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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!
Jeszcze nam w sercach gra Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy – znamy już tegoroczne wy-
niki: podczas ostatniego finału zebraliśmy blisko  
160 tys. zł. Co prawda nie pobiliśmy ubiegłoroczne-
go rekordu, ale i tak jesteśmy wniebowzięci: zagra-
ło z nami wiele firm i osób dobrego serca, za wszel-
kie wsparcie bardzo dziękujemy!   

1 lutego, podczas Spotkania Noworocznego, Wójt 
wręczył kolejne „Tarnowskie Lwy” – sylwetki lau-
reatów prezentujemy także na łamach tego numeru.

Karnawał w pełni, więc bawimy się na całego. 
Zamieszczamy krótkie migawki z imprez, które już 
się odbyły oraz zaproszenia na kolejne (kto chce, 
może na przykład karnawałowo zagrać w zielone  
z TARSONEM).

~ 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
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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 Gmina uchwaliła bonifikaty na wykup gruntu?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Czy w związku z likwidacją 
użytkowania wieczystego 
Gmina uchwaliła jakieś 
bonifikaty na wykup gruntu? 
Czy osoby prywatne będą miały 
inne bonifikaty niż podmioty 
gospodarcze? 

Czy jest szansa na wykonanie 
ścieżki rowerowej z Sierosławia w 
kierunku Poznania?

Stan pobocza ulicy wschodniej, 
łączącej Przeźmierowo ze 
Swadzimiem oraz samej drogi 
jest fatalny. Głębokość dziur 
przekracza miejscami kilkanaście 
centymetrów! Stanowi to realne 
zagrożenie dla uczestników 
ruchu! 

Kiedy zacznie się remont ulicy 
Dolina w Przeźmierowie?

Zgodnie ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własno-
ści tych gruntów przekształceniu podlegają nieruchomości zabudowane na 

cele mieszkaniowe. 
Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła uchwałę Nr III/47/2018 z dnia 14 grud-

nia 2018 r. dotyczącą udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stano-
wiącego własność Gminy Tarnowo Podgórne, osobom fizycznym będącym właści-
cielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spół-
dzielniom mieszkaniowym w wysokości 50% w przypadku, gdy opłata jednorazowa 
zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, w kolejnych latach 
bonifikata maleje o 10 pkt procentowych rocznie. 

Tak, działamy już w tym kierunku. Zawarliśmy porozumienie z Lasami Pań-
stwowymi w sprawie przeprowadzenia szlaku rowerowego pomiędzy Siero-
sławiem a Otowem. Zadania pomiędzy obu stronami są już podzielone. Mam 

nadzieję, że szlak rowerowy powstanie  wiosną tego roku. 
Przeanalizowaliśmy także możliwość wykonania ścieżki wzdłuż drogi wojewódz-

kiej nr 307. Takie zadanie ma szanse powodzenia wyłącznie w przypadku porozu-
mienia się trzech podmiotów: Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Gmi-
ny Dopiewo i Gminy Tarnowo Podgórne. Jesteśmy w trakcie rozmów. 

W tej sprawie bardzo często interweniujemy u Zarządcy – Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ ta droga stanowi pas drogi 
krajowej. Już ponad dwa lata temu wystąpiliśmy do Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad o przekazanie nam tego fragmentu. Jest wola ze strony 
poznańskiego oddziału GDDKiA, ale decyzje podejmowane są w Warszawie. Mam 
nadzieję, że wkrótce Gmina stanie się właścicielem i przystąpimy do modernizacji. 

Ulica Dolina jest dla mnie priorytetem wśród inwestycji dla Przeźmierowa, 
podobnie jak ul. Wrzosowa i ul. Leśna, które w tym roku chcemy sfinali-
zować. 

Rzeczywiście projektowanie ul. Dolina zajęło bardzo dużo czasu, ponieważ w toku 
konsultacji spotykaliśmy się z rozbieżnymi stanowiskami mieszkańców. Ostateczny 
kompromis został osiągnięty i została przeprowadzona procedura przetargowa. 

Umowa z wykonawcą została podpisana na przełomie stycznia i lutego. Natomiast 
istotne jest dla nas również to, że część mieszkańców oczekuje, by roboty budowla-
ne rozpoczęły się wiosną – taką prośbę również uszanujemy. 
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~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości
Baranowo

Wykonawca przystąpił do realizacji budowy 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 

Otwarcie ofert na remont szkoły podstawowej (18.02)

Chyby
Trwa odbiór prac przy budowie ul. Szkolnej – II etap 

Trwa opracowanie projektu przebudowy ul. Kasztano-
wej na bazie koncepcji uzgodnionej na ostatnim spotka-
niu z mieszkańcami

Projekt koncepcyjny nowej świetlicy jest konsultowany 
przez Radę Sołecką – ewentualne zmiany zostaną wpro-
wadzone w projekcie budowlanym

Góra
Trwa budowa ścieżki rowerowej do Tarnowa Podgórne-
go – I etap. Trwa procedura uzyskania w Starostwie Po-
wiatowym pozwolenia na budowę II etapu.

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

Lusowo
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 

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę  
ul. Leszczynowej

Przeźmierowo
Trwa przebudowa szkoły podstawowej

Trwa przebudowa ul. Wrzosowej

Podpisano umowę z wykonawcą na dokończenie budo-
wy 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 ga-
zociągu  

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

Usługa Twój e-PIT w 2019 r. będzie dostępna dla podatników rozliczających 
się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Od przyszłego roku usługa obejmie też 
PIT-36, PIT-36L i PIT-28. Rozliczenia roczne za 2018 r. w usłudze Twój e-

-PIT zostaną automatycznie i bezpłatnie przygotowane przez system na podstawie 
danych zgromadzonych przez administrację skarbową. Będzie je można sprawdzić 
już od 15 lutego 2019 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym podatki.
gov.pl. 

Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego za 2018 r., przygotowane-
go w ramach usługi Twój e-PIT, nie trzeba składać żadnego wniosku ani przynosić 
dokumentów do urzędu skarbowego – zeznanie będzie wystawione automatycznie 
i bezpłatnie dla wszystkich podatników, którzy rozliczają się na formularzach PIT-
37 i PIT-38. Będzie je można sprawdzić od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. wyłącz-
nie elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl). 

– Nasze systemy informatyczne są już na tyle zaawansowane i wyposażone w od-
powiednie dane, że możemy zaproponować zupełnie nowe podejście do rozliczeń 
podatkowych. Na bazie informacji przesyłanych od płatników udostępnimy propo-
zycję rocznego zeznania. To istotna zmiana w duchu filozofii 3xP, czyli prostych, 
przejrzystych i przyjaznych podatków – powiedziała minister finansów prof. Teresa 
Czerwińska. 

Co będzie zawierać Twój e-PIT 
W usłudze Twój e-PIT to system automatycznie przygotuje i udostępni dla po-

datnika zeznanie roczne. Usługa wykorzystuje przy tym wyłącznie te dane, które 
posiada administracja skarbowa. Są to informacje od pracodawców, dane z ubiegło-
rocznych zeznań dotyczące ulgi na dzieci czy informacje o organizacji pożytku pu-
blicznego, którą podatnik wskazał rok wcześniej. 

Jeżeli podatnik chce skorzystać np. z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa 
czy kultu religijnego, wydatków na cele rehabilitacyjne lub użytkowania internetu 
czy wpłat na IKZE – uzupełnia swoje zeznanie samodzielnie, po zalogowaniu do 
usługi. Resort finansów będzie oferować pomoc w przypadku pytań dotyczących 
rozliczenia (telefonicznie, e-mailowo czy podczas czatu z konsultantem - link otwie-
ra nowe okno w innym serwisie). 

Zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest wypełnione dla podatnika indywidualnie. 
Sposób rozliczenia można zmienić na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samot-
nie wychowująca dzieci. Aby to zrobić, również wystarczy się zalogować do usługi 
i wybrać odpowiednią opcję.

info Urząd Skarbowy Poznań Jeżyce

Twój e-PIT elektronicznie  
na Portalu Podatkowym

Dyżur pracowników US
Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce:

- eksperci podatkowi od rozliczania podatku dochodowego od osób 
fizycznych, 

- możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania podatkowe,
- możliwość złożenia na miejscu PIT przez Internet.

20 marca, 9.00 – 15.00, 
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne Ul. Poznańska 94, bud. C, pok. 21

21 marca, 9.00 – 15.00, 
Filia Urzędu Gminy, Pasaż Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75c.
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~ aktualności

To ważna informacja dla seniorów i ich rodzin! Jak już 
informowaliśmy Gmina Tarnowo Podgórne realizuje 
projekt „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania 

opiekuńcze i aktywizacyjne” współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego.

W ramach tego projektu nasz Ośrodek Pomocy Społecznej 
uruchamia system teleopieki połączony ze wsparciem w za-
kresie usług rehabilitacyjnych. Docelowo zamierzamy zapew-
nić telefoniczną opiekę domową, czyli tzw. teleopiekę, dla 30 
osób starszych, mieszkających samotnie i ze względu na stan 
zdrowia zagrożonych zasłabnięciem lub upadkiem (np. z po-
wodu cukrzycy, schorzeń kardiologicznych lub neurologicz-
nych). Osoby takie otrzymają urządzenie nadawczo-odbiorcze 
wyposażone w kartę SIM, z wykupionym na czas trwania pro-
jektu abonamentem, zapewniającym bezpłatne połączenia z 
całodobowo czynnym Telecentrum. Do tego dostaną osobisty 
nadajnik, umożliwiający wezwanie natychmiastowej pomocy 
w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu. W ramach procedu-
ry zgłaszania się do systemu teleopieki seniorzy podają m.in. 
dane osób z rodziny lub najbliższego sąsiedztwa, które należy 
powiadomić w sytuacji alarmowej. Takie indywidualne kar-
ty informacyjne znajdują się w Telecentrum, które dokonuje 
automatycznej identyfikacji osoby wzywającej pomocy, ustala 
przyczyny alarmu i zapewnia niezwłoczną, adekwatną do sy-
tuacji interwencję, obejmującą w szczególności powiadomie-
nie wskazanych osób z listy kontaktowej, wezwanie karetki 
pogotowia ratunkowego, straży pożarnej lub policji do miej-
sca zamieszkania podopiecznego, wraz z podaniem istotnych 
informacji na temat stanu zdrowia i zaistniałej sytuacji. 

Łącznie z usługą teleopieki osoby zakwalifikowane do 
udziału w projekcie mają zapewnione wsparcie rehabilitacyjne 
specjalisty fizykoterapii, polegające na comiesięcznej wizy-
cie, podczas której rehabilitant uczy podopiecznego prostych, 
codziennych ćwiczeń, pomagających przywrócić i utrzymać 
sprawność oraz podpowiada, jak bezpiecznie wykonywać nie-
które prace domowe, aby unikać urazów.

Obecnie nasz Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi rekru-
tację osób chętnych do skorzystania z opisanego powyżej sys-
temu teleopieki –  zapraszamy do kontaktu w tej sprawie.

Szczegółowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu for-
mularza rekrutacyjnego  zapewniają pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym:

- Karina Knapik  tel. 61 89 59 340, knapik.ops@tarnowo-
-podgorne.pl

- Monika Wojciechowska tel. 61 89 59 348, wojciechowska.
ops@tarnowo-podgorne.pl

Kartę zgłoszenia udziału do projektu można pobrać z strony 
internetowej  www.ops-tarnowopodgorne.pl oraz w wersji pa-
pierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgór-
nym (ul. Poznańska 94, bud. C, pok. 32).  

Projekt będzie realizowany do maja 2020 r. przez Pałac 
Jankowice i Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgór-
nym, w partnerstwie z podmiotem ekonomii społecznej Pol-
skim Stowarzyszeniem Animatorów i Pedagogów „Klanza” 
Oddział Białostocki.  

~ Dariusz Nowakowski
kierownik OPS Tarnowo Podgórne

Teleopieka dla seniorów 
– przyjmujemy zgłoszenia!

Zebrania na półmetku
Od końca stycznia w naszej Gminie odbywają się zebrania wiejskie, na których odbywają się wybory Sołtysów i członków 

Rad Sołeckich. To także możliwość podsumowania minionego roku oraz prezentacja planów na 2019 r. Poniżej przed-
stawiamy harmonogram zebrań, które jeszcze przed nami. UWAGA – wszystkie zebrania rozpoczynają się o 18.00, za 

wyjątkiem Tarnowa Podgórnego, gdzie zaczynamy o 17.00 – zapraszamy. 

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

~ ARz

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny
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Sady
Zakończono opracowanie dokumentacji na przebudowę 
ul. Malwowej

Swadzim
Trwa projektowanie dróg osiedlowych

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

Przygotowano dokumentację przetargową na rewitali-
zację Pałacu

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

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę kortów teniso-
wych

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

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

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

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy 
wschodniej obwodnicy

Wysogotowo
Trwa projektowanie ul. Pszennej i Batorowskiej

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

Trwają badania termowizyjne budynków

Trwają wizje lokalne i zawieranie umów na wykonanie 
instalacji fotowoltaicznych

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

W styczniową sobotę spotka-
liśmy się w parku, by wes-
przeć Jurka Owsiaka, a tak-

że uczcić śmierć tragicznie zmarłego 
Prezydenta Gdańska Pawła Adamowi-
cza. Mimo mroźnego popołudnia przy-
było kilkadziesiąt mieszkańców. Każdy 
przyniósł ze sobą świeczkę, z których 

ułożyliśmy na śniegu serce – jako sym-
bol solidarności. Można było się ogrzać 
przy rozpalonym ognisku. Dzieci sma-
żyły kiełbaski, a dorośli rozgrzewali się 
gorącą herbatą i kawą.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział w spotkaniu.

~ Zdzisława Piszczyńska

2 lutego zorganizowaliśmy w świe-
tlicy, opóźniony ze względu na fe-
rie, Dzień Babci i Dziadka.

Na początku spotkania dzieci z dru-
gich klas Szkoły Podstawowej im. Ka-
walerów Orderu Uśmiechu przedstawi-
ły piękną część artystyczną. Mali artyści 
śpiewali, tańczyli, a także recytowali 
wesołe wierszyki. Bardzo dziękujemy 
Paniom Anecie, Darii i Iwonie za przy-

gotowanie bogatej części artystycznej. 
Następnie Seniorzy przy kawie i cieście 
mieli okazję wykazać się wiedzą w kon-
kursach, takich jak „Jaka to melodia” 
czy „Kalambury”. Atrakcją było rów-
nież śpiewanie biesiadnych piosenek, 
a także tańce.

Dobre humory wszystkim dopisywa-
ły!

~ Zdzisława Piszczyńska

W Lusówku  
„Murem za Owsiakiem”

Spotkanie z okazji Dnia Babci  
i Dziadka w Lusówku!
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~ aktualności

25 lutego 2019  r. rozpoczęcie  elektronicznej rekrutacja do  publicznych przedszkoli w gminie Tarnowo Podgórne na 
rok szkolny 2019/2020. Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: www.nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/ 

Terminy rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Tarnowo Podgórne

Etapy rekrutacji Termin rekrutacji Termin postępowania  
uzupełniającego

1.
Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi speł-
nianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postę-
powaniu rekrutacyjnym

od 5 do 13  marca od 16 do 23 maja

2.

Weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających speł-
nianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postę-
powaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodni-
czącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 
149 ust.7 ustawy Prawo oświatowe

od  14 do 19 marca od 24 do 29 maja

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 5 kwietnia 13 czerwca

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia od 9 do 12 kwietnia od 14 do 19 czerwca

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  16 kwietnia 21 czerwca

Terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli w Gminie Tarnowo Podgórne

Etapy rekrutacji Termin Termin postępowania  
uzupełniającego

1. Pobranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka 
do danego przedszkola od 11 do 15 lutego ____________

2.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumen-
tami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów 
branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

od 25 lutego do 8 marca     od 13 do 17 maja

3.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez 
kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu re-
krutacyjnym

od 13 do 15 marca od 22 do 24 maja

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 2 kwietnia   10 czerwca 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przed-
szkola w formie oświadczenia

  od 3 kwietnia do 9 kwiet-
nia od 11 do 14  czerwca

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 11 kwietnia 17 czerwca

REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 
INFORMACJE  DLA  RODZICÓW

Kontynuujemy akcję bezpłatnej sterylizacji psów 
i kotów, należących do mieszkańców naszej Gminy. 
W pierwszej kolejności sterylizacji zostaną poddane 

te, które zostały znalezione i przegarnięte. 
Informacji na temat akcji udziela oraz zgłoszenia przyjmu-

je Andrzej Korpik z Wydziału Infrastruktury Kubaturowej 
i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne 

(ul. Poznańska 115, bud. A, pok. 120) tel. 61 8959 226. Wła-
ściciele muszą posiadać Kartę Mieszkańca. Warunkiem wy-
konania sterylizacji psów jest ich zaczipowanie (wykonywane 
również bezpłatne) – można je zrobić podczas sterylizacji.

Koszty akcji sterylizacji w całości zostaną pokryte z budżetu 
Gminy Tarnowo Podgórne.

~ARz

Bezpłatna sterylizacja
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~ tarnowskie lwy

Wójt Tadeusz Czajka i Przewodnicząca Rady Gminy 
Krystyna Semba zaprosili na coroczne Spotkanie 
Noworoczne samorządowców, przedsiębiorców, 

reprezentantów grup, zespołów i organizacji pozarządowych, 
przedstawicieli służb mundurowych i duchowieństwa, a także 
kierujących urzędami i instytucjami współpracującymi z naszą 
Gminą. Swoją obecnością zaszczycił nas także Starosta Po-
znański Jan Grabkowski. Spotkanie odbyło się w piątek, 1 lu-
tego w Sali GOK SEZAM w Tarnowie Podgórnym. 

Wieczór rozpoczął się od krótkiej części artystycznej w wy-
konaniu młodych mieszkańców naszej Gminy, uczniów Sa-
morządowej Szkoły Muzycznej I st. Najpierw na pianinie za-
grała Sara Lewoczko, potem na trąbce – Maurycy Majewski, a 
na koniec zaśpiewała Julia Mróz. 

Następnie przemówienie wygłosił Wójt Tadeusz Czajka. 
Podziękował za poparcie w wyborach samorządowych oraz 
zaprezentował swoich najbliższych współpracowników: Prze-
wodniczącą Rady Gminy Krystynę Sembę, I Zastępcę Wójta 
Ewę Noszczyńską-Szurat, II Zastępcę Wójta Piotra Kaczmar-
ka, Sekretarza Oskara Cierpiszewskiego, Skarbnik Katarzynę 
Jackowiak oraz Pełnomocnika Wójta ds. nadzoru właściciel-
skiego Grzegorza Leonharda. Wójt przypomniał najważniej-
sze sukcesy minionego roku, przede wszystkim  zakończenie 
rewitalizacji i otwarcie Pałacu Jankowice. Jako najważniej-

sze zadania na 2019 rok Wójt wskazał inwestycje w placówki 
oświatowe, przede wszystkim przebudowę Szkoły Podstawo-
wej w Przeźmierowie i budowę Zespołu Szkół Technicznych 
Tarnowo Podgórne, a także uruchomienie bądź rozszerzenie 
gminnych programów społecznych: pakietu antysmogowego, 
działań związanych z rehabilitacją dla seniorów i gminnego 
programem in vitro. 

Od 2009 r. w trakcie Spotkania Noworocznego po-
znajemy laureatów „Tarnowskie Lwy” – to na-
grody przyznawanie przez Wójta tym firmom i 
przedsiębiorcom, którzy w sposób szczególny 
przyczynili się do rozwoju naszej Gminy. W 
tym roku tytuł otrzymali:

- Agata Ruszkiewcz-Zawidzka, Dyrektor 
Generalny KOMPLET Polska – polski mena-
dżer zagranicznej marki,

- firma MSR TRAFFIC – za promowanie 
polskiej myśli technicznej, 

- firma STER – za innowacyjne rozwiązania 
konstrukcyjne. 

Oficjalną część Spotkania Noworocznego 
zakończył toast wygłoszony przez Przewod-
niczącą Rady Gminy Krystynę Sembę. 

~ ARz

Spotkanie Noworoczne – Tarnowskie Lwy

Julia Mróz Maurycy Majewski Sara Lewoczko
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~ tarnowskie lwy

MSR Traffic
za promowanie polskiej  

myśli technicznej

Firma MSR TRAFFIC zajmuje się 
produkcją urządzeń do sterowania ru-
chem drogowym, a także projektowa-
niem i budową sygnalizacji świetlnych 
oraz systemów sterowania i monitorin-
gu. Jej produkty są instalowane w całej 
Polsce, z powodzeniem konkurując ze 
światowymi potentatami w tej dziedzi-
nie. Firma proponuje pionierskie, au-
torskie rozwiązania konstrukcyjne przy 
zachowaniu najwyższych europejskich 
standardów jakości urządzeń. 

Od 1995 roku MSR TRAFFIC prowa-
dzi działalność na terenie Gminy Tar-
nowo Podgórne – początkowo w Prze-
źmierowie, a od 2010 roku w nowej 
siedzibie w Wysogotowie.

Nadrzędną wartością Firmy jest głębo-
kie przekonanie pracowników o współ-
odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
wszystkich użytkowników ruchu drogo-
wego w tak skomplikowanej i zmieniają-
cej się materii, jaką są współczesne miasta. 
Filozofia Firmy jest oparta o wielkopolską 
gospodarność, a w kulturze organizacyj-
nej dominuje etos pracy organicznej. 

Od 1989 r. pracownicy MSR TRAF-
FIC współtworzą ogólnopolski Klub 
Inżynierii Ruchu. Od początku we 
władzach stowarzyszenia zasiada Pre-
zes Firmy Tomasz Borowski. W latach 
2006-2018 pełnił funkcję Prezesa Sto-
warzyszenia, obecnie jest jego Wicepre-
zesem. Klub skupia ekspertów od szero-
ko rozumianego bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, jest miejscem wzajemnego 
edukowania się oraz wymiany dobrych 
praktyk i doświadczeń.

Agata Ruszkiewicz-Zawidzka,
Dyrektor Generalny,  

Członek Zarządu KOMPLET Polska
polski manager zagranicznej marki

Przed 24 laty swoje życie zawodowe 
związała z Firmą KOMPLET Polska, 
producentem mieszanek piekarniczo-
-cukierniczych oraz głęboko mrożone-
go pieczywa. Dziś jest dyrektorem ge-
neralnym i członkiem zarządu polskiego 
oddziału międzynarodowej grupy o nie-
mieckich korzeniach ze 120-letnią tra-
dycją. 

W 1994 roku rozpoczynała pra-
cę z pięcioosobowym zespołem – dziś 
z sukcesem zarządza czterystuosobową 
załogą. W 2001 roku Spółka przenio-
sła się do Gminy Tarnowo Podgórne, od 
tego czasu już trzykrotnie się rozbudo-
wując.

