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~ na wstępie

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

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba 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!
Przełom grudnia i stycznia to w naszej Gminie 

czas wielkich, wspólnie przeżywanych emocji. Naj-
pierw obchodziliśmy 100. rocznicę wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego. Potem razem przywita-
liśmy Nowy Rok, a następnie spotkaliśmy się na 
Koncercie Noworocznym. Ostatnim mocnym akcen-
tem była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Za 
Państwa udział w każdym z tych wydarzeń serdecz-
nie dziękujemy.

W tym numerze naszej gazety prezentujemy syl-
wetki tegorocznych laureatów tytułu „Aktywny Lo-
kalnie”. Pokazujemy też pierwsze wyniki naszego 
wielkoorkiestrowego grania – to nie są kwoty osta-
teczne, bo sztab jeszcze liczy zebrane pieniądze. I 
chociaż dzisiaj wielkoorkiestrową radość przykryły 
smutne informacje o śmierci Prezydenta Gdańska 
Pawła Adamowicza i decyzji Jurka Owsiaka o rezy-
gnacji z kierowania Fundacją WOŚP, to my dzięku-
jemy za wszelkie wsparcie i udział w naszym gmin-
nym graniu. I zapewniamy – chcemy grać dalej!

Zapraszam do lektury!
~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Dyżury Przewodniczącej Rady

W obecnej kadencji Przewodnicząca Rady Gminy 
Krystyna Semba pełni dyżury w Urzędzie Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96 (bud. C), 

pok. 15 w poniedziałki 15.00 – 17.00 i czwartki 12.00 – 14.00. 
Natomiast dyżury w Filii w Przeźmierowie odbywają się 

w każdy 1. i 3. poniedziałek miesiąca, w godz. 13.00 – 15.00. 
Pełnić je będzie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Julian 
Kiełczewski.  ~ ARz

Jeśli w życiu brakuje miejsca na odwagę,  
to inne cnoty są bez znaczenia.

    Winston Churchill

Z głębokim żalem żegnamy 

śp. Pawła Adamowicza
Prezydenta Gdańska

Zamordowany został wybitny samorządowiec, 
odpowiedzialny gospodarz miasta,  

nowoczesny lider, wspaniały człowiek. 

Cześć Jego pamięci!

Wójt Tadeusz Czajka 
z mieszkańcami Gminy Tarnowo Podgórne
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~ pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Czy to musi Poczta Polska?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Słyszałem, że planowana jest 
instalacja oświetlenia na osiedlu 
Morskim w Lusówku, ale czy 
prawdą jest, że wyłącznie przy 
istniejących drogach z zabudową? 
Co jednak z ulicami takimi jak 
Portowa? Czy po wybudowaniu 
tam domu jednorodzinnego 
Gmina również na takiej ulicy 
zamontuje oświetlenie? 

Czy jest możliwe, by na terenie 
Lusowa pisma urzędowe były 
dostarczane przez innych 
doręczycieli niż Poczta Polska? 
Często listy są dostarczane 
z opóźnieniem, a odsetki za 
nieterminowe regulowanie 
płatności ponosi mieszkaniec. 

Przystępujemy do realizacji I etapu oświetlenia Osiedla Morskiego – rzeczy-
wiście latarnie będą instalowane na odcinkach ulic zabudowanych. W miarę 
rozbudowy osiedla oraz posiadanych środków w budżecie Gminy sieć oświe-

tleniowa będzie rozszerzana. 

Ogłoszony przez nas przetarg na usługi pocztowe wygrała Poczta Polska, 
która zobowiązała się tym samym do dotrzymywania terminów doręczeń.  
O nieprawidłowościach w świadczeniu usług proszę informować Urząd 

Gminy – Wydział Obsługi Klienta. Takie sygnały będą podstawą do złożenia rekla-
macji. 

Zgodnie z zapowiedzią Wójt Tade-
usz Czajka przekazał radnym pro-
jekt Pakietu Antysmogowego dla 

Gminy Tarnowo Podgórne. 
Pakiet stanowi rozszerzenie i uzupeł-

nienie dotychczasowych rozwiązań za-
stosowanych w naszej Gminie, a jego 
wdrożenie w zaproponowanej formie jest 
związane m.in. z przygotowaniem odpo-
wiednich aktów prawa miejscowego. 

– Przedstawiłem założenia Pakietu Ra-
dzie Gminy, ponieważ jego opracowa-
nie wymaga udziału radnych w procesie 
legislacyjnym – napisał Wójt w piśmie 
wprowadzającym. – Jestem otwarty na 
współpracę, a prace nad dokumentem 

chciałbym rozpocząć już na początku 
2019 roku tak, by konkretne rozwiązania 
wdrożyć po zakończeniu obecnego sezo-
nu grzewczego.

Propozycje działań antysmogowych 
zostały przedstawione w czterech dzia-
łach:

1. Rozszerzenie dotychczasowej 
uchwały w sprawie zasad udzielania do-
tacji celowej na finansowanie lub dofi-
nansowanie kosztów wymiany źródeł 
ciepła w ramach ograniczania niskiej 
emisji na terenie Gminy Tarnowo Pod-
górne (m.in. podniesienie maksymalnego 
poziomu dofinansowania, wprowadze-
nie możliwości otrzymania dofinansowa-

nia na modernizację istniejącej instalacji 
grzewczej).

2. Zwolnienia podatkowe w przypadku 
budynków pod działalność gospodarczą 
w przypadku trwałej likwidacji palenisk 
na paliwa stałe.

3. Premiowanie rozwiązań komplekso-
wych (wymiana pieca + fotowoltaika).

4. Monitoring jakości powietrza, dzia-
łania edukacyjno-informacyjne.

Z zapisami projektu Pakietu antysmo-
gowego można zapoznać się na gminnej 
stronie internetowej www.tarnowo-pod-
gorne.pl w zakładce Ochrona środowi-
ska.  ~ ARz

Wójt proponuje Pakiet Antysmogowy
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~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości
Baranowo

Podpisano umowę na budowę zjazdu z DK92 (w rejonie 
Hotelu Inter)

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

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

Ceradz Kościelny
Zakończono opracowanie dokumentacji na budowę ko-
lejnego etapu chodnika w ul. Kalwowskiej 

Chyby
Trwa budowa ul. Szkolnej – II etap 

Trwa opracowanie koncepcji przebudowy ul. Kasztano-
wej uzgodnionej na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami

Projekt koncepcyjny nowej świetlicy – konsultowany 
przez Radę Sołecką

Góra
Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej do Tarnowa 
Podgórnego

Zakończono i oddano do użytku siłownię zewnętrzną

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

Lusowo
Zakończono budowę ul. Wierzbowej (Lusowo – Tarnowo 
Podgórne)

Trwa budowa oświetlenia w ul. Truflowej

Lusówko
Trwa I etap budowy oświetlenia Os. Morskiego 

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

Zakończono modernizację ul. Otowskiej – I etap

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę ul. 
Leszczynowej

Przeźmierowo
Trwa przebudowa szkoły podstawowej

Trwa przebudowa ul. Wrzosowej

Zakończono budowę ul. Morelowej (włączenie w ul. Wio-
sny Ludów) - dokończenie

Zakończono procedurę przetargową na dokończenie bu-
dowy ul. Dolina (od ul. Łanowej do ul. Leśnej)

Opracowano dokumentację na wykonanie nawierzchni 
ul. Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej nawierzchni z 
kostki w okolicy ul. Folwarcznej). Trwają uzgodnienia 
z Polską Spółką Gazownictwa dotyczące przebudowy 
gazociągu

UWAGA – JUBILACI 2019

Pary małżeńskie obchodzące w 2019 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego faktu osobiście przez małżonków 
do naszego Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnowie Podgórnym. Zgłoszenia 

przyjmujemy do 31 stycznia 2019 r. – będą one podstawą do sporządzenia wniosku 
o nadanie odznaczeń i zorganizowania uroczystości ich wręczenia. 

W związku z wejściem w życie ustawy dotyczącej przetwarzania danych osobo-
wych nie mamy już uprawnień do skierowania do Państwa pisemnego zapytania 
o wyrażenie zgody na wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie medali 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Zatem jubilaci, którzy nie zgłoszą się osobi-
ście, nie zostaną ujęci w takim wniosku do Prezydenta RP. 

Urząd Stanu Cywilnego znajduje się przy ul. Poznańskiej 115, bud. A, pokój 19B 
lub 19C, parter, tel. 61 89 59 219 lub 61 89 59 243. Zapraszamy w poniedziałki 
w godz. 8.30-18.00, od wtorku i czwartku w godz. 7.30-15.30 oraz w piątki w godz. 
7.30-14.00.

~ Bożena Hutkowska, Kierownik USC

Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
Referatu Prewencji Komisariatu Policji 
w Tarnowie Podgórnym

st.asp. Sebastian Kołodziejczyk
tel.519 064 675

DZIELNICOWI
Przeźmierowo, Wysogotowo
Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych
sierż.sztab. Daniel Kamiński
tel.786 936 081

Baranowo, Chyby, Swadzim
Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych    
st. asp. Daniel Ryczek
tel.786 936 076

Tarnowo Podgórne, Góra, Korosz-
czyn

Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych
asp. Agata Komin
tel. 786 936 075

Batorowo, Otowo, Lusowo, Sady
Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych
mł.asp. Damian Michniewski
tel.786 936 077

Sierosław, Lusówko, Jankowice, 
Ceradz Kościelny, Rumianek

Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych
mł.asp.Marcin Piasek
tel. 516 903 455

Rewiry dzielnicowych

Tarnowo Podgórne

04.02.2019 r. 17:00
sali GKS Tarnovia - ul. 23 Października 34

08.02.2019 r. 12:00 - 16:00
sali GKS Tarnovia - ul. 23 Października 34

Bezpłatne 
badania osteoporozy (od 35 r.ż.) 

i słuchu (od 18 r.ż.)

• 25 stycznia, 9.00-16.00, 
  parking GKS, Tarnowo Podgórne

• 29 stycznia, 9.00-16.00, 
  Pasaż Przeźmierowo

Rejestracja – tel. 61 8959 204
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~ aktualności

W rozbudowywanej i modernizowanej bazie TPBUS 
w Tarnowie Podgórnym odbyło się przekazanie 4 
autobusów zakupionych w ramach realizacji pro-

jektu unijnego „Zwiększenie integracji różnych form transpor-
tu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastruktu-
rę transportową i zakup taboru autobusowego”.

Nasze nowe autobusy to pojazdy marki MAN, wyposażone 
w silnik Diesla o klasie emisji spalin Euro 6 i automatyczną 
skrzynię biegów. Są niskopodłogowe, dostosowane również 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto Gmina zakupi-
ła boczne tablice informacji pasażerskiej dostosowane do po-
trzeb osób słabowidzących, z możliwością wygłoszenia treści 
za pomocą komunikatu głosowego, zamontowane na wysoko-
ści łatwo dostrzegalnej przez osoby na wózkach. Wyposaży-
ła też pojazdy w zestawy informacji dźwiękowej informującej 
o kolejnym przystanku oraz bramki liczące pasażerów. 

Kupiony tabor będzie kursować po nowo utworzonych tra-
sach. Dzięki połączeniu pomiędzy termami w Tarnowie Pod-
górnym a dworcem PKP w Rokietnicy mieszkańcy uzyskają 
dostęp do transportu kolejowego. Gmina zyska także bezpo-
średnie połączenie tramwajowych węzłów przesiadkowych 
w Poznaniu na Ogrodach i Junikowie. Takie rozwiązania przy-
czynią się do integracji różnych ekologicznych form transpor-
tu publicznego i wzmocni rozwój ekomobilności na terenie 
gminy oraz w ramach aglomeracji poznańskiej.

Oprócz zakupu nowych autobusów w ramach tego samego 
projektu zostały zaplanowane:

- przebudowa ul. Zb. Romaszewskiego (d. ul. 25 Stycznia) 
w Tarnowie Podgórnym – 17 miejsc parkingowych,

- przebudowa ul. Kościelnej w Przeźmierowie – 68 miejsc 
parkingowych,

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej, ul. Leśna w Przeźmie-
rowie,

- utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego 
w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej,

- utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego 
w Przeźmierowie u zbiegu ulic Rynkowa i Kościelna,

- zakup taboru autobusowego wraz z wyposażeniem istnie-
jącego taboru w tablice informacji pasażerskiej (4 szt),

- promocja transportu publicznego.

Projekt ten otrzymał unijne wsparcie w wysokości 85 % do-
finansowania. Koszt autobusów z kompletnym urządzeniem to 
kwota 4 mln 270 tysięcy zł.

~ ARz

Nowe autobusy są już nasze!

Na placu budowy Zespołu Szkół Technicznych Tar-
nowo Podgórne trwają prace. Jak zapewnia Wyko-
nawca – firma Democo Poland – wszystkie zada-

nia są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem. 
Równolegle Gmina kontynuuje rozmowy z przedsię-

biorcami, którzy chcą wspierać Gminę w rozwijaniu 
szkolnictwa branżowego poprzez wyposażanie klas w spe-
cjalistyczny sprzęt czy organizowanie praktyk i staży dla 
uczniów i absolwentów. Trwa także opracowywanie stra-
tegii promocji Zespołu Szkół Technicznych wśród poten-
cjalnych uczniów i ich rodziców. 

Rozpoczęcie nauki w Szkole Branżowej i Technikum 
zaplanowano na 1 września 2020 r.

 ~ ARz

Zgodnie z harmonogramem

Wójt przekazuje kluczyki Prezesowi TPBUS Waldemarowi Wereszczyń-
skiemu



6    | sąsiadka~czytaj | styczeń 2019
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Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na bu-
dowę kortów tenisowych

Sady
Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
pozwolenia na budowę ul. Malwowej

Swadzim
Trwa projektowanie dróg osiedlowych

Zakończono rozbudowę świetlicy i przekazano do użytku

Sierosław
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę II etapu 
ścieżki pieszo- rowerowej do Lusówka

Zakończono remont nawierzchni ul. Krętej

Rewitalizacja Pałacu: otrzymaliśmy pozwolenie na bu-
dowę

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

Trwa projektowanie kortów tenisowych

Trwa budowa II etapu ścieżki pieszo-rowerowej w ul. 
Cichej

Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
zezwolenia na przebudowę ul. Malwowej i Pl. Margaretek

Opracowano dokumentację na budowę alei pieszo-ro-
werowej Park 700-lecia – Termy

Podpisano umowę z wykonawcą na budowę ścieżki ro-
werowej do Góry (od ronda im. T. Mazowieckiego do ul. 
Żurawinowej)

Wysogotowo
Trwa projektowanie ul. Pszennej 

Pozostałe
Trwa budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie 
Podgórnym 

Trwa budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Trwa opracowanie dokumentacji projektowych oraz bu-
dowa oświetlenia ulicznego w różnych częściach gminy

Zakończono prace związane z wykonaniem instalacji c.o. 
oraz montażem pieców c.o. na gaz w budynkach komu-
nalnych

Trwają badania termowizyjne budynków

Trwają wizje lokalne i zawieranie umów na wykonanie 
instalacji fotowoltaicznych

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Nadal zbieramy informacje 
o Powstańcach

W dwóch ostatnich numerach „Sąsiadki-Czytaj” prezentowaliśmy informa-
cje zebrane przez Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie na 
temat uczestników Powstania Wielkopolskiego, związanych w jakikol-

wiek sposób z naszą Gminą. Lista ta jest też już dostępna na stronie internetowej 
www.muzeumlusowo.pl 

W ślad za tą publikacją do muzeum zaczęły spływać informacje od rodzin Po-
wstańców, a kilkanaście osób osobiście przyjechało do Lusowa, żeby podzielić się 
wspomnieniami i rodzinnymi pamiątkami. 

Informacje zbieramy nadal, dlatego zapraszamy do kontaktu z Muzeum w Luso-
wie – ocalmy od zapomnienia pamięć o naszych Powstańcach! 

~ ARz
Muzeum Powstańców Wielkopolski im. Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego
ul. Ogrodowa 3a, 62-080 Lusowo, www.muzeumlusowo.pl, tel. 61 814 69 52

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH 2019 ROK
UWAGA – wszystkie zebrania rozpoczynają się o 18.00, za wyjątkiem 

Tarnowa Podgórnego (o 17.00) i Chyb (18.15).

DATA MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE ZEBRANIA

28 stycznia (poniedziałek) Batorowo Świetlica
30 stycznia (środa) Baranowo Świetlica
31 stycznia (czwartek) Swadzim Świetlica
5 lutego (wtorek) Chyby Szkoła Podstawowa  

w Baranowie  
6 lutego (środa) Góra Świetlica
7 lutego (czwartek) Rumianek Świetlica
12 lutego (wtorek) Lusówko Świetlica
13 lutego (środa) Sierosław Świetlica
14 lutego (czwartek) Sady Świetlica
19 lutego ( wtorek) Kokoszczyn Świetlica
20 lutego (środa) Przeźmierowo Hala sportowa OSiR
21 lutego (czwartek) Tarnowo Podgórne Sala GOK „Sezam”
27 lutego (środa) Lusowo Świetlica
28 lutego (czwartek) Jankowice Świetlica
7 marca (czwartek) Ceradz Kościelny Świetlica
13 marca (środa) Wysogotowo Świetlica

Zebrania wiejskie – z wyborami 
Sołtysa i Rad sołeckich

Przypominamy o zaproszeniu na zebrania wiejskie, skierowanym przez Wójta 
Tadeusza Czajkę do mieszkańców. Terminy spotkań w poszczególnych miej-
scowościach prezentujemy poniżej – uwaga: zmieniło się miejsce zebrania 

w Chybach: teraz to aula Szkoły Podstawowej w Baranowie. 
W programie – oprócz rozmów na temat aktualnych spraw miejscowości i przed-

stawienia planów na najbliższy rok – wybory sołtysów i członków rad sołeckich. 
Zapraszamy!

~ ARz
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~ aktualności

W piątek, 4 stycznia, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
Tadeusz Czajka przekazał Komendantowi Komisa-
riatu w Tarnowie Podgórnym Mirosławowi Gogoł-

kowi kluczyki do nowego auta, zakupionego dla Policji w Tar-
nowie Podgórnym. W spotkaniu uczestniczyli także: Zastępca 
Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu Piotr Gruszka, 
Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Komen-
dzie Miejskiej Policji w Poznaniu Norbert Wożniak, I Zastęp-
ca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat, II Zastępca Wójta Piotr 
Kaczmarek oraz Skarbnik Gminy Katarzyna Jackowiak. 

Na ręce Zastępcy Komendanta Miejskiego Wójt przekazał 
także 15 latarek służbowych, które będą służyć przede wszyst-
kim policjantom Wydziału Ruchu Drogowego. 

Na zakup auta Gmina przekazała w 2018 r. 42 500 zł, co 
stanowiło połowę kosztów zakupu samochodu. Ale nie jest to 
jedyna forma finansowego naszego samorządowego wsparcia 
Policji. Gmina przeznaczyła także 1,5 mln zł na remont Ko-
misariatu Policji w Tarnowie Podgórnym. – Chcemy zapewnić 
jak najlepsze warunki pracy policjantom pracującym na tere-
nie Gminy Tarnowo Podgórne – mówi Wójt Tadeusz Czajka. 
– Wierzę, że również w ten sposób wpływamy na poprawę bez-
pieczeństwa naszych mieszkańców i przedsiębiorców.

Remont rozpoczął się jesienią ubiegłego roku. Na czas pro-
wadzenia prac tarnowski Komisariat został przeniesiony do 
Ceradza Kościelnego, do budynku tzw. starej szkoły przy ul. 
Bukowskiej 3 (numery tel. pozostały bez zmian – 61 84 148 60 
lub 997).   ~ ARz

Tarnowscy policjanci mają nowy samochód

Na Walnym Zgromadzeniu Człon-
ków Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań Wójt Tadeusz Czajka zo-

stał wybrany Wiceprezesem Zarządu. Ze-
branie odbyło się 18 grudnia w Poznaniu.

Zarząd Stowarzyszenia jest 5-osobo-
wy: Prezesem jest zawsze Prezydent 
Poznania, jedno z stanowisk Wicepre-
zesa przynależy Staroście Powiatu Po-
znańskiego, drugi Wiceprezes oraz dwo-
je Członków Zarządu jest wybieranych 
spośród samorządowców reprezentują-
cych 21 gmin – członków Stowarzysze-
nia. Wójt Tadeusz Czajka został wybrany 
na Wiceprezesa stosunkiem głosów 15:5. 

– Realizując duże lokalne inwestycje 
wiemy, że ich oddziaływanie wykracza 
znacznie poza granice gmin. Dlatego 

ubiegając się o zewnętrzne wsparcie ko-
lejnych działań, np. przez środki unijne, 
chcemy reprezentować większą siłę, a co 
za tym idzie mieć większe szanse na po-
zyskanie dofinansowania. taką rolę peł-
ni Stowarzyszenie Metropolia Poznań – 
podkreśla Wójt Tadeusz Czajka. – Nie 
ukrywam, że moje miejsce w Zarządzie 
gwarantuje możliwość uwzględniania in-
teresów Gminy Tarnowo Podgórne reali-
zowania Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych, tzw. ZIT-ów. 

W ramach ZIT otrzymaliśmy już 
wsparcie dla rozwoju transportu publicz-
nego (autobusowego) na terenie naszej 
Gminy, a także – w ramach rewitalizacji 
zabytkowych obiektów na cele publiczne 
– dofinansowanie remontu Pałacu Janko-

wice. Ponadto Stowarzyszenie Metropo-
lia Poznań realizuje projekt „Kolej Me-
tropolitalna”.

Rozpoczynając pełnienie funkcji Wi-
ceprezesa na wczorajszym Walnym 
Zgromadzeniu Wójt Tadeusz Czajka za-
proponował konsolidację lokalnych dzia-
łań na rzecz poprawy jakości powietrza. 
– Wymieniajmy się dobrymi praktykami 
w ramach Metropolii – zachęcał Wójt. 
– Powinniśmy też, jako jedna duża or-
ganizacja, ubiegać się o dofinansowanie 
zewnętrzne dla gminnych programów an-
tysmogowych.

Obecnie Zarząd Stowarzyszenia Me-
tropolia Poznań tworzą:

·  Prezes Zarządu – Jacek Jaśko-
wiak, Prezydent Miasta Poznania,

·  Wiceprezes Zarządu – Jan Grab-
kowski, Starosta Powiatu Poznań-
skiego, 

·  Wiceprezes Zarządu – Tadeusz 
Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Pod-
górne,

·  Członek Zarządu – Włodzimierz 
Kaczmarek, Burmistrz Miasta 
i Gminy Szamotuły,

·  Członek Zarządu – Marian Szku-
dlarek, Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz

~ ARz

Wójt wiceprezesem Metropolii

Od lewej: Marian Szkudlarek, Jan Grabkowski, Jacek Jaśkowiak, Tadeusz Czajka
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~ aktywni lokalnie

„Aktywny Lokalnie”
dla Pana

dla Pana Krzysztofa Bartosika

Radny Gminy Tarnowo Podgórne V, VI i VII kadencji, w latach 
2006 – 2018. 

Zaangażowany w skuteczne rozwiązywanie problemów spo-
łeczności lokalnej. Inicjator działań zmierzających do rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego w naszej Gminie oraz do wzrostu 
poczucia wspólnej odpowiedzialności za naszą małą ojczyznę. 

Animator życia lokalnego. Jako pomysłodawca i główny orga-
nizator corocznych otwartych spotkań mieszkańców osiedla Ru-
binowego w Baranowie dąży do nawiązywania i zacieśniania są-
siedzkich więzi, uważając je za podstawę działań lokalnych.

Oddany i zaangażowany wolontariusz. Gorąco wspiera dzia-
łalność Stowarzyszenia „Dar Serc”, szczególnie związaną ze 
współpracą z polonią zagraniczną, zamieszkałą na Litwie w Re-
jonie Solecznickim – w gminie partnerskiej Gminy Tarnowo Pod-
górne. Od 2006 r. uczestniczył we wszystkich wyjazdach z pomocą 
rzeczową do tamtejszych polskich placówek edukacyjnych i domu 
dziecka. 

Zaangażowany w życie społeczności lokalnej Gminy Tarnowo 
Podgórne, w szczególności Baranowa i Przeźmierowa, zawsze 
chętnie dzieli się swoją wiedzą i samorządowym doświadczeniem.

Dobrze jest zacząć  
rok muzycznie
Tradycyjnie Koncert Noworocz-

ny jest okazją do spotkania się 
nas, mieszkańców Gminy i  do 

wspólnego muzycznego powitania roz-
poczętego niedawno roku. Pomaga nam 
w tym Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Gminy Tarnowo Podgórne pod dyrekcją 
Pawła Joksa. Tegoroczny, XV Koncert 
Noworoczny odbył się 12 stycznia w 
hali OSiR w Tarnowie Podgórnym.

Otwierając Koncert Wójt Tadeusz 
Czajka przypominał najważniejsze wy-
darzenie ubiegłego roku – wybory sa-
morządowe. Podziękował za bardzo 
mocne poparcie udzielone mu przez 
mieszkańców. Przedstawił także priory-
tetowe zadania na 2019 r., wśród których 
za najważniejsze wymienił inwestycje 
oświatowe (przebudowę Szkoły Pod-
stawowej w Przeźmierowie i budowę 
Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo 
Podgórne), rozwijanie działań proekolo-
gicznych oraz opracowanie programów 

zdrowotnych – in vitro i rehabilitacji dla 
seniorów. 

Po raz siódmy pierwszą część Koncer-
tu wypełnia Gala Aktywni Lokalnie. W 
jej trakcie Wójt wyróżnia osoby, które w 
sposób szczególny wyróżniają się pracą 
społeczną. W tym roku tytuły otrzymali: 
Marian Walczak, Jerzy Papych i Krzysz-
tof Bartosik (laudacje na cześć nagro-
dzonych zamieszczamy poniżej). Każdy 
z laureatów, oprócz statuetki, otrzymał 
także muzyczną dedykację w wykona-
niu Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Tę 
część koncertu zakończył toast nowo-
roczny wygłoszony przez Wójta.

W drugiej części orkiestra zabrała nas 
w muzyczną podróż po świecie bajek. 
Usłyszeliśmy utwory znane najmłod-
szym i tym nieco starszym – z „Aka-
demii Pana Kleksa”, „Krainy Lodu”, 
„Króla Lwa” i innych bajek Disney’a. 
Na scenie wystąpiły solistki: Julia Mróz, 
Amelia Kurantowicz, Hanna Sztachań-

ska i Sara Lewoczko. A wieczór zakoń-
czył Marsz Radeckiego, uświetniony 
występem Mażoretek przygotowanych 
przez Gabrielę Drewniak. 

~ ARz 
Dziękujemy Centrum Ogrodniczemu 

Jucca i Kwiaciarni Róża za przygotowa-
nie dekoracji kwiatowych podczas Kon-
certu, a firmie Strauss Cafe Poland – za 
serwis kawowy.
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~ aktywni lokalnie

„Aktywny Lokalnie”
dla Pana

dla Pana Mariana Walczaka

Radny Gminy Tarnowo Podgórne VI i VII kadencji, w latach 2010 
– 2018. Zaangażowany w życie społeczności lokalnej Gminy Tarnowo 
Podgórne, w szczególności Lusowa.

Od 1990 r. nieprzerwanie pełni funkcję sołtysa Lusowa, godnie re-
prezentując jej mieszkańców, dbając o wygląd i rozwój miejscowości. 

Miłośnik Jeziora Lusowskiego – z troską i zaangażowaniem czuwa 
nad optymalnym zagospodarowaniem jego przestrzeni przy poszano-
waniu unikalnego charakteru tego zbiornika i jego otoczenia. 

Całe życie związany z ochotniczą strażą pożarną. Mając 12 lat za-
wiązał i prowadził młodzieżową drużynę pożarniczą. Od 1978 r. pełni 
funkcję komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lusowie, obec-
nie w stanie spoczynku. Współtworzył wodne służby OSP, czuwają-
ce nad bezpieczeństwem wypoczywających nad Jeziorem Lusowskim. 
W uznaniu społecznych działań na rzecz promocji pożarnictwa został 
wyróżniony medalem „Zasłużony dla województwa poznańskiego” 
oraz Złotą Odznaką „Zasłużony dla pożarnictwa”.

Uczestniczy w codziennym życiu parafii w Lusowie, pomagając 
również w przygotowaniu kościelnych uroczystości. 

Jest chodzącą encyklopedią wiedzy o Lusowie – jego historii i 
mieszkańcach.

„Aktywny Lokalnie”
dla Pana

dla Pana Jerzego Papycha

Od 40 lat, przez 10 kadencji, pełni funkcję sołtysa Rumian-

ka. Jest zawsze blisko mieszkańców, doskonale zna ich proble-

my i oczekiwania, zawsze chętnie służy pomocą i wsparciem.  

