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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. 9.00-11.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

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

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX – Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA – Przeźmierowo

61 814 20 41

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

668 694 962
668 694 963

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

61 814 64 30

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

800 909 909

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

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

887 853 689 
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831 

Agencja Pocztowa  
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51 
801 333 444

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

61 814 69 52

112 Szanowni Państwo!
Przed nami ciekawy czas. Najpierw Bieg Lwa – w tym 

roku, po raz pierwszy, będzie to wydarzenie dwudnio-
we. 18 i 19 maja atrakcji będzie mnóstwo - biegajmy, 
kibicujmy, aktywnie wspólnie spędzajmy czas. Cieka-
wie zapowiada się Mityng Lekkoatletyczny, w którym 
wystartują rekordziści, mistrzowie Polski i Świata.

Tydzień później spotkajmy się przy urnach wybor-
czych – 26 maja głosujemy w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego.

Początek czerwca to ciąg dalszy naszych ciekawych 
gminnych wydarzeń. 2 czerwca, w ramach gminnych 
obchodów Święta Wolności, wystąpi „Mazowsze” – 
wstęp jest wolny, natomiast zapraszamy po odbiór bez-
płatnych wejściówek. Potem najważniejsza kulturalna 
impreza w naszym kalendarzu – Dni Gminy! Będzie 
Cleo, Varius Manx z Kasią Stankiewicz, ale również 
nasi lokalni artyści. 

Szczegóły wewnątrz numeru, zapraszam do lektury! 
Do zobaczenia na naszych imprezach!

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Dyżur Przewodniczącej RG
Przypominamy, że zmieniły się czwartkowe godziny 

dyżurowania Przewodniczącej Rady Gminy Krysty-
ny Semby – nowe to 9.00-11.00. Bez zmian pozosta-

je dyżur poniedziałkowy w godz.15.00-17.00. Zapraszamy do 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96 (bud. B). 

Natomiast dyżury w Filii w Przeźmierowie odbywają się w każ-
dy 1. i 3. poniedziałek miesiąca, w godz. 13.00 – 15.00. Pełni je 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Julian Kiełczewski.  ~ ARz

76. Akcja honorowego 
krwiodawstwa

18 maja (sobota), w godz. 8.00 – 16.00
mała sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 1,  

ul. Szkolna 5, Tarnowo Podgórne

Zapraszamy wszystkich chętnych, również tych, którzy 
chcieliby oddać krew po raz pierwszy. Podczas akcji 
będzie można zapisać się do banku dawców szpiku. 

Akcję organizuje Stowarzyszenie Dar Serc. Projekt jest 
współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.  ~ ARz

Mammografia w Swadzimiu

Mieszkanki naszej Gminy zapraszamy do udziału 
w bezpłatnych badaniach mammograficznych w ra-
mach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykry-

wania Raka Piersi. Badanie odbędzie się 24 maja w mammobu-
sie w Swadzimiu przy markecie Auchan, ul. św. Antoniego 2.

Zapraszamy Panie w wieku 50 - 69 lat (badanie przysługuje 
co 2 lata). Panie, które nie są objęte programem (powyżej 35 
roku życia), mogą wykonać badania odpłatnie w cenie 150 zł.

W celu rejestracji należy zadzwonić pod numer telefonu 61 
222 37 00 lub 61 222 37 01. Rejestracja czynna od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.  ~ JZ
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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

Wojewoda przyznał, Premier wykreślił
We wrześniu 2018 r. Wojewo-

da Wielkopolski przeprowadził 
nabór wniosków do Programu 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej. Jako Gmina złożyli-
śmy wniosek na dofinansowanie budowy 
obwodnicy Tarnowa Podgórnego.

Do oceny zgłoszonych propozycji Wo-
jewoda powołał 6-osobową Komisję, 
reprezentującą instytucje wojewódzkie. 
20 marca 2019 r. podczas spotkania w 
Urzędzie Wojewódzkim zaprezentowa-
no ocenę poszczególnych zadań. Wiel-
kopolski Urząd Wojewódzki przedstawił 
zarówno listę podstawową (34 zadania), 
jaki i listę rezerwową (15 zadań). Tar-
nowska obwodnica znalazła się na 30 (!) 

miejscu listy podstawowej (z liczbą 15,5 
pkt) co oznaczało, że jest w grupie pre-
miowanej dotacją.

Prezentowane dokumenty 1 marca br. 
celem zatwierdzenia trafiły do Ministra 
Infrastruktury oraz (jak się później oka-
zało) do Kancelarii Premiera. Dotych-
czas „Warszawa” bez uwag zatwierdza-
ła projekt podziału dotacji, przedkładany 
przez Wojewodę. Niestety tym razem sta-
ło się inaczej. W Ministerstwie i Kance-
larii Premiera dokonano wielu niczym 
nieuzasadnionych zmian. W ten sposób 
z listy podstawowej na koniec listy re-
zerwowej wyrzucono m.in. wnioski Tar-
nowa Podgórnego oraz Czerwonaka. 
Co więcej ogłoszone listy nie zawierają 

punktacji. Można zatem domniemywać, 
że jest to ocena uznaniowa.

Uważam, że takie postepowanie jest 
nierzetelne. Zwrócę się o jego ocenę do 
Sądu Administracyjnego. Ponadto jest 
ono w sprzeczności z głoszonymi przez 
Premiera Mateusza Morawieckiego de-
klaracjami o tym jak ogromne środki 
chce przeznaczyć na drogi samorządo-
we. Premier nie dość, że nie zwiększył 
dofinansowania w Programie, to jeszcze 
gminom, które zostały zakwalifikowane 
w oparciu o wcześniej ustalone zasady, 
zabrał dofinansowanie.

To niegodziwość.
~ Tadeusz Czajka 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Lada dzień rozpoczną się prace związane z 
budową wschodniej obwodnicy Tarnowa 
Podgórnego. 8 maja Wójt Tadeusz Czajka 

oraz wykonawca wyłoniony w przetargu – firma 
AGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgór-
nym, podpisali umowę na budowę wschodniej ob-
wodnicy Tarnowa Podgórnego. Wartość inwestycji 
wynosi 6 617 027,43 zł brutto. Umowa przewiduje 
termin wykonania robót do 30 września 2019 r. 

– Rozpoczynamy to zadanie mimo braku dofinan-
sowania, ponieważ oczekuje ono na realizację od 
ubiegłego roku. – zapewnia Tadeusz Czajka. – Uru-
chomienie procesu inwestycyjnego nie blokuje nam 
możliwości odwołania od decyzji Premiera w Są-
dzie Administracyjnym.

O szczegółach związanych z inwestycją,  
w tym planowanych zmianach w organizacji ruchu, 
informować będziemy na bieżąco. ~ JZ

Tarnowo Podgórne  
jednak z nową 
obwodnicą



4    | sąsiadka~czytaj | maj 2019

~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

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

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

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

Trwa opracowanie koncepcji przebudowy ul. Platynowej

Batorowo
Rozpoczęto opracowanie dokumentacji dla budowy 
chodnika w ul. Batorowskiej

Zamontowano dodatkowe siatki za bramkami na boisku

Ceradz Kościelny
Trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy bu-
dowy kolejnego etapu chodnika w ul. Kalwowskiej 

Podpisano umowę na remont szkoły podstawowej 

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

Trwa projektowanie ul. Orła

Chyby
Trwa opracowanie projektu przebudowy ul. Kasztano-
wej 

Przygotowanie do poszerzenia wyjazdu z ul. Szkolnej

Góra
Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy budowy II 
etapu do Tarnowa Podgórnego

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

Lusowo
Trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy 
przebudowy ul. Truflowej

Lusówko
Zakończono 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

Trwa opracowywanie dokumentacji na rozbudowę pla-
cu zabaw na os Rozalin

Trwa projektowanie ul. Rejsowej i części ul. Wioślarskiej

Przeźmierowo
Trwa przebudowa szkoły podstawowej

Trwa budowa ul. Dolina (od ul. Łanowej do ul. Leśnej)

Najbliższe imprezy  
na Torze Poznań

To już 40 lat, jak Automobilklub Wielkopolski realizuje działania na rzecz roz-
woju sportu, w tym motorowego na terenie Toru Poznań. Położenie obiektu 
w bliskości miasta, lotniska Poznań-Ławica oraz autostrady A2, a także jego 

malownicze otoczenie i warunki techniczne sprawiają, że miejsce to jest cenione 
i coraz częściej kojarzone z aktywnością, nie tylko motorową. Świadczą o tym cho-
ciażby coraz to nowe inicjatywy realizowane na Torze Poznań, jak: biegi integracyj-
ne osób niepełnosprawnych, duathlon, treningi i wyścigi kolarskie (również niewi-
domych i słabowidzących), treningi i pikniki wrotkarskie, etc. To ogromny powód 
do dumy, że prospołeczny charakter tego wyjątkowego obiektu jest wykorzystywany 
przez różne grupy sympatyków aktywnego wypoczynku. 

Już niebawem, w dniach 17-19 maja 2019 r., do walki o cenne punkty i miej-
sca na podium staną zawodnicy Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Pol-
ski i Pucharu Polski.

Z roku na rok Automobilklub Wielkopolski coraz restrykcyjniej podchodzi do 
kwestii respektowania przez uczestników imprez organizowanych na Torze Poznań 
dopuszczalnych norm hałasu, starając się tym samym minimalizować związany 
z hałasem dyskomfort życia okolicznych mieszkańców. Służą temu przede wszyst-
kim pomiary głośności pojazdów przed i w trakcie imprezy, skutkujące wyklucze-
niem z udziału w zawodach w przypadku naruszenia obowiązujących zasad.

Automobilklub Wielkopolski, jako stowarzyszenie z ponad 95-letnią tradycją, to 
nie tylko sport, to również turystyka motorowa. Organizując liczne zmagania rajdo-
we, dla osób, które nie posiadają licencji zawodniczych, a chcących zasmakować ry-
walizacji, staramy się zaszczepić pasję do motoryzacji opracowując rajdowe trasy tak, 
aby pokazać piękno Wielkopolski. Oprócz atrakcyjnej trasy, pokonywanej z zacho-
waniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego, uczestnicy rajdów zmagają 
się również z próbami sprawnościowymi, oceniającymi ich sprawność za kierownicą,  
czy bardziej rozrywkowymi, jak np. slalom na dziecięcym rowerze biegowym.

Przedsięwzięć realizowanych przez Automobilklub Wielkopolski można wymie-
niać bez liku, a ich kalendarz na sezon 2019 dostępny jest na stronie internetowej 
www.aw.poznan.pl 

Do zobaczenia na rajdowych trasach Wielkopolski!
Do zobaczenia na Torze Poznań!

~ red. Automobilklub Wielkopolski

III Biesiada u Sąsiada 2019 
Z muzyką i tańcem dookoła świata

8 czerwca 2019, ul. Jarzębinowa, Przeźmierowo

8.00 - 14.00 Zawody wędkarskie na 
stawach w Baranowie połączone z 
jubileuszem 65-lecia PZW Tarnowo 
Podgórne
19.00  Animacje 
19.20  Oficjalne otwarcie
19.25  Can-Can - taniec
19.35  Animacje 
19.50  DJ Edek
20.30  Country Show – taniec
20.35  Animacje 
21.15  DJ Edek + animacje 

22.00  Disco Polo Show + animacje 
22.45  DJ Edek
23.30   Bollywood Show taniec + 

konkurs taneczny
00.00  DJ Edek

Zapraszamy – wstęp wolny!

Projekt „Biesiada u Sąsiada” został 
zgłoszony przez Ireneusza Rembal-
skiego i zwyciężył w I edycji Budżetu 
Inicjatyw Społecznych 2019 r.
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~ aktualności

Za nami Dzień Bibliotekarza oraz 
Bibliotek. Życzenia dla pracow-
ników Biblioteki Publicznej 

Gminy Tarnowo Podgórne oraz jej Filii 
złożył Wójt Tadeusz Czajka na spotka-
niu w Urzędzie Gminy.

– Cieszę się, że nasze Biblioteki są 
dzisiaj miejscem międzypokoleniowych 
spotkań czytelników z różnymi działami 
literatury. Jestem wdzięczny za zachę-
canie najmłodszych do udziału w roz-
mowach z autorami i ilustratorami czy 
w warsztatach literackich – powie-
dział Wójt Tadeusz Czajka na spotka-
niu z bibliotekarkami. – Dziękuję także 
za zapewnianie dostępu do ciekawych 
książek, wydawanych zarówno w trady-
cyjnej, papierowej formie, jak i publiko-
wanych na nowoczesnych nośnikach.

~ JZ

W środę, 8 maja, w samo po-
łudnie Wójt Tadeusz Czajka 
spotkał się z przedstawicie-

lami jednostek Ochotniczej Straży Po-
żarnej z terenu naszej Gminy. Okazją 
do tego spotkania był obchodzony co 
roku 4 maja Dzień św. Floriana, patrona 
strażaków. 

– Bycie strażakiem dzisiaj to wciąż 
niezwykłe wyzwanie, zaszczyt, ale też 
i obowiązek – mówił Wójt Tadeusz 
Czajka.

By nadążyć za współczesnymi wy-
zwaniami i zagrożeniami strażacy mu-
szą nieustannie pracować nad sobą 
i doskonalić swoje umiejętności. Wójt 
podkreślił, że dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu i poświęceniu w służbie, na-
sze jednostki są dziś jednostkami nowo-
czesnymi i cieszącymi się społecznym 
zaufaniem wśród mieszkańców, a także 
uznaniem wśród kolegów z jednostek 
Państwowej Straży Pożarnej. Możliwe 
jest to również dzięki wsparciu Gminy 
w zakresie wyposażania w najwyższej 
klasy sprzęt ratowniczy, gwarantujący 
skuteczne, i co ważniejsze, bezpieczne 
działanie ochotników, 

Jak podczas wszystkich obchodów 
Dnia Strażaka, Wójt wręczył druhnom 
i druhom upominki mające praktyczne 
zastosowanie w czasie wypełniania ich 

obowiązków. W tym roku były to wier-
tarka, walizki narzędziowe oraz myjka 
ciśnieniowa. Każda jednostka otrzymała 
również album „W jedności siła” wyda-
ny w 100-lecie odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Taki sam album z ser-
decznymi podziękowaniami od Wójta 
otrzymał również Marian Walczak, wie-
loletni naczelnik oraz prezes jednostki 
OSP w Lusowie. W trakcie spotkania 
druhowie podzielili się z Wójtem swo-

imi spostrzeżeniami, dotyczącymi ich 
codziennej służby i pracy.

Kończąc spotkanie Wójt życzył 
wszystkim druhnom i druhom, by peł-
niona przez nich służba przynosiła sa-
tysfakcję z dobrze wypełnionych obo-
wiązków i ludzką wdzięczność. 

~ JZ

Podziękowaliśmy strażakom z okazji ich święta

Życzenia dla Bibliotekarek
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~ aktualności

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

Ogłoszono przetarg na przeniesienie stacji transforma-
torowej i likwidację kolizji w związku z przyszłą budową 
Centrum Integracji Obywatelskiej

Sady
Otwarto oferty w przetargu na wybór wykonawcy prze-
budowy ul. Malwowej – I etap

Swadzim
Trwa projektowanie dróg osiedlowych

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

Przygotowanie II przetargu na rewitalizację Pałacu 

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

Trwa budowa kortów tenisowych

Wybrano wykonawcę przebudowy ul. Malwowej i Pl. 
Margaretek

Unieważniono przetarg na wybór wykonawcy budowy 
alei pieszo-rowerowej Park 700-lecia – Termy

Podpisano umowę z wykonawcą wschodniej obwodnicy

Wysogotowo
Trwa projektowanie ul. Pszennej i Batorowskiej

Pozostałe
Trwa budowa Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo 
Podgórne 

Trwa budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Sprawdź, 
co się dzieje 

w Twojej 
miejscowości

15 maja 2019 r. mija termin płatności:
 - II raty podatku od nieruchomości,
 - II raty podatku rolnego,

  - II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niezapłacenie podatku lokalnego w ustawowym terminie jest zaległością podat-

kową i podlega egzekucji wraz z należnymi odsetkami. Stawka odsetek od zaległo-
ści podatkowych w stosunku rocznym wynosi 8,00% kwoty zaległości w skali roku. 

W przypadku otrzymania upomnienia do zapłaty pozostaje – poza zaległością po-
datkową – kwota odsetek od zaległości podatkowych oraz koszty upomnienia 11,60 zł.

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego (łącznego zobo-
wiązania pieniężnego) dokonywać można również u Sołtysa danej miejscowości.

Podatek lokalny można również uregulować w Kasie ING Bank Śląski, która jest 
czynna w siedzibie Urzędu Gminy (w budynku C) w poniedziałek w godz. 11.00-
16.00, od wtorku do czwartku w godz. 11.00-15.00, a w piątek w godz. 11.00-14.00. 
Za tę czynność nie jest pobierana prowizja.  ~ A.W.

W Batorowie wiosna w pełni

W niedzielne popołudnie Seniorzy z Batorowa spotkali się na corocznej im-
prezie, która stała się już naszą tradycją. Przemiłą i radosną atmosferę 
uprzyjemniały rytmiczne melodie, które porwały wszystkich do tańca. 

Była to również okazja do spotkania w gronie sąsiadów oraz zaplanowania kolej-
nych spotkań w tym sympatycznym gronie. Dziękujemy wszystkim za przybycie 
i miłą zabawę, a naszym drogim Seniorom życzymy dużo zdrowia i energii na co 
dzień. 

~ Sołtys i Rada Sołecka Batorowa

Wydział Podatków Lokalnych 
przypomina

Uwaga Chyby! Zaproszenie!

Zapraszamy dzieci z Chyb na Dzień Dziecka. 1 czerwca 2019 r. o godzinie 
12.00 spotykamy się przy molo w Chybach. Jak co roku będzie dużo niespo-
dzianek i dobrej zabawy. Zapraszamy

~ Sołtys Chyb Ewa Jurasz i Rada Sołecka
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27 kwietnia Sołtys z Radą Sołecką Tarnowa Podgór-
nego zorganizowali dla mieszkańców wiosenny in-
tegracyjny rajd rowerowy. Uczestnicy tego wyda-

rzenia wyruszyli z parkingu przy Parku 700-lecia w Tarnowie 
Podgórnym, po czym przejechali przez Sady do Swadzimia. 
Pierwszy przystanek na tej trasie odbył się przed neoklasy-
cystycznym pałacem Plucińskich. Nieprzypadkowo budynek 
ten został wybrany na miejsce krótkiego postoju, gdyż powsta-
ły w 1910 r. jako siedziba ziemiańskiej rodziny Plucińskich 
w Swadzimiu, właśnie został wyremontowany przez aktualne-
go właściciela, Archidiecezję Poznańską. Wkrótce planowa-
ne jest otwarcie tego komercyjnego obiektu pod nową nazwą 
Kasztanowy Pałac w Swadzimiu. Następnie grupa na swych 
jednośladach udała się w kierunku Batorowa, aby z kolei wje-
chać na szlak rowerowy w stronę Lusowa. W pięknych oko-
licznościach przyrody roztaczającej się wokół Jeziora Lusow-
skiego wszyscy członkowie rajdu zatrzymali się, aby móc 
choć na chwilę napawać się tym niezwykłym widokiem. Le-
śna ścieżka rowerowa z Lusowa do Lusówka z małymi pod-
jazdami i zjazdami, którą kolejno przemierzali członkowie 
tego rajdu, dostarczyła im wielu wrażeń, ale przede wszystkim 
dużą dawkę świeżego powietrza. Na skrupulatnie zaplanowa-
nej trasie nie mogło zabraknąć zrewitalizowanego najstarsze-
go tego typu pałacu w Wielkopolsce – Pałacu Jankowice. Ta 
„perła” gminnej architektury w stylu klasycyzmu romantycz-
nego, zbudowana na przełomie XVIII i XIX wieku, z otacza-
jącym go parkiem to ostatni postój podczas tego rajdu. Nie 
chodziło o to, by się ścigać, ale by wspólnie spędzić wolny 

czas, dlatego w umiarkowanym tempie wszyscy szczęśliwie 
powrócili do Tarnowa Podgórnego, pokonując ponad 27 kilo-
metrów. Na uczestników rajdu czekał poczęstunek na boisku 
do piłki siatkowej plażowej położonym przy ul. Ogrodowej 
w Tarnowie Podgórnym. 

Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej Tarnowa Podgórne-
go na bieżąco można śledzić na Facebooku. Tam również za-
mieszczany jest katalog wydarzeń, jakie organizowane są dla 
mieszkańców Sołectwa. Z łatwością każdy może w nim zna-
leźć propozycję dla siebie. 

~ Barbara Przyjemska

Wiosenny Rajd Rowerowy

Szósty Bieg Unijny, który odbył się z okazji 15. rocznicy 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zgromadził 
rekordową liczbę uczestników. 1 maja spod hali OSiR 

w Przeźmierowie na dziesięciokilometrową trasę wybiegło 
276 osób. W tegorocznej edycji w kat. kobiet z czasem 37 min. 
29 sek. zwyciężyła Valentyna Kiliarska z LKB Rudnik. Dru-
gą kobietą, która przekroczyła linię mety, była Monika Stefa-
nowicz (37:35) z WKS Grunwald Poznań, a trzecią Aleksan-
dra Peisert (39:53) z Run Baby. Wśród mężczyzn zwyciężył 
Krzysztof Stefanowicz (Stefanowicz Running Academy), któ-
ry ukończył bieg z czasem 32 min. 21 sek. Drugi na mecie za-
meldował się Pavlo Veretskyi (32:56) z LKB Rudnik, a trzeci 
Przemysław Lasoń (33:43). 

W rywalizacji sołectw zwyciężyło Tarnowo Podgórne. Dru-
gie miejsce zajął Sierosław, a trzecie Przeźmierowo. Miejsca 
4-12 zajęły sołectwa: Rumianek, Jankowice, Lusówko, Barano-
wo, Kokoszczyn, Lusowo, Sady, Batorowo i Ceradz Kościelny. 

Jak co roku przed Biegiem Unijnym odbyła się rozgrzewka, 
którą przeprowadził instruktor z Klubu Fitness Piwnica pod 
Termami, a po biegu odbyło się losowanie nagród, których 
fundatorami byli: Teatr Nowy w Poznaniu, Tarnowskie Ter-
my, Bistro Dromader i Myjnia Samochodowa Nowaczewski. 
Nagrody dla zwycięzców kategorii open i wiekowych ufun-
dowała Gmina Tarnowo Podgórne, fabryka czekolady Mila-

no z Przeźmierowa, a bukiety pracownia Kwiatowe Inspiracje 
z Przeźmierowa. 

W imieniu organizatorów dziękuję salonowi Nissana Polo-
dy za udostępnienie samochodów oraz Komisariatowi Policji 
w Baranowie, jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Ce-
radza Kościelnego, Lusowa i Tarnowa Podgórnego oraz Stra-
ży Gminnej Gminy Tarnowo Podgórne. Bieg Unijny był pro-
jektem współfinansowanym przez Gminę Tarnowo Podgórne.

~ Ania Lis 

Rekordowa frekwencja
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W środku czerwca znów bawimy się całą Gminą na 
Dniach Gminy! Na scenie oczywiście same gwiaz-
dy, a obok występów artystycznych atrakcje dla ca-

łej rodziny. 
Obchody święta Gminy rozpoczniemy już 14 czerwca – 

w tym dniu na świeczniku pojawią się młodzi naszej społecz-
ności: od 16.00 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym 
odbędzie się konferencja „Rola młodzieży w budowaniu społe-
czeństwa obywatelskiego”, a po niej – uroczysta gala. Młodzie-
żowa Rada Gminy Tarnowo Podgórne uhonoruje osoby szcze-
gólnie zasłużone dla młodzieży: Młodego Artystę, Młodego 
Naukowca, Młodego Sportowca, Młodego Społecznika i Odda-
nego dla Młodych – to w ramach gali Młode Lwy 2019. Wstęp 
na te wydarzenia jest wolny – zapraszamy!

15 czerwca – wieczór z gwiazdami 
Tego dnia w Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym wystą-

pi plejada gwiazd z całej Polski, w tym wspaniali artyści z na-
szej Gminy. Zaczynamy o 16.45, by wręczyć nagrody za Turniej 
Mikstów – III Grand Prix Gminy Tarnowo Podgórne w Siat-
kówce Plażowej. Tuż potem na scenie pojawi się pierwsza ar-
tystka – Cleo. Od jej znakomitego występu w reprezentacji Pol-
ski na konkursie piosenki Eurowizji jej styl polubiło tysiące nie 
tylko młodych Polaków. Cleo to wokalistka, autorka tekstów, 
malarka i projektantka. Dziewczyna o niezwykłym, czarnym 
głosie, w jej wokalu usłyszymy nuty soul, gospel, r`n`b i hip 
hopu. Niesamowita jest jej sceniczna stylizacja – dzięki niej na-
zwana została pierwszą Słowianką Rzeczpospolitej. To właśnie 
piosenka „My Słowianie” – w duecie z Donatanem przyniosła 

jej sławę. Na swoim koncie ma krążek Hiper/Chimera (potrójna 
platynowa płyta), a kolejny album Bastet jeszcze przed sprzeda-
żą uzyskał status Złotej Płyty. Zapowiada się więc gorąca godzi-
na w słowiańsko – hip hopowych rytmach. 