W pełni identyfikuje się z wartościa-
mi Firmy. Dostrzega możliwości roz-
woju biznesowego przedsiębiorstwa na 
nowych rynkach. Umiejętnie wprowa-
dza innowacyjne rozwiązania, również 
w zakresie zarządzania. Angażuje się 
w projekty networkingowe, skupiające 
środowiska biznesowe, eksperckie i or-
ganizacji pozarządowych.

Jest wzorem społecznie odpowie-
dzialnego managera. Uważa, że środo-
wisko przedsiębiorców jest nieodłącz-
ną częścią każdej społeczności lokalnej, 
a co za tym idzie powinno z nią współ-
pracować i wspierać. 

Pod jej kierownictwem Firma KOM-
PLET Polska jest ważnym partnerem 
Gminy Tarnowo Podgórne, wspierają-
cym organizację wielu wydarzeń kultu-
ralnych, sportowych i rekreacyjnych.

STER
za innowacyjne rozwiązania  

konstrukcyjnie

Od 25 lat Firma zajmuje się konstru-
owaniem i produkcją siedzeń dla trans-
portu publicznego. Jej klientami są świa-
towi liderzy rynku produkcji autobusów. 
W 2013 roku Firma uruchomiła w Swa-
dzimiu Ośrodek Badawczo-Rozwojo-
wy, który obecnie – z uwagi na plano-
wane rozpoczęcie produkcji w Stanach 
Zjednoczonych – jest rozbudowywany. 
W trzech lokalizacjach (w Poznaniu, 
Szamotułach i Swadzimiu) w Firmie za-
trudnionych jest blisko 450 pracowni-
ków. 

Od początku istnienia ideą bizneso-
wą Firmy STER jest poszukiwanie i sto-
sowanie nowych możliwości poprawy 
bezpieczeństwa i komfortu podróżowa-
nia. W tym celu opracowywane są in-
nowacyjne rozwiązania konstrukcyjne 
i autorskie technologie produkcji. STER 
stale współpracuje z najważniejszymi 
polskimi uczelniami wyższymi, m.in. 
z Akademią Górniczo-Hutniczą i Uni-
wersytetami im. Adama Mickiewicza, 
Gdańskim i Jagiellońskim. Dla studen-
tów Politechniki Poznańskiej prowadzo-
ne są tzw. studia dualne. Dzięki temu 
możliwe jest optymalne połączenie naj-
nowszej wiedzy naukowej z faktyczny-
mi potrzebami klientów i rynku. 

Podejmując nowe wyzwania Firma 
dba o zachowanie swojego rodzinnego 
charakteru, wskazując partnerskie rela-
cje między pracownikami jako kluczo-
wy czynnik osiągniętego sukcesu bizne-
sowego.  
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W Sadach luty rozpoczął się 
balikiem karnawałowym 
dla naszych najmłodszych 

mieszkańców. Zabawa prowadzona 
była przez grupę animatorów „Mozai-
ka”. Nasi mali milusińscy przez dwie 
godziny z uśmiechem na twarzy tańczy-
li, bawili się oraz brali udział w zaba-
wach i konkursach edukacyjnych. Na-
uka przez zabawę to najlepsza edukacja. 
Dla nabrania sił zajadali się słodyczami, 
a pragnienie gasili pysznymi napojami. 
Ten czas minął jak zaczarowane 5 mi-
nut.

~ Elżbieta Nowaczyk, Sołtys Sadów

27 stycznia baranowską świetlicę opanował karna-
wałowy szał najmłodszych mieszkańców. Dzię-
ki zaangażowaniu pani Ani do świetlicy wiejskiej 

przyjechały wesołe panie animatorki i przez dwie godziny 
odbywały się zabawy taneczno-ruchowe. W tym czasie pani 
Ewelina malowała twarze dzieciom i przygotowywała watę 
cukrową dla każdego uczestnika. Odbył się również pokaz 
skręcania balonów. Każdy mógł skosztować słodkich łako-
ci i ugasić pragnienie przygotowanymi napojami. Do domu 
każdy poza wrażeniami i udaną zabawą otrzymał skręconego 
wcześniej zabawnego balona.

Balik mógł się odbyć dzięki środkom i wsparciu Rady So-
łeckiej oraz sponsorowi Firmie Salko, która jak co roku, ob-
darowała nas pysznymi cukierkami. Podziękowania również 
dla osób, które pomogły w organizacji baliku. Do zobaczenia 
za rok!

~ Anna Stoińska

Balik w Sadach

Balik w Baranowie
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13 stycznia w sali sportowej przy Szkole Podstawo-
wej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie odbył 
turniej kopa sportowego o Super Puchar Wielko-

polski.  
Do rywalizacji przystąpiło 88 zawodników, w tym 6 pań 

z całej Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Turniej  rozegrany zo-
stał w  czterech klasyfikacjach: indywidualnej, par,  drużyno-
wej  i kobiet.  Rozegrano pięć rund po 32 rozdania wg regula-
minu Wielkopolskiej Ligi Kopa Sportowego. 

W klasyfikacji  indywidualnej zwyciężył Krzysztof Otto – 
KONTRA REJ II Międzychód, który zgromadził 19 punktów 
dużych i 130 punktów małych. Wyprzedził on Bronisława Sta-
chowiaka – TEAM Jagoda Kościan. Trzecie miejsce zajął Ta-
deusz Piaskowski WLKS Przeźmierowo.  

W czołowej dziesiątce uplasowali się jeszcze: 4. Zbigniew 
Małyszka – ASY Śrem, 5. Antoni Hertmanowski – TEAM Do-
natowo, 6. Marian Jędryczka – WLKS Borek Wlkp., 7. Ta-
deusz Książyk – SĘPY Kawczyn, 8. Roman Nowakowski – 
Baśka Przeźmierowo, 9. Zdzisław Majorek – TEAM Jagoda 
Kościan i 10. Krzysztof Brojanowski – KONTRA REJ Mię-
dzychód. 

Klasyfikację  kobiet wygrała Danuta Kuraszyk – LECH Po-
znań. 

W klasyfikacji  par pierwsze miejsce zajęli Bronisław Sta-
chowiak i Zdzisław Majorek  – TEAM Jagoda Kościan, wy-
przedzając Danutę i Ryszarda Kuraszyków – Lech Poznań, 
W czołówce znaleźli się: Zbysław Nowicki i Tadeusz Paw-
lak – PIK Baranowo, Roman Michalak i Tadeusz Piaskowski 
– WLKS Przeźmierowo, Eugeniusz Kasperczak i Aleksander 
Krupowicz – KONTRA Gorzów oraz Kazimierz Książyk i Ta-
deusz Książyk – SĘPY Kawczyn.

W klasyfikacji drużynowej najlepszym okazał się zespół 
TEAM Jagoda Kościan w składzie: Grzegorz Ratajczak, Ma-
riusz Staroń, Bronisław Stachowiak i Zdzisław Majorek. Na  

drugim miejscu uplasował się PIK Baranowo: Zbysław No-
wicki, Tadeusz Pawlak, Zbigniew Łakomy i Maciej Szafrań-
ski, 

Na trzecim miejscu zmagania zakończyła drużyna TEAM 
Donatowo, którą tworzyli: Tadeusz Fabiś, Sławomir Prze-
bierała, Antoni Hertmanowski i Zbigniew Sikora. Czwarte 
miejsce zajął Kontra Rej III Międzychód: Franciszek Min-
ge, Zbigniew Zielonka, Piotr Olszowski i Zdzisław Wesołow-
ski, a piąte zespół MOCKI Leszno w składzie: Antoni Mocek, 
Franciszek Mocek, Paweł Olszak i Piotr Łukaszyński. Najstar-
szym uczestnikiem mistrzostw był Franciszek Minge – KON-
TRA REJ Międzychód.  

Wszyscy wyżej wymienieni otrzymali puchary, które  ufun-
dował Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka, a na-
grody otrzymali tylko trzej najlepsi zawodnicy w klasyfikacji 
indywidulanej. 

Pozostałą, znaczną część kwoty przeznaczonej na nagrody 
organizatorzy za zgodą uczestników turnieju przekazali na 
Wielką Orkiestrę Pomocy Świątecznej. 

Ponadto w czasie trwania turnieju wolontariusze WOPŚ 
kwestowali wśród zawodników, którzy wykazali się ofiarno-
ścią, za co należą się im wyrazy uznania.

~ Grzegorz Ratajczak, Jerzy Piaskowski

~ aktualności

SUPER PUCHAR WIELKOPOLSKI 
dla Krzysztofa Otto z Międzychodu

Zwycięzca klasyfikacji indywidualnej: Krzysztof Otto

Najlepszy zespół TEAM Jagoda Kościan

Najlepsza para turnieju: Bronisław Stachowiak i Zdzisław 
Majorek
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Podpisanie umów
Autorzy projektów, które otrzymają 
dofinansowanie w ramach I edycji Bu-
dżetu Inicjatyw Społecznych, Ireneusz 
Rembalski z Przeźmierowa (w środku) 
i Marcin Orzeł z Sadów (pierwszy z le-
wej), spotkali się z Wójtem Tadeuszem 
Czajką w celu podpisania umów na 
realizację zwycięskich projektów. 
Ireneusz Rembalski, zwycięzca tej 
edycji, zorganizuje III Biesiadę u Są-
siada, połączoną tym razem z ob-
chodami 65-lecia tarnowskiego Koła 
Wędkarskiego – impreza odbędzie się 
8 czerwca. Natomiast Marcin Orzeł za-
prasza do Sadów na Retro Moto-Show 
Traktory 2019. Prezentacja historycz-
nych maszyn i ciągników rolniczych 
odbędzie się 29 czerwca.
 ~ ARz

Do 1 marca potrwa nabór wnio-
sków do II edycji Budżetu Ini-
cjatyw Społecznych 2019. Po-

mysły musza dotyczyć tzw. projektów 
miękkich, tzn. nie mogą to być inwesty-
cji. Kwota przeznaczona na realizację 
inicjatyw to 25 tys. zł. 

Pomysł może zgłosić dorosły miesz-
kaniec Gminy na formularzu dostęp-
nym na gminnej stronie internetowej lub 
w wersji papierowej w Wydziale Ob-
sługi Klienta Urzędu Gminy lub w Filii 
w Przeźmierowie. Każda zgłaszana ini-
cjatywa musi być poparta 30 podpisami 
mieszkańców Gminy. Podpisany wnio-
sek należy złożyć w Urzędzie Gminy 
w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 
115 lub we Filii Urzędu w Przeźmiero-
wie ul. Rynkowa 75c (pasaż). 

Czekamy na Twój pomysł!

Idea utworzenia Zespołu Szkół Technicznych to przedsię-
wzięcie, które nasza Gmina podejmuje wspólnie z przed-
siębiorcami. Zainteresowanie ze strony firm uruchomie-

niem tej placówki jest bardzo duże – nie od dziś bowiem 
odczuwają oni deficyt specjalistów na rynku pracy.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy prowadzono rozmowy 
w ok. 50 firmach na temat form przyszłej współpracy. A moż-
liwości jest sporo – od organizowania praktyk i staży do utwo-
rzenia klas patronackich, wyposażonych w specjalistyczne 
urządzenia i sprzęt. 

Obecnie przygotowywane są pierwsze listy intencyjne, któ-
re nasza Gmina zawierać będzie z konkretnymi firmami. Póź-
niej, kiedy powstanie już placówka oświatowa – Zespół Szkół 
Technicznych, listy te będą podstawą do podpisywania umów 
w sprawie utworzenia klas patronackich. 

Firmy zainteresowane przystąpieniem do tego projektu pro-
simy o kontakt z Koordynatorem ds. powstania ZST Przemy-
sławem Sworackim, tel. 504 189 571.

~ ARz

ZST – trwają rozmowy z przedsiębiorcami

Harmonogram konsultacji BIS - II edycja 2019 
 

1 lutego do 1 marca składanie projektów przez mieszkańców

do 8 marca weryfikacja zgłoszonych propozycji

do 15 marca publikacja zakwalifikowanych projektów

od 15 do 29 kwietnia głosowanie

od 30 kwietnia do 19 maja podsumowanie wyników

do 31 maja ogłoszenie wyników

Dokładny harmonogram tej edycji, a także pozostałe informacje są dostępne na 
gminnej stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce Budżet Inicja-
tyw Społecznych. 

~ ARz
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Wszystko policzone i podsumo-
wane – 159.359,58 zł taką 
kwotę zebrano w Gminie Tar-

nowo Podgórne podczas 27. Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 13 
stycznia, na zakup nowoczesnego sprzę-
tu dla specjalistycznych szpitali dziecię-
cych, a jej składnikami są:
 suma zebrana przez wszystkich Wo-

lontariuszy: 108.610,17 zł
 suma Sztabowych Puszek Stacjonar-

nych: 10.138,92 zł
 suma uzyskana z loterii fantowej: 
 5.000,00 zł
 suma zebrana z licytacji, wpłat, da-

rowizn podczas Finału: 22.615,49 zł
 sumaryczna kwota z terminali POS 

(w tym wpłaty z licytacji): 12.995,00 zł

Podział zebranych kwot na poszczegól-
ne szkoły i przedszkola:
 Liceum Ogólnokształcące w Tarno-

wie Podgórnym (kwestowało 5 wolonta-
riuszy) – w sumie zebrano  1.572,10 zł, co 
daje średnio na osobę 314,42  zł,
 Szkoła Podstawowa w Baranowie 

(kwestowało 61 wolontariuszy) – w su-
mie  27.190,75 zł, co daje średnio na oso-
bę 445,75 zł,
 Szkoła Podstawowa w Ceradzu Ko-

ścielnym (kwestowało 6 wolontariuszy) – 
w sumie  2.439,90 zł, co daje średnio na 
osobę 406,65 zł,
 Szkoła Podstawowa w Lusowie 

(kwestowało 18 wolontariuszy) – w su-
mie  5.302,29 zł, co daje średnio na osobę 
294,57 zł,
 Szkoła Podstawowa w Lusówku 

(kwestowało 8 wolontariuszy) – w su-
mie  2.766,30 zł, co daje średnio na osobę 
345,79 zł,
 Szkoła Podstawowa w Przeźmie-

rowie (kwestowało 13 wolontariuszy) – 
w sumie 7.876,34 zł, co daje średnio na 
osobę 605,87 zł,
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie 

Podgórnym (kwestowało 72 wolontariu-
szy) – w sumie  23.358,01 zł, co daje śred-
nio na osobę 324,42 zł,
 Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Ba-

ranowie – 1.718,74 zł,
 Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” 

w Tarnowie Podgórnym – 1.283,87  zł,

 Przedszkole „Leśne Ludki” w Prze-
źmierowie – 1.275,62 zł,
 Przedszkole „Na Zielonym Wzgó-

rzu” w Lusówku – 923,81  zł.

Na szczególne wyróżnienie zasługują 
Wolontariusze, którzy swą determinacją 
i zaangażowaniem zgromadzili najwięk-
sze pule:
 Amelia Paluch – 2.956,32 zł
 Zofia Majka – 2.491,00 zł
 Dominika Żeglarska –1.919,00 zł
 Nikola Wypuszcz – 1.830,00 zł
 Klaudia Kozak – 1.553,46 zł
 Oliwia Sepioł – 1.201,38 zł
 Angelika Grewling – 1.193,50 zł
 Alicja Wesołowska – 1.163,41 zł
 Julia Naskręt – 1.159,00 zł
 Małgorzata Gomółka – 1.125,00 zł

Dla wymienionych powyżej osób przy-
gotowane zostały nagrody, które można 
odebrać w Sekretariacie Urzędu Gminy 
(budynek A), tel. 61 8959 303.

Tegoroczną organizację 27. Finału 
WOŚP w Tarnowie Podgórnym wsparły 
następujące firmy, organizacje, instytucje, 
sponsorzy, osoby (według kolejności alfa-
betycznej):

Alfa Vector, Auto-Komplet Irene-
usz Rembalski, Bartosz Woźniak, Bistro 
u Grzegorza, Browar Sady, Decathlon 
Swadzim, Radna Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Marta Dzikowska, Poseł 
na Sejm RP Waldy Dzikowski, Fundacja 
WOŚP, Generacja Fitness Przeźmierowo, 
GIZO, GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne, 
GOK SEZAM, Grupa Karlik, I Zastępca 
Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat, JTC 
Jacek Trzeciak Poznań, Marzena Gry-
ska, Juliusz Gustowski, K10 Sp. z o.o. 
Sp.k., Klub Fitness Piwnica Pod Terma-
mi, Klub Generacja Fitness w Przeźmie-
rowie, Koło Plastyczne w Swadzimiu, 
Koło plastyczne z Przeźmierowa, Koło 
Seniora Przeźmierowo, Koło Seniora Tar-
nowo Podgórne, Komitet Organizacyjny 
Mistrzostw Świata w Kręglarstwie Kla-
sycznym, Kręgielnia Vector, Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie, LA VIDA, LEGO, 
LIDL, LockBox Sp. z o.o. z Dąbrowy, 
Lusowski Zdrój SPA BY NATURE, Łu-
kasz Berg, Łukasz Musielak, Małgorzata 

Grześkowiak-Wasela (nauczycielka LO 
Tarnowo Podgórne), Młodzież z Liceum 
Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgór-
nym, Morsy Gminy Tarnowo Podgórne, 
Myjnia samoobsługowa ul. 27 Grudnia 
w Tarnowie Podgórnym, Nasz Głos Po-
znański, OJK Michałówka z Góry, Olivier 
Duhr, OSiR Tarnowo Podgórne, OSP Tar-
nowo Podgórne, Pałac Jankowice, Pałac 
w Dębinie, Piekarnia Tarnowo Podgórne 
Zofia Zander, Polska Energia Odnawial-
na Marcin Szlaps, Katarzyna Preyer, Pra-
cownia Pizzy w Skórzewie, ProjectLashes 
Lusówko, Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Tarnowo Podgórne Krystyna Semba, 
Przychodnia Matyjaszczyk, Studio Pro-
jekt z Przeźmierowa, Rehabilitacja Reha-
punkt Tarnowo Podgórne, Salon Fryzjer-
sko-Kosmetyczny Anna Czajka Ceradz 
Kościelny, Salon Kosmetyczny Karolina 
Nowak, Salon płytek łazienkowych Mir-
Pat Inspirujące Wnętrza Patrycja Mirska, 
Schattdecor Sp. z o.o., Sklep „U Chłopa-
ków”, Tarmet, Spółka Tarnowskie Ter-
my, Spółka TPBUS, Spółka TP-KOM, 
Stefan Smorawski, Stowarzyszenie „Dar 
Serc”, Stowarzyszenie „Jedziemy dla Fi-
lipa”, Stowarzyszenie Bieg Lwa, Sto-
warzyszenie Free Time, Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 
ROKTAR, Strauss Cafe, Studio Katarzy-
na Piwecka Fotografia w Poznaniu, Tar-
nowski Łącznik, The Clown Circus Show, 
TIME CREATOR, Ubezpieczenia PZU 
Lidia Dolata z Tarnowa Podgórnego, Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, Urząd Gminy 
Tarnowo Podgórne, V.A. Gallery, Vector 
Sp. z o.o., Wielkopolska Liga Kopa Spor-
towego, Wioska Żywej Archeologii Ro-
bert Sigmundsson, Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne Tadeusz Czajka, Żabka Tarno-
wo Podgórne (vis a vis UG), Anonimowi 
Darczyńcy.

Wszystkim, którzy z nami zagrali z ca-
łego serca dziękujemy!

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wiel-
koorkiestrowych wydarzeń, która jest do-
stępna na gminnej stronie internetowej 
http://www.tarnowo-podgorne.pl/wosp/

~ Barbara Przyjemska~
Szef Sztabu WOŚP

w Tarnowie Podgórnym

Znamy liczby 27. Finału  
WOŚP w Tarnowie Podgórnym
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja z 29 stycznia

VI posiedzenie Rady 
Gminy odbyło się 
29 stycznia, na któ-

re trafiło 21 projektów uchwał 
o różnym przekroju tematycz-
nym. Dokonano przesunięć 
w uchwale budżetowej na rok 
2019, co pociągnęło za sobą 
zmianę Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na 2019-2028. Dwa 
projekty uchwał dotyczyły miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów 
w Sadach w rejonie ul. Technicz-
nej – część A oraz w Przeźmiero-
wie w rejonie ul. Rynkowej, po-
między drogą krajową nr 92 a ul. 
Leśną (temat ten wywołał 45-mi-
nutową dyskusję radnych). 

Rada zezwoliła na zawarcie 
umowy z dotychczasowym na-
jemcą lokalu znajdującego się 
przy ul. 23 Października w Tarno-
wie Podgórnym, w którym będzie 
kontynuowane doradztwo 
rolnicze na terenie Gminy. 
Podjęto uchwały zezwalają-
ce na kupno działek w Siero-
sławiu, Tarnowie Podgórnym 
i Wysogotowie. Wszystkie za-
kupione działki za przysłowio-
wą złotówkę będą zabezpieczały 
ciągi komunikacyjne. Działki 
nr 71/6 i 71/7 stanowią teren 
sąsiadujący z Liceum im. Po-
wstańców Wielkopolskich przy 
ul. Poznańskiej 118 w Tarno-
wie Podgórnym. Przedmiotowe 
działki stanowić będą teren pod 
rozbudowę kompleksu szkolne-
go. Podjęto zmiany uchwał, do-
tyczących przyjęcia od Miasta 
Poznania prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarzą-
dzania publicznymi drogami ul. 
Nad Miedzą oraz ul Letnisko-
wą – konieczne jest przedłużenie 
przejęcia zadania do 31 grudnia 
2019 r. 

Rada rozpatrzyła wezwanie 
do usunięcia naruszenia inte-
resu prawnego wnioskodawcy. 
W załączniku do uchwały Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne nr 

XLII/509/2012 określono wy-
magania, jakie winien spełniać 
przedsiębiorca, ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na świad-
czenie usług w zakresie opróżnia-
nia zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych 
na terenie naszej Gminy. Właści-
ciele nieruchomości zostali zobo-
wiązani do przedkładania umów 
i dowodów uiszczania opłat za 
te usługi uprawnionym osobom 
kontrolującym. W praktyce pod-
mioty świadczące usługi odma-
wiały spełnienia tego obowiązku 
ustawowego. Dlatego w uchwale, 
którą wymieniłam, został wpro-
wadzony zapis o złożeniu przez 
przedsiębiorców, ubiegających 
się o zezwolenie na świadczenie 
usług, oświadczenia o zawiera-
niu umów i wystawianiu każdo-
razowo faktur lub potwierdzeń 
wykonania usługi (z podaniem 
ilości w m3) pod rygorem cof-
nięcia zezwolenia. W związku 
z powyższym wniesienie wezwa-
nia do usunięcia interesu prawe-
go staje się bezprzedmiotowe. 
Projekt uchwały, który zatrzy-
mał radnych na ponad godzinę, 
to określenie zasad i trybu prze-
prowadzenia konsultacji spo-
łecznych z mieszkańcami Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. Niniejsza 
uchwała wprowadza nowe roz-
wiązania w zakresie prowadzenia 
konsultacji społecznych. Zmia-
ny mają na celu uelastycznienie 
procesu prowadzenia konsultacji 
poprzez rozszerzenie kręgu pod-
miotów jak i form oraz zakresu 
ich prowadzenia. Uwzględniono 
możliwość wykorzystania nowo-
czesnych narzędzi do przeprowa-
dzenia konsultacji (dotychczaso-
wą uchwałę z 2006 r. dotyczącą 
konsultacji w naszej Gminie 
można określić jako archaiczną). 