Będąc radnym Gminy Tarnowo Podgórne II kadencji 

(1994 – 1998) tworzył podstawy samorządności. Organizo-

wał pierwsze społeczne komitety mieszkańców. Dzięki tej or-

ganicznej i wytrwałej pracy Rumianek jest dzisiaj miejscem 

przyjaznym dla mieszkańców, atrakcyjnym również dla osób 

chcących zamieszkać na terenie naszej Gminy.

Orędownik integracji międzypokoleniowej i współpracy są-

siedzkiej. Zachęca do współpracy lokalne organizacje poza-

rządowe i grupy nieformalne. Zawsze otwarty na ciekawe ini-

cjatywy, wspiera nowe projekty, pomysły i propozycje.

Uważa, że wspólne działanie mieszkańców jest najlepszą 

drogą do rozwoju miejscowości.
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~ wośp

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w na-
szej Gminie. Zbieraliśmy pieniądze na zakup no-
woczesnego sprzętu dla specjalistycznych szpitali 

dziecięcych.
Od samego rana, wbrew niepogodzie, na ulicach Gminy 

kwestowało 196 wolontariuszy z kolorowymi puszkami (całe 
szczęście mogli liczyć w Tarnowie Podgórnym na gorący po-
siłek w „Tarnowskim Łączniku” czy w „Bistro u Grzegorza” 
oraz na gorące napoje w „Żabce” przy ul. Poznańskiej!).

O 10.00 w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie nad grami 
pochylili się sympatycy gier planszowych, których zapraszała 
Fundacja Free Time. Chwilę później z parkingu przy szkole 
ruszyła rowerowa „Ekipa Filipa dla WOŚP” w rajdzie zorga-
nizowanym przez Stowarzyszenie „Jeździmy dla Filipa” – do 
Tarnowa Podgórnego, przez Lusowo i Jankowice pojechało 
blisko 70 osób. 

W tym samym czasie na ulice Tarnowa Podgórnego ruszyli 
z kijkami i oczywiście z puszką członkowie i sympatycy Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. 

Punktualnie w południe rozpoczęły się zmagania sportowe 
dla WOŚP.  Na Tarnowskich Termach dla WOŚP bito rekordy 
w największej liczbie przepłyniętych basenów (najlepsza pani 
pokonała 8 550 m, a pan – 5 000 m). 

W Piwnicy pod Termami prosiliśmy o przebiegnięcie jak 
najdłuższego dystansu na bieżni (najlepsze wyniki to: panie – 
10,2, 5,2 i 5,1 km, panowie – 17,2, 15,5 i 10,4 km).

Na kręgielni Vector w Tarnowie Podgórnym ruszył turniej 
kręglarski dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Równolegle od-
bywały się też tam licytacje wystawionych na rzecz WOŚP 
fantów.

Na plaży w Lusowie spotkały się nasze gminne morsy i ich 
przyjaciele. Po solidnej rozgrzewce, wśród okrzyków licznie 
zgromadzonej publiczności, ochoczo weszli do wody. Na za-
kończenie wydarzenia Restauracja Leśny Zakątek z Lusowa 
zapewniła wszystkim gorącą grochówkę. 

Również w południe rozpoczął się VI Bieg dla WOŚP na 
Stadionie GKS w Tarnowie Podgórnym, który zorganizowała 
ekipa Tarnowo Biega i Biegu Lwa. Niespodzianką był udział 
muzyka Jacka MEZO Mejera, który też przebiegł kilka stadio-
nowych kółek. Mimo zimna i deszczu w Biegu uczestniczyło 
333 biegaczy – to rekord frekwencji!

Po raz pierwszy Wielka Orkiestra zagościła w Pałacu Jan-
kowice – tu można było wziąć udział w grze terenowej, po-
słuchać koncertu kolęd, a także zwiedzić Pałac i poznać jego 
historię.

Sympatycy gry karcianej w kopa spotkali się w OSiR Tar-
nowie Podgórnym na kolejnym wielkoorkiestrowym turnieju 
– tradycyjnie nie było nagród, a wpisowym był datek do pusz-
ki WOŚP.

Na wielkoorkiestrowe Strzelanie zaprosiło nasze Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie – każdy mógł sprawdzić celność swojego 
oka, chętnych nie brakowało!

Warto też zauważyć, że w naszej Orkiestrze zagrali także 
uczestnicy Turnieju o Super Puchar Wielkopolski Wójta Gmi-
ny Tarnowo Podgórne w Przeźmierowie  (zorganizowanygo 
przez Wielkopolską Ligę Kopa Sportowego), przekazując 
część wpisowego i dorzucając się do puszki z czerwonym ser-
duszkiem. 

O 14.30 na hali sportowej OSiR w Tarnowie Podgórnym  ru-
szył nasz lokalny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
i od razu bardzo mocnym akcentem – koncertem zespołu Dead 
Pixels. Potem przed sceną pokaz dał olimpijczyk Karol Robak 
z kolegami. Dzieci (i dorosłych) rozbawił duet klaunów cyrko-
wych Ruphert i Rico z The Clown Circus Show.  Na scenie zo-
baczyliśmy też Teatr Tańca Sortownia i jego szkółkę. A występ 
młodego trębacza z Lusowa Maurycego Majewskiego w towa-
rzystwie Jacquesa de Chiffon poprzedził koncert gwiazdy Jac-
ka  MEZO Mejera. Ponadto można było skosztować smakowi-
tości od seniorów z Tarnowa Podgórnego, wybrać książkę w 
Kąciku Wędrującej Książki prowadzonym przez Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, zabawić się klockami Lego od Bricks4Kids 
czy spróbować szczęścia na loterii fantowej. Na badania le-
karskie zapraszało Stowarzyszenie Dar Serc, a ratownicy ze 
grupy Trójząb Neptuna pokazywali jak prawidłowo udzielać 
pierwszej pomocy. Działo się!

Zawsze najwięcej emocji budzą licytacje – w tym roku pro-
pozycji było tak dużo, że spontanicznie przeprowadziliśmy 
dwie dodatkowe licytacje! Wszystkie fanty znalazły nabyw-
ców, a tanio ich nie oddaliśmy! Wystawiona przez Wójta moż-
liwość udziału w wyprawie do Palmir (na siedzeniu pasażera 
na motocyklu prowadzonym przez Wójta!) ostatecznie „po-
szła” za 400 zł, kursy bezpiecznej jazdy wystawione przez 

Zagraliśmy całym sercem!
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~ budżet

Zdecydowaną większością głosów (19 radnych za, 2 – 
wstrzymujących się) Rada Gminy uchwaliła budżet 
Gminy Tarnowo Podgórne na 2019 r. Zgodnie z zało-

żeniami dochody Gminy zaplanowano na ponad 243 mln zł, 
a wydatki na blisko 253 mln zł, w tym wydatki majątkowe na 
poziomie blisko 55 mln zł.  Głosowanie odbyło się 27 grudnia, 
na ostatniej w tym roku sesji Rady Gminy. Było ono zwieńcze-
niem wymaganej procedury uchwalania budżetu, m.in. radni 
zapoznali się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Ob-

rachunkowej i komisji stałych Rady Gminy o przedłożonym 
projekcie.

Ponad 15 mln nasza Gmina odprowadzi do budżetu pań-
stwa, jako tzw. podatek janosikowy. Najwięcej pieniędzy (po-
nad 40 procent całego budżetu) przeznaczono na oświatę i wy-
chowanie, m.in. na największe inwestycje w tym obszarze: 
przebudowę Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie i budowę 
Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne.  

~ ARz

Budżet uchwalony

Oświata i wychowanie
108 773 831,31

Gospodarka komunalna i 
mieszkaniowa
19 493 126,13 Transport i łączność

28 419 662,16 Administracja publiczna
20 909 941,01

Ochrona zdrowia
1 393 668,86

Pomoc społeczna
31 645 642,99

Kultura i ochrona 
dziedzictwa nar.
11 608 395,64

Kultura fizyczna
8 434 647,08

"Janosikowe"
15 276 041,00

Bezpieczeństwo publiczne
2 697 096,65Pozostałe

3 812 648,80
Rolnictwo

1 122 802,00

Budżet Gminy Tarnowo Podgórne 2019

Grupę Karlik za 1 400 i 1 300 zł, reklama w „Sąsiadce-Czytaj” 
– 1 600 zł, a autobus TPBUS za 17 000 zł (ostateczna kwota 
zostanie przekazana na nasze konto po odliczeniu podatków i 
opłat)! 

W dniu zamykania tego numeru na naszym wielkoorkie-
strowym koncie było 136 638,86  zł, ale sztab nadal liczy. 
Ostateczną kwotę podamy w przyszłym numerze „Sąsiadki-
-Czytaj”. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w jaki-
kolwiek sposób w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. I chociaż dzisiaj radość wielkoorkiestrowego grania 
miesza się ze smutkiem, to zapewniamy, że całym sercem je-
steśmy i będziemy z Orkiestrą!

~ ARz

Niektóre zebrane kwoty:
Plaszówkomania – 768,14 zł
Rajd „Ekipa Filipa dla WOŚP” – 578,90 zł 
UTW – 1 719 zł
Morsowanie – 1 323 zł 
Kręgielnia Vector – 4 642,50 zł
Pałac Jankowice – 803,30 zł
Kurkowe Bractwo Strzeleckie – 1 160 zł
Koło Seniora Tarnowo Podgórne – 2 010 zł
Koło Seniora Przeźmierowo – 944 zł
Bieg dla WOŚP – 6 714 zł
Loteria – 5 000 zł
licytacje – 25 751 zł (bez autobusu)
Dmuchańce – 1 248 zł
Lew Tarnuś – 1 465,12 zł
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27 listopada 2018 r. Rada Gminy 
Tarnowo Podgórne uchwaliła 
stawki podatków lokalnych 

na 2019 r., w kształcie zaproponowanym 
przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 
Tadeusza Czajkę. Poniżej krótkie omó-
wienie poszczególnych podatków.

Podatek od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości za-

warte są w uchwale Rady Gminy Tarno-
wo Podgórne Nr II/30/2018 w sprawie 
stawek podatku od nieruchomości na rok 
2019. Uchwalone stawki są na poziomie 
lat 2016-2018. 

Oto przykładowe stawki:
- od budynków mieszkalnych lub ich 

części – 0,61 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej,

- od budynków lub ich części związa-
nych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej - 20,88 zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

- od gruntów związanych z działalno-
ścią gospodarczą bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków – 0,76 zł od 1 m2 powierzch-
ni,

- od gruntów pozostałych, w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności organizacji pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,33 zł od 1m2 powierzchni. 

Należy podkreślić, iż stawki obowią-
zujące w naszej Gminie na rok 2019 są 
niższe od stawek maksymalnych ogło-
szonych przez Ministra Finansów na rok 
2019 (Obwieszczenie Ministra Finansów 
z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych w 2019 r. – M.P. z 2018 
r. poz. 745). 

Podatek rolny
Dla obliczenia podatku rolnego na rok 

2019 stosowana będzie uchwała Rada 
Gminy Tarnowo Podgórne Nr II/29/2018 
o obniżeniu do kwoty 48 zł ceny skupu 1 
dt żyta. Obliczony na tej podstawie poda-
tek rolny za 1 ha przeliczeniowy wynosić 
będzie 120 zł. Wysokość podatku rolne-
go nie uległa zmianie od roku 2012.

W Komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 18 paź-
dziernika 2018 r. średnia cena skupu żyta 
za okres jedenastu kwartałów poprzedza-
jących kwartał poprzedzający rok podat-
kowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt. (MP 

z 2018 r. poz. 1004). Obliczony na tej 
podstawie podatek w roku 2019 wyniósł-
by 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Formularze podatkowe
Wzory formularzy IN-1, IR-1, IL-1, 

które wypełniają osoby fizyczne, zawiera 
uchwała Nr LXII/967/2018 Rady Gmi-
ny Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerw-
ca 2018 r. Natomiast wzory formularzy 
DN-1, DR-1, DL-1 zawarte są w uchwa-
le Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr 
XXXIV/532/2016 z dnia 15 listopada 
2016 r. w sprawie określenia wzorów for-
mularzy informacji i deklaracji podatko-
wych. Stosowne wzory można znaleźć na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Tar-
nowo Podgórne.

Podobnie, jak w roku ubiegłym, termin 
składania deklaracji DN-1, dotyczący 
osób prawnych, mija 31 stycznia 2018 r. 
Tego też dnia mija termin płatności po-
datku od nieruchomości za styczeń obli-
czony w deklaracji podatku od nierucho-
mości.

Podatek od posiadania środków 
transportowych

Na rok 2019 poszczególne stawki po-
datkowe zawiera uchwała Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne Nr II/31/2018 w spra-
wie stawek podatku od środków trans-
portowych. Stawki te są ustalone na po-
ziomie stawek obowiązujących w latach 
2016-2018.

 Właściciele pojazdów podlegają-
cych opodatkowaniu winni złożyć (bez 
wezwania) deklaracje na podatek od 
środków transportowych DT-1 do dnia 
15 lutego 2019 r.. Formularze DT-1 i Za-
łącznik do deklaracji DT-1 zawiera Roz-
porządzenie Ministra Finansów z dnia 
19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru 
deklaracji na podatek od środków trans-
portowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025). 
Formularz DT-1 oraz załącznik można 
znaleźć na stronie www. tarnowo-pod-
gorne.pl

Podatnicy podatku od posiadania środ-
ków transportowych wpłacają (bez we-
zwania) należny podatek na indywidual-
ny wirtualny rachunek bankowy. Termin 
płatności I raty za rok 2019 mija 15 lu-
tego.

Stawki opłaty targowej
Uchwałą Nr II/32/2018 Rada Gminy 

Tarnowo Podgórne wprowadziła i usta-
liła stawki opłaty targowej na rok 2019 
– osoby fizyczne, osoby prawne oraz jed-

nostki organizacyjnych niemające oso-
bowości prawnej, dokonujące sprzedaży 
na targowiskach uiszczać będą na terenie 
gminy opłatę targową. Wysokość opła-
ty targowej nie uległa zmianie i jest taka 
sama od sześciu lat. 

Opłata za odpady komunalne
W roku 2019 zmianie uległa wyso-

kość opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. Stawka opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, 
jeżeli odpady nie są zbierane i odbiera-
ne w sposób selektywny wynosi 30 zł od 
osoby za każdy miesiąc. Natomiast staw-
ka opłaty , gdy odpady są zbierane i od-
bierane w sposób selektywny wynosi 15 
zł od osoby za miesiąc. 

Uchwałą Nr II/35/2018 Rada Gminy 
Tarnowo Podgórne wprowadziła rów-
nież nowe terminy uiszczania opłaty za 
odpady komunalne. W roku 2019 opłata 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi uiszczana będzie raz w kwartale, 
do dnia 15. drugiego miesiąca kwartału. 
I tak: za I kwartał – do 15 lutego, za II 
kwartał – do 15 maja, za III kwartał – do 
15 sierpnia, za IV kwartał – do 15 listo-
pada 2019 r..

Opłatę tę uiszcza się na indywidualny 
rachunek bankowy , wskazany w zawia-
domieniu, które zostało wysłane do każ-
dego zobowiązanego w drugiej połowie 
grudnia 2018 r.. 

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe 
wzory deklaracji o wysokości opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi. Uwaga: jeżeli na nieruchomości, od 
której naliczana jest opłata za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, nie wy-
stąpiły żadne zmiany mające wpływ na 
wysokość opłaty, to nie należy składać 
nowej deklaracji. 

W przypadku jakichkolwiek proble-
mów pracownicy Wydziału Podatków 
Lokalnych służą niezbędną informacją 
i pomocą.

Stosowne uchwały oraz wzory infor-
macji i deklaracji można znaleźć na stro-
nie www. tarnowo-podgorne.pl.

~ Aleksandra Wiśniewska 
kierownik Wydziału Podatków Lokalnych

Decyzje wymiarowe na rok 2019 
w sprawie wymiaru podatku od nieru-
chomości , podatku rolnego oraz leśnego 
będą dostarczane przez Pocztę Polską na 
przełomie stycznia i lutego 2019 r. 

Podatki lokalne w 2019 roku
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Zimowe utrzymanie dróg
Odpowiedzialny  Numer telefonu

Drogi gminne Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM
Stanisław Bączyk – Kierownik Czystości i Porządku

61 814 64 30 wew. 434, 441
po godz. 15 wew. 432 
tel. kom. 507 024 042 

Droga krajowa 
nr 92

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddz. w Poznaniu, Rejon w Nowym Tomyślu  

Obwód Drogowy Swadzim
Henryk Buraczyk, Aleksander Wójcik

61 814 22 61
tel. kom. 698 629 861
tel. kom. 698 629 702

sprawy operacyjne firma ZABERD
p. Jakub Morkowski 516 008 642 

Drogi  
wojewódzkie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu

nr 184 – RDW Szamotuły, ul. Powstańców Wlkp. 75
nr 307 – RDW Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 42

61 820 52 25
Dyż. zimowego utrzymania
61 826 50 98; 61 225 81 17

Drogi powiatowe
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu  

– Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM
Stanisław Bączyk – Kierownik Czystości i porządku

Dyż. zimowego utrzymania
508 236 315

Przedsiębiorcy prowadzący handel 
detaliczny, jak i gastronomicz-
ny wyrobami alkoholowymi są 

zobowiązani do złożenia oświadczenia 
o wartości sprzedaży poszczególnych 
rodzajów napojów za 2018 r. w nieprze-
kraczalnym terminie do 31 stycznia 
2019 r. (wartość sprzedaży jest to kwo-
ta należna sprzedawcy za sprzedane na-
poje alkoholowe z uwzględnieniem po-
datku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego na podstawie dokumentów 
księgowych, a nie wartości szacunko-
wej).

Również w nieprzekraczalnym terminie 
do 31 stycznia 2019 r. należy uiścić opła-
tę za korzystanie z tych zezwoleń, sto-
sownie do wartości sprzedaży wykazanej 
w oświadczeniu za 2018 r. za cały rok lub 
w trzech równych ratach w nieprzekra-
czalnym terminie: I rata – do 31 stycznia 
2019 r., II rata – do 31 maja 2019 r. i III 
rata – do 30 września 2019 r. Natomiast 
w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego 
ważności opłaty, o których mowa poniżej, 
dokonuje się w wysokości proporcjonal-
nej do okresu ważności zezwolenia.

Opłaty kształtują się następująco:
1. Podstawowa:
a) 525 zł na sprzedaż napojów zawiera-

jących do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b) 525 zł na sprzedaż napojów zawie-

rających powyżej 4,5% do 18% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa),

c) 2 100 zł na sprzedaż napojów zawie-
rających powyżej 18% alkoholu.

2. Opłatę, o której mowa w pkt. 1 
przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na-
pojów alkoholowych w punkcie sprzeda-
ży, w którym roczna wartość w roku po-
przednim przekroczyła:

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

b) 37 500 zł dla napojów alkoholo-
wych o zawartości od 4,5% do 18% alko-
holu - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej 
wartości sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim,

c) 77 000 zł dla napojów alkoholo-
wych o zawartości powyżej 18% alko-
holu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej 
wartości sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim.

3. Przedsiębiorcy, których roczna war-
tość sprzedaży poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych nie przekroczyła 
wartości, o których mowa w pkt. 2, wno-
szą opłatę w wysokości 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 przyj-
mującego wpłatę lub przelew.

5. Warunkiem prowadzenia sprzeda-
ży wyrobów alkoholowych jest posiada-
nie przez przedsiębiorcę kopii złożonego 

oświadczenia potwierdzonej przez tutej-
szy urząd oraz posiadanie odpowiednie-
go dowodu potwierdzającego dokonanie 
opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Uwaga: wniesienie opłaty odbywa się 
bez uprzedniego wezwania. Opłata wnie-
siona po terminie skutkuje wygaszeniem 
zezwoleń. W takim przypadku o ponow-
ne wydanie zezwoleń przedsiębiorca 
może się ubiegać nie wcześniej niż po 
upływie 6 miesięcy od dnia wydania de-
cyzji o ich wygaśnięciu.

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 
115, 62-080 Tarnowo Podgórne – rachu-
nek bankowy w ING Bank Śląski S.A. 
Oddział Poznań nr rachunku 32 1050 
1520 1000 0024 3672 4641.

Wzór wniosku jest dostępny w Wydzia-
le Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy 
(ul. Poznańska 94, bud C, pok. 25) oraz 
na stronie internetowej  www.tarnowo-
-podgorne.pl w zakładce Dla przedsię-
biorców.

Bliższych informacji na powyższy te-
mat udziela Daria Kwiatkowska tel. 61 
89 59 204  daria.kwiatkowska@tarno-
wo-podgorne.pl 

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2137 z późniejszymi zmianami)

~ ARz (info WSO)

Informacja o zezwoleniach „alkoholowych”
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Prowadzisz żłobek lub klub malucha? Wraz z początkiem 
nowego roku masz świeże pomysły na rozszerzenie za-
kresu swojej oferty opiekuńczej? A może chcesz zwięk-

szyć poziom świadczonych usług? Szukasz kapitału, który po-
mógłby Ci w realizacji celu? Jest szansa, aby plany wcielić 
w życie, a inwestycje zrealizować bez nadwyrężania firmo-
wego rachunku bankowego. W jaki sposób? Otóż Instytucja 
Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego 2014+ (WRPO 2014+) opublikowała harmonogram 
naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym, 
dzięki czemu wiemy jakiego rodzaju działań można się spo-
dziewać w roku 2019 w zakresie wsparcia dla żłobków i klu-
bów dziecięcych. W ramach poddziałania 6.4.1 WRPO 2014+ 
– Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku 
pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, pojawi się moż-
liwość uzyskania bezzwrotnych środków w formie dotacji – 
przewidywany termin naboru wniosków to maj 2019. Jest to 
jednak termin orientacyjny. Osoby zainteresowane wzięciem 
udziału w naborze powinny śledzić informacje w tym za-
kresie, najlepiej już od marca (w ubiegłym roku kalendarzo-
wym ogłoszenie pojawiło się właśnie w marcu) pod adresem: 
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory

Jakie wymagania należy spełnić, aby zwiększyć swoje szan-
se na uzyskanie dotacji? Na jakie cele będzie można przezna-
czyć środki? Aby ułatwić Państwu podjęcie decyzji o starcie 
w naborze, przygotowaliśmy skrót informacji z ubiegłorocz-
nego konkursu, dotyczącego 6.4.1 WRPO 2014+. Jednak pa-
miętać należy, że zanim pojawi się kolejny nabór, wytyczne 
w tym zakresie mogą się nieznacznie zmienić. Mimo wszystko 
można już teraz wstępnie przygotować się do udziału w kolej-
nym rozdaniu. 

Kto może złożyć wniosek? 
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie podmioty z wy-

łączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności go-
spodarczej lub oświatowej. 

Kwoty
Poziom dofinansowania całkowitego, wydatków kwalifiko-

walnych na poziomie projektu wynosi do 90% (oczywiście 
od kwoty netto). Wymagany wkład własny to 10% wartości 
projektu. Zaś minimalna wartość projektu powinna wynosić 
50 000 PLN. Dofinansowanie jest udzielane w formie zaliczki 
na wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy. W szcze-
gólnych przypadkach może być także wypłacone w formie re-
fundacji. 

Na jakie cele?
Ze środków uzyskanych w ramach konkursu można reali-

zować wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy 

z powodu opieki nad małymi dziećmi. Oznacza to, że nasze 
projekty muszą być skierowane bezpośrednio do osób do-
świadczonych trudnościami na rynku pracy, w związku ze 
sprawowaną opieka nad dzieckiem do lat 3, w tym osób bez-
robotnych lub biernych zawodowo, które przerwały karierę 
zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywały 
na urlopie wychowawczym oraz osób chcących powrócić na 
rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad osobą nie-
pełnosprawną. Z drugiej strony mogą to być osoby pracujące, 
aktualnie opiekujące się dzieckiem do lat 3, przebywające na 
urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Kolejną grupę doce-
lową stanowią przedsiębiorcy i pracodawcy.

 Uzyskaną datację przeznaczyć można m.in. na pokrycie 
kosztów stworzenia miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku ży-
cia w żłobkach lub klubach dziecięcych, w tym wyposaże-
nie i dostosowanie pomieszczeń oraz pokrycie kosztów bie-
żącej działalności przez okres 12 miesięcy. Kwalifikować się 
będą także koszty związane z wydłużeniem czasu pracy tych 
placówek. Poza tym na dofinansowanie mogą liczyć projek-
ty związane z tworzeniem miejsc opieki, poprzez dofinanso-
wanie usług opiekunów dziennych i niań, podnoszenie ich 
kompetencji zawodowych lub doposażenie takich lokali. Na 
wsparcie mogą liczyć także przedsiębiorcy i pracodawcy, któ-
rzy planują wprowadzić w swoich firmach programy na rzecz 
godzenia życia zawodowego z prywatnym poprzez wdroże-
nie konkretnych form organizacji pracy np. wprowadzenie ela-
stycznego czasu pracy. 

Należy pamiętać jednak, że za początek realizacji projektu 
przyjmowana jest data, nie wcześniejszą niż dzień ogłoszenia 
konkursu. Natomiast wszelkie koszty związane z realizacją 
projektu poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowa-
nie Wnioskodawca ponosi na własne ryzyko. 

Przypominamy także, iż Gmina Tarnowo Podgórne wspiera 
aktywizację zawodową mieszkańców, chcących powrócić 
na rynek pracy po okresie opieki nad dziećmi, poprzez 
dofinansowanie miejsc w żłobkach dla dzieci z terenu naszej 
gminy. Aktualnie dofinansowanie to wynosi 700 PLN na jedno 
dziecko. Takie rozwiązanie zwiększa atrakcyjność oferty pla-
cówek funkcjonujących na terenie naszej Gminy. 

W przypadku dodatkowych pytań związanych z opisanym 
naborem zachęcamy do kontaktu z Tarnowskim Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości, osobiście – budynek B, pok. 
17 lub mailowo: kontakt@tarnowo-podgorne.pl

~ Dagmara Orlik, TCWP

Dofinansowanie dla żłobków i klubów malucha

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
zaprasza na szkolenie

„Zarządzanie w małym przedsiębiorstwie (FRIS)”
(planowanie pracy, zarządzanie czasem dla właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych z użyciem metody FRIS)

21 lutego 2019 r., godz. 9.00 – 15.00
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94 (bud. C, sala 21)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr  tel. 61 89 59 242 lub mailowy: kon-
takt@tarnowo-podgorne.pl, w celu rezerwacji miejsca. Szczegółowe informacje: www.tcwp.pl.
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~ informacje

Na wszelki wypadek

Rada Powiatu Poznańskiego ustaliła godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Poznańskiego. Poniżej 
prezentujemy rozkład godzin pracy aptek na terenie naszej Gminy. 

Lp. Nazwa apteki, adres tel. pn. - pt. sobota niedziela
1 Apteka Tarnowska | ul. Poznańska 82B, Tarnowo Podgórne 61 816 45 77 8.00-20.00 8.00-16.00
2 Apteka „Prima” | ul. 23 Października 59a, Tarnowo Podgórne 61 814 60 81 8.00-19.00 8.00-14.00
3 Apteka „Nasza” | ul Ogrodowa 14, Przeźmierowo 602 525 181 8.00-20.00 9.00-13.00
4 Apteka „Stokrotka” | ul. Rynkowa 63, Przeźmierowo 61 818 27 56 8.00-20.00 8.00-15.00
5 Apteka „Stokrotka II” | ul. Rynkowa 105, Przeźmierowo 61 652 38 93 8.00-20.00 8.00-15.00
6 Apteka „Witamina” | ul. Pocztowa 1, Tarnowo Podgórne 61 812 18 63 8.00-20.00 8.00-16.00 10.00-13.00
7 Apteka „W Lusówku” | ul. Albatrosa 2, Lusówko 61 415 26 62 8.00-19.00 8.00-13.00
8 Apteka „Morska” | ul. Tarnowska 33D, Lusówko 61 448 54 63 8.00-20.00 8.30-15.00
9 Apteka „Pomocna” | ul. Rynkowa 75C, Przeźmierowo 61 652 41 74 8.00-20.00 9.00-14.00
10 Apteka „Apteka Pomocna” | ul. Szamotulska 26J, Baranowo 61 222 79 79 8.00-20.00 9.00-18.00 10.00-16.00
11 Apteka „Pod Orłem” | ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne 61 814 64 05 9.00-18.00
12 Apteka „Sagittarius” | ul. Św. Antoniego 2, Swadzim 61 663 80 83 9.00-21.00 9.00-21.00 9.30-20.00
13 Apteka „Rosa” | ul. 23 Października 32, Tarnowo Podgórne 61 610 97 08 7.30-21.00 8.00-16.00 10.00-16.00
14 Punkt apteczny „Apteka 36,6°C” | ul. Kobylnicka 2a, Sady 61 222 40 71 8.00-20.00 9.00-15.00

Natomiast dostępność do świadczeń farmaceutycznych w aptekach na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w porze nocnej od-
bywa się w godz. 22.00-7.30, a w święta i dni wolne od pracy w godz. 14.00-18.00.