Od 18.00 scenę przejmą Ruphert i Rico. Dwójka zabawnych 
gości naszej gminy zapewne rozbawi całe rodziny. Klauni Ru-

phert i Rico występują na dziesiątkach podobnych imprez w ca-
łej Polsce.

Dalej czarować nas będzie zespół Czarodzieje To MY 
(19.00)– laureaci konkursu Rozśpiewana Gmina. Zespół po-
wstał w listopadzie 2017 r. w Tarnowie Podgórnym. Inicjatorami 
były same dzieci. Początkowo skład zespołu tworzyła czwórka 
przyjaciół, którzy znali się już od przedszkola: Gabrysia i Kamil 
Marszał – wokal, Mateusz Dęga – perkusja, Mikołaj Kosmow-
ski – gitara. Teraz, dzięki Przemysławowi Kosmowskiemu, któ-
ry objął artystyczną opieką zespół na scenie zobaczymy grupę 
w poszerzonym składzie: Łukasz Grajewski – instrumenty kla-
wiszowe oraz Adam Burdyński – gitara basowa. Dzięki pełniej-
szemu brzmieniu, przed zespołem pojawiły się nowe możliwości 
zmierzenia się z bardziej wymagającym repertuarem. Dalej sce-
na wciąż będzie opanowana przez młodych artystów, bo poja-
wi się na niej Zespół Muzyczny ze Szkoły Podstawowej z Ba-
ranowa (to także Laureaci Rozśpiewanej Gminy). Grupa liczy 
30 osób i wspaniale dzieli się swoją energią na scenie. Zespół 
wykonuje utwory muzyki poważnej jak i rozrywkowej. W tej 
chwili łączy on uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
tworząc nietypowe połączenie entuzjazmu i ufności młodszych 

z kreatywnością i dojrzałością muzyczną starszych. Twórczynią 
i opiekunką zespołu jest Diana Matuszak. 

Oficjalnie jako „Dead Pixels” istnieją od 2018 roku, jednak 
początki ich wspólnego grania sięgają 2016 roku. Mówią krót-
ko i na temat: „gramy Rock’n’Rolla. Od 20.00 usłyszymy więc 
covery takich zespołów jak: AC/DC, Scorpions, ZZ Top, TSA, 
Farben Lehre, Judas Priest, Iron Maiden, Perfect, IRA oraz ich 
własne utwory. Skład zespołu to: Marcin – gitara/śpiew, Rafał 
– gitara, Edas – bas, Zwierzak ( Filip) – perkusja. Wszyscy de-
adpixelowcy są z Tarnowa i okolic. 

O 21 swoją piosenkę o Tarnowie Podgórnym oraz inne utwo-
ry zarapuje Pan Panicz. to mieszkający w Tarnowie Podgór-
nym Raper Undergroundowy, działający muzycznie od blisko 
15 lat. Na swoim koncie ma on zarówno kilka solowych pro-
dukcji (m.in. „Zamach Mixtape” czy „Veni”), współtworzo-
ne z grupą Fanatyków Kolejorza pełnoprawne, zarejestrowane 
w ZAIKS wydawnictwa (Definicja Kibol i Definicja Kibol 2) 

Gmina świętuje! 
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Dni Gminy 2019 
14 czerwca (piątek)  Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym  

ul. Ogrodowa 14
godz. 16.00 –  Konferencja „Rola młodzieży w budowaniu 

społeczeństwa obywatelskiego” 
godz. 17.30 – Gala „Młode Lwy 2019” 

15 czerwca (sobota) Park 700-lecia
16.45 Powitanie
16.50  Wręczenie nagród w Turnieju Mikstów - III Grand Prix 

Gminy Tarnowo Podgórne w Siatkówce Plażowej 
17.00 Cleo
18.00  Klauni Ruphert i Rico - cyrkowo artystyczne show dla 

dzieci 
19.00 Czarodzieje To MY (Laureaci Rozśpiewanej Gminy) 
19.30  Zespół Muzyczny z SP Baranowo (Laureaci Rozśpie-

wanej Gminy)
20.00 Dead Pixels 
21.00 Rafał „Panicz” Pielucha
21.30  Przemówienie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 

i przedstawicieli gmin partnerskich
21.45 Varius Manx & Kasia Stankiewicz 
ok. 23.00 Pokaz laserowy 
16 czerwca (niedziela) Park 700-lecia
12.00  Msza św. w kościele p.w. Serca Jezusowego 

w Tarnowie Podgórnym z udziałem Orkiestr
ok. 13.00 Przemarsz Orkiestr Dętych do Parku 700-lecia
13.15 - 15.00 Prezentacje Orkiestr Dętych oraz Mażoretek
 Orkiestra Dęta z Mosiny 
 Grodziska Orkiestra Dęta im. Stanisława Słowińskiego
  Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Środzie 

Wielkopolskiej
 Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne
15.00 - 18.30 Aeropiknik - gry i zabawy lotnicze 
15.00 - 18.30  Przedstawienie dla dzieci Fundacji  

Jacek z Szafy
W razie niepogody przegląd odbędzie się w GOK „SEZAM”
Imprezy towarzyszące: 
Rajd z Lwem - zapisy i informacje na www.rajdyzlwem.pl 
 III Grand Prix Gminy Tarnowo Podgórne w Siatkówce Plażo-
wej (Plaża w Lusowie)
 Atrakcje: Wesołe miasteczko, Strefa gastronomiczna, 
Dmuchańce, Stoiska handlowe

oraz wiele koncertów zagranych zarówno na terenie Wielkopol-
ski jak i poza nią. Jego najbardziej rozpoznawalne, znane z ser-
wisu YouTube single to „Żądza Pieniądza», „Jak Heroina”, czy 
wydany niezależnie w roku 2018 utwór „Mój Fyrtel Tarnowo 
Podgórne”. Na co dzień Rafał „Panicz” Pielucha jest radnym 

Gminy Tarnowo Podgórne, można więc śmiało powiedzieć że 
rapuje o rzeczywistości, którą doskonale zna. 

Gwiazdą wieczoru będzie zespół, który grał w przeróżnych 
składach, ale od lat ich przeboje splatają się z osobistymi histo-
riami wielu ludzi. Nie ma przecież chyba nikogo, kto nie nucił 
hitu „Pocałuj noc” albo też nie wypatrywał czy na niebie nie po-
jawił się „Orła cień”. Varius Manx i Kasia Stankiewicz wystą-
pią w Tarnowie Podgórnym od 21.45. Powrót Kasi Stankiewicz 
do Varius Manx z okazji obchodów 25-lecia zespołu był bardzo 
wyrazistym momentem, zauważalnym na rynku muzycznym. 
Rok 2016 to pasmo niekończących się sukcesów. Znakomi-
ty odbiór jubileuszowej trasy koncertowej, cały worek nagród 
przywieziony z Festiwalu Opolskiego, bardzo dobrze przyjęty 
wspólny utwór „Ameryka” oraz fantastyczny odbiór fanów sce-
mentowały współpracę na kolejne lata. Historia zespołu Varius 
Manx pisze się dalej... Po 21 latach od rozstania zespołu z Kasią 
Stankiewicz i po 7 latach od ostatniego albumu zespół powraca 
w najlepszej możliwej kondycji i zabiera słuchaczy prosto do 
serca lasu. Powstaje nowy album zespołu „ENT” – owoc wspól-
nej pracy ludzi, którzy odważyli się „wejść do tej samej rzeki” 
– a to zdarza się niezwykle rzadko. Premiera krążka odbyła się 
13 kwietnia 2018 r. 

Tak bogaty dzień podsumujemy widowiskiem typu światło 
i dźwięk – pokazem laserowym ok. 23.00. 

16 czerwca – podniebne popołudnie! 
Kolejnego dnia święta Gminy Tarnowo Podgórne niemal do-

słownie poszybujemy w niebo. Od 15.00 do 18.30 zapraszamy 
całe rodziny na Aeropiknik. Na wszystkich czeka mnóstwo 
atrakcji: ekspozycja sprzętu lotniczego, balonowy trening poka-
zowy, gry i zabawy lotnicze. Nie lada gratką będą z pewnością 
symulatory: w nich poczujemy się jak pilot szybowca lub balonu. 

Niedziela to oczywiście także czas uroczystości oficjalnych, 
również bardzo ważnych w życiu naszej gminnej wspólnoty. 
O 12.00 Msza św. w kościele p.w. Serca Jezusowego w Tar-
nowie Podgórnym z udziałem Orkiestr, a po niej przemarsz 
Orkiestr Dętych do Parku 700-lecia. Tam zaprezentują się 
przed nami Młodzieżowe Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Pod-
górne oraz zaprzyjaźnione: Orkiestra Dęta z Mosiny, Grodzi-
ska Orkiestra Dęta im. Stanisława Słowińskiego, Orkiestra Dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej. Towa-
rzyszyć im będą pokazy mażoretek. 

W oba dni będziemy mogli się posilić w strefie gastronomicz-
nej, najmłodsi poskaczą w dmuchańcach, a każdy sobie będzie 
mógł sprawić pamiątkę na jednym z festynowych stoisk. 

~ Szymon Bojdo 
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Wzorem lat ubiegłych zostanie przeprowadzona wiosenna nieodpłatna zbiórka niebezpiecznych odpadów opakowanio-
wych, do których zaliczamy opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin. Objazdowa zbiórka odbędzie się 
w poszczególnych sołectwach wg zamieszczonego poniżej harmonogramu odbioru:

12 czerwca (środa)
Kokoszczyn od 9.00 do 9.30 – przy świetlicy wiejskiej
Góra od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
Tarnowo Podgórne od 10.30 do 11.00 – parking ul. Szkol-

na przy Markecie „MILA”
Rumianek od 11.15 do 11.45 – ul. Szkolna przy starej świe-

tlicy wiejskiej
Ceradz Kościelny od 12.00 do 12.30 – przy świetlicy wiej-

skiej
Jankowice od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
Lusówko od 13.30 do 14.00 – wjazd do pałacu
Lusowo od 14.15 do 14.45 – parking przy kościele

13 czerwca (czwartek)
Sierosław od 9.00 do 9.30 – ul. Kasztanowa przy nr 4
Wysogotowo od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
Batorowo od 10.30 do 11.00 – przy świetlicy wiejskiej
Przeźmierowo od 11.15 do 11.45 – ul. Orzechowa za Pa-

sażem 
Sady od 12.00 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej
Swadzim od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
Baranowo od 13.30 do 14.00 – ul. Szamotulska 28 wjazd na 

teren Uniwersytetu Przyrodniczego
Chyby od 14.15 do 14.45 – przy świetlicy wiejskiej

Nieodpłatna zbiórka opakowań po nawozach 
i środkach ochrony roślin

W przypadku posiadania większej ilości (powyżej 50 kg) odpadów, prosimy o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do Przed-
siębiorstwa Wielobranżowego „IRK” Ryszard Klimaszewski tel. 61 663 49 91 lub tel. kom. 605 108 099 w celu odbioru bezpo-
średnio z posesji.  ~ Marek Ratajczak, Główny specjalista ds. ochrony środowiska

Dwa projekty otrzymają dofinansowane w ramach II 
edycji Budżetu Inicjatyw Społecznych 2019. To cykl 
wydarzeń „Poznaj swoją wioskę” zgłoszony przez To-

masza Kluwaka z Lusówka oraz wyjazd integracyjny wolonta-
riuszy „Dajesz-Otrzymujesz” organizowany przez Małgorzatę 
Raciborską z Przeźmierowa. Te inicjatywy otrzymały najwię-
cej głosów mieszkańców.

POZNAJ SWOJĄ WIOSKĘ 
Celem projektu jest integracja mieszkańców Lusówka po-

przez szereg imprez takich jak rajd rowerowy, wycieczki kra-
joznawcze, zawody sportowe, dzień pyry i gzika, konkursy 
z nagrodami – edukacyjny i wędkarski, wystawa historyczna, 
pokaz nieba oraz wspólne biesiadowanie z atrakcjami m.in ta-
kimi jak koncert, dmuchańce dla dzieci, fotobudka. Lokaliza-
cja: Lusówko i okolice

„DAJESZ – OTRZYMUJESZ” (II EDYCJA) 
Turystyczny jednodniowy wyjazd integracyjny do Łodzi dla 

50 osób. Projekt jest podziękowaniem dla tych, którzy bezin-
teresownie poświęcają swój czas na działania na rzecz lokal-
nej społeczności. Celem jest integracja międzypokoleniowa, 
wymiana doświadczeń oraz zachęcanie do pomocy innym.

W tej edycji oddano 1563 głosy, z czego zdecydowaną 
większość (1492) poprzez tradycyjne karty papierowe, a tylko 
71 poprzez formularz na stronie internetowej. Niestety aż 120 
głosy były nieważne (były niepodpisane, podpisane niewyraź-
nie lub nie zaznaczono żadnego projektu).

Wszystkim pomysłodawcom i głosującym dziękujemy za 
zaangażowanie, a zwycięzcom gratulujemy. Wydarzenia za-
proponowane w tej edycji zostaną zrealizowane do końca 
roku. ~ ARz

BIS 2019 – wygrały dwa projekty! 

Wyniki głosowania w BIS 2019 – II edycja
Nazwa projektu Razem Liczba głosów  

na kartach
Liczba głosów 

on line
Kwota  

z BIS 2019 Miejsce

INTEGRACJA WOLONTARIUSZY  
„DAJESZ - OTRZYMUJESZ” - II EDYCJA  
Małgorzata Raciborska / Przeźmierowo

286 283 3 7 000 zł II

TURNIEJ SZACHOWY 
Małgorzata Grzemska / Przeźmierowo 199 180 19 IV

POZNAJ SWOJĄ WIOSKĘ 
Tomasz Kluwak / Lusówko 578 555 23 18 000 zł I

ŚWIĘTO PYRY W WYSOGOTOWIE 
Joanna Cholewa / Wysogotowo 253 244 9 III

MOTO PRZYGODA DLA NAJMŁODSZYCH 
Hubert Sommerrey / Chyby 11 1 10 VI

TARNOWO NA SPORTOWO V EDYCJA 
Michał Dolata / Tarnowo Podgórne 116 109 7 V
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GMINNY PAKIET ANTYSMOGOWY

Rozszerzenie dotychczasowej uchwały 
w sprawie wymiany źródła ogrzewania

rozszerzenie zakresu dofinansowania o modernizację istniejącej instalacji 
grzewczej w przypadku zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania

podniesienie maksymalnej kwoty wydatków z 5000 zł do 6000 zł 
bez względu na wysokość dochodów

wprowadzenie dwóch poziomów dotacji uzależnionych od wysokości 
dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym

Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków 
lub ich części zajętych pod działalność gospodarczą 
w przypadku wymiany źródła ogrzewania

maks. poziom 
dofinansowania 
50% kosztów 
nie więcej niż 

15 000 zł

maks. okres 
zwolnienia 
z podatku 

2 lata

zwolnienie 
traktowane 
jako pomoc 
de minimis

POZIOM I
POZIOM II

dochód na osobę w gosp. domowym 
od 900 zł do 1600 zł, 

wysokość dotacji 85% 
nie więcej niż 

7500 zł wydatków brutto

dochód na osobę w gosp. domowym 

poniżej 900 zł 

wysokość dotacji 90% 

nie więcej niż 

9000 zł wydatków brutto
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Program wymiany pieców w liczbach
Złożone wnioski 

wymiany pieców w 2018 r.
Wydatkowanie dot. programu 
wymiany pieców

2018 r. (rozliczone)

168 428,00 zł
34 wymiany

do kwietnia 2019 r. (rozliczone)

24 710,89 zł
5 wymian

do końca 2019 r. (do rozliczenia)

170 000,00 zł

Premiowanie rozwiązania kompleksowego (2 w 1) – wymiana 
pieca + fotowoltaika

Liczba wniosków
Baranowo - 12 Batorowo - 0 Chyby -3 Ceradz Kościelny - 3
Góra - 1 Jankowice - 4 Kokoszczyn - 0 Lusowo- 10
Lusówko - 4 Przeźmierowo - 48 Rumianek - 5 Sady - 5
Sierosław - 5 Swadzim - 2 Tarnowo Podgórne - 26 Wysogotowo - 3

dla budynków 
mieszkalnych

premiowanie rozwiązania kompleksowego poprzez 
podniesienie kwoty dofinansowania o 20% 

udokumentowanych kosztów w przypadku wymiany 
pieca i fotowoltaiki w jednym budynku mieszkalnym

Złożone wnioski dot. dofinansowania montażu 
ogniw fotowoltaicznych w 2018 r.

Liczba wniosków
Baranowo - 12 Batorowo - 0
Chyby -3 Ceradz Kościelny - 3
Góra - 1 Jankowice - 4
Kokoszczyn - 0 Lusowo- 10
Lusówko - 4 Przeźmierowo - 48
Rumianek - 5 Sady - 5
Sierosław - 5 Swadzim - 2
Tarnowo 
Podgórne - 26 Wysogotowo - 3
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• monitoring powietrza:
• systemy pomiaru powietrza z bieżącą prezentacją wyników na stronie projektu 

Edukacyjnej Sieci Antysmogowej
• pomiar jakości powietrza w wyznaczonych punktach

• pomiar emisji ciepła budynków
• kontrole Straży Gminnej wraz z analizą próbek pobranych z pieca
• zakup oczyszczaczy powietrza do gminnych przedszkoli
• kampania edukacyjno-informacyjna

Działania towarzyszące pakietowi antysmogowemu

Ogranicz przebywanie na „świeżym” powietrzu

Jeśli w Twojej okolicy oddychanie nie jest zbyt zdro-
we, nie spaceruj zbyt długo, nie uprawiaj sportów 
na dworze, nie wypuszczaj dzieci na plac zabaw. 
Omijaj ruchliwe ulice i nie podróżuj w godzinach 
szczytu, właśnie wtedy zanieczyszczenie jest bar-
dzo wysokie.

Sposoby 
na ochronę 

przed 
smogiem

Ogranicz korzystanie z samochodu

Nie chcesz pogłębiać zanieczyszczenia 
powietrza – przesiądź się na dojazdy ko-
munikacją publiczną lub rower czy hulaj-
nogę. Jeśli musisz korzystać z samochodu, 
zainwestuj w samochód elektryczny albo 
przynajmniej przed zakupem nowego sa-
mochodu sprawdź jaki ma poziom emisji 
spalin i czy jest samochodem na benzynę 
czy dieslem.

Monitoruj poziom 
zanieczyszczenia powietrza

Zanim jednak gdziekolwiek wyj- 
dziesz, warto sprawdzić stronę 
Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska: www. powietrze.gios.
gov.pl lub aplikację mobilną, aby 
dowiedzieć się, jak obecnie wy-
gląda stan powietrza w Twojej 
okolicy. W Unii Europejskiej po-
wietrze jest „czyste”, gdy poziom 
pyłu zawieszonego PM10 nie 
przekracza dopuszczalnej normy 
50 mikrogramów/m3. Powyżej tej 
wartości staje się szkodliwy dla 
zdrowia.

Wyjeżdżaj pooddychać 
czystym powietrzem

Kilka dni bez zanieczyszczeń 
i smogu może pomóc Twoje-
mu organizmowi. Zanim wy-
jedziesz odpocząć od smogu, 
upewnij się, że tam, gdzie je-
dziesz, nie ma jeszcze większe-
go problemu. Wybieraj rejony 
lesiste i takie gdzie występuje 
duża naturalna filtracja powie-
trza np. nad morzem.

Zaopatrz się w maseczkę antysmogową

Maski przeciwpyłowe zaczynają być używane 
na porządku dziennym. Dobre modele potra-
fią zatrzymać prawie 100% zanieczyszczeń. 
Dobra maseczka to inwestycja w Twoje zdro-
wie. Jeśli nie masz możliwości noszenia ma-
seczki oddychaj nosem, który jest naturalnym 
filtrem powietrza.

Oczyszczaj powietrze w domu

Kup domowy oczyszczacz powietrza. Poleca-
my szczególnie oczyszczacze z filtrami HEPA 
H13 i węglowymi, które mają czujnik jakości 
powietrza. Wychodząc z domu, zamykaj okna. 
Dobrym sposobem na filtrację powietrza jest 
hodowanie rozmaitych roślin doniczkowych – 
takich, które mają wzmocnione właściwości 
oczyszczające powietrze.
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W niedzielę, 12 maja, w V. A. Gallery Poland – galerii 
mieszczącej się w Wysogotowie, na terenie firmy 
Metalmex – odbyła się pierwsza edycja projektu 

„Sztuka na/d/ sztuki”. 
W jednym dniu i w jednym miejscu zaprezentowano różne 

gatunki sztuki współczesnej, od malarstwa i grafiki, poprzez 
fotografię, rzeźbę, aż po ceramikę i szkło artystyczne – 
autorstwa zarówno młodych twórców, jak i tych o ugruntowanej 
już na rynku pozycji. 

– „Sztuka na/d/ sztuki” jest kolejnym nieszablonowym pro-
jektem naszej Galerii i odpowiedzią na wzrastające zaintere-
sowanie sztuką – mówi Violetta Kowalczyk, Wiceprezes Me-
talmexu. – Cieszymy się, że przybywa osób, które tak jak i my 
nie wyobrażają sobie świata otoczonego przedmiotami speł-
niającymi tylko funkcje użytkowe, świata pozbawionego sztu-

ki, czegoś co po prostu jest, czegoś zaskakującego, urzekające-
go, skłaniającego do refleksji, wywołującego emocje. 

Wydarzenie miało formułę targów i charakter imprezy 
otwartej i bezpłatnej, na której oprócz podziwiania i naby-
wania polskiej sztuki współczesnej w różnych jej obliczach, 
można było porozmawiać z jej twórcami, zasięgnąć porady, 
czy też rozwiać wszelakie wątpliwości. Wśród wystawców 
byli m.in.: Ewa Jasek, Dariusz Żejmo, Sylwester Chłodziński, 
Beata Pflanz, Renata Brzozowska, Magdalena Serwin, Grze-
gorz Pawłowski, Sebastian Pietkiewicz, Maciej Mańkowski, 
Hanna Styczyńska, Dariusz Kamys, Krystyna Małecka, Han-
na Kłopotowska, Tomasz Perlicjan, Jolanta Kontek, Norbert 
Sarnecki, Dominika Rumińska, Daria Wiercioch, Darek Łuka-
siewicz, Radosław Barek, Dariusz Miliński, Monika Kolosz, 
Wiesław Bober czy Agencja Dagma Art.

~ ARz (info V.A. Gallery Poland)

Zapraszamy do rejestracji na bezpłatne badania w ramach projektu profilak-
tycznego nowotworów głowy i szyi.

Badania skierowane są do osób pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, które zaob-
serwowały u siebie niepokojące objawy tj. przewlekły ból gardła, chrypka, ból ucha 
niezwiązany ze stanem zapalnym ucha środkowego, pieczenie języka, niegojące się 
owrzodzenia oraz uczucie zawadzania podczas połykania lub osoby będące wielo-
letnimi palaczami, nadużywające alkoholu oraz znajdujące się w grupie podwyż-
szonego ryzyka zakażeniem wirusem HPV. Program realizuje Szpital Kliniczny im. 
Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00 
pod nr tel. 503 414 178.

~ wso

DAJ SOBIE SZANSĘ
— PROGRAM PROFILAKTYCZNY
NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

współ nansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020,
zgodnie z umową o do nansowanie POWR.05.01.00-00-0006/16

BIURO PROJEKTU

Klinika Otolaryngologii
i Onkologii Laryngologicznej 
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60–355 Poznań
tel.: +48 61 8691 387
fax: +48 61 8691 690
e-mail: otosk2@ump.edu.pl

Jeśli:
jesteś w wieku 40–65 lat, ›
palisz papierosy, ›
nadużywasz alkoholu, ›
masz wielu partnerów  ›
seksualnych,
przez ponad 3  ›
tygodnie występują 
objawy niezwiązane 
z infekcją górnych dróg 
oddechowych,

to należysz do grupy 
podwyższonego ryzyka 
zachorowania na 
nowotwór głowy lub szyi.

Daj sobie szansę!

Zadzwoń i umów się 
na bezpłatne badania:

503 414 178

Sztuka na/d/ sztuki w Wysogotowie

Daj sobie szansę
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~ 3 maja

Gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. 
Maja odbywały się w Tarnowie Podgórnym. Rozpo-
częliśmy je mszą św. w kościele pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa, odprawioną w intencji Ojczyzny przez 
proboszcza tarnowskiej parafii ks. Marka Tarło-Jawtok. Jej 
uroczysty charakter podkreślił udział licznych pocztów sztan-
darowych, reprezentujących gminne grupy, organizacje poza-
rządowe i instytucje oraz placówki oświatowe. Oprawę mu-
zyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta. 

