anna Wą-

sowicz (Wydział Spraw Obywatelskich) tel. 61 8959 204, 
anna.wasowicz@tarnowo-podgorne.pl 

~ Anna Wąsowicz
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wycho-

waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późniejszymi zmianami).

TERMIN PŁATNOŚCI III RATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Kronika policyjna
10 sierpnia, Baranowo, ul. Przemysło-

wa:  z terenu przed sklepem spożywczym  
nieznany sprawca dokonał kradzieży ro-
weru CUBE o wartości 3 400 zł. 

16 sierpnia, Swadzim ul. Św. Antonie-
go 2, market Auchan: nieznany spraw-
ca z terenu sklepu dokonał kradzieży 
trzech laptopów HP oraz Lenovo  o  łącz-
nej wartości 5 120,73 zł. 

19 sierpnia, Tarnowo Podgórne, ul. Wł. 
Jeszke: nieznany sprawca dokonał kra-
dzieży chłodnicy z zaparkowanego przy 
ulicy VOLVO V50 o wartości 1 300 zł na 
szkodę osoby prywatnej. 

21 sierpnia, Lusowo, ul. Lipowa: nie-
znany sprawca dokonał kradzieży atrapy 
chłodnicy oraz czterech kołpaków z za-
parkowanego przy ulicy VOLVO V70 o war-
tości 1 500 zł na szkodę osoby prywat-
nej. 

23 sierpnia, Przeźmierowo, ul. Sosno-
wa: nieznany sprawca dokonał kradzieży 
2 szt. lusterek bocznych z zaparkowane-
go przy ulicy VOLVO S90 o wartości 8 000 
zł na szkodę osoby prywatnej. 

25 sierpnia, Lusówko, ul. Lawendy: 
nieznany sprawca z terenu przed posesją 
dokonał kradzieży Mercedesa GLC o war-
tości 250 574 zł. zł na szkodę osoby 
prywatnej. 

Postępowania prowadzi KP Tarnowo Pod-
górne. 

W wyniku działań Policji w sierpniu 
zatrzymano na gorącym uczynku lub w bez-
pośrednim pościgu 12 sprawców prze-
stępstw, w tym 6 nietrzeźwych kierują-
cych.

 ~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk
 kierownik RD Baranowo
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Chcesz oszczędzić czas i pieniądze jadąc do szkoły, pra-
cy czy na spotkanie? Ochrona środowiska naturalnego 
nie jest Ci obojętna? Chcesz mieć realny wpływ na ja-

kość powietrza w swojej okolicy? Bądź eko! Samochód zo-
staw w garażu, wsiądź na rower lub do autobusu. 

Rosnące zanieczyszczenie powietrza jest coraz większym 
problemem wielu współczesnych Metropolii. Pojawiają się 
specjalne programy, których celem jest walka ze smogiem 
i przeciwdziałanie zanieczyszczaniu otaczającego nas środo-
wiska. Tymczasem każdy z nas może przyczynić się do ogra-
niczenia emisji szkodliwych spalin, jako środek codziennego 
transportu wybierając autobus lub rower. 

Zanieczyszczenie powietrza, hałas, korki i pogarszające 
się bezpieczeństwo drogowe sprawiają, iż coraz trudniej 
poruszać się nam w obrębie miast. Emisja dwutlenku wę-
gla spowodowana transportem drogowym stale rośnie! 

W wielu europejskich miastach wprowadza się spore opłaty 
za możliwość wjazdu samochodem do centrum, co jak można 
się domyślić skutecznie obniżyło natężenie ruchu samocho-
dowego w tych obszarach. Takie zdecydowane kroki władz 
miejskich są próbą „odkorkowania” miast oraz walki z zanie-
czyszczeniem powietrza. Alternatywą dla samochodów jest 
transport miejski, niejednokrotnie tańszy, szybszy i bardziej 
ekologiczny. Oczywiście autobusy także wytwarzają spaliny 
i hałas. Spróbujmy sobie jednak wyobrazić, co by było gdyby 
wszyscy pasażerowie autobusów przesiedli się do samocho-
dów. Skala jest nieporównywalna. Transport autobusowy jest 
bezsprzecznie doskonałym sposobem ograniczającym emisję 
zanieczyszczeń do środowiska. Z drugiej strony, to rozwią-
zanie bardzo ekonomiczne. Decydując się na podróżowanie 
autobusem, przy zakupie biletu miesięcznego, możemy spo-
ro zaoszczędzić, w porównaniu do kosztów przemieszczania 
się samochodem. Coraz częstszą praktyką jest też wyznacza-
nie w miastach specjalnych buspasów, po których w określo-
nych godzinach mogą przemieszczać się wyłącznie autobusy. 
W ten sposób podróżowanie staje się szybsze i bezpieczniej-
sze od samochodowego. Jest to istotny argument, we współ-
czesnych czasach, gdzie mimo rozwijających się w szybkim 
tempie technologii, coraz więcej czasu spędzamy bezczynnie 
stojąc w korkach. To stracony czas, który można by spożytko-
wać efektywniej, wybierając transport miejski. Decydując się 
na podróż autobusem, czas podróży możemy wykorzystać na 
czytanie książki, prasy, czy poczty elektronicznej, rozmowę 
ze współpasażerem. Możliwe jest to, ponieważ transport pu-
bliczny oferuje nam spokojniejszą podróż. Nie stresujemy się 
kierowaniem pojazdu, czujemy się bezpieczni, bo podróżuje-
my z wykwalifikowanym kierowcą, więc możemy odpocząć 
i zrelaksować się. Kolejnym argumentem przemawiającym na 
korzyść autobusów jest stale rosnąca wygoda i komfort jazdy 

unowocześnianym taborem. Autobusy są coraz nowsze, wy-
godniejsze, posiadają szereg udogodnień jak chociażby klima-
tyzacja, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, przystan-
ki wyposażane są w systemy informacji pasażerskiej (ITS), 
dzięki czemu podróżowanie komunikacją miejską staje się 
coraz bardziej komfortowe. Trasy autobusowe są staranie do-
pasowywane do zapotrzebowania pasażerów, tak aby ułatwić 
im bezproblemowy i szybki dojazd do szkół, pracy, do więk-
szych miejscowości. Dodatkowo wprowadzane zostają dodat-
kowe rozwiązania w formie parkingów przy przystankach au-
tobusowych typu park&ride czy bike&ride, gdzie zaparkować 
możemy swój samochód lub rower i w dalszą podróż wybrać 
się autobusem. Jest to dodatkowe udogodnienie dla pasaże-
rów pozwalające jeszcze bardziej efektywnie i ekonomicznie 
zaplanować swoją podróż. Nie wszędzie dojedziemy przecież 
samochodem, po centrum miasta wygodniej przemieszczać się 
komunikacją miejską. Nie wszystkie trasy pokonamy także na 
rowerze. Na dłuższe trasy warto zdecydować się na autobus, 
wiemy wtedy że nasz rower pozostał w bezpiecznym miejscu. 

Podróż rowerem to z kolei same plusy. Zero hałasu, zero 
spalin, omijanie korków. Na rowerze w szybkim tempie do-
jedziemy tam, gdzie chcemy. W miastach podroż rowerem do 
określonego celu jest szybsza niż samochodem. Na komfort 
podróży wpływa rozbudowana infrastruktura rowerowa i do-
stępność parkingów o których mowa była wcześniej. Bezcen-
na jest także możliwość wypożyczenia rowerów miejskich. 
Argumentem za, są także względy zdrowotne i kondycyjne. 
W czasie godzinnej przejażdżki rowerem pozbędziemy się ok. 
500 kalorii. Rower jest rozwiązaniem dla każdego. Wybierając 
rower jako sposób transportu możemy zadbać nie tylko o swo-
je zdrowie ale i stan portfela. Przyczyniamy się także do po-
prawy jakości powietrza które wdychamy oraz odciążenia za-
tłoczonych ulic. Poza tym rowery są znacznie bezpieczniejsze 
od samochodów, zwłaszcza jeżeli istnieje możliwość skorzy-
stania ze ścieżek rowerowych, specjalnie wyznaczonych tras 
i bezpłatnych parkingów. 

To, na jaki środek transportu zdecydujemy się w trakcie co-
dziennych podróży, zależy od nas samych. W chwili wyjścia 
z domu do szkoły, pracy czy na zakupy warto zastanowić się, 
która opcja z tych, które posiadamy, jest dla nas najkorzyst-
niejsza. Pamiętajmy, że to w największym stopniu od nas zale-
ży w jakim środowisku żyjemy, jakiej jakości powietrze wdy-
chamy i jak się czujemy. Niech nasze decyzje poparte będę 
troską o otaczające nas środowisko i o własne zdrowie. Wy-
bierzmy rower, wybierzmy autobus. Żyjmy zdrowiej! 

~ TCWP

Transport ekologiczny to jest to!
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Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
zaprasza na szkolenie 

Skuteczna reklama (social-media)
25 października, w godz. 9.00 – 15.30

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, bud. C, sala 21 
Prowadzące: Magdalena Robaszkiewicz, Janetta Sałek (Consulting Coaching Business)

Uczestnicy uzyskają niezbędną, praktyczną wiedzę w ramach warsztatów z zakresu efektywnego procesu e-promocji, 
(w tym reklamy) szczególnie z uwzględnieniem strategii ePR, wpływającego na rozpoznawalność marki firmowej:

- zasady skutecznej komunikacji za pomocą Internetu,
- platformy komunikacji w mediach społecznościowych,
- prowadzenie działań w mediach społecznościowych,
- monitoring mediów społecznościowych i badanie skuteczności prowadzonych działań. 

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

Szczegółowe informacje: www.tcwp.pl. 

Chcesz aplikować o wsparcie unijne, ale nie wiesz od 
czego zacząć? Przeraża Cię liczba wymaganych dokumen-
tów? Boisz się, że nie spełnisz wszystkich wymogów for-
malnych? Sprawdź, być może program STEP jest właśnie 
dla Ciebie! 

STEP – czyli co? 
STEP czyli program „Sprawdzimy Twój Eksperymentalny 

Pomysł” uruchomiony przez Ministerstwo Inwestycji i Roz-
woju to narzędzie, którego założeniem jest wsparcie przed-
siębiorców, którzy nigdy nie korzystali z dofinansowania 
z funduszy europejskich, w ubieganiu się o środki dostępne 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-
2020. W ramach programu przedsiębiorcy mogą liczyć na pro-
fesjonalną analizę pomysłu na projekt, co w efekcie powinno 
przełożyć się na zwiększenie liczby „nowych” beneficjentów 
POIR (Programu Inteligentny Rozwój) oraz poprawę jako-
ści projektów składanych do konkursów. Działania mające na 
celu zachęcenie przedsiębiorców do realizacji innowacyjnych 
pomysłów, podyktowane są szukaniem nowych form wsparcia 
dla tych podmiotów, które są gotowe podjąć wyzwanie two-
rzenia innowacyjnych rozwiązań i inwestycji w innowacje. 
Celem nadrzędnym STEP jest oswojenie potencjalnych Wnio-
skodawców z procesem aplikowania o środki, dostarczenie 
rzetelnej informacji i zachęta dla przedsiębiorców do realiza-
cji swoich projektów.

Dla kogo wsparcie?
Ze wsparcia w ramach programu skorzystać mogą mikro, 

mali, średni oraz duzi przedsiębiorcy, zainteresowani pro-
wadzeniem prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych 

(B+R+I), ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy nie 
korzystali nigdy ze wsparcia z funduszy europejskich.

Dwie ścieżki wsparcia
W ramach programu przedsiębiorcy będą mogli liczyć na 

dwojakie wsparcie. Pierwszą opcją jest – Wstępna We-
ryfikacja Pomysłu na Projekt. To pomoc dedykowana dla 
przedsiębiorców, którzy mają już wstępną koncepcję projektu, 
ale chcieliby poddać pomysł weryfikacji i uzyskać informację 
o jego mocnych i słabych stronach w kontekście kryteriów dla 
działania POIR. Druga opcja to Usługa Innovation Coach. 
Przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy są zaintereso-
wani podjęciem działalności B+R+I, ale potrzebują wsparcia 
w zakresie oceny potencjału ich przedsiębiorstwa do prowa-
dzenia takich prac.

Od czego zacząć?
Aby wziąć udział w programie, wejdź na stronę internetową 

www.poir.gov.pl/step, wypełnij i wyślij formularz. Tak wysła-
ny formularz trafi do Punktu Informacyjnego Funduszy Eu-
ropejskich właściwego dla miejsca realizacji pomysłu. Tam 
konsultanci sprawdzą, czy pomysł wpisuje się w Program In-
teligentny Rozwój lub wskażą inne źródła jego sfinansowa-
nia. Jeśli pomysł wpisuje się w POIR Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju umożliwi Ci współpracę z ekspertem branżowym 
lub ekspertem z zakresu analizy finansowej. Wspólnie przy-
gotujecie analizę mocnych i słabych stron pomysłu, eksper-
ci wskażą te elementy, które warto wzmocnić ubiegając się 
o środki z POIR. 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie  
www.poir.gov.pl/step.

~ Dagmara Orlik, TCWP

STEP – Sprawdzą Twój Eksperymentalny Pomysł
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Fundacja FREE TIME zapra-
sza na jedyną w swoim rodzaju 
DRUGĄ EDYCJĘ Gry Rowe-

rowej. 
Będzie to zabawa skierowana dla 

wszystkich mieszkańców polegająca 
na przemierzaniu na rowerze cieka-
wych miejsc naszej Gminy i rozwiązy-
waniu prostych zagadek w celu uzbie-
rania punktów. Przy okazji uczestnicy 
odkryją ciekawe zakątki oraz spędzą 
aktywnie czas na dworze w ostatnich 
podrygach tegorocznego lata.

Bazując na opiniach sprzed roku 
rozszerzamy możliwości gry. Planuje-
my przygotować dwie trasy: rodzinną 
i zaawansowaną – podstawową różni-
cą będzie dystans do przemierzenia. 
Rodzinną planujemy na ok. 25 km, 
zaś zaawansowaną – ok. 40 km. Aby 
przemierzyć każdą z nich trzeba bę-
dzie podążać według specjalnej mapy, 
a po drodze do wykonania będzie spo-
ra liczba zadań i zagadek w najmniej 
oczekiwanych miejscach. Gra skiero-
wana jest do zespołów rowerowych 

2-5 osób oraz pojedynczych uczestni-
ków.

Dla uczestników przewidziano 
atrakcyjne nagrody. Więcej szczegó-
łów wkrótce.

Gra Rowerowa odbędzie się w so-
botę, 29 września w godzinach oko-
łopołudniowych i potrwa około 4 go-
dzin. Rozpocznie się o godzinie 10.00. 
Miejsce startu gry jest niespodzianką 
i zostanie podane w mailu.

Zależy nam przede wszystkim na 
dobrej zabawie! TO JAK? BĘDZIE-
CIE? Jak się zapisać? Wyślijcie ma-
ila na: fundacjafreetime@gmail.com, 
a poprowadzimy Was przez pro-
sty proces rejestracji uczestnika.  
Zapisy potrwają do 25 września! 
Nie odkładajcie tego na ostatnią 
chwilę. Liczba miejsc ograniczona! 
Uczestnictwo w naszej grze jest  
BEZPŁATNE. Projekt jest współfi-
nansowany przez Gminę Tarnowo 
Podgórne.

Serdecznie zapraszamy!
~ Fundacja Free Time

W dniu 15 sierpnia, w Święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny (potocznie Matki Boskiej 
Zielnej), odbyły się Dożynki parafialne, które roz-

poczęły się od dziękczynnej mszy św., w której udział wzię-
ły liczne poczty sztandarowe, władze Gminy oraz organizacje 
pozarządowe. Ksiądz Proboszcz odprawił tę mszę za zmarłych 
i obecnych członków Kółka Rolniczego, a my dziękowaliśmy 
Bogu za tegoroczne plony zebrane z pól.

Po mszy przeszliśmy do obeliska, znajdującego się przy 
małym kościele, by tam uczcić 111 rocznicę powstania Kółka 

Rolniczego w Tarnowie Podgórnym. Prezes Stanisław Leitge-
ber przywitał gości, poczty sztandarowe oraz władze Gminy. 
Z racji przypadającego w tym dniu również Święta Wojska 
Polskiego przypomniał udział członków Kółka Rolniczego 
w walkach powstańczych i działaniach wojennych oraz waż-
ny ich wkład w rozwój gospodarczy. Powstawanie kółek było 
spowodowane przecież trudną sytuacją pod zaborami. Naród 
polski, aby dorównać gospodarce niemieckiej, musiał się jed-
noczyć w swoich działaniach i wspólnie myśleć o przyszłości 
– w tym czasie powstawały także banki spółdzielcze, które po-
magały rolnikom.

Następnie głos zabrał Wójt Tadeusz Czajka, który podkre-
ślił długą, 150-letnią historię kółek rolniczych. Przypomniał 
dotychczasowy dorobek tych organizacji, umożliwiający wy-
mianę poglądów i pogłębianie specjalistycznej wiedzy rolni-
czej. Podziękował za kultywowanie pamięci historycznej oraz 
za wkład, jaki wniosły Kółka Rolnicze w gospodarkę i kulturę 
naszego regionu. Na koniec Wójt złożył życzenia dalszych lat 
pomyślnej działalności wszystkim członkom kółka. 

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów pod obeli-
skiem i odśpiewaniem Roty zaintonowanej przez Marka Czaj-
kę. 

W imieniu Kółka Rolniczego dziękuję wszystkim za udział 
w tej uroczystości. 

~ Stanisław Leitgeber
Prezes Kółka Rolniczego w Tarnowie Podgórnym

Gra Rowerowa – II edycja – zapraszamy!

Rolnicze podziękowanie w Tarnowie Podgórnym

Stanisław Leitgeber
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U Seniorów z Koła Seniorów w Przeźmierowie aktyw-
ności nigdy dość. Wiosenne słońce pobudziło nas do 
działania i wspólnej integracji w ciekawych zajęciach 

i warsztatach organizowanych przez Radę Seniorów Tarnowo 
Podgórne i nasze Koło.

Rozpoczęliśmy sezon wycieczkowy. Byliśmy na trzech wy-
cieczkach jednodniowych – Kalisz, Russowo, Gołuchów; Po-
znań – Forty i Zamek Przemysława; rejs statkiem „Widmo” 
po Warcie; trzydniowej na Kaszuby, Zalew Wiślany oraz Dol-
ny Śląsk z wypadem do Pragi. Podziwialiśmy piękno przyro-
dy danego regionu i zabytki mówiące nam o historii naszego 
kraju.