Apteka Tarnowska  
ul. Poznańska 82B,  
Tarnowo Podgórne

w porze nocnej
04.02 - 10.02.2019
15.04 - 21.04.2019
24.06 - 30.06.2019
02.09 - 08.09.2019
11.11 - 17.11.2019

w święta i dni wolne od pracy 
20.06.2019

 
Apteka „Prima”,  

ul. 23 Października 59a, 
Tarnowo Podgórne

w porze nocnej
11.02 - 17.02.2019
22.04 - 28.04.2019
01.07 - 07.07.2019
09.09 - 15.09.2019
18.11 - 24.11.2019

w święta i dni wolne od pracy 
15.08.2019

Apteka „Nasza”  
ul Ogrodowa 14,  
Przeźmierowo
w porze nocnej

18.02 - 24.02.2019
29.04 - 05.05.2019
08.07 - 14.07.2019
16.09 - 22.09.2019

25.11 - 01.12.2019
w święta i dni wolne od pracy 

01.01.2019

Apteka „Stokrotka”  
ul. Rynkowa 63,  
Przeźmierowo
w porze nocnej

25.02 - 03.03.2019
06.05 - 12.05.2019
15.07 - 21.07.2019
23.09 - 29.09.2019
02.12 - 08.12.2019

w święta i dni wolne od pracy
01.01.2019
11.11.2019

Apteka „Stokrotka II”  
ul. Rynkowa 105,  

Przeźmierowo
w porze nocnej

04.03 - 10.03.2019
13.05 - 19.05.2019
22.07 - 28.07.2019
30.09 - 06.10.2019
09.12 - 15.12.2019

w święta i dni wolne od pracy 
06.01.2019
25.12.2019

Apteka „Witamina”,  
ul. Pocztowa 1, Tarnowo 

Podgórne
w porze nocnej

01.01 - 06.01.2019
11.03 - 17.03.2019
20.05 - 26.05.2019
29.07 - 04.08.2019
07.10 - 13.10.2019
16.12 - 22.12.2019

w święta i dni wolne od pracy 
21.04.2019
26.12.2019

Apteka „W Lusówku” 
ul. Albatrosa 2, Lusówko

w porze nocnej
07.01-13.01.2019
18.03-24.03.2019
27.05-02.06.2019
05.08-11.08.2019
14.10-20.10.2019
23.12-29.12.2019

w święta i dni wolne od pracy 
22.04.2019

Apteka „Morska” 
 ul. Tarnowska 33D,  

Lusówko
w porze nocnej

14.01 - 20.01.2019
25.03 - 31.03.2019

03.06 - 09.06.2019
12.08 - 18.08.2019
21.10 - 27.10.2019
30.12 - 31.12.2019

w święta i dni wolne od pracy 
01.05.2019

Apteka „Pomocna”,  
ul. Rynkowa 75C,  

Przeźmierowo
w porze nocnej

21.01 - 27.01.2019
01.04 - 07.04.2019
10.06 - 16.06.2019
19.08 - 25.08.2019
28.10 - 03.11.2019

w święta i dni wolne od pracy 
03.05.2019

 
Apteka „Apteka Pomocna” 

ul. Szamotulska 26J,  
lok. G10, G11, Baranowo 

w porze nocnej
28.01-03.02.2019
08.04-14.04.2019
17.06-23.06.2019
26.08-01.09.2019
04.11-10.11.2019

w święta i dni wolne od pracy 
09.06.2019
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesje z 11, 18 i 29 grudnia

Grudzień każdego roku to 
miesiąc, w którym nasze 
myśli biegną w kierun-

ku się Świąt Bożego Narodzenia. 
Święta te są wyjątkowo rodzinne, 
ciepłe, pełne dobroci i życzliwo-
ści. W takiej właśnie atmosferze 
odbyła się 18 grudnia IV uroczy-
sta sesja Rady Gminy. Było to 
spotkanie gminnej wielopokole-
niowej tarnowskiej rodziny. Naj-
młodsi artyści Szkoły Podstawo-
wej z Ceradza Kościelnego im. 
Janusza Korczaka pod kierun-
kiem Agnieszki Łopaty i Izabeli 
Bryszak swym spektaklem „Ja-
sełka” wytworzyli magiczny na-
strój i wywołali dużo wzruszeń. 
Oklaskami za przeżycia nagro-
dzili artystów przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych, preze-
si stowarzyszeń, klubów, Rady 
Seniorów, Rady Młodzieżowej, 
Rady Gminy, Rady Sportu, dyr. 
szkół, przedszkoli, dyr. jednostek 
organizacyjnych, sołtysi, preze-
si spółek, straży gminnej, policji, 

kierowników wydziałów z Wój-
tem Tadeuszem Czajką i jego 
Zastępcami. Swoją obecnością 
zaszczycił nas proboszcz parafii 
stołecznej ks. Marek Tarło-Jaw-
tok. Okolicznościowymi wy-
stąpieniami i życzeniami Wójta 
i Przewodniczącej Rady przeszli-
śmy do składania sobie życzeń, 
łamania się opłatkiem, podzię-
kowań dla tych, którzy swoim 
zaangażowaniem, poświeceniem 
wolnego czasu działają na rzecz 
dobra wspólnego naszych miesz-
kańców.

W grudniu odbyły się jesz-
cze dwie sesje robocze. Sesja 
z 11 grudnia zawierała podjęcie 
uchwał w sprawie zmiany bu-

dżetu – dotyczyło to przesunięć 
w związku z końcówką 2018 roku. 
Zmiany uchwały Rady Gminy Nr 
XXXVII/610/2017 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
w Lusówku – części Centrum A. 
Kolejne cztery uchwały dotyczy-
ły zawarcia umowy dzierżawnej 
z dotychczasowym dzierżaw-
cą. Podjęto uchwałę dotyczącą 
udzielenia bonifikaty od opłaty 
wnoszonej jednorazowo za prze-
kształcenie prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności. Powołano 
Zastępcę Przewodniczącego Ko-
misji Skarg, Wniosków i Petycji, 
którym w głosowaniu jawnym 
został Piotr Owczarz. Podjęto 
uchwałę zwiększenia pomocy fi-
nansowej Gminie Oborniki w za-
kresie współfinansowania budo-
wy – modernizacji schroniska dla 
bezdomnych zwierząt „Azorek” 
w Obornikach. Dokonano zmiany 
uchwały nr LV/864//2017 Rady 
Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwia-
zywania Problemów Alkoholo-
wych na 2018.

Na sesji, która odbyła się  
27 grudnia, w pierwszej kolej-
ności oddaliśmy hołd bohaterom 
zwycięskiego Powstania Wiel-
kopolskiego przez odśpiewanie 
„Roty”. Najważniejszym zada-
niem V sesji było uchwale budże-
tu Gminy na 2019. Nowo wybra-
ni radni przed sesją 20 listopada 
zostali wyposażeni w tzw. nie-
zbędnik radnego: statut Gminy 
Tarnowo Podgórne, „Zbiór pra-
wa samorządowego”, tablet, Pro-
jekt uchwały budżetowej na 2019 
r. Od tej pory na komisjach i ko-
misji wspólnej trwały prace nad 
wypracowaniem opinii. Były py-
tania, dyskusje co do realizacji za-
dań z Planu Rozwoju Lokalnego, 
budowy Zespołu Szkół Technicz-
nych Tarnowo Podgórne. Te same 

tematy pojawiły się na sesji. Po 
wysłuchaniu opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej i opinii ko-
misji stałych budżet przyjęto 19 
głosami przy dwóch wstrzymu-
jących się (szczegóły dotyczą-
ce budżetu jego podziału znajdą 
Państwo wewnątrz tego numeru). 
Procedowano jeszcze uchwały: 
nadania nazw ulic w Lusowie, Tar-
nowie, Wysogotowie, Programu 
dotyczącego profilaktyki próch-
nicy zębów dzieci szkół podsta-
wowych z terenu Gminy Tarnowo 
Podgórne, Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych na 
2019 r. i Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii. 
Ustalono też listę wydatków nie-
wygasających wraz z upływem 
roku budżetowego, udzielono 
pomocy finansowej dla Powiatu 
Poznańskiego (dotyczy zapew-
nienia miejsc w izbie wytrzeź-
wień dla naszych mieszkańców, 
będących w stanie zagrożenia 
życia i zdrowia). Zaakceptowano 
końcowe zmiany w budżecie 
Gminy i Wieloletniej Prognozie 
Finansowej 2019-2028 r. Pochy-
lono się nad dwoma uchwałami 
intencyjnymi. Pierwsza dotyczy 
zabezpieczenia środków finan-
sowych w budżecie Gminy na  
realizację Programu polityki zdro-
wotnej „Leczenie niepłodności 
metodą zapłodnienia pozaustro-
jowego – in vitro dla mieszkań-
ców Gminy Tarnowo Podgórne 
(ale jesteśmy też otwarci nieść po-
moc parom zainteresowanych na-
protechnologią). Druga dotyczy 
zabezpieczenia środków finanso-
wych w budżecie Gminy na reali-
zację programu polityki zdrowot-
nej „Wsparcie rehabilitacyjne dla 
seniorów (osób przewlekle cho-
rych) mieszkańców Gminy Tar-
nowo Podgórne”. 

Kolejna sesja odbędzie się 29 
stycznia.

~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy

Gmina 
uruchamia 

Program In-Vitro
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~ bezpieczeństwo

Kronika policyjna
2 grudnia, Tarnowo Podgórne, ul. Pocz-

towa (sklep „Rossmann”): nieznany spraw-
ca dokonał kradzieży 18 szt. perfum mę-
skich o łącznej wartości 4 tys. zł. 
5 grudnia, Baranowo, ul. Szamotulska: 

nieznany sprawca włamał się do piekar-
ni, skąd dokonał kradzieży 670 zł. 
15 grudnia, Tarnowo Podgórne, ul. Ka-

rolewska: nieznany sprawca poprzez wy-
pchnięcie okna tarasowego włamał się do 
domu jednorodzinnego, skąd dokonał kra-
dzieży pieniędzy oraz złotej biżuterii 
o łącznej wartości 6 637 zł. 
17 grudnia, Przeźmierowo, ul. Olszyno-

wa: nieznany sprawca poprzez wypchnię-
cie  drzwi tarasowych włamał się do domu 
jednorodzinnego, skąd dokonał kradzie-
ży pieniędzy w kwocie 140 tys. zł, ze-
garka Omega, kluczyków od pojazdu Mer-
cedes wraz dokumentami. Łączna wartość 
150 tys. zł. 

18 grudnia, Tarnowo Podgórne, ul. 
Owocowa (sklep „Biedronka”): nieznany 
sprawca z kieszeni kurtki klienta na 
terenie sklepu ukradł 670 zł. 
27 grudnia, Baranowo, ul. Szmaragdowa: 

nieznany sprawca z zaparkowanego przed 
posesją Nissana Quashqai,  dokonał kra-
dzieży 2 bocznych lusterek o łącznej 
wartości 10 tys. zł na szkodę osoby pry-
watnej. 

Postępowania prowadzi KP Tarnowo Pod-
górne. W wyniku działań Policji w grud-
niu 2018 zatrzymano na gorącym uczynku 
lub w bezpośrednim pościgu 7 sprawców 
przestępstw, w tym 4 nietrzeźwych kie-
rujących. 

~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

Rewir Dzielnicowych w Baranowie wraz ze Strażą 
Gminną Tarnowo Podgórne w ramach działań priory-
tetowych w związku z informacjami od sołtysów oraz 

mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne podczas konsultacji 
społecznych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwcar. doko-
nywać będą kontroli zdiagnozowanego zagrożenia w rejonach 
służbowych tj. 

I Wysogotowo, ul. Wierzbowa, 
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie 

służbowym: 
-  niestosowanie się kierowców pojazdów ciężarowych do 

znaków ograniczających tonaż,
- włamania do domów i firm, 
dzielnicowy sierż. sztab. Daniel Kamiński tel. 786 936 081 

II Swadzim, ul. Poznańska
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie 

służbowym: 
-  niestosowanie się kierowców pojazdów ciężarowych do 

znaków ograniczających tonaż,
- nieprawidłowo oznakowana kładka dla pieszych, 
dzielnicowy st. asp. Daniel Ryczek tel. 786 936 076

III Góra, ul. Szamotulska,
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie 

służbowym: 
-  wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym tj. naruszenie przez 

kierowców znaku poziomego P4-linia podwójna ciągła, 
- przekraczanie dozwolonej prędkości, 
dzielnicowy asp. Agata Komin tel. 786 936 075

IV Lusowo ul. Nowa (parking przy szkole)
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie 

służbowym: 

- wykroczenia w ruchu drogowym tj.
-  nieprawidłowe parkowanie przy szkole, (utrudnienia w ru-

chu drogowym), 
-  wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym tj. naruszenie 

przez kierowców znaku pionowego B-25, 
dzielnicowy mł.asp. Damian Michniewski tel. 786 936 077 

V Lusówko ul. Dopiewska, (Przedszkole, Plac zabaw, Bo-
isko „Orlik”),

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie 
służbowym:

- przekraczanie dozwolonej prędkości,
- wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych,
- spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, 
dzielnicowy mł.asp. Marcin Piasek tel. 516 903 455 

Zakładanym celem do osiągnięcia, będzie ograniczenie wy-
stępowania włamań do domów, kradzieży pojazdów, jak rów-
nież ograniczenie wykroczeń w ruchu drogowym, oraz spo-
żywania alkoholu w miejscach publicznych a tym samym 
poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Tar-
nowo Podgórne.

W przypadku informacji oraz sugestii mieszkańców 
o innych rejonach zagrożonych w gminie Tarnowo Podgórne, 
w których niezbędna jest interwencja Policji lub Straży Gmin-
nej będą one poddawane szczegółowej analizie i zlecane do 
realizacji dzielnicowym Rewiru Dzielnicowych Referatu Pre-
wencji KP w Tarnowie Podgórnym z siedzibą w Baranowie 
oraz Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym w celu wyelimi-
nowania zjawiska patologii społecznej, co wiąże się z poprawą 
bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. 

~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk 
kierownik RD Baranowo

PLANY DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH 2019
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~ wspomnienie

Ostatnio, na kanwie 100. rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego, zasłużenie dużo i z pietyzmem mówiło 
się o epizodzie wyzwoleńczym, który polegał na wydar-

ciu z rąk pruskiego zaborcy Lotniska Ławica. Było to tyleż spek-
takularne co symboliczne wydarzenie, jedno z ostatnich w czasie 
zrywu powstańczego w Poznaniu, dające wolność miastu i za-
pewniające wreszcie powiew niepodległości, która na teren Wiel-
kopolski zawitała później niż na pozostałe ziemie II Rzeczpospo-
litej. Lotnisko Ławica. My, mieszkańcy Przeźmierowa, mamy 
spory problem z myśleniem o nim. Jego nazwa nie jest przez nas 
wymieniana w szczególnie miłej konotacji. Mówimy Ławica 
i automatycznie myślimy o hałasie i uciążliwościach, odnosząc 
to odczucie do obecnej funkcji lotniska. Tymczasem obiekt ten 
przez połowę czasu jego ponadstuletniego istnienia miał charak-
ter wojskowy, a jego uciążliwość była raczej znikoma. 

Historia tego lotniska jest niezwykle chlubna i związana niero-
zerwalnie z czasem początków odzyskania niepodległości Polski. 
Mnie jak zwykle najbardziej interesują dawne związki dawnego 
lotniska z dawnym Przeźmierowem. Lotnisko wojskowe Ławi-
ca, bo tylko o takiej jego funkcji można mówić, powstało jesz-
cze w latach zaboru pruskiego, w 1913 r. Przez następnych pra-
wie 30 lat nie mieściło się ono wcale w bezpośredniej bliskości 
Przeźmierowa! Przed wojną nasza miejscowość nawet z nim nie 
sąsiadowała! Oddzielała je od niego spokojna i ludna wieś Ławi-
ca. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale właśnie od strony Przeźmiero-
wa ciągnęły się wtedy zabudowania zachodniej części dawnej wsi 
Ławica. W niezwykle malowniczym miejscu wzdłuż Strumienia 
Junikowskiego, gdzie współcześnie rozpościera się kraniec pasa 
startowego oraz część Toru Poznań, tętniła życiem całkiem spora 
dzielnica mieszkaniowa, po której nie ma dziś już śladu. I to na-
wet w ludzkiej pamięci! Od północy teren ten zaczynał się przy 
Szosie Berlińskiej, sięgając na południu Szosy Bukowskiej. Krót-
ki pas startowy mieścił się pomiędzy wschodnią a zachodnią 
częścią wsi. Zachodnia część Ławicy, sąsiadująca z Przeźmiero-
wem, przestała istnieć w latach 1941-42, kiedy to okupanci w cią-
gu kilku dni siłą wysiedlili zamieszkałych tam ludzi, by powięk-
szyć teren lotniska. Fragmenty ostatniego budynku należącego do 
wspomnianej wyżej zabudowy stoją przy ul. Bukowskiej do dziś. 
Przedostatni, okazalszy od wymienione-
go, zachowany w niemal oryginalnym, 
przedwojennym stanie budynek z cha-
rakterystycznym wypłowiałym, namalo-
wanym na tynku szyldem restauracji(?) 
został zburzony całkiem niedawno przy 
okazji przebudowy ulicy Bukowskiej 
podjętej z okazji Euro 2012 r. Kilka lat 
temu jeden z mieszkańców Przeźmiero-
wa opowiadał mi o swoim ojcu, który 
z mieszkającymi w tej części Ławicy ko-
legami tramwajarzami w dniach wypła-
ty przemierzał szlak od nieistniejącej już 
karczmy w Krzyżownikach, która mie-
ściła się w miejscu obecnego wiaduktu 
i części komisu samochodów zabytko-
wych (ul Dąbrowskiego), do wyszynku 
przy opisywanym domu przy ul. Bukow-
skiej. Miało to miejsce w końcu lat 30-
tych, kiedy to powstawały zręby naszej 
miejscowości. Dzisiejsza Ławica to osie-

dle położone wyłącznie wokół osi ul. Bukowskiej, lecz dawniej 
rozciągała się aż do ul. Dąbrowskiego także po stronie wschodniej 
od Folwarku Edwardowo do Szosy Berlińskiej. Starsi mieszkań-
cy zresztą do dziś na tereny położone na Woli i Smochowicach 
(nazwy funkcjonujące dopiero po II wojnie) mówią właśnie „Ła-
wica”. Tak samo zresztą nazywała się w dwudziestoleciu między-
wojennym stacja kolejowa, a obiekty lotniska: koszary i charak-
terystyczna wieża miały oficjalny dostęp jedynie od strony Szosy 
Berlińskiej. Sąsiedztwo lotniska wojskowego zaznacza się dobit-
niej w historii Przeźmierowa siłą rzeczy dopiero od czasu wojny. 
Wcześniej w przekazach ustnych spotkałem się jedynie z opisem 
wizyt żołnierzy z obsługi lotniska. Kompletnie nie dowierzałem 
przekazowi jednego z pracowników przeźmierowskiego ogrodni-
ka Jana Twardowskiego, który tak opowiadał mi o nich kilkana-
ście lat temu: „przed wojną odwiedzali nas często żołnierze z Ła-
wicy, ogołacając plantację i sad z owoców i warzyw”. Zupełnie 
mi to nie pasowało: gdzie tu w Przeźmierowie oni? Niestrudzo-
ny badacz historii Lotniska Ławica, kolekcjoner dokumentów 
i fotografii związanych z jego przeszłością, a także współautor 
„Dziejów Gminy Tarnowo Podgórne” Wojciech Bukowski opo-
wiedział mi jednak o tym, że personel lotniska przez część roku 
marszobiegiem pokonywał drogę z Ławicy nad Jezioro Kierskie, 
by dokonywać tam ablucji i przeprowadzać poranną zaprawę! 
Więc może żołnierze po kąpieli w jeziorze do Przeźmierowa za-
glądali również? Wojenne związki Przeźmierowa i Ławicy jako 
lotniska są już bardziej ścisłe. Pisałem już o nich drobiazgowo. 
Przeźmierowski las w okolicach cmentarza połączono zbrojo-
nym metalowym traktem, by umożliwić ukrywanie w nim sa-
molotów. Niemal cały teren leśny służył niemieckim okupantom 
jako magazyn bomb lotniczych. Zwiększone zapotrzebowanie na 
żwir, związane ze wspomnianym wydłużeniem pasa startowego 
i betonowaniem połączenia komunikacyjnego pasu z naszym la-
sem, wymusiło powstanie ogromnej żwirowni na granicy obec-
nej giełdy z częściami samochodowymi i „Torem Poznań”. Z niej 
też czerpano kruszywo do wylewania żelbetowych podstaw do 
baterii typu Flak 97. Umieszczane na naturalnych wzniesieniach 
charakterystyczne betonowe bloki w kształcie grzyba, wylewane 
w ziemi na kwadratowej solidnej podstawie z ośmioma wysta-

jącymi grubymi, nagwintowanymi pręta-
mi, jeszcze kilka lat temu spotkać można 
było w Przeźmierowie (np. na ul. Skła-
dowej i w okolicach Pasażu). Na terenie 
naszej miejscowości, w zarekwirowanej 
willi państwa Głogowskich, mieściła się 
też siedziba władz niemieckiego garnizo-
nu ochraniającego lotnisko, w willi Kani-
kowskich – kantyna, a w dawnym domu 
księgarza nocowali związani z pracą na 
lotnisku niemieccy żołdacy. Związek lot-
niska Ławica z naszą gminą rozpatrywa-
ny być może również w kontekście Janki 
Lewandowskiej, która swą awiacyjną pa-
sją zaraziła się i realizowała tamże. 

Dziś wszystko jest inne. Zmieniło się 
Przeźmierowo, a jeszcze bardziej lotni-
sko. Ale to już inna, znacznie mniej sen-
tymentalna historia, która z pamięcią 
o dawnej jego roli ma niewiele wspólne-
go. ~ Grzegorz Leonhard

Dawne Przeźmierowo, dawna wieś Ławica, dawne lotnisko

Fragment mapy dokumentującej opisany teren wsi 
Ławica, który został zrównany z ziemią na powiększe-
nie lotniska. Mapa sygnowana 1.04.1941 r., własność: 
Wojciech Bukowski.
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~ informacje

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji z uwagi na 
zbliżający się czas ferii zimowych, prowadzi akcję in-
formacyjno-edukacyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo 

na stoku”. 
Ma ona na celu promowanie odpowiedzialnych postaw 

przez dzieci i młodzież w miejscach zimowego wypoczynku, 
zwłaszcza na terenach narciarskich oraz rekreacyjnych. Jed-
nym z elementem projektu jest konkurs plastyczno-fotogra-

ficzny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł 
FIS (Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa) 
„Stok nie jest dla bałwanów”. Informacje w na temat tej akcji, 
w tym regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa oraz materiały 
edukacyjne znajdują się na stronie internetowej www.policja.
pl/bezpieczenstwo-na-stoku 

~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

Policjanci Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym 
razem z funkcjonariuszami Straży Gminnej Tarnowo 
Podgórne przeprowadzili 20 grudnia wspólne działa-

nia na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Szczególnej kon-
troli poddano teren wokół Jeziora Lusowskiego. Z uwagi na 
zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, a co za tym idzie 
czas zwiększonego popytu na świeże ryby, przedsięwzięcie 
ukierunkowane było na ograniczenie procederu kłusownic-
twa rybackiego i wędkarskiego. Funkcjonariusze skontrolo-
wali pomosty i miejsca dostępu do jeziora, zwracali uwagę 
na zastawianie sieci rybackich czy przypadki połowu ryb bez 
zezwolenia. Wspólne działania ukierunkowane były także na 
kontrolę przestrzegania zakazu poruszania się łodziami z na-
pędem silnikowym w strefie ciszy oraz nielegalną wycinkę 
choinek. W wyniku przeprowadzonych czynności nieprawi-
dłowości nie ujawniono.

~ MM

Wspólne patrole

Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku

Mój dziadek Powstaniec
W grudniu uroczyście obcho-

dziliśmy 100 rocznicę Po-
wstania Wielkopolskiego. 

Jako wnuczka dziadków powstańców 
Wincentego Zgoły i Stanisława Stani-
sławskiego brałam udział w lokalnych 
uroczystościach w Szczytnikach, Kórni-
ku i Lusowie. 

Wincenty Zgoła, urodził się 20 lipca 
1891 r. w Swadzimiu jako syn rolników 
Tomasza i Marianny z Wojtyniaków 
ze Swadzimia. 28 grudnia 1918 r. brał 
udział w tworzeniu się pierwszego Od-
działu Kawalerii Powstańczej, zwane-
go Oddziałem Konnych Strzelców Stra-
ży Poznańskiej, w zajętych koszarach 
I pułku Królewskich Strzelców Kon-
nych, w którym służył. 6 stycznia 1919 
r. brał udział wraz  z pięćdziesięcio-
ma kawalerzystami w zdobyciu Ławi-
cy. Z Oddziałem, w liczbie 109 szabel, 
walczył pod Szubinem, a następnie na 
wszystkich frontach powstańczych. Po 

zakończeniu kampanii wojennej podjął 
pracę na Pomorzu w zawodzie celnika. 
W 1921 r. ożenił się z Gertrudą z Czo-
sków. Wychowali czworo dzieci: Kon-
stantego, Leonardę, Henryka i Halinę. 
Miał 12 wnucząt. Od 1 grudnia 1934 r. 
Zgołowie zamieszkali w Szczytnikach 
(gm. Kórnik). Wincenty Zgoła zmarł 21 
listopada 1977 r. w Szczytnikach, spo-
czywa na cmentarzu Poznań Głuszyna. 

Dnia 9 września 2018 r. przed jego do-
mem w Szczytnikach odsłonięto tablicę 
pamiątkową, a 15 grudnia na uroczy-
stych obchodach 100-lecia Powstania 
Wielkopolskiego z rąk burmistrza Kór-
nika Przemysława Pacholskiego naj-
młodszy wnuk odebrał „Pamiątkowy 
Krzyż Powstańczy”.

Opracowano z udziałem dr K. Kra-
wiarza

~ Grażyna Misiak, wnuczka
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~ stowarzyszenia

Premier Mateusz Morawiecki w dniu 27 grudnia wrę-
czył nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę meda-
le upamiętniające 100-lecia Odzyskania Niepodległości 

zasłużonym dla regionu. Wyróżnienie otrzymało 30 Wielko-
polan – działaczy społecznych, kombatantów, naukowców 
i przedsiębiorców, wśród nich Anna i Józef Grajkowie, zało-
życiele, członkowie  Towarzystwa Pamięci Gen. Józefa Do-
wbora Muśnickiego, wielce zasłużeni w upamiętnianiu i pro-
pagowaniu wiedzy o naczelnym dowódcy Powstania. W tym 
miejscu należą się podziękowania Wojewodzie Wielkopol-
skiemu Zbigniewowi Hoffmanowi, który był wnioskodawcą 
o ich przyznanie. 

~ Towarzystwo Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego

Towarzystwo Pamięci Gen, Józefa Dowbora Muśnickiego 
ma powód do świętowania. Generałowi został pośmiert-
nie przyznany Order Orła Białego. W trakcie uroczysto-

ści przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w dniu 27 
grudnia Prezydent Andrzej Duda przekazał to najwyższe od-
znaczenie państwowe dyrektorowi Wielkopolskiego Muzeum 
Niepodległości Tomaszowi Łęckiemu. Z uzyskanych informa-
cji z kancelarii Prezydenta wiemy, że wnioski o to odznaczenie 
były składane przez wiele osób, w tym również przez Posła Bar-
tłomieja Wróblewskiego. Bardzo nas cieszy fakt, że po latach 
zapomnienia ten wybitny dowódca i wierny żołnierz Rzeczypo-
spolitej został doceniony.  Zwróciliśmy się z pismem do Pana 
Prezydenta, aby to nasze Towarzystwo zostało depozytariuszem 
orderu, lecz Order trafił do innego muzeum. Ten fakt nas bardzo 
zasmucił i dlatego będziemy kontynuować podjęte już starania 
o to, aby order znalazł się w Muzeum w Lusowie. Tu Generał 
spędził ostatnie 17 lat swojego życia i tu, na lusowskim cmen-
tarzu jest pochowany. To tu w 1994 r. powstało Towarzystwo 
jego Pamięci. Wśród bardzo wielu naszych inicjatyw najważ-
niejszym jest stworzenie Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
ze szczególnym uhonorowaniem postaci Generała. To tu są 

zgromadzone liczne pamiątki i dokumenty oraz listy związane 
z jego osobą.