Rada podjęła decyzję w spra-
wie ustalenia kryteriów wraz 
z liczbą punktów w postępowa-
niu rekrutacji do publicznych 
przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych prowadzonych 
przez Gminę Tarnowo Podgórne. 
Wprowadzono zmianę w uchwa-
le z dnia 29 sierpnia 2017 r. do-
tyczącą potrącenia diety radnego 
w przypadku nieobecności. Wy-
jątek stanowi sytuacja, gdy rad-
ny jest oddelegowany do udziału 
w czynnościach w ramach funk-
cjonowania Rady Gminy i jego 
obecność na sesji lub posiedzeniu 
komisji jest usprawiedliwiona. 

Uchwalono jednolity tekst 
w sprawie wysokości i zasad 
ustalenia dotacji celowej dla pod-
miotów prowadzących żłobki lub 
kluby dziecięce. 

Podjęto uchwałę w sprawie 
uczczenia pamięci Prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza oraz 
zaprzestania mowy nienawiści: 

My, samorządowcy Gminy 
Tarnowo Podgórne, jesteśmy 
głęboko poruszeni śmiercią Pre-
zydenta Gdańska Pawła Adamo-
wicza. Zamordowany został wy-
bitny, odpowiedzialny gospodarz 
miasta. Wybitny lider. Wspania-
ły, otwarty człowiek. Wzór lokal-
nego społecznika, bezgranicz-
nie oddany pracy organicznej. 
Zaangażowany w życie publicz-
ne Gdańska, odważnie realizu-
jący idee solidarności i pomocy 
międzyludzkiej. Człowiek otwar-
ty, bezinteresowny, wspierający 
wykluczonych i potrzebujących, 
Cześć Jego pamięci. 

Jednocześnie wyrażamy głę-
boki sprzeciw wobec wszelkich 
przejawów mowy nienawiści 
w życiu publicznym, w jakiekol-
wiek formie. Apelujemy, by dla 
dobra publicznego zawsze stoso-
wać zasady wzajemnego szacun-
ku i akceptacji różnorodności. 
Chcemy wspólnie tworzyć społe-
czeństwo obywatelskie, otwarte 
i tolerancyjne. 

Kolejna sesja odbędzie się  
26 lutego – serdecznie zapra-
szam.

~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy 
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Dotacje na innowacje

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)

W programie:
- planowanie pracy
- zarządzanie czasem dla właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych  z użyciem metody FRIS  
Szkolenie przeprowadzi Milado Centrum Rozwoju Personalnego Sp. z o.o.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 61 89 59 242 lub mailowy: kon-

takt@tarnowo-podgorne.pl, w celu rezerwacji miejsca. Szczegółowe informacje dot. szkolenia znajdą Państwo na www.
tcwp.pl.

Coraz większa liczba przedsiębiorców poszukuje bez-
zwrotnych źródeł dofinansowywania swoich inwesty-
cji. W bieżącej perspektywie finansowania UE, czyli 

w latach 2014-2020, fundusze europejskie ukierunkowane są 
przede wszystkim na pomoc innowacyjnym przedsiębiorcom. 
Przedsiębiorstwa wdrażające nowatorskie rozwiązania dla 
uzyskania przewagi konkurencyjnej na lokalnym i globalnym 
rynku mogą liczyć na dotacje, których celem jest wzbogacenie 
oferty o nowe produkty, głównie w oparciu o prace badawczo-
-rozwojowe (B+R). Okazja do pozyskania środków na tego 
typu cele pojawi się już w lutym. Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Wielkopolskiego planuje wesprzeć wysoko inno-
wacyjne projekty wielkopolskich przedsiębiorców.  28 lutego 
2019 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu 
WRPO 2014+ 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego 
przedsiębiorstw Wielkopolski. Przyjmowanie wniosków po-
trwa do 5 kwietnia 2019 r. 

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 najważniejszych informa-
cji z regulaminu naboru wniosków. Z pełną treścią dokumentu 
mogą się Państwo także zapoznać na stronach Serwisu Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, pod adre-
sem: wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/303

Kto może złożyć wniosek? 
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie 

będą przedsiębiorcy; konsorcja przemysłowo-naukowe, sieci 
lub grupy przedsiębiorstw oraz spółki celowe/spin-off, usta-
nowione przez publiczne instytucje badawcze w celu podjęcia 
współpracy  z sektorem przedsiębiorstw. 

Kwoty
Poziom dofinasowania całkowitego, wydatków kwali-

fikowalnych na poziomie projektu  wynosić będzie odpo-
wiednio 80% dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 65% 
dla przedsiębiorstw dużych. Pamiętać należy, iż wysokość 
dofinansowania liczona jest od kwoty netto. Z kolei wymagany 
wkład własny, zabezpieczony przez Beneficjenta, powinien 
wynosić odpowiednio 20% dla mikro- i małych firm oraz 35% 
dla firm dużych. Na dofinansowanie mogą liczyć przedsię-
wzięcia/projekty o wartości minimalnej 100 000 PLN, maksy-
malnie do kwoty 5 000 000 PLN.  Wsparcie w ramach konkur-

su udzielane będzie w formie pomocy bezzwrotnej, w dwóch 
opcjach do wyboru. Pierwszą możliwością będzie wniosko-
wanie o zaliczki przed faktycznie poniesionymi wydatkami na 
realizację projektu. Druga opcja to refundacja poniesionych 
wydatków kwalifikowalnych. Zarówno zaliczka jaki i refun-
dacja  przekazywane są na specjalnie wyodrębniony dla pro-
jektu rachunek bankowy.  

Na jakie cele?
Ze środków uzyskanych w ramach konkursu zrealizować 

będzie można wsparcie na rzecz działalności B+R kwalifiku-
jących się podmiotów, związanej z rozwojem regionalnych, 
inteligentnych specjalizacji; badań przemysłowych lub eks-
perymentalnych prac rozwojowych. Poza tym na dofinanso-
wanie mogą liczyć projekty, których celem będzie wdrożenie 
własnych lub zakupionych wyników badań naukowych oraz 
technologii i praw do własności intelektualnej. Uzyskaną da-
tację przeznaczyć będzie można także na wdrożenie wypraco-
wanych w ramach projektów wyników prac B+R lub wsparcie 
infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. 

 W momencie aplikowania o środki w ramach konkursu, 
należy jednak pamiętać o tym, że wsparciem nie mogą zostać 
objęte projekty dotyczące wyłącznie fazy tzw. pierwszej pro-
dukcji, tj. pierwsze zastosowanie w przemyśle dotyczące np. 
testowania linii pilotażowych lub opracowania i testowania 
całkowicie nowej aparatury po etapie linii pilotażowej. Za-
kres projektu musi obejmować także poprzednie fazy wdro-
żenia, tzn. eksperymentalne prace rozwojowe, fazę demon-
stracji oraz fazę walidacji. Co ważne: warunkiem rozliczenia 
poniesionych przez nas kosztów dotyczących wdrożenia wy-
ników prac badawczo-rozwojowych będzie zakończenie 
prowadzonych eksperymentalnych prac rozwojowych 
i uzyskanie pozytywnych wyników tych prac. 

 W przypadku dodatkowych pytań, związanych z opisa-
nym naborem, zachęcamy do kontaktu z Tarnowskim Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości, osobiście – budynek B, pok. 
17 lub mailowo: kontakt@tarnowo-podgorne.pl Więcej infor-
macji odnośnie konkursu uzyskają Państwo także bezpośred-
nio w Punkcie Informacji Funduszy Europejskich w Poznaniu, 
al. Niepodległości 34, lub pod telefonem: 61 626 61 05/92. 

~ Dagmara Orlik, TCWP
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Kronika policyjna
2 stycznia, Swadzim, ul. Ster: nie-

znany sprawca dokonał kradzieży zagęsz-
czarki Wacker Nevson na szkodę firmy. 

8 stycznia, Tarnowo Podgórne,  
ul. Nowa: nieznany sprawca na terenie 
klubu fitness dokonał kradzieży pienię-
dzy wraz z dokumentami. Wartość strat 
500 zł na szkodę osoby prywatnej. 

16 stycznia, Lusówko, ul. Otowska: nie-
znany sprawca poprzez uszkodzenie zam-
ka w drzwiach wejściowych włamał się do 
domku letniskowego, skąd ukradł kuchen-
kę mikrofalową, ogrzewacz wody, dwie 
butle gazowe, farelkę, wiertarkę i pod-
kaszarkę. Łączna wartość strat 1 400 zł 
na szkodę osoby prywatnej. 

17 stycznia, Przeźmierowo, ul. Krańco-
wa: nieznany sprawca dokonał kradzieży 
zewnętrznych elementów wyposażenia Audi 

o nieustalonej wartości na szkodę osoby 
prywatnej.  

27 stycznia Sady, ul. Poznańska: nie-
znany sprawca poprzez odgięcie i zerwa-
nie mocowania rygla zamka w drzwiach 
wejściowych włamał się do pomiesz-
czeń biurowych, skąd dokonał kradzie-
ży trzech worków jutowych z zawartością 
pustych opakowań na bilon do automatów 
z napojami o nieustalonej wartości na 
szkodę firmy. 
Postępowania prowadzi KP Tarnowo Pod-

górne.
W wyniku działań Policji w styczniu 

2019 roku zatrzymano na gorącym uczynku 
lub w bezpośrednim pościgu 13 sprawców 
przestępstw, w tym 4 nietrzeźwych kie-
rujących. 

~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

W związku z licznymi przypadkami oszustw, których 
ofiarami są osoby starsze, zwracamy się do Pań-
stwa z apelem o szczególną ostrożność i rozwagę 

w stosunku do osób pukających do Waszych mieszkań lub te-
lefonujących do Was.

Przestępcy wykorzystują dobre serce i zaufanie starszych 
ludzi. Przychodzą pod różnymi pretekstami – oferują coś do 
sprzedaży, proszą o wodę lub coś do jedzenia, podają się za 
urzędników (listonosza, pracownika ZUS-u, opieki społecz-
nej, nawet funkcjonariusza Policji czy Straży Gminnej). 

Często działają metodą „na wnuczka”. Telefonując podają 
się za kogoś z rodziny (wnuczka, siostrzenicę) i proszą o pew-
ną kwotę pieniędzy, np. na zakup jakiegoś towaru, na zapłace-
nie mandatu, itp. Zaznaczają przy tym, że nie mogą sami przy-
jechać po pieniądze, zamiast nich samych pieniądze odbierze 
kolega lub koleżanka. Po pewnym czasie taki „znajomy” poja-
wia się po odbiór pieniędzy. 

Przy podszywaniu się pod urzędnika czy funkcjonariusza 
przestępcy mogą twierdzić, że ich wizyta dotyczy wniesienia 
dodatkowej opłaty (za znaczki skarbowe, za mandat, zwrot 
podatku, przyznanie wyższej renty lub emerytury). Działanie 
takie ma na celu wskazanie, gdzie przechowujemy pieniądze. 
Następnie złodziej prosi o podanie np. szklanki wody i w tym 

czasie kradnie gotówkę lub cenne przedmioty znajdujące się 
w mieszkaniu.

Aby nie paść ofiarą przestępstwa kradzieży lub oszustwa na-
leży:

- sprawdzić przez wizjer w drzwiach, kto puka,
-  gdy nie znamy osoby, należy zapiąć łańcuch zabezpiecza-

jący drzwi i spytać o cel wizyty oraz poprosić o okazanie 
legitymacji służbowej lub identyfikatora – uczciwa osoba 
nie zrazi się takim postępowaniem,

-  jeśli mamy wątpliwości, należy umówić się na inny termin 
wizyty, uprzednio sprawdzając w odpowiedniej instytucji 
wiarygodność osoby pukającej do drzwi,

-  jeżeli osoba staje się natarczywa, należy niezwłocznie za-
dzwonić na Policję lub zaalarmować otoczenie.

We wszystkich opisanych i podobnych przypadkach należy 
kontaktować się z Policją dzwoniąc na numer 112 lub bezpo-
średnio do Komisariatu w Tarnowie Podgórnym 61 841 48 60. 
Postarajmy się zapamiętać i przekazać jak najwięcej szczegó-
łów, takich jak wygląd osoby, markę, kolor i numer rejestra-
cyjny samochodu, którym nieznajomy przyjechał, czy numer 
telefonu, z jakiego dzwonił nieznajomy wraz z datą i godziną 
połączenia.

~ Tarnowscy Policjanci

Moja Komenda to mobilna wyszukiwarka dzielni-
cowych. Jest bardzo łatwa w obsłudze: pozwa-
la jednym kliknięciem ustalić kontakt do swojego 

dzielnicowego. Wystarczy wpisać adres, żeby ustalić, który 
funkcjonariusz odpowiada za dany rejon. Aplikacja ta umoż-

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym ostrzega

Aplikacja „Moja komenda” liwia wyszukanie każdego dzielnicowego na terenie całej Pol-
ski. Dzielnicowego można wyszukać również po imieniu i na-
zwisku. 

Aplikacja „Moja Komenda” zawiera również bazę teleadre-
sową wszystkich komend, komisariatów, posterunków oraz re-
wirów dzielnicowych w Polsce. 

~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo
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W tym artykule chciałbym podsumować działania, 
które realizowane były przez Straż Gminną w mi-
nionym roku. Część z nich powtarza się, pomimo 

podejmowanych działań mających na celu eliminowanie nie-
pożądanych zdarzeń. Poniżej liczba zgłoszeń i interwencji zre-
alizowanych przez strażników w roku 2018.

KLASYFIKACJA ROZPORZĄDZENIE Liczba  
interwencji

awarie techniczne 39
ochrona środowiska i gospodarka odpadami 713
zagrożenia pożarowe (katastrofy) 7
zagrożenia w ruchu drogowym 784
zagrożenia życia i zdrowia 72
zakłócenia porządku publicznego i spokoju 264
zwierzęta 540
pozostałe zgłoszenia 883
RAZEM w 2018 r. 3 302

Opracowano na podstawie rejestru interwencji SG.

Ostatnie dwa miesiące minionego roku zdominował 
medialny przekaz na temat zmian w uprawnieniach 
straży gminnych (miejskich), a konkretnie w zakre-
sie możliwości wykorzystywania obrazujących wy-
kroczenie zdjęć, wykonanych mieszkańcy i przekaza-
nych do Straży (mailem, pocztą czy też dostarczonych 
osobiście). W dotychczasowej praktyce wszystkie wy-
kroczenia ujawnione przez strażników na podstawie nade-
słanych zdjęć, kierowane były do rozpatrzenia przez właściwy 
Sąd Rejonowy, oczywiście po wykonaniu czynności wyjaśnia-
jących w sprawie (szczegóły w tabeli). Po wprowadzeniu no-

welizacji (od 15 listopada 2018 r.) strażnik będzie mógł ukarać 
mandatem sprawcę, ustalonego na podstawie zdjęcia. Został 
również wprowadzony jednolity, 60-dniowy termin do nało-
żenia mandatu, licząc od dnia ustalenia sprawcy popełnienia 
wykroczenia. Wprowadzona zmiana ma za zadanie zmniej-
szenie liczby wniosków o ukaranie, kierowanych do sądu, 
i zwiększenie roli postępowania mandatowego. Jednak nadal, 
w każdym przypadku zgłoszenia mailowego lub listownego, 
niezbędne jest podanie swoich danych osobowych i adreso-
wych. Osoba zgłaszająca wykroczenie we wskazany sposób 
musi być świadoma tego, że staje się świadkiem w sprawie 
o podejrzenie popełnienia wykroczenia. Nadal strażnik będzie 
wzywał autora zdjęcia (albo świadka zdarzenia – wykrocze-
nia) do złożenia wyjaśnień.

Innym medialnym tematem w tym samym okresie była kwe-
stia wysokości grzywien za popełnienie wykroczenia. Trzeba 
w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że nadal zgodnie z kodek-
sem postępowania w sprawach o wykroczenia strażnik może 
nałożyć mandat karny w kwocie do 500 złotych, a w przypad-

ku zbiegu wykroczeń do 1 000 złotych. Dodatkowo należy 
pamiętać, że za wykroczenia określone w tzw. taryfika-

torze mandatów grzywna w postaci mandatu karnego 
może być tylko nałożona w wysokości bezpośrednio 
w nim określonej. Dlatego warto wiedzieć, że wska-

zywane kwoty grzywien (np. 5 000 złotych) mogą być 
tylko nałożone przez Sąd, a nie w postępowaniu man-

datowym.

~ Artur Szeląg,
 Komendant Straży Gminnej 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to dostępna 
na www.policja.pl interaktywna mapa, która pozwa-
la przekazywać Policji informacje o  niebezpiecznych 

miejscach w okolicy. Wystarczy wybrać miejsce na mapie 
oraz rodzaj zagrożenia np. nieprawidłowe parkowanie itp. 

Wszystkie zgłoszenia są anonimowe – nie trzeba podawać 
swoich danych osobowych. Każde zgłoszenie jest zawsze we-
ryfikowane przez Policję. 

Korzystając z Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa pamiętajmy, 
że w przypadkach, wymagających natychmiastowej interwen-
cji Policji, powinniśmy niezwłocznie dzwonić pod nr alarmo-
we tj. 112 lub 997. 

~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym Rewir Dziel-
nicowych w Baranowie przypomina właścicielom do-
mów, mieszkań i zarządców obiektów handlowych 

o właściwym zabezpieczeniu przed kradzieżami i włamania-
mi, dokonaniu przeglądów obiektów pod kątem prawidłowego 
działania zabezpieczeń, monitoringu oraz reagowaniu na oso-

by podejrzanie zachowujące się, obserwujące posesje czy też 
obiekt handlowy. 

W przypadku zauważenia podejrzanych osób i pojazdów 
niezwłoczne poinformowanie Komisariatu Policji w Tarnowie 
Podgórnym pod nr tel. 997, 112 lub 61 84 148 60.

~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Właściwe zabezpieczenie domów,  
mieszkań i obiektów handlowych

Podsumowanie 2018 roku
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Z prac Rady Seniorów!
7 lutego odbyła się II Sesja Gminnej Rady Seniorów, 

w której jako goście uczestniczyły: I Zastępca Wójta 
Ewa Noszczyńska-Szkurat oraz Ewa Jańczak – koordy-

natorka działań Tarnowskiego Centrum Senioralnego (TCS) 
w Pałacu Jankowice.

Radni zapoznali się z propozycją działań TCS na 2019 rok, 
które przygotowało bardzo szeroką i różnorodną ofertę progra-
mową dla Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne. Obejmuje ona 
m.in. działania opiekuńczo-aktywizacyjne (rekreacja, zajęcia 
gimnastyczne, koło śpiewu, plastyczne, pracownia ceramicz-
na). Comiesięczne tematyczne wykłady z dziedziny zdrowia 
i profilaktyki. Radni bardzo wysoko ocenili dotychczasową 
działalność Dyrektor Pałacu Jankowice i podległego jej zespo-
łu pracowników. Wszystko jest podporządkowane dla dobra 
ciała, ducha i umysłu seniorów. Program tegoroczny wypeł-
nia również lukę wakacyjną dla mieszkańców. Szczegółowy 
wykaz imprez jest publikowany na bieżąco na stronie interne-
towej Pałacu i w „Sąsiadce-Czytaj”. Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców w każdy dzień tygodnia do Pałacu Jankowice.

I Zastępca Wójta zapoznała Radę z działaniami Gmi-
ny, adresowanymi dla Seniorów na 2019 rok, wynikającymi 
z uchwalonego budżetu. Działania te koncentrują się m.in. na 
bezpłatnej rehabilitacji osób w miejscu zamieszkania, których 
rekrutację prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach 

kontynuacji programu teleopieki osób samotnych. Nadto fi-
nansowane będą zajęcia częściowo odpłatne na Tarnowskich 
Termach oraz w ramach bogatej oferty Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. Realizowany jest program „Złota Raczka”, „Ła-
weczka”, Spartakiada Seniorów. Gmina pracuje nad urucho-
mieniem własnego programu rehabilitacyjnego o szerokim 
zakresie.

Rada Seniorów dokonała rozdziału środków finansowych na 
2019 rok przyznanych przez UG na działalność Klubów i Kół 
Seniora – kwota 63 000 zł podzielona została wg wypracowa-
nego algorytmu dla 8 Klubów i Kół.

Nadto Rada przyjęła program swego działania na bieżący 
rok, ustalając terminy sesji na 18 kwietnia, 27 czerwca, 26 
września i 12 grudnia. Określono również problematykę se-
sji, m. in. działania pomocowe dla osób niepełnosprawnych 
i uboższych, działania antysmogowe na terenie Gminy, orga-
nizacji Spartakiady Senioralnej (25 maja), II Balu Seniorów 
w Pałacu Jankowice (6 lipca). Zgłoszono projekt uczczenia 
przez seniorów 30 rocznicy przemian ustrojowych w Polsce 
poprzez nasadzenie 300 drzew we wskazanych miejscach na 
terenie Gminy.

Sesja była pracowita przy pełnej frekwencji 14 członków 
Rady.

~ Leszek Majewicz, Przewodniczący Rady Seniorów

Powołanie do spadku wiąże się z prawami i obowiązka-
mi. Gdy spadkodawca pozostawił testament, to nale-
ży przesłać go do sądu spadku z wnioskiem o otwarcie 

i ogłoszenie. Gdy testamentu brak, to trzeba złożyć oświadcze-
nie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku (w sądzie spadku lub 
przed notariuszem w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia 
się o powołaniu do spadku). Są 3 rodzaje oświadczeń.  Pierw-
sze – przyjęcie spadku wprost. Prowadzi to do nabycia całego 
spadku (aktywów i długów). Za długi odpowiada się całym 
majątkiem. Drugie – przyjęcie spadku z dobrodziejstwem in-
wentarza. Odpowiada się wówczas za długi spadkodawcy tyl-
ko do wysokości aktywów. Trzecie – odrzucenie spadku. Nie 
dziedziczymy wówczas majątku i nie odpowiadamy za dłu-

gi. Niezłożenie oświadczenia w terminie 6 miesięcy  skutkuje 
przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

Kolejną czynnością (bądź jednocześnie z pierwszą) jest zło-
żenie wniosku do sądu spadku o stwierdzenie nabycia spad-
ku bądź sporządzenie u notariusza aktu dziedziczenia. Ostat-
nią czynnością do załatwienia spraw spadkowych jest dział 
spadku. Można go przeprowadzić przed sądem lub przed no-
tariuszem (u notariusza tylko gdy jest zgoda co do sposobu 
podziału). Jeśli wniosek jest popierany przez wszystkich spad-
kobierców – do wniosku załącza się podpisany plan podziału. 
Gdy nie ma zgody, należy we wniosku zaproponować sposób 
podziału. 