Po mszy św. uczestnicy przeszli – prowadzeni przez Mażo-
retki i Orkiestrę – do Parku im. Wojkiewicza. Tam do zebra-
nych przemówił Wójt Tadeusz Czajka. Przypomniał, że polska 
Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 r., tylko cztery 
lata po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Przypomniał, że 
oba dokumenty wywodzą się z tego samego źródła – podsta-

wą ich tworzenia były tezy, zapisane w XVI w. przez bisku-
pa Wawrzyńca Goślickiego w książce „o dobrym senatorze”. 
– Amerykańska konstytucja w zasadzie w niezmienionym 
kształcie jest podstawą prawa do teraz – powiedział Wójt. – 
Tymczasem nasza była już kilkukrotnie zmieniana, a wielu nie 
darzy jej należytym szacunkiem.

Następnie Wójt w asyście swoich Zastępców i Przewodni-
czącej Rady Gminy złożył kwiaty pod pomnikiem. Za nim 
wiązanki złożyli przedstawiciele gminnych organizacji, grup, 
szkół i przedszkoli. 

Całość uroczystych obchodów zakończył wystrzał armatni 
przygotowany przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie. Po połu-
dniu Bractwo zaprosiło mieszkańców na trzeciomajowe strze-
lanie. 

~ ARz, fot. Kazimierz Szulc

Uczciliśmy Konstytucję 3 Maja!
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~ tcwp

Od czerwca, w ramach Tarnowskiego Centrum Wspie-
rania Przedsiębiorczości, działający przedsiębiorcy 
oraz osoby planujące rozpocząć własny biznes, będą 

mogli skorzystać z bezpłatnych sesji coachingowych, w ra-
mach comiesięcznych konsultacji eksperckich. Na pierwszy 
dyżur zapraszamy już 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek), 
w godz. 16.00-18.00, w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgór-
ne, ul. Poznańska 94, budynek C, pokój 11. Konsultacje po-
prowadzi Tomasz Grochowski – trener umiejętności miękkich 
oraz coach w trakcie akredytacji

Na dyżurze zaprezentowane zostaną podstawowe założe-
nia coachingu w standardzie Międzynarodowej Federacji Co-
achingu. Trener odpowie na wszelkie pytania oraz przepro-
wadzi indywidualną sesję coachingową z osobami chętnymi. 
Takie sesje coachingowe odbywać się będą cyklicznie, co 
miesiąc, w wybrany poniedziałek miesiąca. Z uwagi na ogra-
niczenia czasowe oraz w trosce o komfort uczestników spo-
tkań, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci wzięcia udziału 
w konsultacjach. Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie 
pod nr telefonu 61 89 59 242 oraz mailowo: kontakt@tarno-
wo-podgorne.pl Szczegółowe informacje dotyczące dyżuru 
dostępne są na stronie www.tcwp.pl – zakładka doradztwo 
oraz na profilu TCWP na Facebooku – w Wydarzeniach. 

Czym tak właściwie jest coaching? 
Zgodnie z definicją International Coach Federation Pol-

ska „Coaching jest interaktywnym procesem, który poma-
ga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu 
tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coache pra-
cują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwo-
jem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalny-
mi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, 
optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje 
i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Za-
danie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zaso-
bów i kreatywności, które klient już posiada.” 

Dzięki możliwości skorzystania z usług profesjonalnego 
coacha osoby przedsiębiorcze będą mogły w sposób jeszcze 
bardziej efektywny zarządzać swoimi firmami i rozwijać się. 
Nieustanna praca nad wydobyciem swoich mocnych stron, po-
konywaniem barier i ograniczeń w dążeniu do celu – co jest 

celem sesji coachingowych – pomoże w realizacji postawio-
nych sobie celów. Dlatego serdecznie zachęcamy do skorzy-
stania z możliwości wzięcia udziału w bezpłatnej sesji co-
achingowej! 

Dyżury specjalistów. Jakie jeszcze? 
Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Gminy 

Tarnowo Podgórne oraz osoby zamierzające otworzyć własny 
biznes, mogą skorzystać także z bezpłatnych dyżurów innych 
specjalistów. W chwili obecnej, w ofercie TCWP istnieje moż-
liwość skorzystania z porad księgowej, radcy prawnego oraz 
specjalisty ds. marketingu. 

W ramach dyżuru księgowej można uzyskać pomoc w za-
kresie wyboru lub zmiany formy opodatkowania, obowiąz-
ków ewidencyjnych i podatkowych w zakresie podatku do-
chodowego, ubezpieczeń społecznych ZUS oraz podatku VAT. 
Księgowa wskaże także obowiązki przedsiębiorcy w związku 
z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę i umowy cy-
wilnoprawne oraz zatrudnieniem obcokrajowców. Dyżur księ-
gowej jak i specjalisty ds. marketingu odbywa się w wybrany 
poniedziałek miesiąca, w godzinach od 16.00 do 18.00. Daty 
ustalane są na bieżąco. Z kolei dyżur radcy prawnego odby-
wa się w każdą drugą i czwartą środę miesiąca, w godzinach 
od 15.30 do 17.30. W trakcie dyżuru można uzyskać pomoc 
w zakresie opiniowania umów i innych dokumentów w obro-
cie gospodarczym, analizy problemów dotyczących prawa go-
spodarczego i handlowego oraz doradztwa w zakresie prawa 
pracy. Wszystkie bezpłatne dyżuru specjalistów organizowa-
ne są w budynku C Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 
11. W przypadku zainteresowania uczestnictwem, prosimy 
o wcześniejsze zgłoszenie. 

Zapraszamy również 27 maja na spotkanie z ekspertem Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) spotkanie będzie mia-
ło formę indywidualnych konsultacji. W maju zapraszamy 
także na warsztat dedykowany przedsiębiorcom – Skuteczna 
reklama (strona www). Zachęcamy do systematycznego od-
wiedzania naszej strony internetowej (www.tcwp.pl), znajdą 
tam Państwo aktualne informacje dotyczące terminów wszyst-
kich bezpłatnych konsultacji, organizowanych warsztatów, 
szkoleń i spotkań informacyjnych. 

~ Dagmara Orlik TCWP

Zapraszamy na coaching dla 
przedsiębiorców i start-up’ów
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~ tcwp

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 
oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych

zaprasza na 
dyżur eksperta ZUS 

Prowadzenie działalności gospodarczej
27 maja (poniedziałek), w godz. 14.00 -17.00, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, bud. C, pokój 11.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i nie 
wiesz jakie w związku z tym przedkładać dokumenty do 
ZUS, ile wynoszą składki z tego tytułu oraz na jakie ulgi 
możesz liczyć? – skorzystaj z bezpłatnych konsultacji.

O czym będzie:
-  wyjaśnienie wątpliwości, kto może skorzystać z prefe-

rencyjnych składek ZUS,
- jak rozliczać składki,

- jakie dokumenty trzeba złożyć do ZUS,
-  w jakim terminie składać dokumenty rozliczeniowe i 

opłacać składki,
- jak wyrejestrować działalność gospodarczą.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
zaprasza na 

Dyżur specjalisty ds. marketingu
10 czerwca (poniedziałek), w godz. 16.00 -18.00,  

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, bud. C, pokój 11.
Jeżeli:
- zakładasz działalność i potrzebujesz wsparcia – ABC dla początkujących przedsiębiorców w obszarze marketingu,
- prowadzisz firmę i chcesz rozwinąć działania marketingowe, podnieść je na wyższy poziom,
- zastanawiasz się czy to już czas na stworzenie działu marketingu lub outsourcingu usług marketingowych?
- nie wiesz jak połączyć on-line i offline marketing?
- masz pomysły, zastanawiasz się jak wcielić je w życie,
- szukasz inspiracji?
Co?
- audyt – analiza sytuacji Twojej firmy (4P: Price, Place, Product, Promotion),
- wskazanie zalecanych obszarów działań marketingowych,
- dobór narzędzi,
- pomiar efektywności,
- jak połączyć on-line i off-line marketing.

Dyżur będzie pełnić Anna Gruszczyńska-Radecka. Osoby zainteresowane dyżurem, proszone są o kontakt pod nr tel. 61 
8959 242 lub mailowo: kontakt@tarnowo-podgorne.pl

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
zaprasza na szkolenie 

Skuteczna reklama – strona www
23 maja, od godz. 9.00 do 15.00

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, w bud. C, sala 21,
Tematyka szkolenia:
Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędną, praktyczną wiedzę w  ramach warsztatów z zakresu efektywnego procesu e-pro-

mocji, (w tym reklamy) szczególnie z uwzględnieniem strategii ePR, wpływającego na rozpoznawalność marki firmowej. 
O czym będzie:
- zasady skutecznej komunikacji za pomocą Internetu;
-  strona internetowa jako platforma komunikacji z klientem (strona www - co to takiego?; CMS/WORDPRESS vs strona 

internetowa; web designer; content marketing a SEO; aspekty prawne: RODO, regulaminy e-sklepów);
- prowadzenie działań promocyjnych na stronach www;
- monitorowanie i badanie skuteczności prowadzonych działań 
Prowadzące: Magdalena Robaszkiewicz, Janetta Sałek (Consulting Coaching Business)
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 61 89 59 242 lub mailowo kon-

takt@tarnowo-podgorne.pl w celu rezerwacji miejsca. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje dot. szkolenia znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.tcwp.pl. 
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IX sesja Rady Gminy 
odbyła się 23 kwiet-
nia, rozpatrzono na 

niej 17 projektów uchwał. 
Na wstępie Rada Gminy do-

konała zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Tarnowo Podgórne oraz uchwa-
ły budżetowej na bieżący rok. 
Ciągłe dostosowywanie pla-
nu, jakim jest budżet Gminy, do 
realiów w tym zakresie jest obo-
wiązkiem obu organów Gminy. 

Kolejne uchwały dotyczyły 
nadania nazwy ulic: w Tarnowie 
Podgórnym – ul. Zakole, Siero-
sławiu – ul. Kortowa. Ponadto 

Rada wyraziła zgodę na kupno 
działek w Ceradzu Kościelnym 
celem rozwiązania problemów 
drogowych. Dwa następne pro-
jekty dotyczyły zezwolenia na 
zawarcie kolejnej umowy dzier-
żawnej z dotychczasowym na-
jemcą w Tarnowie Podgórnym 
i w Przeźmierowie. Rada podję-
ła także uchwałę w sprawie za-
sad udzielania dotacji celowej 
na finansowanie lub dofinanso-
wanie kosztów wymiany źródeł 
ciepła w ramach ograniczania 
niskiej emisji na terenie Gmi-

ny Tarnowo Podgórne. Projekt 
ten również został zaopiniowa-
ny pozytywnie przez Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów oraz Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pod-
jęto uchwałę dotyczącą ustalenia 
dodatkowej dotacji celowej przy 
jednoczesnej realizacji wymia-
ny źródła ciepła oraz zastosowa-
nia odnawialnych źródeł energii 
w ramach ograniczenia niskiej 
emisji na terenie Gminy Tarno-
wo Podgórne. Podjęto decyzję 
w sprawie zwolnienia z podat-
ku od nieruchomości budynków 
lub ich części, które są zajęte na 
działalność gospodarczą, w któ-
rych zastosowano niskoemisyj-
ne źródła ogrzewania. Określo-
no także warunki korzystania ze 
zwolnienia. 

Rada podjęła również uchwałę 
dotyczącą określenia tygodnio-
wego wymiaru godzin zajęć na-
uczycieli przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, dla których or-
ganem prowadzącym jest Gmina 
Tarnowo Podgórne, a prowadzą-
cych zajęcia z grupami obej-
mującymi dzieci sześcioletnie 
i młodsze. (tzw. grupy miesza-
ne). Uchwalono regulaminy ko-
rzystania z obiektów i parkingu 
przy Pałacu w Jankowicach. Do-
konano zmiany uchwały z grud-
nia 2013 r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem jest Gmina 
Tarnowo Podgórne oraz warun-
ków i zasad korzystania z tych 
przystanków. 

W dalszej kolejności Rada 
podjęła uchwałę w sprawie po-
boru należności pieniężnych 
w drodze inkaso oraz diet dla 
sołtysów. Rada zatwierdziła wy-
kaz kąpielisk na terenie Gminy 
na rok 2019 i określiła czas tego-
rocznego sezonu kąpielowego, 

który będzie trwał od 15 czerwca 
do 15 września 2019 r. 

Po podjęciu wszystkich uchwał 
w punkcie dotyczącym sprawoz-
dania z działalności Wójta, wol-
nych głosach i wnioskach Rad-
ni podjęli dyskusję i zapytania, 
w których odpowiedzi udzie-
lił Wójt, jego Zastępcy i Sekre-
tarz. Odpowiedzi na interpelacje 
można śledzić na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Gmi-
ny (www.bip.tarnowo-podgorne.
pl). Kolejna sesja Rady Gminy 
odbędzie się 21 maja – będzie to 
sesja robocza, a 2 czerwca odbę-
dzie się sesja uroczysta z okazji 
obchodów Dnia Samorządu Te-
rytorialnego. Na wszystkie po-
siedzenia Rady serdecznie za-
praszam.

~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy

~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja z 23 kwietnia

Rada zatwierdziła 

wykaz kąpielisk 

na terenie Gminy.

15 czerwca rusza 

sezon kąpielowy!
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~ sprawozdanie

Dla podniesienia efektywności działania Gminnej 
Rady Seniorów 26 kwietnia Gmina zorganizowała 
dla członków Rady Seniorów oraz Przewodniczą-

cych Kół i Klubów Seniora szkolenie pt. Rozwój i działanie 
w gminnej Radzie Seniorów, które przeprowadzili profesjo-
nalni zewnętrzni trenerzy.

Poruszyliśmy następujące zagadnienia:
-  jak zintegrować środowisko Rady i znaleźć swoją rolę 

w grupie,
- praca metodą projektu – szansa na lepsze efekty,
-  organizacja wydarzeń i projektów dla społeczności lo-

kalnej,
- wizerunek Rady w społeczności internetowej,

- przygotowanie oferty sponsorskiej,
- savoir-vivre w samorządzie i oficjalnych relacjach,
-  konsultacje społeczne – warsztaty budżetu obywatel-

skiego.
 
Prowadzone zajęcia w grupach pozwoliły wypracować pro-

pozycje działań Rady Seniorów na przyszłość w naszej Gmi-
nie w oparciu o wzorce z innych rejonów kraju. Szkolenie było 
ciekawe, twórcze i niewątpliwie będzie owocne w działalności 
społecznej na rzecz mieszkańców Gminy.

~ Leszek Majewicz
Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów

III Sesja Rady Senio-
rów Gminy Tarno-
wo Podgórne odby-

ła się 18 kwietnia, wzięła w niej 
udział również I Zastępca Wój-
ta Ewa Noszczyńska-Szkurat. 
W jej trakcie zapoznano się ze 
stanem przygotowań do dwóch 
najważniejszych w tym roku wy-
darzeń dedykowanych seniorom. 
Pierwszym z nich jest spotkanie 
sportowo-integracyjne seniorów 
Gminy, zaplanowane na 25 maja 
(spartakiada sportowa) na boisku 
Szkoły Podstawowej w Tarno-
wie Podgórnym, którego orga-
nizatorem jest Uniwersytet III 
Wieku. Wyznaczono i rozdzielo-
no szczegółowe zadania dla po-
szczególnych klubów i kół se-
niora.

Dużo więcej czasu poświeco-
no organizacji II Balu Seniorów 
w Pałacu Jankowice, w dniu 6 
lipca w godz. 15.00-21.00. Spo-
śród członków Rady powoła-
no 8-osobowy zespół organi-
zacyjny, przyjęto w dyskusji 
formułę balu, oprawę artystycz-
ną oraz rozdzielono zadania do 

wykonania. Zdecydowano tak-
że, że tegoroczny bal będzie 
balem wiankowym – jury wy-
różni najbardziej pomysłowe 
wianki w kategorii pań i panów. 
Na oprawę balu m.in. złożą się 
programy artystyczne, przygo-
towane przez każdy klub senio-
ra. Transport dla uczestników, 
niemających własnego środka 
lokomocji, zapewni – podobnie 
jak w ubiegłym roku – specjal-
ny autobus TPBUS. Zapraszamy 
seniorów z Gminy na bal. Zgło-
szenia poprzez koła, kluby se-
niora i UTW. Koszt uczestnictwa 
ustalony został symbolicznie po 
5 zł od osoby. Oprócz ciekawego 
programu artystycznego i dobrej 
zabawy, organizatorzy zapew-
niają smaczny catering.

W czasie Sesji przyjęto także 
do wiadomości zasady działa-
nia systemu teleopieki dla wy-
branych seniorów. Program ten 
będzie realizowany do 31 maja 
2020 r. i stanowi jeden z elemen-
tów projektu 

„Tarnowo Podgórne dla se-
niorów – działania opiekuńcze 

i aktywizacyjne”, realizowane-
go przez Gminę przy unijnym 
wsparciu ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
w ramach Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego. Do programu wskazano 
początkowo 30 mieszkańców. 
Z uwagi na duże zainteresowanie 
seniorów, którzy spełniali przy-
jęte warunki, program rozsze-
rzono o kolejne 15 osób, o czym 
Radę poinformowała I Zastępca 
Wójta Ewa Noszczyńska-Szku-
rat.

Ponadto ustalono, że planowa-
na na 4 czerwca akcja sadzenia 
drzew przez seniorów i Młodzie-
żową Radę Gminy, dla uczczenia 
30 rocznicy wolnych wyborów, 
została przesunięta na termin je-
sienny z uwagi na niesprzyjające 
warunki pogodowe.

Sesja była pracowita i zaowo-
cowała trafnymi uchwałami. Na-
stępna odbędzie się 27 czerwca 
o godz. 10. Zapraszam.

~ Leszek Majewicz
Przewodniczący Gminnej Rady 

Seniorów

Szkolenie dla Rady Seniorów

Z prac Rady Seniorów



22    | sąsiadka~czytaj | maj 2019

~ rolnictwo

Technologia ochrony zbóż ozimych pestycydami - cz. II
E. Wiosenny bestseller o kompleksowym działaniu
Uzupełnienie Technologii D o preparat doskonale zwalcza-

jący uporczywe chwasty jednoliścienne. Dodatek substancji 
czynnej – piroksysulamu – precyzyjnie niszczy wiosną m.in. 
miotłę zbożową (bardzo szybko wchłaniana przez roślinę, 
działa już od 5°C). Opcja bezpieczna dla rośliny uprawnej 
i nie wnosząca ograniczeń w doborze roślin następczych. Re-
komendujemy do stosowania wiosną po ruszeniu wegetacji.

F. System ochrony Fundamentum
Prawdopodobnie najważniejsza premiera herbicydu zbożo-

wego tego roku. Unikatowe połączenie trzech mocnych sub-
stancji czynnych. Każda z nich zastosowana solo niszczy wiele 
chwastów. Stworzony w ten sposób herbicyd jest odpowiedzią 
na potrzeby gotowego rozwiązania o szerokim spektrum zwal-
czanych chwastów dwuliściennych w jednym produkcie. Trzy 
substancje czynne – tribenuron metylu, metsulfuron metylu 
i florasulam – zwalczą najpopularniejsze chwasty dwuliścien-
ne w naszym kraju: fiołka polnego, chabra bławatka, przytu-
lię czepną, bodziszka drobnego, mak polny, tobołki, taszniki 
i wiele innych. Praktyczną i przydatną cechą Fundamentum 
jest wyjątkowo skuteczne działanie w szerokim zakresie tem-
peratur.

G. Bezwzględny niszczyciel chwastów
Uzupełnienie Technologii F o Fenoxinn 110 EC stanowią-

cy doskonałą odpowiedź na rosnący problem występowania 
chwastów jednoliściennych. Rekomendowany szczególnie 
tam, gdzie oprócz dwuliściennych występują również chwa-
sty jednoliścienne: miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyniec 
polny. Stanowi ważny element w walce z biotypami miotły 
zbożowej odpornymi na sulfonylomoczniki. Jedno z niewielu 
rozwiązań na rynku zwalczających tak wiele chwastów z moż-
liwością późnego zastosowania z zachowaniem bezpieczeń-
stwa i wysokiej skuteczności. W celu uzyskania maksymalnej 
skuteczności produktu Fenoxin 110 EC ważne jest dokładne 
pokrycie cieczą roboczą chwastów. Dlatego warto stosować 
dysze drobnokropliste oraz wyższą z zalecanych dawek wody.

H. Fantastyczna piątka
Połączenie pięciu substancji aktywnych w trzech prepara-

tach. Takie zestawienie wykorzystuje kilka ważnych cech tych 
produktów. Razem stanowią opcję, która wyróżnia się bardzo 
dużym portfolio zwalczanych chwastów i wyraźnie szybkim 
efektem działania. Rekomendowany do wczesnych zabiegów 
wiosennych (do końca krzewienia zbóż), na plantacjach, na 
których występuje duża presja chwastów, w tym miotły zbo-
żowej.

Regulacja wzrostu zbóż wiosną
Regulacja pokroju roślin ma kluczowe znaczenie podczas 

kształtowania wielkości oraz jakości plonu. Skrócone, usztyw-
nione źdźbła to zabezpieczenie przeciw zjawisku wylegania ro-
ślin, które prowadzi do drastycznego spadku naszych plonów. 
Dzięki zastosowaniu prostych sekwencji regulacyjnych mo-
żemy ograniczyć wpływ negatywnych czynników środowiska 
i nieprawidłowości w uprawie, takich jak: zbyt gęsty siew, upra-
wa mokrej gleby, nieodpowiedni dobór odmiany, silny wiatr 
lub ulewne opady deszczu. Wzmocnione źdźbła to gwarancja 
ciągłego, niezakłócanego przepływu wody i asymilatów w ro-
ślinie w kardynalnych stadiach wzrostu, co bezpośrednio wpły-
wa na wielkość plonu. Po kwitnieniu zbóż sprawny przepływ 
wody oraz rozpuszczonych substancji odżywczych wpływa 
na optymalne odżywienie rozwijających się ziarniaków, czyli 
kształtowanie jakości produkowanego ziarna. 
Kluczowe jest prawidłowe podejście do stosowania regulato-
rów wzrostu poprzez odpowiedni ich wybór i aplikację w naj-
lepszej dla nich fazie rozwojowej zboża. Poniżej przedstawię 
profesjonalne prowadzenie łanu na przykładzie pszenicy. 

Wylegnięty łan to:
• spadek ilości plonu, • obniżenie parametrów jakościowych
• porastanie, • trudniejszy zbiór, • gorszy wynik finansowy.

ZŁOTA ZASADA SKRACANIA
FACHOWE SKRACANIE = MNIEJSZA PODATNOŚĆ NA 

WYLEGANIE = DŁUŻSZY KŁOS = WIĘKSZY PLON

Na postawie informacji uzyskanych na szkoleniu firmy Che-
mirol w dniu 28 lutego 2019 w Olandii

Opracował: ~ Wiesław Biały
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~ bezpieczeństwo

Kronika policyjna
7 kwietnia, Tarnowo Podgórne, ul. Po-

znańska (Stacja Paliw Shell): nieznany 
sprawca ukradł telefon komórkowy Huawei 
MATE 10 Lite o wartości 850 zł na szkodę 
osoby prywatnej. 

11 kwietnia, Przeźmierowo, ul. Wyści-
gowa: nieznany sprawca na terenie gieł-
dy z saszetki ukradł pieniądze (6400 
zł) oraz zegarek marki Breitling o war-
tości 12 000 zł. Łączna wartość strat 18 
400 zł na szkodę osoby prywatnej. 

16 kwietnia, Swadzim, ul. Św. Antonie-
go: nieznany sprawca z parkingu przy Au-
chan ukradł pojazd m-ki Jaguar XF .War-

tość strat 50 000 zł na szkodę osoby 
prywatnej.

20 kwietnia, Przeźmierowo ul. Lotni-
cza: nieznany sprawca wyłamując drzwi 
do biura warsztatu samochodowego ukradł 
wideorejetrator, lampy samochodowe, 
oraz elementy karoserii z BMW na szkodę 
osoby prywatnej.

W wyniku działań Policji w kwietniu 
2019 r. zatrzymano na gorącym uczynku 
lub w bezpośrednim pościgu 10 sprawców 
przestępstw, w tym 1 nietrzeźwego kie-
rowcę.

~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

Rowerem przez Europę czy może jednak po rower 
przez Europę? Dla wielu odpowiedź jest oczywista. 
W końcu mało kto nie wybrałby tak niezapomnianej 

przygody jak wycieczka przez kontynent. Są jednak osoby, 
które na to pytanie bez wahania odpowiedziały: „po rower”, 
a ich losy splatają się na Komisariacie Policji w Tarnowie 
Podgórnym.