Zorganizowaliśmy dwa turnusy wczasów: w czerwcu – 
w nadbałytckim Niechorzu i w sierpniu – w górach w Wiśle. 
Było super! Pogoda i humory dopisały. W maju zorganizowa-
liśmy wystrzałową zabawę „Majówkę”, połaczoną ze strzela-
niem z broni ostrej i braliśmy udział w Spartakiadzie Senioral-
nej, gdzie zdobyliśmy III miejsce. Śmiechu i zaangażowania 

było co niemiara. W lipcu braliśmy czynny udział w I Balu 
Seniorów w Pałacu Jankowice. Było cudownie! Panie i Pa-
nowie w eleganckich strojach i pięknych kapeluszach bawili 
się przednio, może trochę za krótko, cóż – na przyszły rok to 
sobie odbijemy. 

Bardzo liczna grupa naszych Seniorów uczestniczyła w pro-
jektach „Piękni i zadbani w każdym wieku” i „Active Dance” 
Fundacji „Nigdy nie jest za późno” Mai Stępień oraz w zaję-
ciach komputerowych i spinningowych.

Ciągle nam mało, więc po wakacjach ruszamy pełną parą do 
dalszej wspólnej pracy w Kole. A co nas czeka? Mamy róż-
ne pomysły, będziemy je realizować i się integrować, bo taka 
integracja zbliża nas i żyje się nam lepiej. Jesteśmy weselsi, 
otwarci na ludzi. A przed nami, w najbliższym czasie, już nie-
długo 15-lecie naszego Koła Seniorów połaczone z obchoda-
mi Dnia Seniora, zabawa andrzejkowa i spotkanie opłatkowe 
w grudniu.

~ Grażyna, kronikarz Koła

Tymczasem u Seniorów

W dniach 17 – 19 sierpnia na-
sze drużyny wystartowały 
w zawodach rodzinnych od-

bywających się na zbiorniku wodnym 
Pilce zorganizowanych przez koło PZW 
Bardo. Na 10 startujących drużyn upla-
sowaliśmy się na miejscach drugim – 
drużyna Bogdana Kasprzaka i szóstym 
– drużyna Dariusza Gorońskiego. Deko-
racji dokonali Burmistrz Barda Krzysz-
tof Żegański oraz Prezes Koła Artur 
Ciura. 

26 sierpnia na stawach w Baranowie 
odbyły się III Wędkarskie Mistrzostwa 

Gminy Tarnowo Podgórne. W zawodach 
wzięło udział ponad 20 zawodników, Po 
zawziętych walce pierwsze miejsce i ty-
tuł Mistrza Gminy Tarnowo Podgórne 
zdobył Prezes Koła Tomasz Braniewicz, 
który również odebrał statuetkę za naj-
większą rybę zawodów. Drugie miejsce 
zajął Piotr Michalski, a trzecie – Dawid 
Baum.

16 września w godzinach 6.00 – 15.00 
na stawie w Baranowie odbędą się Za-
wody Sołtysów Gminy oraz zawody dla 
dzieci i młodzieży okręgu PZW w kate-
goriach U12 i U17. 

Zapraszamy mieszkańców Gminy, po-
siadających kartę wędkarską, członków 
kół PZW mających siedzibę na terenie 
naszej Gminy. Dzieci i młodzież do lat 
12 i 17 startują z opiekunem, bez opłaty.

Zapisów na zawody można dokonać 
pod nr tel. 517 586 272. 

Projekty współfinansowane ze środ-
ków Gminy Tarnowo Podgórne.

~ Bogdan Kasprzak

Wiadomości wędkarskie
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~ stowarzyszenia

W Tarnowskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnospraw-
nych TARSON powstał pomysł uruchomienia bez-
płatnej wypożyczalni rowerów trójkołowych dla 

osób niepełnosprawnych. 
- W naszym Stowarzyszeniu są osoby, które już mają i jeż-

dżą na takich rowerach, ale nie wiemy czy w naszej Gminie 
oraz gminach sąsiednich są osoby, które chciałyby takie rowe-
ry bezpłatnie wypożyczać – mówi Kazimierz Szulc ze Stowa-
rzyszenia TARSON. – Ich zakup jest dosyć kosztowny, może 
to być dla niektórych potrzebujących przeszkodą. Załatwie-
nie dotacji z PFRON jest trochę skomplikowane. Tutaj byłaby 
okazja bezpłatnego wypożyczenia. 

Rowery mogą być dostępne w trzech wielkościach: dla dzie-
ci do 130 cm wzrostu (mały), dla osób do 160 cm wzrostu 
(średni) oraz dla osób – powyżej 160 cm (duży). 

Czas wypożyczenia roweru – do 2 tygodni z możliwością 
przedłużenia (w sytuacji, gdy na rower nie ma kolejnych chęt-
nych). Zawsze bezpłatnie.

Jeżeli znają Państwo osoby, które mogłyby być zaintereso-
wane wypożyczaniem takich rowerów, to prosimy o wypeł-
nienie ankiety, do której link zamieszczamy poniżej (jest to 
ankieta, która po komputerowym wypełnieniu i na końcu po 
kliknięciu na przycisk „WYŚLIJ ANKIETĘ” dotrze wyłącz-
nie do naszego Stowarzyszenia TARSON). 

– To jest na razie rozeznanie potrzeb – podkreśla Kazimierz 
Szulc. – Jeśli byłaby trudność z wypełnieniem ankiety (na 
przykład ktoś nie ma komputera), to proszę taką zainteresowa-
ną osobę pokierować bezpośrednio do Stowarzyszenia pod nr 
tel. 665 28 28 28. 

Ankieta znajduje się na profilu Stowarzyszenia Tarson na 
Facebooku. ~ ARz (info TARSON)

Kto potrzebuje rower trójkołowy?

Trzy dni braterstwa – bractwo  
z Tarnowa Podgórnego w Holandii

Europejskie Stowarzyszenie Historycznych Strzelców 
(EGS) zrzesza 3000 stowarzyszeń z 12 krajów europej-
skich. Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich 

RP, do którego należy bractwo z Tarnowa Podgórnego, jest 
również członkiem EGS. Raz na 3 lata organizowany jest Eu-
ropejski Zjazd Strzelców Historycznych. W tym roku zorgani-
zowały go bractwa z gminy Leudal w Holandii. Wzorem po-
przednich zjazdów i tym razem siostry i bracia z Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym wraz ze sym-
patykami udali się w dniach 16 – 19 sierpnia na wielkie świę-
to strzelców do miejscowości Neer. W tegorocznym zjeździe 
uczestniczyło ok. 45 tysięcy osób. Jak to bywa wśród strzel-
ców, nie mogło się obyć bez strzeleckiej rywalizacji o god-
ność Europejskiego Króla Strzelców i Europejskiego Króla 

Młodzieżowego. Do eliminacji stanęło 700 aktualnych kró-
lewskich strzelców. Nasze bractwo reprezentował Król Zielo-
noświątkowy AD 2018 siostra Magdalena Mazantowicz, która 
dostała się do finałowej 50. Tytuł Europejskiego Króla zdo-
był Holender. W strzelaniach młodzieżowych bractwo repre-
zentowali Mikołaj Mazantowicz i Mariusz Walas. Ostatniego 
dnia zjazdu odbyła się trwająca 6 godzin wielka parada strzel-
ców. Nasze bractwo maszerowało z numerem 10, gromko było 
oklaskiwane przez mieszkańców i turystów. Uczestnicy wy-
jazdu mieli również możliwość zwiedzenia Kolońskiej Kate-
dry, przepięknej starówki, poznania historii wody kolońskiej 
oraz spacer brzegami Renu i podziwiania z tarasu widokowe-
go panoramy miasta. Następny europejski zjazd organizuje 
miasto Deinze w Belgii.

Projekt współfinansowany był ze środków Gminy Tarnowo 
Podgórne.

Z brackim pozdrowieniem 
~ sekretarz Magdalena Mazantowicz

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

Wiadomości brackie



wrzesień 2018 | sąsiadka~czytaj |    27

~ stowarzyszenia

„Niech mnie pocałuje w dupę”, mówi miła, starsza pani, do 
traktującej ją bezosobowo lekarki, w filmie „Pora umierać”. Jej 
zachowanie zostało uruchomione przez słuszny gniew. Naruszono 
jej poczucie godności. Pani nie potrafiła go wyrazić w sposób kon-
struktywny, być może pojawił się strach przed bezduszną lekarką. 
Zachowała się wulgarnie i nie osiągnęła celu, jakim było badanie 
lekarskie.

Paradoks z trudnymi emocjami polega na tym, że z jednej stro-
ny są pożyteczne, niczym czerwone pulsujące światło wołające: 
coś jest „nie tak!” Z drugiej strony zbytnie uleganie negatywnym 
emocjom jest równie groźne. Jednym słowem tak źle i tak niedo-
brze. Typowy konflikt typu „minus – minus”.

Wyjściem z tej pułapki jest bezpieczne, konstruktywne ich 
uwalnianie. Krok pierwszy na tej drodze sprowadza się do sposo-
bu, w jaki o nich myślimy. Pamiętajmy: jak myślimy, tak żyjemy. 
Należy sobie uświadomić, że w trudnych emocjach nie ma nic złe-
go. I przestać się ich bać. Żadna nie trwa wiecznie, żadnej z nich 
nie należy odrzucać. Trzeba nauczyć się je rozumieć i bezpiecznie 
okazywać. Równocześnie trzeba pamiętać, że nie ma panaceum 
na całkowite uporanie się z trudnymi emocjami. I że nie warto 
tego robić. Życie bez nich mogłoby się okazać nudne. A ludzie 
nadmiernie kontrolujący swoje emocje bywają spostrzeganijako 
nieautentyczni, mało wiarygodni. 

Krok drugi polega na nauczeniu się mówienia o uczuciach. 
Współczesny senior był uczony od dziecka „trzymania emocji na 
wodzy”. „Panowania nad nimi”. Jest to „panowanie” równie złud-
ne, co szkodliwe. Emocja niewyrażona słowem czy czynem za-
gnieżdżą się w ciele w postaci podwyższonego ciśnienia, napięcia 
mięśniowego i wszystkich ich następstw. W umyśle w postaci 
negatywnych myśli, pesymizmu, cynizmu, goryczy, uporu, po-
czuciu beznadziejności. A to niszczy dobre samopoczucie. Za-
truwa radość życia. Senior, a zwłaszcza seniorka uczona była 
„bycia miłą”. Ten przymus mamy głęboko wdrukowany w naszą 
podświadomość. Tymczasem bycie kulturalnym nie oznacza, że 
zawsze musisz być miły.Ludzie kulturalni również irytują się 
i złoszczą. Ale wyrażają to w bezpieczny sposób. Czyli odpowia-
dają świadomie na pojawienie się uczucia złości. Nie reagują bez-
myślnie, impulsywnie, mówiąc, co im ślina na język przyniesie.

Kolejny krok to nauczenie się kilku technik mówienia o swo-
ich uczuciach. Nie należy mówić „wszystko w porządku”, kiedy 
tak nie jest. Gniew czy złość od tego nie zniknie. Wręcz przeciw-
nie, nasili się. Zwiększy się też prawdopodobieństwo niekontro-
lowanego wybuchu w najmniej sprzyjających okolicznościach. 
Weź odpowiedzialność za swoje emocje i powiedz co czujesz. 
Powiedz, na przykład, jestem smutna, wściekła, zadowolona, 
szczęśliwa. Nigdy nie przepraszaj za innych. Za męża czy żonę, 
kiedy zrobili coś niestosownego. Nie masz za co przepraszać. Nie 
zrobiłaś/zrobiłeś nic złego.

Należy nauczyć się odróżniania problemów od uczuć i nie sku-
piać się na problemach, ale na uczuciach.Na przykład: problemem 
jest pomijanie nas przy podejmowaniu ważnych decyzji. Rodzi 
to uczucia irytacji, smutku, goryczy, gniewu. Niektórzy tak bar-
dzo skupiają się na samym problemie, że nie potrafią uświado-
mić sobie, nazwać i powiedzieć o swoich uczuciach. Zamiast 

wykrzyczeć partnerowi, że jest nieczułym 
egoistą nieliczącym się z naszymi uczucia-
mi, powiedzmy: „jest mi przykro, że nie 
zapytałeś o moje zdanie planując wspólne 
wakacje”. Ludzie, poza psychopatami, któ-
rych w każdym społeczeństwie jest około  
2 - 3 procent, wcale nie chcą świadomie ranić 
innych. Robią to z bezmyślności, a czasem 
z nieuświadamianej potrzeby odwetu za własne krzywdy, często 
doznane od kogoś innego. Atakując partnera nakręcasz spiralę 
negatywnych emocji. A przecież nie to jest twoim celem. 

Dlatego najpierw pomyśl, jakie emocje odczuwasz – „jestem 
smutna”. Potem określ problem, który to uczucie wywołał – „je-
stem smutna, ponieważ kolejny raz nie uwzględniono moich po-
trzeb podczas planowania urlopu”. Takie ćwiczenia ułatwiają mó-
wienie o trudnych emocjach w sposób asertywny. Asertywny, czyli 
taki, który prowadzi do rozwiązania problemu przy jednoczesnym 
poszanowaniu godności drugiej strony. Jego istotą jest wyraża-
nie własnych potrzeb i oczekiwań bez ranienia drugiej strony. Na 
spojrzeniu na drugą osobę jak na sprzymierzeńca w rozwiązaniu 
problemu a nie tylko jak na oponenta i przyczynę naszych nega-
tywnych emocji. Toteż asertywne mówienie o swoim smutku, 
w tym przypadku, powinniśmy zacząć od docenienia aktywno-
ści partnera – „doceniam to, że poświęcasz tyle czasu i energii na 
zaplanowanie nam wakacji”, „doceniam, ale czułabym się lepiej 
gdybym też mogła brać w tym udział”, „jest mi smutno, że nie 
mam wpływu na to, dokąd jedziemy, czuję się pomijana”, „mam 
wrażenie, że moje zdanie/potrzeby nie są dość ważne”. Taki po-
czątek rozmowy otwiera zupełnie inne perspektywy. Daje szanse 
porozumienia. Rozwiązania problemu.

Niezwykle ważne w radzeniu sobie z trudnymi emocjami jest 
ćwiczenie się w uważności. Pogłębianie refleksji nad swoimi ne-
gatywnymi emocjami. Można to robić w formie rozmowy z sa-
mym sobą. Podczas tej rozmowy należy robić dokładne notat-
ki, które zmuszą nas do doprecyzowania myśli z jednej strony, 
a z drugiej pozwolą wrócić do niej po czasie i porównać swoje 
umiejętności, możliwości, zobaczyć postęp. 

Zacznij od przypomnienia ostatniej sytuacji, w której poczułaś/
poczułeś się źle, ale nie wyraziłaś/wyraziłeś swoich emocji. Opisz 
sytuację ze szczegółami. Przeczytaj uważnie swój opis. Teraz 
opisz swoje uczucia. Uczucia, nie myśli, zachowanie. Teraz opisz 
przyczynę, która je wywołała. I na koniec napisz cochciałabyś/
chciałbyśpowiedzieć osobie, która spowodowała twoje złe samo-
poczucie. Nie używaj wulgaryzmów.Niepozwól, by gniew rządził 
twoim życiem. Nie bądź agresorem ani ofiarą cudzego gniewu. 
Każdemu należy się szacunek i poszanowanie jego godności.

I na koniec to, co najważniejsze. Obserwuj i zapamiętuj pozy-
tywne emocje, bo energia podąża za uwagą. To, co karmisz swoją 
uwagą, będzie się rozwijać i wzmacniać. Dlatego przytul zamiast 
krzyczeć, uśmiechnij się. Zaskocz siebie i innych. Pozytywnie!

~ dr Jadwiga Kwiek, psycholog, psychoterapeuta
Skrót wykładu wygłoszonego w ramach cyklu spotkań wsparcia psy-

chologicznego dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami 
organizowanych przez Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych TARSON.„Kiedy życie mi dopiecze” część 2 z 2.

Kiedy życie mi dopiecze…
Bezpieczne uwalnianie trudnych emocji
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W dniach 2 – 8 lipca Koło Śpiewu brało udział w swo-
ich kolejnych warsztatach chóralnych. Tym ra-
zem po raz drugi chórzyści odwiedzili pensjonat 

„U Fojta” w Wiśle.
Celem warsztatów było przygotowanie repertuaru na za-

planowany wcześniej udział chóru w następujących wydarze-
niach:

1. Koronacja figury Matki Boskiej Fatimskiej w Białokoszy-
cach (z udziałem abp. Stanisława Gądeckiego) – 14 lipca,

2. III Nadwarciańskie Święto Pieśni „Tu jest mój dom” 
w Międzychodzie – 26 sierpnia,

3. Zlot Chórów „Spotkajmy się w Pniewach” – 22 września.
(dwa ostatnie związane są z uczczeniem i świętowaniem 

rocznic 100-lecia odzyskania niepodległości Polski i 100-lecia 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego)

Powtórzono i utrwalono repertuar samodzielnych wystę-
pów Koła Śpiewu oraz sporo czasu przeznaczono na naukę re-
pertuaru (w głosach i wielogłosie) do wspólnego wykonania: 
„Hymn To Freedom”, „Gdzie jest ten kraj” i „Chóry”. Są to 
nowe pozycje w repertuarze zespołu. 

Oprócz prób, które odbywały się codziennie, chórzyści 
zwiedzili urokliwe zakątki Beskidu Śląskiego i Żywieckiego: 
Istebną, Koniaków, Węgierską Górkę, Żywiec ze zwiedzaniem 
Muzeum Browaru, górę Żar, Muzeum wypieku chleba w Gór-
kach Małych, gdzie w Chlebowej Chacie samodzielnie moż-
na było wypiekać podpłomyki. Był czas również na wspólną 
zabawę i spotkania przy ognisku, a także korzystanie z kąpieli 
w basenie, który powstał niedawno na terenie pensjonatu.

14 lipca chór uświetnił uroczystość w Białokoszycach, gdzie 
arcybiskup Stanisław Gądecki poświęcił koronę Matki Bożej 

Fatimskiej i nałożył na jej figurę. Dokonano również poświę-
cenia figury Chrystusa Króla Wszechświata. To szczególne 
miejsce modlitwy powstało dzięki staraniom rodziny państwa 
Andrzeja i Urszuli Kawa.