~ Klaudia Siutkowska – adwokat
www.siutkowska.pl 

Zostałem spadkobiercą. Co muszę zrobić?

WZP.6721.1.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o numerach: 242/2 
i 242/3, położonych w Tarnowo Podgórnym.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr V/71/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części działek o numerach: 242/2 i 242/3, położonych w Tarnowo Podgórnym.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 15 marca 2019 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Spędziliśmy je w różny sposób. Każdy z nas ma bowiem 
inne potrzeby, możliwości, zainteresowania i priorytety. 
Teraz z radością i energią podejmujemy nowe wyzwa-

nia, wróciliśmy na zajęcia, aktywnie dbamy o swoje zdrowie, 
troszczymy się wszechstronny rozwój. Tak trzymać!

A jeszcze przed feriami, 9 stycznia mieliśmy ogromną przy-
jemność uczestniczyć w wykładzie słowno-muzycznym „Nie-
podległość w pieśni wyśpiewana”, który okazjonalnie odbył 
się w sali koncertowej w Pałacu Jankowice. Dr Agniesz-
ka Chwastek przypomniała i przybliżyła słuchaczom pieśni 
o charakterze hymnu, od Bogurodzicy do Mazurka Dą-
browskiego. 

W niedzielę, 13 stycznia, zagraliśmy z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Przed południem 
grupa naszych studentów, w ramach nordic wal-
king, kwestowała na ulicach Tarnowa Podgórnego. 
Na stadionie GKS Tarnovia zasililiśmy puszki sto-
warzyszenia Tarnowo Podgórne Biega. W sali OSI-
RU, jak każdego roku, zorganizowaliśmy Kącik Wędru-
jącej Książki, na którym za symboliczną złotówkę można było 
uzupełnić swą bibliotekę o interesującą lekturę. Dużym powo-
dzeniem cieszyła się też literatura dziecięca i młodzieżowa. 
W sumie w naszej puszce znalazło się 1 749 złotych.

Wszystkim słuchaczom, tym z dłuższym stażem i tym no-
wym przypominamy, że wykłady odbywają się w środy (prze-
ważnie dwa razy w miesiącu), w Liceum Ogólnokształcącym 
w Tarnowie Podgórnym o godz. 17.00. Są bezpłatne i kiero-

wane do wszystkich zainteresowanych proponowaną tematy-
ką. Tematy wykładów i daty podajemy z wyprzedzeniem na 
łamach Sąsiadki i na naszej stronie internetowej. Serdecznie 
zapraszamy.

Najbliższe wykłady:
- 20 lutego: dr Adam Barabasz – Sport w polityce, polityka 

w sporcie.
- 6 marca: prof. dr hab. Andrzej Barczyński – Kwestia bez-

pieczeństwa gazowego.

Zajęcia w sekcjach wg wcześniej ustalonego, znanego 
wszystkim harmonogramu.

Słowa naszego studenckiego hymnu mówią, że 
na naukę i zabawę dobry każdy czas. Naukowo 
już było, to teraz o zabawie. 1 lutego już po raz 
trzeci odbył się Bal Przebierańców. Nie określa-

liśmy żadnej tematyki strojów. Każdy mógł dać 
upust swej pomysłowości, wyobraźni i kreatywno-

ści. A warto było! Uczestnicy wybrali i nagrodzili naj-
lepszych. W kategorii indywidualnej zwyciężyła Ulka, a jako 
para bezkonkurencyjni byli Basia i Wojtek we własnoręcznie 
wykonanych strojach truskawki i ogórka. Gratulujemy!

Ferie minęły, zabawa karnawałowa za nami, przed nami cie-
kawe wykłady, zajęcia w poszczególnych sekcjach, wyjazdy 
krajowe, zagraniczne, sportowe rywalizacje i wiele różnych 
atrakcji. U nas się dzieje!

~ Maria Zgoła

I już po feriach

Wykład słowno-muzyczny „Niepodległość w pieśni wyśpiewana”

III Bal Przebierańców słuchaczy Uniwesytetu Trzeciego Wieku
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W okresie noworocznym warto poświęcić kilka chwil 
na refleksję i wspomnienie, o tym co zostawiliśmy 
za sobą w starym roku. 

Klub Gier Planszowych, działający przy Fundacji Free 
Time, odbywa swe cykliczne spotkania co dwa tygodnie w Ba-
ranowie. Zeszły rok był wyjątkowo owocny i mogliśmy zaofe-
rować naszym uczestnikom kilka nowych możliwości. Posia-
damy w kolekcji kilkadziesiąt najbardziej grywalnych tytułów 
w Polsce – ze względu na fakt, że polski rynek gracza jest jed-
nym z wyznaczających trendy można również powiedzieć, że 
mamy kilkanaście tytułów znanych na całym świecie! Dzię-
ki hojności darczyńców i bezinteresownemu wsparciu kilku 
polskich wydawnictw planszowych mamy szansę stale ofero-
wać uczestnikom nowinki z rynku. Wsparcia udziela również 
Gmina Tarnowo Podgórne, promując i dając nowe możliwo-
ści. Poprzez 25 spotkań kilkadziesiąt osób lepiej się poznało, 
utworzyły się nowe znajomości i niekiedy przyjaźnie. Na ko-
lejnych spotkaniach często pojawiały się nowe twarze, które 
już z nami zostają aż do dzisiaj – to najbardziej cieszy!!! 

Gry planszowe i karciane przeżywają swoisty renesans. Ich 
popularność rośnie coraz bardziej, a fakt, że możemy je od-
krywać w szerokim gronie, umacnia nas w tym, co robimy. 
W zeszłym roku zostały zorganizowane również eliminacje 
do Mistrzostw Polski w grę Catan. Na tym nie poprzestajemy, 
planujemy konkursy z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania, 
myślimy też o organizacji turnieju w bardzo prostą grę – tak, 
aby był przystępny dla każdego. Informacją z ostatniej chwili 
jest to, że w noworocznym głosowaniu na najbardziej popu-

larny Klub Gier Planszowych zdobyliśmy miejsce premiują-
ce nas do pozyskania nagrody, znowu wzbogacimy kolekcję 
o nową ofertę. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy na por-
talu społecznościowym zagłosowali na nasz Klub. O wszyst-
kich ciekawych wydarzeniach związanych z Klubem informa-
cje znajdziecie na łamach „Sąsiadki – Czytaj” oraz na profilu 
Fundacja Free Time na portalu Facebook.

Sukces roku 2018 nie miałby miejsca bez kilku kluczowych 
osób pomocnych – współuczestników na których zawsze moż-
na liczyć. Bardzo dziękuję Wam wszystkim! Szczególne zaś 
podziękowania przekazujemy dla Mieczysława Paczkowskie-
go – sołtysa Baranowa oraz pana Zbyszka – dzięki tym dwóm 
osobom możemy co dwa tygodnie prowadzić nasze spotkania. 

Serdecznie wszystkich zapraszamy! Można przyjść w każ-
dej chwili i dobrze się bawić przy nowej formie rozrywki. 
Krótką informację w formie plakatu o naszych spotkaniach 
znajdziecie w każdym wydaniu „Sąsiadki-Czytaj”! Do zoba-
czenia!

~ Bartosz, Fundacja Free Time

Free Time

OGŁOSZENIE – SENIORZY

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dnia 
19 października 2018r. Stowarzyszenia „Klub Senio-
ra” w Rumianku z siedzibą ul. Szkolna 1, Rumianek, 

62-080 Tarnowo Podgórne, wpisanego do Rejestru Stowarzy-
szeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Funda-
cji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdro-
wotnej pod numerem KRS 0000171466. Otwarto likwidację 
Stowarzyszenia. Wzywa się wierzycieli Stowarzyszenia do 
zgłaszania ich wierzytelności pod adresem siedziby Stowarzy-
szenia, w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
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Wszyscy szukamy odpowiedzi na to pytanie. Warto 
jej szukać, bo warto być szczęśliwym. Szczęśli-
wym wiedzie się lepiej, lepiej układają się im rela-

cje z innymi ludźmi, są zdrowsi, zazwyczaj dłużej żyją, więcej 
zarabiają, z sukcesem realizują się zawodowo na rynku pracy. 

Szczęśliwym nie tylko chce się bardziej, ale także więcej 
mogą, ponieważ szerzej patrzą, mądrzej myślą i mają lepszy 
kontakt ze swoim ciałem. (Czapiński)

Na obecnym etapie badań nad szczęściem uważa się, że 
szczęście w 50 % zależne jest on warunków środowiskowych 
i genetycznych a drugie 50 % jest w naszych rękach. Czyli jest 
o  co zabiegać. Należy przy tym zaznaczyć, że zdania na temat 
tego czym jest szczęście są bardzo podzielone.  Są tacy psy-
cholodzy, którzy uważają, że jesteśmy na tyle szczęśliwi na ile 
pomyślne jest nasze życie. Że im więcej mamy zaspokojonych 
potrzeb, tym bardziej jesteśmy szczęśliwsi. Inni uważają, że 
szczęście jest względne i zależy od bieżącego kontekstu do-
świadczenia, wyobrażenia, nastroju, oczekiwania itp.. Że naj-
ważniejszymi kryteriami oceny życia są: aspiracje (czego bym 
chciała/chciał), relacje z innymi ludźmi, własna przeszłość, 
oczekiwania (czego się spodziewałam/spodziewałem). Często 
odpowiedzi na to czy jesteśmy szczęśliwi szukamy we wła-
snych nastrojach. A te, jak wiadomo, są zmienne. Toteż i po-
czucie szczęścia jest zmienne.

Na szczególną uwagę zasługują teorie szczęścia mówiące, 
że z upływem czasu ludzie adaptują się do zarówno dobrych 
jak i złych rzeczy i to sprawia, że warunki w jakich się na dłu-
żej znaleźli przestają wpływać na ich dobrostan psychiczny. 
Zdają się to potwierdzać doświadczenia ludzi, którzy potra-
fili być szczęśliwi w warunkach wojennych opresji. Czy też 
teorie zakładające, że istotą człowieka jest zdolność nadawa-
nia sensu doświadczeniom własnym i innych ludzi. Mówiące, 
że szczęście jest możliwe wtedy, kiedy żyjemy według zasad 
własnego Ja. 

Z kolei teoria autentycznego szczęścia kładzie nacisk na 
rozróżnienie pomiędzy przyjemnościami a gratyfikacjami. 
Przyjemności są chwilowe, można je czerpać ze złamania ru-
tyny, smakowania nowości i bezmyślnego chłonięcia wrażeń. 
Natomiast gratyfikacje są bardziej trwałe, wynikające z odda-
nia się bez reszty temu, co się robi, zaangażowania ujawnia-
jącego mocne strony i cnoty człowieka. Zdaniem przedstawi-
cieli tak rozumianego szczęścia istnieje sześć kardynalnych , 
uniwersalnych cnót : mądrość i wiedza, odwaga, miłość i hu-
manitaryzm, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, duchowość 
i transcendencja. Nie ma nic złego w poszukiwaniu przyjem-
ności byleby nie kosztem gratyfikacji i sensu działań. A dobre 
życie to życie pełne, czyli takie, które łączy przyjemność, gra-
tyfikacje i sens.

Jedną z popularniejszych jest cebulowa teoria szczęścia Ja-
nusza Czapińskiego.  Zgodnie z którą istnieją trzy warstwy 
czy poziomy dobrostanu psychicznego. Poziom najgłębszy 
i zdeterminowany genetycznie, nie zawsze i nie w pełni su-
biektywnie doświadczany to wola życia, odpowiednik po-

tencjalnego poziomu szczęścia. Poziom 
środkowy to dobrostan subiektywny. 
Subiektywnie doświadczana wartość wła-
snego życia, na które składają się: zaspo-
kojenie potrzeb, ocena własnego życia,  
poczucie sensu życia, bilans emocjonal-
ny. Najbardziej zewnętrzna warstwa cebuli  to satysfakcje 
cząstkowe -  bieżące doświadczenia emocjonalne odnoszące 
się do konkretnych aspektów życia:  mieszkania, zarobków, 
rodziny, przyjemności.

Jak widać odpowiedź na pytanie o drogę do szczęścia za-
leżeć będzie od tego, co nazwiemy szczęściem. Dodatkowo 
rzecz komplikuje się za sprawą różnorakich mitów na temat 
szczęścia: 

Mit pierwszy - wbrew potocznym mniemaniom, młodość 
nie jest okresem najbardziej szczęśliwym, często najszczę-
śliwsi są najstarsi. 

Mit drugi - choć zawistni nieszczęśliwi głoszą, że szczęście 
ogłupia, w istocie szczęśliwi są bardziej skuteczni, a przeko-
nanie o możliwości odniesienia sukcesu działa jak samospeł-
niające się proroctwo. 

Mit trzeci - nieszczęśliwe zdarzenia, paraliż, utrata wzro-
ku, nie uniemożliwiają szczęścia. Czas leczy wszelkie rany, 
a wola życia wraca po każdym niepowodzeniu. 

Mit czwarty - pieniądze! Pieniądze dają szczęście tylko 
biednym, którym umożliwiają zaspokojenie podstawowych, 
wcześniej niezaspokojonych potrzeb życiowych. Po ich za-
spokojeniu dalszy wzrost zamożności nie ma wpływu na po-
ziom szczęścia. 

Mit piąty - posiadanie dzieci. Badania wskazują, że rodzice 
odczuwają szczęście, gdy dzieci opuszczają dom i kończą się 
kłopoty związane z ich wychowywaniem.    

Mimo różnorodności teorii, mitów można podać kilka rad 
i wskazówek odpowiadających na pytanie - Jak żyć, by być 
szczęśliwym?

Należy mieć przyjaciół.  Nie chcieć zbyt wiele, wyzwolić 
się z kultu młodości, cieszyć się pięknem.  Nie dbać o sławę. 
Wyzbyć się pożądliwości.  Nie mieć pretensji do świata. Mie-
rzyć siebie swoją własną miarą. Zrozumieć swój świat. Nie 
pouczać. Iść na kompromisy ze sobą i światem. Godzić się na 
miernotę życia. Nie wierzyć w sprawiedliwość świata.  Z zasa-
dy ufać ludziom. Nie skarżyć się na życie. Unikać rygoryzmu 
i fundamentalizmu.

Tylko tyle i aż tyle!
~ dr Jadwiga Kwiek 

psycholog, psychoterapeuta

Część II. Skrót wykładu i dyskusji moderowanej kończą-
cej cykl 12 spotkań wsparcia psychologicznego dla rodziców 
i opiekunów osób z niepełnosprawnościami organizowanych 
przez Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
TARSON.  Tarnowo Podgórne,  12.12.2018 

Jak żyć, by być 
szczęśliwym?
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Wiadomości brackie
Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy uwa-

żamy za obowiązek, obok którego nie należy przejść 
obojętnie. Już 17 raz aktywnie wspieramy to wyda-

rzenie organizując strzelanie. W tym roku przekazaliśmy na 
konto Orkiestry 1 310 zł  

W niedzielne popołudnie, 20 stycznia, w siedzibie naszego 
bractwa duszpasterz ks. dr Marek Tarło-Jawtok odprawił mszę 
św. z okazji święta naszego patrona św. Sebastiana w intencji 
braci i sióstr kurkowych oraz naszych sympatyków. W cza-
sie kazania wspomniał o życiu i męczeńskiej śmierci nasze-
go patrona. Była to również okazja do złożenia życzeń nowo-
rocznych i przełamania się opłatkiem. Uroczystość zaszczycili 
swoją obecnością Wójt Tadeusz Czajka i I Zastępca Wójta Ewa 
Noszczyńska-Szkurat. Strzałem do tarczy św Sebastiana odda-
nym przez Wójta Tadeusza Czajkę rozpoczęliśmy sezon strze-
lecki 2019 Rywalizowaliśmy w kilku konkurencjach. Najcen-
niejsze trofeum tego dnia zdobył Wiesław Cichy – kandydat 
na członka KBS Tarnowo Podg., który pokonał Marka Balcer-
ka KBS Jutrasin i Grzegorza Jaskułę z KBS Sieraków. Tarczę 
urodzinową brata Krzysztofa Cieślika zdobył Marek Balcerek, 
drugi był Grzegorz Jaskuła, a trzeci Artur Cegłowski. Puchar 
Wójta zdobył Grzegorz Jaskuła, II miejsce Krzysztof Cieślik, 
III miejsce Stanisław Kołodziejczak. Dużym zainteresowa-

niem wśród dzieci cieszył się karabinek pneumatyczny, w któ-
rym najlepszym okazał się Kamil Bączyk. Pozostałe miejsca 
zajęli kolejno Piotr Kubiak, Michalina Królicka, Emilia Bą-
czyk, Patrycja Cegłowska, Patryk Cegłowski, Jakub Cegłow-
ski, Grzegorz Huterniak, Dorota Huterniak, Wiktoria Kubiak. 
Kura zestrzelił Wiesław Cichy, a pomogli mu Patryk Zbaraż 
i Magdalena Królicka. Wszystkim zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy.

26 stycznia w sobotni wieczór bawiliśmy się na VII Balu 
Królewskim. Bal na cześć aktualnie panującej świty królew-
skiej rozpoczął się tradycyjnym polonezem. Po części oficjal-
nej rozpoczęła się wspaniała zabawa, a szampański humor nie 
opuszczał uczestników do białego rana. „Na tym balu nad ba-
lami …” dochód z loterii fantowej przeznaczyliśmy na ope-
racje serduszka 2,5-letniej Marcelinki mieszkanki Rumianka. 
ZEBRALIŚMY 3 500 zł. Wszystkim za okazanie wielkiego 
serca bardzo, bardzo dziękujemy!

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

Z brackim pozdrowieniem ~ Prezes Stanisław Bączyk 
Zawody współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne
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W dniu 24 października 2018 r. 
ogłoszono Obwieszczeniem 
Marszałka Sejmu RP jednoli-

ty tekst ustawy – Prawo łowieckie (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 2033). Rozdział 9 poświę-
cony jest szkodom łowieckim.

Art. 46 ust. 1 – dzierżawca lub zarządca 
obwodu łowieckiego jest obowiązany do 
wynagradzania szkód wyrządzonych:

1) w uprawach i płodach rolnych przez 
dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny,

2) przy wykonywaniu polowania.
Szacowania szkód i ustalania wysoko-

ści odszkodowania dokonuje zespół skła-
dający się z:

1) przedstawiciela wojewódzkiego 
ośrodka doradztwa rolniczego,

2) przedstawiciela dzierżawcy albo za-
rządcy obwodu łowieckiego,

3) właściciela albo posiadacza grun-
tów rolnych, na terenie których wystąpiła 
szkoda.

Wniosek o szacowanie szkód, o których 
mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości 
odszkodowania, właściciel albo posiadacz 
gruntów rolnych składa do dzierżawcy 
albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Wniosek zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres 

miejsca zamieszkania albo adres i siedzi-
bę oraz numer telefonu właściciela albo 
posiadacza gruntów rolnych,

2) wskazanie miejsca wystąpienia szko-
dy,

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej upra-
wy lub płodu rolnego.

Wniosek składa się w terminie umożli-
wiającym dokonania szacowania szkód – 
kiedy uprawa rośnie na polu i nie dokona-
no już jej zbioru. Oględzin dokonuje się 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 
dni od dnia otrzymania wniosku o szaco-
wanie szkód.

Szacowanie szkody składa się z:
1) oględzin,
2) szacowania ostatecznego.
W przypadku szkód wyrządzonych 

w płodach rolnych, szkód wyrządzonych 
przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz 
szkód w uprawach, jeżeli szkoda powsta-
ła i została zgłoszona bezpośrednio przed 
sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje 
się wyłącznie szacowania ostatecznego. 
Niestawiennictwo właściciela albo posia-
dacza gruntów lub przedstawiciela woje-
wódzkiego ośrodka doradztwa rolnicze-
go nie wstrzymuje dokonania szacowania 
szkód.

Podczas oględzin ustala się:

1) gatunek zwierzyny, która wyrządziła 
szkodę,

2) rodzaj, stan i jakość uprawy,
3) obszar całej uprawy,
4) szacunkowy obszar uprawy, która zo-

stała uszkodzona,
5) szacunkowy procent zniszczenia 

uprawy na uszkodzonym obszarze.
Niezwłocznie po zakończeniu oględzin 

dzierżawca albo zarządca obwodu łowiec-
kiego sporządza protokół, który zawiera 
w szczególności następujące dane i infor-
macje:

1) imiona i nazwiska osób biorących 
udział w oględzinach,

2) datę sporządzenia protokołu oraz datę 
dokonania oględzin,

3) dane podlegające ustaleniu podczas 
oględzin, o których mowa w ust. 1,

4) szkic sytuacyjny uszkodzonej upra-
wy,

5) czytelne podpisy osób biorących 
udział w oględzinach.

Członkowie zespołu dokonującego 
oględzin mają prawo wnieść zastrzeże-
nia do protokołu wraz z uzasadnieniem. 
W protokole umieszcza się informację 
o braku zastrzeżeń albo o wniesionych 
zastrzeżeniach. Protokół sporządza się 
w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 
po jednym dla każdego członka zespołu.

 Podczas szacowania ostatecznego 
ustala się:

1) gatunek zwierzyny, która wyrządziła 
szkodę,

2) rodzaj uprawy lub płodu rolnego,
3) stan i jakość uprawy lub jakość płodu 

rolnego,
4) obszar całej uprawy lub szacunkową 

masę zgromadzonego płodu rolnego,
5) obszar uprawy, która została uszko-

dzona, lub szacunkową masę uszkodzone-
go płodu rolnego,

6) procent zniszczenia uprawy na uszko-
dzonym obszarze,

7) plon z 1 ha,
8) wysokość odszkodowania.
Niezwłocznie po zakończeniu szaco-

wania ostatecznego dzierżawca albo za-
rządca obwodu łowieckiego sporządza 
protokół, który zawiera w szczególności 
następujące dane i informacje:

1) imiona i nazwiska osób biorących 
udział w szacowaniu ostatecznym,

2) datę sporządzenia protokołu oraz datę 
dokonania szacowania ostatecznego,

3) dane podlegające ustaleniu pod-
czas szacowania ostatecznego, o których 
mowa w ust. 1,

4) szkic sytuacyjny uszkodzonej upra-
wy,

5) czytelne podpisy osób biorących 
udział w szacowaniu ostatecznym.