Leslie z Holandii, Kathrin z Niemiec i Marc z Wielkiej 
Brytanii – trzy różne osoby z trzech odmiennych krajów. 
Każda z nich w zeszłym roku stała się ofiarą kradzieży. We 
wszystkich przypadkach łupem sprawców był rower. Leslie 
i Marc utracili coś, co pomagało im realizować swoje pasje, 
a Kathrin została pozbawiona środka codziennego transpor-
tu. Pomimo nieskuteczności lokalnych organów ścigania nie 
poddali się i na własną rękę prowadzili poszukiwania w in-
ternecie. W ten sposób na jednym z polskich portali ogło-
szeniowych każdy z nich odnalazł swoją własność, a następ-
nie powiadomił o tym funkcjonariuszy Komisariatu Policji 
w Tarnowie Podgórnym. Na podstawie uzyskanych infor-
macji policjanci tej jednostki niezwłocznie podjęli działania 
i odzyskali skradzione za granicą rowery (o łącznej wartości 
około 100 000 zł!). Holender, Niemka i Brytyjczyk pojawili 

Po rower przez Europę

W ostatnich tygodniach na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne usiłowano kilkakrotnie wyłudzić pienią-
dze od osób starszych metodą „na Policjanta”. 

Te sposoby nadal są popularne i wykorzystywane! Sprawcy 
dzwonią najczęściej do osób starszych-seniorów o archaicz-
nych imionach, wyszukując ich numery telefonów w książ-
kach telefonicznych. I są naprawdę bardzo przekonywujący!

Przypomnijmy, iż Policja, Prokuratura, CBŚ, ABW nigdy 
nie proszą o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy z jakiego-
kolwiek powodu. Apelujemy:

- w przypadku podejrzenia próby wyłudzenia pieniędzy 
prosimy natychmiast informować Policję pod nr 112 lub 997 

lub Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym tel. 61 84 148 
60,

- nie wolno wręczać pieniędzy obcej osobie, 
- nie dzwońmy na numery wskazane przez rozmówce tele-

fonicznego – telefon odbierze ktoś z grupy oszustów i oczy-
wiście potwierdzi wersję naciągaczy,

- proszę dzwonić do bliskich i potwierdzać czy to napraw-
dę oni dzwonili i czy rzeczywiście potrzebują pomocy. 

 
~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk

 kierownik RD Baranowo

Wyłudzenia pieniędzy „na wnuczka” i „na policjanta”

się już w Polsce i odebrali utraconą własność. Radości z tego 
faktu nie przysłoniła im nawet konieczność odbycia w tym 
celu długiej podróży. Nie jest to jednak koniec, gdyż funk-
cjonariusze czekają na jeszcze jedną osobę, która odbierze  
odzyskany rower. ~ KP Tarnowo Podgórne 
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Wiadomości brackie

Jako Kurkowe Bractwo Strzeleckie 3 maja współorgani-
zowaliśmy gminne obchody 228. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3-go Maja. Po mszy świętej i uroczystym 

apelu pod obeliskiem upamiętniającym tych, którzy zginęli 
w walce o wolność, siostry i bracia wraz z sympatykami uda-
li się na strzelnicę bracką. 

Świętowanie rozpoczęliśmy odśpiewaniem pieśni ,,Witaj 
Maj, Trzeci Maj”. Po świątecznym obiedzie zawody strze-
leckie rozpoczął, strzałem honorowym II Zastępca Wójta 
Piotr Kaczmarek. Główne trofeum Tarczę 3-Majową zdobył 
Krzysztof Cieślik, drugi był Marek Szajkowski, a trzeci – 
Daniel Cichy. Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tade-
usza Czajki zdobył Krzysztof Cieślik, II – Waldemar Kubiak, 
III – Romuald Duda. Tarcza Pistoletowa: I miejsce – Marek 
Szajkowski, II – Krzysztof Cieślik, III – Romuald Duda. Tar-
cza chybił-trafił I miejsce – Piotr Owczarz, II – Zbigniew 
Karłyk, III – Natalia Cicha. Karabinek pneumatyczny ka-
tegoria dziecięca kolejne miejsca zajęli Franciszek Wudar-
ski, Patryk Hoffa, Leon Wudarski, Basia Mroczkowska i Jan 
Szajkowski. Kura zestrzelił Mateusz Borowski przy pomocy 
Romualda Dudy i Stanisława Leitgebera.

Podczas świątecznego strzelania zaszczycił nas swoją wi-
zytą były premier Leszek Miller. Niecodzienny gość również 

Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna. 
 Seneka

sprawdził się jako strzelec, ponadto w rozmowie interesował 
się działalnością naszego bractwa.

Nasza strzelnica otwarta jest w każdy wtorek i czwartek, 
w godz. 16.00-20.00. ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ ZAIN-
TERESOWANĄ SPORTEM STRZELECKIM. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk 

prezes KBS Tarnowo Podgórne 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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– O rany! Kiedy to było? W szkolnej ławie znów poczu-
łam się jak nastolatka! Cieszę się, że mogłam pomóc! – ta-
kie słowa, serdeczne uśmiechy i uściski towarzyszą dźwię-
kom wyłączanych komputerów podczas niezwykłych spotkań 
młodzieży z seniorami w projekcie Akademia Starszych Or-
łów. W gościnnych murach naszego Partnera – Szkoły Pod-
stawowej w Przeźmierowie, w nieśpiesznej atmosferze wza-
jemnego wsparcia i życzliwości młodzi ludzie oswajają i uczą 
seniorów jak bezpiecznie korzystać z komputera, internetu, 
mediów społecznościowych i bezpłatnych, łatwo dostępnych 
aplikacji ułatwiających życie. 

Rozmawiamy i pokazujemy na co zwrócić uwagę robiąc za-
kupy w sieci, żeby nie dać się oszukać. Podpowiadamy jak 
wybrać odpowiedniego sprzedawcę i w jakich okolicznościach 
możemy zwrócić zakupiony towar bez żadnych konsekwencji. 
Zachęcamy do aktywności w wirtualnej przestrzeni jednocze-
śnie pokazując jak zabezpieczyć swoje dane i swój komputer 
lub telefon. Naszym przewodnikiem jest m.in. Dawid Dopie-
ralski, którego multimedialne prezentacje i adresy stron www, 
na których możemy sprawdzić czy ktoś włamał się do naszego 
komputera lub na naszą skrzynkę e-mail wzbudziły ogromne 
zainteresowanie wszystkich uczestników warsztatów! A ostat-
nie spotkanie o plikach cookies z Wiktorem Gierka, 21-letnim 
przedsiębiorcą, który swoją ścieżkę kariery rozpoczął w wieku 
14 lat, pracując w wielu branżach na stanowiskach ds. marke-
tingu i fundrasingu m.in. w Apcco Group, Bussiness Centre 
Club, Polskiej Grupie Muszkieterów oraz w wielu innych pro-
jektach reklamowo-sprzedażowych. Te spotkania pokazują, że 
starsze pokolenie od młodego pokolenia też się może czegoś 
nauczyć.

Z kolei seniorzy w Akademii Starszych Orłów dzielą się 
swoją wiedzą i doświadczeniem. Pomagają w lekcjach i czy-
tają maluchom bajki. Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
Maria Zgoła, Irena Ciesielska Balcer oraz nasza Prezes Maja 
Stępień, które z wielkim zaangażowaniem i pasją wprowadza-

Akademia Starszych Orłów

ły dzieci w niezwykły świat zapisany w różnych książkach. 
Czytały, przytulały, a Józef Zbigniew Piłasiewicz opowiadał 
o swoim życiu. Pan Józef jako marynarz i psycholog pokłado-
wy opłynął cały świat! Jego historie o morskich przygodach, 
barwach oceanu, marynarskich rozrywkach, ba! nawet o pira-
tach, poruszały serca i wyobraźnię młodych odbiorców. Nas 
najbardziej zatrwożył opis tonących statków i cyklonu, a wła-
ściwie jego oka, w którym Pan Józef znalazł się wraz z załogą 
i przeżył! Dlatego nie dziwi nas fakt, że zarówno dzieci, mło-
dzież jak i seniorzy, którzy byli w tym czasie z nami, czekają 
na kolejne spotkania z Panem Zbyszkiem. 

Taka jest nasza Akademia Starszych Orłów – przełamujemy 
bariery i stereotypy. Łączymy pokolenia. Spełniamy marze-
nia! 

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne
~ Maja Stępień

Fundacja Nigdy nie jest za późno

WIEŚCI WĘDKARSKIE

7 kwietnia członkowie Koła PZW 132 zorganizowali wio-
senne sprzątanie brzegu Jeziora Lusowskiego. W akcji 
uczestniczyło 17 osób. Efektem sprzątania było zebranie 

kilkunastu worków śmieci. Dzień zakończył się ciepłym po-
siłkiem. Uczestnikom serdecznie dziękujemy za uczestnictwo.

13 kwietnia odbyła się inauguracja sezonu 2019 na łowisku 
specjalnym „Cegielnia” w Iwnie. Połowy sprzyjały, pogoda nie-
co mniej, ale zawodnicy byli wytrwali efektem tego są poniższe 
wyniki.

Kategoria Senior I sektorowe:
I miejsce - Sobkowiak Maciej 9300 g
II miejsce – Kasztelan Maciej 8900 g
III miejsce – Brachaczek Rafał 5500 g
Kategoria 55+
I miejsce – Michalski Piotr 3820 g
II miejsce – Zys Adam 3800 g

III miejsce – Sikorski Marek 2400 g
3 maja odbyły się Spławikowe Zawody o puchar przechodni 

im. Gerarda Raszewskiego na zalewie małym, w Kategoriach 
Senior oraz Old-Boy 55+.

Kategoria Senior
I miejsce – Kasztelan Maciej 8400 g
II miejsce – Kowalczyk Janusz 5800 g
III miejsce – Goroński Dariusz 4900 g
Kategoria Old-Boy 55+
I miejsce – Michalski Piotr 6340 g
II miejsce – Olejniczak Józef 5300 g
III miejsce – Zys Adam 4800 g
Serdecznie zapraszamy do udziału w Spinningowych Mi-

strzostwach Koła na Rzece Warcie w Czerwonaku, które odbę-
dą się 19 maja oraz na zawody z okazji Dnia Dziecka na Stawie 
w Ceradzu Kościelnym 2 czerwca – dzieci chcące wziąć udział 
zapraszamy wraz z opiekunem.

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne
 ~ Koło PZW Tarnowo Podgórne 
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Nam, wcześniej urodzonym stu-
dentom UTW, czas jakby płynął 
nieco prędzej. Wydaje się, że do-

piero wczoraj była inauguracja roku aka-
demickiego, a już w naszą stronę, szybki-
mi krokami zbliża się jego zakończenie.

Zaplanowane w poszczególnych sek-
cjach i grupach zainteresowań zajęcia 
dobiegają końca. Piętnastego maja odbył 
się przedostatni wykład „Grupa ptaków 
ochrona przyrody” – wygłosił go dr Je-
rzy Ptaszyk. 

21 maja o 18.00 dr Piotr Idczak z Ka-
tedry Europeistyki Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu wygłosi wykład 
„Dlaczego Twój głos w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego ma znacze-
nie?” – ten wykład odbędzie się wyjąt-
kowo w świetlicy wiejskiej w Baranowie 
przy ul. Spokojnej 2b.

Na ostatni w tym roku akademic-
kim wykład „Dziedzictwo mitologicz-
ne w nazwach wielkopolskich firm han-
dlowych i usługowych”, który wygłoszą 
prof. zw. dr hab. Anna Piotrowicz i prof. 
zw. dr hab. Małgorzata Witaszek Sam-
borska zapraszamy w środę, 22 maja, do 
LO w Tarnowie Podgórnym.

Czas Świąt Wielkanocnych liczna gru-
pa słuchaczu UTW spędziła nad pięk-
nym polskim morzem. To już kolejny 

taki świąteczny wyjazd. Relacja z poby-
tu w Juracie, autorstwa jednej z uczestni-
czek, poniżej. 

Wiosenny Koncert Symfoniczny na 
rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej połą-
czony z pożegnaniem Dyrektora GOK 
„Sezam” Szymona Melosika wzbu-
dził ogromne zainteresowanie. Zarów-
no w otwartej dla publiczności próbie, 
jak i w samym koncercie uczestniczyła 
liczna grupa naszych słuchaczy. Był to 
z naszej strony wyraz podziękowania dla 
Dyrektora, pomysłodawcy i współzało-
życiela UTW i jednocześnie odruch serca 
i pomocy potrzebującym w Jemenie.

Wiosenna aura sprzyja aktywności ru-
chowej. Grupa naszych sportowców 6 
kwietnia wzięła udział w Turnieju Bow-
lingowym zorganizowanym przez UTW 
w Obornikach. Zawody miały charakter 
sportowo-integracyjny. Ponieważ nasza 
drużyna specjalizuje się przede wszyst-
kim w kręglach, nie osiągnęliśmy tym ra-
zem znaczących sukcesów, lecz zdobyli-
śmy nowe doświadczenia.

Przed nami VII Spotkanie Sportowo-
-Integracyjne Seniorów Gminy Tarno-
wo Podgórne, organizowane przez UTW 
i Kluby Seniora działające w Gminie, 
pod honorowym patronatem Wójta, przy 
pomocy Gminy, OSiR i młodzieży gim-

nazjalnej. Ta impreza, o gminnym cha-
rakterze, odbędzie się w sobotę, 25 maja 
na boisku sportowym przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym. 
Oprócz sportowych emocji zapewniamy 
transport lokalnym autobusem, atrakcje 
rozrywkowe i kulinarne. Szczegółowe 
informacje uzyskać można w Klubach 
Seniora i biurze UTW.

3 maja przedstawiciele naszego stowa-
rzyszenia wzięli udział w gminnych ob-
chodach Święta Konstytucji. W koście-
le pw. Wszystkich Świętych wzięliśmy 
udział w mszy św. w intencji Ojczyzny, 
następnie złożyliśmy kwiaty przy pomni-
ku w Parku im. Wojkiewicza.

Zarząd intensywnie przygotowuje się 
do Walnego Zebrania Członków UTW, 
które odbędzie się w drugiej połowie 
czerwca. Opracowujemy również pro-
gram dwóch tygodniowych turnusów 
półkolonii dla seniorów naszej Gminy, 
które zaplanowane są na koniec lipca 
i sierpnia.

Jak widać, czeka nas czas wytężo-
nej pracy, trzeba zatem zakasać rękawy 
i wziąć się do pracy. Wiadomo, student 
potrafi! Bo jak nie my, to kto?

Projekt współfinansowany z budżetu 
Gminy Tarnowo Podgórne

 ~ Maria Zgoła 

Jak prędko płynie czas
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Po raz kolejny spora grupa członków Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Tarnowie Podgórnym postanowiła spę-
dzić wspólnie Święta Wielkanocne. Tym razem wybra-

liśmy na miejsce wypoczynku Profilaktyczny Dom Zdrowia 
w Juracie. Organizatorzy zadbali, żebyśmy właściwie przeżyli 
czas Wielkiej Nocy. W Wielką Sobotę otrzymaliśmy koszycz-
ki z potrawami do święcenia, z którymi całą grupą udaliśmy 
się do miejscowego kościółka. Śniadanie wielkanocne było bar-
dzo uroczyste. Nie zabrakło tradycyjnego dzielenia się jajkiem 
i wzajemnych, serdecznych życzeń. Potrawy były tak różnorod-
ne, że każdy mógł poczuć się jak w domu, a jednocześnie zaspa-
kajały najbardziej wymagające gusta.

Wyjątkowe położenie Juraty, w której można obserwować 
morski brzeg z obu stron półwyspu zachęcało do krótkich i dal-
szych spacerów oraz wygrzewania się w promieniach wiosen-
nego słońca. Chętnie wspólnie siadaliśmy przy molo prowadząc 
serdeczne rozmowy, snując opowieści, dyskusje, przeplatane 
dowcipami. Dodatkową atrakcją była wycieczka autokarowa 
do Helu, miejscowości położonej na cyplu Mierzei Helskiej. 
Głównym punktem zwiedzania było fokarium, gdzie oprócz ob-
serwacji fok, wysłuchaliśmy przewodnika, który bardzo cieka-
wie opowiadał o zwierzętach zamieszkujących wody Bałtyku.

Oprócz doznań świątecznych i turystycznych nie zabrakło 
też rozrywkowych. Był czas na bliższe poznawanie się, nawią-

Świąteczny wyjazd do Juraty

zywanie nowych kontaktów towarzyskich, a nawet przyjaźni. 
Wszyscy doskonale bawili się na zorganizowanej na zakończe-
nie zabawie tanecznej, połączonej z wyjątkową okazją – nasi 
członkowie Maria i Wojtek obchodzili 50. rocznicę ślubu. Były 
kwiaty, uściski, toasty wznoszone szampanem.

 Czas szybko upłynął. Wypoczęci, zadowoleni, osmagani 
słońcem i wiatrem, pełni optymizmu wróciliśmy do domów 
i codziennych obowiązków. ~ Maria Machowina

Za nami kolejne wydarzenie Stowarzyszenia – Rajd Wio-
senny TARSON. Rajd przebiegał dwiema trasami: ro-
werową wokół Jeziora Lusowskiego (ok. 12 km) oraz 

pieszą w pętli Lusowo-Lusówko-Lusowo (ok. 6 km). Pogoda 
zachmurzona, jedynie straszyła nas deszczem, ale za to sprzy-
jała szczególnie piechurom tak, że rozgrzaliśmy się w mar-
szu. Rowerzyści mieli dobry czas i musieliśmy przyspieszyć 
kroku, by wspólnie spotkać się ponownie na plaży. Dla na-
szych sportowców wysiłek ten był „bułką z masłem”, zaś dla 
wielu był to pierwszy w tym roku tak długi i forsowny spa-

Tarson rajdowo
cer. Zakończenie wzbogacone mieliśmy grillem z kiełbaska-
mi, musztardą i chlebem, a na dodatek zajadaliśmy się ofiaro-
wanym jabłecznikiem Małgorzaty Raciborskiej oraz chipsami 
Lorenz Snack World. Dziękujemy!

W tym sportowo-rekreacyjnym wydarzeniu uczestniczy-
ło 35 osób. Dla zawodników Klubu Tarson był to kolejny 
sprawdzian przed czekającym ich Biegiem Lwa i Triathlo-
nem Lwa.

 W imieniu Zarządu
~ Kazimierz Szulc
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Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Tej nocy zgładzono wolność 
w katyńskim lesie, 
Zdradzieckim strzałem w głowę
Pokwitowano wrzesień.
 „Katyń” Marian Hemar

Poznań
Przedstawiciele Towarzystwo Pamię-

ci Generała Józefa Dowbora Muśnic-
kiego w Lusowie oddali hołd Polakom 
zamordowanym w Katyniu i zesłanym 
w drugiej masowej zsyłce na Sybir 
i Stepy Kazachstanu. Poznańskie ob-
chody rocznicowe, które zaplanowano 
na 12 kwietnia, rozpoczęły się od mszy 
św. w intencji ofiar. Następnie uczest-
nicy przemaszerowali pod Pomnik 
Ofiar Katynia i Sybiru przy akompa-
niamencie Orkiestry Reprezentacyjnej 
Sił Powietrznych gdzie złożono kwiaty 
i wygłoszono okolicznościowe przemó-
wienia. Na koniec ceremoniału wojsko-
wego odbył się Apel Pamięci, podczas 
którego oddano hołd wszystkim ofiarom 
stalinowskiego terroru.

Uroczystości związane były z 79. 
rocznicą Zbrodni Katyńskiej i drugiej 
masowej zsyłki Polaków na Sybir.

~ Violetta Ciesielska

Lusowo 
Hymnem Polski rozpoczęły się co-

roczne obchody upamiętniające zbrod-
nię katyńską organizowane przez To-
warzystwo Pamięci Generała Józefa 
Dowbora Muśnickiego w Lusowie. Uro-
czystość miała miejsce 15 kwietnia na 
lusowskim cmentarzu, gdzie w rodzin-
nym grobowcu Dowborów spoczywa 
czaszka Janiny Lewandowskiej, jedynej 
kobiety, która zginęła w Katyniu. Wśród 
przybyłych gości należy wymienić Wój-
ta Tarnowa Podgórnego Tadeusza Czaj-
kę, sekretarza Stanu MSZ Szymona 
Szynkowskiego vel Sęk, przedstawicieli 
Stowarzyszenia „Katyń”, „Poznańskie-
go Czerwca 1956”, Urzędu Wojewódz-
kiego, Starostwa Powiatowego, Urzę-
du Wojewódzkiego, Wielkopolskiego 
Związku Solidarności Polskich Kom-

batantów, Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego, Klubu Seniorów Lotnictwa, 
tarnowskiej Policji, władz samorządo-
wych, szkoły w Lusowie i Lusówku. 
Wartę honorową pełnili żołnierze 17. 
Brygady Zmechanizowanej z Między-
rzecza. Modlitwę odmówił ksiądz Da-
riusz Madejczyk. Zaproszeni goście zło-
żyli kwiaty. Głos zabrał Wójt Tadeusz 
Czajka oraz Krystyna Lewandowska 
ze Stowarzyszenia „Katyń”. Uczennica 
Dominika Hultajska uświetniła uroczy-
stość recytacją wiersza „Katyń”.

Po uroczystości w miejscowym mu-
zeum odbyła się prelekcja „Wrześnio-
we drogi Janiny Lewandowskiej”, którą 
referował Grzegorz Jazdon. Do prelek-
cji ustosunkowała się Barbara Bocian 
z Klubu Seniorów Lotnictwa.

Postać Janiny Lewandowskiej jest już 
dobrze znana mieszkańcom naszej Gmi-
ny. Jest jedną z 21 768 ofiar stalinow-
skiego reżimu, którzy zginęli na „nie-
ludzkiej ziemi”. 

~ Aleksandra Ludwiczak

Na zawsze pozostaną w naszej pamięci

13 kwietnia z okazji 100. rocznicy przysięgi Straży 
Ludowej w Pobiedziskach odbyła się uroczystość 
upamiętniająca te wydarzenia. W uroczystości tej 

wziął udział członek TPGJDM Grzegorz Misiak, który na 
konferencji pt. „Powstanie wielkopolskie w oczach regiona-
listów” przedstawił osiągnięcia towarzystwa w upamiętnianiu 
gen. Dowbora Muśnickiego, jego rodziny i powstańców wiel-
kopolskich oraz zaprezentował opracowania autorstwa Józe-
fa Grajka i innych autorów. Podczas konferencji wyświetlany 
był film zrealizowany przez Starostwo Poznańskie, przedsta-
wiający wydarzenia w powiecie z okazji 100. rocznicy wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego. Na filmie zaprezentowane są 
m.in. lekcje historii dla młodzieży, które odbyły się w muzeum 
w Lusowie. Następnie odbyła się msza św. w intencji powstań-
ców. Grupa rekonstrukcyjna odtworzyła przysięgę Straży Lu-
dowej oraz odsłonięto Pomnik Upamiętniający Uczestników 
Powstania Wielkopolskiego z Ziemi Pobiedziskiej 1918-1919.

~ Grzegorz Misiak

26 kwietnia 2019 r. delegacja Towarzystwa Pamięci 
Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowa 
wzięła udział w uroczystościach z okazji 30-lecia 

Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę. 
Zaproszenie wystosował Wojewoda Wielkopolski Zbigniew 
Hoffman oraz prezes Stowarzyszenia Włodzimierz Orsz-
tynowicz. Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. 
Św. Wojciecha. Homilię wygłosił biskup Zdzisław Fortuniak. 
Po mszy nastąpił przemarsz uczestników oraz pocztów 
sztandarowych pod tablicę upamiętniającą Mieszkańców 
Poznania i Wielkopolski – ofiar II wojny Światowej przy 
Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. 

Dalsza część uroczystości jubileuszowych odbyła się w Sali 
Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W programie 
obchodów było wystąpienie prezesa Stowarzyszenia oraz ze-
branych gości. Nastąpiło też wręczenie odznaczeń i wyróż-
nień. 

Uroczystości zakończono wspólnym odśpiewaniem Roty.
~ Aleksandra Ludwiczak

Z działalności Towarzystwa Pamięci  
Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Setna rocznica przysięgi 
Straży Ludowej 
w Pobiedziskach

30-lecie Stowarzyszenia 
Polaków Represjonowanych 
przez III Rzeszę

Projekty współfinansowany z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne
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~ stowarzyszeniaTowarzystwo Pamięci
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Delegacja Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickie-
go w Lusowie wzięła udział w uroczystościach związanych z obchoda-
mi Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się mszą świętą 

w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Serca Pana Jezusa. Po mszy nastąpił przemarsz 
uczestników w towarzystwie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tarnowa Podgórnego 
pod pomnikiem w Parku im. Wojkiewicza. gdzie po wystąpieniu Wójta Tadeusza 
Czajki złożono kwiaty.