5 sierpnia członkowie Koła zaśpiewali podczas mszy św. 
z okazji 90-tych urodzin naszego druha Jerzego Niedzialkow-
skiego. Pan Jurek śpiewa w tarnowskim chórze już wiele lat, 
ma niespożytą energię, wiele życzliwości dla innych i zawsze 
uśmiech na twarzy. Życzymy Ci drogi Jurku, aby każdy na-
stępny rok przynosił wszystko to, co najpiękniejsze, zdrowia, 
szczęścia, niewyczerpanych pokładów wiary i spełnienia ma-
rzeń. Śpiewaj z nami jak najdłużej! 

26 sierpnia chórzyści wzięli udział w III Nadwarciańskim 
Święcie Pieśni w Międzychodzie. Tam mieli okazję spotkać 
się m.in. z chórami z Wronek, Szczecina, Stęszewa czy rów-
nież z Wielkiej Brytanii. Chóralna muzyka wybrzmiała w róż-
nych częściach miasta, a główny koncert odbył się w Centrum 
Animacji Kultury. Na scenie zaprezentowały się poszczegól-
ne chóry osobno. Zwieńczeniem były dwa utwory zaśpiewane 
wspólnie przez wszystkie zespoły: „Gdzie jest ten kraj” oraz 
„Hymn To Freedom”, co zrobiło ogromne wrażenie na słucha-
czach. Nie obyło się bez owacji na stojąco oraz bisów. Święto 
Pieśni było hołdem i upamiętnieniem 100-lecia Niepodległo-
ści Polski. 

Chór obecnie przygotowuje się do kolejnych występów 
i już rozpoczął regularne próby: poniedziałki i piątki w godz. 
19.00- 21.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych 
pragnących śpiewać i zasilić szeregi Koła Śpiewu! 

Cześć Pieśni!
 ~ Dorota Zygmańska 

~ stowarzyszenia

Chóralne wieści 

Warsztaty i wakacyjne występy
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Lato minęło, ale emocje jakie dostarczyło nam II Grand 
Prix Gminy Tarnowo Podgórne w Siatkówce Plażowej 
o Puchar Wójta oraz wspaniała słoneczna pogoda nadal 

utrzymują żar w naszych sercach. Przyszła pora na podsumo-
wanie. Przypomnijmy, że tegoroczny Finał rozgrywany był tak 
jak w ubiegłym roku na plaży w Lusowie w dniu 17 czerwca. 
W Wielkim Finale miały prawo wziąć udział drużyny wyło-
nione we wcześniejszych dwóch eliminacjach rozgrywanych 2 
czerwca na boisku na ul. Ogrodowej w Tarnowie Podgórnym 
dzięki uprzejmości przesympatycznego Sołtysa Tarnowa Pod-
górnego Piotra Owczarza oraz na terenie Tarnowskich Term 
10 czerwca, gdzie tym razem patronatem honorowym turnie-
ju była Prezes Tarnowskich Term Anita Stellmaszyk. Razem 
przez eliminacje przebrnęło aż 48 par zarówno męskich, żeń-
skich jak i mieszanych. Do finału awansowało 16 najlepszych 
par, które zmierzyły się w walce o puchar Wójta Gminy Tar-
nowo Podgórne Tadeusza Czajki. 

Po niezwykle zaciętych pojedynkach rozgrywanych w peł-
nym słońcu do najlepszej czwórki awansowały pary z Pozna-
nia oraz Wrześni, ogrywając po drodze zawodników między 
innymi z Wrocławia, Gdańska, Drezdenka, Nakła, Janowca 
Wielkopolskiego, Piły oraz wielu innych miejscowości, w tym 
również zawodników reprezentujących naszą Gminę. Po 
wspaniałym pojedynku na najwyższym stopniu podium stanę-
ła para poznańsko-wrzesińska w składzie Tomasz Jaroszczak 
oraz Tomasz Kotecki, gdzie niższy z tej pary (mający zaledwie 
179 wzrostu) Tomasz Jaroszczak został nagrodzony nagrodą 
dla najlepszego zawodnika turnieju, udowadniając wszystkim, 
że wzrost nie ma znaczenia w siatkówce plażowej. Na drugim 
stopniu podium stanęła para z Poznania w składzie Michał Pa-
niączyk i Szymon Śmietana. Natomiast na trzecim miejscu po 

najbardziej morderczym pojedynku turnieju o brązowy medal 
stanęła para z Poznania w składzie Wojciech Paniączyk oraz 
Szymon Bułkowski. Tym razem młodszy brat Wojtka okazał 
się lepszy. Natomiast tuż za podium znalazła się niespodzie-
wanie para również poznańsko-wrzesińska w składzie Tomasz 
Guziałek oraz Adam Józefczak. Udział w turnieju kosztował 
Tomka tyle sił, że nie był w stanie stanąć o własnych siłach 
do końcowego wręczenia nagród, ale mimo wszystko zasłu-
żył na uznanie pokazując kawał dobrej siatkówki plażowej na 
najwyższym poziome. Gratulujemy. Turniej został rozegra-
ny dzięki wsparciu Gminy Tarnowo Podgórne oraz lokalnych 
sponsorów. Pełna fotorelacja z turnieju na stronie facebook.
com/siatkowkaplazowatarnowopodgorne/. 

Do zobaczenia w przyszłym roku.
Klasyfikacja końcowa:
1 - Tomasz Jaroszczak, Tomasz Kotecki
2 - Michał Paniączyk, Szymon Śmietana
3 - Wojciech Paniączyk, Szymon Bułkowski
4 - Tomasz Guziałek, Adam Józefczak

~ Błażej Szubstarski

Warsztat Terapii Zajęciowej 
ROKTAR serdecznie zaprasza 
i zachęca do „wkręcenia” się 

do akcji zbierania plastikowych nakrętek 
dla Jacka Drajera, który ma 9 lat. 

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Baranowie, ich rodziny oraz człon-
kowie Stowarzyszenia ROKTAR, od 6 lat 
są „wkręceni” i zbierają plastikowe nakrętki dla Jacusia. 

Jacek urodził się zdrowy. Mając 3,5 miesiąca przeszedł za-
palenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz sepsę. 
W konsekwencji tamtej choroby, choruje na ciężką padaczkę 
lekooporną – Zespół Gastauna – Lennoxa. Jacuś ma niedo-
wład 4-kończynowy spastyczny, niedorozwój psycho-rucho-
wy. Potrzebuje codziennej rehabilitacji prowadzonej przez: 
fizjoterapeutów, pedagogów, surdopedagogów, logopedów, 
tyflopedagoga, psychologów specjalnych, korzysta również 
z dogoterapii i hipoterapii. Więcej o Jacku możesz przeczytać 
na profilu FB „Pomoc dla Jacka”.

Nakrętki można dostarczać do:
- siedziby WTZ w Baranowie przy ul. Wspólnej 5 w go-

dzinach 7.00 – 16.00, 

- Świetlicy Wiejskiej w Baranowie przy ul Spokojnej 2B 
(w godzinach otwarcia),

- Klubu Fitness Rosfit w Rokietnickim Ośrodku Sportu 
w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej 29 

oraz do:
-  PIKu, ul. Dąbrowskiego 28 a, Poznań (codziennie 18.00 

– 22.00),
- Monaru, ul. M. Sobieskiego 2, Poznań,
- Chaty Polskiej, ul. Strzeszyńska i Literacka, Poznań,
- Szkoły Podstawowej 77, ul. Dmowskiego 50, Poznań,
- Szkoły Podstawowej 91, ul. Promyk 4, Poznań,
-  Czerwonej Torebki – warzywniak i sklep mięsny w Czer-

wonaku, sklep Tęcza-Zdroje,
- Przedszkola Bańka Mydlana, Czerwonak,
-  Żłobka – Przedszkola Zakątek Odkrywców, Czerwonak,  

ul. Zakątek,
- WTZ „Przyjaciele”, Lecha 40, Poznań.

TONA NAKRĘTEK  
= 10 godzin REHABILITACJI DLA JACKA! 

DZIĘKUJEMY w imieniu Jacka i Jego Rodziny
~ roltar

„Nie wyrzucaj – Odkręć – Oddaj”

II Grand Prix – podsumowanie
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7 sierpnia 2018 roku, o godzinie 11.00, na terenie podzam-
cza w Międzyrzeczu odbyło się uroczyste wmurowanie 
aktu erekcyjnego pod budowę nowego pomnika dowód-

cy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, gen. broni Józe-
fa Dowbora Muśnickiego. Uroczystość wpisuje się w obchody 
uzyskania 100-lecia uzyskania niepodległości przez Państwo 
Polskie.

Towarzystwo od kilkunastu lat współpracuje z 17. Wielko-
polską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu im. Gen. 
Józefa Dowbora Muśnickiego, która kultywuje pamięć o Ge-
nerale oraz Powstaniu Wielkopolskim. Pomysłodawcą budo-
wy pomnika jest wieloletni Prezes Towarzystwa Józef Grajek. 

 Uroczystość odbyła się zgodnie z wojskowym ceremonia-
łem. Na zbiórkę zameldowały się poczty sztandarowe i kom-
pania honorowa wystawiona przez 17 WBZ. Podniesiono flagę 
państwową i odśpiewano hymn Polski. Następnie głos zabrał 
pułkownik Robert Kosowski, dowódca 17 WBZ, który pod-

kreślił, że dowództwo jednostki i żołnierze 
są dumni ze swojego patrona. Odczytano 
akt erekcyjny. Głos zabrali Władysław Daj-
czak – Wojewoda Lubuski, Remigiusz Lo-
renz – Burmistrz Międzyrzecza, Grzegorz 
Kaliciak oraz Anna Grajek. Mówcy podkre-
ślali zasługi Generała dla odzyskania nie-
podległości, jego postawę jako dowódcy 
powstania Wielkopolskiego i twórcy Woj-
ska Polskiego.

Prezes Stowarzyszenia Promocji 17 WBZ, płk Grzegorz 
Kaliciak mówiąc o inicjatywie powstania pomnika, podkre-
ślał, że pomnik spowoduje, że wiedza o życiu i postawie Ge-
nerała wyjdzie po za mury jednostki. Burmistrz Międzyrzecza 
wyraził zadowolenie, że budowa pomnika człowieka, który 
tak wiele zrobił dla odzyskania niepodległości, odbywa się 
w szczególnym czasie w 100-lecie odzyskania niepodległości 
i miejscu w Międzyrzeczu na skrzyżowaniu dwóch rzek: Obry 
i Paklicy. 

W imieniu Józefa Grajka głos zabrała Anna Grajek. Opo-
wiedziała o kultywowaniu pamięci o wielkim człowieku i do-
wódcy gen. J. Dowborze Muśnickim na terenie Lusowa. Po-
cząwszy od opiekowania się grobem Generała przez uczniów 
i harcerzy ze Szkoły Podstawowej w Lusowie od lat 60-tych, 
powstaniu Towarzystwa, izby pamięci, a następnie muzeum 
i pomnika. Mówiąc o generale podkreślała jego życiową po-
stawę i zasady oraz dumę z bycia Polakiem. Wspomniała rów-
nież o jego wysokich wymaganiach w stosunku do dzieci i pa-
triotyzmie, który w nich zaszczepił. Janina najstarsza córka 
Generała, pilot, zginęła w Katyniu, a jej czaszka jest pocho-
wana w grobowcu rodzinnym w Lusowie. Najmłodsza cór-
ka Agnieszka, działająca w konspiracji, została rozstrzelana 
w Palmirach 21 kwietnia 1943 r. Po 12 latach starań jej mogiła 
przestała być bezimienna. Na zakończenie Pani Anna podkre-
śliła, że gdyby nie zwycięskie Powstanie Wielkopolskie i po-
stawa takich ludzi jak Generał, to nie wiadomo jak potoczyły-
by się losy Polski.

Po przemówieniach nastąpiło podpisanie aktu erekcyjnego 
i uroczyste jego wmurowanie.

Odsłonięcie pomnika jest planowane na listopad 2019. Po 
uroczystościach na podzamczu, w siedzibie Muzeum Ziemi 
Międzyrzeckiej odbyła się prelekcja poświęcona życiu i dzia-
łalności gen. broni Józefa Dowbora Muśnickiego.

~ Violetta Ciesielska 

ZAPROSZENIE
Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego, Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Dowbora 

Muśnickiego w Lusowie, przy współpracy Gminy Tarnowo Podgórne i 17 Zmechanizowanej Brygady w Międzyrzeczu 
zaprasza na „Dzień Patrona Szkoły”, który odbędzie się 24 października 2018 r. o 10.00 w Szkole w Lusowie. 
W programie m.in.: ogłoszenie wyników i wręczenie nagród konkursu „Pamiętamy” 100-lecie Powstania 

Wielkopolskiego, wystawa pokonkursowa, piknik wojskowy oraz pokaz sprzętu wojskowego  
z czasów Powstania Wielkopolskiego i współczesnego. 

Szczegóły w październikowym wydaniu TarNowej Kultury, na stronach internetowych Gminy  
i Muzeum oraz na profilu Towarzystwa na Facebooku.

Towarzystwo Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Międzyrzecz upamiętnia Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego

~ stowarzyszenia
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Od 17 września uruchomiony zostaje pilotażowy 
Program „Złota Rączka dla SENIORA”. Jego 
celem jest udzielenie bezpłatnej pomocy Senio-

rom 60+ w drobnych domowych naprawach. Program 
jest kierowany do osób samotnych i niepełnosprawnych.

W CZYM POMOŻEMY : 
Pomoc obejmuje proste czynności takie jak:
Elektryczne: wymiana żarówek, wymiana wyrwa-

nych włączników elektrycznych i gniazdek, 
Hydrauliczne: wymiana uszczelek w cieknącym kra-

nie, wymiana pokręteł, słuchawek, prysznicowych węży, 
udrożnienie odpływu, wymiana elementów – syfonów, 
wężyków, spłuczek, wymiana deski sedesowej, uzupeł-
nianie sylikonem przecieków w łazience (brodziki, umy-
walki, wanny),

Ślusarskie: wymiana klamek, zamków, zasuw, regu-
lacja drzwi,

Stolarskie: wymiana zawiasów drzwi, drzwiczek, 
szaf, wymiana gałek i uchwytów, sklejenie lub skręcenie 
zepsutych krzeseł, stolików, mebli,

Monterskie: osadzenie kołków rozporowych pod pół-
ki i szafki, wieszanie: rolet, karniszy, luster, suszarek ła-
zienkowych; uszczelnienie okien, drzwi.

JAK ZGŁOSIĆ USTERKĘ:
Jeżeli jesteś w wieku 60+, jesteś mieszkańcem Gminy 

Tarnowo Podgórne i posiadasz Kartę Mieszkańca to 
Zadzwoń pod nr: 511 129 841 od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.
Przedstaw rodzaj usterki, by uzgodnić możliwość 

i zakres pomocy – przyjęcie zgłoszenia wymaga poda-
nia danych kontaktowych, także wieku i sytuacji, w ja-
kiej znajduje się senior ubiegający się o bezpłatną pomoc 
w ramach Programu. 

Po weryfikacji ustal datę i godzinę przeprowadzenia 
naprawy.

Pracownik ma prawo odmówić jej wykonania, jeśli na 
miejscu stwierdzi, że nie ma do tego technicznych moż-
liwości.

Zrealizowanie usługi potwierdzane będzie pisemnie – 
zgodnie z protokołem wykonania naprawy.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO WIZYTY ZŁO-
TEJ RACZKI I NAPRAWY:

Materiały potrzebne do wykonania prac (np. żarówkę 
czy sylikon) zapewnia senior zgłaszający chęć skorzy-
stania z programu. Podczas kontaktu telefonicznego ze 
Złotą Raczką dla SENIORA pod nr. tel. 511 129 841 zo-

ZŁOTA RĄCZKA 
 DLA SENIORA 

 

POMOC W DROBNYCH NAPRAWACH 
DOMOWYCH DLA OSÓB 60+ 

 
TEL. 511 291 841 

 od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10:00 - 16:00 

          www.seniorzytp.pl 
więcej informacji i regulamin programu na: 

Złota Rączka dla SENIORA

stanie podane jakie materiały należy przygotować, za-
pewnić pracownikowi, by mógł dokonać naprawy.

Narzędzia, (np. wiertarkę, zestaw kluczy) niezbędne 
do wykonania naprawy zapewnia Pałac Jankowice – Tar-
nowskie Centrum Senioralne – koordynator projektu.

Naprawa jest realizowana w mieszkaniu seniora.

Program Złota Raczka jest realizowany w ramach Po-
lityki Senioralnej Gminy Tarnowo Podgórne z inicjaty-
wy gminnej Rady Seniorów.

Koordynatorem programu jest Pałac Jankowice – Tar-
nowskie Centrum Senioralne. Więcej informacji w regu-
laminie Programu na www.seniorzytp.pl 

~ Pałac Jankowice

~ pałac jankowice
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Jak wyglądała sytuacja na linii demarkacyjnej w 1919 r., 
między żołnierzami Wielkopolskimi a Niemcami? Taki 
wycinek historii zobaczymy 13 października w parku 

Pałacu Jankowice. Zbliżające się 100 rocznice – wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego i odzyskania Niepodległości – 
chcemy uczcić pokazem Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
„3 Bastion Grolman”. Jej rekonstruktorzy od lat uczestniczą 
w największych projektach historycznych w Polsce. Spotyka-
ją się również na zlotach, na planach filmowych, prelekcjach, 
grach ulicznych, czy programach edukacyjnych. „Grolma-
nowców” interesuje okres I i II Wojny Światowej, ale nie za-
pominają oczywiście o dziejach Powstania Wielkopolskiego 
i pięknej historii Wojsk Wielkopolskich. Wielu z członków 
grupy ma wśród swoich przodków powstańców i żołnierzy 
Wojska Polskiego, dla tych osób udział i praca w Stowarzy-
szeniu jest formą spłacania długu. 

Rekonstrukcja przygotowana dla Pałacu Jankowice to bardzo 
dynamiczny pokaz, z efektami pirotechnicznymi. Będą pokazy 
broni, opowieści o mundurach, z prezentacją żywych modeli, 

a na finał, jak tradycja nakazuje, wojskowa grochówka. Wszyst-
kie wydarzenia 13 października od 14.00. 

Spotkajmy się, by uczcić Powstańców Wielkopolskich 
i Niepodległą!

~ Pałac Jankowice

~ pałac jankowice

Znakomicie pałacowa publiczność 
przyjęła letni cykl koncertów ta-
rasowych. To zachęta, by takie 

spotkania trwały, jednak teraz już jako 
„Brzmienie jesieni”, która zbliża się nie-
uchronnie.