Członkowie zespołu dokonującego sza-
cowania ostatecznego mają prawo wnieść 
zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasad-
nieniem. W protokole umieszcza się infor-
mację o braku zastrzeżeń albo o wniesio-
nych zastrzeżeniach. Protokół sporządza 
się w trzech jednobrzmiących egzempla-
rzach po jednym dla każdego członka ze-
społu.

Wypłaty odszkodowania dokonuje 
dzierżawca albo zarządca obwodu łowiec-
kiego w terminie 30 dni od dnia sporzą-
dzenia protokołu z szacowania ostateczne-
go, od którego nie wniesiono odwołania.

Stronom tj. właścicielowi albo posiada-
czowi gruntów ornych, na terenie których 
wystąpiła szkoda oraz dzierżawcy albo za-
rządcy obwodu łowieckiego przysługuje 
odwołanie do nadleśniczego Państwowe-
go Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwo-
we właściwego ze względu na miejsce 
wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się 
w terminie 7 dni od dnia podpisania pro-
tokołu oględzin lub szacowania ostatecz-
nego.

W celu rozpatrzenia odwołania nadle-
śniczy Państwowego Gospodarstwa Le-
śnego Lasy Państwowe dokonuje od-
powiednio oględzin lub szacowania 
ostatecznego. Może to zrobić sam oso-
biście lub jego przedstawiciel. Oględzin 
lub szacowania ostatecznego dokonuje się 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 
dni od dnia otrzymania odwołania.

Po zakończeniu oględzin lub szacowa-
nia ostatecznego sporządza się protokół, 
który zawiera w szczególności dane okre-
ślone powyżej z wyłączeniem informacji 
o wysokości odszkodowania. 

Nadleśniczy Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe właści-
wy ze względu na miejsce wystąpienia 
szkód ustala wysokość odszkodowania, 
w drodze decyzji, biorąc w szczególności 
ustalenia zawarte w protokołach. Decyzja 
wydawana jest w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania protokołów i jest ostateczna. 
Wypłata odszkodowania następuje nie 
później niż 30 dni od dnia doręczenia de-
cyzji. Stronom niezadowolonym z decyzji 
przysługuje prawo wniesienia powództwa 
do sądu właściwego ze względu na miej-
sce wystąpienia szkody w terminie 3 mie-
sięcy od dnia doręczenia decyzji.

Opracował:~ Wiesław Biały

Procedura szacowania szkód łowieckich
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Zaginęła na przełomie ostatnich wieków w Pałacu Jan-
kowice, chociaż doniesienia mówią również o alejkach 
przypałacowego parku. Z opisu świadków wynika, że 

była delikatna, trochę nieśmiała z ogromną wyobraźnią, pisa-
na lekkim piórem, blada, wręcz biała, bardzo szczupła, mó-
wiono o niej, że  chuda jest jak kartka papieru – ale lubiła 
to, bo mieściła wiele słów, nawet tych wielosylabowych i całe 
naręcza znaków interpunkcyjnych, którymi w słoneczne po-
południa sypała jak kwiatami z koszyka podczas procesji pod 
nogi wszystkim zaczytanym. Poszukiwana posiada charak-
terystyczne cechy: wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Z twa-
rzy – trudna do rozpoznania, przypominająca różne postaci 
współczesne i historyczne, czasami przyjmująca postać zwie-
rząt i przedmiotów  – co utrudnia poszukiwania, ale przez to 
jednocześnie pozostaje zagadkowa – intrygująca. 

Jeżeli ją znacie – koniecznie zgłoście to! 
KONKURS!
Zapraszamy wszystkich chętnych – dzieci i dorosłych, 

w których drzemie bajkopisarz – do udziału w konkur-
sie „Pałac w bajkowych słowach”. Na bajki czekamy  
do 31 marca 2019 r.

Nagrodzone prace zostaną wydane w zbiorze bajek, by naj-
młodszym w atrakcyjny sposób przybliżać historię Pałacu Jan-
kowice. By zainspirować się i poznać historią pałacu zaprasza-

my do udziału w autorskim oprowadzaniu w ramach projektu 
„Pałac znany” 23 lutego o godz. 16.00 oraz 2 marca o  16.00.

Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gminy Tar-
nowo Podgórne, regulamin konkursu dostępny na stronie  
www.palacjankowice.pl

~ Ewa Jańczak, Pałac Jankowice
Fragment obrazu wykonany przez Mariannę i Kamilę pod-
czas Uroczystego Otwarcia Pałacu Jankowice,  13.05.2018

Poszukujemy Bajki! 

Okres Bożego Narodzenia to czas śpiewania kolęd i pa-
storałek. Dla Koła Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskie-
go jest to najbardziej „rozśpiewany” okres w roku. 

W repertuarze chóru znajduje się ich nieprzebrane bogactwo. 
Są to kolędy znane i mniej znane w tym pastorałki norweskie, 
francuskie, łacińskie, austriackie, amerykańskie. Stało się już 
tradycją, że swoje kolędowanie chór rozpoczął występem 26 
grudnia, a więc w drugie święto Bożego Narodzenia podczas 
Eucharystii.

Z koncertem kolęd chór bardzo chętnie wyjeżdża do po-
bliskich parafii. W tym roku chórzyści śpiewali w kościołach 
w Baranowie 30 grudnia i Lusowie 20 stycznia. 

Na zaproszenie chóru Festa Decoro z parafii Nawiedzenia 
NMP w Poznaniu Koło Śpiewu wzięło udział w Przeglądzie 
Kolęd. Występy chórów odbyły się 13 stycznia w tamtejszym 
kościele. Oprócz tarnowskiego chóru koncertowały również 
zespoły z poznańskich parafii.

Kolędy dają poczucie wspólnoty, zbliżają ludzi, budzą wię-
zi między nimi, są przepełnione ciepłem i miłością. Piękno, 
a także emocje, płynące ze wspólnego śpiewania zaprezento-
wane zostały 26 stycznia w sali GOK „Sezam” podczas biesia-
dy kolędowej. Można powiedzieć, że tarnowskie kolędowanie 
ma swoją wieloletnią tradycję. Sala widowiskowa przyciągnę-
ła jak co roku wielu tarnowiaków (i nie tylko), którzy przyszli 
posłuchać urozmaiconych aranżacji kolęd i pastorałek, a także 
wspólnie pośpiewać tradycyjne kolędy. Wśród zaproszonych 
gości, którzy zaszczycili biesiadę swoją obecnością znalazły 
się władze gminy na czele z I Zastępcą Wójta Ewą Noszczyń-
ską-Szkurat, Przewodniczącą Rady Gminy Krystyną Sembą 
oraz wikary ks. Szymon Czarniak. Podczas występu chóru dy-
rygent jak zawsze mógł liczyć na akompaniament Szymona 
Melosika, Dyrektora GOK „Sezam” – wspołorganizatora bie-
siady. Wspólne muzykowanie, zapach ciast i kawy sprawiły, 
że ponad dwie godziny spędzone we wspólnym gronie minęły 
błyskawicznie. 

Magiczny czas świąt dobiegł końca i śpiewanie kolęd trzeba 
odłożyć do kolejnego sezonu. Do zobaczenia za rok! 

Cześć Pieśni!
~ Dorota Zygmańska

Świątecznych kolęd czar
~ pałac jankowice
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„…a w Pałacu pracowała moja bab-
cia i pamiętam, jak opowiadała, że …”, 
„mamy w domy fotografię jak moi ro-
dzice brali tu ślub”, „moja mama hafto-
wała koronki dla hrabiny Kwileckiej”, 
„ ogrodnicy pływali łódkami, by pielę-
gnować kwiaty, które sadzili na obrze-
żach wysp na stawie w parku” , „ tak, 
mamy taką fotografię jak siedzą na 
schodach w tych starodawnych strojach 
i chyba przygotowują się do pikniku, 
albo wracają z niego…” 

Zapraszamy do wspólnego tworzenia 
zbiorów, budujących opowieść o historii 
Pałacu Jankowice. 

Jeżeli są Państwo lub Państwa rodzina 
w posiadaniu przedmiotów o wartości 
historycznej lub sentymentalnej splata-
jącej się z dziejami Pałacu Jankowice, 
to zachęcamy do kontaktu. Z poszano-
waniem zostaną zeskanowane fotografie 
tak, by bez uszczerbku do Was wróci-
ły. Chętnie nagramy Państwa opowieści 
i wspomnienia – poznajmy się, poznając 
historię pałacu. 

Ta wspólna podróż w historię, często 
nasze osobiste rodzinne zakamarki prze-
szłości, pozwoli nam odkryć tożsamość 
historyczną i społeczną naszego neokla-
sycystycznego zabytku, który od roku 
ożywa inicjatywami kulturalnymi, edu-
kacyjnymi i społecznymi realizowany-
mi w duchu międzypokoleniowości. 

Na podstawie zebranych materia-
łów, ze wsparciem historyków, zosta-
nie opracowana stała wystawa dostępna 

Poznajmy się, poznając historię Pałacu Jankowice

Pamiątka pierwszej komunii Reni 
Kwileckiej z 1917 r. – z rodziny Kwilec-
kich zamieszkującej Pałac Jankowice 
(podarowana przez Stanisławę Perdon 
– mieszkankę Jankowic)

Pani Hrabina wsi Jankowice z jedną 
z córek i jej nianią w parku na mostku 
(udostępnione przez Stanisławę Per-
don – mieszkankę Jankowic)

Gdzie Ci mężczyźni, Kto ma tyle wdzięku, Prognoza na jutro – obok 
tych tytułów nie można przejść obojętnie. Z okazji Dnia Kobiet, za-
praszamy, zarówno Panie, jak i Panów, na koncert piosenek gwiazdy 

polskiej estrady – Danuty Rinn, zatytułowany „Danuta, mężczyźni i żart”.
Niezapomniane melodie usłyszymy w interpretacji Beaty Lerach, artystki 

na co dzień współpracującej z Teatrem Piosenki i Centrum Sztuki Impart we 
Wrocławiu, oraz towarzyszącym jej instrumentalistów.

Utwory muzyczne przeplatane będą pełną żartów i kulturalnego humoru 
narracją Rafała Piechoty, aktora kabaretu Afera i założyciela Kabaretu Kul-
turalnego Rafałszerze Bemoli.

Zapraszamy 10 marca 2019 o godzinie 16.00 do Sali Koncertowej Pała-
cu.

*darmowe wejściówki będą dostępne od 18 lutego 2019 r. w godzinach 
otwarcia Pałacu. Regulamin dystrybucji wejściówek oraz szczegółowe in-
formacje dostępne są w biurze pałacu, na stronie: www.palacjankowice.pl 
oraz pod nr tel: 61 10 10 400.

~ Tomasz Łozowicki

w pałacowych przestrzeniach. Do prezentacji zbiorów zostaną wykorzystane naj-
nowsze technologie, tak by historia ożyła i urzekła. 

Zapraszamy do kontaktu: biuro Pałacu Jankowice nr tel. 61 10 10 402, pok. nr 14, 
pon. – pt. w godzinach 8.00 – 16.00. informacje na www.palacjankowice.pl

~ Ewa Jańczak, Pałac Jankowice

Danuta, mężczyźni i żart

~ pałac jankowice



28    | sąsiadka~czytaj | luty 2019

~ pałac jankowice

Kiedy ostatni raz wziąłeś do ręki 
swój ulubiony tomik wierszy, 
by w inny świat powędrować?

Wszystkim miłośnikom poezji pre-
zentujemy nowy cykl AtmoSFERA 
POEZJI, na którym mniej lub bardziej 
znane wiersze usłyszeć będzie można 
w interpretacji mniej lub bardziej zna-
nych aktorów.

Nawiązuje on do Krakowskiego Sa-
lonu Poezji, który z inicjatywy Anny 
Dymnej realizowany jest od 2002 r. 
W Salonie spotykają się artyści z róż-
nych środowisk, z większości krakow-
skich teatrów, gwiazdy z innych miast, 
starsi z młodszymi, pedagodzy ze stu-
dentami, aktorskie małżeństwa, wielcy 
i znani z tymi mniej znanymi.

Naszym pierwszym gościem będzie 
aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, 
Agnieszka Więdłocha, która zaprezen-
tuje poezję miłosną w tłumaczeniu Sta-
nisława Barańczaka. 

Agnieszka Więdłocha jest absolwent-
ką Państwowej Wyższej Szkoły Filmo-
wej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona 
Schillera w Łodzi. Występuje na de-
skach Teatru im. Stefana Jaracza w Ło-
dzi. Można ją również oglądać Teatrze 

Polonia w Warszawie. Na dużym ekra-
nie zagrała w takich filmach jak m.in.: 
Syberiada polska (reż. Janusz Zaorski), 
Po prostu przyjaźń (reż. Filip Zylber), 
Gotowi na wszystko. Exterminator (reż. 
Michal Rogalski). Ostatnio publiczność 
kojarzy ją przede wszystkim z komedii: 
Planeta Singli (reż. Mitja Okorn), Pla-
neta Singli 2 (reż. Sam Akina) i Kobie-
ta sukcesu (reż. Robert Wichrowski). 
Wystąpiła również w serialach: M jak 
miłość, Czas honoru, Komisarz Alex, 

Lekarze, Czas honoru - Powstanie czy 
Powiedz TAK!. 

Nie zabraknie również muzycznych 
wrażeń. Usłyszymy Ewę Kłosowicz, 
solistkę Teatru Muzycznego w Pozna-
niu, która wykona m.in.: Jego portret – 
Jonasza Kofty, Pogoda Ducha – Hanny 
Banaszak czy Jednego Serca – Czesła-
wa Niemena. Na fortepianie towarzy-
szyć jej będzie Jakub Kraszewski. 

AtmoSFERA POEZJI odbywa się 
we współpracy z Teatrem Muzycznym 
w Poznaniu oraz poznańskim Oddzia-
łem Towarzystwa Literackiego im. Ada-
ma Mickiewicza. Opiekę merytoryczną 
obejmuje prezes Oddziału, prof. UAM 
dr hab. Wiesław Ratajczak z UAM 
w Poznaniu.

Zapraszamy 24 lutego 2019 o godzi-
nie 13.00 do Sali Koncertowej pałacu.

*darmowe wejściówki będą dostępne 
od 18 lutego 2019 w godzinach otwar-
cia pałacu. Regulamin dystrybucji wej-
ściówek oraz szczegółowe informacje 
dostępne są w biurze Pałacu, na stronie: 
www.palacjankowice.pl oraz pod nr tel: 
61 10 10 400.

~ Tomasz Łozowicki

AtmoSFERA POEZJI z Agnieszką Więdłochą

Już niebawem wnętrza Pałacu Jankowice wypełnione będą 
dźwiękami w interpretacji światowego formatu skrzypka 
– Bartłomieja Nizioła. 

Artysta urodził się w 1974 r. w Szczecinie. Naukę gry na 
skrzypcach rozpoczął w wieku 5 lat. Ukończył z wyróżnieniem 
Akademię Muzyczną w Poznaniu pod kierunkiem prof. Jadwigi

Kaliszewskiej. Swoją edukację kontynuował w Conservato-
ire de Lausanne pod kierunkiem prof. Pierre Amoyal`a. Od roku 
1995 mieszka w Szwajcarii. Był dwukrotnie jurorem Konkursu 
im H. Wieniawskiego oraz w 2011 konkursu Instrumentalmu-
sik-Wettbewerb, Migros-Kulturprozent w Zurychu. Od wrze-
śnia 2008 jest profesorem Hochschule der Künste Bern. Został 
trzykrotnie nagrodzony Fryderykiem za nagranie utworów Hen-
ryka Wieniawskiego, Grażyny Bacewicz i Eugene Ysaye’a. Gra 
na instrumencie Guarnerius del Gesu z roku 1727.

Skrzypkowi towarzyszyć będzie wszechstronny i charyzma-
tyczny pianista – Michał Francuz, który od ponad dwudziestu 
lat prowadzi intensywną działalność artystyczną, występując 
z koncertami symfonicznymi, recitalami solowymi i kame-
ralnymi w Polsce oraz za granicą. Ukończył studia w Akade-
mii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, 
w klasie profesora Waldemara Andrzejewskiego i od 2010 r. 
jest wykładowcą w katedrze kameralistyki macierzystej uczel-
ni. W październiku 2016 r. był oficjalnym pianistą XV Między-
narodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniaw-

skiego w Poznaniu. Zrealizował wiele nagrań muzyki teatralnej, 
w tym swoich własnych kompozycji oraz aranżacji, a także na-
grań dla Polskiego Radia.

W programie koncertu usłyszymy sonaty na skrzypce i forte-
pian wybitnych polskich kompozytorów: Ignacego Jana Pade-
rewskiego – Sonata a-moll op. 13 oraz Władysława Żeleńskiego 
- Sonata F-dur op. 30. Po recitalu odbędzie się rozmowa i spo-
tkanie z artystami, które poprowadzi Agnieszka Liman. 

Zapraszamy 8 marca 2019 o godzinie 18.00 do Sali Koncer-
towej Pałacu.

*darmowe wejściówki będą dostępne od 18 lutego 2019 r. w godzi-
nach otwarcia Pałacu. Regulamin dystrybucji wejściówek oraz szcze-
gółowe informacje dostępne są w biurze pałacu, na stronie: www.pala-
cjankowice.pl oraz pod nr tel: 61 10 10 400.

~ Tomasz Łozowicki

Skrzypek wielkiego formatu
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~ pałac jankowice

Przecież na 100% odkładałem te klucze tutaj! Co ja mia-
łem kupić? Czy brałam już dzisiaj te leki?

Zapominanie – nasz chleb powszedni, bez względu na 
wiek. Niektórzy mówią, że czasami lepiej zapomnieć, bo wtedy 
żyje się lżej, może i jest to prawda, szczególnie gdy przydarza 
się coś nieprzyjemnego. Kiedy zapominanie jest normatywne, 
a kiedy może być objawem, sygnałem do szukania przyczyny 
neurologicznej? Na te pytania poszukamy wspólnie odpowiedzi 
już w marcu, podczas wykładu i indywidualnych badań, które 
będą przeprowadzone przez specjalistę rehabilitacji funkcji po-
znawczych Igę Malinowską pedagoga-gerontologa.

Serdecznie zapraszamy seniorów i wszystkie chętne osoby, 
które chcą zdobyć nowe informacje, by być może w przyszło-
ści pomóc bliskim lub sobie. Zaopiekujmy się sobą, warto sko-
rzystać z tej bezpłatnej oferty realizowanej w Pałacu Jankowi-
ce przez Tarnowskie Centrum Senioralne. 

3 marca od godz. 16.00 do 19.00 zapraszamy na wykład 
pt. „Zaburzenia poznawcze”. Będzie to spora dawka kluczo-
wych wiadomości na temat zaburzeń otępiennych, form po-
mocy i wsparcia. Nie zabraknie praktyki, zaprezentowane zo-
stanie zadanie mające na celu pokazanie różnorodnych metod 
ćwiczenia pamięci.

9 marca od godz. 12.30 rozpoczną się indywidualne spo-
tkania z zainteresowanymi seniorami, podczas których za 
pomocą narzędzia badawczego – testu MOCA (Montreal Co-
gnitive Assessment), można wstępnie wykluczyć problemy 
otępienne. Podczas badania, przesiewowo zbadane zostaną 
następujące funkcje poznawcze: wzrokowo-przestrzenne, na-
zywanie, pamięć, uwaga, język, abstrahowanie, odroczone 
przypominanie, orientacja. Przy wykryciu problemów funkcji 
poznawczych podczas przeprowadzania testu wydane zosta-

Osoby starsze należą do grona klientów najbardziej na-
rażonych na nieuczciwe praktyki akwizytorów. Do-
datkowo niektóre firmy jako grupę docelową obierają 

wyłącznie te osoby. Oferują im atrakcyjne wycieczki, poka-
zy, prezentacje, a po ich zakończeniu, przedstawiają specyfiki, 
które „koniecznie” trzeba kupić. Często są to towary, których 
wartość kilkakrotnie przekracza ich cenę w ogólnodostępnych 
sklepach. Seniorzy natomiast, kierując się wdzięcznością za 
zaproszenie czy możliwość spotkania znanych osób, czują się 
w obowiązku zawrzeć przedstawiane im umowy.

Znasz takie przypadki ze swojego doświadczenia lub Two-
ich bliskich? Problem ten dostrzega także Wojewódzki Inspek-
torat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, który wraz z Caritasem 
i wielkopolskimi samorządami prowadzi akcję edukacyjną 
pod hasłem „Seniorze, nie jesteś sam!”.

Na otwartym szkoleniu, które odbędzie się 26 lutego 2019 
roku o 11.30 w Pałacu Jankowice, zostaną podjęte tematy 
takie jak: umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa, 
gdzie szukać informacji o podmiocie, który proponuje zawar-
cie umowy oraz prawa, jakie posiada konsument. Seniorzy 
poznają również odpowiedzi na pytania jak skutecznie odstą-
pić od umowy zawartej podczas prezentacji czy u akwizytora, 
w jaki sposób zwrócić zakupiony towar lub czym jest gwaran-
cja i rękojmia. Podczas szkolenia zostanie poruszony aspekt 

OKO na Seniorów – Pamięć – wykład i badania

ną odpowiednie zalecenia konsultacji z właściwym specjalistą 
oraz propozycje działań mających na celu poprawę sprawno-
ści funkcji umysłowych.

Zapisy na badania testem MOCA, realizowane 9 marca pro-
wadzone są pod nr. tel. 61 10 10 402 lub zapraszamy do kon-
taktu osobistego od pon. do pt. w godz. 8.00 do 16.00 w Pałacu 
Jankowice pok. nr 14. Informacje na www.seniorzytp.pl

~ Ewa Jańczak , Pałac Jankowice

Seniorze, nie daj się oszukać!

umów zawieranych telefonicznie, a także przedstawione zo-
staną pomocne wskazówki, formułujące rady dla świadomego 
seniora. Szkolenie zorganizowane przez Tarnowskie Centrum 
Senioralne we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem In-
spekcji Handlowej w Poznaniu. Przyjdź na spotkanie i nie daj 
się oszukać! ~ Jolanta Bronk
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Wraca moda na czytanie. Im więcej ludzi wokół nas 
czyta, im więcej książek wokół nas, tym większa 
szansa, że młodsze pokolenia staną się konsumen-

tami literatury. Przykład przecież idzie z najbliższego otocze-
nia. Czy lektura szkolna to tylko obowiązek? A może ambi-
cja, żeby chociaż w minimalnym stopniu znać kanon literatury 
polskiej i światowej? Czy to także świadomość poszerzania 
wiedzy ogólnej, która przyda się nam w dalszej edukacji i po-
zwoli poszerzyć horyzonty i ułatwić naukę? Czy czas spędzo-
ny z książką to dobry pomysł, szczególnie dla dzieci i mło-
dzieży, kiedy poszerzamy i utrwalamy wiedzę na całe życie 
i dajemy sobie szanse na szeroką edukację, nadążanie za no-
wymi dziedzinami nauki, szybko rozwijającym się światem? 
Kontakt z książką to właściwe wzorce pisania i mówienia, 
pozwalające poznać nowe słownictwo, rozwijające sferę po-
znawczo-intelektualną. Czytamy przecież po to, aby być… 
mądrym, modnym, interesującym, intrygującym. 