Nasze Towarzystwo nieustannie i w różnoraki sposób pielę-
gnuje pamięć o Generale. Co roku organizujemy uroczystości 
związane z rocznicami jego urodzin i śmierci oraz kolejny-
mi rocznicami wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z naszej 
inicjatywy w 2015 r. stanął pierwszy w Polsce pomnik Ge-
nerała. Co roku organizujemy również uroczystości upamięt-
niające życie i tragiczną śmierć obu córek Generała. Może-
my śmiało i z czystym sercem powiedzieć, że to my jesteśmy 
rodziną dla Generała Józefa Dowbora Muśnickiego, dlatego 
uważamy, że nasze Towarzystwo jest najbardziej predystyno-
wane do roli depozytariusza tego odznaczenia. Zapewniamy, 
że będzie ono wyeksponowane w lusowskim muzeum w naj-
bardziej godnym i widocznym dla zwiedzających miejscu. 
Słowa naszej prośby o wsparcie tej inicjatywy kierujemy do 
wszystkich ludzi dobrej woli, do parlamentarzystów, samorzą-
dowców różnych szczebli, przyjaciół i sympatyków naszego 
Towarzystwa.  

~ Zofia Smolarz
Prezes Towarzystwa Pamięci Gen. Dowbora Muśnickiego

Państwo Grajkowie uhonorowani medalami 
100-lecia Odzyskania Niepodległości

Order Orła Białego dla Generała

Towarzystwo Pamięci
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Hołd Powstańcom 
W dniu wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 27 

grudnia, Wójt Tadeusz Czajka w imieniu mieszkań-
ców naszej Gminy złożył kwiaty przy poznańskim 

pomniku Powstańców Wielkopolskich oraz na grobie gen. 
Stanisława Taczaka, który spoczywa na cmentarzu Zasłużo-
nych Wielkopolan. To wyraz hołdu wszystkim, którzy 100 lat 
temu walczyli o polską niepodległość. 

~ ARz
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„I to Powstanie Wielkopolskie
Którego dziś rocznicę mamy
Jest jednym z tych nielicznych powstań
W których naprawdę zwyciężamy
Czcząc dzisiaj więc pradziadów dzieje
Współcześni My Wielkopolanie
Kultywujemy naszą polskość
Po przodkach mamy to zadanie”        Mariusz Michałkiewicz

Za nami rok wielkich rocznic i związanych z nimi uroczy-
stości. Jedną z nich to tak ważną dla  Polski, a zwłaszcza dla 
Wielkopolan była 100 rocznica wybuchu Powstania Wielko-
polskiego. W dniu 27.12.2018 przedstawiciele naszego Towa-
rzystwa i poczet sztandarowy wzięli udział w uroczystościach 
w Poznaniu. Uczestniczyli we mszy św. w intencji Powstań-
ców Wielkopolskich we Farze poznańskiej , a następnie w uro-
czystościach przy pomniku Powstańców Wielkopolskich. Po 
uroczystościach w Poznaniu i Warszawie obchody rocznicowe 
odbyły się w Lusowie. Zorganizowane były przez Towarzy-
stwo Pamięci Generała  Józefa Dowbora Muśnickiego w Lu-
sowie  przy współpracy  z Jednostką Wojskową z Międzyrze-
cza . Rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji powstańców. Na 
mszy obecni byli członkowie towarzystwa, zaproszeni goście, 
marszałek Wielkopolski Pan Marek Woźniak, przedstawiciele 
władz gminnych Tarnowa Podgórnego z wójtem  Panen Ta-
deuszem  Czajką  , poseł na sejm pan Bartosz Wróblewski, 
członek zarządu powiatu poznańskiego pan Antoni Kalisz, dy-
rektor IPN pan Rafał Reczek, komendant policji inspektor Mi-
rosław Gogołek,  przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń  
gminy Tarnowo Podgórne, Bractwo Kurkowe, Bractwo Strze-

leckie, stowarzyszenie „Katyń´z Poznania,  harcerki i harce-
rze z ZHR z Lusówka,  żołnierze 17 Brygady Zmechanizowa-
nej z Międzyrzecza z generałem Wojciechem Ziółkowskim, 
12 Wielkopolska Jednostka Obrony Terytorialnej z pułkow-
nikiem Dariuszem Wyrzykowskim oraz mieszkańcy gminy. 
Mszę celebrował i homilię wygłosił kapelan Jednostki Woj-
skowej z Międzyrzecza. Przybliżył w niej postać generała Jó-
zefa Dowbor Muśnickiego jako żołnierza, ojca ,rolnika i pa-
trioty. Mszę  uświetniła orkiestra wojskowa .  Po mszy nastąpił 
przemarsz uczestników w asyście orkiestry wojskowej i pocz-
tów sztandarowych szkół , organizacji  i stowarzyszeń z terenu 
gminy na miejscowy  cmentarz, gdzie nastąpił dalszy ciąg uro-
czystości. Odśpiewano hymn państwowy, nastąpiły okolicz-
nościowe przemówienia i składanie kwiatów na grobie gene-
rała. Harcerze  złożyli również kwiaty na grobach wszystkich 
powstańców. 

Po oficjalnych uroczystościach była okazja do wysłuchania 
prelekcji historycznej w miejscowym muzeum. Dyrektor Mi-
chał Krzyżaniak przybliżyli tematykę związaną z powstańca-
mi  z terenu gminy oraz o źródłach pozyskiwania  informacji 
o nich. Pracownik muzeum  Grzegorz Jazdon zaprezentował  
najnowsze eksponaty , które pozyskało muzeum.Wspomniano 
też, że w tym roku była 10 rocznica przeniesienia muzeum  do 
nowego budynku.  Uroczystość była zorganizowana w ramach 
zadania publicznego dofinansowanego przez Gminę Tarnowo 
Podgórne.

W dniu 5.01.2019 przedstawiciele Towarzystwa wzięli 
udział w uroczystościach związanych z 100 rocznicą  zdoby-
ciem Lotniska Ławica. Wydarzenie to był ważnym epizodem 
Powstania Wielkopolskiego, które zapoczątkowało powstanie 
polskiego lotnictwa.

100 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego była 
okazją do przybliżenia   naszym rodakom  znaczenia tego po-
wstańczego zrywu oraz  postaci historycznych w tym generała 
Józefa Dowbor Muśnickiego, który na kartach historii był nie-
co zapomniany i niedoceniany.

~ Aleksandra Ludwiczak

~ stowarzyszenia

Obchody 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego

Towarzystwo Pamięci
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie
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~ stowarzyszenia

W 2018 ponad 160 osób wzięło udział w naszych pro-
jektach! Naszymi Partnerami byli m.in. Quiosque, 
Decathlon Polska, Międzynarodowe Targi Poznań-

skie, Kaaral Polska z Mistrzynią Świata we fryzjerstwie ar-
tystycznym Martą Robak i Mistrzem Świata we fryzjerstwie 
Błażejem Adamusem wraz z zespołem. Akademia Wizaży-
styki Maestro z Mistrzem Świata w makijażu profesjonalnym 
Olafem Tabaczyńskim wraz z zespołem, New Players Poland 
z Mariolą Bardziejewską na czele, Jacek Rozenek, Akade-
mia Rysunku Nowa Magdaleny Święcickiej, Niku Bowling 
Poznań, OSiR Dance Studio Tarnowo Podgórne, Klub Tań-
ca Sportowego Słońce, Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarno-
wo Podgórne, Dorota Nowocień, Marzena Rutkowska-Kalisz, 
Joanna Kałużna, Karolina Majka-Klak, Maciej Narożny, To-
mek Brańka, Jakub Rajman i wielu innych wspaniałych lu-
dzi, którzy chcieli nas wspierać i byli z nami w 2018 roku. To 
był wspaniały czas! Integrowaliśmy pokolenia. Przełamywali-
śmy bariery i stereotypy. Zachęcaliśmy do odważnych działań 
i rozwoju. Dodawaliśmy wiary w siebie i spełnialiśmy marze-
nia! Efekty naszych starań oraz otwartość i odwaga w dążeniu 
do wytyczonego celu sprawiły, że nasi podopieczni błyszczeli 
jak nigdy dotąd! Na pokazach: na Międzynarodowych Targach 
Poznańskich – Piękno bez granic 2018; w Pałacu Jankowice – 
Bachata Solo Dance, w Centrum Kultury Przeźmierowo – na 
balu Tańce z Gwiazdami. Na warsztatach w Hotelu Glamour 
w Przeźmierowie – Piękni i zadbani w każdym wieku. W Ho-
telu 500 w Tarnowie Podgórnym – Akademia Młodych Or-
łów oraz w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 
w Tarnowie Podgórnym na spotkaniach z wolontariuszami 
i uczestnikami projektu „Ocalić od zapomnienia”. Seniorzy 
czerpali ogromną radość z przygotowań i sesji zdjęciowej 
w Atelier fotograficznym Katarzyny Piweckiej oraz z wspól-
nie spędzonych chwil podczas warsztatów tanecznych Active 
Dance. Młodzież cieszyły wizyty studyjne w rozgłośniach ra-
diowych i telewizyjnych oraz spotkania z niesamowitymi ludź-
mi, którzy dzielili się z nimi swoją wiedzą, doświadczeniem 
i umiejętnościami. Był czas na integrację na kręgielni i dłu-
gie rozmowy przy ognisku. Odwiedzaliśmy i troszczyliśmy 
się o dobre samopoczucie samotnych osób starszych mieszka-
jących w Domu Seniora. A w okresie przedświątecznym pod 
opieką artystyczną Dawida Dopieralskiego zrobiliśmy im nie-
spodziankę w postaci spersonalizowanych kartek zrobionych 
własnoręcznie i radosnych kolęd wyśpiewanych przez Śnie-
żynki – wolontariuszki ze Szkoły Podstawowej w Przeźmiero-
wie. Razem stworzyliśmy coś pięknego. Międzypokoleniową 

społeczność, która się wspiera, motywuje, dba o siebie i od-
wiedza, również poza przestrzenią warsztatową!

Dziękujemy Gminie Tarnowo Podgórne za współfinansowa-
nie naszych projektów, Partnerom za wielkie serca i okazaną 
pomoc. A Wam, Drodzy Seniorzy, młodzieży i wolontariusze 
dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyliście i udział w na-
szych akcjach w minionym roku. Niech 2019 będzie rokiem 
dobrego zdrowia, niesłabnącego entuzjazmu oraz oczu szero-
ko otwartych na nowych ludzi i doświadczenia, bo w życiu 
nigdy nie jest za późno na miłość, naukę i spełnianie marzeń. 
My w to wierzymy i do tego zachęcamy!

Szanowni Państwo!
W 2019 r. odbędą się kolejne edycje następujących projektów:
- Piękni i zadbani w każdym wieku (III edycja) – warszta-

ty stylu i rozwoju osobistego dla seniorów, zakończone profe-
sjonalną sesją zdjęciową, 

- Active Dance (II edycja) – warsztaty taneczne i występy 
taneczne dla seniorów,

- Akademia Młodych Orłów (II edycja) – letnie warsztaty 
rozwoju osobistego i kompetencji dla młodzieży, zakończo-
ne kawiarenką obywatelską i wizytami  studyjnymi w rozgło-
śniach radiowych i telewizyjnych,

- Namaluj swój świat (II edycja) – międzypokoleniowe 
warsztaty malarskie i arte-terapeutyczne dla dzieci, młodzie-
ży, dorosłych i seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, 
zakończone koncertem i wystawą prac uczestników.

Będą też miały premierę zupełnie nowe akcje takie jak:
- Nie jesteś sam! Wielospecjalistyczne wsparcie dla osób 

i ich rodzin dotkniętych chorobą nowotworową, w tym m.in. 
opieka psychologa, fizjoterapeuty, dietetyka, fryzjera i innych 
osób, które przeszły proces zdrowienia,

- Akademia Starszych Orłów – międzypokoleniowe edu-
kacyjne warsztaty umiejętności i rozwoju kompetencji dla 
młodzieży i seniorów,

Nadal będziemy dbać o osoby w Domu Seniora i inne, któ-
re będą potrzebować naszego wsparcia, opieki oraz pomocy. 
Dlatego wszystkich zainteresowanych udziałem w projektach 
Fundacji Nigdy nie jest za późno tj. młodzież, osoby 40 plus 
i seniorów, obecnych i przyszłych wolontariuszy, serdecz-
nie zapraszam na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 
w sobotę, 9 lutego, 11.00 – 13.00 w Świetlicy w Baranowie. 
Tam, przy domowym cieście i kawie przedstawimy plan na 
2019 rok. Czekamy na Was! 

~ Maja Stępień
Prezes Fundacji Nigdy nie jest za późno.

Ach co to był za rok!
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Z przytupem weszliśmy w rok 2019. Oby nie był gorszy 
od minionego. Życzymy naszym studentom, darczyń-
com i sympatykom wszystkiego co zwie się szczęściem, 

a przede wszystkim zdrowia, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz 
pieniędzy. 

Semestr zimowy za nami. Zgodnie z harmonogramem zre-
alizowaliśmy cykl środowych wykładów i założenia progra-
mowe zajęć w poszczególnych sekcjach.

Ostatnim, dużym przedsięwzięciem było grudniowe spo-
tkanie opłatkowe. Przygotowaliśmy je w innej niż dotychczas 
formule. Pięknie udekorowana sala GKS Tarnovia (podzięko-
wania dla pani Longiny!) zaprojektowana na 140 miejsc, wy-
pełniona była po brzegi. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt 
Tadeusz Czajka, I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat 
i Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba. Oprawę mu-
zyczną zapewnił chór Canticum Oratio z Lusówka, a o pod-
niebienia zadbał Rafał Maciejewski. Było sympatycznie, miło 
i smacznie. Łamaliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie ży-
czenia, śpiewaliśmy przepiękne, polskie kolędy i korzy-
stając z okazji spotkania prowadziliśmy niekończą-
ce się rozmowy. Wzruszeni, naładowani pozytywną 
energią, obdarowani okolicznościowymi bombka-
mi wróciliśmy do domów, do codziennej, szarej 
rzeczywistości. Jak będzie nam dane, spotkamy się 
za rok i znów zaśpiewamy „Bóg się rodzi”. 

Przed nami przerwa semestralna 12 – 26 stycznia. 
Na czas ferii zimowych zawieszamy zajęcia z powodu 
zamkniętych szkół. Wznowimy je po feriach.

Początek semestru letniego rozpoczynamy Karnawałowym 
Balem Przebierańców. Zgodnie z ustaleniami sprzed lat, co 
druga zabawa należy do pomysłowych i tych, którzy nie mają 
się w co ubrać. To właśnie 1 lutego popiszemy się fantastycz-

ną kreatywnością prezentując super stroje. Tematyki 
przewodniej nie narzucamy, każdy przebiera się wg 
uznania; dostojnie, fantazyjnie, śmiesznie?

6 lutego 2019 r. zapraszamy do wysłuchania in-
teresującego wykładu. Dr Paweł Stachowiak – Gdy 
Polska wybuchła. Rok 1918 (cz. II). 

Studentom UTW życzymy udanego wypoczynku 
podczas przerwy semestralnej. Nabieramy sił i ładu-

jemy akumulatory do dalszej pracy w semestrze letnim.
~ Maria Zgoła

Jesteśmy na półmetku

Duszpasterstwo Mężczyzn 4MEN w Lusowie zaprasza 
na dwa otwarte spotkania z Szymonem Hołownią.

W czwartek, 7 lutego, w kościele w Lusowie będą 
miały miejsce dwa spotkania ze znanym i popularnym dzien-
nikarzem i publicystą, autorem wielu książek, założycielem 
Fundacji Kasisi oraz znanym i lubianym prezenterem progra-
mu „Mam Talent”.

O 16.30 będzie miało miejsce spotkanie z młodzieżą. Ha-
słem wywoławczym spotkania będzie tytuł najnowszej książki 
Szymona „Boskie zwierzęta”. Na drugie spotkanie (o 19.00) 
pod tytułem „Modlitwa to styl życia” są zaproszenie dorośli. 

W czasie spotkań będzie można nabyć książki Szymona Ho-
łowni, otrzymać autograf oraz wesprzeć prowadzoną przez 

Szymon Hołownia w Lusowie

niego Fundację Kasisi, która wspiera dom dziecka w Kasisi 
w Zambii.

Zapraszamy. Wstęp wolny. Mile widziane wsparcie dla Kasisi.
~ Parafia Lusowo



26    | sąsiadka~czytaj | styczeń 2019

~ stowarzyszenia

Wiadomości brackie
Pierwszy raz w historii bractwa odbyło się strzelanie upa-

miętniające Powstanie Wielkopolskie. 
Zwycięski zryw zbrojny naszych przodków sprzed 

100 lat zaowocował przyłączenie Wielkopolski do terytorium 
Polski. To dzięki waleczności powstańców „mądrości i uko-
chaniu ojczyzny” dzisiaj w Wielkopolsce mówimy po polsku. 
Jesteśmy im winni dzisiaj pamięć, szacunek oraz hołd. Kur-
kowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowie Podgórnym aktywnie 
uczestniczyło w uroczystościach upamiętniających te ważne 
dla nas Wielkopolan wydarzenia.

27 grudnia braliśmy udział w głównych uroczystościach 
rocznicowych pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 
w Poznaniu. Uczestniczyliśmy również na uroczystościach 
w Warszawie. A w sobotę, 29 grudnia, salwą armatnią na 
cmentarzu w Lusowie oddaliśmy cześć generałowi powsta-
nia Józefowi Dowborowi Muśnickiemu, po czym świętowa-
liśmy rocznicę na strzelnicy brackiej. Przy akompaniamencie 
muzycznym brata Marka Czajki śpiewaliśmy pieśni powstań-
czo-patriotyczne. Strzelaniem oraz radosnym biesiadowaniem 
z tańcami zakończyliśmy trwające trzy dni uroczystości.

Główne trofeum Tarczę Powstańczą oraz pamiątkową srebr-
ną monetę zdobył Krzysztof Cieślik KBS Tanowo Podgórne, 
drugi był Krzysztof Jakubczak z Grodu Przemysława, a trze-
ci Zbigniew Szabelski KBS Tarnowo Podgórne. Puchar Wójta 
– tarczę pistoletową zdobył Grzegorz Jaskuła KBS Sieraków, 
II miejsce – Krzysztof Cieślik, III – Marek Szajkowski KBS 
Tarnowo Podgórne. Tarcza Losowa „chybił trafił”: I miejsce 
Damian Dubiel KBS Szamotuły, II – Dawid Mikołajczak, III – 
Bartosz Mróz KBS Tarnowo Podgórne.

W strzelaniu o Tarczę Biesiadną I miejsce zajął Przemysław 
Nowak KBS Szamotuły, II – Krzysztof Cieślik, III – Krzysztof 
Jakubczak z Grodu Przemysława. 

W strzelaniu z karabinka pneumatycznego triumfatorami za-
wodów zostali Dominik Wieczorek, Julia Wieczorek, Michali-
na Królicka i Artur Sadek. Kura zestrzelił Łukasz Bialik, a po-
mogli mu Jarosław Jakubczak i Tadeusz Kabat KBS Budzyń. 

16 grudnia w Swarzędzu odbyło się uroczyste podsumowa-
nie Współzawodnictwa 2018 – Leszczyńskiego Okręgowego 
Związku Strzelectwa. Kurkowe Bractwo Strzeleckie zajęło II 
miejsce zdobywając jednocześnie tytuł Wicemistrza Klubo-
wego Współzawodnictwa LOZS 2018. Jest to wielki sukces 
naszej kadry sportowej. Wyróżnienie osobiście odebrał wie-
loletni kierownik sekcji strzeleckiej brat Leszek Jerzak, który 

czynił podobne honory po raz ostatni, gdyż zrezygnował z peł-
nienia funkcji. 

Za wieloletnie prowadzenie sekcji strzeleckiego serdecznie 
dziękujemy bratu Leszkowi. Z dniem 1 grudnia 2018 r. za-
rząd KBS powołał brata Radosława Królickiego na kierowni-
ka sekcji strzeleckiego działającej przy Kurkowym Bractwie 
Strzeleckim w Tarnowie Podgórnym. Nasi strzelcy otrzymali 
wyróżnienia:

Andrzej Pawlicki
•  Odznaczony Medalem Niepodległości, Srebrną Odznaką 

Za Zasługi w strzelectwie sportowym i Złotą Odznaką za 
wysokie wyniki w strzeleniu sportowym,

• Wicemistrz w kategorii Karabin Dowolny,
Krzysztof Cieślik 
•  Odznaczony Brązową Odznaką Za Zasługi w strzelectwie 

sportowym i Złotą Odznaką za wysokie wyniki w strzele-
niu sportowym,

• Wicemistrz w kategorii Pistolet Bocznego Zapłonu,
Radosław Królicki 
•  Odznaczony Złotą Odznaką za wysokie wyniki w strzele-

niu sportowym.
W związku z zakończeniem roku pragnę złożyć serdeczne 

podziękowanie sympatykom i przyjaciołom naszego bractwa 
za współpracę, każdy życzliwy gest, słowo i wsparcie w 2018 
roku. W Nowym Roku życzę samych radosnych dni i wielu 
sukcesów! 

Informujemy, że strzelnica bracka jest otwarta w każdy wto-
rek i czwartek w godz. 16.00-20.00. ZAPRASZAMY SZCZE-
GÓLNIE MŁODZIEŻ ZAINTERESOWANĄ SPORTEM 
STRZELECKIM. 

Z brackim pozdrowieniem
Prezes St. Bączyk 

Zawody współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Pytania jakie najczęściej kierują osoby z niepełnospraw-
nościami i ich bliscy do psychologa koncentrują się wo-
kół kilku uniwersalnych kwestii: 

· Problemu niezawinionego cierpienia 
· Problemu wykluczenia
· Siły koniecznej do znoszenia życiowych trudów
· Sposobu radzenia sobie z przeciwnościami losu 

 W zasadzie, w różnych momentach życia każdy musi się 
zmierzyć co najmniej z jednych z tych pytań. Różnica polega 
na tym, że w przypadku osób z niepełnosprawnościami są to 
pytania, z którymi trzeba się mierzyć przez całe życie. A na 
niektóre z nich nie ma odpowiedzi. Bo jak wytłumaczyć nieza-
winione cierpienie? Szczególnie wtedy, kiedy jest to cierpie-
nie małego dziecka. Cierpienie najbliższych towarzyszących 
dziecku.

 Psycholodzy próbują objaśnić sens cierpienia w życiu 
człowieka. Zdaniem niektórych z nich, Ortega y Gaset, Obu-
chowskiego, jedyna droga do pełni człowieczeństwa wiedzie 
przez „zgodę na tragedię”, czyli dobrowolne przyjęcie cierpie-
nia. Chrześcijaństwo mówi o „przyjęciu krzyża”.

Łatwo powiedzieć. Ale skąd brać siły? W tym miejscu psy-
chologia i religia spotykają się ze sobą w biblijnej opowieści 
o Gedeonie, przed którym Bóg postawił nierealne do wykona-
nia zadanie. Kazał mu pokonać 135 tysięcy żołnierzy wroga 
przy pomocy 300 własnych żołnierzy. Powiedział mu: „wy-
starczy ci to co masz”. I okazało się, że żołnierze odważni 
i uważni wygrali dzięki kreatywności, pomysłowości. 

Współczesna psychologia potwierdza, że wszystko czego 
potrzebujemy jest w nas. Nie oznacza to, że niepełnosprawni 
i ich bliscy mają samotnie zmagać się ze swoimi problema-
mi. I nie może to być usprawiedliwieniem dla czyjejkolwiek 
znieczulicy. Oznacza to, że w każdym są pokłady uważności, 
odwagi i kreatywności potrzebne do zmierzenia się z proble-
mami jakie przed nami stoją, a które wydają się być nie do 
pokonania.

 Jak odkryć te pokłady sił, zwłaszcza wtedy gdy wszyst-
ko w nas krzyczy: „dość!” Nie ma innej drogi, trzeba wejść 
w głąb siebie. Ale schodzenie na głębiny, tak ja wchodzenie na 
szczyty wymaga przygotowania. Przewodnika. Jesienią 2017 
obiegła świat niecodzienna informacja. Papież Franciszek 
oświadczył publicznie, że mając 42 lata, będąc prowincja-
łem Jezuitów, korzystał z półrocznej psychoterapii prowadzo-
nej przez żydowską psychoanalityczkę. Kapłan, który wedle 
niektórych wyobrażeń ma na biurku bezpośredni telefon do 
Ducha Świętego i  jest tegoż Ducha szczególnym wybrańcem 
i posłańcem? Do psychoanalityka? Mężczyzna, czyli przed-
stawiciel jedynej płci uprawnionej do bycia kapłanem, uznał 
autorytet i umiejętności kobiety? Chrześcijanin u  Żydówki? 
Człowiek, będący kierownikiem duchowym innych zdolny 
jest do szukania i przyjęcia pomocy w rozwiązywaniu wła-
snych problemów psychicznych? Franciszek miał dość we-
wnętrznej uczciwości, żeby przyznać sam przed sobą, że po-

mocy potrzebuje. Odwagi i pokory, żeby 
o pomoc poprosić i ją przyjąć.

To bardzo ważne przesłanie, szczegól-
nie w kraju, w którym nadal do pomo-
cy psychologicznej, problemów zdrowia 
psychicznego podchodzi się bardzo nie-
ufnie. Sił mamy szukać w sobie, bo nikt za nas nie przeży-
je naszego życia. Ale nie powinniśmy rezygnować z pomocy 
specjalistów.

 Niepełnosprawni i ich bliscy bardzo często doświadczają 
poczucia wykluczenia. Wykluczenie również jest doświadcze-
niem uniwersalnym, z którym może się spotkać każdy. Poka-
zuje to historia Kaina i Abla: I stało się po wielu dni, iż przy-
niósł Kain z owocu ziemi ofiarę Panu. Także i Abel przyniósł 
z pierworództw trzód swoich i z tłustości ich; i wejrzał Pan na 
Abla i na ofiarę jego. Ale na Kaina i na ofiarę jego nie wej-
rzał… I stało się, gdy byli na polu, że powstał Kain na Abla, 
brata swego, i zabił go. Kain wyżył i miał dzieci, natomiast 
Abel żyje tylko w tej opowieści. My jesteśmy dziećmi Kaina. 
To jest najbardziej znana historia. Symboliczne dzieje duszy 
ludzkiej.  

 Największą zmorą dziecka jest obawa, że może nie być 
kochane, a odtrącenie jest piekłem, którego się lęka. Bywamy 
wykluczającymi i wykluczanymi. Wykluczenie niesie w sobie 
wielkie zło. Nie tylko dla wykluczonych. Dla wszystkich.

Badanie międzynarodowe pokazują, że na 12 badanych grup 
społecznych, niepełnosprawni są najbardziej zagrożeni wyklu-
czeniem. Na 29 państw europejskich jesteśmy na przedostat-
nim miejscu, jeżeli chodzi o zaangażowanie w wolontariat. 
W codzienną, systematyczną pomoc innym ludziom. Przeciw-
działanie społecznemu wykluczeniu osób z niepełnosprawno-
ścią i ich bliskich stanowi wielki społeczny problem. 

Nie można zaakceptować innych nie akceptując siebie sa-
mego. Dotyczy to również kwestii odrzucania niepełnospraw-
nego dziecka przez rodziców. Takim rodzicom należy pomóc 
zbudować poczucie własnej wartości oparte na realnej samo-
ocenie. Pomóc w przeżyciu żałoby po utraconych planach 
i marzeniach. Nauczyć rozpoznawania własnych emocji i kon-
struktywnego radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Będzie to możliwe dopiero wtedy, kiedy nauczymy się da-
wać i przyjmować. Wszyscy!