Pałac Jankowice podtrzymuje pomysł 
prezentowania muzyki „nieoczywistej”, 
ale coraz mocniej torującej swoją drogę 
na sceny. 

Jeśli tylko pogoda pozwoli i nastanie 
złota jesień, jeszcze pod koniec miesią-
ca, 23 września, spotkamy się na tarasie 
Pałacu Jankowice z wokalistką Zagi. Ta 

instrumentalistka, autorka muzyki i tek-
stów, wydała trzy albumy. W piosen-
kach opowiada historie ze swojego ży-
cia. Pojawiają się w nich ludzie, miejsca 
i sytuacje, które choć niełatwe, stały się 
wielką inspiracją.

Zagi już doceniono – zajęła pierwsze 
miejsca na Konkursie Piosenki Poetyc-
kiej w Gnieźnie, na Zimowej Giełdzie 
Piosenki w Opolu, czy w Konkursie 
Muzyki niePOPularnej. Artystka wystą-
piła na wielu festiwalach: Orange War-
saw Festival, Spring Break, Asymme-
try Festiwal, Songwriter Łódź Festiwal, 
Czech Ukulele Festiwal czy Emergenza.

W niedzielę 23 września o 17.00 usły-
szymy Zagi w Pałacu Jankowice. Jeśli 
jesień utrudni koncert w plenerze, mu-
zyka zabrzmi w Sali Koncertowej. 

Muzyczna scena Pałacu przyciąga 
również gości zza granicy. „Brzmienie 
jesieni” otworzy przed nami artystyczne 
możliwości Jamesa Harriesa.

Przyleci z Wielkiej Brytanii i zapre-
zentuje to, co branżowa prasa już chwa-
li. Ten chłopak ma złoty głos – pisze 
„Rolling Stone”, James Harries jest za-
dziwiający – „Sunday Express”, Zasłu-
guje na Waszą uwagę! – dodaje „Daily 
Mirror”. To tylko kilka recenzji muzy-

ka, który ma już na swoim koncie sześć 
albumów i koncerty na całym świecie 
– ostatnio odwiedził m. in. Izrael, Chi-
ny, Niemcy, Wietnam i Holandię. Jego 
muzyka to wypadkowa folku, alt coun-
try i bluesa. Co ciekawe, utwory Jamesa 
gościły w szesnastu międzynarodowych 
filmach.

– To, co robi ten Brytyjczyk jest suro-
we, pierwotne i wykwintne – pisał „Ob-
server Music”. Możemy to sprawdzić 14 
października, o 17.00, słuchając koncer-
tu Jamesa w Pałacu Jankowice.

~ Pałac Jankowice 

„BRZMIENIE JESIENI” W PAŁACU JANKOWICE

UCZCIJMY POWSTAŃCÓW I NIEPODLEGŁĄ!

REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA



wrzesień 2018 | sąsiadka~czytaj |    33

~ pałac jankowice

Ten projekt, w artystyczny sposób pokazuje chwile 
z barwami narodowymi, odmienione przez wszystkie 
przypadki. Poznański fotodokumentalista Marek Lapis, 

od 2009 do 2017, zatrzymywał w obiektywie aparatu to, jak 
w świadomości społeczeństwa funkcjonują barwy biała i czer-
wona. Szczególnie przestrzeń publiczna jest miejscem, w któ-
rym narodowe barwy, w czasach transformacji oraz przemian 
społecznych, politycznych i kulturalnych nabierają szczegól-
nego znaczenia. 

Od 1 października do końca miesiąca, wystawa „Bia-
ło – czerwona” będzie pokazywana w Pałacu Jankowice. 
100-lecie odzyskania niepodległości to okazja, by zobaczyć 
zatrzymane w ułamku sekundy obrazy: ważne, znaczące i te 
codzienne, często niezauważane.

– Każdy naród ma swoje barwy, które czci. Towarzyszą nam 
każdego dnia. Zadaję pytanie odbiorcy – czy zwracamy na nie 
uwagę na co dzień? Czy patriotyzm istnieje w narodzie? Ten 
projekt nie jest o fladze, lecz o poczuciu koloru – jego rozu-
mieniu i interpretacji przez każdego nas – mówi autor zdjęć, 
uznany fotografik Marek Lapis. Jego prace publikowały m.in 
„Polityka”, „Time”, „Reuters” czy „Le Figaro”. Fotoreporter 
odbierał nagrody w prestiżowych konkursach w Tokio, Los 
Angeles oraz Paryżu. Najchętniej fotografuje człowieka i jego 
emocje. 

„Biało-czerwona” Marek Lapis w Pałacu Jankowice będzie 
prezentowana w ramach IV Wielkopolskiego Festiwalu Foto-
grafii im. Ireneusza Zjeżdżałki. To przegląd fotograficznej ak-

tywności regionu: miejsc, artystów i konkretnych wydarzeń. 
W ramach festiwalu, obok rozstrzygnięcia konkursu „Moja 
Wielkopolska”, zaplanowano wiele wystaw fotograficznych 
oraz szereg działań edukacyjnych. Odbędą się w poznańskich 
galeriach oraz w ponad pięćdziesięciu ośrodkach kultury na 
terenie województwa wielkopolskiego.

Realizację projektu „Biało-czerwona” wsparli: Marsza-
łek Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Poznania, 
a partnerem jest Związek Polskich Artystów Fotografików.

~ Pałac Jankowice

BIAŁO-CZERWONA W OBIEKTYWIE

Jest taka wyjątkowa wakacyjna noc, raz w roku, gdy moż-
na obserwować deszcz meteorów. 11 sierpnia spotkali-
śmy się z mieszkańcami Gminy w Pałacu Jankowice na 

astronomicznym pikniku, by wspólnie na leżakach i kocach, 
zadzierając głowy do góry, wpatrywać się w niebo przy tema-
tycznych opowieściach o gwiazdozbiorach i Kosmosie. Do-
datkową zaplanowaną atrakcją, gdy niebo spowijały chmury, 
utrudniając na chwilę obserwację, były elementy warsztatu 
„malowania światłem”, którego efekty można zobaczyć na za-
łączonych fotografiach. 

– Tym razem zasadziliśmy się na perseidy - letnie spadające 
gwiazdy. To najliczniejszy rój meteorów w roku, a do tego cie-
płe sierpniowe noce sprzyjają obserwacjom – mówi Tomasz 
Kluwak z Lusowskiego Obserwatorium Astronomicznego, 
prowadzący spotkanie. 

Dziękujemy wszystkim za te wspólne, wspaniałe chwile! 
Dziękujemy serdecznie Wolontariuszom, którzy pełni zaanga-
żowania i z uśmiechem na twarzy, ramię w ramię z pracowni-
kami Pałacu dbali o komfort i bezpieczeństwo uczestników. 
Dziękujemy współorganizatorom: Lusowko Platanus Obse-
rvatory i Polskiemu Towarzystwu Miłośników Astronomii 
Oddział Poznań.

~ Pałac Jankowice

NOC SPADAJĄCYCH GWIAZD

Dyrektor Pałacu Jankowice informuje o rozpoczęciu procedury rekrutacji na stanowisko  
Inspektora ds. komunikacji i integracji społecznej. Szczegóły oferty na www.palacjankowice.pl
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16.09    niedz.     1700                 KONCERT  „ARTYŚCI SCEN POZNAŃSKICH  

                                                     I PRZEBOJE OPERETEK” 
                                 Anna Bajerska – Witczak, Jarosław Partycki,  
                                 Tomasz Raczkiewicz,  akompaniament Janusz Muraszko    

 
 
 

 

17.09     pon.      1200 – 1330      Rozmowy pod drzewami  
         „SNY – list od podświadomości ” 
 

 

20.09       czw.    1200 – 1230     Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne 
              do projektu  „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze 

           i aktywizujące” z programu: „ Wielkopolski Regionalny Program 
           Operacyjny na lata 2014-2020 

 
 
 

 

22.09      sob.      1500                PAŁAC ZNANY - oprowadzanie po Pałacu  
 
 
 

                              1600          Tańce w kręgu – otwarte warsztaty   
 
 
 
 

 

23.09     niedz.   1500 – 1700     Bryczką po parku  
 
 
 
 

                             1700                  BRZMIENIE JESIENI -  KONCERT - ZAGI  
           autorska piosenka poetycka z towarzyszeniem ukulele  
                 

24.09      pon.     1130 -1200      Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne  
              do projektu  „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze 

           i aktywizujące” z programu: „ Wielkopolski Regionalny Program 
                         Operacyjny na lata 2014-2020 
 
 
 
 

                             1200 -1330       Rozmowy pod drzewami  
              Spotkanie z wizażystką – „Piękno nie patrzy w metrykę” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29.09     sob.     1500 – 1700                 Bryczką po parku  
 
 
 
 

                             1600         Tańce w kręgu – otwarte warsztaty 
 
 
 
 

 
 30.09    niedz.    1600               BINGO  
 
 
 
 
 
 

1700               RUSZ W TANY – potańcówka   
                                                                     pokaz  i nauka kroków -SALSA 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 1.10        pon.     1200 – 1330     Rozmowy pod drzewami  

         Spotkania z historią 
 
 6.10        sob.      1600                 Tańce w kręgu – otwarte warsztaty   

 
7.10       niedz.     1500                MAREK LAPIS - AUTORSKIE OPROWADZANIE  

         po wystawie „Biało- czerwona”  
 
 
 
 
 

 1700                RUSZ W TANY – potańcówka   
                                                                                                                    pokaz  i nauka kroków - FLAMENCO  
 
 
 
 

8.10        pon.      1200 – 1330    Rozmowy pod drzewami  
         Spotkania z historią 

 
 

13.10      sob.       1400                     100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI 

          REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA W PARKU 
          z efektami pirotechnicznymi 
          Pokaz broni i opowieści o mundurach  
         Grupa rekonstrukcji historycznej „3 Bastion Grolman”  
          

14.10     niedz.      1500                PAŁAC ZNANY - oprowadzanie po Pałacu 
 
                                1700                 BRZMIENIE JESIENI -  KONCERT – JAMES HARRIES 

          Brytyjski wokalista w klimacie folku i bluesa  
 

16.10       wt.         1730                 Koncert pedagogów  
           SSM I st. w Tarnowie Podgórnym   

 
 
 

 
 18.10       czw.      1800                 Recital fletowy Martyny Klupś-Radny 

           fortepian Joanna Karpacz – Kowalkowska 
 
 
 
 
  

 
  

WRZESIEŃ/ PAŹDZIERNIK   
Informacja 
tel. 61 10 10 402 

Pałac Jankowice 2018 

WYSTAWA „Biało – czerwona” 
 w ramach IV Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii  
 im. Ireneusza Zjeżdżałka 
od 1 do 30 października w Pałacu Jankowice 

 Prace fotodokumentalisty MARKA LAPISA  WSTĘP na wszystkie wydarzenia jest WOLNY 



wrzesień 2018 | sąsiadka~czytaj |    35

 ???? 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

  
16.09    niedz.     1700                 KONCERT  „ARTYŚCI SCEN POZNAŃSKICH  

                                                     I PRZEBOJE OPERETEK” 
                                 Anna Bajerska – Witczak, Jarosław Partycki,  
                                 Tomasz Raczkiewicz,  akompaniament Janusz Muraszko    

 
 
 

 

17.09     pon.      1200 – 1330      Rozmowy pod drzewami  
         „SNY – list od podświadomości ” 
 

 

20.09       czw.    1200 – 1230     Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne 
              do projektu  „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze 

           i aktywizujące” z programu: „ Wielkopolski Regionalny Program 
           Operacyjny na lata 2014-2020 

 
 
 

 

22.09      sob.      1500                PAŁAC ZNANY - oprowadzanie po Pałacu  
 
 
 

                              1600          Tańce w kręgu – otwarte warsztaty   
 
 
 
 

 

23.09     niedz.   1500 – 1700     Bryczką po parku  
 
 
 
 

                             1700                  BRZMIENIE JESIENI -  KONCERT - ZAGI  
           autorska piosenka poetycka z towarzyszeniem ukulele  
                 

24.09      pon.     1130 -1200      Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne  
              do projektu  „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze 

           i aktywizujące” z programu: „ Wielkopolski Regionalny Program 
                         Operacyjny na lata 2014-2020 
 
 
 
 

                             1200 -1330       Rozmowy pod drzewami  
              Spotkanie z wizażystką – „Piękno nie patrzy w metrykę” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29.09     sob.     1500 – 1700                 Bryczką po parku  
 
 
 
 

                             1600         Tańce w kręgu – otwarte warsztaty 
 
 
 
 

 
 30.09    niedz.    1600               BINGO  
 
 
 
 
 
 

1700               RUSZ W TANY – potańcówka   
                                                                     pokaz  i nauka kroków -SALSA 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 1.10        pon.     1200 – 1330     Rozmowy pod drzewami  

         Spotkania z historią 
 
 6.10        sob.      1600                 Tańce w kręgu – otwarte warsztaty   

 
7.10       niedz.     1500                MAREK LAPIS - AUTORSKIE OPROWADZANIE  

         po wystawie „Biało- czerwona”  
 
 
 
 
 

 1700                RUSZ W TANY – potańcówka   
                                                                                                                    pokaz  i nauka kroków - FLAMENCO  
 
 
 
 

8.10        pon.      1200 – 1330    Rozmowy pod drzewami  
         Spotkania z historią 

 
 

13.10      sob.       1400                     100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI 

          REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA W PARKU 
          z efektami pirotechnicznymi 
          Pokaz broni i opowieści o mundurach  
         Grupa rekonstrukcji historycznej „3 Bastion Grolman”  
          

14.10     niedz.      1500                PAŁAC ZNANY - oprowadzanie po Pałacu 
 
                                1700                 BRZMIENIE JESIENI -  KONCERT – JAMES HARRIES 

          Brytyjski wokalista w klimacie folku i bluesa  
 

16.10       wt.         1730                 Koncert pedagogów  
           SSM I st. w Tarnowie Podgórnym   

 
 
 

 
 18.10       czw.      1800                 Recital fletowy Martyny Klupś-Radny 

           fortepian Joanna Karpacz – Kowalkowska 
 
 
 
 
  

 
  

WRZESIEŃ/ PAŹDZIERNIK   
Informacja 
tel. 61 10 10 402 

Pałac Jankowice 2018 

WYSTAWA „Biało – czerwona” 
 w ramach IV Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii  
 im. Ireneusza Zjeżdżałka 
od 1 do 30 października w Pałacu Jankowice 

 Prace fotodokumentalisty MARKA LAPISA  WSTĘP na wszystkie wydarzenia jest WOLNY 



36    | sąsiadka~czytaj | wrzesień 2018

~ stowarzyszenia

Jak żyć według siebie? Jak być autentycznym w swo-
jej komunikacji z innymi? – to pytania, z którymi każ-
dy prędzej czy później zmierzy się we własnym życiu.  

Bo innych jest wielu i każdy ma inne zdanie. Ale nikt z nich 
nie jest tobą i nie wie, czego właśnie ty potrzebujesz, by mieć 
poczucie szczęścia.

Jak przestać zadowalać innych i podążać za swoją intu-
icją i potrzebami z poziomu własnej autentyczności?

Zdarzyło Ci się już przełknąć ślinę i nie powiedzieć tego,  
co czujesz lub myślisz, w obawie przed tym, że to, co masz do 
powiedzenia nie spodoba się innym? Że inni nie zaakceptu-
ją twoich przemyśleń, twojego zdania, stylu życia, podejścia, 
wyborów i decyzji? Otóż ci tak zwani inni wcale nie muszą 
akceptować ani twoich wyborów, ani ciebie. Najważniejsze,  
aby twoje przekonania, decyzje i wybory służyły tobie i wspie-
rały cię na co dzień. Już widzę te zarzuty, że jak to? Co ja tu 
wypisuję? Przecież to takie egoistyczne podejście jest itp.

Egoistyczne według kogo?
Najczęściej według tych, którzy nigdy nie mieli odwagi re-

alizować siebie i swojego pomysłu na własne życie, bo bab-
cia ma słabe serce (mimo że już trzech mężów przeżyła) i nie 
można jej denerwować, więc lepiej się nie odzywaj i nic jej nie 
mów (bo przecież jak zwykle się dostosujesz do wymogów ro-
dziny), mamusia uważa, że jedyny zawód dla ciebie to lekarz 
lub prawnik, tatuś też ma wobec ciebie konkretne oczekiwa-
nia, przy każdej twojej wizycie w domu sąsiadki pytają, kie-
dy przyjedziesz z chłopakiem/dziewczyną, no i w ogóle kiedy 
dziecko, a kiedy drugie, bo czas leci… Przy okazji na rodzin-
nym obiedzie spotykasz ciocię, która mówi ci, że przytyłaś/-eś 
znaczy dobrze wyglądasz, ale w sumie to ta fryzura mogła-
by być inna, i na pewno lepiej będziesz wyglądać w krótkich/

długich/rozjaśnionych/różowych/ kręconych itp. włosach.  
Znaczy, według akurat tej cioci.

Całkiem niedawno doświadczyłam szoku
Podejrzewam, że rada programowa TVP1 albo spała, albo 

w czasie ustalania bieżącego programu grała w pokera itp. – 
niezależnie od przyczyny szacun za puszczenie tego filmu. Ja-
kiego? Czytaj dalej na blogu na www.mindfulcultures.pl/blog 

~ Katarzyna Weiss,  
www.lingwest.com, www.mindfulcultures.pl 

Jak żyć według siebie?

Milowymi krokami zbliża się rok akademicki 
2018/2019. Studenckie wakacje dobiegają koń-
ca. Spędziliśmy je w różny sposób, każdy na mia-

rę swoich możliwości rodzinnych, zdrowotnych, finansowych 
itp. Atrakcją dla tych, którzy nigdzie na dłużej nie wyjeżdża-
li, były dwa turnusy półkolonii dla seniorów Gminy Tarnowo 
Podgórne, w których zdecydowało się uczestniczyć 60 osób. 
Oprócz członków UTW tę formę wypoczynku wybrali senio-
rzy z Baranowa, Chyb, Przeźmierowa, Swadzimia, Sadów, 
Tarnowa Podgórnego, Rumianka i Lusówka. Uczestnikom za-
pewniliśmy przednią rozrywkę, poszerzyliśmy wiedzę o Pa-
łacu w Jankowicach, pokazaliśmy kilka pięknych, drewnia-
nych kościółków, daliśmy możliwość skorzystania z uroków 
Tarnowskich Term itp. Zarząd zrealizował projekt półkolonii 
dzięki dofinansowaniu Gminy, za co serdecznie dziękujemy 
w imieniu zadowolonych kolonistów.