Przy dobrej organizacji każdy powinien znaleźć czas na taką 
przyjemność jak książka. Prowadzone od wielu lat badania 
w różnych krajach świata pokazują, że niezależnie od rozwoju 
różnych mediów, młodzież czyta książki i ma świadomość 
(a przynajmniej część młodzieży) jak w edukacji przez całe 
życie ważną rolę odgrywa słowo pisane. 

Bo: KSIĄŻKA – to alternatywa dla wielogodzinnego oglą-
dania telewizji lub siedzenia przy komputerze i grania w gry 
nasycone przemocą, korzystania tylko z Internetu, smartfo-
nów, mediów społecznościowych,

KSIĄŻKA – to środek przekazu wartości poznawczych, 
estetycznych, etycznych, a przede wszystkim środek 
umożliwiający poszerzenie wiedzy, zainteresowań,

KSIĄŻKA – to najłatwiejsza droga do nauki, rozwoju inte-
lektualnego i doskonalenia zawodowego,

KSIĄŻKA – remedium na problemy współczesnego świata, 
możliwość przeniesienia w świat przyjazny, to podróż bez po-
trzeby wyruszania z domu,

KSIĄŻKA – to przyjemna forma spędzania wolnego czasu 
dla wszystkich, to relaks i rozrywka,

KSIAŻKA – rozwija zdolność skupienia uwagi i koncen-
tracji tak potrzebną do przyswajania wiedzy w trakcie nauki. 
Warto ograniczać czas spędzony przez dzieci przed ekranem, 
zachęcając do kontaktu z dobrą i ciekawa książką, pokazując 
jak przydatna może być literatura, która może odpowiedzieć 
nam na wiele interesujących pytań. Kubuś Puchatek mówił „ 
Myślenie nie jest łatwe, ale można się do tego przyzwyczaić”  
(„Kubuś Puchatek” A.A.Milne). 

Badania pokazują, że zbyt wczesne i intensywne korzysta-
nie z urządzeń elektronicznych – pomimo dobranych treści – 
może być szkodliwe dla dzieci. Nadużywanie urządzeń elek-
tronicznych, przekroczenie cienkiej granicy między światem 
realnym a światem wirtualnym to w przyszłości konsekwencje 
społeczne i emocjonalne. 

BIBLIOTEKA zachęca do spędzania wolnego czasu z książ-
ką. Polecamy duży wybór literatury młodzieżowej, nowości 
wydawnicze z różnych stron świata, książki, które wzbudza-
ją zainteresowanie i uruchamiają wyobraźnię dzieci na całym 
świecie. Czytanie przecież nie musi kojarzyć się dzieciom 
i młodzieży tylko z obowiązkową lekturą szkolną. Można 
przecież czytać dla przyjemności . 

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

Kino dla dzieci: „Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru”
niedziela, 17 lutego godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł

Kino Zielone Oko: „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3”
niedziela, 17 lutego godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety wyprzedane

„Zabawka” - spektakl Szkółki i Tetru Tańca Sortownia
sobota, 23 lutego godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Brak wejściówek

Kino dla dzieci: „Chłopiec z burzy”
niedziela, 24 lutego godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł 

Kino Zielone Oko: „Green Book”
niedziela, 24 lutego godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

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

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

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne 
z okazji Dnia Kobiet
piątek, 8 marca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Kino dla dzieci: (szczegóły na www.goksezam.pl)
niedziela, 10 marca 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł 

Koncert DZPiTL „Modraki” dla szkół i przedszkoli
czwartek, 7 marca godz. 10,   Centrum Kultury Przeźmierowo. 

Wiosenny koncert DZPiTL „Modraki”
sobota, 16 marca godz. 17, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Kino dla dzieci: (szczegóły na www.goksezam.pl)
niedziela, 17 marca 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł 

Kino Zielone Oko: (szczegóły na www.goksezam.pl)
niedziela, 17 marca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Afisz
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GOK SEZAM przygotował na marzec bardzo ciekawe 
propozycje koncertowe. Koncerty Anny Marii Jopek, 
Andrzeja Jagodzińskiego Trio oraz Artura Andrusa.

Wokalistka, songwriterka, improwizatorka Anna Maria Jo-
pek wraz ze znakomitymi muzykami: Krzysztofem Herdzi-
nem - fortepian, Robert Kubiszyn – bas i Pawłem Dobrowol-
skim – perkusja wystąpi 23 marca o godz. 18 w Centrum 
Kultury Przeźmierowo. Artystka jest z wykształcenia pia-
nistką, wokalistką i filozofem. Nagrywa i koncertuje na ca-
łym świecie z najważniejszymi postaciami naszych czasów. 
W Polsce miała zaszczyt śpiewać z Markiem Grechutą, Jere-
mim Przyborą czy Wojciechem Młynarskim. Na światowych 
scenach z takimi artystami jak: Pat Metheny, Youssu’n Dour, 
Bobby McFerrin, Ivan Linz, Branford Marsalis, Nigel Ken-
nedy, Richard Bona, Oscar Castro-Neves, Makoto Ozone, 
Noa czy Gonzalo Rubalcaba. Od pięciu lat eksperymentuje 
z formami scenicznymi. Wystąpiła w spektaklu „Czas Kobie-
ty” w reż. Leszka Mądzika, dla którego współkomponowała 
muzykę oraz współpracowała z Teatrem Pieśni Kozła. Przed-
ostatni album Anny Marii Jopek z Gonzalo Rublcabą „Mi-
nione” uzyskał status podwójnej platyny. Jesienią 2018 uka-
zała się jej najnowsza płyta z Branfordem Marsalistem pt. 
„Ulotne”, która ma już status złoty. Bilety na koncert w cenie 
59 zł już wkrótce dostępne w kasach GOK SEZAM. 

Kolejną koncertową propozycją sezamu jest Piano Day. 
Jest to święto muzyki fortepianowej, które odbywa się od 
2015 rok na całym świecie z inicjatywy  Nilsa Frahma- nie-
mieckiego pianisty i kompozytora. W ubiegłym roku po raz 

Muzyczne wydarzenia w SEZAMIE
pierwszy zagościło w naszej Gminie. Wystąpił znakomi-
ty muzyk, zdobywca nagrody Grammy – Włodek Pawlik. 
W tym roku, 29 marca o godzinie 19 na scenie przy forte-
pianie zasiądzie znakomity polski pianista jazzowy Andrzej 
Jagodziński, towarzyszyć mu będą: Adam Cegielski na ba-
sie, i Czesław Bartkowski na perkusji. Andrzej Jagodziń-
ski to pianista jazzowy, akordeonista, kompozytor, aranżer 
i pedagog. Karierę jazzową rozpoczął zdobyciem głównych 
nagród – indywidualnej i zespołowej na festiwalu „Zło-
ta Tarka” w 1979 roku. Do dzisiaj dzięki swojej muzycznej 
wszechstronności, koncertuje z elitą polskiego jazzu: Old 
Timers, Swing Session, Quintessence, String Connection, 
Kwartet Janusza Muniaka, Kwartet Tomasza Szukalskiego, 
Polish All Stars Jarosława Śmietany, formacje Jana „Ptaszy-

na” Wróblewskiego. W 1993 powołało trio firmowane jego 
nazwiskiem. Artysta zaaranżował utwory Fryderyka Chopi-
na i tak powstały albumy: „Chopin”, „Chopin Once More”, 
„Les Brillantes”, „Sonata b-moll”, a także muzykę ludową 
wydając płytę „Muzyka Polska. Jest laureatem wielu nagród 
m.in. dwóch Fryderyków, które otrzymał w 1994 roku za pły-
tę „Chopin” w kategorii „Jazzowa płyta roku” i w 2001 roku 
w kategorii „Jazzowy muzyk roku”. Piano Day z udziałem 
Tria Andrzeja Jagodzińskiego 29 marca o godz. 19 w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo. Bilety w cenie 39 zł. 

Koncert Artura Andrusa to nasz ostatnia marcowa propo-
zycja. Artura Andrusa można nazwać artystą multimedial-
nym. Dziennikarz radiowy, artysta kabaretowy, autor tek-
stów piosenek i wierszy. 30 marca 2019 r o godz. 18 na 
przeźmierowskiej scenie zaprezentuje swoją muzyczno – ka-
baretową twórczość. Usłyszymy znane hity z platynowych 
płyt: „Myśliwiecka”, która zawiera takie przeboje jak: Balla-
da o Baronie, Niedźwiedziu i Czarnej Helenie; Cieszyńska, 
Piłem w Spale, spałem w Pile i wiele innych, czy „Cyniczne 
córy Zurychu” oraz najnowszej „Sokratesa 18”, która ukaza-
ła się w 2018 roku. Towarzyszyć mu będą znakomici muzy-
cy: Łukasz Borowiecki, Wojciech Stec i Paweł Żejmo. Bilety 
w cenie 59 zł do nabycia w kasach GOK SEZAM.

Bilety na koncerty można nabyć: w biurze GOK SEZAM 
w Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do piątku, w godz. 
9-15), w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od ponie-
działku do piątku, w godz. 15-20) oraz w Centrum Kultury 
Przeźmierowo (od wtorku do piątku w godz. 16-20).

 ~ Karina Biała
Artur Andrus

Anna Maria Jopek

Trio Andrzeja Jagodzińskiego
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Na koncert zatytułowany „Hits International” z okazji 
Dnia Kobiet zaprasza Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Gminy Tarnowo Podgórne. „Przygotowaliśmy bar-

dzo żywiołowy repertuar” – mówi Paweł Joks – kapelmistrz 
Orkiestry. W programie znalazły się utwory rozrywkowe oraz 
wybrane przeboje musicalowe oraz wiele innych. Nie zabrak-
nie wokalnych niespodzianek. Orkiestra zagra dla Pań z okazji 
ich święta już po raz siódmy. Zaprasza do Centrum Kultury 
Przeźmierowo 8 marca (piątek) o godzinie 18. Wstęp jest 
wolny.

 ~ Karina Biała 

„Zabawka” to spektakl, który już 23 lutego o godzi-
nie 18 w Centrum Kultury Przeźmierowo, wy-
stawi na nowo Szkółka Teatru Tańca Sortownia. 

Dlaczego na nowo? Wcześniej zaprezentowali go w dwóch 
częściach. Reżyser - Piotr Bańkowski postanowił je połączyć 
i powstało jedno przedstawienie. Obok młodych tancerzy na 
scenie zaprezentują się ich starsi koledzy z Teatru Tańca Sor-
townia.

„Nie wszystko co widzisz to prawda, a czego nie potrafimy 
dostrzec i ogarnąć rozumem nie istnieje” – ta myśl towarzy-
szy młodym tancerzom od początku pracy nad widowiskiem. 
Jak mówi reżyser tancerze chcą przenieść widza w bajko-
wy świat, ale nie narzucać mu żadnej interpretacji. Jest to 
historia pewnej niezwykłej przyjaźni w świecie przepełnio-
nym ciągłym biegiem za dobrami materialnymi, nowinkami, 

Ponad 50. dzieci na scenie!
w którym w mediach społecznościowych mamy mnóstwo 
znajomych, a tak naprawdę stajemy się coraz bardziej samot-
ni, dotyczy to zwłaszcza młodych ludzi próbujących dopiero 
co odnaleźć się w tym świecie. Młodzi artyści zachęcają by 
po spektaklu szczęśliwcy którzy zdobyli na niego wejściów-
ki, podzieli się swoimi przeżyciami i przemyśleniami na te-
mat tego co zobaczyli. W widowisku weźmie udział ponad 
50. młodych tancerzy ze Szkółki Teatru Tańca. Powstała ona 
w związku z coraz większym zainteresowaniem jakim cieszy 
się Teatr Tańca Sortownia. Pod czujnym okiem choreografa 
Piotra Bańkowskiego i instruktora Dawida Mularczyka mło-
dzi artyści doskonalą swój warsztat. Pozostaje nam czekać 
na kolejne produkcje tej żywiołowej ekipy.  

 ~ Karina Biała

Hity na Dzień Kobiet
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W pierwszym tygodniu ferii w naszej szkole odbyły 
się aż dwa zimowiska. Za ich sprawą czas stycz-
niowego odpoczynku z pewnością na długo pozo-

stanie w pamięci dzieci. 
Zarówno „Hałasówka”, jak i świetlica popołudniowa, co-

dziennie rano stawały się miejscem spotkań uczniów. Dzieci 
nie miały ani chwili na nudę! Programy przewidywały moc 
atrakcji. Każdego dnia odbywały się ciekawe wycieczki oraz 
warsztaty. Nie sposób wymienić wszystkich miejsc, które 
odwiedziliśmy, ale bez wątpienia czas spędzony na deskach 
teatru, w kinie, muzeum, w kręgielni bądź parku rozrywki 
pozwolił naszym uczestnikom aktywnie odpocząć, zrelakso-
wać się i nabrać sił na nowy semestr!

Tydzień upłynął bardzo intensywnie, a my już nie możemy 
doczekać się kolejnych takich półkolonii!

 ~ Joanna Borkowska

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie 

DWA ZIMOWISKA

W odpowiedzi na współczesne wyzwania, przed który-
mi stają absolwenci naszej szkoły, zapoczątkowany 
został program doradztwa zawodowego. Chcemy 

wspierać uczniów w procesie podejmowania samodzielnych 
i odpowiedzialnych wyborów edukacyjnych i zawodowych. 
Mamy nadzieję, że dzięki zajęciom i warsztatom, młodzi lu-
dzie dokonają w przyszłości właściwych decyzji życiowych, 
zgodnych ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami. 
W myśl powiedzenia: „Wybierz pracę, a nie będziesz musiał 
pracować”.

Adresatami naszych działań są również nauczyciele, któ-
rzy stanowią ważne ogniwo w procesie wspierania uczniów 
w rozwoju edukacyjno-zawodowym. To oni przecież kształ-

tują nastawienia swoich wychowanków, motywują ich, uczą 
decydowania o sobie. 

Ważnym odbiorcą programu są też rodzice naszych wy-
chowanków. Pragniemy ich wspierać w odkrywaniu i roz-
wijaniu talentów dziecka, bowiem wiadomo, że pierwszym 
i najważniejszym doradcą dla swojej pociechy jest rodzic. 

Wszelkie działania podejmowane w roku szkolnym 
2018/2019 są dodatkowo wspierane przez Fundację Rozwo-
ju Talentów, która na terenie szkoły przeprowadza regularnie 
warsztaty dla uczniów klas 6-8, realizuje szkolenia dla na-
uczycieli oraz prowadzi spotkania z rodzicami.

 ~ Artur Frąckowiak

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie 

Doradczy start!

Marzec to pierwsze zwiastuny wiosny. Tradycyjnie 
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Mo-
draki” zaprezentuje specjalny program. Barwnym 

widowiskiem przygotowanym pod kierownictwem Agniesz-
ki Dolaty wprowadzą nas w wiosenny nastrój. W programie 
układy łowickie, tańce i zabawy krakowskie. Najmłodsi człon-
kowie zadebiutują suitą wielkopolską. Ten wyjątkowy koncert 
odbędzie się 16 marca o godzinie 17 w Centrum Kultury 
Przeźmierowo. Obowiązują na nie bezpłatne wejściówki, 
które dostępne są: w biurze GOK SEZAM w Tarnowie Pod-
górnym (od poniedziałku do piątku, w godz. 9-15), w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do piątku, 
w godz. 15-20) oraz w Centrum Kultury Przeźmierowo (od 
wtorku do piątku w godz. 16-20).

 ~ Karina Biała

Wiosna z Modrakami
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„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

Zimowy wyjazd do Karpacza 
Tegoroczne ferie pozostaną na długo w pamięci naszych 

dzieci. Na zimowy wypoczynek Gniazdkowicze wy-
ruszyli do zasypanego śniegiem Karpacza. Co tam się 

działo! Codzienne zabawy na stoku saneczkowym, bitwy na 
śnieżki, nocne lepienie „bałwana giganta” dla chętnych śmiał-
ków, zimowe tańce na deptaku zorganizowane przez sztab 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ognisko z kiełbaska-
mi w śnieżnej scenerii. Ponadto wizyta w Muzeum Zabawek, 
gdzie nie tylko podziwialiśmy zbiory ale i rozwiązywaliśmy 
zagadki. Nie obyło się również bez degustacji lokalnych przy-
smaków – gorące oscypki smakowały wybornie. Panie przy-
gotowujące posiłki rozpieszczały rarytasami przygotowy-
wanymi specjalnie z myślą o dzieciach – naleśniki i racuchy 
na deser miały szczególne „wzięcie”. Właściciel pensjonatu 

okazał się zapalonym akwarystą i wieczorami chętnie dzielił 
się ciekawostkami związanymi z okazami znajdującymi się 
w jego posiadaniu – dzieci stały jak zaczarowane z nosami 
„przyklejonymi” do szyby akwarium. W trakcie pobytu mie-
liśmy też okazję przekonać się co w rzeczywistości znaczy, 
że pogoda w górach bywa nieprzewidywalna. Pewnego popo-
łudnia narciarskie plany pokrzyżowała nam bowiem potężna 
i zupełnie niespodziewana zamieć śnieżna o sile wiatru, ja-
kiej miejscowi nie widzieli od ponad 20 lat! Oj, będziemy to 
z pewnością nie raz wspominać.

A teraz… pozostaje nam tylko czekać do lipca na kolejny 
dłuższy wyjazd wakacyjny.

 ~ Kadra Gniazdka

Tradycją naszego przedszkola jest organizowanie Kier-
maszu Bożonarodzeniowego. W tym roku odbył się on 
18 grudnia. Dzięki zaangażowaniu rodziców i nauczy-

cieli na naszym stoisku znalazły się piękne, własnoręcznie 
robione świąteczne ozdoby. Na kiermaszu można było zaku-
pić prześliczne kartki, dekoracje z masy solnej, choinki z ma-
karonu, orzechów,  świąteczne stroiki i wiele innych ozdób. 
Oprócz umiejętności plastyczno-konstrukcyjnych przedszko-
laki zaprezentowały również swoje umiejętności wokalno-ta-
neczne, przygotowując krótki program artystyczny, zawiera-
jący lubiane przez wszystkich świąteczne i zimowe piosenki. 
Każda grupa miała możliwość zaprezentowania się na naszej 
przedszkolnej scenie oraz zaśpiewania wspólnie z rodzicami 
najbardziej popularnych polskich kolęd. 

Jak co roku na naszym kiermaszu nie mogło zabraknąć 
pysznych ciast przygotowanych przez rodziców, które jak za-
wsze cieszyły się dużym zainteresowaniem i  szybko znikały 
z kiermaszowego stoiska ze słodkościami. 

Wszystkie ozdoby przygotowane na kiermasz znalazły 
nowe domy, a ciasta umiliły chwile spędzone z najbliższymi. 

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców, której przewodni-
czącą jest Natalia Panuś-Domiter oraz wszystkim rodzicom, 
nauczycielom i dzieciom za zaangażowanie i udział w kierma-
szu. Zebrany dochód, który w tym roku okazał się rekordowy, 
zasilił konto Rady Rodziców i w całości zostanie przeznaczo-
ny na potrzeby naszych przedszkolaków.

 ~ Agnieszka Włudyka-Wesołowska

Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

Kiermasz przedszkolny
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Wraz z rozpoczęciem lutego, sporą część ceradzkich 
rodzin po raz kolejny ogarnęła PLANSZÓWKO-
MANIA. Humory dopisywały wszystkim uczestni-

kom zabawy, gwarno było i wesoło! Najmłodsi pięknie ba-
wili się w kąciku Malucha i nawet oni próbowali swych sił, 
nie tylko w układankach, ale i najprostszych planszówkach. 
Starsze dzieci i rodzice znajdowali sobie miejsca przy stołach 
i zamieniali się w wytrawnych graczy żądnych przygód. Orga-
nizowali się w mniejsze lub większe drużyny – w zależności 
od rodzaju gry. Śmiechom nie było końca. Na zakończenie od-
było się losowanie „nagród specjalnych”, które zawędrowa-
ły do rąk szczęśliwców – dzieci i rodziców. Tradycyjnie na 
pożegnanie, każdy uczestnik zabawy, mógł też wybrać sobie 
drobne upominki ufundowane przez GEN. GAZ ENERGIA.  
Dziękujemy wszystkim za przyjęcie naszego zaproszenia i tak 
liczny udział – bo aż 70 osób uczestniczyło w „Planszówko-
wym Zawrocie Głowy”. Cieszy nas to ogromnie! Już zapra-
szamy na kolejny marcowy projekt ale na razie nie piśniemy 
słowem co to będzie. Śledźcie nasz profil na profil na Facebo-
oku: Gniazdko Świetlica Socjoterapeutyczna – Miejsce przyja-
zne dzieciom, a dowiecie się pierwsi!

  Do zobaczenia
 ~ Kadra Gniazdka

„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

II edycja Planszówkowego
Zawrotu Głowy!

Od listopada do połowy stycznia 2019 r. 60 uczniów 
z naszej szkoły uczestniczyło w IV Ogólnopolskim 
Konkursie „Wielka Liga Czytelnicza”. Konkurs skła-

da się  kilku etapów. Pierwszy etap – szkolny, polegał na prze-
czytaniu 6 wybranych książek i rozwiązaniu testów. Ucznio-
wie musieli wykazać się nie tylko znajomością treści, ale także 
umiejętnością korzystania z wielu źródeł informacji. W pierw-
szym etapie konkursu uczestników mogli wspierać rodzice, 
dzięki czemu była to dla wielu wspaniała rodzinna zabawa.

29 stycznia 27 uczniów z klas I-IV oraz 14 z klas V-VI przy-
stąpiło do rozwiązywania testów kwalifikacyjnych do półfina-
łów powiatowych. Do półfinału zakwalifikowali się: Emilia, 
dwóch  Wojciechów (klasy młodsze) oraz Martyna, Barbara  
i Julia (grupa starsza). Dla wszystkich 41 uczestników tego 
etapu wspaniałe książki przekazał tajemniczy darczyńca.

28 lutego nasze zwycięskie drużyny spotkają się w półfinale 
powiatowym z innymi drużynami z Poznania i powiatu po-
znańskiego. Gratulujemy i trzymamy kciuki!

 ~ Katarzyna Górzyńska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

IV Wielka Liga Czytelników
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Taekwondo i szkołę można pogodzić!

W tym miesiącu, aby odpocząć nieco od spraw czy-
sto naukowych, prezentujemy wywiad z Martyną 
Konieczną, uczennicą SP nr 1 w Tarnowie Podgór-

nym, która trenuje taekwondo i odnosi w tej dyscyplinie spor-
towej wielkie sukcesy. Martyna otrzymała w tym roku Sporto-
we Stypendium Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.