~ dr Jadwiga Kwiek 
psycholog, psychoterapeuta

 Skrót wykładu i dyskusji moderowanej kończącej cykl 12 
spotkań wsparcia psychologicznego dla rodziców i opiekunów 
osób z niepełnosprawnościami organizowanych przez Tar-
nowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON.  
Tarnowo Podgórne,  12.12.2018 

Pytania do psychologa 
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Jak miło i przyjemnie można spędzić czas w długie jesien-
ne dni i wieczory zorganizowane przez Koło Seniorów 
w Przeźmierowie. Jest nas wielu i dla każdego znajdzie 

się coś ciekawego. 26 października liczna grupa seniorów na-
szego Koła, biorąca udział w projektach Fundacji „Nigdy nie 
jest za późno” Mai Stępień, spotkała się na finałowym balu 
„Tańce z Gwiazdami”, aby zintegrować się z pozostałymi 
uczestnikami, tworząc niezapomnianą atmosferę i wspomnie-
nia. Dziękujemy „pozytywnie zakręconej’ Pani Mai. Jeszcze 
nie opadły wspomnienia, a my ponownie spotykamy się na 
zabawie andrzejkowej. Jest lampka szampana i gromkie „Sto 
lat” dla solenizantów Barbar i Andrzeja, a także przewodni-
czącego naszego Koła Juliana, który objął zaszczytną funk-
cje Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Choć nie było la-
nia wosku i wróżb, bawiliśmy się wesoło. Nadszedł grudzień 
– miesiąc przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Z tej 
okazji w Pałacu Jankowice odbyło się wiele ciekawych kon-
certów „Święta w duecie” i sylwestrowy, przecudowny plene-
rowy pokaz laserowy, a przede wszystkim pierwsza Senioral-
na Wigilia. Wszystko perfekcyjnie dopracowane na wysokim 
poziomie. Miło, że o Seniorów tak dba Centrum Senioralne 
w Jankowicach. Nasze spotkanie opłatkowe odbyło się trady-
cyjnie w CK Przeźmierowo 15 grudnia. Miło było spotkać się 
w tak licznej grupie (153 osoby wraz z zaproszonymi gośćmi), 
aby złożyć sobie życzenia dzieląc się opłatkiem, pośpiewać 
przepiękne polskie kolędy z zespołem Senioritki i spożyć wie-
czerzę serwowaną przez „Kuchnię Rafała”. W grudniowy wie-

czór miłośnicy sztuki muzycznej udali się do Teatru Wielkie-
go na operę „MANRU”, jedyną napisaną przez Ignacego Jana 
Paderewskiego. A to cóż, koniec roku i Sylwester. Na balu 
w CK Przeźmierowo bawili się Seniorzy naszego Koła wspól-
nie z członkami UTW i rodzicami dzieci naszego ulubionego 
zespołu „ Modraki”. Tradycyjnie jak co roku swoją obecnością 
zaszczycił nas Wójt Tadeusz Czajka z małżonką. Był szampan 
i o północy wspólne składanie życzeń.

„Niech taneczny lekki krok, będzie z Wami cały rok. Niech 
prowadzi Was bez stresu od sukcesu do sukcesu”!

Styczeń zapowiada się interesująco. My, seniorzy, rezerwu-
jemy popołudnia na miłe spotkania z Modrakami na „Modra-
kowej pastorałce”, koncercie „ Cygańska miłość” czy musika-
lu „Skrzypek na dachu” w Teatrze Wielkim oraz liczny udział 
Seniorów w XV Koncercie Noworocznym Gminy Tarnowo 
Podgórne.

~ Grażyna – kronikarz Koła.

W dniu 12 listopada odbyło się Zebranie Zdawczo-
-Wyborcze naszego Koła, które poprowadził ko-
lega Tadeusz Stypiński. Po ustaleniach wstępnych 

Przewodnicząca Koła Anna Gryska przedstawiła sprawozda-
nie z wydarzeń, jakie miały miejsce w 2018 r., a Skarbnik Koła 
Mira Fąka zapoznała nas z finansami Koła – czyli przychoda-
mi i wydatkami. Następnie wybrano nowy Zarząd w składzie: 
Przewodnicząca – Anna Gryska, Skarbnik – Mira Fąka (wy-
brane ponownie), nowi członkowie to: Wiceprzewodnicząca 
– Bożena Możdzeń, Członek – Jędrzej Rost i Sekretarz – Kry-
styna Piechota. Zebranie zakończyło się dyskusją na tematy 
bieżące.

Pod koniec listopada odbyło się zebranie, na którym zor-
ganizowano zabawę „andrzejkową”. Bawiono się przy dobrej 
muzyce do późnych godzin wieczornych.

Natomiast 12 grudnia członkowie Koła zebrali się w Re-
stauracji POD LWEM na spotkaniu opłatkowym z okazji zbli-
żających się Świąt Bożego Narodzenie. Przybyli również za-
proszeni goście: ks. Proboszcz Marek Tarło-Jawłok, Dyrektor 
GOK Szymon Melosik oraz I Zastępca Wójta Ewa Noszczyń-
ska-Szkurat, którzy składali życzenia na Święta oraz na Nowy 
Rok wszystkim zebranym. Przewodnicząca Koła Pani Anna 
Gryska również złożyła wszystkim życzenia. Nie mogło za-
braknąć kolęd – więc wspólnie zaśpiewano kilka kolęd. Na-
stępnie składano sobie życzenia indywidualnie i łamano się 
opłatkiem. W radosnych i podniosłych nastrojach rozpoczę-
to kolację na wzór tradycyjnej kolacji wigilijnej. Po smacznej 
kolacji było jeszcze ciasto i kawa.

W ostatnim dniu roku tj. 31 grudnia odbyła się zabawa syl-
westrowa. Na wstępie Wiceprzewodnicząca Bożena Możdżeń 
przywitała zebranych życząc dobrej zabawy i zapraszając do 
wspólnej kolacji (na stołach było wiele smakołyków). Ba-
wiono się przy fajnej muzyce, przygotowanej prze kolegę Ta-
deusza Stypińskiego. O północy składano sobie życzenia na 
Nowy Rok 2019 oraz zaśpiewano Sto Lat solenizantowi – ko-
ledze Mieciowi. Zabawa seniorów zakończyła się w późnych 
godzinach nocnych. DO SIEGO ROKU!

~ Krystyna Piechota

KTO by pomyślał…

Koło Seniora w Tarnowie Podgórnym
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~ rolnictwo

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniono 
ustawę o zwrocie podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej podnosząc stawkę zwrotu 
z 86 do 100 l na 1 ha użytków rolnych 
będących w posiadaniu lub współposia-
daniu producenta rolnego. Dodatkowo 
wprowadzono premię dla producentów 
bydła i krów, wychodząc z założenia, że 
ten rodzaj produkcji zwierzęcej wymaga 
wytworzenia dużych ilości pasz objęto-
ściowych, konserwacji ich i dowozu za-
konserwowanych pasz do obory.

Limit ustala się jako sumę kwoty stano-
wiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 
litr oleju napędowego, liczby 30 oraz śred-
niej rocznej liczby dużych jednostek prze-
liczeniowych bydła będącego w posiadaniu 
producenta rolnego w roku poprzedzają-
cym rok, w którym został złożony wniosek 
o zwrot podatku.

Aby ustalić średnioroczną liczbę dużych 
jednostek przeliczeniowych bydła produ-
cent rolny musi wystąpić do kierownika 
biura powiatowego ARiMR o wydanie do-
kumentu zawierającego informację o liczbie 
DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot po-
datku akcyzowego.

Wzór wniosku dostępny jest w biu-
rach powiatowych, na stronie internetowej 
Agencji https://www.arimr.gov.pl/identyfi-
kacja-i-rejestracja-zwierzat.html oraz w za-
łączniku do tego artykułu.

Absolutną nowością jest ustawa z 9 listo-
pada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia 
podmiotów prowadzących gospodarstwa 
rolne. Tekst ustawy został przyjęty przez 
Senat bez poprawek i w chwili pisania arty-
kułu czeka na podpis Prezydenta RP.

Restrukturyzacją można objąć dłu-
gi o charakterze pieniężnym powstałe 
w związku z prowadzeniem działalności 
rolniczej przez podmiot prowadzący gospo-
darstwo rolne, który prowadzi działalność 
rolniczą co najmniej od 3 lat, jest niewy-

płacalny w rozumieniu przepisów ustawy 
z dn. 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościo-
we albo jest zagrożony niewypłacalnością 
w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 15 
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

Restrukturyzacja polega na:
1) udzielaniu przez Agencję Restruktury-

zacji i Modernizacji Rolnictwa podmiotowi 
prowadzącemu gospodarstwo rolne pomo-
cy publicznej w formie:

a) dopłat do oprocentowania kredy-
tu udzielonego przez bank na sfinansowa-
nie spłaty zadłużenia powstałego w związ-
ku z prowadzeniem działalności rolniczej, 
zwanego dalej „kredytem restrukturyzacyj-
nym”

b) pożyczki na sfinansowanie spłaty za-
dłużenia powstałego w związku z prowa-
dzeniem działalności rolniczej, zwanej dalej 
„pożyczką”

2) udzielaniu przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej „Krajo-
wym Ośrodkiem”, podmiotowi prowadzą-
cemu gospodarstwo rolne pomocy publicz-
nej w formie gwarancji zabezpieczającej 
spłatę kredytu restrukturyzacyjnego

3) przejęciu przez Krajowy Ośrodek długu 
podmiotu prowadzącego gospodarstwo rol-
ne powstałego w związku z prowadzeniem 
działalności rolniczej pod warunkiem prze-
niesienia własności całości albo części nieru-
chomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa.

W celu uzyskania pomocy publicznej 
podmiot prowadzący gospodarstwo rolne 
jest obowiązany opracować plan restruk-
turyzacji zaakceptowany przez właściwe-
go ze względu na jego miejsce zamieszka-
nia albo siedzibę dyrektora Wojewódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego (WODR). 
Dyrektor akceptuje plan restrukturyzacji na 
wniosek podmiotu prowadzącego gospo-
darstwo rolne w terminie 30 dni od dnia zło-
żenia tego wniosku wraz z planem restruk-
turyzacji. Gdy w ocenie dyrektora WODR 
realizacja tego planu umożliwi przywróce-
nie podmiotowi prowadzącemu gospodar-
stwo rolne zdolności do pokrywania kosz-
tów prowadzonej przez niego działalności 
rolniczej oraz spłaty zobowiązań finanso-
wych dyrektor akceptuje plan restruktury-
zacji. W przypadku braku akceptacji planu 
restrukturyzacji dyrektor WODR informuje 
podmiot prowadzący gospodarstwo rolne 
w formie pisemnej o odmowie akceptacji 
planu z podaniem przyczyn tej odmowy.

Agencja udziela dopłat do oprocentowa-
nia kredytu restrukturyzacyjnego za pośred-
nictwem banku na podstawie zawartej z nim 
umowy. Łączna wysokość dopłat do opro-
centowania kredytu restrukturyzacyjnego 
nie może przekroczyć:

1) 40% kwoty udzielonego kredytu re-
stukturyzacyjnego, 

2) 60% kwoty udzielonego kredytu re-
stukturyzacyjnego dla młodego rolnika, lub 
podmiotu prowadzącego gospodarstwo rol-
ne, u którego obowiązek w zakresie podatku 
rolnego z tytułu nabycia gospodarstwa rol-
nego powstał nie wcześniej niż 5 lat przed 
dniem złożenia wniosku o udzielenie kredy-
tu restrukturyzacyjnego,

3) 60% kwoty udzielonego kredytu re-
stukturyzacyjnego dla podmiotu prowadzą-
cego gospodarstwo rolne, którego większa 
część gruntów jest położona na obszarach 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami określonymi 
w przepisach o wspieraniu rozwoju obsza-
rów wiejskich z udziałem środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich.

Kwota kredytu restrukturyzacyjnego ob-
jętego dopłatą do oprocentowania nie może 
przekroczyć 5 mln zł dla podmiotu prowa-
dzącego gospodarstwo rolne, a okres kre-
dytowania nie może być dłuższy niż 10 lat. 
Oprocentowanie kredytu restrukturyzacyj-
nego może być zmienne i stanowi sumę 
stopy referencyjnej WIBOR ustalonej dla 
pożyczek udzielanych na okres 3 miesięcy 
powiększonej o nie więcej niż 3 punkty pro-
centowe. Oprocentowanie należne bankowi 
jest płacone przez:

1) Kredytobiorcę – w wysokości 2%,
2) Agencję – w pozostałej części pod 

warunkiem spłaty rat kredytu przez kre-
dytobiorcę zgodnie z umową kredytu re-
strukturyzacyjnego oraz realizacji przez 
kredytobiorcę planu restrukturyzacji.

Pożyczka jest udzielana na okres nie dłuż-
szy niż 15 lat w wysokości nieprzekracza-
jącej kwoty zadłużenia podmiotu prowa-
dzącego gospodarstwo rolne wynikającej 
z planu restrukturyzacji, nie większej jednak 
niż 5 mln zł. Warunkiem udzielenia pożycz-
ki jest przedstawienie zabezpieczenia spła-
ty pożyczki w wysokości zapewniającej jej 
spłatę wraz z oprocentowaniem. 

Wniosek udzielenie pożyczki jest składa-
ny w biurze powiatowym Agencji właści-
wym ze względu na miejsce zamieszkania 
lub siedzibę podmiotu prowadzącego go-
spodarstwo rolne na formularzu udostępnio-
nym przez Agencję na jej stronie interneto-
wej. Wniosek jest rozpatrywany w terminie 
45 dni od dnia jego złożenia. Oprocentowa-
nie pożyczki jest zmienne i wynosi rocznie 
nie niej niż wysokość stopy bazowej pu-
blikowanej przez Komisję Europejską na 
jej stronie internetowej, powiększonej o 4 
punkty procentowe.

Opracował: ~ Wiesław Biały

Zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego i nowa ustawa  
o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne
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~ pałac jankowice

Dotychczasowa styczniowa aura 
nasuwa skojarzenie z ciepłem 
emocji, które może rozbudzać 

zbliżający się czas Dnia Babci i Dziad-
ka. W Tarnowskim Centrum Senioral-
nym doceniamy wartość relacji mię-
dzypokoleniowych oraz podmiotowość 
osobistych doświadczeń seniorów na-
szej Gminy. Już 20 stycznia zapraszamy 
Dziadków i Babcie wraz z Wnukami, by 
niedzielne popołudnie spędzić rodzin-
nie podczas pełnego atrakcji spotkania 
w Pałacu Jankowice.

Dzień Babci i Dziadka kryje w sobie 
subtelne współgranie przeciwstawnych 
biegunów na barwnej osi życia. By har-
monizujące tony międzypokoleniowości 
jeszcze pełniej wybrzmiały w pałacowej 
sali koncertowej, zaprosiliśmy Zespół 
Pieśni i Tańca „Lusowiacy”. Artyści po-
przez przygotowany repertuar przybliżą 
kolędy, pastorałki, pieśni ludowe ema-
nujące radością, ale i zadumą. Barw-
ne stroje oraz odkrywane na naszych 
oczach, czy raczej „uszach” mniej zna-
ne, a przepiękne utwory z pewnością 
zbudują wyjątkowość tego koncertu. 
Muzyczną tajemnicę na karcie ludowej 
kultury z ZPiT „Lusowiacy” będą od-
krywać przed nami muzycy występują-
cy gościnnie, młodziutka skrzypaczka 
Aleksandra Szczodrzyńska oraz pianista 
Dariusz Stocki. Koncert odbędzie się 20 
stycznia o godz. 16.30.

Rytm prezentowanych mazurów 
i oberków z pewnością nie pozostawi 

nas obojętnymi na taniec, ruch, dźwięk. 
Rozbudzony apetyt podczas części kon-
certowej zostanie zaspokojony kre-
atywnymi animacjami i wspólnymi 
zabawami i pląsami z Polskim Stowa-
rzyszeniem Animatorów i Pedagogów 
KLANZA, to dopiero będzie przygoda! 
Oto przepis na atrakcyjne popołudnie 
dla Wnucząt Babć i Dziadków! Anima-
cje rozpoczną się o godz.17.30. Zapra-
szamy, bądźcie z nami!

Jakie oblicze ma międzypokolenio-
wość…? Jakie oblicze ma szczęście…? 

Międzypokoleniowość może być 
wyrażona w otwartości na drugą oso-
bę, mieć wymiar wymiany kompeten-
cji, umiejętności, darem współdzielenia 
chwili, cieszenia się nią, różnego pa-
trzenia na te same zjawiska, szukaniem 
rozwiązań w świecie wartości, tradycji, 
bogactwie doświadczenia, kreatywności 
i spontaniczności, w odwadze, odnaj-
dywaniu szczęścia będącego motorem 
napędowym naszego działania. Jak wy-
gląda szczęście, czym jest, czym może 
być, jak jego postrzeganie i definiowa-
nie zmienia się z wiekiem, jakimi bar-
wami mieni się w czasie, gdy już mamy 
bagaż doświadczeń? 

Jak wygląda szczęcie według Senio-
rów odwiedzających Pałac Jankowice. 
Jeżeli macie ochotę na taką pogłębioną 
podróż w to słowo, kryjące wiele odcie-
ni, zapraszamy na wystawę audiowizu-
alną „OBLICZA szczęścia” – seniorzy 
TCS w obiektywie. Otwarcie będzie 

miało miejsce 20 stycznia o godz. 
16.00. To kolejny powód, dla którego 
warto z nami być tego dnia.

Zapraszamy do śledzenia aktualno-
ści i odwiedzania strony www.senio-
rzytp.pl, na której miedzy innymi został 
opublikowany „Świąteczny przepiśnik” 
w ramach projektu koła plastycznego 
Tarnowskiego Centrum Senioralnego.

Informacje o aktualnej ofercie reali-
zowanych zajęć oraz dostępnych for-
mach aktywności oraz projektach w tym 
„ZŁOTA RĄCZKA DLA SENIORA” 
udzielane są od pon. – pt. w godz. od 
8.00 – 16.00 pod nr tel. 61 10 10 402 

~ Ewa Jańczak 
Pałac Jankowice 

BABCIA Z WNUKIEM I Z PRZYTUPEM

Ludzkie oko jest jednym z najważ-
niejszych narządów zmysłów, 
który dostarcza blisko 80 proc. 

informacji o otoczeniu. Dlatego tak 
ważna jest profilaktyka i systematycz-
ne badanie jego stanu. Narząd wzroku 
należy kontrolować przynajmniej raz 
w roku odwiedzając okulistę, a nie tylko 
zakłady optyczne, w których zamawia-
my okulary.

Ma to związek z koniecznością ob-
serwacji ewentualnego postępu chorób, 
które mogą się pojawić w miarę upły-
wu lat, a nie wymagają jeszcze zabie-
gu operacyjnego jak jaskra, zaćma czy 
zwyrodnienie plamki. Im wcześniej ta-
kie schorzenia zostaną zdiagnozowane, 

tym łatwiej będzie można ustalić plan 
działania, aby chronić wzrok. Bo jak 
powszechnie wiadomo profilaktyka jest 
znacznie tańsza od leczenia.

Zapraszamy seniorów oraz miesz-
kańców Gminy Tarnowo Podgórne na 
otwarte wykłady o objawach, czynni-

kach ryzyka oraz sposobach leczenia 
zaćmy, która może rozwijać się powo-
li przez bardzo długi czas, przez co nie 
każdy odpowiednio szybko potrafi do-
strzec jej symptomy. 7 lutego o 12.00 
i 17.00 odbędą się dwa spotkania po-
święcone tej tematyce. Poprowadzi je 
Andrzej Siwek – ekspert w dziedzinie 
okulistyki. Wstęp na wykłady jest wol-
ny.

Szczegółowe informacje dostępne 
są na stronie www.seniorzytp.pl, pod 
numerem telefonu: 61 10 10 402 oraz 
w biurze Tarnowskiego Centrum Senio-
ralnego (Pałac Jankowice, pok. 14).

~ Tomasz Łozowicki

Zapraszamy na otwarty wykład Oko na Seniorów – Zaćma
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~ pałac jankowice

– Powiedz, Puchatku – rzekł 
wreszcie Prosiaczek – co ty mó-
wisz, jak się budzisz z samego rana? 
– Mówię: „Co też dziś będzie na śnia-
danie?” – odpowiedział Pucha-
tek. – A co ty mówisz, Prosiaczku? 
– Ja mówię: „Ciekaw jestem, co 
się dzisiaj wydarzy ciekawego”. 
Puchatek skinął łebkiem w zamyśleniu. 
– To na jedno wychodzi – powiedział.

Wy też jesteście ciekawi?!
Z pełnymi brzuszkami i uśmiechami 

na twarzy zapraszamy najmłodszych na 
spektakl Kubusiowe granie, czyli ada-
ptację przygód Misia o Bardzo Małym 
Rozumku. 

Spektakl ten będzie tradycyjną opo-
wieścią, w której za pomocą lalek 
i prostych rekwizytów aktorzy z teatru 
TeatRyle – Mariola i Marcin Ryl-Kry-
stianowscy – wyczarują małym widzom 
Stumilowy Las. W tej teatralnej podróży 
towarzyszyć im będą piosenki, do któ-
rych muzykę skomponował Robert Łu-
czak. 

To wszystko już 3 lutego o 15.00 
w Sali Koncertowej Pałacu Jankowice.

*darmowe wejściówki na spektakl 
będę dostępne w biurze Pałacu od 21 
stycznia.

~ Tomasz Łozowicki

Z początkiem lutego, kończąc czas 
radosnego kolędowania Pałac 
Jankowice powraca z cyklem 

„Brzmienie zimy” i propozycją wyjąt-
kowego koncertu australijskiego artysty. 
Muzyczną scenę pałacu odwiedzi Lu-
cas Laufen, po raz pierwszy koncertu-
jący w Polsce.

Trzy lata temu artysta postanowił od-
mienić swoje życie o 180 stopni – prze-
niósł się ze swojego spokojnego, nad-
morskiego miasteczka w Australii do 
Berlina. Od wydania debiutanckiej albu-
mu „Goodbye” w 2016 r. zagrał ponad 
80 koncertów po całej Europie, budując 
przy okazji grupę swoich oddanych fa-
nów.

Muzyka Lucasa Laufena sprawia, że 
zatrzymujemy się na chwilę i oddycha-
my. Ponure falsetowe melodie łączą się 
tu z lśniącą gitarą. To „nadmorska po-
ezja z dzikiej wyobraźni Australijczy-
ka”. 

W sobotę, 2 lutego, o 17.00 Lucas 
Laufen zaśpiewa o smutku, izolacji, 
wolności i wspomnieniach. Warto spo-
tkać się z jego twórczością. Zapraszamy.

* darmowe wejściówki na koncert do-
stępne w biurze Pałacu od 21 stycznia 
2019 r. 
~ Monika Rutkowska, Pałac Jankowice 

Jeśli lubicie kameralne brzmienia 
z niebanalną treścią – zaprasza-
my na koncert Pamiątki w wyko-

naniu Sebastiana Nawrota (fortepian, 
śpiew) i Łukasza Groszewskiego (gita-
ra, śpiew).

Duet od 2009 r. z powodzeniem wy-
konuje utwory z repertuaru Przemy-
sława Gintrowskiego, Jacka Kaczmar-
skiego i Zbigniewa Łapińskiego. Celem 
i zadaniem, które stawiają sobie wyko-
nawcy, jest możliwie wierne przedsta-
wienie i interpretacja utworów znanych 
z mistrzowskich wykonań.

Legendarne trio, działające od koń-
ca lat 70-tych, nawoływało do walki 
o wolność i prawa obywatelskie, było 
głosem antykomunistycznej opozycji. 
W tekstach artyści przypominali o waż-
nych - a w tamtych czasach zakazanych 
– wydarzeniach dla naszego kraju. Ich 
muzyka była swoistą ścieżką dźwięko-
wą dla najnowszej historii Polski. 

Koncert odbędzie się 10 lutego 
o 16.00 w Sali Koncertowej Pałacu Jan-
kowice. ~ Tomasz Łozowicki

Nadmorska 
poezja 

w australijskim 
wydaniu

Kubusiowe 
granie, czyli 

TeatRyle 
i Stumilowy Las

Gintrowski, 
Kaczmarski, 
Łapiński – 

ich twórczość 
w nowej 
odsłonie!
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~ biblioteka

INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

koreański i chiński.W stałym cyklu edukacyjnym, prowadzo-
nym od lat dla najmłodszych czytelników, zorganizowaliśmy 
warsztaty literacko-teatralne z Weroniką Kurosz, autorką ksią-
żeczek dla najmłodszych i aktorem Teatru Nowego Andrzejem 
Niemytem. Wielbiciele powieści kryminalnych mogli spotkać 
się w naszej placówce z Olgą Rudnicką i porozmawiać o tym 
jak się pisze popularne i chętnie czytane kryminały. Elżbie-
ta Krygowska-Butlewska, znana ilustratorka i laureatka wielu 
nagród i wyróżnień, poprowadziła dla najmłodszych warszta-
ty literacko-plastyczne, a w ramach obchodów 100-lecia Nie-
podległości Polski – Biblioteka zaprosiła wybitnego historyka, 
biografa i publicystę Marka Rezlera. Inna forma lekcji histo-
rii to próba zainteresowania młodzieży tematyką historycz-
ną i poszerzenia wiedzy o współczesnej historii Polski, którą 
można zdobyć nie tylko w szkole. Młodzież może korzystać 
z innych, dostępnych możliwości, na przykład zapisać się do 
Biblioteki i poszerzać wiedzę korzystając z bogatego o tema-
tyce historycznej księgozbioru.

Biblioteka to również wspólne czytanie literatury polskiej 
w ramach corocznego Narodowego Czytania. W tym roku 
czytaliśmy wspólnie „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
Biblioteka to także teatrzyki edukacyjne o różnej tematyce, to 
Teatrzyk Kamishibai dla najmłodszych, to lekcje bibliotecz-
ne – tematyczne, organizowane w różnej formie i przeprowa-
dzone we wszystkich naszych placówkach, zachęcające do 
kontaktu z książką, nie tylko w czasie edukacji szkolnej. Za-
praszamy wszystkich zainteresowanych do naszych placówek 
w 2019 roku.

 ~ I.B.

Krótki przegląd wydarzeń kulturalnych w 2018 roku – 
migawki fotograficzne przybliżające dodatkową, kul-
turalno-edukacyjną działalność Biblioteki. Książka to 

podstawa działalności Biblioteki, a Biblioteki to placówki, które 
dają dostęp do szerokiej wiedzy. W dzisiejszych, szybko zmie-
niających się czasach wymagana jest konieczność nauki przez 
całe życie, chociażby tylko poprzez kontakt właśnie z książką.  
Biblioteka w Tarnowie Podgórnym to szeroki wybór lite-
ratury, nie tylko beletrystycznej, przygodowej, sensacyj-
nej, fantastyki, jednym słowem rozrywkowej, relaksują-
cej, ale również duży wybór książek z różnych dziedzin 
wiedzy, książek naukowych, popularnonaukowych, po-
radników, przewodników, literatury regionalnej, obcoję-
zycznej (angielskiej, francuskiej, niemieckiej, rosyjskiej). 
To także audiobooki dla dorosłych, dzieci i młodzieży.  
Biblioteka to książki anglojęzyczne dla dzieci i młodzieży, 
umożliwiające naukę i doskonalenie tak potrzebnych dzisiaj 
języków obcych. 

Biblioteka to książeczki dla najmłodszych o różnym stopniu 
trudności, ułatwiające kontakt ze słowem pisanym, bo prze-
cież dobra znajomość języka, to warunek sukcesu w szkole, 
przepustka do wielu zawodów, do szerokiej wiedzy. Czytając 
dziecku od najmłodszych lat, dajemy mu lepsze przygotowa-
nie językowe i kształtujemy nawyk czytania przez całe życie. 

Biblioteka to także duży wybór literatury dla osób niedowi-
dzących i słabowidzących.

Biblioteka to spotkania z pisarzami, podróżnikami, dzienni-
karzami, ilustratorami, historykami. 

W 2018 roku czytelnicy mieli możliwość spotkania z:
Marcinem Kydryńskim – dziennikarzem, radiowcem, po-

dróżnikiem i fotografem, a wraz z nim, spotkanie z Afryką 
i Portugalią. Poznać Afrykę na kartkach książki a mieć możli-
wość porozmawiania z jej autorem, doświadczonym podróżni-
kiem to zupełnie inne wrażenia i odczucia.