~ Violetta Ciesielska

Święto Konstytucji 3 Maja

Uczymy się języków obcych, chcemy komunikować się 
płynnie w pracy lub podróżując, a satysfakcja z tego 
płynąca daje nam naturalnie sporo „funu”. W dobie 

„wszystkiego” trudno jest nie znaleźć najlepszej dla siebie 
metody na naukę języka obcego. W zasadzie, można śmiało 
stwierdzić, że to tak trochę jak z „dietą cud” – wybieramy ją 
intuicyjnie, biorąc pod uwagę szereg czynników. Gdzieś tam 
w meandrach naszych szkolnych językowych uprzedzeń poku-
tuje mit, iż ogromną ilość czasu trzeba poświęcić na pracę nad 
językiem obcym. Weźmy np. „czternaście czasów w angiel-
skim”… Spokojnie – od pierwszego impulsu budzącego w nas 
chęć nauki do swobodnego komunikowania się w języku ob-
cym nie muszą minąć wieki. No chyba, że ktoś chce uczyć 
się sempre i sempre... co – de facto – też ma swoje zalety! Na 
szczęście metodyka języka obcego przemówiła „ludzkim gło-
sem” i wyszła naprzeciw językowym „niecierpliwcom” . Aby 
komunikować się swobodnie i osiągać przez to swoje cele, 
wcale nie potrzebujemy tłuc gramatyki do upadłego. Hurra! 
I tak, w przypadku języka hiszpańskiego, stworzono metodę 
Trzy poziomy w rok. Droga na skróty możliwa jest tylko na 
pierwszych poziomach znajomości języka: od A1 do B1. Me-
toda polega na maksymalnym skondensowaniu etapu począt-

kowego (A1 i A2 wg skali CEFR). Wykorzystywane w tym 
systemie nowoczesne podręczniki pokazują proces uczenia 
się „od kuchni”, podpowiadają strategie przyswajania wie-
dzy, uczą samokontroli. Przygotowują do realnej komunikacji 
z osobami hiszpańskojęzycznymi i poszerzania umiejętności 
językowych poza lekcjami – na wakacjach, na imprezie, pod-
czas surfowania w internecie. Zajęcia w trybie Trzy poziomy 
w rok to idealna propozycja dla studentów wyjeżdżających na 
stypendia Erasmus. Muszą oni bowiem znać język na pozio-
mie B1 i poradzić sobie z przyswajaniem wiedzy oraz zdawa-
niem egzaminów po hiszpańsku. Stworzono dla nich specjalny 
podręcznik, który rozwija te sprawności, a także porusza te-
maty, z którymi zetkną się w codziennym życiu. Metoda Trzy 
poziomy w rok sprawdzi się też świetnie u osób, które znają 
pokrewne języki romańskie lub kiedyś uczyły się już hiszpań-
skiego. Ich tempo nauki jest bardzo szybkie, dlatego najczę-
ściej nudzą się i zniechęcają na zwykłych kursach. Atencion! 
Jednak aby utrzymać intensywne tempo nauki, niezbędna jest 
również samodzielna praca w domu. Muy bien! No to mamy 
„metodę cud”. Uczmy się języków, one otwierają każde drzwi!

Grazias
~ Maria Marianowska, www.ckjo.pl

Gdy małżonkowie nie widzą żadnych szans na dalsze 
kontynuowanie związku małżeńskiego – z różnych 
przyczyn (brak porozumienia lub współdziałania dla 

dobra rodziny, różnica charakterów, życiowych planów i prio-
rytetów, zanik więzi emocjonalnych, fizycznych, nielojalność 
małżeńska, i tak można wymieniać niemal bez końca), na myśl 
przychodzi decyzja o rozwodzie. 

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzin-
nego i Opiekuńczego, koniecznym i podstawowym warun-
kiem dopuszczalności rozwodu, jest wystąpienie zupełnego i 
trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Zupełny rozkład po-
życia oznacza zerwanie wszelkich więzi między małżonkami 
tj.: duchowych, fizycznych i materialnych. O trwałości rozkła-
du można mówić wówczas, kiedy na podstawie okoliczności 
sprawy, zasadny jest wniosek, że pomiędzy małżonkami nie 
jest możliwy powrót do wspólnoty małżeńskiej na wszystkich 
trzech jej płaszczyznach. Dla uznania, że między małżonkami 
brak jest więzi emocjonalnej, wystarczający jest zanik uczuć. 

Nie jest zatem konieczne stwierdzenie wrogiego czy choćby 
niechętnego stosunku. Brak zbliżeń fizycznych przez dłuższy 
czas jest kolejnym objawem rozkładu małżeństwa. Jeżeli mię-
dzy stronami dochodzi, chociażby sporadycznie do zbliżeń fi-
zycznych, to rozkład pożycia nie będzie uznany ani za trwa-
ły, ani za zupełny. Z kolei z brakiem wspólnoty gospodarczej 
mamy do czynienia wówczas, gdy małżonkowie nie prowadzą 
wspólnego gospodarstwa domowego, nie mieszkają razem, 
nie podejmują wspólnie decyzji gospodarczych, nie działają 
dla dobra rodziny.

Każda sytuacja, uzasadniająca w ocenie małżonków, orze-
czenie rozwodu jest oceniana indywidualnie. Ustanie jednej 
z więzi może bowiem w konkretnym przypadku nie stano-
wić objawu rozkładu pożycia, jeśli wynika to z okoliczności 
od małżonków niezależnych (np. brak współżycia z uwagi na 
chorobę lub podeszły wiek, brak wspólnego zamieszkiwania z 
uwagi na wspólne ustalenia małżonków). 

~ Marta Ast – adwokat, www.ast-adwokaci.pl

Rozwód. Jakie są przesłanki udzielenia rozwodu?

You speak Spanish?
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~ porady

Coraz częściej słyszy się o choro-
bach przenoszonych przez klesz-
cze. Choroby odkleszczowe sieją 

w ludzkim organizmie ogromne spusto-
szenie, a gdy są zbyt późno diagnozowa-
ne i niewłaściwie leczone, zmiany zwy-
kle są już nieodwracalne. 

Czy ze strachu przed boreliozą oraz 
innymi chorobami, które przenoszone 
są przez kleszcze, powinniśmy zrezy-
gnować z kontaktu z naturą? W żadnym 
wypadku! Podstawowym i najskutecz-
niejszym krokiem prowadzącym nas ku 
skutecznej ochronie jest poznanie tych 
chorób i odpowiednia profilaktyka. Rów-
nież osoby, które borykają się z już zdia-
gnozowaną boreliozą, bądź inną chorobą 
odkleszczową, nie powinny się podda-
wać i rezygnować z walki o normalne 
życie, pełną sprawność oraz możliwość 
swobodnego poruszania się bez nieustan-
nie towarzyszącego bólu.

Czym zatem jest borelioza? Czy zna-
my skuteczne sposoby na walkę z nią? 
Czy wiemy jak uchronić się przed zacho-
rowaniem? Wbrew pozorom i temu, co 
mówi się w mediach, nie możemy trak-
tować boreliozy i innych chorób odklesz-
czowych, jako wyroku skazującego nas 
na czekanie, aż nasz stan się jeszcze bar-
dziej pogorszy. 

Mimo coraz większego zinteresowania 
boreliozą i stale rosnącej świadomości 
zarówno lekarzy jak i pacjentów, w dal-
szym ciągu żaden z dostępnych nam te-
stów ani badań nie może ze 100% pew-
nością wykluczyć boreliozy, a dostępne 
testy tylko w połowie ją potwierdzają. 
Szybko wyleczona

choroba nie zostawia szkód, jednak 
nawet po jej przejściu organizm nie na-
bywa odporności, a szczepionka nie zo-
stała jeszcze wynaleziona. Najlepiej za-
tem starać się chronić przed kleszczami 
wszelkimi dostępnymi metodami, odpo-
wiednio zabezpieczając swoje ciało przez 
każdą wyprawą do lasu lub na łąkę oraz 
profilaktycznie zażywając odpowiednie 
suplementy, które pomogą naszemu or-
ganizmowi poradzić sobie z ewentual-
nym zakażeniem. Pacjenci cierpiący na 
zaleczoną lub niezdiagnozowaną bore-
liozę niejednokrotnie nazywani są hipo-
chondrykami, ponieważ objawy na jakie 
się uskarżają odpowiadają wielu różnym 
chorobom. Często przewlekła forma bo-

reliozy jest mylona ze stwardnieniem 
rozsianym (SM), depresją, nerwicą, pa-
daczką, stwardnieniem zanikowym bocz-
nym, ADHD, autyzmem, zapaleniem 
wielonerwowym.

Mimo że medycyna akademicka do 
tej pory nie znalazła leku, który skutecz-
nie będzie z nią walczył pamiętać nale-
ży, że często w takich przypadkach z po-
mocą przychodzi nam natura. To natura 
bowiem jest prawdziwą skarbnicą roślin, 
które wykazują częstokroć zadziwiające 
działanie lecznicze i prozdrowotne. Nasz 
organizm sam broni się przed atakują-
cymi go chorobami. Niestety niektóre 
z nich, zwłaszcza gdy są już w zaawanso-
wanym stadium wyniszczają go do tego 
stopnia, że jego naturalne mechanizmy 
obronne nie są w stanie sobie poradzić. 
Właśnie w tym momencie kluczowe oka-
zuje się mądre wspieranie organizmu 
w walce z chorobami. Leki farmakolo-
giczne często pomagają jedynie usunąć 
niektóre objawy – początkowo wydaje 
się, że dokładnie o to nam chodziło, jed-
nak jeśli nie zniszczymy źródła choroby 
oraz nie zatrzymamy jej rozwoju, objawy 
wkrótce powrócą i to często ze wzmożo-
ną siłą. Nie zapominajmy również o fak-
cie, że wszystkie leki farmakologiczne 
w rzeczywistości są chemią, którą wpro-

wadzamy do naszego organizmu, a ta 
działa przecież nie tylko na chore narzą-
dy oraz komórki ale również na te zdro-
we. Natura zna natomiast takie sposoby 
i jest zasobna w takie składniki, które 
pozwalają neutralizować to, co złe w na-
szym organizmie, jednocześnie nie naru-
szając jego w pełni zdrowych elementów. 

Jak uchronić się przed boreliozą? Czy 
znamy skuteczne metody diagnostyczne? 
Czy znamy sposoby walki z chorobami, 
które wywołuje krętek borrelii?

Na te i inne ważne pytania odpowie 
na konferencji doktor nauk medycznych 
Maria Bortel-Badura, specjalista far-
makologii klinicznej oraz lekarz chorób 
wewnętrznych Wydziału Lekarskiego 
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowi-
cach. Posiada również dyplom Wydzia-
łu Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w zakresie Prawa w ochronie 
zdrowia. Zapraszam do udziału w Konfe-
rencja Zdrowia, która odbędzie się w śro-
dę, 22 maja, w godz. 18.00 – 21.00 w Ho-
telu IKAR w Poznaniu przy ul. Solnej 18. 
Udział w konferencji dla mieszkańców 
Gminy bezpłatny – rejestracja na stronie 
www.zyjswiadomie.pl

~ Anna Majorczyk-Reiter, 
tel. 502 527 802

Natura w walce z boreliozą
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E. Fromm mówił, że nadzieja, 
fundament życia, jest para-
doksalna. Nie jest ani biernym 

oczekiwaniem, ani nierealnym wymu-
szaniem wydarzeń, które nie mogą za-
istnieć. Jest jak gotowy do ataku tygrys, 
który skoczy tylko wtedy, gdy nadejdzie 
właściwy moment. 

Nie tylko ludzie zdolni są do odczu-
wania nadziei. Wykonano następujący 
eksperyment: wrzucono szczury do wy-
sokiego pojemnika z wodą. Ściany po-
jemnika były na tyle gładkie, że szczu-
ry nie miały żadnej szansy wydostania 
się na zewnątrz. Z czasem zaczęły tra-
cić siły. Wtedy wrzucono im deseczki, 
na których mogły bezpiecznie czekać 
na ratunek. Następnie powtórzono eks-
peryment, z dwiema grupami szczurów. 
Pierwsza to szczury, które wzięły udział 
w opisanym eksperymencie. Druga to 
szczury, które nie miały za sobą takie-
go doświadczenia. Żadna z grup nie 
otrzymała tym razem ratunku w posta-
ci deseczek. Eksperyment miał na celu 
odpowiedzieć na pytania: czy szczu-
ry potrafią zapamiętać, że ratunek jest 
możliwy, czy potrafią z tej wiedzy sko-
rzystać w sytuacji zagrożenia. Szczu-
ry, które miały za sobą doświadczenie 
z deseczką przynoszącą ratunek, utrzy-
mywały się na wodzie dużo dłużej. Po-
twierdzono więc naukowo, że szczury 
można nauczyć nadziei.

Nadzieja potrafi zadowolić się ma-
łym! 

Źródłem nadziei jest najwcześniej-
szy etap życia, w którym powinna wy-
tworzyć się życiodajna energia, z której 
moglibyśmy czerpać siły przez całe ży-
cie. Decydują o tym relacje z dorosły-
mi. Bliskość matki, doznania zmysłowe 
i towarzyszące im samopoczucie stano-
wią podstawę jej kształtowania. Dziec-
ko wchłania otoczenie całym sobą, dla-
tego tak ważne są wrażenia dotykowe. 
Wskaźnikiem ufności dziecka jest głę-
bokość jego snu oraz przyjmowanie 

pokarmu. Ustalone, powtarzające się 
codziennie o tych samych porach czyn-
ności, czyli konsekwencja i ciągłość 
cechujące środowisko dziecka, budują 
podstawę poczucia tożsamości psycho-
społecznej. Ciągłość doświadczeń z do-
rosłymi uczy niemowlę polegać na nich 
i ufać im. Co jednak dużo ważniejsze, 
uczy się ono ufać sobie samemu. Dziec-
ko akceptowane, zadbane, mądrze ko-
chane nabiera pewności siebie niczym 
kot rozciągnięty bezpiecznie na kana-
pie. Dziecko żyjące w odrzuceniu, cha-
osie, zaniedbaniu, niepewności rytmu 
dnia zachowuje się jak zaszczuty, bez-
domny pies, który na przemian łasi się 
i warczy. Matka nie musi być doskona-
ła. Przesadzone wymagania wpędzają 
ją w stres, odbierają spokój. A to odbija 
źle wpływa na dziecko. Zmniejsza po-
czucie bezpieczeństwa. Obniża stopień 
nadziei. Ważne, by matka była wystar-
czająco dobra.

Nadzieja nie polega na karmieniu się 
złudzeniami. Aby odróżnić nadzieję od 
karmienia się złudzeniami, należy sobie, 
bardzo uczciwie i rzetelnie, odpowie-
dzieć na kilka pytań: czy uświadamiam 
sobie swój wpływ na bieg wydarzeń?; 
czy jestem kreatorem wydarzeń czy 
tylko ich obserwatorem?; czy istnieją 
obiektywne przesłanki osiągnięcia po-
wodzenia?; co jest powodem, dla któ-
rego wierzę w dobry obrót spraw?; czy 
jestem w stanie pogodzić się wynikiem 
wydarzeń, jakikolwiek on jest? Uwa-
żasz, że to głównie „oni” mają wpływ na 
to, co cię spotyka? Biernie przyglądasz 
się rzeczywistości, bo „nie warto”, „nie 
dam rady”? Nie liczysz się z obiektyw-
nymi warunkami, stawiasz sobie niere-
alne cele? Obrażasz się na cały świat, 
kiedy coś idzie nie po twojej myśli? Je-
śli tak jest, to znak, że żyjesz złudzenia-
mi. Pora zabrać się za rozwijanie w so-
bie nadziei. 

Zdaniem wybitnego polskiego psy-
chiatry, A. Kępińskiego, nawet najwięk-

szych pesymistów cechuje pewna doza 
nadziei. Nadzieja jest warunkiem ży-
cia. Życie jest ruchem ku przyszłości 
i bez wiary w sens przyszłości nie da-
łoby się żyć. Dlatego należy rozwijać 
w sobie nadzieję. Nie jest to wcale ta-
kie trudne, nawet dla tych, którzy mie-
li niezbyt udane dzieciństwo. Podstawo-
wym warunkiem jest uważne życie Tu 
i Teraz. Koncentrowanie się na każdym, 
choćby najdrobniejszym, pozytywnym 
zdarzeniu. Dostrzeganiu tego, co pięk-
ne, choć zwyczajne. Rozwijaniu w so-
bie wdzięczności, umiejętności ciesze-
nia się. 

Kiedy wdrożymy się w taki styl bycia, 
to nadzieja, ten przyczajony tygrys prze-
niesie nas przez każdą przepaść czającej 
się rozpaczy, obok strachów czyhają-
cych w mrokach zwątpienia. 

W USA podano eksperymentalne leki 
na dwóch oddziałach chorych na no-
wotwory. Wyniki wyleczenia to 22% 
i 74%. W pierwszym przypadku lekarz 
przedstawił leki jako mieszankę o na-
zwie EPOH, mówiąc, że jej skuteczność 
nie została jeszcze sprawdzona, uprze-
dził o możliwych skutkach ubocznych. 
Na drugim oddziale przestawiono litery 
leku tak, żeby utworzyły słowo HOPE, 
nadzieja. Ponadto, podkreślono, że 
mimo kiepskich rokowań, mają szan-
sę na wyzdrowienie. Działanie leku 
wzmocniono nadzieją. 

Deseczka i przestawienie liter. Kon-
centracja na dobrych stronach życia 
i zmiana sposobu myślenia.

 ~ dr Jadwiga Kwiek
 ~ psycholog, psychoterapeuta

Psychologia na co dzień

Nadzieja
– przyczajony tygrys!
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~ pałac jankowice

Podczas czerwcowego spotkania z poezją wakacyjne wier-
sze, m.in. Leopolda Staffa, Bolesława Leśmiana i Józefa 
Czechowicza, usłyszmy w interpretacji aktorki filmowej  

i teatralnej, Marii Pakulnis.
Maria Pakulnis jest absolwentką warszawskiej PWST i na-

leży do grona najwybitniejszych aktorek średniego pokolenia, 
która zdobyła szczególne uznanie zarówno wśród krytyków, 
jak i publiczności. Zadebiutowała jeszcze w trakcie studiów 
w filmie Dolina Issy. Występowała w Teatrze Dramatycz-
nym w Słupsku, a następnie w warszawskich: Współczesnym, 
Dramatycznym oraz Ateneum. Na koncie ma udział w takich 
przedstawieniach jak m.in.: Upiory, Pastorałka i Sen nocy let-
niej, Ślub, Niech tylko zakwitną jabłonie, Burza i Opera za 
trzy grosze, Walka karnawału z postem, Trash story albo sztu-
ka (nie) pamięci, Dziewczyny z kalendarza, Seks dla opornych, 
Dom kobiet, Teatr Telewizja Polska. Obecnie można ją oglą-
dać na scenie Teatru Komedia. Znana jest także z występów 
w licznych serialach, m.in.: Fitness Club, Ekstradycja 1 i 2, Na 
Wspólnej, Miłość nad rozlewiskiem, Życie nad rozlewiskiem, 
Pensjonat nad rozlewiskiem, Leśniczówka. Jest laureatką m.in. 
nagrody Polskiego Radia Wielki Splendor 2013 za wybitne 
kreacje aktorskie.

Utwory poetyckie przeplecione będą muzyką na żywo 
w wykonaniu trębacza Orkiestry Teatru Muzycznego w Po-
znaniu, Pawła Zadrożniaka.

AtmoSFERA POEZJI odbywa się we współpracy z Teatrem 
Muzycznym w Poznaniu oraz poznańskim Oddziałem Towa-
rzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Opiekę mery-
toryczną obejmuje prezes Oddziału, prof. UAM dr hab. Wie-
sław Ratajczak z UAM w Poznaniu.

Zapraszamy 9 czerwca 2019 o 13.00 do Sali Koncertowej 
pałacu.

Kultura orientu na wyciągnięcie ręki, świat soczystych 
barw, ekspresji, energii, muzyki i tańca w urzekającej 
interpretacji Jigna Dixit, pracowniczki artystycznej 

w Ambasadzie Indii w Warszawie, która będzie gościć w Po-
znaniu na zaproszenie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, oraz 
w Pałacu Jankowice z warsztatami i pokazem tańca Katthak. 
Otwarte warsztaty rozpocznie pokaz, by następnie przerodzić 
się we wspólną naukę kroków i charakterystycznych ruchów 
orientalnego tańca w rytm muzyki. Taniec Katthak stanowi je-

den z klasycznych stylów północnych tańca hinduskiego. Na-
zwa pochodzi od słowa katha – bajka, opowiadanie.

Tradycja wywodzi go od mitycznego „barda” Kathaksa, któ-
ry żył 2000 lat temu, podróżował od wsi do wsi i zarabiał na 
życie opowiadaniem legend, tekstów świętych ksiąg i hym-
nów religijnych, pomagając sobie przy tym tańcem i śpiewem. 
Słowem kathak nazywa się także ulicznych opowiadaczy ba-
jek na północy Indii. Charakterystyczne dla tego tańca są bar-
dzo szybkie ruchy nóg związane z uderzeniami stóp o podło-
gę. Tło muzyczne tworzy gra na tabli, czasem sarandze. Sam 
tancerz ma przyczepione do kostek dzwoneczki ghungroo. 

Jeśli macie ochotę na tą niezwykłą opowieść tańcem, zapra-
szamy 16 maja o godz. 17.00. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny – darmowe wejściówki 
są dostępne w godzinach otwarcia pałacu w biurze, informa-
cje na stronie: www.palacjankowice.pl oraz pod nr. telefonu: 
61 10 10 400

W przypadku sprzyjającej aury, warsztaty odbędą się na pa-
łacowym tarasie. 

Do zobaczenia – do zatańczenia.  ~ Ewa Jańczak 

AmtoSFERA POEZJI z Marią Pakulnis

*darmowe wejściówki będą dostępne od 20 maja w godzi-
nach otwarcia pałacu. Regulamin dystrybucji wejściówek oraz 
szczegółowe informacje dostępne są w biurze pałacu, na stro-
nie: www.palacjankowice.pl oraz pod numerem telefonu: 61 
10 10 400.

~ Tomasz Łozowicki

Rusz w tany – taniec Katthak – hinduska 
opowieść tańcem
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2. czerwca o godzinie 18.00 mu-
zycy i wokaliści orkiestry San-
LuisTango Orquestra z parą 

taneczną, zabiorą nas prosto do Argen-
tyny.

Zespół tworzą wybitni argentyńscy 
instrumentaliści, śpiewacy i tancerze 
tanga o międzynarodowej renomie. Re-
pertuar opiera się na na utworach naj-
słynniejszych kompozytorów, takich jak 
Anibal Troilo, Francisco Canaro, Astor 
Piazzola czy Osvaldo Pugliese.

Podczas koncertu, usłyszymy najsłyn-
niejsze tanga tradycyjne, nowe aranża-
cje oraz poznamy argentyński folklor. 
Usłyszymy o historii tanga, pełnego pa-

Brzmienie wiosny – koncert  
„SanLuisTango Orquestra” i pokaz tanga

sji i emocji oraz o tym, jak znalazło się w Polsce i dlaczego jest 
jedynym tańcem w parach wpisanym na listę UNESO. Do-
skonali artyści, którzy mają świetny kontakt z publicznością, 
sprawią, że koncert zapadnie w pamięci na długo. Prawdopo-
dobnie dlatego Orquestra SanLuisTango będzie gościć w kraju 
już po raz dziesiąty. Serdecznie zapraszamy!

~ Pałac Jankowice

Maj to dobry czas, by zaplanować już wakacje. W tym 
roku GOK „SEZAM” zaprosił do współpracy, zna-
ną nam już z ferii zimowych, firmę Bricks4Kidz. 

Turnusy półkolonijne odbędą się w dwóch terminach: 15 – 
19 lipca oraz 5 – 9 sierpnia zarówno w CK Przeźmierowo, 
jak i w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. Tematyka po-
szczególnych zajęć przedstawia się następująco:

Turnus I (15-19 lipca, w godz. 8-16)
Przeźmierowo 
- Grupa młodsza: Minecraft
- Grupa starsza: Movie Making Minecraft
Tarnowo Podgórne
- Grupa młodsza: Wyprawa z Lego
- Grupa starsza: Zaprogramuj Dash’a
 
Turnus II (5-9 sieprnia, w godz. 8-16)
Przeźmierowo
- Grupa młodsza: Wyprawa z Lego
- Grupa starsza: Zaprogramuj Dash’a

Tarnowo Podgórne
- Grupa młodsza: Minecraft
- Grupa starsza: Movie Making Minecraft

Oprócz zajęć z klockami Lego, nasi półkoliści wybiorą się 
do poznańskiego ZOO, na Tarnowskie Termy, w programie są 
także warsztaty i spektakle teatralne. Organizatorzy zapew-
niają opiekę wykwalifikowanej kadry, materiały dydaktyczne, 
sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem, ani-
macje, gry i zabawy, dwudaniowy obiad każdego dnia, napoje 
bez limitu dla dzieci, upominek dla każdego uczestnika – ga-
dżet Bricks4Kidz, pamiątkowy dyplom. Organizator zgłasza 
wypoczynek do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, posiada też 
polisę ubezpieczeniową NNW. 

Cena za osobę dla mieszkańców Gminy za okazaniem Karty 
Mieszkańca lub z legitymacją placówki oświatowej z terenu 
Gminy dziecka: 250 zł. Nabór trwa od 6 maja. Zapisy oraz 
inne informacje: biuro@bricks4kidz.com, tel.: 61 30 70 444 
lub 533 430 996.