Martyno, opowiedz trochę o sporcie, który upra-
wiasz.
Taekwondo to koreański sport narodowy i tradycyjna sztuka 

walki, obecnie stanowiące dyscyplinę olimpijską.

Jak to się stało, że trenujesz akurat ten sport? 
Co Cię skłoniło do takiego wyboru?
Do treningów Taekwondo namówiła mnie moja ciocia Pau-

lina, która trenowała  Muay Thai. Byłam ciekawa jak to jest 
trenować sztuki walki. W tym czasie, czyli kiedy rozpoczy-
nałam pierwszą klasę szkoły podstawowej, rodzice zawieźli 
mnie na próbny trening Taekwondo w Tarnowie Podgórnym 
i tak mi się spodobało, że trenuję już siedem lat. Treningi Ta-
ekwondo na początku były tylko formą dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych. Z czasem stały się moją pasją. Ponadto udział 
w zawodach daje mi bardzo dużo satysfakcji oraz możliwo-
ści spotkań i rywalizacji sportowej z koleżankami i kolegami 
z Polski i zagranicy.   

Co uważasz za swój największy sukces?
Za mój największy sukces sportowy uważam zdobycie me-

dalu na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz podium 
Pucharu Polski. Myślę jednak, że przede mną jest jeszcze kilka 
osiągnięć sportowych, które będę wspominać tak samo miło.

Jak udaje Ci się pogodzić intensywny trening z codziennymi 
obowiązkami, np. ze szkołą?

W tygodniu mam dwa treningi, więc pogodzenie tego z na-
uką nie jest trudne, wymaga tylko dyscypliny żeby zdążyć 
z odrobieniem lekcji i przygotowaniem się do zajęć. Mam 
czas na naukę i zabawę, spotkania z koleżankami i obowiązki 
domowe. Sprawa troszkę się komplikuje w sezonie zawodów, 
gdzie do treningów dochodzą jeszcze sparingi w Lesznie, na 
które dowożą mnie rodzice, weekendowe zgrupowania kondy-
cyjne czy już same zawody, które pochłaniają czas od piątku 

do niedzieli. Z tego miejsca dziękuję moim nauczycielom za 
wyrozumiałość, bo czasami muszę się zwolnić z lekcji, a ko-
legom z klasy za podsyłanie mi materiału, który przerabiali 
podczas mojej nieobecności.   

Jak zachęciłabyś innych do treningów?
Trenowanie Taekwondo poprawia kondycję, pozwala na-

uczyć się czegoś nowego. Można nawiązać znajomości z za-
wodnikami z innych klubów czy też spróbować swoich sił 
w zawodach. Może się wydawać, że sporty walki nie są odpo-
wiednie dla dziewczyn, ale wbrew pozorom nie jest to prawda. 
Zachęcam wszystkich do treningów w naszym klubie, gdzie 
trenuje nas trener Tomasz Gorwa, dzięki któremu zawodnicy 
osiągają wspaniałe rezultaty.

Jakie są Twoje plany na przyszłość, co najbardziej 
chciałabyś osiągnąć?
W sferze moich marzeń znajduje się reprezentowanie Pol-

ski na Olimpiadzie, ale do tego droga bardzo daleka. Z tych 
bardziej realnych to podium najbliższych mistrzostw Polski 
w maju i zdanie egzaminu na stopień mistrzowski (czarny pas) 
w przyszłym roku.

 ~ rozmawiały Danuta Leśniewska, Martyna Konieczna
 i jej mama, Katarzyna Konieczna

Martyna Konieczna
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Szkoła Podstawowa w Lusowie

Zimowych atrakcji moc
Choć zima w tym roku szczędzi śniegu w Wielkopolsce, 

dzieci, które pierwszy tydzień ferii spędziły na półko-
loniach w Szkole Podstawowej w Lusowie, nie narze-

kały na nudę. 
Tworzyły niesamowite budowle z klocków Lego, inscenizo-

wały wiersze Brzechwy i Tuwima oraz prozę Fredro, a także 
rozwijały swoje talenty plastyczne. Z dużym zaangażowaniem 
pracowały nad ozdobieniem metodą decoupage podkładki 
pod kubek, którą część z nich ofiarowała babciom z okazji 
ich święta. 

W ciągu tych pięciu dni nie zabrakło też zajęć sportowych, 
zabaw na boisku oraz wycieczek. Dzieci obejrzały spektakl 
pt. «Ulf i balonik” w Teatrze Animacji, „wychlapały” sporo 
wody w Lusowskim Zdroju i straciły mnóstwo energii podczas 
zabawy w Parku Rozrywki „Rodzinka”. 

Dla wszystkich uczestników tydzień atrakcji, który zakoń-
czyli kiełbaską z grilla i ciepłą herbatą, minął bardzo szybko, 
ale pozostawił mnóstwo miłych wspomnień i oczekiwania na 
kolejne zimowe wakacje. ~ Paulina Andrzejewska

O tym, że prawie każde dziecko uwielbia ruch i zaba-
wę, wiemy nie od dziś. Dlatego w czasie karnawa-
łu organizuje się różne zabawy czy baliki. W naszej 

szkole odbył się właśnie taki balik 4 stycznia dla dzieci z od-
działów przedszkolnych i uczniów klas 1-3. Impreza tanecz-
na była w pięknie udekorowanej sali. Wszystkie dzieci ba-

wiły się w rytm znanych i popularnych przebojów oraz brały 
udział w konkurencjach tanecznych. Tańczyliśmy solo i para-
mi, z podskokami i obrotami – słowem zabawa była świetna!

Jak na prawdziwy bal przystało nie zabrakło pięknych kre-
acji karnawałowych. Miłym dopełnieniem był słodki poczę-
stunek i napoje. ~ Agata Śmigiel Wychowawca klasy II

Szkoła Podstawowa w Lusowie

„Ach, co to był za bal!”
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Ostatniego dnia przed feriami, w Szkole Podstawowej 
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku odbył się 
w wielki, wesoły bal karnawałowy. Uczniowie, jak co 

roku, zachwycili pięknymi, fantazyjnymi strojami. U naszych 
najmłodszych dominowały różowe stroje księżniczek, kolorowe 
postaci z bajek oraz policjanci i kowboje. Uczniowie wesoło tań-
czyli przy dźwiękach największych przebojów. Nad wszystkim 
czuwał profesjonalny DJ. Patrząc na uśmiechnięte buzie naszych 
uczniów, mamy pewność, że spędzili ten czas w miłej atmosferze. 
Wspólna zabawa przyniosła wiele radości, a to właśnie było naj-
ważniejsze. Kolejny bal karnawałowy już za rok. Do zobaczenia!

  ~ Daria Małolepsza
 Aneta Jezierska

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Wielki bal w Lusówku

W sobotę, 2 lutego, odbył się w naszej Gminie Dzień 
Seniora – Babcie i Dziadkowie obejrzeli występ, 
który specjalnie dla nich przygotowali uczniowie 

z klas 2 Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmie-
chu w Lusówku. Całą uroczystość rozpoczęła Pani Sołtys, 
która powitała wszystkich zgromadzonych Gości. Po części 
oficjalnej odbył się występ naszych młodych aktorów. Dzieci 
przygotowały wierszyki oraz niezapomniane przeboje z cza-
sów młodości Babć i Dziadków. Całej imprezie towarzyszyła 
miła atmosfera i wesoła zabawa. Na koniec występu dzieci za-
śpiewały głośne „Sto lat”, a nasi Seniorzy otrzymali pamiąt-
kowe medale dla SUPER BABCI i SUPER DZIADKA. Jesz-
cze raz życzymy Wam, kochane Babcie i kochani Dziadkowie 
wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i samych pogodnych 
dni!

 ~ Uczniowie klas 2 z wychowawczyniami
 A.Jezierska, D.Małolepsza, I.Kęsy

Szkoła Podstawowa w Lusówku

O naszych Seniorach
– zawsze pamiętamy!
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Na początku miesiąca został rozegrany IX Turniej 
o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne – Tarnovia 
Gool Cup. W pojedynku 8 zespołów z rocznika 2008 

najlepszy okazał się AS Orlik Kaźmierz, choć o przyznaniu 
pierwszego miejsca zdecydowała liczba strzelonych bramek. 
Bezpośrednie spotkanie nie przyniosło rozstrzygnięcia (3:3), 
jednak warto podkreślić heroiczną walkę drużyny UKS Śrem, 
która doprowadziła do wyrównania mimo straty trzech bra-
mek. Za AS Orlik Kaźmierz i UKS Śrem miejsce na podium 
zajęła również drużyna Akademia Piłkarska Reissa Pniewy. 
Gospodarze zmagań sportowych, czyli Szkoła Podstawowa nr 
1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym, okazali się bar-
dzo gościnni i zadowolili się ostatnim miejscem. Tym sposo-
bem IX turniej przeszedł do historii i możemy odliczać dni do 
jubileuszowej X edycji!

10 marca czekają nas kolejne emocje, tym razem dla wszyst-
kich amatorów piłki nożnej. Wówczas odbędzie się Tarnovia 
Charity Cup – pierwsza edycja charytatywnego turnieju, na 
którą zapraszamy do hali OSiR w Tarnowie Podgórnym. Or-
ganizatorzy przewidzieli miejsce dla 16 drużyn bez żadnych 
ograniczeń - każdy może wziąć udział. Zapisy ruszą 12 lu-
tego i przyjmuje je Oskar Musiała pod adresem o.musiala@
gkstarnovia.pl. Najważniejszym celem tych zawodów jest 
zbiórka na zwierzaki ze schroniska „U Wandy”, stąd zachęca-
my do wzięcia udziału w licytacji gadżetów piłkarskich. Jedną 
z atrakcji będzie również loteria z nagrodami!

Inną atrakcją dla mieszkańców naszej gminy była trzecia 
edycja Balu Sportowca, która odbyła się 9 lutego w Hotelu 
500 w Tarnowie Podgórnym. Gwiazdą wieczoru był Kabaret 
K2, który doskonale wprowadził gości w świetny nastrój. Spo-
tkanie prowadził znany lokalnie Grzegorz Hałasik, a gościem 

specjalnym był Jerzy Górski, legenda polskiego triathlonu, 
główny bohater słynnej książki „Najlepszy”. Na balu można 
było spotkać m.in. Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza 
Czajkę wraz z małżonką i dr Ewę Bąk, która jest Dyrektorem 
Wydziału Sportu miasta Poznania. Ponadto pojawili się: prof. 
dr hab. Jerzy Smorawiński – były rektor AWF Poznań, prze-
wodniczący komisji do zwalczania dopingu w sporcie, Robert 
Maćkowiak, Zbigniew Zakrzewski, Bartosz Ślusarski, Błażej 
Telichowski oraz przedstawiciele GKS Tarnovii – Zbigniew 
Trawka oraz Andrzej Musiała z małżonkami i wiele, wiele in-
nych gości, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie szczyt-
nego celu – pomoc dla Marcelinki Kominek.

Podsumowując ostatni miesiąc warto wrócić do 2 lutego, 
kiedy GKS Tarnovia rozegrała pierwszy sparing w 2019 roku. 
Przeciwnik dobrze znany – Mieszko Gniezno, lider III ligi 
(grupa II). Rok temu lider naszej IV ligi. Spotkanie zakończy-
ło się wygraną gospodarzy z Gniezna (1:0), co nie jest złym 
rezultatem biorąc pod uwagę różnicę poziomów rozgrywko-
wych. Warto podkreślić, że w spotkaniu wystąpiło 5 naszych 
juniorów! Brawo chłopaki! 

A co dalej dla kibiców największego klubu sportowego w na-
szej Gminie? Zapraszamy na ciekawe sparingi do Baranowa! 
Już 17 lutego o 10.00 mecz z Concordia Murowana Goślina (5. 
miejsce w Lidze Międzyokręgowej), następnie 20 lutego o 18.00 
spotkanie z Polonią Środa Wielkopolska (9. miejsce w II lidze), 
potem 23 lutego o 18.00 z TPS Winogrady (6. miejsce w Lidze 
Międzyokręgowej) oraz 27 lutego z Iskrą Szydłowo (2. miejsce 
w Lidze Międzyokręgowej). GKS Tarnovia rozpocznie rundę 
rewanżową meczem wyjazdowym 2 marca. Wówczas naszym 
przeciwnikiem będzie Kotwica Kórnik.

~ Jakub Brodewicz

Turnieje i Bal Sportowca w Tarnovii

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym, w 
rejonie ulicy Działkowej, dla działek nr 693/3-693/8.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go w Tarnowie Podgórnym, w rejonie ulicy Działkowej, dla działek nr 
693/3-693/8 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 01.03.2019 r. do 02.04.2019 r., w godzinach pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 
miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 11.03.2019 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 16:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzi-
bie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.14 oraz składać uwagi do 
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi 
należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne.
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WZP.6721.23.2018
WZP.6721.10.2017    

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusowie w rejonie ulic: Po-

znańskiej, Polnej, Nowej i Przylesie część A – dla działek 392/1 i 392/2 przy ulicy Nowej.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1945) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusowie w rejonie ulic: 
Poznańskiej, Polnej, Nowej i Przylesie część A – dla działek 392/1 i 392/2 przy ulicy Nowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 1 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r., w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2019 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.25.2018
WZP.6721.12.2017    

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, 
w rejonie ulic: Bukowskiej i Skórzewskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) 
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go w Wysogotowie, w rejonie ulic: Bukowskiej i Skórzewskiej wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 marca 2019 
r. do 29 marca 2019 r., w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:30.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 
kwietnia 2019 r. 

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

WZP.6721.33.2018
     

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Batorowie po-
między drogą ekspresową S11 a ul. Brzask

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 
z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nu w Batorowie pomiędzy drogą ekspresową S11 a ul. Brzask wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 lutego 2019 
r. do 27 marca 2019 r., ul. Poznańska 115 (budynek A), pokój 13, 
w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego odbędzie się 18 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 16:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi 
należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i na-
zwiska / nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy. Jako wniesione na piśmie uzna-
je się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pu-
bliczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.), opatrzo-
ne kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpi-
sem zaufanym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - budynek A, pokój 13 - oraz skła-
dać uwagi do wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępo-
wania w tej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 
kwietnia 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.
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Już po raz szósty odbędzie się Bieg Unijny w Przeźmiero-
wie. Jak co roku 1 maja uczestnicy będą mieli do pokona-
nia 10-kilometrową trasę wiodącą ulicami Przeźmierowa. 

Wystartują o godz. 11.00, a na ukończenie biegu będą mieli 
90 minut. Start i meta zlokalizowane będą przy hali sportowej 
OSiR w Przeźmierowie. Na mecie wszyscy, którzy ukończą 
bieg otrzymają pamiątkowy medal. Na zwycięzców w klasy-
fikacji open kobiet i mężczyzn będą czekać nagrody rzeczowe 
i finansowe. Nagrodzeni zostaną również najszybsi w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych. Zapisy rozpoczną się 18 lu-
tego. Można ich dokonać za pośrednictwem strony www.cza-
snachip.pl do 27 kwietnia lub do wyczerpania limitu miejsc. 

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Tarnowo Pod-
górne. 

~ Ania Lis

W rozgrywkach 39. Pucharu Burmistrza Gostynia 
w kręglarstwie klasycznym na wysokości zadania 
stanęły zawodniczki KS Alfa Vector Tarnowo Pod-

górne. Do finału rozgrywek awansowały cztery spośród sied-
miu startujących. Trzecie miejsce zajęła Marta Strzelczak, pią-
te – Joanna Sadłocha, szóste – Liwia Strzelczak oraz dziesiąte 
– Izabela Torka. W gronie finalistek znalazła się również Bar-
bara Gandecka z OSiR Vector Tarnowo Podgórne, która zajęła 
miejsce tuż za podium. W kategorii mężczyzn na dziesiątym 
miejscu uplasował się Tomasz Masłowski, dwunastym – Mar-
cin Grzesiak, trzynastym – Dawid Strzelczak i na piętnastym 
– Jarosław Bonk. Pozostali zakończyli swój start na elimina-
cjach. Puchar rozegrano w terminie 17-20 stycznia w Gosty-
niu, w ramach Grand Prix Polski w sezonie 2018/2019.

~ Ania Lis
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Po raz dziesiąty Wójt Gminy Tarnowo Podgórne przy-
znał stypendia sportowe dla zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajo-

wym lub międzynarodowym. 
- Cieszę się, że jako samorząd możemy wspierać sporto-

we pasje mieszkańców… Jesteśmy dumni z osiągnięć mło-
dych sportowców, którzy dzięki determinacji, konsekwencji 
i ciężkim treningom  promują również naszą gminę na krajo-
wych i międzynarodowych arenach – podkreślił Wójt Tadeusz 
Czajka. Uroczystość odbyła się 28 stycznia w budynku Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnym.  

W 2019 roku stypendia sportowe otrzyma 25 osób repre-
zentujących: UKS Baranowo i AZS UM Łódź (badminton), 
Klub Karate Samuraj, Klub Kolarski Tarnovia, KS Alfa Vector 
i OSiR Vector (kręglarstwo klasyczne), UKS Atlas Tarnowo 
Podgórne (taekwondo olimpijskie), WKS Grunwald Poznań 
i AZS Poznań (tenis ziemny) oraz Żeglarski Międzyszkolny 
Klub Sportowy Poznań i JACHT Klub Wielkopolski Poznań.  
Łączna kwota,  przeznaczona na ten cel w 2019 r. wyniosi po-
nad 90 tys. zł. ~ Ania Lis

Stypendia sportowe Bieg Unijny 2019

Na wysokości zadania
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Stałym punktem zimowej przerwy od nauki dla tancerzy 
z OSIR DANCE STUDIO Tarnowo Podgórne jest do-
chodzeniowy obóz taneczny. W drugim tygodniu ferii 

pod okiem instruktorów tancerze z różnych grup doskonalili 
swój taneczny warsztat w różnorodnych stylach tanecznych. 
Poza tym brali udział w zabawach integracyjnych oraz ćwi-
czyli kondycję potrzebną do intensywnej pracy w kolejnym 
półroczu, w którym nie zabraknie pokazów oraz turniejowej 
rywalizacji. Najbliższą, w której przyjdzie im wystąpić będzie 
Otwarty Turniej Tańca Nowoczesnego oraz akrobatyki rekre-
acyjnej Move 4Life „Serduszko dla Marcelinki”. Odbędzie się 
31 marca w hali sportowej OSiR w Przeźmierowie. Zachęcam 
do śledzenia wydarzenia strony OSiR Dance Studio Tarnowo 
Podgórne na facebook.com

~ Ania Lis

Sześć dni w Berlinie i trzy w Gent. Przez ten czas Filp 
Prokopyszyn, który od sezonu 2019 zasili szeregi KK 
Tarnovia Tarnowo Podgórne, rywalizował w torowych 

zawodach z cyklu Six Days Series i UCI International Belgian 
Trackmeeteing. W pierwszych z ww. w klasyfikacji generalnej 
startując w parze z Damianem Sławkiem zajęli drugie miejsce. 
Rywalizacja na berlińskim torze odbyła się w terminie 24-29 
stycznia.

O tym, co działo się na berlińskim torze podczas startów ko-
larz Tarnovii opowiada tak: - Sześciodniówka  w Berlinie była 
dla mnie kolejną cenną lekcją oraz miejscem do zbierania do-
świadczenia w madisonie. Zawody od pierwszego dnia układa-
ły się po naszej myśli. Mimo iż Damian brał udział w kraksie, 
to udało nam się nadrobić rundę, dzięki czemu zakończyliśmy 
pierwszy dzień na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej. 
To dało nam przysłowiowego „kopa” i drugiego dnia byliśmy 
bardzo mocno zmotywowani, żeby ponownie nadrobić rundę. 
Niestety w połowie zmagań Damian upadł i mocno się poobi-
jał. Już wtedy wiedzieliśmy, że jedziemy wyścig na „zero”, 
żeby tylko nie stracić. Jestem pełen podziwu dla niego, ponie-
waż udało mu się ukończyć wyścig pomimo tego, że był bar-
dzo poobijany i jego rower został połamany podczas upadku. 
Trzeci dzień to był nasz dzień! Szczęście nam dopisało i prze-
jechaliśmy wyścig bez przygód, wygraliśmy madisona i w kla-
syfikacji generalnej zbliżyliśmy się do liderów, tracąc tylko 4 
punkty. Przystępując do ostatniego wyścigu wiedzieliśmy, że 
będzie to bardzo zacięta walka. Cztery dni ścigania, a wszyst-

ko rozstrzygnęło się na ostatnim finiszu. W klasyfikacji ge-
neralnej ostatecznie zajęliśmy drugie miejsce. Jestem z tego 
wyniku bardzo zadowolony, bo pomimo wszystkich przygód, 
które nam się przydarzyły podczas tych kilku dni, pojechali-
śmy naprawdę bardzo doby wyścig. 

Kolejne zawody, które rozegrano w belgijskiej miejscowo-
ści Gent, odbyły się w pierwszy weekend lutego. Pierwszy 
sukces podczas tych zawodów przyszedł już w piątek. Filip 
wraz ze swoim kolegą z kadry Adrianem Kaiserą zajęli drugie 
miejsce w scratchu oraz czwarte w wyścigu punktowym. A 2 
lutego zawodnik KK Tarnovia uplasował się na piątym miej-
scu w konkurencji omnium Elity. Ostatniego dnia rywaliza-
cji Filip jadąc w parze ze Sławkiem Damianem zajął czwarte 
miejsce w madisonie.

~ Ania Lis
fot. Polski Związek Kolarski

OSiR Tarnowo Podgórne zaprasza do udziału w 5.Indywidualnym Sołeckim Turnieju kręglarskim, który zostanie roze-
grany 3 marca w Kręgielni Vector w Tarnowie Podgórnym. Wyniki zawodów będą wliczane do XV edycji Rankingu 
Sołectw. Regulamin dostępny na stronie www.osir.pl w zakładce Do pobrania – regulaminy.

~ Ania Lis

Filip na torze

Sołeckie kręgle

Ferie z tańcem
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Od ośmiu lat Bieg Lwa przyciąga tłumy nie tylko miesz-
kańców naszej gminy, choć Ci są dla nas najważniejsi. 
Zapewne w swoim kalendarzu masz już zaznaczony 

wielkim, czerwonym kółkiem weekend 18-19 maja. W tych 
dniach widzimy się na Biegu Lwa. Oczywiście wiemy, że po-
jawicie się całą rodziną bo, jak co roku, będą na Was czeka-
ły niezliczone atrakcje, a jedynym zmartwieniem będzie wy-
myślanie argumentów żeby przekonać dzieci do powrotu do 
domu bo zbliża się północ.  