Podróżniczka, archeolog i antropolog Anna Jaklewicz za-
brała zainteresowanych czytelników do Chin, ale także do 
Tajlandii, Laosu, Indonezji, Mongolii, Singapuru i Egiptu. 
Młodsi czytelnicy, na warsztatach detektywistycznych, spo-
tkali się z autorką popularnych książek Magdaleną Podbylską. 
Ze Szwecji, na zaproszenie Biblioteki, przyjechała Anna Oni-
chimowska znana i chętnie czytana, popularna autorka, scena-
rzystka radiowa, teatralna i telewizyjna. Książki Anny Onichi-
mowskiej przetłumaczono na wiele języków, w tym na język 

Marcin Kydryński

Magdalena Przybylska Warsztaty literacko-plastyczne
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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 i zaproszenia dostępne:
- w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) pon. - pt. w godz. 9-15
- w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14)  pon. - pt. w godz. 15-20
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) wt. - pt. w godz. 16-20 oraz przed imprezami
- online w serwisie Bilety24 i na stronie www.goksezam.pl

Ferie stacjonarne GOK „SEZAM” i Bricks 4 Kidz
14-25.01 (pon-pt) godz. 8-16 CK Przeźmierowo, DK Tarnowo Podgórne. Zapisy: biuro@bricks4kidz.com

Ferie z Kinem Zielone Oko: „Niesamowita historia Wielkiej Gruszki” 
czwartek, 24 stycznia godz. 17  Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłane zaproszenia

Kino Zielone Oko: „Zabawa zabawa”
niedziela, 20 stycznia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

„Perełki... z Lamusa” - koncert 
niedziela, 20 stycznia godz. 17, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 15 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Hotel Transylwania 3”
niedziela, 20 stycznia godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł

Ferie z Kinem Zielone Oko: „Moja Żyrafa” 
czwartek, 17 stycznia godz. 17  Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłane zaproszenia

ROGUCKI solo - koncert. Gość specjalny: Król 
piątek, 1 lutego, godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 40 zł

Kino Zielone Oko: „Płomienie”
niedziela, 27 stycznia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

„Śpiewamy kolędy” z Kołem Śpiewu im. F. Nowowiejskiego
niedziela, 27 stycznia godz. 15, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Królowa Śniegu: Po drugiej stronie lustra”
niedziela, 27 stycznia godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł

Operetka „Od Czardasza do Kankana”
sobota, 26 stycznia, godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 40 zł

Kino Zielone Oko (szczegóły: www.goksezam.pl)
niedziela, 10 lutego godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Wystawa malarstwa Katarzyny Kudełki „Tryby czasu”
od 5 do 26 lutego, Galeria w Rotundzie. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko (szczegóły: www.goksezam.pl)
niedziela, 3 lutego godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Koncert Orkiestry Kameralnej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu 
15 lutego godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 39 zł

Jazzowa Scena Sezamu: Jarek Kostka Quartet 
piątek, 8 lutego, godz. 19, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł 

Mama, tata, teatr i ja: „Legenda o Koziołkach Poznańskich”
niedziela, 10 lutego, godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł

Afisz
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Arie operowe, operetkowe, utwo-
ry musicalowe, szlagiery mię-
dzywojenne, a także popularne 

piosenki proponujemy na Walentynki. 
W miłosnym repertuarze zaprezentuje 
się Orkiestra Kameralna Teatru Wielkie-
go im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 
wraz z solistami.

Za pulpitem dyrygenta stanie Tadeusz 
Żmijewski, z wykształcenia skrzypek 
i dyrygent, absolwent poznańskiej Aka-
demii Muzycznej. Od 15 lat jest dyry-
gentem i dyrektorem Poznańskiej Orkie-
stry Symfonicznej „Le Quattro Stagioni”. 
Współpracował między innymi z takimi 
artystami jak: Zbigniew Wodecki, Jacek 
Wójcicki, Wiesław Ochman, Grażyna 
Brodzińska, Krystyna Prońko, Grzegorz 
Turnau. Z zespołem Dżem nagrał płytę 
„Dżem Symfonicznie” za którą w 2014 
roku otrzymał „Złotą Płytę”.  

Do koncertu dyrygent zaprosił sopra-
nistkę Lucynę Białas, która na co dzień 
współpracuje z Teatrem Wielkim im. Sta-
nisława Moniuszki w Poznaniu. W roku 
2009 z wyróżnieniem ukończyła Akade-
mię Muzyczną im. Feliksa Nowowiej-
skiego w Bydgoszczy na wydziale wo-
kalno-aktorskim. Współpracowała m. 
in. z: Młodzieżową Orkiestrą Radia PIK 
w Bydgoszczy, Kwartetem Pomorskim, 
El-Jazz Big Band w Bydgoszczy, Capellą 
Bydgostiensis. Debiutowała w roku 2007 
na deskach Opery Nova w Bydgoszczy 
w roli Papageny w „Czarodziejskim Fle-
cie” W. A. Mozarta. Jest członkinią ze-
społu muzyki dawnej „Laboratoire de la 
Musique”. 

Solistce towarzyszyć będzie Dariusz 
Pietrzykowski – tenor liryczny. Absol-
went Akademii Muzycznej w Bydgosz-

czy, którą ukończył z wyróżnieniem 
w 1995 roku. Doskonalił się na kursach 
mistrzowskich Fedory Barbieri. Jesz-
cze w czasie studiów wokalnych wystą-
pił na scenie Opery Nova w Bydgoszczy 

w drobnych partiach Gustawa w „Krainie 
uśmiechu” Lehara i Ponga w „Turandot” 
Pucciniego. Od sezonu 2000/01 jest soli-
stą Teatru Wielkiego w Łodzi. Gościnnie 
występuje także w operach w Szczecinie, 
Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu. Bierze 
udział w licznych tournées polskich te-
atrów operowych. Występował w Austrii, 
Belgii, Francji, Holandii, Niemczech, 
Luksemburgu i Szwajcarii. 

Koncert poprowadzi, ale też zaśpiewa 
tenor Tomasz Raczkiewicz. Ukończył 
Wydział Wokalno-Aktorski Akademii 
Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Po-
znaniu. Od 1996 roku jest solistą Teatru 
Wielkiego w Poznaniu, na deskach któ-
rego zadebiutował partią Fiodora w ope-
rze „Borys Godunow” M. Musorgskie-
go. W roku 1998 zadebiutował w Teatrze 
Wielkim – Operze Narodowej w przed-
stawieniu „Raj Utracony” Krzysztofa 
Pendereckiego. W roku 2000 zaśpiewał 

partię tytułową w polskiej prapremierze 
opery „Akhnaten” P. Glassa w Teatrze 
Wielkim w Łodzi. Jako solista Opery po-
znańskiej brał udział w licznych tournées 
zagranicznych, w ramach których uczest-
niczył m. in. w premierze „Salome” R. 
Straussa w Théâtre Municipal w Luksem-
burgu i spektaklu „Galina” M. Landow-
skiego w Hanowerze podczas światowej 
wystawy Expo 2000.

Na koncert pełen pięknych utworów 
o miłości zapraszamy 15 lutego na go-
dzinę 19 do Centrum Kultury w Prze-
źmierowie. Bilety w cenie 39 zł dostępne 
są w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Po-
znańska 96 w Tarnowie Podgórnym) od 
pon. do pt. w godz. 9-15, w Domu Kul-
tury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogro-
dowa 14) od pon. do pt. w godz. 15-20, 
w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. 
Ogrodowa 13a) od wt. do pt. w godz. 16-
20. Sprzedaż online prowadzi serwis Bi-
lety24.pl

 ~ Karina Biała

~ gok

Miłosny repertuar na Walentynki 
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Jazzowa Scena Sezamu
w skandynawskim klimacie
Twórczość fińskiego kompozytora Jeana Sibeliusa i nor-

weskiego, Edwarda Griega oraz skandynawska muzyka 
ludowa zainspirowały poznańskiego muzyka Jarka Kost-

kę do stworzenia projektu „Nordic Sounds”. W muzycznym ży-
ciu kieruje się on maksymą, że „muzyka czerpie z innej istnieją-
cej już muzyki”. Zafascynowany muzyką nordycką, wnikliwie 
wybrał utwory, przearanżował je i wydobył z nich to „COŚ”, 
co stanowi podstawę jazzowej improwizacji. Uważa, że „po-
wściągliwość i liryzm muzyki skandynawskiej głęboko porusza 
wrażliwość muzyków i otwiera szerokie spektrum”. 

Jarek Kostka to niekonwencjonalny, wszechstronny pianista 
jazzowy, aranżer, organista, kompozytor i nauczyciel. Ukoń-
czył Akademię Muzyczną w Poznaniu w klasie teorii muzyki. 
Jest wykładowcą improwizacji muzycznej oraz nauczycielem 
kompozycji w Szkole Muzycznej II stopnia w Poznaniu. Two-
rzy muzykę do spektakli teatralnych, m. in. dla Teatru Drama-
tycznego im. Fredry w Gnieźnie, komponuje i aranżuje muzykę 
chóralną dla Affabre - The Chamber Singers, Chóru Kameral-
nego Collegium Cantorum, i Chóru Kameralnego Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest twórcą i kierowni-
kiem artystycznym zespołów After Four, Con Alma i Combo 
Latino. Inicjował i aranżował takie projekty muzyczne jak: „Św. 
Hildegarda do poznania”, „Chopin Profanum”, „Komeda Inten-
sive Silence”, „Flamenco Meets Jazz”, „Sekwencje”. Współpra-
cował z wieloma znanymi artystami, takimi jak: The Platters, 
Joe Williams, Urszula Dudziak, Michał Urbaniak, Hanna Bana-
szak, Grażyna Łobaszewska, Piotr Schultz i Ewa Uryga. 

Do projektu zaprosił znakomitych muzyków. Jana Adam-
czewskiego  - saksofonistę, który swobodnie czuje się w reper-

tuarze jazzowym i rozrywkowym. Działa jako muzyk sesyjny, 
inicjował jam session w Poznaniu. Współpracuje z takimi ar-
tystami jak: Kasia Wilk, Mezo, Sławek Uniatowski, Daniel 
Moszczyński, Katarzyna Skrzynecka, Katarzyna Rościńska 
oraz z zespołem Bibobit. Piotra Maxa Wiśniewskiego – kon-
trabas. Jest on absolwentem Akademii Muzycznej w Pozna-
niu. Współpracował m. in. z Hanną Banaszak, Iwoną Loranc, 
Grzegorzem Tomczakiem, Kabareciarnią Zenona Laskowika, 
Teatrem Nowym w Poznaniu i Teatrem Polskim w Szczeci-
nie. Ma na swoim koncie wiele rejestracji płytowych i tele-
wizyjnych oraz udział w festiwalach Poznań Jazz Fair i Jazz 
Jamboree. Perkusistę Waldemara Franczyka, który ukończył  
Akademię Muzyczną w Bydgoszczy. Jest pedagogiem, współ-
organizatorem Międzynarodowych Warsztatów Perkusyjnych 
w Żaganiu, zdobywcą wielu wyróżnień, w tym I nagrody na 
I Jazz Rock Festival 2003 w Olsztynie, Grand Prix na festiwa-
lu Jazz Krokus 2005 w Jeleniej Górze, Grand Prix festiwalu 
Jazz nad Odrą 2006. Współpracował m. in. z Jarkiem Śmieta-
ną, Jerzym Główczewskim, Maciejem Sikałą, Adamem Wen-
dtem, Bogdanem Hołownią, Karolem Szymanowskim, Beatą 
Bednarz, Hanną Banaszak i Piotrem Rubikiem.

Na koncert zapraszamy 8 lutego 2019 o godzinie 19 do 
Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety w cenie 20 zł 
można nabyć w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 
w Tarnowie Podgórnym) od pon. do pt. w godz. 9-15, w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) od pon. 
do pt. w godz. 15-20, w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. 
Ogrodowa 13a) od wt. do pt. w godz. 16-20. Sprzedaż online 
prowadzi serwis Bilety24.pl
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Upływ czasu bez trudu zauważymy w skansenach. 
I tam właśnie inspiracje do swoich prac malarskich 
znalazła Katarzyna Kudełka. Zobaczymy je na wy-

stawie zatytułowanej „Tryby czasu” (5 - 26 lutego 2019)  
w Galerii w Rotundzie. Autorka jest absolwentką Wydzia-
łu Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu oraz 
ASP w Poznaniu. Pracuje jako nauczycielka, malarstwo jest 
jej pasją. Prace wyróżniają: mocny kolor, wielkoformatowe 
abstrakcyjne kompozycje oraz dekoracyjne malarstwo tema-
tyczne: akt, pejzaż, martwa natura. Maluje farbami olejnymi 
i akrylowymi, lubi też pastele.  

Tak pisze o swojej wystawie: „Stare przedmioty skłaniają 
do refleksji na temat mijającego czasu. Kiedyś bliskie sercu 
ich dawnych właścicieli, którzy je wykonali czy posiadali. 
Mury, które „pamiętają” niezwykłe historie, wydarzenia i lu-
dzi należących już do przeszłości. Owe miejsca oraz przed-
mioty postanowiłam „ożywić”, zaprezentować w nowych 
formach, dlatego stały się one tematem moich obrazów. 
Ściany byłego Domu Kultury w Słońsku, naczynia kuchen-
ne CERiP (Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej – 
dop. K. B.) w Mniszkach, czy fragmenty starych lokomo-

Inspiracje wprost ze skansenu
tyw z Wolsztyna przedstawione na moich obrazach, to tylko 
część stworzonych przeze mnie prac jakie pragnę Państwu 
zaprezentować”. 

Zachęcamy do odwiedzenia wystawy „Tryby czasu” w dniach 
od 5 do 26 lutego w Galerii w Rotundzie w tarnowskim Domu 
Kultury. ~ Karina Biała

Spektakl operetkowy „Od Czardasza do kankana” opo-
wiada historię pokojówki i lokaja, którzy - po ucieczce 
swoich gospodarzy - podejmują w majątku ich arysto-

kratyczne obowiązki. Ta zaskakująca i nieplanowana  przez 
nich zmiana jest powodem wielu zawirowań, obfituje w za-
bawne sytuacje. Pojawia się też wątek miłosny. 

Tłem opowieści są najpiękniejsze melodie z operetek: 
„Księżniczka  Czardasza”, „Wesoła Wdówka”, „Hrabina Ma-
rica”. Nie zabraknie, rzecz jasna,  czardasza i kankana. Wido-
wisko zobaczymy w wykonaniu aktorów Teatru IWIA, któ-
rzy gościli już w Centrum Kultury Przeźmierowo dwukrotnie 
(„Paryski Romans” w grudniu 2017 i „Nasza to krew” w listo-
padzie 2018). 

Miłośników operetki zapraszamy 26 stycznia o godzinie 
18 do Centrum Kultury w Przeźmierowie. Bilety w cenie 40 
zł dostępne w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 
w Tarnowie Podgórnym) od pon. do pt. w godz. 9-15, w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) od pon. 
do pt. w godz. 15-20, w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. 
Ogrodowa 13a) od wt. do pt. w godz. 16-20. Sprzedaż online 
prowadzi serwis Bilety24.pl

 ~ Karina Biała

Czardasz, 
kankan i arie 
operetkowe 
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Koziołki na poznańskiej ratuszowej wieży każdego 
dnia o godzinie 12 pokazują się i trykają się rogami. 
Czy wiemy dlaczego tam się znalazły? Jaka historia 

za tym się kryje? Odpowiedzi na te pytania uzyskają naj-
młodsi, którzy wybiorą się wraz z rodzicami do tarnowskie-
go Domu Kultury na spektakl Teatru Krokodyl zatytułowany 
„Legenda o Koziołkach Poznańskich”. Twórca tego zespołu 
Tadeusz Falana tak zapowiada spektakl: „Jest to adaptacja 
legendy o frechownych kozłach, plus bonusy, plus piosenki. 
W Poznaniu, co to najważniejszy, bo tu oś ziemi jest, najbar-
dziej znane są KOZIOŁKI”. 

Przedstawienie adresowane jest do dzieci powyżej trze-
ciego roku życia. Trwa 55 minut. Zapraszamy w niedzielę 
10 lutego o godzinie 12.30 do Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym. Bilety w cenie 10 zł dostępne w siedzibie GOK 
„SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) od 
pon. do pt. w godz. 9-15, w Domu Kultury w Tarnowie Pod-

górnym (ul. Ogrodowa 14) od pon. do pt. w godz. 15-20, 
w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) od 
wt. do pt. w godz. 16-20. Sprzedaż online prowadzi serwis 
Bilety24.pl

 ~ Karina Biała

Frechowne kozły na scenie

Kolędy pełne uroku zyskają, gdy śpiewamy  je wspól-
nie. Dlatego tarnowski chór po raz kolejny zaprasza 
mieszkańców i gości naszej gminy do spędzenia cza-

su w bożonarodzeniowym nastroju. Tradycyjne kolędowanie 
w Tarnowie Podgórnym odbędzie się niedzielę, 27 stycznia 
o godz. 15 w tutejszym Domu Kultury. Zespół, którego dyry-
gentem jest Szczepan Tomczak, zaśpiewa znane i te mniej po-
pularne kolędy i pastorałki. Na gości czekać będą śpiewniki, 

które zachęcą do aktywnego udziału w tym wydarzeniu. Nie 
zabraknie także skromnego poczęstunku.

Zapraszamy do wspólnego kolędowania w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) 27 stycznia o godzi-
nie 15. Wstęp wolny.

Kolęd w wykonaniu Koła Śpiewu będzie można jeszcze po-
słuchać 20 stycznia podczas mszy św. w lusowskim kościele 
o godzinie 10.30.    ~ Karina Biała

Śpiewamy kolędy z Kołem Śpiewu

Przedszkole „ Mali odkrywcy” w Tarnowie Podgórnym.

Wigilia „Pod Wesołą Chmurką”
Okres Bożego Narodzenia to najbardziej wyjątkowe i 

ukochane przez dzieci dni w roku. Dla przedszkola-
ków z  Przedszkola „Pod Wesołą Chmurką” w Tar-

nowie Podgórnym czas przedświąteczny w przedszkolu był 
czasem intensywnych, radosnych przygotowań. Dzieci wy-
konywały ozdoby choinkowe, dekoracje świąteczne, uczyły 
się kolęd , pastorałek, wierszy o tematyce bożonarodzeniowej 
oraz piekły pierniczki.

Świąteczny nastrój zapanował na dobre 19 grudnia, kiedy 
to dzieci wzięły udział w Wigilii przedszkolnej. Na początku 
swoje umiejętności wokalno – recytatorskie na scenie zapre-
zentowały najstarsze dzieci z grup „Sikorki” i „Sówki”. Dzieci 
z pełnym zaangażowaniem wcieliły się w swoje role: śpiewały 
piosenki, tańczyły, składały świąteczne życzenia prezentując 
przedstawienie pt. „Gwiazdka i zima”. Mali artyści we wspa-
niałych strojach prezentowali się doskonale na tle bożonaro-
dzeniowej dekoracji. Wspólnie zaśpiewano takie kolędy jak: 
„Przybieżeli do Betlejem” czy „Gore gwiazda Jezusowi”. Pani 
dyrektor Justyna Starosta życzyła wszystkim obecnym zdro-
wych i spokojnych świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze 
oraz pomyślności w Nowym Roku.  Następnie wszystkie dzie-
ci wróciły do swoich sal, w których odwiedził je długo wycze-
kiwany Święty Mikołaj obdarowując upominkami.Po złoże-

niu sobie wzajemnie życzeń i podzieleniu się opłatkiem, dzieci 
zasiadły do obiadu wigilijnego. Tego dnia na stołach gościły 
pyszne wigilijne potrawy przygotowane przez nasze Panie z 
kuchni. Śpiew kolęd roznosił się w całym przedszkolu. 

 ~ Katarzyna G., Sylwia Sz.
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„Gniazdko”- świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

Na tropie Renifera Rudolfa

„Gniazdko”- świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

Przedświąteczny czas dla mam

Za nami mikołajkowa rodzinna gra terenowa „Tropicie-
le Renifera Rudolfa”. W grudniową sobotę z Gniazd-
ka wystartowały drużyny, które po wysłuchaniu listu 

od skrzata Gerwazego oraz odebraniu worków z tajemniczy-
mi przedmiotami i wykonaniu listów gończych wyruszyły na 
poszukiwania Rudolfa. Po Ceradzu krążyło 15 barwnych, wi-
docznych z daleka rodzin, które w pewnym momencie stały 
się nawet wieloosobowymi zaprzęgami świątecznymi! Tropi-
ciele posługiwali się mapą terenową, dzięki której bez więk-
szych kłopotów docierali do kolejnych punktów z najróżniej-
szymi wyzwaniami. Nie brakowało zagadek, szyfrów i zadań 
sprawnościowych. Emocji było co niemiara, a zaangażowanie 
uczestników wyjątkowe! Wszystkie drużyny z uśmiechami na 
twarzach ukończyły bieg i stanęły „oko w oko” z Rudolfem. 
Na zmęczonych Tropicieli czekał pyszny rozgrzewający ro-
sół przygotowany przez Panie z Rady Sołeckiej. Dla łasuchów 
słodyczy, nie zabrakło deseru – wielkiej „grającej paczki”, 
która kryła w sobie kilogramy cukierków. Ale to jeszcze nie 
wszystko... uczestnicy zabawy wspólnie przygotowali gigan-
tyczny choinkowy łańcuch o długości 53 metrów, który ozdo-
bił ceradzką choinkę. To dopiero było wyzwanie!

Z całego serca dziękujemy wszystkim uczestnikom za przy-
jęcie naszego zaproszenia do wspólnej zabawy. Byliście wspa-
niali! Ponad 60 osób oraz… pies wzięło udział w poszukiwa-
niach Renifera Rudolfa! Dzięki Waszej obecności i ciepłym 
słowom ponownie przekonałyśmy się, że warto planować ko-
lejne atrakcje. Tradycyjnie dziękujemy również Radzie Sołec-
kiej Ceradza Kościelnego z Sołtys na czele za przychylność 
dla naszych działań i pomysłów. ~Kadra Gniazdka

Jeden z grudniowych wieczorów w Gniazdku dedykowa-
ny był mamom. Tym razem to one, a nie dzieci, były 
na pierwszym planie. Największa sala Gniazdka na trzy 

godziny zamieniła się w imponującą pracownię florystycz-
ną, w której w twórczym zapale uwijały się mamy, tworzące 
swoje wyjątkowe dzieła. Ujawniło się przy tym wiele talen-
tów!

W życzliwej atmosferze, przy filiżance kawy, piernikach 
i zimowych melodiach udało się na chwilę oderwać od przed-
świątecznej bieganiny i wyczarować ozdoby według własne-
go projektu. Materiałów i pomysłów nie brakowało, każda 
minuta spotkania została kreatywnie wykorzystana. Dzię-
kujemy wszystkim Paniom, które przyjęły nasze zaprosze-
nie mimo natłoku obowiązków. To był dobrze wykorzystany 
czas na relaks. I o to właśnie chodziło! Jesteśmy przekonane, 
że cuda, z którymi wychodziłyście z Gniazdka, upiększyły 
na Święta wasze domy. 
 ~Kadra Gniazdka
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„Gniazdko”- świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

Wyjątkowy,
zimowy wieczór

Przedszkole „ Mali odkrywcy” w Baranowie.

Nocowanie w przedszkolu

18 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe „Gniazd-
kowiczów”. Tym razem w nieco innej formie. Przy 
wigilijnym stole zasiadły wszystkie grupy dzieci: 

„Chrabąszcze”, „Szerszenie” oraz „Żuki”. Pyszności przygoto-
wane przez rodziców, smakowały wybornie i umiliły ten gru-
dniowy wieczór. Nie zabrakło śpiewania kolęd i dzielenia się 
opłatkiem. Uczestnicy składali sobie piękne życzenia, a nawet 
uściski. Nie obyło się bez tańców i śpiewów dedykowanych św. 
Mikołajowi. Na zakończenie dzieci otrzymały upominki, zosta-
wione uprzednio przez Świętego przy choince.

5 grudnia grupa starszaków „Wróbelki” postanowiła cze-
kać na Świętego Mikołaja w przedszkolu. Dzieci ze-
brały się wspólnie wieczorem w swojej sali. Zabrały ze 

sobą śpiwory, poduszki oraz ukochane przytulanki. Najpierw 
była zabawa przy świątecznej muzyce, wspólne śpiewanie ko-
lęd i pastorałek. Następnie wszyscy ozdabiali pierniki, dzie-
ci wykazały się dużą pomysłowością i zaangażowaniem. Po 
skończonej pracy było szukanie śladów Mikołaja w każdym 
pomieszczeniu przedszkolnym. Wróbelki zjadły wspólną ko-
lację, a po niej ochoczo zabrały się do czyszczenia swoich bu-
tów i układanie ich w wyznaczonym miejscu. Po umyciu zę-
bów wszyscy udali się na leżaczki. Odbył się wieczorny seans 
i dzieci zasnęły. Kiedy obudziły się rano był bardzo szczęśliwe 
i zadowolone, szybko pobiegły do swoich butów, by zobaczyć 
czy Mikołaj odwiedził przedszkole. Ile było radości, kiedy 
okazało się, że w butach znajdują się niespodzianki.

 ~Weronika Strugała

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Adwent – czas oczekiwania
Adwent nieodzownie kojarzy nam się z odliczaniem dni 

do Świąt Bożego Narodzenia, a najlepszą jego częścią 
jest kalendarz adwentowy. Aby umilić ten okres uczniom 

i przybliżyć związane z nim słownictwo nauczyciele języka nie-
mieckiego zorganizowali konkurs plastyczny “Adventskalen-
der”. Do konkursu przystąpiło wielu uczniów, którzy wykazali 
się pomysłowością i kreatywnością w tworzeniu prac. W każdym 
z 24 okienek znajdowały się obrazki oraz słowa związane z Ad-
wentem i Świętami Bożego Narodzenia. Jury w składzie: Anna 
Słowik, Agnieszka Jankowiak i Ewa Głowacka wyłoniło najlep-
sze i najciekawsze prace.

I miejsce – Zofia Zatoka i Agata Walenciak kl. 4f; Julia Woch 
i Martyna Domitrz kl. 7b

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i dziękujemy 
za udział.

Ponadto uczniowie całej szkoły mogli wziąć udział w specjal-
nym adwentowym wyzwaniu – Advent Challenge – przygoto-
wanym przez uczniów klasy 7c wraz z wychowawczynią Lidią 
Szała. Codziennie na szkolnym facebooku pojawiały się kolej-
ne codzienne – niecodzienne wyzwania takie jak: posprzątaj po 
obiedzie lub podlej kwiaty. Dzięki temu każdy mógł się przygoto-
wać do Świąt Bożego Narodzenia, robiąc codziennie choć jeden 
mały dobry uczynek. ~Ewa Głowacka, Danuta Leśniewska
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Społeczność naszej szkoły już kilka lat z rzędu organizuje 
zbiórki darów dla rodzin potrzebujących w ramach akcji 
„Szlachetna Paczka” – w tym roku zdecydowaliśmy się 

pomóc dwóm rodzinom, zadań więc nie brakowało. 
W tym roku to przedsięwzięcie zapoczątkowała mikołajkowa 

Akcja Pierniczkowa – przez kilka dni uczniowie przynosili do 
szkoły pierniczki – własnoręcznie zrobione lub kupione. 6 grud-
nia można było je kupić za symboliczne kwoty, a zebrane fun-
dusze przeznaczone zostały na zakup artykułów potrzebnych ro-
dzinom. 

Następnym krokiem było losowanie przez poszczególne kla-
sy konkretnych przedmiotów, o które poprosili członkowie ro-
dzin. Każda z klas mogła wylosować los z artykułami tańszymi 
lub droższymi. Przedstawiciele klas dostarczali zakupione rzeczy 
do koordynatorów, którzy zarządzali logistyczną stroną przed-
sięwzięcia – od pakowania do przewiezienia do rejonowych baz 
wolontariackich.

Kolejnymi wydarzeniami były: Aniołkowo oraz Kiermasz 
Świąteczny Rady Rodziców. Podczas akcji Aniołkowo ucznio-
wie mogli kupić wykonane najróżniejszymi technikami aniołki. 
Dzięki uprzejmości i szczodrości naszej Szkolnej Rady Rodzi-
ców mogliśmy również skorzystać z części pieniędzy uzyska-
nych ze sprzedaży dekoracji świątecznych na Kiermaszu, który 
stał się już właściwie nieodłącznym elementem wizerunku naszej 
szkoły i bez niego rozpoczęcie czasu świątecznego byłoby wła-
ściwie niemożliwe.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Do pomocy – gotowi – start!

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Wizyta w planetarium

Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu i hojności zaku-
piliśmy pralkę automatyczną i kuchenkę gazowo-elektryczną dla 
jednej Rodziny, a dla drugiej pralkę automatyczną i odkurzacz 
z filtrem wodnym i również kuchenkę gazowo-elektryczną. Oby-
dwie rodziny otrzymały ponadto pomoc rzeczową w postaci ar-
tykułów żywnościowych i chemii gospodarczej oraz środków 
higieny, a także prezentów – upominków wymienionych przez 
członków rodzin na wyraźną prośbę wolontariuszy.

Cała akcja przebiegała we wspaniałej atmosferze (mimo presji 
czasu) oraz wzajemnej życzliwości. Jednak najważniejsze jest to, 
że osoby w potrzebie otrzymały sygnał: Nie jesteście sami w po-
trzebie!