Koniec wakacji to czas, w którym biuro najczęściej odwie-
dzają nasi słuchacze i wiele osób mających zamiar posze-
rzyć szeregi naszego stowarzyszenia. Już od września wzna-
wiamy dyżury. We wszystkie wtorki biuro UTW czynne jest 
w godzinach 10.00 – 12.00. Przyjmujemy zgłoszenia nowych 

członków, zapisujemy na zajęcia zgodnie z zainteresowaniem. 
W pierwszym tygodniu października dodatkowo dyżurujemy 
codziennie w godzinach 10.00 – 12.00 Siedziba Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku znajduje się w Pałacu Jankowice. Telefon 
61 10 10 406. Informacje o nas można znaleźć w „Sąsiadce-
Czytaj” i na stronie internetowej utw.tarnowo-podgorne.edu.pl

W bieżącym roku akademickim przewidujemy dwa razy 
w miesiącu wykłady o różnorodnej tematyce, zajęcia w sek-
cjach tematycznych, tak jak dotychczas, dodatkowo, jeśli będą 
chętni, uruchomiona zostanie grupa tenisa ziemnego i lektorat 
języka rosyjskiego.

Studentów i osoby zainteresowane zapraszamy na uroczy-
stą inaugurację roku akademickiego 2018/2019, która odbę-
dzie się w Centrum Kultury Przeźmierowo przy ul. Ogrodowej 
w Przeźmierowie, w środę 3 października, początek o 17.00. 
W programie m.in. interesujący wykład i część artystyczna.

W czwartek, 4 października organizujemy wyjazd na grzy-
by. Zapewniamy zdrowe, leśne powietrze, długi spacer, kieł-
basę z ogniska i dobrą rozrywkę. A grzyby? Zdarzało się, że 
przywodziliśmy już ususzone. Informacje w biurze.

~ Maria Zgoła 

Już za parę dni…
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~ stowarzyszenia

W sierpniu odbyły się półkolonie dla kolejnej grupy se-
niorów. Gminy Tarnowo Podgórne. Tym razem gru-
pa liczyła 28 osób. Wrażenia z pobytu sierpniowego 

w formie wierszyka przedstawiała kolonistka Ania.
 
Półkolonia dla nas seniorów to mini wakacje,
 okazja do miłego spędzenia czasu i liczne atrakcje.
 UTW zadbał o naszą duszę, żołądek i ciało,
 sprawił, że przez tydzień wrażeń mieliśmy niemało.
 Rejs po Warcie turystycznym statkiem,
 dostarczył nam wrażeń pod dostatkiem.
 Kołysanie na fali, słońce, błękit nieba
 – do szczęścia niewiele potrzeba.
 Statek “Bajka” no i woda,
 tak w pierwszy dzień, kończy się nasza przygoda!
 Pałac w Jankowicach urzekł nas swoją urodą
 i bliskim kontaktem z przyrodą.
 Poznaliśmy tu lata historii i przeszłości,
 tu na spędzanie wolnego czasu jest wiele możliwości!
 W parku drzewa majestatycznie wielkie,
 park linowy, staw z wysepkami – jak tu jest pięknie!
 Wierzenica, Rejowiec, Węglewo – to miejsca dziś nam znane,
 zwiedziliśmy tu unikalne kościółki drewniane.
 Czwarty dzień, to na Termach przygoda.
 Aerobik w basenie, błękitna woda.
 Bąbelkowe masaże, pobudziły krążenie,
 poprawiły samopoczucie, przyniosły ukojenie!
 Ostatni dzień – Rogalin, wywołał entuzjazm szczery,
 poznaliśmy karty polskiej historii i dworskie maniery.
 W parku rogalińskie dęby – 700-letnie pomniki przyrody,
 zamek Raczyńskich z XVIII wieku niezwykłej urody.
 Wspaniała neobarokowa biblioteka i inne atrakcje,
 kolekcja rzeźb i obrazów, sztukatorskie dekoracje,
 Odnowione komnaty, odrestaurowane mury.
 Pałac w Rogalinie – polska perełka, przecudnej architektury!
 Potem wspólne podziękowania, biesiada.
 dyplomy, piosenki, obiad i kawa.
 Było wspaniale, pięknie i miło,
 więc niejednemu na koniec żal się zrobiło.
 Ale uśmiech z naszych twarzy nie znika,
 bo w zarządzie UTW i w osobie Pana Wójta mamy sojusznika.
 Zadbali nasi gminni włodarze,
 by senior z półkolonii wracał z bagażem wrażeń.
 Dziś podziękowania składamy na Wasze ręce
 i... prosimy o więcej!!!

Półkolonie dla Seniorów II
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~ biblioteka /~ gok

INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Wrzesień z książką
Z bogatego księgozbioru liczącego ponad 70 tys. różnych 

interesujących propozycji książkowych, Biblioteka Publicz-
na we wrześniu proponuje czytelnikom literaturę poruszającą 
ważne zagadnienia i tematy, przedstawiającą róże dziedziny 
nauki, odkrywającą nieznane regiony świata i ich problemy, 
zajmującą się tematami z dziedziny socjologii, psychologii, 
medycyny. Proponujemy książki poruszające problemy peda-
gogiczne, zagadnienia z działu medycyny, poradniki na różne 
tematy, które wykorzystując wiedzę naukową, w przystępny 
sposób pozwalają zapoznać się z tematami, o których nie czę-
sto słyszymy lub czytamy. Warto przeczytać reportaże, ukazu-
jące różne zakątki świata, nie tylko informacje o popularnych 
kurortach, atrakcyjnych miejscach do zwiedzania, ale relacje 
przedstawiające różne problemy współczesnego świata: głód, 
przeludnienie, suszę, kataklizmy, zagrożenia. Warto wiedzieć 
więcej.

KSIĄŻKI Z RÓŻYCH PÓŁEK 
Paweł Smoleński „KRÓLOWE MOGADISZU”
Marek Kusiba „RYSZARD KAPUŚCIŃSKI z daleka i z bliska”
Katarzyna Wężyk „KANADA. ULUBIONY KRAJ ŚWIATA”
John Hooper „WŁOSI”
Janine di Giovanni „TAMTEGO RANKA, KIEDY PO NAS 

PRZYSZLI. Depesze z Syrii”
Katarzyna Kędzierska „CHCIEĆ MNIEJ. Minimalizm w prak-

tyce”
Becky A. Baliey „ŁATWO KOCHAĆ, TRUDNO DYSCYPLI-

NOWAĆ”
Michael Lewis „BŁYSKOTLIWI CHŁOPCY”
Marcin Popkiewicz „ŚWIAT NA ROZDROŻU”
Artur Domosławski „WYKLUCZENI”
Polecamy także bogaty wybór książek obcojęzycznych 

(w języku angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim), 
także dla dzieci i młodzieży. Literatura obcojęzyczna pozwa-
la dzieciom doskonalić języki obce, tak przydatne w dalszej 
edukacji. W Bibliotece dostępne są także książki z dużym 
drukiem dla osób niedowidzących i słabowidzących. Propo-
nujemy również bogaty wybór audiobooków, tak dla doro-
słych jak i dla dzieci i młodzieży (w tym lektury szkolne). 
Początek roku szkolnego to okazja do zachęcenia dzieci i mło-
dzieży do częstszego kontaktu z KSIĄŻKĄ przez cały rok 
szkolny. Lawinowo rośnie liczba różnych informacji, a kto 

nie czyta, nie nadąży za zmianami we współczesnym świecie. 
Czytanie chroni dziecko przed uzależnieniem od wszelkiego 
rodzaju elektronicznych urządzeń. Czytanie, podstawa nauki 
(to już oczywiście truizm), ułatwia naukę, uczy myślenia, po-
prawia koncentrację, zapewnia emocjonalny rozwój dzieci 
i młodzieży, kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy 
przez całe życie. Warto odczarować takie miejsca kultury jak 
Biblioteki i na początku roku szkolnego zapisać do miejsca 
pełnego ciekawych i odkrywczych książek dla wszystkich nie-
zależnie od wieku. Bo przecież książka to nie tylko lektura 
szkolna. 

„Codzienne czytanie i radykalne ograniczenie mediów wi-
zualnych to najlepsza inwestycja w przyszłość dziecka.” 

 Jim Treease.
Informacje o NOWOŚCIACH dostępnych w Bibliotece 

Głównej w Tarnowie Podgórnym i naszych Filiach w Barano-
wie, Lusowie i Przeźmierowie na naszej stronie www. 

~ I.B.

Kraina Uśmiechu to jedna z najpiękniejszych operetek 
Franciszka Lehara. W Centrum Kultury Przeźmierowo 
swoją premierę będzie miała koncertowa odsłona tego 

dzieła. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Sławomir Pietras – 
wybitny znawca opery i baletu, dyrektor polskich teatrów ope-
rowych i znany menadżer kultury. To właśnie przeźmierowską 
scenę wybrał na realizację swojego pomysłu.

W koncercie usłyszymy najpiękniejsze arie Krainy Uśmiechu 
w wykonaniu sopranistek - Joanny Horodko i Barbary Gutaj 
oraz tenorów – Sylwestra Kosteckiego i Huberta Stolarskiego. 

Towarzyszyć im będzie Poznańska Orkiestra Festiwalowa pod 
dyrekcją Agnieszki Nagórki i Chór Opera Art. Koncert popro-
wadzi Sławomir Pietras.

Zapraszamy 20 października (sobota) do Centrum Kul-
tury Przeźmierowo. Początek koncertu: godzina 19. Bilety 
dostępne już niebawem. Wszystkie informacje znajdą się na 
stronie www.goksezam.pl i w październikowym wydaniu Tar-
Nowej Kultury. Projekt finansowo wspiera Urząd Marszałkow-
ski w Poznaniu.

 ~Karina Biała 

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

Bilety dostępne:
- w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) pon. - pt. w godz. 9-15
- w Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) pon. - pt. w godz. 15-20
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) przed seansami i wt. - pt. w godz. 16-20
- online w serwisie Bilety24 i na stronie www.goksezam.pl
Obiekty GOK „SEZAM” są dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Mama, tata, teatr i ja: „Zaczarowany Kapturek”
niedziela, 16 września godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł - dzieci/1 zł - opiekunowie

Kino Zielone Oko: „Sicario 2”
niedziela, 16 września godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł  

„Pan Tadeusz od kuchni” na BIS - spektakl Senioritek
poniedziałek, 17 września godz. 10 i 17, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Kino dla dzieci: „Patryk”
niedziela, 30 września godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł od osoby

Koncert Anity Lipnickiej & The Hats: „Miód i dym”
niedziela, 30 września godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 59 zł

Koncert ZPiT „Lusowiacy” z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości
sobota, 6 października godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Kino dla dzieci (szczegóły w TarNowej Kulturze)
niedziela, 14 października godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo

Lusowskie Spotkania Muzyczne: Affabre the Chamber Singers 
oraz Joanna Kortylewicz - sopran, akompaniament Łukasz Ksobiraj - organy
niedziela, 7 października godz. 13, kościół w Lusowie. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko (szczegóły w TarNowej Kulturze)
niedziela, 7 października godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo

Mama, tata, teatr i ja: „Czerwony Kapturek”
niedziela, 7 października godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł - dzieci/1 zł - opiekunowie

Jesienne Święto Pieśni
niedziela, 14 października godz. 15, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko (szczegóły w TarNowej Kulturze)
niedziela, 14 października godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo

„Kraina Uśmiechu”- wykonanie koncertowe operetki Franciszka Lehara 
sobota, 20 października godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: informacje na www.goksezam.pl

Afisz
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Anita Lipnicka – wokalistka, która zadebiutowała na 
polskiej scenie muzycznej, występując z zespołem 
Varius Manx. To z nim nagrała płyty Emu i Elf, które 

zostały bardzo dobrze przyjęte przez publiczność, co zaowo-
cowało ponad milionem sprzedanych płyt. Swoją solową ka-
rierę rozpoczęła w 1996 r., wydając album Wszystko się może 
zdarzyć. Tytułową piosenkę nuciła cała Polska. W 2002 r. roz-
poczęła współpracę z Johnem Porterem, nagrywając płytę Nie-
przyzwoite piosenki. Przypomnijmy tylko, że w 2012 r. Anita 
Lipnicka i John Porter gościli z koncertem w Tarnowie Pod-
górnym. Na długo pozostał on w pamięci słuchaczy. W 2017 
r. z Zespołem The Hats nagrała płytę Miód i dym. Przeźmie-
rowo znalazło się na trasie, promującej ten najnowszy album 
artystki. Jak sama pisze, jest on mieszanką bluesowo-countro-

Anita Lipnicka & The Hats
w Przeźmierowie 

wych i folkowych brzmień. Chce ugościć słuchaczy pięknymi 
dźwiękami i przenieść w słodko przydymione sielskie klima-
ty. Obiecuje, że nie zapomni zaprezentować hitów sprzed lat. 

Na koncert zapraszamy do Centrum Kultury w Prze-
źmierowie 30 września. Początek o 19.00. Bilety w cenie 
59 zł dostępne w siedzibie GOK „SEZAM” w Tarnowie Pod-
górnym (od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 15.00), 
w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od poniedział-
ku do piątku, w godz. 15.00 – 20.00) i w Centrum Kultury 
Przeźmierowo (od wtorku do piątku, w godz. 16.00 – 20.00). 
Sprzedaż online prowadzi serwis Bilety24.pl. 

~Karina Biała

Teatr Władca Lalek ze spektaklem Czerwony Kapturek 
zawita do Tarnowa Podgórnego. Przedstawi nam swoją 
wersję bajki o Czerwonym Kapturku. Spektakl powstał 

na kanwie znanej, wierszowanej bajki Jana Brzechwy i utrzy-
many jest w stylu teatru lalkowego. Główna bohaterka to lal-
ka z wielką, sympatyczną buźką jak z dziecięcych rysunków. 
Wilk to jegomość w długim skórzanym płaszczu. Jest i poczci-
wa Babcia oraz bohaterski, lecz niezbyt rozgarnięty Gajowy. 
Spektakl ma charakter komediowy, co gwarantuje znakomitą 
zabawę dla małych i dużych. 

Na przedstawienie zapraszamy 7 października, na go-
dzinę 12.30 do Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. 
Bilety kosztują 10 zł (dzieci) i 1 zł (opiekunowie). Dostępne 
są w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od poniedział-
ku do piątku, w godz. 15-20) i na godzinę przed przedstawie-
niem w siedzibie GOK „SEZAM” (od poniedziałku do piąt-
ku, w godz. 9-15) oraz w Centrum Kultury Przeźmierowo (od 
wtorku do piątku w godz. 16-20). Sprzedaż online prowadzi 
serwis Bilety24.pl. ~ Karina Biała

Czerwony Kapturek
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Pan Tadeusz od kuchni na bis

„Idealnie współbrzmiąc” to po łacinie affabreconci-
nui. Tak brzmi artystyczne credo Zespołu Affabre The 
Chamber Singers, który usłyszymy podczas ostatniego 

w tym sezonie koncertu z cyklu Lusowskie Spotkania Muzycz-
ne. Zespół już kilkukrotnie gościł w naszej Gminie. Artyści po-
wracają, by ponownie zaczarować słuchaczy swoimi głosami. 
Zespół powstał w 1983 r., a jego członkowie to wychowankowie 
dwóch znanych poznańskich chórów chłopięco-męskich: Stefa-
na Stuligrosza i Jerzego Kurczewskiego. Na swoim koncie mają 
liczne występy w kraju i zagranicą. Reprezentowali nasz kraj 
na Wystawach Światowych EXPO w Sewilli (1992), Hanowe-
rze (2000) i w Aichi (2005), na Światowym Forum Ekonomicz-
nym w Davos oraz na koncertach podczas Igrzysk Olimpijskich 
w Atlancie. Ich wydawnictwa płytowe liczą w sumie ponad 
300 utworów. Wykonują muzykę, sięgającą od okresu renesan-
su po współczesność. Śpiewają kolędy polskie i innych naro-
dów. Znani są z żartów muzycznych i utworów orkiestrowych, 
w których znakomicie imitują instrumenty muzyczne. Affabre 
The Chamber Singers wystąpi w drugiej części lusowskiego 
koncertu. Pierwsza należeć będzie do sopranistki Joanny Kor-
tylewicz – solistki Chóru Teatru Wielkiego im. Stanisława Mo-
niuszki w Poznaniu. Artystka koncertuje z zespołami kameral-

Lusowskie Spotkania Muzyczne
– koncert finałowy 

nymi, wykonując muzykę sakralną i operową. Akompaniował 
jej będzie na organach Łukasz Ksobiraj, absolwent dyrygentury 
symfonicznej na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego 
w Poznaniu. Dla lusowskiej publiczności przygotowali między 
innymi utwór Ave Maria Franza Schuberta oraz Gabriel’s Oboe 
z filmu Misja autorstwa Ennio Morricone. 

Na koncert finałowy zapraszamy w niedzielę, 7 paździer-
nika, na godzinę 13.00 do Kościoła w Lusowie. Wstęp wolny.

~Karina Biała

Spektakl grupy Senioritki Pan Ta-
deusz od kuchni swoją premierę 
miał 20 stycznia w przeźmierow-

skim Centrum Kultury. Nadszedł więc 
czas na bis. Nasze Senioritki ponownie 
wcielą się w kucharki, pomoce kuchenne 
i klucznice dworu w Soplicowie, by opo-
wiedzieć o wydarzeniach znanych nam 
wszystkim z Pana Tadeusza z perspek-
tywy kuchni. Reżyserem i autorem sce-
nariusza opartego na mickiewiczowskim 
dziele jest Mariola Ryl-Krystianowska 
– instruktor grupy. Zespół Senioritki po-
wstał w 2010 r. Przez 8 lat udało im się 
stworzyć takie spektakle jak: Noc Kolę-
dowa (2010), Powróćmy jak za dawnych 
lat (2011), Polska Wigilia (2011), Scenki 
i piosenki (2012), Jasełka (2012), Życie 
to kabaret (2013), My z Przeźmierowa 
(2014), Na stronach kalendarza (2015), 
A niech to gęś kopnie (2016).

Zapraszamy 17 września do Centrum 
Kultury Przeźmierowo. Senioritki za-
prezentują się nam dwa razy o godzinie 
10.00 i 17.00. Wstęp na oba spektakle jest 
wolny. ~Karina Biała
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Szkoła Podstawowa Kuźnia Talentów

Uczyć ale jak?
Szkoła Podstawowa Kuźnia Talentów

Witaj Szkoło!