Wiemy, że wielu Twoich znajomych myśli intensywnie 
o starcie. Początkujący i szybkościowcy ograniczą się zapew-
ne do potyczki z 10-kilometrową trasą Pogoni za Lwem, a wy-
trzymałościowcy wybiorą półmaraton. I właśnie na te dwa dy-
stanse TRWAJĄ JUŻ ZAPISY. Co więcej, w bardzo krótkim 
czasie od otwarcia listy zapisało się kilkaset osób co zwiastu-
je szybkie wyczerpanie się limitów. Warto przypomnieć, że 
w tym roku nasi biegacze wystartują w godzinach wieczor-
nych, co zapewne jest dla nich świetną wiadomością. Może Ty 
też się skusisz? Może przygotujesz się do startu i poznasz na 
własne oczy legendarną już atmosferę tworzoną przez tarnow-
skich kibiców? 

Myślisz pewnie co z lwiątkami? Spokojnie, zapisy dzieci ru-
szą dopiero w kwietniu, ale już teraz warto się do tego przygo-
tować, bo zapewne potrwają kilka minut. W tym roku również 
cała kwota wpisowego zostanie przeznaczona na leczenie i re-
habilitację naszego tarnowskiego Hubcia. 

Warto też przypomnieć co, oprócz jednych z najlepiej obsa-
dzonych biegów w Polsce, czeka Cię na Biegu Lwa? Z pew-
nością sporym wydarzeniem będzie mityng lekkoatletyczny 
rozgrywany na stadionie Tarnovii. Pięć niezwykle emocjonu-
jących konkurencji z kadrą polskich sprinterów. Poza tym bar-
dzo widowiskowe zawody drwali Lion’s Trophy z najlepszymi 
polskimi zawodnikami, zlot food trucków, koncert na dużej 
scenie. No i oczywiście EXPO Lwa, gromadzące tysiące go-
ści strefy aktywności organizowane przez ponad 40 firm. Jak 
zwykle będzie bardzo ciekawie, a już teraz zdradzimy, że dla 
chętnych będzie prawdziwy skok adrenaliny. COBRA Offroad 
czyli przeprawy terenowe po kilkumetrowych rampach i prze-
szkodach oraz tor Survival Race, na którym będziesz mógł 
ocenić swoją sprawność fizyczną. 

Czy wymieniać dalej argumenty za pojawieniem się na Bie-
gu Lwa? Niech wystarczą liczby. 2012 rok, Bieg Lwa ukoń-
czyło w sumie 760 zawodników z czego nieco ponad 30 to 
dorośli mieszkańcy naszej gminy. 2018 rok ukończyło 1596 
zawodników w tym ponad 230 naszych. Do tego Sztafety 
Szkolne, Sztafeta Pokoleń i Sztafety Firm oraz bieg niepełno-
sprawnych Tarson. Rozbiegaliśmy gminę! 

Dużym i nieocenionym wsparciem dla nas, oprócz miesz-
kańców, wolontariuszy, miejscowych firm i służb, jest Gmina 
Tarnowo Podgórne. 

Zapraszamy do zapisów na www.bieglwa.pl póki są jeszcze 
miejsca. ~ Piotr Modzelewski

Gdy kilka lat temu postanowiliśmy kontynuować trady-
cję triathlonową w Lusowie, zdecydowaliśmy, że zbu-
dujemy markę, która będzie rozpoznawalna na całym 

krajowym, triathlonowym świecie. Dziś możemy powiedzieć, 
że nam się udało! Limity miejsc wyczerpują się na wiele tygo-
dni przed startem. To spory sukces, biorąc pod uwagę liczbę 
tego typu wydarzeń oferowanych w całej Polsce. 

Dlatego teraz zachęcamy również Ciebie do spróbowania sił 
w tej niezwykle ciekawej dyscyplinie sportu. Dla osób, które 
w triathlonie stawiają pierwsze kroki mamy krótki dystans 1/8 
IRON MAN. Składa się na niego niecałe 500 metrów pły-
wania, 20 kilometrów na rowerze i na koniec finiszowe 5 km 

biegu. Bardziej wymagający jest dystans 1/4 IRON MAN. 
Do niego musisz się już solidnie przygotować. Jeśli masz za 
sobą przeszłość sportową, czujesz się na siłach, dobrze pły-
wasz i jeździsz na rowerze to nic nie stoi na przeszkodzie że-
byś spróbował. Masz jeszcze sporo czasu na treningi. Podej-
mujesz wyzwanie? 

Triathlon Lwa ma swój wyjątkowy klimat, który podkreśla-
ją zawodnicy wracający co roku do Lusowa. Na starcie staje 
800 dorosłych i setka dzieci oraz grupa niepełnosprawnych ze 
stowarzyszenia Tarson. Atutem jest również świetne zaplecze 
oferowane przez naszą gminę Tarnowo Podgórne, to właśnie 
jej zawdzięczamy duży udział w organizacji imprezy. 

Zapraszamy do ZAPISÓW na www.triathlonlwa.pl.
~ Piotr Modzelewski

Ruszyły zapisy na festiwal Biegu Lwa. 
Jesteś już na liście?

Zostań człowiekiem z żelaza  
– trwają zapisy do Triathlonu Lwa!
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Nie czekaj na mnie – ja nie wrócę,
nie spiesz się – ja poczekam.

Pani Krystynie Fabian, członkini Rady Sołeckiej, wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci męża 

śp. Ireneusza Fabiana

składam w imieniu mieszkańców Batorowa i swoim 
własnym

Mieczysław Szafrański

Koleżance Elżbiecie Biniek i Henrykowi Biniek
Serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Mamy i Teściowej

śp. Alicji Dolata

składają koleżanki i koledzy
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym

„Nie umiera ten,  
kto żyje w pamięci żywych”

17 stycznia 2019 roku zmarła nasza koleżanka

śp. Bożena Piłasiewicz

Mężowi i najbliższym wyrazy szczerego współczucia
składają koleżanki i koledzy Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Tarnowie Podgórnym 

Naszej koleżance Mariannie Leopold 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża 

Wacława Leopolda 

składają Koleżanki i Koledzy  
z Klubu Seniora Tarnowo Podgórne

Pani Elżbiecie Biniek i jej Rodzinie 
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Mamy

śp. Alicji Dolata
składa Sołtys Mieczysław Paczkowski, Radni i Rada 

Sołecka Baranowa 

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: 12.02.2019 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: Tarnowskie Lwy

DAM PRACĘ
• Gabinet Stomatologiczny w Prze-
źmierowie poszukuje do współpracy 
lekarzy stomatologów, rejestrator-
ki, asystentki i pomoce dentystycz-
ne. Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt tel. 505173870 Gabinet Sto-
matologiczny, Przeźmierowo, ul.Ryn-
kowa 75c (PASAŻ)

• Do prac brukarskich zatrudnię. 601 
84 77 78
• 
•  SZUKAM PRACY

• Specjalista z wieloletnim doświad-
czeniem poprowadzi kompleksowo 
kadry i płace firmy tel. 575 459 616”
• Wykonam wszystkie prace ogrodo-
we. Tel. 667 069 745.

• Zaopiekuję się dzieckiem lub dzieć-
mi w pełnym wymiarze godzin. Posia-
dam doświadczenie. Tel. 533-696-051
• Wykonam wszystkie prace ogrodo-
we. Tel. 667 069 745.
• Potnę drewno tel. 667-069-745
• Doświadczona Niania z doskonały-
mi referencjami - zaopiekuje się Two-
im Maleństwem. Niemowlęciem, ze 
względu na chęć długiej współpracy. 
Przeźmierowo, Baranowo, Wysogo-

towo, Batorowo, Pń Ogrody. Kocham 
dzieci, jestem uczciwa i kreatywna. 
Posiadam wyższe wykształcenie pe-
dagogiczne UAM. Pracuję za 20 zł/ 
godz. Zadzwoń teraz 501066460
• Kierowca kat C  z doświadczeniem 
wywrotka  szuka pracy  694-043 808
• Zaopiekuję się osobą starszą lub 
chorą w pełnym wymiarze godzin. 
Posiadam doświadczenie. Tel. 533-
696-051

PROJEKTY BUDOWLANE, ARCHITEKTONICZNE

601 726 802     arx.org.pl

DOMY, FIRMY, GARAŻE, HALE

Kupię działkę budowlaną  
w Tarnowie Podgórnym lub okolicy.

Tel.  602-377-247

DLA ALEXA TWÓJ   1%   MA OGROMNĄ MOC

Przekaż swój 1% podatku
pozwól Alexowi spełniać marzenia

www.naszalex.one.pl

W ROCZNYM ZEZNANIU PODATKOWYM PIT NALEŻY WPISAĆ:

Numer KRS:     0000186434    Cel szczegółowy 1%:   ALEX WOŹNIAK 137/W
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Firma Herlitz z siedzibą w Baranowie, ul. Szamotulska 2

Szukamy przez cały rok 2019 osób
do dorywczych 

prac pomocniczych w dziale produkcji 
Pełnoletni uczniowie, studenci, emeryci,

renciści mile widziani 
(umowa zlecenie, stawka godzinowa) 

sortowanie, pakowanie art. biurowych i szkolnych
praca w siedzibie fi rmy, lekka, częściowo siedząca

w pomieszczeniu przy/ i na hali produkcyjnej

kontakt telefoniczny: 61 650 11 02 lub 61 650 11 41

Aplikacje (CV wraz ze zdjęciem i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres e-mail: praca@pol-mak.com.pl
lub telefonicznie: 61 654 55 50. Informujemy, iż skontaktujemy się telefonicznie tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych  osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Poligrafi czny POL-MAK 
P.D. Makowiak sp.j. z siedzibą w Przeźmierowie przy ul. Słonecznej 6 zgodnie z rozporzą dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osó b 
fi zycznych w zwią zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zakład Poligrafi czny

POL-MAK
ZATRUDNI STRÓŻA

Opis stanowiska

•  Dozór i ochrona obiektu oraz 
terenu przynależnego do fi rmy,

•  Wykonywanie drobnych prac 
porządkowych, konserwatorskich,

•  Monitoring systemu alarmowego, 
pilnowanie porządku na terenie 
obiektu,

•  Ewidencja przepływu pojazdów 
na terenie fi rmy. 

Wymagania

•  Gotowość do podjęcia pracy 
w systemie zmianowym,

•  Solidność i zaangażowanie 
w wykonywaniu powierzonych 
obowiązków,

•  Dyspozycyjność i chęć podjęcia 
pracy od zaraz,

•  Dokładność, odpowiedzialność, 
uczciwość i sumienność,

• Wysoki poziom kultury osobistej,
•  Chętnie zatrudnimy emerytów/

rencistów.

Oferujemy

•  Stabilne zatrudnienie w fi rmie 
o ugruntowanej pozycji rynkowej 
w oparciu o umowę o pracę,

• Miłą atmosferę pracy,
• Praca w systemie zmianowym,
• Atrakcyjne wynagrodzenie,
•  Benefi ty pozapłacowe: opieka 

medyczna LuxMed, karta 
Multi Sport, bony świąteczne.

Karlik Spółka Jawna
zatrudni do salonu samochodowego

w Baranowie na stanowisko:

Dozorca
Wymagania: 

• odpowiedzialność za powierzone obowiązki
• umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
• umowa zlecenie / umowa o pracę
• atrakcyjny system wynagradzania
• prywatną opiekę medyczną
• miłą atmosferę

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
662-145-900

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00
Aplikację prosimy wysyłać na adres: e-mail:  rekrutacja@

karlik.poznan.pl  lub
Grupa Karlik Spółka Jawna, Baranowo, ul. Poznańska 30, 

62-081 Przeźmierowo

Wyprzedaż garażowa
mebli, lamp

narzędzi ogrodowych itp.

tel. 606 661 104

Kontakt: 607 665 684

Zatrudnię pracownika ochrony
z orzeczeniem o niepełnosprawności
na obiekt przemysłowy w Tarnowie Podgórnym

Poszukujemy osób na stanowisko:

MAGAZYNIER-MONTAŻYSTA
Miejsce pracy: PRZEŹMIEROWO, ul. Graniczna 58 A

OBOWIĄZKI:
• Praca na magazynie gotowych okien PVC,
• Przygotowywanie okien i dodatków do transportu,
• Załadunek okien na auta,
• Rozładunek i przyjmowanie dostaw,
• Montaż rolet oraz dodatków

WYMAGANIA:
• Umiejętność pracy zespołowej,
•  Mile widziana znajomość technologii produkcji stolarki,
•  Uprawnienia do obsługi wózka widłowego będą 

dodatkowym atutem
OFERUJEMY

• umowę o pracę w stabilnej � rmie,
• premia uznaniowa,
• jednozmianowy, ośmiogodzinny wymiar pracy,
• przyjazną atmosferę

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod 
numerem telefonu 693 416 439

lub ewentualny kontakt mailowy adam@jmeximfenetres.eu

Jesteśmy stabilną fi rmą z branży meblarskiej, posiada-
jąca ugruntowaną pozycję w dziedzinie kompleksowe-
go wyposażania biur. Dążymy do tego, żeby oferować 
więcej niż meble. Obecnie poszukujemy kandydatów 
na stanowisko:

MAGAZYNIER
Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne

Twoje zadania:
•  odbieranie i magazynowanie wyrobów gotowych z produkcji i towarów handlo-

wych od dostawców   zewnętrznych,
• kompletowanie towaru pod wysyłki,
• przygotowywanie towaru do wysyłki oraz załadunek auta
• utrzymywanie obszaru magazynu w jak najwyższej czystości i porządku,
• dbałość o powierzony sprzęt i urządzenia
Twoje korzyści:
• samodzielna praca w przyjaznej atmosferze i wspierającym się zespole,
• praca w systemie jednozmianowym
• stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
Twój profi l:
• cechy charakteru: uczciwość, dokładność, zaangażowanie i komunikatywność
• odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
• umiejętność pracy w zespole

Jeśli chcesz wziąć udział w procesie rekrutacyjnym wystarczy nam Twoje CV. Prześlij je  na adres olga.sobczak@balma.com.pl
W wysyłanych aplikacjach prosimy o zamieszczenie klauzuli: 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BALMA SA z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 167, 
w celach rekrutacyjnych, w tym w celu przysyłania przez ww. podmiot korespondencji związanej z procesem rekrutacyjnym na mój adres 
e-mail wskazany w formularzu oraz na otrzymywanie informacji związanych z procesem rekrutacyjnym drogą elektroniczną.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Przyjmuję do wiadomości, że moja zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie, a także posiadam dostęp do 
moich danych osobowych.
4. Zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobo-
wych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

do sprzątania
Term

w Tarnowie Podgórnym

Zatrudnimy osoby

tel. 61 222 60 50
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DO WYNAJĘCIA 

tel. 661 590 360

Pomieszczenia po Warsztatach
Terapii Zajęciowej ROKTAR 

od X.2019 r., Baranowo Wspólna 5

Na zamówienie
realizujemy sprzęt �rm:
Okuma, Berkley, Mitchel,

Abu Garcia, DAM, Shimano

Sklep Wędkarski

FELIKS
Lusówko, ul. Tarnowska 61

POLECA
w sezonie 2019
Nowości �rm:

Jaxon, Mistrall, York,
Dragon, Savage Gear

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

RMTar

M o s k i t i e r y
ROLETY

Naprawa

Produkcja
Modernizacja

Beatex
Clean System Proffesional
Firma Beatex to firma sprzątająca 
która z przytupem wchodzi na Polski 
rynek otoczona przez doświadczone 
osoby w zakresie profesjonalnego 
sprzątania w biurach, szkołach, 
firmach, domach, gabinetach.

Zainteresowanych proszę o kontakt:
tel.  728 917 826
e-mail:  becia71m@o2.pl

Zapewniamy
najważniejsze rzeczy:

• Estetykę
• Zadowolenie
• Dbałość
• Konkurencyjne ceny

Dla pierwszych klientów z tego 
ogłoszenia - 15% przez 3 miesiące.

Sprzedam
atrakcyjne trzypokojowe
mieszkanie w Kaźmierzu

I piętro, 63m2

tel. 722 772 405

Sprzedam maszyny do szycia,
deskę do prasowania z odsysaniem pary,

żelazka, wytwornicę, overlok 4 i 5 nitkowy

tel. 606 661 104

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

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

Przeźmierowo lub okolice

KUPIĘ
działkę A.G. ok. 2000 m2 

lub działkę A.G. z halą ok. 500 m2

może być do remontu

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

www.dd-swiatkuchni.pl

KUCHNIE
SZAFY WNĘKOWE

GARDEROBY
ŁAZIENKI

MEBLE BIUROWE

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

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488

Sprzedam
działkę budowlaną
w Sadach - 1185 m2

tel. 722 772 405

				

																

 

TORT-ULA
TORTY 
ARTYSTYCZNE  

I INNE 
SŁODKOŚCI 
WWW.TORT-ULA.PL	

TEL.501-320-572 

MADZIA788@GAZETA.PL 

NASIONA TRAWY

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

ARETA
KOSTRZEWA CZERWONA GAZONOWA

wysiew nasion: 1kg na 30-40 m2
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N AU K A  J A Z DY
• elastycznie • sprawnie • skutecznie •

tel. 694 99 88 21

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
515 514 211

CAŁOROCZNA PIELĘGNACJA OGRODU
ZADZWOŃ – 512-414-805

- szpachlowanie, malowanie
- tapetowanie
- montaż paneli
- płytki kompleksowe
- montaż płyt gipsowych
- inne

Usługi
remontowo - wykończeniowe

tel. 609-778-909
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Pokoju dla miłej
Ukrainki szukam
Baranowo, okolice

604 372 440

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

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

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)

Dom w Rokietnicy 
szeregowy 168/240

SPRZEDAM - 560 000,-
691 369 344
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MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

61 814 15 35
695 925 277

Polub nas na       /GlamourDaySpaPrzezmierowo/

DAY SPA

Co miesiąc nowe promocje! 

ul. Rynkowa 92,
Przeźmierowo

GLAMOUR

Egzotyczne masaże i rytuały

Zabiegi laserowe, medycyna estetyczna

Kuracje odchudzające i odmładzające

Wszystkim Klientom

Sklepu
Hubertus 

dziękuję za 
wspólne 26 lat

M. Czarna
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BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

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

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

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

WELTENWELTEN

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

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE 
TEL: 502 315 302
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GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY
MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 100B

TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200

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

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

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

Oferta dla Inwestorów, Developerów, Zarządców Nieruchomości i innych

BIURO
OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,

DORADZTWO KREDYTOWE
LICENCJA ZAWODOWA NR 7225 

62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228    61 814 63 13
www.dobrzenieccynieruchomosci.pl

Gabinet Psiej Urody

Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami

ZAPISYTELEFONICZNE

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

ZAPRASZAMY

DO SALONU!

Smochowice, 
ul. Kościerzyńska 9,
tel. 796 127 287

Pizzeria i Restauracja włoska

Danie dnia 
+ zupa

20 złul. Łanowa 2, 
Przeźmierowo

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

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!
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Oszczędź sobie nieprzyjemności
i zachowaj tylko piękne

wspomnienia.

Sprawdź naszą ofertę!

Przyjęcia okolicznościowe,
Catering, Komunie, Wesela,

Restauracja, Noclegi.

www.przylesie.pl
Telefon: 61-8-147-809

Brudne naczynia
demotywują
po imprezie?

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% 603 635 878www.ekodom21.pl

MYCIE OKIEN

E
ko

D
o

m
 
2
1

tel: 603 635 878tel:USŁUGI SPRZĄTANIA
MYCIE OKIEN

E
ko

D
o

m
 
2
1

tel:

USŁUGI SPRZĄTANIA
www.ekodom21.pl 603 635 878
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 kompleksowe rozwiązania dla wszystkich rodzajów dachów             

 różnorodny asortyment renomowanych producentów pokryć 
dachowych i fasadowych 

 fachowe doradztwo i bezpłatna wycena 

 współpraca z najlepszymi wykonawcami 

 usługi blacharskie - gięcie i profilowanie blach 

 

 

 

 

 

    Zapraszamy również  do mini marketu budowlanego 

 

 wszystko dla majsterkowiczów 

 wynajem i sprzedaż profesjonalnych narzędzi 
budowlanych 

 artykuły dla budowlańców, dekarzy, cieśli, blacharzy 

 chemia budowlana, lazury, impregnaty 

tel. 508 328 276 

 

 

 

 UL. SOWIA 13 E 

62-080 TARNOWO PODGÓRNE 

tel.  61 848 96 90, 61 841 72 02 

www.dek-pol.com.pl 

ul. Sowia 13E
62-080 Tarnowo Podgórne

tel. 61 848 96 90, 61 841 72 02
www.dek-pol.com.pl
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GEODETA
607 644 710

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

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

Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew

STUDIO PIELEGNACJI ZWIERZĄT

tel. 695 621 721
ul. Szamotulska 26 j, 62-081 Baranowo umów wizytę już dziś!

www.facebook.com/petspaboutique/
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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 czwartki
od godz. 15.00

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

www.twojdietetyk.org

dr hab. Magdalena
Człapka-Matyasik

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

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

WYKONANIE
I NAPRAWA

PROTEZY
ZĘBOWE

PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej

Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

• od poniedziałku do soboty •

LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

Spirometria na miejscu

GABINET
STOMATOLOGICZNY

i prywatnie

Baranowo, ul. Szmaragdowa 9
(os. Rubinowe)

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

MAŁGORZATA ZAWISTOWSKA

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

www.leczeniebolowglowy.pl

PORADNIA NEUROLOGICZNA
LECZENIA BÓLÓW GŁOWY

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

Poznań-Smochowice, Nowy Tomyśl
Leczenie migreny toksyną botulinową

   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

 

 

   
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 
 

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

Signum Gabinety Lekarskie 
Skórzewo, ul. Poznańska 82B/11

tel. 61 814 37 38

DERMATOLOG
WENEROLOG
DR N. MED. ANNA NENEMAN

BADANIA 
KIEROWCÓW
Lekarz medycyny pracy 
Badania profilaktyczne

i sanitarne

Poznań, ul. Sianowska 151A

tel. 519 42 14 86

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ
www.malgorzataremlein.pl

WIZYTY DOMOWE
607-037-274

SPECJALISTA
PEDIATRA I NEONATOLOG
lek. med. Wiesława Dzieciątkowska - Hibner

SCHODY BETONOWE
WYKONUJĘ

691 369 344
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www.stomatologialusowko.pl

Zapraszam
Małgorzata Zajdler

lekarz dentysta

tel. 733 353 483

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

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
Przyjmujemy zapisy na ziemniaki sadzeniaki.

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SCh
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
WĘGIEL

WĘGIEL BRUNATNY
MIAŁ

ECO GROSZEK

PALIWO

• dowóz bezpłatny
   od 1 tony na terenie 
   gminy
• również węgiel 
   w workach, drewno 
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MASZ POMYSŁ

 - ZGŁOŚ GO!

BUDŻET
INICJATYW 

SPOŁECZNYCH

szczegóły: www.tarnowo-podgorne.pl/budzet-inicjatyw-spolecznych/

do 1 marca 2019 r. 

II edycja:  2019 

Więcej na str. 12