~ Karina Biała 

Półkolonie w GOK „SEZAM”
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MAJOWE INSPIRACJE Z KSIĄŻKĄ

Od 1995 r., 23 kwietnia obchodzimy na ca-
łym świecie Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich. Uchwalony przez UNE-

SCO 24 lata temu dzień to promocja książki, czytelnictwa 
oraz ochrony własności intelektualnej i praw autorskich. 
W Bibliotekach święto książki właściwie jest codziennie, co-
dziennie wszyscy zainteresowani mają darmowy dostęp do 
nieograniczonej wiedzy zawartej w książkach, na półkach 
w Bibliotekach. 

Oczywiście Światowy Dzień Książki odgrywa swoją zna-
czącą rolę, zwraca uwagę na słowo drukowane, przypomina, 
że są takie miejsce jak Biblioteki, że literatura to edukacja 
w każdym wieku, także pełnym elektroniki wieku XXI, ale 
także dla wszystkich od lat 5 do… 105. Niezmiennie od lat za-
chęcamy do zdobycia się na odwagę i zapisania do miejsc peł-
nych książek (także audiobooków!), czyli Bibliotek. 

Współczesne Biblioteki to nowoczesne placówki. Przełamu-
ją stereotypowe myślenie o nich i pokazują, że są miejscami 
atrakcyjnymi, ciekawie urządzonymi, gdzie nikt nie powinien 
się nudzić, gdzie można uzyskać rzetelną informację i wie-
dzę, a książka to wartość dodana dla wszystkich, atrakcyjna 

w każdym okresie życia jako propozycja zagospodarowania 
czasu wolnego i możliwość poszerzania zainteresowań. To 
miejsca skłaniające do refleksji, pogłębiania wiedzy, posze-
rzania zainteresowań. Każdy zawsze znajdzie coś dla siebie. 
Ale Światowy Dzień Książki to również zwrócenie uwagi na 
ochronę własności intelektualnej i praw autorskich. Także od 19 
już lat, z inicjatywy UNESCO, wybierana jest Światowa Stolica 
Książki. W tym roku – za innowacyjny charakter działań po-
pularyzujących czytelnictwo w zróżnicowanym kulturowo mie-
ście – jest nią Szardża (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

W stałym cyklu Biblioteki KSIĄŻKI z RÓŻNYCH PÓŁEK 
– w maju proponujemy książki MARIUSZA SZCZYGŁA – 
dziennikarza, pisarza, znawcy Czech, reportera, felietonisty. 
Ten jeden z najpopularniejszych dziennikarzy będzie w maju 
gościł w Bibliotece Publicznej w Tarnowie Podgórnym. Ma-
riusz Szczygieł zdobył Europejską Nagrodę Literacką, nagro-
dę Nike Czytelników, tytuł Dziennikarza Roku, a jego książki 
wydane zostały w 21 krajach. Polecamy książki jego autor-
stwa: „Gottland”, „Laska Nebeska”, „Zrób Sobie Raj”, „Ka-
prysik: Damskie Historie”, „My, Właściciele Teksasu…”, 
„Projekt Prawda”, „Dwadzieścia lat nowej Polski w…”, „Nie-
dziela, która zdarzyła się w środę” i „Nie Ma”. 

~ I.B.

Spotkanie z Mariuszem Szczygłem
Kultura Czeska – moja laska nebeska, 

 czyli prezentacja zaskakujących zjawisk w kulturze czeskiej 
30 maja (czwartek) godz. 18.00,  

Biblioteka Publiczna w Tarnowie Podgórnym, ul. Ogrodowa 2A.
Czechy to kraj sąsiadujący z nami, ale czy dobrze go znamy? Jakie były reporterskie przygody autora 
w Czechach, co składa się na kulturę popularną i wyższą w Czechach, z czego śmieją się Czesi. Myślę, 
że wielu z nas będzie zaskoczonych odpowiedziami. Wstęp wolny 

Muzyczny początek lata

Kolejny koncert Lusowskich Spotkań Muzycznych już 
2 czerwca. W kościele w Lusowie o 13.00 wystąpi 
kwartet Aulos. 

Zespół tworzy 4 muzyków: Mariusz Dziedziniewicz (obój), 
Krzysztof Mayer (klarnet), Dariusz Rybacki (fagot), Joan-
na Deka (flet). Grupa gra ze sobą od 1997 r., ich muzyczna 

przyjaźń rozpoczyna się od studiów na Akademii Muzycz-
nej. Obecnie muzycy są solistami orkiestry Teatru Wielkiego 
w Poznaniu. Sami opracowują aranżacje swoich utworów, co 
obok radości grania, daje im też satysfakcję tworzenia, ukła-
dania materii dźwiękowej zgodnie z własnym poczuciem es-
tetyki. Precyzyjnie wypełniają przestrzeń dźwiękową, każąc 
słuchaczom zapomnieć, że grają tylko cztery instrumenty. Po-
trafią w czterech głosach zawrzeć zarówno muzykę oper Mo-
zarta, symfonicznych „Tańców Węgierskich” Brahmsa, jak 
i big-bandowych kompozycji Glenna Millera. Zespół wyko-
nuje z jednakową przyjemnością dobrą muzykę każdego ga-
tunku - od mistrzów baroku do klasyki XX-wiecznej muzyki 
rozrywkowej. 

I takie utwory usłyszymy też na progu czerwca w Luso-
wie. W lusowskim kościele wybrzmi zarówno Bach, Mozart 
i Brams, ale posłuchamy również utworów Gershwina czy En-
nio Moricone. Obok barokowego Menuetu Boccheriniego, ze-
spół zagra także bardzo popularny The Enterteiment Joplina. 
Będzie więc różnorodnie, zatem to dobry plan na czerwcowe 
niedzielne popołudnie. Wstęp na koncert jest oczywiście wol-
ny. 

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

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

„Malinowa” - koncert Stanisławy Celińskiej z zespołem pod  
kierownictwem Macieja Muraszko
piątek, 17 maja  godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 65 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Jak wytresować smoka”
niedziela, 19 maja godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł od osoby

Kino Zielone Oko: „Vox Lux”
niedziela, 19 maja godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Animiaki - pokaz filmowy 
piątek, 24 maja  godz. 17, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Dumbo”
niedziela, 26 maja godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł od osoby

Kino Zielone Oko: „Słodki koniec lata”
niedziela, 26 maja godz. godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Lusowskie Spotkanie Muzyczne: Kwartet Aulos. Koncert 120.
niedziela, 2 czerwca godz.13, Lusowo  Kościół. Wstęp wolny

Mazowsze - koncert „Kalejdoskop barw Polski” z okazji 30-lecia 
wolnych wyborów w Polsce
niedziela, 2 czerwca godz.16, Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Obowiązują wejściówki.

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

„Miasteczko Millhaven” - koncert inscenizowany piosenkami Nicka 
Cave’a. Premiera Teatru NOVI
niedziela, 2 czerwca godz.20, Teatr Animacji w Poznaniu. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko: „John Wick 3”
niedziela, 9 czerwca godz.18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Dni Gminy Tarnowo Podgórne: Cleo, Varius Manx & Kasia Stankiewicz
piątek - niedziela, 14 - 16 czerwca, Park 700-lecia w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Manu bądź sobą”
niedziela, 16 czerwca godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł od osoby

Kino Zielone Oko: „Podły, okrutny, zły”
niedziela, 16 czerwca godz.18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Afisz
~ gok
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W kwietniu zobaczyliśmy generalną próbę – teraz 
czas na gotowy spektakl. Teatr Novi, na co dzień 
działający w Przeźmierowie, wystawi swoją sztu-

kę na profesjonalnych deskach Teatru Animacji już 3 czerwca. 
„Miasteczko Millheaven” – to tytuł jednej z tak zwanych 

ballad morderców, wykonywanych przez Nicka Cave`a. Te 
niezwykle popularne pieśni australijskiego barda były wie-
lokrotnie tłumaczone na język polski. Ze względu na swoją 
plastyczność są idealnym materiałem na spektakl teatralny. 
W kwietniu widzieliśmy i usłyszeliśmy już wykonanie tych 
utworów przez Teatr Novi, czas na spektakl z prawdziwego 

zdarzenia. Będzie scenografia – pop-upowa makieta wykona-
na przez poznańską artystkę i inżynierkę papieru – Martę Ma-
dej, będzie muzyka na żywo, grana przez band pod kierow-
nictwem Tomasza Lewandowskiego, no i będzie prawdziwy 
temat, bo sztuka zostanie zaprezentowana na deskach Teatru 
Animacji, 3 czerwca o 20.00. Z pewnością spektakl przygoto-
wany przez Teatr Novi będzie czymś więcej niż tylko koncer-
tem piosenki aktorskiej, bo ich oryginalna gra stworzy swego 
rodzaju teledyski na żywo, do wykonywanych utworów. 

~ Szymon Bojdo 

Serdecznie zapraszamy na pokaz prac wykonanych pod-
czas tegorocznego sezonu artystycznego przez Koło Fil-
mowe Animiaki. Zaprezentujemy etiudy zrealizowa-

ne w technice plastelinowej, animacje w materii sypkiej oraz 
w oleju. Nie zabraknie również akcentów aktorskich. Ponad-
to przybyli goście będą mieli okazję przyjrzeć się kolejnym 
zabawkom optycznym, malowaniu światłem oraz wielkofor-
matowym komiksom. Odsłonięte zostaną kulisy powstawania 
krótkich metraży, a zakończeniu towarzyszyć będzie wystawa 
scenariuszy etiud oraz scenorysów.

Wydarzenie nie jest biletowane. Jak informują młodzi twór-
cy, strój dowolny, byle nie obciachowy. Otwarty pokaz od-
będzie się w piątek, 24 maja o godz. 17 w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym.

~ Koło Filmowe Animiaki

Stanisława Celińska pierwszy raz zaśpiewa w naszej 
Gminie! Wraz z zespołem Macieja Muraszki zagra kon-
cert piosenek ze swojej najnowszej płyty „Malinowa”, 

17 maja o 19.00 w Przeźmierowie. 
W Centrum Kultury Przeźmierowo usłyszymy piosenki 

z najnowszej płyty, której premiera miała miejsce w maju ze-
szłego roku. Entuzjastycznie przyjęty poprzedni krążek artyst-

Miasteczko w Teatrze Animacji

Ruchome obrazy po raz trzeci

Malinowe Przeźmierowo
ki „Atramentowa” zainspirował ją do przygotowania nowej 
płyty. 

Stanisława Celińska kontynuuje docenioną już przez pu-
bliczność rolę doskonałej pieśniarki, która wie jak przycią-
gnąć słuchacza i na czas koncertu wprowadzić w kameralny 
nastrój. W warstwie tekstowej materiał to w większości au-
torskie teksty Stanisławy Celińskiej i trzy piosenki napisane 
przez Dorotę Czupkiewicz. Za muzykę, aranżacje i produk-
cję - podobnie jak przy poprzednich płytach – odpowiedzialny 
jest Maciej Muraszko, który tym razem wzbogacił ją o nowe 
brzmienia.

Kto choć raz miał okazję zobaczyć, choćby w telewizji, kon-
cert Stanisławy Celińskiej, ten wie, że jest to uczta dla uszu, 
ale też czas spędzony we wspaniałym towarzystwie. A to dla-
tego, że Celińska skraca dystans i wchodzi w dialog ze słucha-
czami. Z tego dialogu zrodziła się właśnie „Malinowa”. 

Bilety w cenie 65 zł dostępne w siedzibie GOK „SEZAM” 
(ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) od pon. do pt. 
w godz. 9-15, w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. 
Ogrodowa 14) od pon. do pt. w godz. 15-20, w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) od wt. do pt. w godz. 
16-20. Sprzedaż online prowadzi serwis Bilety24.pl

~ Szymon Bojdo 
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4 czerwca 1989 r. skończył się w Polsce komunizm – 
w tych słynnych słowach Joanna Szczepkowska oceniła 
wartość pierwszych demokratycznych wyborów w Pol-

sce. Gmina Tarnowo Podgórne uczci to wydarzenie koncertem 
zespołu „Mazowsze”. 

Trzydzieści lat po tym, gdy Polacy stanęli do urn bez stra-
chu, a z nadzieją na zmiany, wciąż szukamy symboli, które 
mogłyby nas wszystkich łączyć. Z działaniami polityków, jak 
wiemy, bywa rożnie – nawet ci, którzy 30 lat temu byli bo-
haterami zmian, dziś często stoją po różnych stronach poli-
tycznych barykad. Jak jednak mówi przysłowie – muzyka 
łagodzi obyczaje. Tym bardziej muzyka z tak wspaniałą tra-
dycją, o międzynarodowej renomie, trafiająca do serc odbior-
ców. Jerzy Waldorff twierdził, że „Mazowsze to perła w ko-
ronie Rzeczpospolitej”. Za powstaniem zespołu stał profesor 
Tadeusz Sygietyński wraz z żoną Mirą Zimińską-Sygietyńską, 
którym minister kultury i sztuki powierzył misję stworzenia 
zespołu w 1948 r. Mazowsze to zarówno zestaw ludowych 
i stylizowanych na ludowe pieśni, jak i piękno tradycyjnych 
strojów i dynamizm regionalnego tańca. Co więcej występy 
Mazowsza nie wzruszają tylko Polaków – od dziesiątków lat 
z powodzeniem koncertują na całym świecie. Choćby z tych 
powodów możemy ich słuchać z dumą. 

W naszej Gminie usłyszymy program Mazowsza pt. „Kalej-
doskop barw Polski”. Barwy zmieniające się jak w kalejdosko-
pie, muzyka budząca niezapomniane wrażenia, taniec i śpiew, 

śpiew i taniec. W programie koncertu zobaczyć będzie można 
najciekawsze choreografie z repertuaru zespołu (dzieła Elwiry 
Kamińskiej, Eugeniusza Paplińskiego, lecz przede wszystkim 
Witolda Zapały), usłyszeć najbardziej popularne piosenki oraz 
podziwiać przepiękne stroje z dwudziestu etnograficznych re-
gionów Polski. W wirze kolorów pojawią się więc tańce na-
rodowe, jak polonez, krakowiak, oberek, mazur czy kujawiak 
oraz tańce regionalne (wraz z charakterystycznymi, oryginal-
nymi przyśpiewkami). 

Bardzo barwne będzie więc świętowanie 30-lecia pierw-
szych wolnych wyborów w Tarnowie Podgórnym. Koncert 
odbędzie się 2 czerwca, o godz. 17 w hali OSiR. Wstęp na 
koncert będzie bezpłatny, aby jednak zapewnić sobie miej-
sce – trzeba będzie pobrać bezpłatną wejściówkę w siedzibie 
GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) 
od pon. do pt. w godz. 9-15, w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) od pon. do pt. w godz. 15-20, 
w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) od wt. 
do pt. w godz. 16-20, a także w Wydziale Obsługi Klienta 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym i Filii Urzedu w Prze-
źmierowie w godzinach pracy (pon. 8.30 - 18.00, wt.-czw. 
7.30-15.30, pt. 7.30-14.00). 

Wejściówki dostępne od 16 maja. 

~ Szymon Bojdo 

Polskie barwy
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Szerszenie ponownie wyfrunęły z Gniazdka 
i obrały kierunek: Poznań. Trafiły do kina, gdzie  
z przejęciem obejrzały wzruszająca, tętniącą przygo-
dą i pięknie nakręconą opowieść o wielkiej przyjaź-

ni dziewczynki i niezwykłego białego lwa. Film kręcony był 
przez kilka lat w samym sercu dzikiej Afryki, a obrazy wielo-
krotnie zapierają dech. Dzieciom przypadła do gustu ta opo-
wieść. Niejedno z nich ukradkiem ocierało łzę podczas seansu, 
a po powrocie do Gniazdka wciąż jeszcze dyskutowano, wy-
mieniając się z wrażeniami z filmu. Polecamy – „Mia i biały 
lew”. 

 ~ Kadra Gniazdka

„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

Filmowy wtorek

Za nami nocowanie w Gniazd-
ku. Grupa Chrabąszczy cze-
kała na ten moment długo – 
aż od września. W piątkowy 

wieczór stawili się z całym biwakowym 
asortymentem – śpiworami, karimata-
mi, poduchami, przytulankami. Humo-
ry dopisywały od samego wejścia, aż 
do końca pobytu. Zaliczyliśmy zabawy 
na świeżym powietrzu, ciepłą kolację, 
seans filmowy, nocne rozmowy, koły-
sanki na dobry sen, poranny spacer po 
świeże bułki, wiosenne śniadanie i wiel-
kie sprzątanie Gniazdka na koniec. Dla 
kilku najmłodszych Chrabąszczy była to 
premiera noclegu poza domem. Cieszy-
my się, że udana!

 Pozdrawiamy

 ~ Kadra Gniazdka

„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

Niezapomniana noc
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W ostatnią sobotę kwietnia mieszkańcy Ceradza 
Kościelnego oraz okolicznych miejscowości 
wzięli udział w rodzinnej grze terenowej „Złap 
zająca”. O 15.00 do Gniazdka zaczęli przycho-

dzić uczestnicy przedsięwzięcia. Ku zdziwieniu organizato-
rów pojawiło się aż 27 rodzin, co dało ponad 100 osób! Po 
otrzymaniu pakietów startowych i wykonaniu pierwszego za-
dania wyruszyli na trasę gry. Tym razem nie posługiwali się 
mapą, lecz alfabetem obrazkowym. Był on niezbędny, ponie-
waż kolejne miejsca zadań oznaczone były kodem obrazko-
wym, który trzeba było rozszyfrować. Na postojach czekały 
zadania do wykonania: przesuwanie jajek wyłącznie za pomo-
cą oddechu, rzuty jajami-gigantami, slalom z surowymi jajka-
mi niesionymi w małych sitkach, rebusy, telegraf rysowany 
palcem na plecach, układanie drużynowego zawołania, skła-
danie zająca z uzbieranych w trakcie gry elementów, przebie-
ranki w foto punkcie. Po zaliczeniu wszystkich zadań drużyna 
otrzymywała specjalną „przepustkę”, która gwarantowała do-
stęp do wszystkich dobroci potrzebnych zmęczonym poszu-
kiwaczom. Czekała na nich kiełbasa z ogniska, pyszne plac-
ki, gorące napoje, a także symboliczny słodki „Zajączek” dla 
dzieci. 

„Gniazdko”- świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

„Złap zająca” – czyli rodzinna gra terenowa
Atmosfera była fantastyczna, a uśmiechy na twarzach uczest-

ników i miłe słowa kierowane do nas są największą radością 
i satysfakcją. Tradycyjnie dziękujemy wszystkim, którzy przy-
jęli nasze zaproszenie i liczny udział! Dziękujemy pani Sołtys 
i Radzie Sołeckiej za współdziałanie i zorganizowanie stoiska 
kulinarnego, strażakom za przygotowanie ogniska, a paniom 
z Koła Gospodyń Wiejskich za pyszne wypieki. 

~ Kadra Gniazdka

Drużyna ze Szkoły w Lusowie osiągnęła 3. rezultat 
na II Mistrzostwach Wielkopolski Szkół Projektu 
„Edukacja przez szachy w szkole”. 

W sobotę, 27 kwietnia, reprezentacja naszej Szko-
ły w składzie: Wiktoria Mikołajczak, Nina Najmowicz, Woj-
ciech Pawlak, Illia Chumak, Nadia Świątek, Dominika Surma, 
Wojciech Statkiewicz, Jan Berbecki, Zuzanna Iwanow i Aleksy 
Skupniewicz, udała się do Włoszakowic. Celem zawodów było 
umożliwienie zademonstrowania swoich umiejętności uczniom 
ze wszystkich szkół wielkopolskich, których stałym elementem 
edukacji wczesnoszkolnej są szachy. Nasza drużyna była jedną 
z 14 przybyłych.

Największy sukces spośród lusowskich zawodników odniósł 
Aleksy Skupniewicz, który, wygrywając 6 z 7 partii, został mi-
strzem Wielkopolski chłopców z klas trzecich. Wicemistrzem 
natomiast, w kategorii chłopców z klas pierwszych, został Illia 
Chumak. Na podium zawodów stanęły także 2 nasze reprezen-
tantki zajmując trzecie miejsce: Nina Najmowicz i Nadia Świą-
tek. Pozostali szachiści również spisali się doskonale, zajmując 
czołowe miejsca w swoich kategoriach wiekowych: Wojciech 
Pawlak – piąte, Wiktoria Mikołajczak – siódme, Jan Berbecki 
– piąte, Wojciech Statkiewicz – ósme oraz Zuzanna Iwanow – 
czwarte. 

Zawody potwierdziły, że Szkoła Podstawowa w Lusowie, 
pod względem edukacji szachowej, niezmiennie należy do naj-
lepszych w województwie. Złożyło się na to zaangażowanie 
uczniów, nauczycieli szachów oraz rodziców. Znakomite wy-

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Mistrzostwa Wielkopolski w szachach
niki zmotywują wszystkich do dalszego wysiłku. Wierzymy, że 
nasza drużyna zagra równie solidnie w nadchodzących Mistrzo-
stwach Polski Szkół Projektu „Edukacja przez szachy w szkole” 
odbywających się w Warszawie. 

 ~ Krzysztof Raubic
 Damian Bartkowiak
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Z radością informujemy, że uczniowie klasy VIII Szko-
ły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ceradzu 
Kościelnym zdobyli III miejsce w rejonie w Mię-
dzynarodowym Konkursie „Matematyka bez granic 

2019”. 
Celem konkursu jest otwarcie mentalnych granic między kra-

jami, regionami i szkołami. Liczą się w nim m.in. umiejętność 
współpracy, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe 
i plastyczne. Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zaintere-
sowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu 
codziennym. Ma on niespotykaną formę, gdyż startują w nim 
całe klasy. Uczniowie rozwiązywali 10 zadań, z czego jedno po-
dane jest w języku angielskim. Poradzili sobie z nimi bardzo do-
brze. Gorąco im gratulujemy! 

 ~ Marta Gawelska

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Matematyczny sukces

2 kwietnia obchodziliśmy Święto Matematyki. Dzień 
ten nie został wybrany przypadkowo. Stanowił pod-
sumowanie matematycznych działań w naszej szkole.

W lutym uczniowie klas 3f i 8d wzięli udział w finale 
Międzynarodowego Konkursu Matematyka bez Granic. Kon-
kurs pokazał uczniom zastosowania matematyki w życiu co-

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórne

Matematycznie w SP 2
dziennym, pozwolił na wykorzystanie własnej inicjatywy 
w rozwiązywaniu zadań, a przede wszystkim uruchomił twór-
czą aktywność młodzieży. Uczestnicy dostrzegli znaczenie 
umiejętności pracy w zespole (w konkursie uczestniczą całe 
klasy jako drużyny) oraz potrzebę nauki języków obcych (jedno 
zadanie w języku obcym). 

Również w lutym nasi uczniowie uczestniczyli w wojewódz-
kim etapie Konkursu Matematycznego, organizowanego przez 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Aleksander Hański z kla-
sy 8c uzyskał tytuł laureata i 5 kwietnia odebrał zaświadcze-
nie z rąk Kurator Elżbiety Leszczyńskiej. Stanisław Tomkowiak 
z klasy 3f i Oliwier Necelman z klasy 8d otrzymali tytuł finali-
sty Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Gratulujemy!

21 marca sześćdziesięcioro ośmioro naszych uczniów wzięło 
udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur, którego wyni-
ki poznamy na przełomie kwietnia i maja. 

Uczniowie klas czwartych w marcu zostali zaproszeni do 
udziału w grach i zabawach matematycznych pod hasłem: Ma-
tematyka ciekawa i przyjemna. W ten sposób nasza szkoła włą-
czyła się w ogólnopolską akcję promowania i popularyzacji 
matematyki. Czwartoklasiści uruchomili wyobraźnię, spojrzeli 
na matematykę z innej perspektywy – uwiecznili swoje pomy-
sły na plakatach, zaprezentowali okrzyki na cześć matematyki, 
a pokaz matematycznej mody wyłonił prawdziwych miłośni-
ków tej nauki. Młodzież, realizując kolejne działania projek-
towe pokazała, że matematyką można i trzeba się bawić. Jak 
fascynująca to będzie przygoda, zależy od nas wszystkich, za-
równo uczniów, rodziców i nauczycieli.

 ~ Anna Roszyk-Mikołajczak
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W pierwszym tygodniu kwietnia klasy 0-2 uczest-
niczyły w projekcie edukacyjnym „Książka 
moim przyjacielem”. Uczniowie z nauczycie-
lami i rodzicami podejmowali różne zadania, 

których głównym celem było promowanie czytelnictwa, za-
chęcanie do samodzielnego czytania. Poszukiwaliśmy odpo-
wiedzi na pytania: Co kryje w sobie książka? Jak powstaje? 
Po co czytamy książki? 