Szkoła Podstawowa Kuźnia Talentów

Orientalne wakacje

To pytanie zadawali sobie nauczycie-
le z Kuźni Talentów w Tygodniu Edukacyjnym, 
poświęconym motywowaniu uczniów do na-

uki. Kadra pedagogiczna odbyła szereg warsztatów 
i seminariów dokształcających ze specjalistami 
z różnych dziedzin – nie zawsze bezpośrednio związa-
nych z nauczaniem. Zaproszeni zostali specjaliści z takich 
dyscyplin jak informatyka, marketing, zarządzanie, tuto-
ring oraz wdrażanie nowoczesnych metod motywacyjnych 
i aktywizacyjnych, a wszystko po to, by lepiej nauczać. Dziś 
– jak wiemy – dzieci już nie są biernymi odbiorcami wiedzy 
dorosłych, bo tę mogą posiąść z Internetu. Nauczyciel stanowi 
pewnego rodzaju stymulator wzrostu zaangażowania, samo-
dzielności czy współdziałania w grupie. Jednym słowem po-
maga przejąć odpowiedzialność za proces uczenia się!

Jak temu sprostać? Ciągle się tego uczymy, starając się do-
gonić zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie.

W Kuźni Talentów pod ko-
niec sierpnia odbyły się 
wielozmysłowe półkolonie 

podróżnicze połączone z programo-
waniem. Trzy grupy uczestników po-
znawały smaki, zapachy oraz historie 
i zwyczaje Indii. Dzieciaki podróżując 
mentalnie do tego egzotycznego kraju 
dowiedziały się, że jada się tam pra-
wą ręką, czci się białe krowy, kobiety 
ubierają się w 7-metrowe sari, a czasem 
buduje się tam świątynie dla szczurów! 
Jakże odmienna to kultura i jednocze-
śnie fascynująca!

Oprócz wędrówki do Perły w Koro-
nie brytyjskiej, uczestnicy zagłębiali 

się w tajniki programowania budując 
i uruchamiając smoka z klocków Lego 
Mindstoroms. Bardzo dobrze szła tak-
że nauka pląsów Bollywood z instruk-
torką tańca Katarzyną Romańską oraz 
przygotowanie święta kolorów Holli. 
Dzieci z tych wakacji powróciły peł-
ne wrażeń i nowych doznań, a kuch-
nia indyjska w restauracji Pod Lwem 
i rozwiązywanie zagadek kulinarno-
-przyprawowych okazały się strzałem 
w dziesiątkę.

Pogoda jakby nie chciała żeby wakacje się skończyły, 
ale dzieciaki chętnie powróciły w mury Kuźni Talen-
tów. To dopiero początek roku, a tyle nowości! Powi-

tanie nowych uczniów w klasie pierwszej i obserwacja zmian 
zachodzących w szkole zaskoczyła młodych wychowanków. 
Dookoła szkoły i w szkole ciągle coś innowacyjnego; meble, 
sale, ale też nowi uczniowie i nauczyciele.

Ale jedno się nie zmienia – Zielona Szkoła. W tym roku 
w pierwszym tygodniu września uczniów czeka historyczna 
przygoda w Biskupinie. Wszystkie dzieci wybierają się na 
bardzo pouczającą i jednocześnie mająca wymiar integracyj-
ny wycieczkę. Będą przejażdżki kolejką wąskotorową, pobyt 
w Przystani Weneckiej, zwiedzanie ruin zamku, zajęcia w gro-
dzie biskupińskim, dojenie krowy, gra terenowa i jeszcze wie-
le atrakcji i niespodzianek.

A zatem: WITAJ SZKOŁO I AHOJ PRZYGODO!
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Szkoła Podstawowa w Lusowie

Nasza Szkoła w Lusowie, Nasz czas…

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

W kulturowym tyglu Erasmusa 
na ziemi wegierskiej
Oj działo się, działo na ostatnim spotkaniu dwuletnie-

go projektu Erasmusa. Było prawdziwie wakacyj-
nie ze słońcem i pogodą, było naukowo i zabawnie – 

z doświadczeniami i grami, było przyjaźnie i towarzysko – ze 
wspólnym zwiedzaniem, zajęciami i wieczorkami.

Spotkanie miało charakter obozu naukowego, na który uda-
liśmy się w lipcu. Zaczęło się wisienką na torcie, czyli letnią 
włóczęgą od rana do wieczora po przepięknym Budapeszcie. 
Tam nawiązały się pierwsze znajomości między uczniami kra-
jów partnerskich, by dalej, na bardziej podatnym gruncie Ma-
ripocs, przerodzić się w przyjaźnie. 

 W Maripocs, miejscowości w okolicy Centrum Edukacji 
koordynatora projektu, uczniowie mieszkali tuż obok siebie, 
również w grupach międzynarodowych. Mieli wspólny te-
ren do dyspozycji, świetlicę i altanę na wieczorne pogaduchy. 
Każdy dzień kończyli narodowymi wieczorami, gdzie kolej-
ne kraje prezentowały swoją kulturę, zapraszały na tradycyjny 
poczęstunek, uczyły innych swojego tańca. A na koniec wszy-
scy bawili się przy popularnej muzyce danego kraju. 

Ostatnia noc była dla większości nieprzespana, przegadana 
i słona od łez, bo jak tu spać, gdy o świcie rozstanie. Oby te 
cudowne młodzieńcze przyjaźnie przetrwały ponad odległo-
ściami i różnicami.  ~ Elżbieta Kubiak

Tymi słowami rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny 
umożliwiający pogłębianie zainteresowań, odkry-
wanie swoich pasji i zawieranie nowych przyjaźni. 

W inauguracji roku szkolnego uczestniczyli: Wójt Tadeusz 
Czajka, zaproszeni goście, przyjaciele Szkoły, dyrekcja, gro-
no pedagogiczne, uczniowie oraz licznie przybyli Rodzice 
i Dziadkowie. 

Dyrektor Szkoły Aleksandra Kolendo powitała wszystkich 
serdecznie, a szczególne słowa zostały skierowane do dzie-
ci z oddziałów przedszkolnych, uczniów z klas I oraz klas 
IV, dla których rozpoczynający się rok szkolny jest przeło-
mowym w ich życiu. Dyrektor przyjęła pierwszoklasistów 
w poczet uczniów naszej szkoły. Swoje ślubowanie odnowi-
li czwartoklasiści wraz z nowymi wychowawcami. Wszyscy 
otrzymali od szkoły drobne upominki i ciepłe słowa od star-
szych koleżanek i kolegów.

Zabierając głos Wójt Tadeusz Czajka życzył wszystkim 
uczniom radości, rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci, 
a dyrektor i nauczycielom satysfakcji z pracy. Przewodni-
cząca Rady Rodziców Aldona Tyma, w imieniu wszystkich 
rodziców życzyła pomyślności w nowym roku szkolnym 
2018/19 i wręczyła dyrektor kwiaty i figurkę, która ma nas 
wszystkich wspierać w realizacji nowych zadań. Po skoń-
czonej uroczystości uczniowie wraz z rodzicami udali się do 
pięknie przygotowanych sal na spotkania z wychowawcami, 
a Wójt i goście zwiedzali naszą szkołę.

Udanego roku szkolnego 
życzy 

dyrekcja,
grono pedagogiczne i uczniowie

SP Lusowo
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Na przełomie lipca i sierpnia 2018r. odbyły się półko-
lonie organizowane przez Gminę Tarnowo Podgórne 
przy SP Przeźmierowo. Jak co roku cieszyły się bardzo 

dużym zainteresowaniem. W dwóch turnusach uczestniczyło 
60 dzieci. Bogaty program i liczne atrakcje zapewniły uczest-

nikom świetną zabawę, ale także poszerzyły ich wiedzę i roz-
budziły zainteresowania. Koloniści wzięli udział w zajęciach 
tematycznych pt. „Podróż za jeden uśmiech po kontynentach”, 
w trakcie których poznali gry i zabawy z całego świata. Spo-

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Półkolkonie za jeden uśmiech!
tkania odbywały się na świeżym powietrzu, w bazach przygo-
towanych przez dzieci. Nie zabrakło zajęć plastycznych oraz 
wielu zabaw integracyjnych. Poza tym podróżnicy wybrali się 
do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Tam, w czasie wy-
praw terenowych, projekcji filmów przyrodniczych oraz za-
baw edukacyjno - przyrodniczych obcowali z tajemniczym 
życiem lasu oraz jego mieszkańców. Uczestnicy półkolonii za-
witali również do „Starej Chaty u Kowala” w Kluczewie, gdzie 
mogli poczuć klimat polskiej wsi sprzed wielu lat: opiekowali 
się zwierzętami gospodarczymi, brali udział w pokazach wy-
rabiania masła, zwiedzali urokliwą okolicę w przyczepie trak-
tora. Z chęcią degustowali lokalne smakołyki. Atrakcjom nie 
było końca! Dzieci wybrały się w podróż na Madagaskar do 
Nowego Zoo w Poznaniu. Tu, krocząc śladami Króla Juliana, 
poznali wiele tajemnic z życia egzotycznych zwierząt, same-
go Króla i jego “dworu”. Punktem kulminacyjnym wakacyjnej 
podróży była wizyta w Art Zagrodzie w Dymaczewie Starym, 
podczas której uczestnicy poznali historię Gepetta i Pinokia. 
W trakcie warsztatów ”Czy Pinokio był prawdziwy?” dzieci 
zapoznały się z ciężką pracą snycerza, uczyły się rozpoznawać 
gatunki drzew, określać ich wiek oraz miały możliwość stwo-
rzenia drewnianych pajacyków. 

Już nie możemy doczekać się kolejnych wakacji i półkolo-
nijnych podróży!

 ~Kadra
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8 września odbyła się pierwsza edycja biegu Tarnovia 
Run. 12 kategorii i ponad 200 uczestników. Działo się 
w Tarnowie Podgórnym!

Fantastyczna atmosfera i pogoda. Rewelacyjna frekwencja 
i emocja dla rodzin z dziećmi. Do tego wyjątkowi goście, m.in. 
Wójt Gminy Tadeusz Czajka oraz Robert Maćkowiak, wielo-
krotny medalista mistrzostw świata i Europy w lekkoatletyce, 
a także przedstawiciele GKS Tarnovii: Zbigniew Trawka i An-
drzej Musiała. Najkrótszy dystans podczas zawodów: 100 me-
trów. Najdłuższy: 1500 metrów. Oto najlepsi!

100 metrów dziewczynki: 1. Laura Joś, 2. Antonina Banach, 
3. Wiktoria Kornacka.

100 metrów chłopcy: 1. Antoni Dworzyński, 2. Hubert Za-
wiliński, 3. Artur Sobański.

200 metrów dziewczynki: 1. Zuzanna Herkowiak, 2. Agata 
Grycza, 3. Wiktoria Wójcik.

200 metrów chłopcy: 1. Alex Filipowski, 2. Stanisław Mar-
czyński, 3. Jerzy Szymków.

400 metrów dziewczynki: 1. Wanda Kuszak, 2. Roksana 
Gąbka, 3. Daria Nowak.

400 metrów chłopcy: 1. Jakub Michnikowski, 2. Feliks Ku-
łakowski, 3. Mikołaj Świrydowicz.

800 metrów dziewczynki: 1. Agata Cybulska, 2. Marianna 
Suszczewicz, 3. Wiktowia Kurka.

800 metrów chłopcy: 1. Jędrzej Poliński, 2. Eryk Kułakow-
ski, 3. Adam Cieślak.

1000 metrów dziewczynki: 1. Dorota Nowak-Łażewska, 2. 
Katarzyna Kołużna, 3. Helena Jarocka.

1000 metrów chłopcy: 1. Piotr Kaźmierczak, 2. Tymoteusz 
Kuliński, 3. Jakub Talaśka.

1500 metrów dziewczynki: 1. Lidia Golińska, 2. Marta Ja-
rocka, 3. Zofia Sójka.

1500 metrów chłopcy: 1. Piotr Janasiak, 2. Jakub Janasiak.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i jednocześnie zachę-

camy do zapisów do sekcji lekkoatletycznej GKS Tarnovia do 
mistrza Roberta Maćkowiaka! Na zgłoszenia czekamy pod 
mailem biuro@gkstarnovia.pl lub telefonicznie 601 820 042.

Jednocześnie bardzo dziękujemy młodzieży z klasy VIII 
A i VIII B ze Szkoły Podstawowej w Lusówku za pomoc przy 
organizacji biegu oraz sponsorom, m.in. Tarnowskie Termy 
i Body Chief. GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne to projekt 
współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne, której 
również dziękujemy!

~ Jakub Brodowicz

~ sport

Tarnovia Run - ale pobiegli!

Wójt Tadeusz Czajka w towarzystwie reprezentantów GKS 
Tarnovii Tarnowo Podgórne: Robert Maćkowiak, Zbigniew 
Trawka oraz Andrzej Musiała.

Podium za 1000 metrów chłopców, a za plecami od lewej: 
Zbigniew Trawka, Robert Maćkowiak i Andrzej Musiała 
(wszyscy GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne).
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WZP.6721.27.2018
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w Tar-
nowie Podgórnym.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Tarnowo Podgórne Uchwały Nr LXIV/1011/2018 z dnia 28 sierpnia 
2018 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących obszary w Tarnowie Podgórnym .

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 15 października 2018 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.6721.30.2018; WZP.6721.18.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY  

TARNOWO PODGÓRNE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renów w Sadach w rejonie ulicy Technicznej – część 
„A”. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) 
oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przedłużeniu wy-
łożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach 
w rejonie ulicy Technicznej – część „A” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko do dnia 22.10.2018 r., ul. 
Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 
08.10.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie 
Podgórnym o godz.15:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko infor-
muję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarno-
wo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wy-
mienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 13.11.2018 r. Organem właściwym do rozpatrze-
nia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.10.2018; (WZP.6721.14.2017)
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Rady Gmi-
ny Tarnowo Podgórne Nr XXXVIII/610/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusów-
ku - część Centrum A

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 
z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmia-
ny Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXVIII/610/2017 z dnia 24 
stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w Lusówku - część Centrum A, w dniach od 5 października 2018 r. do 5 
listopada 2018 r., ul. Poznańska 115 (budynek A), pokój 13, w godzinach pracy 
urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu 
miejscowego odbędzie się 22 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym o godzinie 16:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na pi-
śmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w terminie nieprzekraczalnym do dnia 23 listopada 2018 r. Jako wniesione na 
piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informa-
tyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

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

Jednocześnie w związku z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuję, że odstąpiono od przepro-
wadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdyż przedmioto-
wa zmiana planu miejscowego stanowi niewielką modyfikację dotychczasowych 
dokumentów i nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Zgodę 
na odstąpienie od procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
wyraził Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu.

WZP.6721.34.2018
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Morskiego w Lu-
sówku

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 
r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne 
Uchwały Nr LXIV/1012/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: 
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla Osiedla Morskiego w Lusówku.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
115 (budynek A), pokój 13 oraz składać wnioski do wyżej wymie-
nionej zmiany planu miejscowego oraz strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Pod-
górne w terminie do dnia 19 października 2018 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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Tarnowo Podgórne, dnia 17 września 2018 r.  WZP.6721.26.2018
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o unieważnieniu obwieszczenia z dnia 16 sierpnia 2018 r. oraz ogłoszenia, które ukazało się prasie lokalnej „Sąsiadka-Czytaj (sier-
pień, 2018 r.) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach pomię-
dzy ulicą Szamotulską a Kanałem Swadzimskim

oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach pomiędzy ulicą 
Szamotulską a Kanałem Swadzimskim.

Unieważniam obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2018 r. zamiesz-
czone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tut. 
urzędu oraz ogłoszenie, które ukazało się prasie lokalnej „Sąsiadka-
-Czytaj (sierpień, 2018 r.) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach po-
między ulicą Szamotulską a Kanałem Swadzimskim wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w terminie od 23 sierpnia 2018 r. do 21 
września 2018 r. z możliwością składania uwag w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 11 października 2018 r. Jednocześnie dyskusja pu-
bliczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, 
zaplanowana dniu 17 września 2018 r., nie odbędzie się.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 
z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chy-

bach pomiędzy ulicą Szamotulską a Kanałem Swadzimskim wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 października 
2018 r. do 29 października 2018 r., ul. Poznańska 115, w godzinach 
pracy urzędu, pokój 13. 

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

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 
listopada 2018 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne.

Do tysiąca już przebiegniętych kilometrów Jolanta Wit-
czak dołożyła kolejne dystanse. W sierpniu biegacz-
ka z Lusowa wystartowała w IV Ultramaratonie Po-

wstańca 1944 – 2018 r., Witunia Weekend Maratonie, XXIV 
edycji ORLEN Maratonu „Solidarności” oraz IX Bałtyckim 
Maratonie. Pierwszy z ww. odbył się 5 sierpnia w Wielisze-
wie. Bieg, jak przyznaje zawodniczka – … prowadził w du-
żej części przez łąki i lasy… Niecodzienną rzeczą, która nas 
spotkała na końcówce biegu, była wieża kościelna, na którą 
musieliśmy wbiec będąc już 2 km przed metą. Na samej wie-
ży podmęczeni mogliśmy podziwiać piękną panoramę okoli-
cy. W klasyfikacji kobiet biegaczka z Lusowa zajęła dziesiąte 
miejsce, a w swojej kategorii wiekowej pierwsze. Niecały ty-
dzień później Jolanta Witczak pobiegła w Witunia Maratonie, 
który ukończyła na trzecim miejscu. 15 sierpnia zawodnicz-
ka wystartowała z Maratonie Solidarności, który rozegrał się 
na trasie Gdynia – Sopot – Gdańsk. Bieg ukończyła w cza-
sie 3 godz. 18 min., zajmując trzecie miejsce w kat. wiekowej 
i czternaste open. 