Ogromny sukces, jakim jest wsparcie aż dwóch rodzin, nie 
byłby możliwy bez nieocenionej pomocy i wsparcia naszych 
uczniów i rodziców. Wysokość funduszy zebranych w Akcji Pier-
niczkowej i Aniołkowie przeszła najśmielsze oczekiwania. Za-
angażowanie wolontariuszy – uczniów z naszej szkoły – było 
ogromne: niestrudzenie sprzedawali, roznosili, gromadzili i pa-
kowali. Rodzice zjednoczyli siły i zakupili nie tylko to, o co prosi-
ły rodziny, ale także wiele innych, dodatkowych darów, odzieży, 
artykułów spożywczych, pościeli itp. I wreszcie panie psycholog 
i pedagog oraz nauczyciele, którzy koordynowali całą akcję i do-
glądali jej od strony organizacyjnej i logistycznej.  

 ~Danuta Leśniewska

Uczniowie klas pierwszych i drugich po raz kolejny 
mieli możliwość uczestniczenia w ciekawych zaję-
ciach prowadzonych przez Roberta Przybylskiego. 

Tym razem w mobilnym planetarium stawialiśmy pierwsze 
kroki w Kosmosie. Program zawierał podstawy astronomii: 
poznawanie Księżyca, Ziemi oraz Słońca. Dzieci dowiedziały 
się w jaki sposób można obserwować niebo oraz poznały na 
przykładach takie pojęcia jak: gwiazda, planeta, meteory. Aby 
poczuć się jak w prawdziwym obserwatorium wszystko od-
było się w specjalnej, półsferycznej kopule. Być może dzięki 
takim spotkaniom któryś z uczniów zwiąże swoją przyszłość 
z ciągle nieodkrytym wszechświatem.     ~M.K.
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Szkoła Podstawowa w Baranowie

Projekt Pomagamy 

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Grudzień pełen wrażeń

Czas na podsumowanie pierwszego semestru – nie tylko 
jednak stopniami i rankingami, ale też kilkoma słowa-
mi o naszych staraniach i trosce o innych. 

Nasz plan na pomaganie rozpoczęliśmy dyskoteką „Pod kra-
watem” oraz kawiarenką, z których dochód przeznaczyliśmy na 
koszty leczenia podopiecznego fundacji „Kawałek Nieba” Mi-
chała Milczarka. Także w listopadzie nie mogło zabraknąć domo-
wych rogali i rogalików w szkolnej kafejce podczas uroczystych 
obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. 

Dzięki kolejnej ofiarnej zbiórce darów nasi uczniowie wraz 
z kolegami ze szkoły w Przeźmierowie wybrali się autobusem 
opłaconym przez firmę TPBUS i zawitali w domach dziecka 
w Otorowie i Lipnicy, przekazując dzieciom i opiekującym się 
nimi siostrom urszulankom życzenia i prezenty. We współpracy 
z Młodzieżową Radą Gminy przebiegła też zbiórka artykułów 
spożywczych dla Jadłodajni Caritas w Poznaniu. 

Jak zwykle, strzałem w dziesiątkę okazał się grudniowy kier-
masz świąteczny, pachnący domowymi ciastami, piernikami i cia-
steczkami imbirowymi – upieczonymi i udekorowanymi przez na-
szych uczniów. Wzięciem wśród młodszych i starszych cieszyły 
się też prace uczniów, kartki świąteczne, bombki, serwetki czy inne 
różności przygotowane nawet przez najmłodszych pierwszoklasi-
stów, rodziców oraz nauczycieli. Powtórzyliśmy inicjatywę z po-
przedniego roku, aby Szkolną Paczkę od Serca obdarować potrze-
bujących uczniów naszej szkoły. A warto uczyć i przypominać 
naszym dzieciom, że takie osoby mogą być blisko nas.

Po raz pierwszy kibicujemy Jagódce Tomickiej – małej wojow-
niczce, bohaterce bloga jagodowyswiat.pl i wspieramy jej lecze-
nie oraz rehabilitację. 

Naszym staraniom patronowała Rada Rodziców naszej szkoły. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, iż mogli-

śmy być częścią wielu dobroczynnych i bezinteresownych dzia-
łań. Tak trzymać!

A ponieważ nasi uczniowie wyznają zasadę, że nie pomagamy 
tylko „od święta”, przed nami kolejne wyzwania już w styczniu 
– śniadanie dla bezdomnych i udział wolontariuszy w Orkiestrze 
Jurka Owsiaka. ~ Samorząd Uczniowski i Koło Wolontariatu
 „Pomocna Dłoń”

Okres przedświąteczny dla pierwszaków ze Szkoły Pod-
stawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie obfi-
tował w wiele wydarzeń, które aktywizowały ich do 

różnorodnych działań. 
Na początku grudnia uczniowie klas I A i I B spotkali się ze 

swoimi rodzicami na warsztatach plastycznych. Wspólnie wy-
konywali ozdoby świąteczne, anioły, renifery, stroiki, które póź-
niej zostały przekazane na szkolny kiermasz charytatywny. Nasze 
pierwszaki oprócz zdolności plastycznych miały również okazję 
zaprezentować swoje umiejętności teatralne. Razem z wycho-
wawczyniami przygotowały mikołajkowe przedstawienie, na 
które zaprosiły nie tylko uczniów z naszej szkoły, ale także młod-
szych kolegów z Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Baranowie. 
Po występie na gości czekał krótki konkurs z nagrodami i słodki 
poczęstunek.

Pierwszaki świetnie radzą sobie nie tylko na scenie, ale i w kuch-
ni. Dowiedziawszy się o szkolnej tradycji pieczenia i ozdabiania 
pierników, chętnie się do niej przyłączyli i z dużym zaangażowa-

niem współpracowali ze sobą podczas świątecznych wypieków. 
Zapach pieczonych pierników roznosił się po całej szkole, wzma-
gając apetyt nie jednego łasucha. 

Po tak wykonanej pracy pozostało nam czekać na klasowe spo-
tkania przy choince, aby po raz pierwszy w klasowym gronie cie-
szyć się ze wspólnie spędzonego czasu w świątecznym klimacie.

 ~ SP Baranowo
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Magia Bożego Narodzenia

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Matematyczny Kalendarz

Ostatni miesiąc roku obfitował w rozmaite wydarzenia. 
Już w pierwszych dniach grudnia dotarła do naszej 
szkoły magia Bożego Narodzenia.

W uroczym miejscu, jakim jest „Art Zagroda” w Dymacze-
wie i Puszczykowie, dzieci poznawały tradycje najpiękniejszych 
świąt. W pracowniach artystycznych spod rąk małych stolarzy 
i garncarzy wychodziły drewniane choinki i gliniane dzwoneczki. 
Z Pracowni Piekarskiej roznosił się korzenny zapach pierników. 
Podczas warsztatów kulinarnych dzieci samodzielnie wyrabiały 
ciasto, piekły świąteczne przysmaki, które następnie ozdabiały. 
W innym niezwykłym miejscu, bo w „Zaczarowanym Lesie” 
w Kobylnikach, powstawały ręcznie malowane bombki i różno-
rodne przybrania choinkowe.

Białe, srebrne, kolorowe, z papieru, piór, folii i nie tylko… 
Mowa o niebiańskich istotach, które „pofrunęły” do Zespołu 
Szkół w Luboniu, by wziąć po raz kolejny udział w konkursie 
„Anioły strzegą szkoły”. Miło nam oznajmić, że nasi pierwszo-
klasiści zajęli dwa pierwsze miejsca (Dominik – miejsce I, Sta-
nisław – miejsce II), natomiast Kasia z klasy czwartej otrzymała 
wyróżnienie. 

Prosiaczkowe pierniczki, choinkowy zawrót głowy, jazda sa-
niami przez zaśnieżony las, Wigilia pachnąca świerkami, krasno-
ludek Jultomte przychodzący z podarkami, migdałowa wróżba, 
wspólne tańce wokół choinki. Bohaterowie książki Astrid Lind-
gren wprowadzili drugoklasistów w klimat szwedzkich świąt, 
trochę podobnych, a trochę różnych od naszych. Na podstawie 
fragmentów „Dzieci z Bullerbyn” powstała galeria niezwykłych 
ilustracji, które można podziwiać na gazetce bibliotecznej.

Boże Narodzenie to czas przepełniony miłością, ciepłem i ra-
dością. Nasi młodzi wolontariusze, współpracujący z Fundacją 
„Nigdy nie jest za późno”, mieli zaszczyt odwiedzić seniorów 
z Domu Opieki w Kobylnikach. Oprócz własnoręcznie zrobio-
nych kartek z życzeniami i podarków w postaci aniołów, dzie-
ci przyniosły ze sobą uśmiech, piosenkę, dobre słowo. Te wzru-
szające wspólnie spędzone chwile na pewno zapadną wszystkim 

w pamięci. W tym miejscu warto również wspomnieć o udziale 
naszych uczniów w uroczystej Gali Barwy Wolontariatu, która 
stanowi doskonałą okazję do poznania wielu szlachetnych ludzi. 

Już od wielu lat w grudniowe dni nucimy melodię „I ty możesz 
zostać Świętym Mikołajem, Tym, co prezenty ludziom rozdaje”. 
Po raz 24. nasza szkoła włączyła się w tę znaną akcję charytatyw-
ną. W tym celu zorganizowaliśmy dwie dyskoteki ogólnoszkol-
ne. Zbieraliśmy żywność, chemię użytkową, słodycze. To dzię-
ki naszym sponsorom – Firmie Baron, „Caritas” Przeźmierowo, 
spółce TPBUS oraz zaangażowaniu rodziców i uczniów naszej 
szkoły – moglibyśmy 17 grudnia zawieźć bogate paczki 45 dzie-
ciom z domów dziecka w Otorowie i Lipnicy. W działania włą-
czyli się nie tylko pomocnicy z Koła PCK i członkowie naszego 
chóru szkolnego, ale także wolontariusze ze Szkoły Podstawowej 
w Baranowie. Dwie szkoły, podwójne prezenty i jedna ogromna 
radość.

W atmosferę świąteczną wprowadziło wszystkich przedstawie-
nie jasełkowe ze Świętą Rodziną, szopką betlejemską, pasterza-
mi, trzema królami. Dopełnieniem całej uroczystości był koncert 
kolęd, pastorałek i pieśni świątecznych (nie tylko polskich).

 ~ Aleksandra Filipek

 

 

 

 

 

MAJ 2019 
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

29 30 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 1 2 
 

 

2   1 = 2 4   1 = 4 8   1 = 8 
2   2 = 4 4   2 = 8 8   2 = 16 
2   3 = 6 4   3 = 12 8   3 = 18 
2   4 = 8 4   4 = 16 8   4 = 32 

2   5 = 10 4   5 = 20 8   5 = 40 
2   6 = 12 4   6 = 24 8   6 = 48 
2   7 = 14 4   7 = 28 8   7 = 56 
2   8 = 16 4   8 = 32 8   8 = 64 
2   9 = 18 4   9 = 36 8   9 = 72 

2   10 = 20 4   10 = 40 8   10 = 80 

SIERPIEŃ 2019 
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

29 30 31 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 1 
 

 

5   1 = 5 2   1 = 2 3   1 = 3 
5   2 = 10 2   2 = 4 3   2 = 6 
5   3 = 15 2   3 = 6 3   3 = 9 
5   4 = 20 2   4 = 8 3   4 = 12 
5   5 = 25 2   5 = 10 3   5 = 15 
5   6 = 30 2   6 = 12 3   6 = 18 
5   7 = 35 2   7 = 14 3   7 = 21 
5   8 = 40 2   8 = 16 3   8 = 24 
5   9 = 45 2   9 = 18 3   9 = 27 

5   10 = 50 2   10 = 20 3   10 = 30 

Z okazji nowego roku postanowiliśmy wydrukować ka-
lendarz ze zdjęciami, które w pomysłowy sposób przed-
stawiają tabliczkę mnożenia. 

Wszystkie zdjęcia zostały wykonane przez uczniów naszej 
szkoły z okazji Szkolnego Tygodnia Tabliczki Mnożenia. Młodzi 
artyści połączyli matematyczną wyobraźnię ze sztuką fotografii. 
Powstały piękne i różnorodne ujęcia wybranych działań tabliczki 
mnożenia: z owoców, orzechów, kwiatów, kasztanów, ogórków, 
kiełbasek, kamieni, kolorowych gumek, samochodów zabawek-
Kalendarz będzie rozprowadzany w szkole przez wolontariuszy 
PCK, a  zysk ze sprzedaży zostanie przekazany na cele charyta-
tywne wspierane przez Szkolne Koło PCK.W ten sposób udało 
się połączyć piękno matematyki oraz szlachetność wolontariatu 
z kreatywnością i artystycznymi zdolnościami dzieci.

 ~ Grażyna Sznajder
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12 grudnia w Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbo-
ra Muśnickiego w Lusowie odbyło się spotkanie 
świąteczne, podczas którego uczniowie występujący 

w przedstawieniu pod tytułem „Ratujmy Święta” przypomnie-
li wszystkim obecnym o tym, jakie wartości są ważne w życiu. 

Trzech braci, którzy nieustannie sobie dokuczają i nie chcą po-
magać rodzicom, znajduje na podłodze w salonie czapkę święte-
go Mikołaja, który rozżalony nieposłuszeństwem dzieci, wyma-
ganiami coraz droższych prezentów i zaniedbywaniem tradycji 
świątecznych postanowił, że w tym roku Świąt Bożego Naro-
dzenia nie będzie. 

Rodzeństwo, zastanawiając się, gdzie podział się święty Mi-
kołaj, słyszy dochodzące nie wiadomo skąd dziwne głosy, któ-
re mówią, że to z ich winy nie będzie Świąt. Babcia i dziadek, 
którzy pojawiają się na scenie, doradzają wnukom, aby w książ-
kach poszukali wskazówek jak uratować Święta i zapisali je na 
tablicy.

Bracia uświadamiają sobie, że powinni szanować swoich ro-
dziców, a jako rodzeństwo powinni żyć w zgodzie oraz że na-
leży słuchać mamy i taty i  pomagać rodzicom w obowiązkach 
domowych.

Św. Mikołaj, słysząc, że dzieci zrozumiały swoje błędy, wcho-
dzi na scenę i ogłasza, że to będą radosne święta i przypomina, 

Szkoła Podstawowa w Lusowie

W lusowskiej szkole o tym, jak uratować Święta

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st.

Pracowity grudzień

że nie można myśleć tylko o sobie, ale przede wszystkim o naj-
bliższych.

Na koniec młodsi uczniowie zaśpiewali świąteczną piosenkę 
„Jest taki dzień”, a grupa nauczycieli utwór „Kto wie”. Zwień-
czeniem spotkania był wspaniały prezent od Rady Rodziców:  
występ Arkadiusza Gwizdały – laureata nagrody publiczności 
w programie „Mam talent”. Jest on prekursorem sztuki „Bubble 
Show” w Polsce, który zachwycił wszystkich zebranych niezwy-
kłym pokazem baniek mydlanych.

W imieniu społeczności szkolnej
 ~ D. Gęstwa

W szkołach muzycznych końcówka roku kalendarzo-
wego jest czasem bardzo intensywnym. Na począt-
ku grudnia znaczna część uczniów Samorządowej 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym przystąpi-
ła do przesłuchań półrocznych, na których zaprezentowali utwo-
ry przygotowywane od września. Ale to nie koniec wydarzeń. 
Przełom listopada i grudnia był trudnym okresem dla wszystkich 
przyszłych tegorocznych absolwentów szkół muzycznych I stop-
nia. Brali oni udział w tzw. przesłuchaniach Centrum Edukacji 
Artystycznej. Są to przesłuchania, których głównym celem jest 
sprawdzanie poziomu danej klasy w konkretnym regionie. Spe-
cjalnie powoływana komisja przesłuchuje oraz ocenia zgłasza-
nych uczniów w różnych szkołach muzycznych całego regionu.

W tym roku Pałac Jankowice gościł uczniów klas fortepianu 
z Wielkopolski. Niespełna stu młodych pianistów w ciągu trzech 
dni prezentowało tu swoje umiejętności przed jury. Nasza szkoła 
miała to niezwykłe szczęście, że dzięki staraniom nauczycielki 
fortepianu, Agnieszki Liman, udało się wypożyczyć na ten czas 
wyjątkowy fortepian firmy Steinway. Nie byłoby to możliwe 
bez wsparcia kilku życzliwych firm oraz Rady Rodziców. Mło-
dzi muzycy mogli więc grać na instrumencie najwyższej klasy. 
Aby dodatkowo uświetnić obecność fortepianu w Jankowicach, 
w niedzielę, 16 grudnia, odbył się koncert, wieńczący jego po-
byt. Wyjątkowe walory instrumentu zaprezentowali pianiści bez-
pośrednio związani z naszą szkołą. Utytułowane na konkursach 
uczennice – Malwina Jasińska, Anna Maria Rzesoś i Regina So-

baniec, a także Antonina Kowalewska – absolwentka, a obecnie 
uczennica Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II 
stopnia w Poznaniu oraz nauczycielki fortepianu: Marzena Wie-
czorek i Patrycja Wywrot-Nowicka. Dzięki ich występom zapro-
szeni goście mogli przekonać się, jak pięknie może zabrzmieć 
fortepian w tak wyjątkowym miejscu. Obecność takiego instru-
mentu nie mogła się zakończyć bez muzycznego podarunku 
(a tym właśnie był ten koncert) dla wszystkich życzliwych temu 
przedsięwzięciu osób.

Dzięki pracy wielu zaangażowanych ludzi – pracowników Sa-
morządowej Szkoły Muzycznej oraz Pałacu Jankowice, prze-
słuchania Centrum Edukacji Artystycznej w szkole muzycznej 
w Jankowicach przebiegły sprawnie, wszyscy goście podziwiali 
piękne wnętrza i byli zadowoleni z organizacji imprezy. Młodzi 
wykonawcy zostali obdarowani drobiazgami od Gminy Tarnowo 
Podgórne. Mamy nadzieję, że na długo zapamiętają pobyt w na-
szej pięknej szkole. ~ Magdalena Moruś
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8 grudnia uczniowie Liceum im. Powstańców Wielkopol-
skich w Tarnowie Podgórnym w ramach działalności 
koła matematycznego „Śladami matematyki” udali się 

na wycieczkę do Berlina. Wyjazd odbył się pod opieką Anny 
Gorońskiej i Mirosławy Przyłudzkiej-Moryl oraz Pawła Przy-
bylskiego. Głównym punktem wycieczki było Muzeum Tech-
niki. Zgromadzone w nim eksponaty oraz interaktywne tech-
nologie pozwoliły nam lepiej zrozumieć matematykę, fizykę 
oraz chemię. Później  zwiedziliśmy najważniejsze miejsca tu-
rystyczne miasta,  w tym między innymi Reichstag, Bramę 
Brandenburską, mur berliński. Wycieczka zakończyła się na 
Alexanderplatz, gdzie na klimatycznym jarmarku świątecz-
nym mogliśmy poczuć magię zbliżających się świąt. Była to 
świetna okazja na skosztowanie zagranicznych smakołyków. 
Wycieczkę spędziliśmy w bardzo miłej atmosferze i wszyscy 
świetnie się bawiliśmy. Z pewnością można uznać ją za udaną.

 ~ Weronika Mazankiewicz, Wiktoria Nowakowska 2a

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Koło Matematyczne w Berlinie

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Dwa powody do świętowania

Setna rocznica odzyskania niepodległości i nadanie sztan-
daru Liceum Ogólnokształcącemu im. Powstańców 
Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym to podwójna 

uroczystość, jaką 9 listopada przeżywała społeczność szkolna.
Spotkanie rozpoczęło się od powitania zaproszonych gości, 

którzy w takt muzyki z epoki byli witani przez uczniów wystyli-
zowanych w duchu tamtych czasów.

Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się odśpiewaniem czte-
rech zwrotek hymnu państwowego. Kolejnym etapem uroczysto-
ści było przekazanie sztandaru przez Wójta Tadeusz Czajkę dy-
rektor liceum Mirosławie Przyłudzkiej-Moryl,  która po złożeniu 
przysięgi przez poczet sztandarowy powierzyła go uczniom.

Po przemowach Wójta, dyrektora muzeum Powstańców Wiel-
kopolskich w Lusowie dra Michała Krzyżaniaka i dyrektor li-

ceum został odczytany list Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego Marka Woźniaka.

Część oficjalna zakończyła się wyprowadzeniem pocztu sztan-
darowego. Dalszy etap uroczystości miał już zdecydowanie bar-
dziej swobodny charakter, nastąpiło podsumowanie konkursów 
- literackiego i międzyklasowego oraz wręczenie nagród.

Ostatnim punktem, a zarazem mocnym akcentem 100 roczni-
cy odzyskania niepodległości przez Polskę był spektakl przygo-
towany przez szkolną grupę teatralną „Przy Okazji” wraz z opie-
kunem Grażyną Smolibocką.  

 ~LO
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III BAL SPORTOWCA 

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne  
zaprasza Państwa serdecznie na 

Gwiazda wieczoru 

Kabaret K2 

9 lutego 2019, godz. 18.00 
Hotel 500 w Tarnowie Podgórnym 

Rezerwacje 
501 637 870 

biuro@gkstarnovia.pl 

Więcej informacji na www.gkstarnovia.pl\bal 

399 zł 

para 

GOŚCIE  
ZBIGNIEW ZAKRZEWSKI 

BARTOSZ ŚLUSARSKI 
BŁAŻEJ TELICHOWSKI 
ROBERT MAĆKOWIAK 

PROWADZĄCY 

GRZEGORZ HAŁASIK 

 - KONKURSY - ZABAWA - LICYTACJE - KONKURSY - ZABAWA - 

JERZY GÓRSKI 
Legenda polskiego triathlonu, główny 

bohater ksiązki pt. "Najlepszy" 

GOŚĆ SPECJALNY 

8 stycznia zawodnicy pierwszej drużyny GKS Tarnovii 
wrócili do treningów. Tym samym rozpoczęli przygo-
towania do rundy wiosennej, którą rozpoczną 2 marca 

meczem z Kotwicą Kórnik.

Najbliższe ważne wydarzenie w życiu społeczności naj-
większego klubu sportowego w naszej gminie to niewąt-
pliwie III Bal Sportowca, który odbędzie się 9 lutego tra-
dycyjnie w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym. Gościem 
specjalnym będzie Jerzy Górski, polski triathlonista, mistrz 
świata w podwójnym Ironmanie z 1990 r., a także bohater fil-
mu „Najlepszy” z 2017 r.

Wśród pozostałych gości będą m.in. byli piłkarze Lecha 
Poznań: Zbigniew Zakrzewski, Bartosz Ślusarski i Błażej 
Telichowski, a także Robert Maćkowiak, polski lekkoatleta 
i wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy. Prowa-
dzącym będzie znany dziennikarz Grzegorz Hałasik. Kon-
kursy, zabawa, licytacje charytatywne – szykuje się wyjątko-
wy bal. Warto też dodać, że klub GKS Tarnovia przekazał na 
licytacje WOŚP zaproszenie dla dwóch osób na wspomniany 
Bal Sportowca. Zwycięzcom gratulujemy!

Przy pierwszej tegorocznej okazji dziękujemy Wójto-
wi Gminy Tarnowo Podgórne za wsparcie projektu klubu 
GKS Tarnovia. Życzymy całej Gminie sukcesów sportowych 
w nowym roku.

 ~ GKS Tarnovia

Początek roku w Tarnovii

Szachowe sukcesy
W Szczyrku, w dniach 10-16 li-

stopada 2018 r., miały miej-
sce Półfinały Mistrzostw 

Polski Juniorów w szachach klasycz-
nych. Gminę Tarnowo Podgórne repre-
zentowały dwie młode szachistki: Sara 
Gać-Mytych z Lusowa i Lena Michal-
ska z Tarnowa Podgórnego. Wsparcie 
finansowe w dużej mierze zabezpie-
czyła na te zawody Gmina Tarnowo 
Podgórne, za co jesteśmy ogromnie 
wdzięczni.

W ciągu 7 dni nasze juniorki roze-
grały po 9 rund w tempie po 90 minut 
na zawodnika plus 30 sekund dodatko-
wych za każdy ruch. Partie były trudne 
i wyczerpujące, bo jak powiedział je-
den z organizatorów w podsumowaniu 
„był to jeden z silniej obsadzonych Pół-
finałów w ostatnich latach”.

Lena grała w grupie D-9 (dziewczę-
ta z roczników 2009 i młodsze), a Sara 
w grupie D-11 (roczniki 2007 i 2008). 
W grupie D-9 awans do Mistrzostw 
Polski mogło uzyskać 10 zawodniczek 

i Lena jest jedną z nich! Wygrała 4 par-
tie, jedną zremisowała i zajęła ostatecz-
nie 8 miejsce, co jest dobrym progno-
stykiem na Finał Mistrzostw Polski.

W grupie Sary o kwalifikacje walczy-
ło aż 27 juniorek. Współzawodnictwo 
było tym bardziej zacięte, gdyż awans 
mogły uzyskać tylko 4 zawodniczki. 
Dwie wygrane i trzy remisy nie wystar-
czyły, by zagrać w Finale. Doświad-
czenie zdobyte podczas tego turnieju 
z pewnością zaprocentuje w przyszłym 
roku.

Mistrzostwa Polski Juniorów i Mło-
dzików w grupie D-9, w której będzie 
grała Lena, odbędą się na przełomie 
lutego i marca 2019 roku. Trzymajmy 
kciuki za Lenę!!

Bardzo dziękujemy za wsparcie fi-
nansowe i doping Gminy Tarnowo 
Podgórne naszym młodym szachist-
kom. Mamy nadzieję na dalsze wspie-
ranie naszych szachistek przez naszą 
Gminę. Wierzymy, że o kolejnych suk-
cesach usłyszmy niebawem.
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Gmina Tarnowo Podgórne zajęła pierwsze miejsce 
w drugiej edycji Makroregionalnego Sportowego Tur-
niej Miast i Gmin, nad którym patronat objął Mini-

ster Sportu i Turystyki. Największa impreza sportu masowego 
w Polsce rozgrywana w ramach  Tygodnia Sportu dla Wszyst-
kich odbyła się w terminie 26 maja – 10 czerwca br. Nasza 
Gmina zwyciężyła w grupie od 20 do 50 tys. mieszkańców. 
Poza Tarnowem Podgórnym w tej samej grupie sklasyfiko-
wano jeszcze 37 gmin. Uroczyste podsumowanie odbyło się 
w ubiegły weekend w Międzyzdrojach. Nagrodę za zwycię-
stwo odebrał Dyrektor OSiR Bernard Broński.

 ~ Ania Lis

Najlepsza sportowa

Nowa siła na pokładzie
Od nowego sezonu w barwach KK Tarnovia Tarnowo 

Podgórne będzie jeździł Filip  Prokopyszyn. Etap star-
tów w kat. junior zakończył w ubiegłym roku jeżdżąc 

w zespole Trasy Zielona Góra. Utalentowany kolarz specja-
lizujący się w rywalizacji na torze może pochwalić się zdo-
byciem m.in. tytułu wicemistrza świata i Europy w scratchu, 
srebrnego medalu mistrzostw świata w wyścigu punktowym 
oraz brązowego mistrzostw Europy w rywalizacji na 1 km 
i w madisonie wspólnie z Damianem Papierskim (UKS Koź-
minianka Koźminek). Przygotowania do nowego sezonu roz-
począł od startu w Sześciodniówce w Rotterdamie, która od-
była się w terminie 3-8 stycznia br. W jej trakcie zawodnik 
triumfował w madisonie oraz dwa razy w wyścigu eliminacyj-
nym. Poza tym ostatniego dnia w wyścigu eliminacyjnym był 
drugi, a w klasyfikacji generalnej uplasował się ma trzecim 
miejscu.  ~ Ania Lis 

Pierwsi trenerzy medalistów mistrzostw świata i Europy 
w dyscyplinach olimpijskich otrzymali nagrody Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. Galę, która odbyła się 18 

grudnia w Warszawie zorganizowano po raz drugi. Program 
„Pierwszy trener” powstał z inicjatywy ministra Witolda 
Bańki. Trener wskazany przez zawodnika jako jego pierwszy 
szkoleniowiec otrzymał jednorazową nagrodę w wysokości 
10 tys. zł. 

Pierwszych trenerów wskazywali sportowcy, którzy w da-
nym roku sięgnęli po medal igrzysk, mistrzostw Europy lub 
świata seniorów w konkurencjach objętych programem olim-
pijskim. Podczas grudniowej Gali uhonorowano 56 trenerów 
wskazanych przez 58 zawodników. W ich gronie znalazł się 
Tomasz Gorwa – trener taekwondo. Jego kandydaturę wska-
zał Karol Robak - brązowy medalista mistrzostw Europy 
oraz uczestnik olimpiady w Rio de Janeiro.