Wśród działań, które podejmowaliśmy było codzienne czy-
tanie książek w klasie i w domu, wizyta gościa specjalnego, 
„mole książkowe” – akcja polegająca na polecaniu ulubionej 
książki swoim rówieśnikom, konkurs „Moja okładka książ-
ki”, wizyty w bibliotece szkolnej i Bibliotece Publicznej. Kla-
sy pierwsze zostały również uroczyście pasowane na czytelni-
ków naszej szkolnej biblioteki. Do końca kwietnia trwa jeszcze 
konkurs „Mistrz czytania”. Do akcji zachęciliśmy nie tylko 
najmłodszych – widząc nasz zapał do czytania również starsi 
uczniowie poszli w nasze ślady i rano przed lekcjami można 
było zobaczyć, jak korzystają z naszych kącików czytelniczych, 
a nawet włączają się w akcję głośnego czytania i pasowanie. Za-
tem możemy śmiało powiedzieć, że nasze cele zostały osiągnię-
te, bo „dziecko, które czyta, stanie się dorosłym, który myśli”.

 ~ Beata Mądra

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Książka moim przyjacielem

W dniach 5 i 6 kwietnia klasy trzecie Liceum 
Ogólnokształcącego im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Tarnowie Podgórnym wyjecha-
ły wraz z nauczycielami matematyki: prof. 

Mirosławą Przyłudzką-Moryl (dyrektor szkoły), prof. Anną 
Gorońską oraz prof. Magdaleną Kalembą na warsztaty ma-
tematyczne w Sierakowie. Tegoroczni maturzyści rozwiązy-
wali arkusze maturalne z poprzednich lat oraz inne zadania 

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Warsztaty matematyczne w Sierakowie

przygotowujące ich do egzaminu dojrzałości. Podczas przerw 
uczniowie korzystali z pięknej, słonecznej pogody, m.in. uda-
jąc się na spacer do centrum Sierakowa. Trzecioklasiści wróci-
li zmęczeni, ale zadowoleni i pełni pozytywnego nastawienia 
do egzaminów maturalnych.

 ~ Anna Maria Dudziak, kl. IIIb 
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Przypominamy o nadchodzącym wielkimi krokami Dniu 
Dziecka, który będziemy świętować 25 maja (sobota) 
od 9.00 na stadionie GKS Tarnovii przy ul. 23 Paździer-

nika w Tarnowie Podgórnym. Czekać na Was będzie cała masa 
bezpłatnych atrakcji!

Chcecie przybić piątkę z Zbigniewem Zakrzewskim, Bar-
toszem Ślusarskim lub Błażejem Telichowskim? Świetnie się 
składa! Byli piłkarze Lecha Poznań zapowiedzieli swoją obec-
ność 25 maja w Tarnowie Podgórnym. Organizatorzy przewi-
dzieli też mini turniej piłkarski i pokaz tańca z hip-hopowej 
sekcji GKS Tarnovii, a także wyjątkowy pokaz Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Tarnowa Podgórnego!

To nie koniec atrakcji. Wieloosobowe narty, przeciąga-
nie liny, gigantyczna djaenga i gigantyczne warcaby, a także 
malowanie buziek i animacje dla dzieci. Będzie też zjeżdżal-
nia dmuchana, dmuchany zamek do skakania oraz dmuchana 
bramka celnościowa. Ponadto wiele zabaw, np. rzuty do ko-
sza, wyścigi na skrzyniach czy slalom w alkogoglach.

Ponadto po raz pierwszy w historii Tarnowa Podgórnego od-
będzie się zlot food trucków, a emocji doda także niespodzian-
ka od lokalnego dealera samochodowego, KIA Delik. Plano-
wany jest też gość specjalny od firmy cateringu dietetycznego 
Body Chief.

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Tarnowo Pod-
górne.

25 MAJA 2019

WIELOOSOBOWE NARTY
PRZECIĄGANIE LINY
GIGANTYCZNA DJAENGA
GIGANTYCZNA WARCABY
MALOWANIE BUZIEK
ANIMACJE DLA DZIECI

ZJEŻDALNIA DMUCHANA
ZAMEK DO SKAKANIA DMUCHANY
BRAMKA CELNOŚCIOWA DMUCHANA
RZUTY DO KOSZA
WYŚCIGI NA SKRZYNIACH
SALOM W ALKOGOGLACH

DZIEŃ 

DZIECKA Z 

TARNOVIĄ
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GOŚĆ SPECJALNY OD 

POKAZY OCHOTNICZEJ  
STRAŻY POŻARNEJ TP

Dzień Dziecka  
z GKS Tarnovią – 25 maja

Zaproszenie  
na Tarnovia Kids Run

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do 
udziału w tegorocznym Biegu Lwa, który odbędzie się 
w dniach 18-19 maja. Popularność biegania w naszej 

gminie jest godna podziwu, dlatego chcemy zaproponować 
jeszcze jeden termin imprezy dla dzieci w tym roku. Zaprasza-
my na Tarnovia Kids Run!

Zawody odbędą się 14 września 2019 r. Dla uczestników 
przygotowaliśmy 6 różnych dystansów. Będą to: 100 metrów 
dla dziecki w wieku 2-3 lata, 200 metrów dla 4-5-latków, 400 
metrów dla 6-8 lat, 800 metrów dla 9-10-latków, 1000 metrów 
dla dzieci w wieku 11-12 lat oraz najdłuższy dystans, 1500 
metrów, dla grupy 13-15 lat.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony na Facebooku (face-
book.pl/GKSTarnovia), strony internetowej (gkstarnovia.pl) 
oraz „Sąsiadki-Czytaj”, aby być na bieżąco. 

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

TARNOVIA
KIDS 
RUN

Z A P R A S Z A M Y  D Z I E C I  O D  2 - 1 5  L A T

W W W . G K S T A R N O V I A . P L

 

D Y S T A N S E  B I E G Ó W  ( O S O B N O  C H ŁO P C Y  I  D Z I E W C Z Y N K I )

D Y S T A N S  1 0 0 M  -   D Z I E C I  W  W I E K U  2 - 3  L A T   

D Y S T A N S  2 0 0 M  -   D Z I E C I  W  W I E K U  4 - 5  L A T            

D Y S T A N S   4 0 0 M  -  D Z I E C I  W  W I E K U  6 - 8  L A T  

D Y S T A N S  8 0 0 M  -  D Z I E C I  W  W I E K U  9 - 1 0  L A T             

D Y S T A N S  1 0 0 0 M  -  D Z I E C I  W  W I E K U  1 1 - 1 2  L A T  

D Y S T A N S  1 5 0 0 M  -  D Z I E C I  W  W I E K U  1 3 - 1 5  L A T  

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ TARNOWO PODGÓRNE
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Sołectwo Tarnowo Podgórne umac-
nia swoją pozycję w Rankingu So-
łectw Gminy Tarnowo Podgórne. Po 

sześciu konkurencjach utrzymuje pierw-
sze miejsce w tabeli. Drugie z czterema 
punktami straty do lidera jest sołectwo 
Przeźmierowo (82 pkt.), a trzecie Bara-
nowo (75). Czwarte miejsce zajmują ex 
aequo Lusówko i Sady (71), a 6-15 sołec-
twa: Lusowo (64), Batorowo (45), Siero-
sław (40), Wysogotowo (31), Rumianek 
(27), Jankowice (21), Chyby (20), Ceradz 
Kościelny (17), Kokoszczyn (16) i Góra 
(8). 

~ Ania Lis

Sołecki ranking 2018/2019

Po ogromnym sukcesie, jakim zakończyły poprzednie 
dwie edycje, nie ma mowy o tym, żeby nie było kon-
tynuacji, i to z jeszcze większym przytupem. W tym 

roku kategoria OPEN oraz nowość kategoria par mieszanych 
MIKST. 

System rozgrywek, tak jak poprzednio, przewiduje udział 
drużyny dwuosobowej w jednej z dwóch eliminacji turnieju 
OPEN, które odbędą się 2 czerwca na Tarnowskich Termach 
i 9 czerwca na boisku u Sołtysa w Tarnowie Podgórnym. Na 
Termach limit drużyn wynosi 24, do finału awansuje 8 pierw-
szych drużyn, a zwycięzcy otrzymają puchar ufundowany 
przez Prezes Term Anitę Stellmaszyk. Z kolei na boisku u Soł-
tysa Tarnowa Podgórnego Piotra Owczarza limit drużyn wy-
nosi 16, do finału awansuje pierwszych 6 drużyn i zwycięzcy 
otrzymają puchar ufundowany przez Radę Sołecką Tarnowa 
Podgórnego. 

Wielki Finał odbędzie się w 16 czerwca na plaży w Lusowie, 
gdzie najlepsi z najlepszych zmierzą się o najwyższe trofeum 
– Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. Natomiast tur-
niej par mieszanych kategorii mikst odbędzie się dzień wcze-
śniej, 15 czerwca, również na plaży w Lusowie, gdzie limit par 
wynosi 24 drużyny – najlepsi również otrzymają Puchar Wój-
ta Gminy Tarnowo Podgórne. Oprócz pucharów oczywiście 
atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe ufundowane przez 
Gminę Tarnowo Podgórne i naszych sponsorów. Serdecznie 
zapraszamy do udziału i kibicowania, emocje gwarantowane!

Zgłoszenia u organizatora turnieju Błażeja Szubstarskiego 
tel. 509 747 478 lub mailem na adres kontakt@tarnoviavolley-
ball.pl. Projekt jest współfinansowany przez Gminę Tarnowo 
Podgórne. ~ Błażej Szubstarski

Rusza III Grand Prix Gminy w Siatkówce Plażowej
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Julka Kucemba, 12-letnia mieszkanka Lusowa, zdobyła 
trzy medale na Mistrzostwach Świata w Sport Stackingu. 

Tegoroczne zmagania najlepszych zawodników 
w „szybkich kubkach” odbywały się 27 i 28 kwietnia w hisz-
pańskiej miejscowości Mollina. Mimo że rywalizacja była za-
cięta, a sportowy poziom imprezy bardzo wysoki, Julia wy-
walczyła 3 medale w konkurencjach: 3-3-3=8th, 3-6-3=7th, 
cycle=5th. Ponadto polska reprezentacja, której członkiem 
była również ta młoda zawodniczka, zajęła piąte miejsce 
w sztafecie na 21 startujących drużyn. Gratulujemy! 

Udział w Mistrzostwach Świata umożliwiło wsparcie Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. 

~ ARz

Szybkie Kubki  
 – trzy medale!

Warszawa
Zawodnicy sekcji szermierczej UKS ATLAS bardzo inten-

sywnie startują w zawodach krajowych i zagranicznych. 7 
kwietnia grupa naszych zawodniczek i zawodników walczyła 
w turnieju „Warszawska Syrenka”. Turniej był bardzo mocno 
obsadzony przez zawodników z Polski i z zagranicy. Mimo 
pełnego zaangażowania nie udało się naszym szpadzistom za-
kwalifikować do finałowych ósemek. Najlepsza Gabriela Ci-
borowska zajęła 12 miejsce.

Liberec Czechy
Bardzo dobry wynik osiągnęła Hanna Depta 13 kwietnia na 

zawodach „Ještědský pohár 2019”. W tym turnieju klasyfika-
cyjnym czeskiej federacji zajęła wysokie 6 miejsce przegry-
wając 15:13 ze zwyciężczynią zawodów VYSLOUŽILOVÁ 
Vanda - SC Praha. W Libercu walczyły również z powodze-
niem: Hanna Hałas oraz Natalia Pera, Tatiana Tatrowska i Ma-
tylda Marek, dla których był to pierwszy start za granicą.

Świdnica
W „ Polsko-Niemieckiej Gali Szermierczej” wystartowało 

13 naszych szermierzy. Zawody odbyły się 27 kwietnia. Nasi 
szpadziści po bardzo zaciętych bojach w dużej części awanso-
wali do finałowych ósemek. Najlepszy okazał się najmłodszy 

nasz zawodnik Filip Hałas, który w rocznikach 2011 zajął dru-
gie miejsce. Na trzecim stopniu podium stanęli również Kaja 
Patoleta (kat. dzieci) i Aleks Nawrocki Nowak (kat. zuchy). 
Start bardzo udany i organizacja zawodów bardzo dobra.

Przed nami kolejne zawody w Szczecinie, Krakowie, Radli-
nie, Piekarach Śląskich, Katowicach i Berlinie. Życzę zawod-
nikom wytrwałości i sukcesów. ~ Trener Paweł Kapłon 

Kwiecień miesiącem ciężkich bojów szpadzistów

Dekoracja zwycięzców w Libercu. Trzecia od prawej Hanna Depta

Udanym debiutem w roli sędziego może pochwalić się 
Mariusz Jewdokimow. Trener karate w KK Samuraj 
Przeźmierowo sędziował podczas 24. Mistrzostwach 

Europy JKA. Impreza odbyła się 6 kwietnia w norweskim mie-
ście Stavanger. W zawodach wystartowały dwustu pięćdzie-
sięciu zawodników, reprezentujących dwadzieścia trzy kraje. 

~ Ania Lis

Sędziowski debiut
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Taneczne sukcesy
Kolejny udany start odnotowali tancerze OSiR Dance Studio Tarnowo Pod-

górne. 27 kwietnia wystartowali w IV Ogólnopolskim Turnieju Tańca No-
woczesnego PZTan, który od się w Broniszewicach. Pierwsze miejsce wy-

tańczyła klasa Street i Bells Art. Drugie zajęły Asy Street, Asy Art, Klasy Art, Klasy 
formacja oraz Wonky Crew, a trzecie Bells Street.

Duet jazz Kinga Osowczyk i Gabrysia Goślińska zajął pierwsze miejsce, a Ana-
stazja Kaliszak solo jazz trzecie. Drugie miejsce oraz celujące oceny w solo jazz 
debiut uzyskały Karolina Pawłowska, Amelia Księżopolska i Polina Peretiachenko. 
W imieniu OSiR Dance Studio zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału 
w obozie taneczno-akrobatyczny DBST Camp 2019. Odbędzie się w terminie 26 lip-
ca – 4 sierpnia w Wenecji koło Żnina. Poza nim odbędą się również półkolonie arty-
styczne. Cały czas trwają zapisy na przyszły sezon. OSiR Dance Studio prowadzi za-
jęcia w stylach: modern, jazz, contemporary dance, hip hop, disco dance, acrodance.

~ Ania Lis

OSIR DANCE STUDIO
facebook.com/OSiRDanceStudioTP

zaprasza na

Półkolonie 
artystyczne

taniec 

akrobatyka taneczna 

zajęcia teatralne 

zajęcia plastyczne

dzieci w wieku 6-11 lat

miejsce: 

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

1-5 lipca 2019

10:00 - 15:00

szczegóły i zapisy:

665-121-302 b.dudek@dbst.pl

Uczniowski Klub Sportowy ATLAS był organizatorem 
dwóch dużych imprez sportowych z cyklu zawodów 
TARNOVIA CUP, przeprowadzanych przez nasz klub 

co roku, od 2010 r. 
Pierwsza z nich to turniej szermierczy rozegrany 16 marca 

w hali sportowej OSiR w Tarnowie Podgórnym. Do walki na 
szpady stanęło 131 zawodniczek i zawodników z 16 klubów 
z Polski i Niemiec. Otwarcia imprezy dokonała I Zastępca 
Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat. Zawody przeprowadzono 
w czterech kategoriach wiekowych: junior młodszy, młodzik, 
dzieci i zuchy, osobno dla dziewcząt i chłopców. System walk 
był zgodny z regulaminami Polskiego Związku Szermiercze-
go i polegał na eliminacjach grupowych, następnie elimina-
cjach bezpośrednich, czyli zawodnik przegrywający odpadał 
z turnieju, a zwycięzca awansował do kolejnej rundy. Przebieg 
zawodów był bardzo sprawny dzięki zaangażowaniu organiza-
torów i sędziów. Najlepszy wynik wśród naszych zawodników 
osiągnęły Kaja Patoleta w kategorii dzieci i Hanna Ciborow-
ska w kategorii zuchy zajmując drugie miejsce. Hanna Depta 
w kategorii młodziczek, Hanna Hałas w kategorii dzieci i So-
fie Fechner oraz Aleks Nawrocki Nowak w kategorii zuchy 
stanęli na trzecim stopniu podium, a oprócz nich w finałowych 
ósemkach byli Dominika Szwedek, Adam Patoleta, Gabrie-
la Ciborowska, Oskar Fechner. Zwycięzcy otrzymali pucha-
ry, medale i dyplomy oraz drobne upominki od sponsorów. 
Wszyscy startujący zawodnicy otrzymali gorący posiłek i pa-
miątkową koszulkę z grafiką zawodów. Cała impreza została 
zrealizowana przy współpracy z Gminą Tarnowo Podgórne, 
Polskim Związkiem Szermierczym i Okręgowym Związkiem 
Szermierczym oraz prywatnymi sponsorami. Wszyscy zawod-
nicy i goście opuszczali salę z zapewnienie że wrócą tu za rok.

27 kwietnia w Tarnowie Podgórnym sekcja crossmintona 
klubu UKS ATLAS zorganizowała turniej TARNOVIA CUP 
2019 – Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Crossmintonie. 
W zawodach udział wzięły dzieci oraz dorośli. Po raz pierw-
szy zawody zostały ujęte w ogólnopolskim cyklu turniejów 
Grand Prix i były punktowane w rankingu STARS POLAND. 

Turniej otworzyła wiceprezes Polskiej Federacji Crossminto-
na – Lidia Bomirska. Współzawodnictwo przebiegało w kilku 
kategoriach wiekowych U12 dla dziewcząt i chłopców, open 
dla pań, open dla panów. Zwycięzcy w poszczególnych ka-
tegoriach to: U12 – Anna Augustyniak, Open kobiet – Zofia 
Wincenciak, open mężczyzn – Michał Kwiatkowski.

Po raz kolejny została utworzona strefa „Pierwszy krok do 
Crossmintona”, gdzie osoby zainteresowane nowym sportem 
mogły pograć pod okiem trenera. Dla wszystkich uczestni-
ków wydarzenia przygotowano pamiątkowe koszulki, napoje, 
przekąski, a dla zwycięzców turnieju puchary, medale i nagro-
dy ufundowane przez Gminę Tarnowo Podgórne oraz sponso-
rów. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia, 
które odbywają się w SP 1 w Tarnowie Podgórnym ul. Szkolna 
5 we wtorki i czwartki w godz. 15.30-17.00 dla dzieci od 10 lat 
oraz dla dorosłych we wtorki od 17.00-18.00

~ PK

TARNOVIA CUP 2019 w szermierce i crossmintonie
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 754 
z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach ob-
wodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego  
i przez pełnomocnika w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:
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Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

1

Obwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne Ulice: 23 Października, Astro-
wa, Cicha numery nieparzyste 1 – 7 i numery parzyste 2 – 20B, Czereśniowa, Daleka, 
Działkowa, Jasna, Jesienna, Karolewska, Kolorowa, Kręta, Krótka, Księdza Czesła-
wa Niklewicza, Księdza Zbigniewa Sasa, Łanowa, Łąkowa, Marianowska, Okręż-
na, Przecznica, Rokietnicka, Rolna, Rondo im. Tadeusza Mazowieckiego, Sportowa, 
Spółdzielcza, Szkolna numery nieparzyste od numeru 1 – 51 i numery parzyste od 
numeru 2 – 42A, Uprawna, Wąska, Wesoła, Władysława Jeszke, Zbożowa, Zielona.

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Jana Pawła II 
ul. Szkolna 5, 62-080 Tar-
nowo Podgórne

2 Obwód obejmuje sołectwo: Lusowo –
Świetlica Wiejska Lusowo 
ul. Ogrodowa 13 
62-080 Tarnowo Podgórne

3

Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo Ulice: Akacjowa numery nieparzy-
ste 1 – 33, Aleja Ptasia, Brzoskwiniowa, Derkaczowa, Dolina, Dropia, Folwarczna 
numery nieparzyste 1 – 11 i numery parzyste 2 – 22, Gołębia, Graniczna, Jarząbkowa, 
Jaskółcza, Kukułcza, Leśna, Niecała, Ogrodowa numery nieparzyste 1 – 69 i nume-
ry parzyste 2 – 72, Polna, Poznańska, Przepiórcza, Rynkowa numery nieparzyste od 
numeru 1 – 71 i numery parzyste od numeru 2 – 92, Sadowa, Składowa numery nie-
parzyste 1 – 19 i numery parzyste 2 – 14, Skowronkowa, Słoneczna, Słowicza, Stru-
mykowa, Szamotulska, Szkolna, Wiosny Ludów numery nieparzyste od numeru 55 do 
końca i numery parzyste od numeru 52 do końca, Wiśniowa, Wysogotowska numery 
nieparzyste 1 – 57 i numery parzyste 2 – 58, Żurawia.

Hala Sportowa OSiR  
ul. Kościelna 46/48 
62-081 Przeźmierowo

4 Obwód obejmuje sołectwa: Ceradz Kościelny, Jankowice, Rumianek
Świetlica Wiejska 
Jankowice  
ul. Wiśniowa 2a, 62-080 
Tarnowo Podgórne

5 Obwód obejmuje sołectwa: Baranowo

Szkoła Podstawowa  
im. Polskich Noblistów
Baranowo
ul. Wypoczynkowa 93
62-081 Przeźmierowo

6

Obwód obejmuje sołectwo Wysogotowo oraz część sołectwa Przeźmierowo Ulice: 
Akacjowa numery nieparzyste od numeru 35 do końca, Borówkowa, Brzozowa, Dę-
bowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Kościelna numery nieparzyste od numeru 
45 do końca i numery parzyste od numeru 40 do końca, Krańcowa numery nieparzyste 
od numeru 77 do końca i numery parzyste od numeru 16 do końca, Krótka, Kwiatowa, 
Lotnicza numery nieparzyste od numeru 37 do końca i numery parzyste od numeru 54 
do końca, Łanowa, Modrzewiowa, Ogrodowa numery nieparzyste od numeru 71 do 
końca i numery parzyste od numeru 74 do końca, Olszynowa, Osiedlowa, Południowa 
numery nieparzyste od numeru 49 do końca i numery parzyste od numeru 38 do końca, 
Sosnowa, Świerkowa, Wrzosowa, Wysogotowska numery nieparzyste od numeru 59 
do końca i numery parzyste od numeru 60 do końca.

Hala Sportowa OSiR  
ul. Kościelna 46/48  
62-081 Przeźmierowo

7

Obwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne Ulice: 25 Stycznia, Agrestowa, 
Aleja Solidarności, Aroniowa, Chlebowa, Dobrej Inwestycji, Narcyza Derdy, Stani-
sława Dorczyka, Fabryczna, Krucza, Ks. Józefa Bryzy, Kwiatowa, Nad Strumykiem, 
Nowa, Ogrodowa, Ostatnia, Owocowa, Piaskowa, Pocztowa, Poznańska, Promienista, 
Rondo im. Jacka Kuronia, Rondo im. Lecha Wałęsy, Różana, Słoneczna, Sowia, Szu-
min, Wiśniowy Sad, Wierzbowa, Zachodnia, Żurawinowa.

GOK SEZAM  
ul. Ogrodowa 14  
62-080 Tarnowo Podgórne
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8

Obwód obejmuje sołectwa: Góra, Kokoszczyn i część sołectwa Tarnowo Podgór-
ne Ulice: 27 Grudnia, Bławatkowa, Bolzańska, Chabrowa, Cicha numery nieparzyste 
9 do końca i numery parzyste 22 do końca, Fiołkowa, Florencka, Gerberowa, Iryso-
wa, Jabłoniowa, Kalinowa, Konwaliowa, Krokusowa, Licealna, Liliowa, Magnoliowa, 
Makowa, Malwowa, Mediolańska, Modrakowa, Narcyzowa, Nasturcjowa, Plac Mar-
garetek, Przebiśniegowa, Rzymska, Sadowa, Sasankowa, Sezamkowa, Słoneczniko-
wa, Szkolna numery nieparzyste od numeru 53 do końca i numery parzyste od numeru 
44 do końca, Tulipanowa, Turyńska, Wenecka, Wrzosowa, Zaściankowa, Zbigniewa 
Romaszewskiego (25 Stycznia), Żonkilowa.

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Jana Pawła II 
ul. Szkolna 5,  
62-080 Tarnowo Podgórne

9

Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo Ulice: Czereśniowa, Folwarczna nu-
mery nieparzyste od numeru 13 do końca i numery parzyste od 24 do końca, Kościelna 
numery nieparzyste 1 – 43 i numery parzyste 2 – 38, Krańcowa numery nieparzyste 1 – 
75 i numery parzyste 2 – 14B, Laskowa, Lipcowa, Lotnicza numery nieparzyste 1 – 35  
i numery parzyste 2 – 52, Magazynowa, Majowa, Malinowa, Morelowa, Pia-
skowa, Orzechowa, Południowa numery nieparzyste 1 – 47 i numery parzy-
ste 2 – 36b, Poziomkowa, Rynkowa numery nieparzyste od numeru 73 do końca  
i numery parzyste od numeru 94 do końca, Rzemieślnicza, Składowa, numery niepa-
rzyste 21 do końca i numery parzyste 18 do końca, Spółdzielcza, Wiosny Ludów nu-
mery nieparzyste 1 – 53A i numery parzyste 2 – 50, Wyścigowa, Zachodnia, Zacisze.