Ostatni sierpniowy maraton zawodniczka pokonała nad Mo-
rzem Bałtyckim, gdzie na piaszczystej plaży Półwyspu Hel-
skiego po raz ósmy odbył Bałtycki Maraton i piąty Półmara-
ton. Maraton odbyły się w ostatnią sobotę miesiąca na trasie 
Jastarnia – Jurata – Władysławowo – Jastarnia. Jolanta Wit-
czak swój udział w nim komentuje tak: – Miałam wątpliwo-
ści czy wystartować w butach, czy też biec boso? Wybrałam 
buty i w nich wystartowałam. Szybko przekonałam się, że nie 
był to najlepszy wybór. Buty mi przemokły, piasek wpadał do 
środka. Na piątym kilometrze, na punkcie odżywczym, zosta-
wiłam buty i dalej biegłam boso. Poczułam ulgę, stopy odpo-
czywały dodatkowo chłodzone morską wodą. Przyśpieszyłam 
i udawało mi się wyprzedzać pojedynczych biegaczy, którzy 

również obierali różne taktyki – boso, w butach, w skarpet-
kach, w sandałach. Mimo tak ciekawych okoliczności dłuższy 
bieg w takich warunkach okazał się trudny. Brak amortyzacji 
oraz ciągłe nachylenie terenu dawały się we znaki. Ten ma-
raton zdecydowanie wyróżniał się spośród innych, w których 
startowałam. Panowała wakacyjna atmosfera, ludzie wypo-
czywali na plaży, woda szumiała od fal. Momentami dało się 
zapomnieć, że to jednak maraton i trzeba się trochę namęczyć. 
Po biegu mogłam pierwszy raz w tym roku wykąpać się w mo-
rzu – dobra regeneracja, nóżki mogły odpocząć… Na mecie 
dotarłam jako 26 biegacz, 5 kobieta. Wynik: 4:06:48.

~ Ania Lis

Kolejne maratony



48    | sąsiadka~czytaj | wrzesień 2018

~ sport

Coroczny letni obóz taneczny ze-
społu OSiR Dance Studio tym 
razem odbył się w Łężeczkach. 

Pod koniec sierpnia 62-osobowa gru-
pa tancerzy przygotowywała się do 
nowego sezonu. Uczestnicy szkoli-
li swój warsztat pod okiem choreogra-
fów w różnych stylach tańca, takich 
jak: street, jazz, modern, disco dance, 
salsa i taniec towarzyski. W progra-
mie nie zabrakło również zajęć ogól-
norozwojowych, akrobatycznych, gier 
i zabawa ruchowych oraz bezcenne-
go relaksu np. w hotelowym basenie.  
Podczas obozu dzieci i młodzież przy-
gotowywały krótkie przedstawienia te-
atralne oraz grupową choreografię do 
muzyki z lat 90. Ciekawym doświadcze-
niem była możliwość wzięcia udziału 
w warsztatach bębniarskich. Prowadzo-

Przed sezonem

ne były przez mieszkającą w Warszawie znaną perkusistkę, grającą w takich zespo-
łach jak: Kayah& Transoriental Orchestra, Sama Yoon, Shannon. 

Dzieci z rocznika 2012/11 chcące wstąpić w szeregi OSiR Dance Studio zapra-
szam do grup naborowych. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 
665 121 302.

~ Ania Lis

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne to największy klub 
sportowy w naszej Gminie. Nic dziwnego, że w nowy 
sezon wchodzimy z aż trzema drużynami piłkarskimi. 

Jak wyglądał start poszczególnych zespołów?
GKS Tarnovia III
Po 4 meczach dopiero 8. miejsce na 14 zespołów zajmuje 

trzeci zespół Tarnovii. To druga grupa poznańskiej Klasy A. Po-
rażka 2:3 w Suchym Lesie, a wcześniej 3:3 z Golnicą Ryczy-
wół, wygrana 1:0 z Kłosem Gałowo i aż 0:4 na otwarcie se-
zonu z Nałęczem Ostroróg. Swoją drogą to właśnie ten zespół 
zajmuje pierwsze miejsce z kompletem punktów. Zaraz za nim 
Suchary Suchy Las i Golnica Ryczywół. Brzmi znajomo? Tabe-
lę zamykają natomiast Zieloni Gaj Mały, Warta Obrzycko i na 
ostatnim miejscu Orzeł Łowyń. Żaden z tych zespołów jeszcze 
nie wygrał, a dwa ostatnie nie zdobyły nawet punktu.

Najbliższe mecze: (W) Warta Obrzycko, 23/09 11:00; (D) 
Orzeł Łowyń, 30/09 16:00; (D) Zieloni Gaj Mały, 07/10 15:00.

GKS Tarnovia II
Przechodzimy o poziom wyżej – poznańska klasa okręgowa, 

grupa zachodnia. A tam również po 4 kolejkach na 9. miejscu 
drugi zespół Tarnovii. A było gorzej, bo dopiero teraz przyszło 
pierwsze zwycięstwo – 2:1 Spójną Strykowo. Wcześniej 1:1 
z Bykami Obrowo, 3:3 z TS Gminy Kamieniec oraz 2:7 z Czar-
nymi Wróblewo, którzy z kompletem punktów zajmują pierw-
sze miejsce. Za nimi Patria Buk i LZS Wronczyn, a tabelę za-
mykają Orzeł Granowo, Spójnia Strykowo i Sokół Duszniki. 
W tej lidze również występuje 14 zespołów.

Najbliższe mecze: (D) Sokół Duszniki, 22/09 18:30; (W) Pa-
tria Buk, 29/09 16:00; (D) Orzeł Słopanowo, 06/10.

GKS Tarnovia
Główny zespół Tarnovii rozgrywki rozpoczął w zreformowa-

nej IV lidze. Połączenie ligi północnej i południowej podniosło 
poziom rozgrywek i wprowadziło zespoły, z którymi wcześniej 
nie mieliśmy okazji grać.

Po rozegraniu 8 kolejek zajmujemy 10. miejsce na 20 ze-
społów: 2 wygrane, 1 przegrania i aż 5 remisów! Ostatnio 1:1 
z Centrą Ostrów Wlkp. oraz 2:2 z Ostrovią Ostrów Wlkp., 
a wcześniej 2:0 z Polonią Leszno, 1:1 z Krobianką Krobią, 2:3 
z Polonią Kępno, 1:1 z Orkanem Śmiłowo, 2:0 z KS Opatówek 
i 2:2 z Kotwicą Kórnik na otwarcie sezonu. Obecnie liderem 
ligi jest Lubuszanin Trzcianka (21 punktów, 7/0/1) a tempa do-
trzymuje jej Nielba Wągrowiec, która zgromadziła 18 punktów, 
ale rozegrała jeden mecz mniej (6/0/1). W tej lidze jest tylko je-
den zespół bez wygranej – to Olimpia Koło, która z dorobkiem 
punktu zamyka tabelę. Przed nią Polonia Leszno, Kotwica Kór-
nik i Krobianka Krobia.

Najbliższe mecze: (W) Pogoń Nowe Skalmierzyce, 22/09 
16:00; (D) Lubuszanin Trzcianka, 29/09 16:00; (W) LKS Go-
łuchów, 06/10 15:00.

Nabory do drużyn młodzieżowych
Przypominamy, że prowadzimy nabory do grup młodzieżo-

wych: 2012-2013, 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007, 2004-
2005 oraz 2000-2003. Czekamy na zgłoszenia pod biuro@
gkstarnovia.pl.

Klub GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne to projekt współfi-
nansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

~ gks

Średni start piłkarskich  
zespołów Tarnovii
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~ sport

Najbliższa edycja tej imprezy sportowej odbędzie się 23 
września. Uczestnicy jednego z największych rowero-
wych wydarzeń w Polsce przejadą przez Gminę Tar-

nowo Podgórne. Tegoroczna trasa wiedzie m.in. przez Luso-
wo, Lusówko, Jankowice, Ceradz Kościelny i Sierosław. 

Tego dnia mieszkańcy tych miejscowości muszą się liczyć 
z utrudnieniami w ruchu kołowym z powodu zamknięcia dróg. 

W ubiegłym roku w zawodach wystartowało ponad 6 000 
uczestników, wśród których byli zawodowi kolarze, amatorzy, 
rekreacyjni rowerzyści i najmłodsi miłośnicy dwóch kółek. 

Zawody zostaną rozegrane na trzech dystansach: 
–  długi ok. 120 km ŠKODA CHALLENGE – trasa prze-

znaczona dla najbardziej wytrwałych i zdeterminowanych 
kolarzy (jest to eliminacja UCI Gran Fondo World Series), 
start: 11.30,

– średni ok. 50 km – dystans dla amatorów, start: 9.00, 
–  Poznań Dystans Family ok. 11 km – ŠKODA Family Chal-

lenge – dystans rekreacyjny ulicami Poznania. 
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w zawodach lub ki-

bicowania.
Zapisy i szczegóły na www.bike-challenge.pl/
Trasy dystansów www.bike-challenge.pl/poznan 

~ na

V Bike Challenge 2018

Wrześniowe zmagania w Tartan League naznaczyło 
spotkanie lidera z wiceliderem – Sportingu z Ga-
lacticos. Sprawa była wyjątkowo istotna dla układu 

w tabeli – Sporting bronił pierwszego miejsca, które w przy-
padku porażki mógł stracić na rzecz rywali. Mnóstwo walki 
podczas prawie całego spotkania nie przełożyło się na bramki 
– na minutę przed końcem podstawowego czasu gry było 1:0 
dla Galaktycznych. Wtedy Sportingowi udało się wyrównać 
(tym samym wrócić na fotel lidera) i… gole zaczęły padać 
jeden po drugim. Mniej niż minutę po straceniu gola Galac-
ticos odzyskali prowadzenie wysuwające ich na czoło tabeli. 
Radość nie trwała długo, gdyż w drugiej z doliczonych mi-
nut Sporting ponownie wyrównał rachunki ustalając wynik na 
2:2. Co bardzo ciekawe mecz ten był rewanżem za rozegrane 
w marcu spotkanie zakończone wynikiem 2:2 po… wyrównu-
jącym golu Sportingu w drugiej minucie doliczonego czasu. 

W pozostałych meczach również doszło do interesujących 
pojedynków bezpośrednich sąsiadów w tabeli – Dynamo ogra-
ło 9 Trefl aż 8:1 i przeskoczyło o oczko wyżej. Z kolei Zachod-
nim Lwom wreszcie udało się wygrać – pokonując Tarnowo 
United 4:1 dogonili ich w klasyfikacji. United mają 4 punkty 
– to tyle samo ile mieli po dwóch kolejkach ligi – byli wtedy 
liderem.

W rozgrywkach Tartan Cup także nie zabrakło zaskoczeń 
– niepokonany w lidze Sporting ratujący to miano w ostat-

niej minucie uległ drużynie Pavilonu CF (występującej tylko 
w pucharze) 2:3 tracąc gola w doliczonym czasie. Natomiast 
przegrywające kolejne spotkania ligowe Tarnowo United roz-
gromiło aż 13:2 9 Trefl. We wrześniu Pavilon spotka się z Uni-
ted w bezpośrednim boju.

7. kolejka TL:
Dynamo Wschód – 9 Trefl 8:1
Galacticos TP – Sporting TP 2:2
Tarnowo United – Zachodnie Lwy 1:4
8. kolejka TL 
Sporting TP – Tarnowo United 
Zachodnie Lwy – Dynamo Wschód
9 Trefl – Galacticos TP
Do kontaktu oraz bieżącego śledzenia wydarzeń zaprasza-

my na fb.com/TartanLeague.
~ TL 

Tartan League: mecz na szczycie na remis
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Lista startowa XV edycji Biegu i Nordic Walking z oka-
zji Narodowego Święta Niepodległości z dnia na dzień 
się powiększa. Limit uczestników wynosi 300 osób. 

W dniu zamknięta tego wydania gazety zapisanych było ponad 
200 biegaczy i entuzjastów Nordic Walking. Wszystkich chcą-
cych wziąć udział w zawodach zachęcam do zapisania się już 
dziś. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie czasna-
chip.pl, a szczegółowe informacje, mapki oraz regulamin na 
stronie www organizatora ukssprint.pl Udział zawodach jest 
bezpłatny. Jak co roku po biegu i marszu NW odbędzie się lo-
teria z nagrodami i dekoracja zwycięzców. Wszyscy otrzymają 
pamiątkowy medal, który zostanie zaprojektowany specjalnie 
na tę okazję. Do zobaczenia 11 listopada w Baranowie.

Projekt współfinansowany jest przez Gminę Tarnowo Pod-
górne i Powiat Poznański. ~ Ania Lis

XV Bieg Niepodległości

Zwycięzcą XIV edycji Rankingu Sołectw Gminy Tarno-
wo Podgórne w sezonie 2017-2018 zostało Tarnowo 
Podgórne. Po dziesięciu konkurencjach na swoim kon-

cie zgromadziło 160 punktów. Drugie miejsce zajęło Sołectwo 
Lusowo (147 pkt.), a trzecie Przeźmierowo (137 pkt.). Nagra-
dzane miejsca 4-8 zajęły kolejno sołectwa: Baranowo (134), 
Lusówko (126), Sady (114), Rumianek (60) i Batorowo (38). 

Tegoroczny finał tradycyjnie odbył się w ramach obchodów 
Dni Przeźmierowa. Odbył się 1 września na obiekcie OSiR 
w Przeźmierowie w formule nietypowego turnieju rodzinne-
go -Wymiatacze. Siedem czteroosobowych drużyn miało do 
pokonania tor przeszkód składający się m.in. z: kul wipe-
out, ergometru, skrzyń crossfit czy skakanki gigant. Najlepiej 
z konkurencjami poradziła sobie reprezentacja Sołectwa Wy-
sogotowo, która zwyciężyła. Drugie miejsce zajęło Sołectwo 
Lusowo, a trzecie Lusówko. Miejsca 4-7 zajęły kolejno: Sady, 
Tarnowo Podgórne, Przeźmierowo i Baranowo. ~ Ania Lis

Tarnowo i Wysogotowo!
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~ i na koniec...

Wspomnienie pani Marii Apolinarskiej 
,,Nauczyciel ociera się o wieczność. 

Nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ.”
30.08.2018 zmarła Maria Apolinarska. Zostanie w sercach wielu mieszkańców jako niezwykła osoba. Swoją działalnością na rzecz 

oświaty i wychowania udowadniała swoją wielką wrażliwość i troskę o los młodych ludzi. Uczyła w szkołach w Lusowie od 1945 r. 
i Przeźmierowie od 1949 r. W latach 1949-1976 była Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie. Wychowała kilka pokoleń 
mieszkańców Przeźmierowa. Aktywne zaangażowanie w sprawy społeczne zaowocowało uhonorowaniem jej statuetką i tytułem Ak-
tywny Lokalnie. Potrafiła zmotywować i porwać za sobą mieszkańców Przeźmierowa, którzy bezinteresownie włączali się w działania 
na rzecz swojego środowiska. To dzięki niej między innymi doprowadzono do oddania w 1968 nowego budynku szkoły podstawowej 
w Przeźmierowie. Interesowała się działaniami samorządu Gminy Tarnowo Podgórne i aktywnie je wspierała.

Skromna, serdeczna i wyrozumiała. Mądry i dobry człowiek! Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Panie świeć nad jej duszą. 

Sołtys wraz z Radą Sołecką i mieszkańcami Przeźmierowa

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli w ostatniej 
drodze naszej ukochanej 

Babci  

Śp. Marii Apolinarskiej
Serdeczne Bóg Zapłać za 
zamówione Msze Święte, 

kwiaty i znicze.

  Mikołaj, Paulina, Piotr, 
Michalina

Dziękuję Panu Wójtowi,  
Pani Sołtys , delegacjom z Urzędu Gminy  

oraz Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie, 
Wspólnocie Żywego Różańca oraz 

Duchownym Dzieciom Ojca Pio, Księźom 
i wszystkim, którzy w bolesnych dla mnie 
chwilach okazali wiele serca i życzliwości, 
uczestniczyli we Mszy Św., oraz ceremonii 

pogrzebowej mojej ukochanej Mamy 

Śp. Marii Apolinarskiej

     Michał

RODZINIE MARIANA 
MIELOCHA 

 serdeczne wyrazy 
współczucia 

z powodu śmierci Żony, 
Mamy, Babci, 

 śp. CZESŁAWY 
MIELOCH 

składa sołtys Mieczysław 
Paczkowski 

Rada Sołecka oraz Radni  
z Baranowa.

Nauczyciel to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci  
na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia  

ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom? 
    D. Beisser

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Osoby wybitnie zasłużonej  dla oświaty i wychowania w 
Gminie Tarnowo Podgórne

Ś P.  Marii Apolinarskiej
Uczyła w szkołach Lusowie od 1945 r. i Przeźmierowie 

od 1949 r. W latach 1949 – 1976 była Dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Przeźmierowie. Wychowała kilka pokoleń 
mieszkańców Przeźmierowa.

W 2016 r. została uhonorowana statuetką i tytułem Ak-
tywny Lokalnie.

Obdarzana wielkim szacunkiem, uznaniem i poważa-
niem była osobą otwartą na potrzeby drugiego człowieka. 
Do końca interesowała się i  wspierała działania samorządu 
Gminy Tarnowo Podgórne.  Bez wątpienia była skarbnicą 
wiedzy na temat najnowszej historii Przeźmierowa.

Cześć Jej pamięci!

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  
Tadeusz Czajka z pracownikami  

Urzędu Gminy,
Przewodniczący Rady Gminy  

Grzegorz Leonhard z Radnymi i Sołtysi 

Non omnis moriar

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o 
śmierci 

pani Marii Apolinarskiej,
 założycielki szkoły w Przeźmierowie,
 niezwykłego pedagoga, nauczyciela  

i wieloletniego jej dyrektora.

Do końca swojego życia była Wielkim Przyjacie-
lem Szkoły, inicjatorką wielu wydarzeń kultural-
nych i oświatowych w lokalnym środowisku. 

Darzona szacunkiem kilku pokoleń przeźmie-
rowian, wspaniały opiekun młodzieży, skarbnica 
wiedzy o historii regionu, autorytet moralny,

 Wielki Człowiek.

Pozostanie w naszej pamięci.