 ~Ania Lis

Pierwszy trener
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Świąteczny turniej kręglarski 
Ubiegłoroczny świąteczny turniej kręglarskie dedy-

kowano pamięci Ryszarda Bonka - jednego z najlep-
szych trenerów i sędziów w dyscyplinie kręglarstwo 

klasyczne. W zawodach, które rozegrano w terminie 27-29 
grudnia br. w kręgielni Vector wzięło udział ponad dziewięć-
dziesiąt zawodniczek i zawodników z wielkopolskich klubów 
kręglarskich. Dzieci rywalizowały w jednym starcie. W katego-
rii dziewczynek zwyciężyła Jagoda Rainka z Dziewiątki-Ami-
ca Wronki (319). Wśród chłopców triumfował Jan Podolski 
z KS Wrzos Sieraków (333). W kat. młodziczka wygrała za-

wodniczka Polonii 1912 Leszno – Weronika Gbiorczyk (484). 
Najlepszym młodzikiem został Dominik Dutkiewicz ze Star-
tu Gostyń (536). Wśród juniorek młodszych najlepszy wyniki 
uzyskała Nicoletta Dudziak (578), a juniorów młodszych – Ma-
teusz Kraczewski (562). Oboje z klubu Polonia 1912 Leszno. 
W zakończeniu i dekoracji udział wzięli: Bronisław Bednarek 
(Prezes Honorowy PZKręgl.), Jarosław Bonk (Członek Zarzą-
du SKK PZKręgl.) oraz trenerzy Edyta Kląskała (Dziewiątka-
-Amica Wronki) i Włodzimierz Dutkiewicz (Prezes Startu Go-
styń). ~Ania Lis

~ sport

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 
U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż działek zabudowanych położonych w Baranowie
Lp. obręb Nr działki Pow. w m

2
Księga wieczysta Cena wywoławcza Wysokość wadium Postąpienie minimalne

1. Baranowo 222/212 22 m
2

PO1P/00308217/7 13.000,00 zł (w tym 0%VAT) 650,00 zł 130,00 zł
2. Baranowo 222/213 20 m

2
PO1P/00308218/4 12.000,00 zł (w tym 0%VAT) 600,00 zł 120,00 zł

3. Baranowo 222/214 22 m
2

PO1P/00308219/1 13.000,00 zł (w tym 0%VAT) 650,00 zł 130,00 zł

Przeznaczenie 
nieruchomości:

na przedmiotowy terenie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy r 
XII/134/2011 z 21 czerwca 2011r., przedmiotowe działki zabudowane znajdują się na terenie oznaczonym symbolem  
U - tereny usług.

Opis nierucho-
mości:

- działka nr 222/212 zabudowana jest budynkiem parterowym z dachem płaskim o konstrukcji jednospadowej, niepodpiw-
niczonym, segment: prawy zabudowy garażowej;
- działka nr 222/213 zabudowana jest budynkiem parterowym z dachem płaskim o konstrukcji jednospadowej, niepodpiw-
niczonym, segment: środkowy zabudowy garażowej;
- działka nr 222/214 zabudowana jest budynkiem parterowym z dachem płaskim o konstrukcji jednospadowej, niepodpiw-
niczonym, segment: lewy zabudowy garażowej;
garaże położone są w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Forma zbycia: sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego – art. 40 ust.1 pkt 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.).

Informacje do-
datkowe:

dojazd do działek jest możliwy jedynie przez działkę nr 222/210 w Baranowie, na której znajduje się budynek mieszkal-
ny wielorodzinny. Sprzedaż przedmiotowych garaży jest możliwa jedynie w trybie przetargu ustnego ograniczonego na 
rzecz właścicieli lokali budynku mieszkalnego wielorodzinnego, którzy posiadają udziały w gruncie – działce nr 222/210;
nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe;
sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów 
i usług (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1221, z późn. zm.);
zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2019r. (środa) o godz.: 10:00 w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne.

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

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 15 lutego 2019r. (piątek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne:
ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jedno-

znacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych 
uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania przetargu, zamknięcia 
przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2018r. poz. 2204 z późn. zm.) upłynął w dniu 25 grudnia 2018r. 

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

Dodatkowe informacje można uzyskać: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Gminy TP, ul. Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-
261, e-mail: wgn@tarnowo-pogorne.pl.
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Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490):

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Sadach
Lp. obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza Wysokość wadium Postąpienie minimalne
1. Sady 156/51 681 PO1P/00245350/1 204.000,00 zł (w tym 23%VAT) 10.200,00 zł 2.040,00 zł
2. Sady 156/52 101 PO1P/00134646/2 25.000,00 zł (w tym 0%VAT) 1.250,00 zł 250,00 zł

Przeznacze-
nie nieru-
chomości:

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Sadach w rejonie ulicy Lusowskiej – działki nr 156/7, 156/9 
i 156/51, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/357/2016 Rady Gminy z dnia 22 marca 2016r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 2729 z dnia 8 kwietnia 2016r.:
- działka o nr ewid. 156/51 położona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – ozn. w planie symbolem MN;
- działka o nr ewid. 156/52 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 2R – tereny rolne (tereny pozbawione zabudowy, 
drzew i ogrodzeń umożliwiające konserwację rowu melioracji podstawowej tj. Kanału Swadzimskiego).

Opis nieru-
chomości:

działka nr 156/51 to grunt, niezabudowany o regularnym kształcie, porośnięta częściowo krzewami i pojedynczymi drzewami. 
Działka położona jest przy drodze o nawierzchni utwardzonej kostką betonową przy ul. Malinowej. Bezpośrednie sąsiedztwo 
działki stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w niedalekiej odległości tereny działalności gospodarczej. 
W ul. Malinowej znajduje się sieć: energetyczna, kanalizacyjna, wodna i gazowa;
działka nr 156/52 to grunt, niezabudowany o prostokątnym kształcie, o szerokości ok. 2,8 mb, częściowo porośnięta krzewami 
i pojedynczymi drzewami. Działka położona jest przy drodze o nawierzchni utwardzonej kostką betonową przy ul. Malinowej 
i bezpośrednio graniczy z działką nr 144/3, która na odcinku granicznym stanowi skanalizowany rów melioracji podstawowej 
tj. Kanał. Przez działkę przebiegają sieci: energetyczna i gazowa w kw nr PO1P/00134646/2 wpisane jest ograniczone prawo 
rzeczowe na rzecz G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o. o.

Informacje 
dodatkowe:

działka nr 156/52 ze względu na parametry nie stanowi samodzielnej działki budowlanej;
nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe;
sprzedaż dz. 156/51 opodatkowana jest podatkiem VAT na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. 
Dz. U. z 2017r., poz. 1221, z późn. zm.);
zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2019r. (środa) o godz.: 9:00 w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne.

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

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 15 lutego 2019r. (piątek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne:
ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jedno-

znacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych 
uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania przetargu, zamknięcia 
przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2018r. poz. 2204 z późn. zm.) upłynął w dniu 16 listopada 2018r. 

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

Dodatkowe informacje można uzyskać: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Gminy TP, ul. Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-
261, e-mail: wgn@tarnowo-pogorne.pl . 

Zwycięski chód
Siedemnasty chodziarski sezon w kategorii Masters Zbi-

gniewa Kwity rozpoczął w Toruniu, gdzie 8 grudnia od-
były się III Drużynowe Halowe Mistrzostwa Polski Ma-

sters w LA. Chodziarz z Przeźmierowa zwyciężył w kat. M55 
na 8000 m. Wynik tych zawodów był lepszy o kilka sekund 
niż w 2017 roku. W tym roku na toruńskiej Arenie odbędą się 
Mistrzostwa Świata Masters. W temacie udziału w tych zawo-
dach Zbigniew Kwita przyznał, że… jeżeli zdrowie pozwoli to 
będziemy walczyć. O przygotowanie sportowe jestem spokoj-
ny. „Szefowa” od treningów - Agnieszka - wie doskonale jak 
zaplanować treningi, aby trafić z formą. Reszta już w moich 
nogach i mojej głowie. ~Ania Lis  ~fot. Janusz Nath
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Pierwsi trenerzy medalistów mistrzostw świata 
i Europy w dyscyplinach olimpijskich otrzymali nagro-
dy Ministerstwa Sportu i Turystyki. Galę, która odby-

ła się 18 grudnia w Warszawie, zorganizowano po raz drugi. 
Program “Pierwszy trener” powstał z inicjatywy ministra Wi-
tolda Bańki. Począwszy od 2017 r. każdy trener wskazany przez 
zawodnika jako pierwszy szkoleniowiec otrzyma jednorazową 
nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Pierwszych trenerów wskazują 
sportowcy, którzy w danym roku sięgnęli po medal igrzysk, mi-
strzostw Europy lub świata seniorów w konkurencjach objętych 
programem olimpijskim. We wtorek uhonorowano 56 trene-
rów wskazanych przez 58 zawodników, a w ich gronie znalazł 
się trener taekwondo Tomasz Gorwa. Jego kandydaturę wska-
zał Karol Robak – brązowy medalista mistrzostw Europy oraz 
uczestnik olimpiady w Rio de Janeiro. ~na

Nagroda dla trenera

„W daleką podróż zabrał Cię Bóg. 
Jedną nadzieję Nam dając, 

Że kiedyś przekroczą, też Niebios próg, 
Ci, którzy tutaj w bólu zostali…”

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszej 

Koleżanki, Przyjaciółki, cenionej 
Nauczycielki, wspaniałej 

Wychowawczyni wielu pokoleń 
młodych ludzi

ś. p. Barbary Kostaniak
Jej odejście dotknęło nas wszystkich. 

Żegnamy Ją z wielkim smutkiem.
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy 

głębokiego współczucia.

Koleżanki i koledzy ze Szkoły 
Podstawowej im. A. Fiedlera  

w Przeźmierowie

Dnia 18 grudnia 2018 roku zmarła 

Izabela Stachowiak, 
uczennica Liceum 

Ogólnokształcącego w Tarnowie 
Podgórnym. 

Trudno słowami wyrazić ból i żal, 
które odczuwamy oraz bezradność, 

której doświadczamy. Jest nam 
wszystkim niewyobrażalnie smutno. 

Rodzicom Izabeli i Jej Bliskim 
przekazujemy wyrazy współczucia. 

Dyrekcja, Nauczyciele,  
Pracownicy, Uczniowie  

Liceum Ogólnokształcącego  
im. Powstańców Wielkopolskich  

w Tarnowie Podgórnym 

Całej Rodzinie serdeczne wyrazy 
współczucia z powodu śmierci 

naszego Kolegi Seniora 

Józefa Różalskiego

składają koleżanki i koledzy – 
seniorzy z Tarnowa Podgórnego 

Naszej koleżance Geni Ludwiczak z 
powodu śmierci 

Siostry 
szczere i głębokie wyrazy 

współczucia składają Seniorzy z 
Tarnowa Podgórnego 

Nie umiera ten, kto pozostaje  
w sercach bliskich

Naszemu Koledze 
Maciejowi Falbierskiemu
Kierownikowi Wydziału  
Infrastruktury Drogowej 

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 

Mamy
składa 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
Tadeusz Czajka  

z pracownikami Urzędu Gminy

~ sport

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w uroczystościach pogrzebowych 

oraz okazali nam współczucie i 
wsparcie w czasie choroby, jak i 

po śmierci naszej ukochanej żony i 
mamy

śp. Basi Kostaniak
składamy serdeczne podziękowania 

Jacek  Kostaniak z Córkami

Serdecznie dziękujemy Pani doktor 
Aleksandrze Łęskiej za wieloletnią 

troskliwą i fachową opiekę lekarską, 
wielkie zaangażowanie, poświęcony 

czas, dający siłę uśmiech oraz 
okazanie empatii w czasie choroby 

żony i mamy 

śp. Basi Kostaniak.
Jacek  Kostaniak z  Córkami

Najstarsza grupa Wonky Crew z zespołu tańca nowo-
czesnego OSiR Dance Studio zorganizowała 9 grud-
nia ub.r. Mikołajkowy Turniej Tańca. W imprezie, 

która odbyła się w hali OSiR w Baranowie wzięło udział  po-
nad czterdziestu zawodników. Tancerze zaprezentowali swo-
je umiejętności w stylach tanecznych: Street Dance, Modern, 
Jazz, Disco Dance, Acro Dance oraz Improvisation. Chore-
ografie zostały przygotowane dla układów solowych i duetów. 

Więcej o tym wydarzeniu można znaleźć na facebook.com/
OSiRDanceStudioTP. Studio Tańca zaprasza dzieci od roczni-
ka 2012/2013 do wstąpienia w jego szeregi. Jest jeszcze kilka 
miejsc na letni obóz taneczny, który odbędzie się w terminie 
26 lipca - 4 sierpnia br. w Wenecja koło Żnina. Dodatkowe 
informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 665 121 302.

 ~ Ania Lis

Taneczne Mikołajki 

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

    św. Jan

Pogrążeni w głębokim żalu żegnamy długoletnią naszą przyjaciółkę, byłego 
kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich

ŚP BARBARĘ JANKOWIAK
Znakomitego samorządowca, osobę bardzo  skromną, pracowitą i oddaną 
mieszkańcom. Do ostatnich chwil zaangażowaną w życie Gminy i Urzędu. 

Zawsze służącą radą i pomocą.

Rodzinie, Przyjaciołom i wszystkim, którym była bliska,
najszczersze wyrazy współczucia składa

Wójt Tadeusz Czajka wraz z pracownikami Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne,
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba z Radnymi i Sołtysi
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Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. naczelna), Karina 
Biała, Anna Lis, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz Leonhard, 
Artur Szeląg.

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

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

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców 
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.
Nakład: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 15.01.2019 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: WOŚP, fot. H. Stasińska-Łapszewicz

DAM PRACĘ
• Poszukuję Pani do sprzątania miesz-
kań w Przeźmierowie i Poznaniu. Tel. 
607 078 659
• Zatrudnię rzetelną, niepalącą panią 
do pomocy w pracach domowych: 
sprzątanie, prasowanie. Praca dwa 
razy w tygodniu około 6-7 h w Siero-
sławiu. Telefon: 517 811 125”
• Gabinet Stomatologiczny w Prze-
źmierowie poszukuje do współpracy 
lekarzy stomatologów, rejestratorki, 
asystentki i pomoce dentystyczne. 
Osoby zainteresowane prosimy o 
kontakt tel. 505173870 Gabinet Sto-
matologiczny, Przeźmierowo, ul.Ryn-
kowa 75c (PASAŻ)
• Naprawa lodówek i zamrażarek 
przyjmie uczniów do 18 roku życia w 

celu nauki zawodu bez konieczności 
uczęszczania do szkoły 602-648-644
• Szukam Pani (może być z Ukrainy) 
do sprzątania pracowni raz w tygo-
dniu oraz domu w Przezmierowie. 
Najlepiej z Przezmierowa lub okolic. 
Miła i stała praca. Tel. 501589835
• Poszukuję miłej, ciepłej osoby, któ-
ra zaopiekuje się od poniedziałku 
do czwartku w godzinach ok. 15-18 
dwójką dzieci (5 i 7 lat). Niezbędne 
jest posiadanie prawa jazdy oraz sa-
mochodu - konieczny będzie odbiór 
córki z przedszkola w Przeźmierowie 
i dowóz do domu w Baranowie. Zale-
ży mi na dłuższej współpracy. Osoby 
zainteresowane proszę o kontakt te-
lefoniczny: 696720493
• Top-System, firma produkcyjna z 
Tarnowa Podgórnego zatrudni Panią 
do sprzątania na umowę o pracę. Go-

dziny pracy do uzgodnienia. Tel: 603 
895 231, 616 617 806
• Do Hotelu Edison w Baranowie za-
trudnimy panią pokojową. Do zadań 
osoby zatrudnionej na tym stano-
wisku będzie należało sprzątanie i 
utrzymanie czystości w pokojach ho-
telowych oraz częściach wspólnych 
obiektu. Oferujemy zatrudnienie w 
niepełnym wymiarze czasu pracy. 
Zainteresowane osoby prosimy o 
kontakt z recepcją hotelu pod nr tel. 
(+48) 61 814 27 51 i (+48) 505 433 959 
lub mailowy na adres: recepcja@ho-
teledison.com.pl Prosimy o zawarcie 
w CV zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w celu niezbędnym do 
przeprowadzenia przez Hotel Edi-
son Sp. z o.o. procesu rekrutacji. 
 

SZUKAM PRACY
• Specjalista z wieloletnim doświad-
czeniem poprowadzi kompleksowo 
kadry i płace firmy tel. 575 459 616”
• Zaopiekuję się dzieckiem lub dzieć-
mi w pełnym wymiarze godzin. Posia-
dam doświadczenie. Tel. 533-696-051
• Murarz płytkarz szuka pracy , rów-
nież inne propozycje zatrudnienia . 
Info 604-372-440
• Pani z Ukrainy posprząta dom , 
umyje okna , wyprasuje  w Przeźmie-
rowie i okolicy 730 - 251 -735 Nadia
• Zaopiekuję się osobą starszą lub 
chorą w pełnym wymiarze godzin. 
Posiadam doświadczenie. Tel. 533-
696-051
• Wykonam wszystkie prace ogrodo-
we. Tel. 667 069 745.
• Potnę drewno tel. 667-069-745

Państwu Alinie i Sławomirowi 
Beszterda oraz rodzinie wyrazy 

głębokiego współczucia z powodu 
śmierci ojca  

śp. Józefa Beszterdy  
składam w imieniu mieszkańców 
Wysogotowa i swoim własnym

Elżbieta Szymkowiak sołtys

Państwu Joannie i Tomaszowi 
Hoffmann wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci  

ojca i teścia 

śp. Mariana Hoffmanna
składam w imieniu mieszkańców 
Wysogotowa i swoim własnym 

Elżbieta Szymkowiak sołtys

Państwu Marii, Witoldowi i Aldonie 
Beszterda oraz rodzinie składam 

wyrazy głębokiego z powodu śmierci 
męża i ojca 

śp. Józefa Beszterdy 
w imieniu mieszkańców 

Wysogotowa i swoim własnym

Elżbieta Szymkowiak  sołtys

Pani Annie Grysce
Przewodniczącej Koła Seniorów w 

Tarnowie Podgórnym
wyrazy głębokiego współczucia z 

powodu śmierci  

Siostry  
składają Koleżanki i Koledzy z Koła

Marii i Wojtkowi Pankros
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Wnuczki Izy
składają koleżanki i koledzy

z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Tarnowie Podgórnym

Zmarł nasz Senior

śp. Stefan Kruszona
Żonie wyrazy współczucia 

składają 
Koleżanki i Koledzy  

z Klubu Seniora Sady 

Małgorzacie Stramik, Kamili,  
Kornelowi i ich rodzinom z powodu 
śmierci Ojca, Dziadka i Pradziadka 

Włodzimierza  Dzięcioła 
składam wyrazy współczucia  

w imieniu własnym i mieszkańców

Elżbieta Szymkowiak
Sołtys Wysogotowa

Wyrazy głębokiego współczucia  
Pani Aleksandrze Dzięcioł  
z powodu śmierci męża

Włodzimierza Dzięcioła
w imieniu własnym i mieszkańców 

składa 

Elżbieta Szymkowiak
Sołtys Wysogotowa

„Nie umiera ten, kto trwa
w sercach i pamięci naszej…”

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszej 

koleżanki

Moniki Pieczkowskiej
wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie i Bliskim
składają koleżanki i koledzy 

z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Tarnowie Podgórnym
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Firma NOTI to polska marka mebli tapicerowanych, obecna na rynku od po-
nad 14 lat.
Produkujemy meble przeznaczone do przestrzeni mieszkalnych, biurowych 
i publicznych: sofy, fotele, pufy, krzesła oraz stoliki wykonane z wysokiej ja-
kości materiałów.

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

KRAWCOWA
Wymagania:

•  mile widziane doświadczenie w szyciu 
• zdolności manualne 
• precyzja i dokładność

Obowiązki:
•  odszywanie poszyć tapicerki meblowej
• obsługa maszyn szwalniczych

Oferujemy:
• praca na jedną (dzienną) zmianę
• umowa o pracę na pełen etat
•  atrakcyjne wynagrodzenie + premia za-

leżna od wyników pracy
•  przyjazne i nowoczesne środowisko 

pracy
•  dobrą atmosferę w zgranym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:
Noti Sp. z o.o.  |  ul. Sowia 19, 62-080 Tarnowo Podgórne lub kadry@noti.pl
Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne

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

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:
Oświadczam, zostałem zapoznany z informacją o 
przetwarzaniu danych osobowych przez Administra-
tora - tj. Spółkę DEK-POL Sp. z o.o., ul. Sowia 13 E, 
62-080 Tarnowo Podgórne, w toku procesu rekru-
tacyjnego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
Administratora moich danych osobowych zawartych 
w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyj-
nych, jak i podanych

Zatrudnimy magazyniera
Jesteśmy fi rmą handlową z branży pokryć 
dachowych działającą na rynku od 1993 roku, 
należącą do niemieckiej Dachdecker Einkauf 
Süd. Nasza siedziba znajduje się w Tarnowie 
Podgórnym w Parku Przemysłowym Sowia.

Oferujemy:
• umowę o pracę na pełen etat
• jednozmianowy czas pracy
• stabilne warunki zatrudnienia

Nasze oczekiwania:
•  zaangażowanie i sumienność 

w wykonywaniu obowiązków
• uprawnienia na wózki widłowe
•  mile widziana znajomość branży 

dekarskiej lub ogólnobudowlanej

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
DEK-POL Sp. z o.o.

ul. Sowia 13 E
62-080 Tarnowo Podgórne

e-mail: sekretariat@dek-pol.com.pl
tel. 513 020 780, 512 305 433

Kancelaria Doradcy Podatkowego 
Włodzimierz Kurkowiak
62-080 Sady
ul. Spółdzielcza 2
tel. 61 8 146 564
601 469 648, 792 862 242
e-Mail: biuro@kurkowiak.eu

Planujesz zmienić biuro rachunkowe?
Rozpoczynasz działalność gospodarczą?

Zapraszamy
do skorzystania z oferty

naszej Kancelarii
Wspieramy naszych Klientów od 1996 roku.

Oferujemy szerokie spectrum usług. Wśród nich:
• kompleksowa obsługa księgowa – KH, KPiR;
• usługi kadrowo-płacowe;
• usługi doradztwa podatkowego;
•  pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej 

(m.in. wybór formy działalności i sposobu 
opodatkowania oraz pomoc przy wypełnieniu 
wniosku);

• reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Nie czekaj,
skontaktuj się z nami!

do sprzątania
Term

w Tarnowie Podgórnym

Zatrudnimy osoby

tel. 61 65 14 747

www.ctmrakowski.pl 

CV ze zdjęciem prosimy składać osobiście  
w siedzibie  CENTRUM TERAPII MANUALNEJ  

w Sierosławiu, ul. Leśna 1. 
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:  

508 237 909 
 

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE 
TEL: 502 315 302

DO WYNAJĘCIA 

tel. 661 590 360

Pomieszczenia po Warsztatach
Terapii Zajęciowej ROKTAR 

od X.2019 r., Baranowo Wspólna 5

Wszystkim Klientom

Sklepu
Hubertus 

dziękuję za 
wspólne 26 lat

M. Czarna

BADANIA 
KIEROWCÓW
Lekarz medycyny pracy 
Badania profilaktyczne

i sanitarne

Poznań, ul. Sianowska 151A

tel. 519 42 14 86

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

tel. 694 99 88 21

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

TRENING
ASERTYWNOŚCI
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MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

Pokoju dla miłej
Ukrainki szukam
Baranowo, okolice

604 372 440
• sprzątanie garaży, piwnic, strychów
• sprzątanie po budowach
• sprzątanie liści
• wywóz bio i materiałów sypkich
• przekopywanie ogródków
• próby glebowe
    i wapnowanie trawników
• usługi glebogryzarką spalinową

tel. 509 393 714

UKŁADANIE
PŁYTEK

CERAMICZNYCH
600 45 37 27

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

tel. 509 393 714 tel. 509 393 714

OFERUJE USŁUGI
•  kosiarką bijakową 

i rotacyjną
•  rębakiem
•  cyklopem
•  wycinka drzew i zarośli

PROJEKTY
WNĘTRZ

MEBLE
NA WYMIAR
EKSPOZYCJA
W LUSOWIE

604 866 072

IMPLANTOLOG
lek.dent.Beata Lipko-Leśniewska

Master of Science in Oral Implantology

PRZEŹMIEROWO
PASAŻ

ul.Rynkowa 75C

Rejestracja telefonicznaRejestracja telefoniczna

61 652 38 26
Poniedziałek - Piątek

8:00 - 16:00

PROJEKTY BUDOWLANE, ARCHITEKTONICZNE

601 726 802     arx.org.pl

DOMY, FIRMY, GARAŻE, HALE

Fundacja na rzecz
dzieci z wadami serca

Cor Infantis
KRS 0000290273

Cel:

Marianna
Andrzejczak

lub wpłacając bezpośrednio
na konto fundacji 

„Się Pomaga”:
861 600 1101 0003 0502 1175 2150 1%

Przeźmierowo lub okolice

KUPIĘ
działkę A.G. do 3000 m2 

lub działkę A.G. z halą produkcyjną
może być do remontu, hala okolo 500 m2

516-138-485

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

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

O szczegóły pytaj sprzedawcę.

Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 900-1700

Sobota 900-1400

ul. Rynkowa 1
62-081 Przeźmierowo
kom.: 790 390 299
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www.dd-swiatkuchni.pl

KUCHNIE
SZAFY WNĘKOWE

GARDEROBY
ŁAZIENKI

MEBLE BIUROWE

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

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

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
515 514 211

 603 635 878www.ekodom21.pl

MYCIE OKIEN

E
ko
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m
 
2
1

tel: 603 635 878tel:USŁUGI SPRZĄTANIA
MYCIE OKIEN

E
ko

D
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m
 
2
1

tel:

USŁUGI SPRZĄTANIA
www.ekodom21.pl 603 635 878
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CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

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

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

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

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

Piotr Zaradny
Agencja PZU Przezmierowo 

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

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

NAUKA
JAZDY

Jeździmy nową
KIA RIO

66 44 99 032

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

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19

Serwis
i naprawa kotłów

512 193 302

Kupię działkę budowlaną  
do 20 km od Przeźmierowa

604 613 789
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RĘBAK
usługi

rozdrabniania
gałęzi

6
0

7
 9

5
1 

15
0

)

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

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

ELEKTRYK
instalacje • naprawa

tel. 607 286 479

Oddam 
ziemię

516 066 984

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)

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

ZAPRASZAMY
GIMNAZJALISTÓW 
I MATURZYSTÓW

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13



58    | sąsiadka~czytaj | styczeń 2019

~ reklamy

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

GEODETA
607 644 710

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488

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
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.

Twoje dziecko nie wie
jaki zawód/szkołę wybrać?

Profesjonalne testy i diagnoza
Doradcy Zawodowego

795 585 665

USŁUGI
WOD-KAN-GAZ

665 949 178
DOB-TECH

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

tel. 508 610 256

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

Jednoosobowe wykonawstwo

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h
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Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew

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

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

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  

DOSZCZELNIENIA 
OKIEN!

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

PIĘTRO DOMU
SPRZEDAM
PRZEŹMIEROWO

517 471 249

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

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

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

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
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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

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

www.stomatologialusowko.pl

Zapraszam
Małgorzata Zajdler

lekarz dentysta

tel. 733 353 483

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

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

www.leczeniebolowglowy.pl

PORADNIA NEUROLOGICZNA
LECZENIA BÓLÓW GŁOWY

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

Poznań-Smochowice, Nowy Tomyśl
Leczenie migreny toksyną botulinową

 

 

   
Terapia niedyrektywna  

Play Therapy   
Praca z dzieckiem już od 3 r.ż., konsultacje z opiekunami 

Dr Małgorzata Walczak  
Psycholog, logopeda (superwizja, certyfikacja)    

Tel. 605 374 183 
 

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

   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

   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

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE
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Czynne: pon- pt 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

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

KÄRCHER

609 036 745

PRANIE ORAZ CZYSZCZENIE
DYWNANÓW, WYKŁADZIN
MEBLI TAPICEROWANYCH

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
w soboty w godz. 8.00 - 12.30

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 



styczeń 2019 | sąsiadka~czytaj |    63

~ reklamy



fo
t. 

H.
 S

ta
si

ńs
ka

-Ł
ap

sz
ew

ic
z, 

K.
 B

ia
ła

, f
b 

ta
rn

ow
o 

bi
eg

a,
 A

. R
ze

źn
ik

, A
. W

iś
ni

ew
sk

a