Dyrektor Szkoły im. A. Fiedlera  
w Przeźmierowie

oraz nauczyciele, pracownicy  
i cała społeczność szkolna
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Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
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treść ogłoszeń nie odpowiada. Redakcja nie zwraca dostarczo-
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Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 (budynek 
Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264, redakcja@tarnowo-podgorne.pl
Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Ryn-
kowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców 
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.
Nakład: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 11.09.2018 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
  Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynko-

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

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

gova.pl, ul. Obornicka 1B (przy Market Dino, Manufaktura)
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. 
Okładka: Dożyni Gminne, fot. archiwum ugtp

DAM PRACĘ
• Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 
w Przeźmierowie poszukuje pielę-
gniarki tel.: 665 356 424, 518 902 976
• Zatrudnię przy zbiorze jabłek -wrze-
sień, październik (okolice Amazona) - 
501 94 93 06
• Potrzebne osoby do zbioru śliwek. 
Zbiór od ok. 20 sierpnia do końca 
września. tel. 695-553-953
• Magazyniera, kierowcę zatrudnię - 
Skórzewo 61 867 78 99, e-mail: biu-
ro@ball.pl
• Zatrudnimy Panie/Panów do sprzą-
tania w pełnym i niepełnym wy-
miarze. Oferta skierowana również 
do osób z orzeczeniem o niepełno-
sprawności. Tel. 698-633-944
• Panią do biura - telefoniczna ob-
sługa klienta - branża turystyka, do-
bra znajomość języka angielskie-
go i logistyki, Praca Chyby. Oferty:  
biuro@easyberlin.pl, tel.665-701-950
• Zatrudnimy pracowników pomoc-
niczych do drukarni w Swadzimiu. 
Praca stała. Stawka 17 zł brutto/h. 
Tel: 61 830 34 34
• Firma zatrudni mezczyzne do pra-
cy w magazynie na 1/ 2 lub caly 
etat w Przezmierowie. Kontakt:  
info@pnn.com.pl lub 600 944 172
• Zatrudnimy pomocników drukarza 
do drukarni w Tarnowie Podgórnym. 
Elastyczny grafik. Idealna praca dla 
studentów i uczniów. Stawka 12 i 14 
zł netto/h. Tel: 61 830 34 34

• Poszukuję pracownika do warsztatu 
samochodowego w Tarnowie Podgór-
nym. Prace blacharskie, podstawowa 
mechanika. Tel. 696 432 386
• ATERIMA MED Opiekunki Niemcy - 
nawet 12.000 zł netto za wyjazd! Tel. 
61 306 77 11
• Krawcowe zatrudnię, praca Prze-
źmierowo, tel. 61 8142 745
• Przyjmę kosmetyczkę z doświad-
czeniem (50%) - 574 405 200
• Zatrudnimy mobilne panie do 
sprzątania biur w Przeźmierowie 
i okolicy. Praca w godzinach ran-
nych lub popołudniowych. Wymaga-
ne doświadczenie. Tel. 603 635 878 

SZUKAM PRACY
• Poszukuję do pomocy w domu 
(sprzątanie) dla starszego małżeń-
stwa dwa razy w tygodniu w Barano-
wie. Tel. 608-310-430
• Zaopiekuję się osobą starszą lub 
chorą w pełnym wymiarze godzin. 
Posiadam doświadczenie. Tel. 533-
696-051
• Zaopiekuję się dzieckiem lub dzieć-
mi w pełnym wymiarze godzin. Posia-
dam doświadczenie. Tel. 533-696-051
• Wykonam wszystkie prace ogrodo-
we. Tel. 667 069 745.
• Zaopiekuję się dzieckiem/dziećmi 
a nawet osobą starszą, posprzątam, 
kelnerka/barmanka, wykładanie to-
waru oraz do sklepu z odzieżą/buta-
mi itp. Przeźmierowo i okolice nr 732 
651 673

• Poszukuje pilnie pracy w Przeźmie-
rowie i okolicy, tel. 732 651 673
• Kierowca kat. C, doświadczenie wy-
wrotka, szuka pracy 694 043 808

• Pomoc kuchenna szuka pracy, Prze-
źmierowo, okolice 507 678 923

 
 

 

 
 

Strima Sp. z o.o. w Swadzimiu zatrudni 
 

Elektryka/ Elektromechanika 
 
Opis stanowiska: 
Rozruch, diagnozowanie usterek i wykonywanie napraw, przeglądów 
maszyn  i urządzeń w siedzibie firmy i podczas wyjazdów służbowych  
 
Oferujemy:  
Umowę o pracę 
Wynagrodzenie premiujące osiągane wyniki  
Niezbędne narzędzia pracy 
 
Oczekujemy: 
Doświadczenia na podobnym stanowisku   
Prawa jazdy kat. B 
 

Kontakt: 61 8 950 904; praca@strima.com 

 
 

 

 
 

Strima Sp. z o.o. w Swadzimiu zatrudni 
 

Magazyniera 
 
Oferujemy:  
Umowę o pracę 
Pracę w pełnym wymiarze - 2 zmiany  
Niezbędne narzędzia pracy 
Pracę w młodym i dynamicznym zespole 
 
Oczekujemy: 
Doświadczenia na podobnym stanowisku   
Gotowości do pracy w systemie zmianowym  
Umiejętności pracy w zespole  
Dokładności i pracowitości 
 
 

Kontakt: 61 8 950 904; praca@strima.com 

Zaparoh Sp. z o.o. – nowoczesna fabryka mebli tapicerowanych
zaparoh.com

3.000 NETTO DODATKOWEJ PREMII, PO ZAKOŃCZENIU OKRESU PRÓBNEGO!
Zadzwoń (tel. 61/222 00 80) i dowiedz się więcej!

W związku z dynamicznym rozwojem � rmy poszukujemy pracowników na stanowiska:

KRAWIEC / KRAWCOWA SZYCIE CIĘŻKIE
wymagane doświadczenie w szyciu obić mebli tapicerowanych  (warunek konieczny)

miejsce pracy: Robakowo k. Poznania – praca II-zmianowa (8h)
 UMOWA O PRACĘ, STABILNE ZATRUDNIENIE

ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE + SYSTEM PREMIOWY 
DOFINANSOWANIE DOJAZDÓW  DO / Z PRACY, DARMOWE OBIADY

DARMOWA OPIEKA MEDYCZNA, UBEZPIECZENIE GRUPOWE
Osoby zainteresowanie prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: praca@zaparoh.com lub Zaparoh Sp. z o.o., ul. Żernicka22 (hala nr 6), 62-023 Robakowo.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Zaparoh Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie przy ul. Żernickiej 22 (Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora 
danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało 
wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Zaparoh Sp. z o.o., umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Zaparoh Sp. z o.o. 
z siedzibą w Robakowie przy ul. Żernickiej 22 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.” W każdym czasie możesz cofnąć swoją 
zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail: praca@zaparoh.com

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia 
udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie 
ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas 
rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu 
przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia 
podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszło-
ści: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu wystawienia ogłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę 
na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu wystawienia ogłoszenia. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu wystawienia ogłoszenia.
Twoje dane osobowe nie przekazujemy zewnęrznym dostawcom.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail admin@ftggroup.eu
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz na stronie https://zaparoh.com/praca/klauzula-informacyjna

tel. 502 283 655

Warsztaty nauki czytania
dla dzieci 5-7 letnich

www.czytamsam.pl
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www.next.nieruchomosci.pl

SPRZEDAŻ, ZAKUP, NAJEM
 

NIERUCHOMOŚCI
DORADZTWO KREDYTOWE
Zadzwoń i poznaj naszą ofertę!

tel. 669-088-199

ul. Meissnera 2/U2, 60-408 Poznań

KOREPETYCJE
JĘZYK POLSKI

PRZYGOTOWANIE DO MATURY
TEL. 518 549 824

Kursy językowe
Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe

ul. Łąkowa 41 Tarnowo Podgórne
tel.: 61 8146 761, 696 397 030

www.lingwest.com

HISZPAŃSKI
725 261 948

Szkoła Językowa Premium
mgr. UAM Mikołaj Sznajder

nauka języka angielskiego i hiszpańskiego

tel. 730 359 353
www.szkolapremiumsznajder.pl

Szkoła dzięki której osiągniesz swój 
wymarzony cel językowy

Oferujemy:
- Konwersacje/przełamywanie bariery językowej
-  Przygotowanie do matury i certyfi katów 

językowych
- Kursy/konwersacje dla fi rm
- Angielski biznesowy
-  Skuteczne i sprawdzone metody które przyspie-

szą twoją naukę
*Lekcje prowadzone są z dojazdem

do ucznia lub online
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USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

MIESZKAŃ I DOMÓW
TEL. 575 00 43 03

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE

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

ROLNA 8

600 45 37 27

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

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

USŁUGI
WOD-KAN-GAZ

665 949 178
DOB-TECH

 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

Serwis
i naprawa kotłów

512 193 302

• kursy dla firm, Business English
• kursy dla doros∏ych, m∏odzie˝y i dzieci

ul. ks.Niklewicza 1/2, Tarnowo Centrum
tel. 603 093 436, www.english-first.pl

• przygotowanie do matury i egzaminów
• konwersacjeELEKTRYK

instalacje • naprawa

tel. 607 286 479

CHEMIA

MATEMATYKA
FIZYKA

Zapraszamy uczniów
szkół podstawowych

oraz ponadpodstawowych!!
Rzetelnie i skutecznie!

ul. Ogrodowa 125, Przeźmierowo
tel. 691 735 035

KOREPETYCJE
PRZEŹMIEROWO

Doświadczony nauczyciel, egzaminator gimnazjalny
 i maturalny. Nauka dzieci i dorosłych,

przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

tel. 691 14 14 09

Europejska Szkoła Aktywnej Edukacji „Olimpijczyk”
Przedszkole • Szkoła Podstawowa • Gimnazjum

PRZEDSZKOLE
Z okazji 25-lecia czesne za przedszkole od 01.09.2018 r. 

–  575 zł za miesiąc w tym:
•  Blok edukacyjny, Codziennie język angielski, Native speoker, Co-

dziennie zajęcia rytmiczno- umuzykalniające, Informatyka, Nauka 
gry na flażolecie, Logopeda, Tenis 2 x w tygodniu, Basen 1 x w 
tygodniu, Opieka pielęgniarki szkolnej

•  Piękne przestronne sale edukacyjne, Salka gimnastyczna, Ogró-
dek jordanowski i rekreacyjno ruchowy, Własna kuchnia z pełnym 
wyżywieniem

Dane kontaktowe
www.olimpijczyk.edu.pl, tel. 61 84 10 294/295

e-mail: biuro@olimpijczyk.edu.pl, adres: ul. Kościerzyńska 76/78
60-446 Poznań

SZKOŁA PODSTAWOWA 25 lat na rynku oświatowym!!!
Od 1 września 2018 roku szkoła dwujęzyczna

z językiem angielskim
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rok zał. 2005

w Przeźmierowie

ZAPRASZA

OŚRODEK AKREDYTOWANY Educational Testing Service

ANGIELSKI              NIEMIECKI             HISZPAŃSKI

 • kursy stacjonarne dla każdej grupy wiekowej,
 • konwersacje ONE to ONE,
 • zajęcia z Native Speaker,
 • Nowość! język polski dla obcokrajowców  
 • kursy i audyty dla firm,
 • kursy z dojazdem do domu,
 •  program autorski "CKJOwa szkoła" 

–  pozalekcyjne zajęcia na terenie  
szkół podstawowych oraz zajęcia  
w przedszkolach,

 • egzaminy TOEiC,
 • tłumaczenia.

INFO I ZAPISY: 

kom. 691 735 035, e-mail: ckjo@op.pl
Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 125

www.ckjo.pl

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

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

Piotr Zaradny
Agencja PZU Przeźmierowo
Agent wyłączny PZU ŻYCIE

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

Nigdy nie jest za późno by się uczyć.
Pomoże Ci doświadczony nauczyciel. 

JĘZYK ANGIELSKI DLA SENIORA

tel. 691 14 14 09

KANCELARIA
ADWOKACKA

Bartosz Hanysz
ul. Kościelna 16,

62-081 Przeźmierowo

kancelaria przyjmuje we wszystkie dni robocze
tygodnia w godzinach wieczorowych po uprzednim

umówieniu terminu spotkania pod numerem

507 926 487

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

DOCIEPLENIA
i ELEWACJE

od projektu po realizację
Fachowość za przystępną cenę!

piotr.tatka@op.pl

www.ptbud.pl 508-33-22-20

tel. 723 140 159

OGRODY
• pielęgnacje
• modernizacje
• zakładanie

N AU K A  J A Z DY
• elastycznie • sprawnie • skutecznie •

tel. 694 99 88 21

Gabinet Psiej Urody

Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami

ZAPISYTELEFONICZNE

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

ZAPRASZAMY

DO SALONU!

Smochowice, 
ul. Kościerzyńska 9,
tel. 796 127 287
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Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

CIEPŁE OKNA

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
tel. 61 816 43 76,  kom. 602 150 364 

biuro@dobreokna.poznan.pl,  pn.-pt.: 8.00-16.00, sob.: nieczynne

PROMOCJA!NAPRAWA,  

REGULACJA 
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

ZAMÓW 
BEZPŁATNY POMIAR!
Bramy garażowe
Okna drewniane 
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne 
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne 

 

ROLETY  
ZEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

ROLETKI  
MATERIAŁOWE

ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

www.dobreokna.poznan.pl

 
 

RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

www.dd-swiatkuchni.pl

KUCHNIE
SZAFY WNĘKOWE

GARDEROBY
ŁAZIENKI

MEBLE BIUROWE

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

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

Infuzja tlenowa - nowy zabieg
Tarnowo Podgórne 62-080, Plac Margaretek 17/1

tel. 61 670 77 49, kom. 502 525 816
Zapisy telefoniczne:

(Osiedle Zielony Gród)

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

PODNOŚNIK KOSZOWY

Usługi do 20 m

511 841 956
boguslawrzyski@yohoo.com

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
515 514 211
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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

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT
Zasiłki zagraniczne • Zwrot podatków zagranicznych

www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl

Przeêmierowo, Rynkowa 75C, Pasa˝ Ip.,
tel. 61 652 52 50

WELTENWELTEN

KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436

www.wibet-bruk.pl
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

RA
TY

NAUKA
JAZDY

Jeździmy nową
KIA RIO

66 44 99 032

COSMETICS

515 528 609, 725 118 570 www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19

US¸UGI POGRZEBOWE

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

504 453 567
www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

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

PRZEWÓZ ZMARŁYCH 
W KRAJU I ZAGRANICĄ

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
 NA WSZYSTKICH CMENTARZACH

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

GEODETA
607 644 710

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488

SKŁAD
W¢GLAW¢GLAW¢GLA

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

ZAPRASZAMY

W
YSOKA JA

KOŚĆ

NISKIE CENY
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SKLEP WĘDKARSKI
ul. Szamotulska 53, 62-081 Baranowo 

tel. 61 281 75 49

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

RABAT

10%

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SCh
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
WĘGIEL

WĘGIEL BRUNATNY
MIAŁ

ECO GROSZEK

PALIWO

• dowóz bezpłatny
   od 1 tony na terenie 
   gminy
• również węgiel 
   w workach, drewno 
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Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 100B

TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200

CZYNNE
PN-PT 11-19, SOB 10-14

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

www.wolvet.com
tel. 604 078 665 i 602 263 575, ul. Leśna 36, Kaźmierz
pn-pt 1000-1900, sob. 1000-1200

– w pozostałe godziny na telefon

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

Pełen zakres usług, USG, EKG, RTG
badanie krwi, wizyty domowe

lek. wet. Michał Woliński
„WolVet”

Zapraszamy

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

tel. 508 610 256

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. 500 001 119

Oddam 
ziemię

516 066 984

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45
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LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

kom. 602 659 208

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

Kadry i płace                           
Pełna i uproszczona księgowość
Roczne rozliczenie PIT

BIURO RACHUNKOWE

tel 575 24 50 24

ul Pogodna 6, Baranowo 
biurorachunkowe@wolnowska.pl GODZINY PRZYJĘĆ:

poniedziałek-piątek
9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

wizyty domowe
62-081 Przeźmierowo
ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

Gabinet weterynaryjny

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

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!

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.

Kupię ziemię rolną  
w gminie TP

Tel: 515-766-049
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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

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

Okna i drzwi
produkcja, sprzedaż, montaż, naprawa, regulacja

WIST

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41
tel. 513 035 741, 665 356 318,  61 8142 974

www.wist.poznan.pl

Rok założenia 1992

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

z kuponem
rabat

HIT!!!  
RABAT  

na MOSKITIERY!

WIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

Gabinet Weterynaryjny

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

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

Czynne: pon- pt 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników
ul. Poznańska 62a, Tarnowo Podg.
tel. 504 485 108, 693 721 394

tel. 509 393 714tel. 509 393 714

OFERUJE
•  usługi kosiarką bijakową 

na wysięgniku
• kosiarką rotacyjną
• rębakiem
• małym sprzętem rolniczym

KUPIĘ DOMEK
PIĘTRO DOMU

MIESZKANIE
661 722 832

Wynajmę mieszkanie
w Kaźmierzu 42 m2

1300 zł + opłaty
tel. kontaktowy: 504 829 504

tel. 504-829-504, 501-295-525

DO WYNAJĘCIA dom
w Poznaniu - Smochowicach

o pow.130m2, pow.działki 310 m2
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USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

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

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

REHABILITACJA
I MASAŻ
ul. Grabowa 30/3, Lusówko

WIZYTY DOMOWE
Bezpłatna rehabilitacja powypadkowa

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

PORADNIA
DIETETYCZNA

Zaprasza w piątki
od godz. 15.00

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

www.twojdietetyk.org

dr hab. Magdalena
Człapka-Matyasik

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

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

WYKONANIE
I NAPRAWA

PROTEZY
ZĘBOWE

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej

Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

• od poniedziałku do soboty •

LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

Spirometria na miejscu

GABINET
STOMATOLOGICZNY

i prywatnie

Baranowo, ul. Szmaragdowa 9
(os. Rubinowe)

pn ÷ czw.14.00 –19.00, pt 8.00 –14.00
tel.    61 814 18 46
kom. 696 044 435

MAŁGORZATA ZAWISTOWSKA

   paznokcie wrastające
   opieka nad stopą cukrzycową
   odciski, modzele, pękające pięty

LECZENIE GRZYBICY I CHORÓB PAZNOKCI
   bez obciążania wątroby
   bezpieczne i bezbolesne zabiegi

DIAGNOZA - ZABIEGI - LECZENIE STÓP

gabinet@podologiahelp.plwww.podologiahelp.pltel.: 780-084-080

E
F
E
K
T
Y

PODOLOGIA HELP 1
ul. Grabowa 30, Lusówko
62-080 Tarnowo Podgórne

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

PODOLOGIA HELP 3 
ul. Starołęcka 42 
60-101 Poznań

www.stomatologialusowko.pl

Zapraszam
Małgorzata Zajdler

lekarz dentysta

tel. 733 353 483

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

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

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

Szeroki zakres usług
PRZEŹMIEROWO, os. Ptasie

Aleja Ptasia 48
 501-449-336        www.zakatekurody.com.pl

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

TRENING
ASERTYWNOŚCI

LOGOPEDA
NEUROLOGOPEDA
502 283 655
www.arlogopeda.pl

Również dojazd do pacjenta

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk
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