Hala Sportowa OSiR 
ul. Kościelna 46/48  
62-081 Przeźmierowo

10 Obwód obejmuje sołectwo: Chyby

Szkoła Podstawowa  
im. Polskich Noblistów 
Baranowo  
ul. Wypoczynkowa 93 
62-081 Przeźmierowo

11 Obwód obejmuje sołectwo; Batorowo, Swadzim –

Świetlica Wiejska, 
Batorowo Stefana 
Batorego 67, 62-080 
Tarnowo Podgórne

12 Obwód obejmuje sołectwo: Lusówko w tym wsie: Lusówko, Otowo.
Szkoła Podstawowa,  
Lusówko Dopiewska 5, 
62-080 Tarnowo Podgórne

13 Obwód obejmuje sołectwo: Sierosław
Szkoła Podstawowa,  
Lusówko  
ul. Dopiewska 5 62-080 
Tarnowo Podgórne

14 Obwód obejmuje sołectwo: Sady
Świetlica Wiejska 
Sady ul. Poprzeczna 3,  
62-080 Tarnowo Podgórne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie 
organu rentowego o: 

1)  całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy 

w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgna-
cyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać 
zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Poznaniu I najpóź-
niej do dnia 11 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóź-
niej w dniu głosow nia ukończą 75 lat lub posiadający orzecze-
nie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu ren-
towego o:

1)  całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy 

w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgna-
cyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać 
złożony do Wójta Gminy Tarnowo Podgórne najpóźniej do dnia 
17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie 
w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
/-/ Tadeusz Czajka
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WZP.6721.24.2018, WZP.6721.11.2017
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Ko-
ścielnym, przy ulicy Bukowskiej.

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 z późn. zm.) oraz 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 jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 
2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w Ceradzu Kościelnym, przy ulicy Bukowskiej wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 maja 2019 r. do 28 
czerwca 2019 r., w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 3 czerwca 2019 r. w siedzi-
bie 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 
lipca 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tar-
nowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 
62-080 Tarnowo Podgórne; Kontakt do inspektora ochrony danych: 
iod@tarnowo-podgorne.pl;

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.tar-
nowo-podgorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-
-danych-osobowych.html oraz na stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/
ochrona-danych-osobowych/

WGN.6840.2.2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XXXIV/540/2016 z dnia 
15.11.2016r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż działki niezabudowanej w Przeźmierowie

Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza Wysokość wadium Postąpienie minimalne

Przeźmierowo 92/6 206 m2 PO1P/00099481/9 41.121,36,00 zł  
(w tym 23%VAT) 2.057,00 zł 412,00 zł

Przeznaczenie 
nieruchomości:

dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego mpzp. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne zatwierdzonego uchwałą nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
z dnia 21 czerwca 2011r. działka nr 92/6 leży na terenie oznaczonym symbolem M.4 – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o dużej intensywności (funkcja dominująca).

Opis nierucho-
mości:

działka gruntowa, niezbudowana, ogrodzona o regularnym kształcie wydłużonego prostokąta. Położona w zurbanizowa-
nej części Przeźmierowa przy ul. Jarzębinowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zwarta zabudowa jednorodzin-
na, usługowa i niezabudowane działki gruntu. W zasięgu działki pełne uzbrojenie.

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

Informacje do-
datkowe:

przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich o nr geod.: 92/3 i 95/7 obr. Przeźmierowo;
nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe; sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT na podstawie art. 2 pkt 33 usta-
wy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z późn. zm.); zapłata ceny nabycia musi zostać uisz-
czona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2019r. (czwartek) o godz.: 11:00 w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne. Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedło-
żenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków 
do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem dru-
giego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w reje-
stru przedsiębiorców lub firm (notarialne pełnomocnictwo).

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 21 czerwca 2019r. (piątek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne:
ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jedno-

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

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2018r. poz. 2204 z późn. zm.) upłynął w dniu 10 maja 2019r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dostępne 
są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl Dodatkowe informacje można uzyskać: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Gminy TP, ul. 
Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261, e-mail: wgn@tarnowo-pogorne.pl
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WGN.6840.2.2019
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 

Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXIII/995/2018 z dnia 31 
lipca 2018r.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż działki niezabudowanej w Wysogotowie

Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza Wysokość wadium Postąpienie minimalne
Wysogotowo 94/43 90 m2 PO1P/00110427/7 19.000,00 zł (w tym 23%VAT) 950,00 zł 190,00 zł

P r z e z n a -
czenie nie-
r u c h o m o -
ści:

Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego mpzp. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Tarnowo Podgórne zatwierdzonego uchwałą nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 
czerwca 2011r. działka nr 94/43 leży na terenie oznaczonym symbolem M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis nieru-
chomości:

Działka gruntowa, niezbudowana, nieogrodzona o regularnym kształcie wydłużonego prostokąta. Położona przy ul. Wa-
rzywnej o nawierzchni utwardzonej kostką betonową. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny zabudowy mieszka-
niowej oraz terenów niezabudowanych upraw polowych, w niedalekiej odległości tereny aktywacji gospodarczej. Uzbroje-
nie terenu sieci: energetyczna, gazowa, kanalizacyjna i wodna. Przez działkę przebiega sieć gazowa ś/c.

Forma zby-
cia

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

Informacje 
dodatkowe:

na działce nr 94/43 zostanie ustanowione ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu gazu ś/c na rzecz przedsiębior-
cy Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich o nr geod.: 94/6 i 94/7 
obr. Wysogotowo; nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe; sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT na podstawie 
art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z późn. zm.);
zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2019r. (czwartek) o godz.: 9:00
w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.
Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-

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

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 21 czerwca 2019r. (piątek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne:
ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jedno-

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

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

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

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

Studentki UTW z trene-
rem Jackiem, grają na kor-
cie w Przeźmierowie
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WGN.6840.52.2018
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-

mościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż działek zabudowanych położonych w Baranowie

Lp. obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza Wysokość wadium Postąpienie minimalne
1. Baranowo 222/212 22 m2 PO1P/00308217/7 13.000,00 zł (w tym 0%VAT) 650,00 zł 130,00 zł
2. Baranowo 222/214 22 m2 PO1P/00308219/1 13.000,00 zł (w tym 0%VAT) 650,00 zł 130,00 zł

Przeznaczenie 
nieruchomości:

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

Opis nierucho-
mości:

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

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

Informacje  
dodatkowe:

dojazd do działek jest możliwy jedynie przez działkę nr 222/210 w Baranowie, na której znajduje się budynek mieszkalny 
wielorodzinny. Sprzedaż przedmiotowych garaży jest możliwa jedynie w trybie przetargu ustnego ograniczonego na rzecz 
właścicieli lokali budynku mieszkalnego wielorodzinnego, którzy posiadają udziały w gruncie – działce nr 222/210;
nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe; sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z późn. zm.);
zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbył się dnia 20 lutego 2019 roku o godz. 1000 w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 
- Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Drugi przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019r. (czwartek) o godz.: o godz. 10.00 - działki nr 
222/212; a o godz.: 10.30 - działki nr 222/214 w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-
wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawiera-
jącym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru przedsiębiorców lub 
firm (notarialne pełnomocnictwo). Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 21 czerwca 2019r. (piątek), na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441.

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

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

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dostępne 
są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl Dodatkowe informacje można uzyskać: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Gminy TP, ul. 
Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261, e-mail: wgn@tarnowo-pogorne.pl.

Sześć medali Enoeda Cup 2019 zdobyli karatecy Klubu 
Karate Samuraj. Ogólnopolski turniej karate rangą po-
równywalny jest z Pucharem Polski albo Grand Prix 

Polski. Dwa złote medale w kumite drużynowym dziewcząt 
wywalczyły Maja Jaskot, Basia Świątkowska i Klaudia Ro-
siak oraz w kumite indywidualne dziewcząt Maja Jaskot. Dwa 
srebrne w kumie i kata indywidualne dziewcząt zdobyła Basia 
Świątkowska. Brąz w kata indywidualnym 18+ zdobył Rado-
sław Kawałek oraz w kumite indywidualnym chłopców Ma-
ciej Wiszumirski. W zawodach, które rozegrano 27 kwietnia 
w Grodzisku Mazowieckim wzięło udział ponad 200 osób.

~ Ania Lis

Enoeda Cup 2019
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Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490):

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Sadach

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

Przeznacze-
nie nieru-
chomości:

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

Opis nieru-
chomości:

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

Informacje 
dodatkowe:

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

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 20 lutego 2019 roku o godz. 9.00 w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 
- Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

Drugi przetarg odbędzie się dnia 26 czerwca 2019r. (środa) o godz.: 9:00
w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.
Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-

wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawiera-
jącym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru przedsiębiorców lub 
firm (notarialne pełnomocnictwo). Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 21 czerwca 2019r. (piątek), na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441.

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

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

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dostępne 
są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl Dodatkowe informacje można uzyskać: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Gminy TP, ul. 
Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261, e-mail: wgn@tarnowo-pogorne.pl . 

Jubileuszowy 60. Ogólnopolski Mały Wyścig Pokoju zgro-
madził na starcie siedemdziesięciu zawodników z trzyna-
stu kolarskich klubów. Trójetapowy wyścig odbył się 4 

i 5 maja na Torze Poznań. Z KK Tarnovia Tarnowo Podgórne 
najlepiej poradziła sobie Otylia Zagórska, która w klasyfika-
cji indywidualnej kobiet zajęła trzecie miejsce. Jej klubowy 
kolega Krzysztof Walczak w kat. mężczyzn uplasował się na 
piątym miejscu. 

~ Ania Lis

60. OMWP

W majowym numerze „Sąsiadki-Czytaj” błędnie wydrukowaliśmy informację,  
iż przetarg jest ograniczony. Za pomyłkę przepraszamy – redakcja.
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Już ostatnie chwile dzielą nas od Biegu Lwa, więc zapewne 
tak jak my niecierpliwie czekacie na weekend 18-19 maja. 
Organizatorzy zapowiadają wydarzenie, jakiego u nas jesz-

cze nie było! Wydarzenie, podczas którego każdy niezależnie 
od zainteresowań, znajdzie coś dla siebie. Wydarzenie, na któ-
re zapraszają firmy, władze gminy i organizatorzy ciesząc się, 
że mogą uczestniczyć w czymś, co przyciąga nie tylko Tarno-
wian, ale i Polaków z całego kraju! Bieg Lwa w tym roku za-
skoczy wszystkich swoją nową formą dwudniowego festiwalu 
oraz wieczornym biegami, półmaratonem i Pogonią za Lwem, 
czyli biegiem na 10 km! 

PÓŁMARATON I POGOŃ ZA LWEM  
– KRAJOWA ELITA NA STARCIE

Bieg Lwa to z pewnością jeden z najlepiej obsadzonych bie-
gów ulicznych w Polsce, a możliwość bezpośredniego zmierze-
nia się amatorów z najlepszymi, zawodowymi biegaczami tyl-
ko to potwierdza. Jednakże, czymś co cechuje nas najbardziej 
to atmosfera tworzona przez kibiców. To o nich co roku mówi 
się najwięcej, a wśród nich jesteś oczywiście Ty! Wystarczy 
przeczytać posty i komentarze w mediach, żeby wiedzieć gdzie 
trzeba przyjechać, by zaznać prawdziwych sportowych emocji. 
Nawet zawodnicy, którzy na innym biegu zeszliby z trasy wy-
czerpani, w Tarnowie Podgórnym łapią drugi oddech i niesie-
ni serdecznością mieszkańców dobiegają do mety, natychmiast 
dzieląc się opinią, że nigdzie tak nie jest jak tu! W tym roku 
Bieg Lwa zgromadzi, jak zawsze, najlepszych zawodników. Or-
ganizatorzy znają już elitę biegu, która na razie zostaje okryta 
tajemnicą, ale już dziś mogą powiedzieć, że szykuje się rekord 
trasy, a może nawet rekord Polski? Wszystko okaże się w so-
botni wieczór! Światła, muzyka, trybuny pełne kibiców oraz do-
datkowa klasyfikacja SETKI STIHL zapewnią niepowtarzalny 
finisz. Dodamy jeszcze jeden mały szczegół: Decathlon i KIA 
Delik ufundowali specjalne nagrody dla najszybszych miesz-
kańców gminy, więc jeśli startujesz – sprawdź czy na pewno 
odhaczyłeś specjalne okienko podczas rejestracji! 

MITYNG LEKKOATLETYCZNY  
– GWIAZDY POLSKICH SPRINTÓW

To nowy projekt, którego namiastkę mogłeś zobaczyć przed 
rokiem, kiedy do Tarnowa Podgórnego przyjechała kadra pol-
skich stumetrowców. Dość powiedzieć, że wynik uzyskany 

przez Remigiusza Olszewskiego 10:28 został przez niego po-
wtórzony na Pucharze Świata w Londynie, gdzie Polacy sensa-
cyjnie zajęli drugie miejsce w klasyfikacji punktowej za USA, 
wyprzedzając Wielką Brytanię i dalej w kolejności Jamajkę. 
W tym roku zapowiadamy prawdziwe perełki: mistrzów świata 
i Europy! Na dystansie 100 m zobaczymy m.in. reprezentantów 
Polski, którzy w 2018 roku byli pod wrażeniem atmosfery pa-
nującej w Tarnowie. Będą też słynni polscy czterystumetrow-
cy, których z pewnością znasz z transmisji z mistrzostw świata 
i Europy! Między tymi biegami, pojawią się na bieżni uwielbia-
ni przez publiczność uczestnicy Sztafety Pokoleń, czyli trzypo-
koleniowe rodziny na dystansie 3x400m. Bez wątpienia emocje 
i łzy szczęścia udzielają się wszystkim! Pobiegną też niepełno-
sprawni, dla których takie zawody są niesamowitym przeży-
ciem. Na deser gratka: SUPERSZTAFETA, w której wystar-
tują sprinterzy na nietypowych dystansach 100+300+100+300. 
Trzy drużyny zawodowców, medalistów światowych imprez, 
a w tle czwarta drużyna – organizatorów. Poza niesamowitą wi-
dowiskowością i gwarantowanymi wielkimi emocjami będziesz 
mógł zobaczyć, jaka w rzeczywistości jest różnica między za-
wodowcem a amatorem. To będzie niesamowita gratka dla kibi-
ców. Zastanawiamy się tylko czy te wielkie prędkości wytrzy-
ma nasz tarnowski tartan? 

Tu rada od nas: na mityng przyjdź wcześniej i zarezerwuj 
miejsce na trybunach, by w komfortowych warunkach obejrzeć 
to lekkoatletyczne widowisko. 

EXPO LWA – STREFY DLA CAŁYCH RODZIN
EXPO Lwa to miejsce gdzie strefy przygotowane przez spo-

łecznie odpowiedzialne firmy będą kipiały atrakcjami! Wy-
starczy wspomnieć, że będzie ich ponad 40 i każda obiecuje 
nietuzinkowe wydarzenia. Zapewne sporym powodzeniem 
będą się cieszyły strefy kulinarne, a jedna z nich będzie gościła 
półfinalistę Top Chef - Dawida Łagowskiego! Strefy rodzinne 
i dla dzieci to pozycja obowiązkowa na EXPO Lwa, a czym Cię 
w tym roku zaskoczą? Przyjdź i sprawdź sam! Dla amatorów 
mocnych wrażeń będzie specjalnie przygotowany tor offroad 
z kilkumetrowymi rampami i specjalnymi pojazdami COBRA, 
a jeśli będzie Ci mało… sprawdź swoją wytrzymałość na torze 
przeszkód w strefie survivalowej! Po tych emocjach będziesz 

Festiwal Bieg Lwa  
 – wydarzenie dla każdego
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mógł spokojnie odpocząć w strefie chillout lub pozwiedzać po-
zostałe zakamarki naszego EXPO. 

Warto wspomnieć, że EXPO Lwa jest w całości darmowe, 
a korzystanie z atrakcji oferowanych w strefach zależy wyłącz-
nie od Twojego wyboru lub, często, od wyboru Twojego dziec-
ka. 

LION’S TROPHY – DRWALE W AKCJI
Te niezwykle atrakcyjne dla publiczności zawody już po raz 

trzeci odbędą się w Tarnowie Podgórnym podczas Biegu Lwa. 
Pewnie, podobnie jak miliony ludzi na całym świecie, ogląda-
łeś w telewizji zawody STIHL TIMBERSPORT TROPHY. 
Takie same wrażenia czekają Cię na żywo podczas Biegu Lwa! 
Sobota to co prawda tylko przetarcie, ale już w niedzielę praw-
dziwe zmagania twardzieli z piłami i siekierami w randze eli-
minacji do mistrzostw Europy! Polscy zawodnicy to światowa 
czołówka, więc mamy pewność, że czeka Cię prawdziwa grat-
ka. Nie są to co prawda zawody dla miłośników ciszy, ale w Tar-
nowie Podgórnym zobaczymy zmagania par od eliminacji do 
finału!

Jedna runda to:
Hot Saw – gdzie pilarki zadziwiają nie tylko swą wielko-

ścią i mocą (25 kg, 62 KM), ale również szczególnym dźwię-
kiem, dzięki którym zapewnią spektakularne widowisko.  
Underhand Chop – konkurencja polegająca na jak najszybszym 
przerąbaniu kłody drewna o średnicy 32 cm przy użyciu siekiery. 
Single Buck – zawodnik odcina od kłody jeden krą-
żek drewna przy pomocy olbrzymiej piły ręcznej. 
Standing Block Chop – zawodnik przerąbuje siekierą pionowo 
stojącą kłodę drewna.

Ryk pił i wióry w powietrzu, to coś co będzie towarzyszyło 
tym zawodom. Szykuj się na wielkie przeżycie, a po powrocie 
do domu w emocjach porąbiesz drewno do kominka na zapałki! 

BIEGI LWIĄTEK – EMOCJE JUŻ PRZED STARTEM
Biegi Lwiątek to nasza duma – są jedną z największych, kla-

syfikowanych imprez biegowych dla dzieci w Polsce! Startuje 
w nich aż 1000 młodych biegaczy w sześciu kategoriach wieko-
wych. Każde Lwiątko otrzyma specjalna koszulkę techniczną, 
pakiet od G. En. Gaz Energia oraz medal zaprojektowany przez 
jednego z małych uczestników. Podczas tych biegów trybuny są 
zawsze pełne, a kibice uwielbiają te emocje, których nawet ro-
dzice nie są w stanie opanować. Na mecie, oprócz medali, będą 
czekali rodzice i pakiet regeneracyjny ze zdrowym posiłkiem. 
Wiele Lwiątek, które w ubiegłych latach rywalizowało na sta-
dionie Tarnovii, dziś biega już w dorosłej rywalizacji. 

KONCERT – ROCKOWE RYTMY DLA KAŻDEGO
W tym roku czeka nas koncert, który zapamiętamy na długo. 

Do Tarnowa zawita Dead Pixels, czyli zespół czujący rockową 
nutę! Zgodnie ze słynnym cytatem z „Rejsu” „mnie się podoba-
ją melodie, które już słyszałem” Dead Pixels zagrają rockowe 
legendy AC/DC, Scorpions, ZZ Top, TSA, Farben Lehre, Ju-
das Priest, Iron Maiden, Perfect czy IRA, ale przede wszystkim 
obiecali nam zaaranżować „Hymn” Luxtorpedy, który co roku 
zagrzewa zawodników do startu! Szykujcie się, bo będzie czad! 

ZABAWA TANECZNA – DLA MAŁYCH I DUŻYCH
W sobotni wieczór strefa sportu Tarnowskich Term zamieni 

się w wielki parkiet! Już o 18 Lwiątka będą miały prawdziwe 
wyzwanie taneczne z animacją przygotowaną przez zawodow-
ców, którzy przyjadą prosto ze Szczecina i roztańczą dzieciaki. 
Zmęczone po tej dawce ruchu i dynamiki z pewnością szybko 
zasną w strefach relaksu i wtedy przyjdzie czas na dorosłych. 
Zacznie się zabawa, która potrwa do późnego wieczora. DJ za-
powiada światowe hity, a więc frekwencja murowana! 

ZLOT FOOD TRUCKÓW  
– SMAKI Z CAŁEGO ŚWIATA

To już kilkuletnia tradycja Biegu Lwa. Smaki świata w jed-
nym miejscu, w tak lubianym przez Ciebie stylu „slow food”. 
Zapewne spróbujesz wszystkich, ale my mamy już swojego fa-
woryta. Czekamy na lody tajskie! Co prawda przygotowuje się 
je w bardzo specyficzny sposób przez kilka minut, ale warto za-
czekać. Przyjdź i spróbuj – my będziemy tam na pewno! 
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WSZYSCY JESTEŚMY ORGANIZATORAMI  
– ZAWODNICY NAS KOCHAJĄ

Czas na motywacje dla nas wszystkich. Zdajesz sobie sprawę, 
że Festiwal Bieg Lwa to dwa dni niezwykłego przedsięwzięcia 
organizacyjnego, którego echo będzie słyszalne jeszcze przez 
wiele tygodni, nie tylko w naszej gminie, ale w całej Polsce? Za-
tem nie pozostaje nam nic innego jak wspólnie zorganizowanie 
wydarzenia. Każdy z nas ma tu swoją rolę. Przyjadą tysiące gości 
i z pewnością zapamiętają nas jako niezwykle gościnną gminę, 
otwartą na sport, biznes i kulturę. Dotąd byliśmy kojarzeni jako 
najlepsi kibice biegów i niech tak zostanie! Pogoń za Lwem wy-
startuje o 18.00, a o 20.00 główny bieg na dystansie półmarato-
nu. Wyjdźmy na ulice i nieśmy zawodników dopingiem, muzyką, 
transparentami. Częstujmy ciastem, wodą, herbatą, kawą. Niech 
poczują, że są najważniejsi, a my bądźmy dumni z bycia gospo-
darzami jednej z najlepszych tego typu wydarzeń w kraju! 

Usuń też samochody z trasy biegu. Zwróć uwagę przyjezd-
nym, żeby nie parkowali w niedozwolonych miejscach. Jeśli 
mieszkasz w strefie trasy i masz plan wyjechać z domu akurat 
w godzinach biegu, lepiej zaparkuj samochód w miejscu, z któ-
rego będziesz mógł bez przeszkód odjechać. Przygotowaliśmy 
dwa duże parkingi buforowe – jeden na ul. Kruczej, drugi 
na ul. Rokietnickiej. Bieg potrwa kilka godzin, a w sobotę 18 
maja ulice będą zamknięte od godz. 17.15 do 23.00. W nie-
dzielę ruch będzie ograniczony tylko w okolicy stadionu na 
odcinku 300 metrów ul. 23 Października między ul. Zieloną 
a ul. Szkolną. Zapoznaj się z mapką przed wydarzeniem. 

Szczegóły na stronie www.bieglwa.pl oraz na profilach 
Biegu Lwa na Facebooku i Instagramie.
Projekt jest współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

KONKURSY DLA KIBICÓW 

Jeden z Partnerów Biegu Lwa, firma ENVITEST proponuje zabawę AKCJA MOTYWACJA. 
Każdy może wziąć w niej udział. Wystarczy przygotować hasło, obrazek itp., które pomoże zmo-
tywować zawodników do walki podczas biegu w sobotni wieczór. Pomysłów może być wiele, 

np. transparenty, plakaty na trasie lub kredą na asfalcie, ale nie można używać trwałych środków. 
Przed Biegiem Lwa ukaże się post informujący o tym na Facebooku. Wystarczy zrobić zdjęcie hasła 
i umieścić je w komentarzu pod tym postem. Potem to już tylko głosowanie i czekająca nagroda od 
ENVITEST. 

Drugi konkurs polegać będzie NA NAJLEPSZYM DOPINGU. Tu ocenia specjalne, biegnące jury. 
W ubiegłym roku konkurs odbił się szerokim echem wśród mieszkańców, zobaczymy, kto wygra w tej 
edycji? Czeka na Was specjalna NAGRODA od Wójta Gminy Tarnowo Podgórne!

PLAN MINUTOWY BIEGU LWA

18 maja (sobota)
16.00 - 19.00  –  biuro zawodów półmaratonu,  

Pogoni za Lwem i sztafet
16.00 - 23.00  – EXPO Lwa
16.00 - 23.00  – zlot foodtrucków
17.30 - 17.40  – występ Mażoretek
17.40 - 17.55   –  wspólna rozgrzewka  

z Tarnowskimi Termami
18.00   – START Pogoń za Lwem
18.45 - 19.30  – koncert Dead Pixels
19.30 - 19.45  – występ Mażoretek
19.40 - 19.55   –  wspólna rozgrzewka  

z Tarnowskimi Termami
20.00  – START Półmaraton
20.15  – dekoracja zwycięzców Pogoni za Lwem
21.45 - 22.30  – koncert Dead Pixels
22.50  – dekoracja zwycięzców Półmaratonu

19 maja (niedziela)
8.30 - 12.00   –  biuro zawodów Biegu Lwiątek  

i Sztafety Pokoleń
10.00 - 16.00  – EXPO Lwa
10.00 - 17.00  – zlot foodtrucków
11.00 - 15.00  – LION’S TROPHY - zawody drwali
10.00 - 10.30  – bieg Lwiątek kat. D3
10.30 - 11.00  – bieg Lwiątek kat. D4
11.00 - 11.30  – bieg Lwiątek kat. D5
11.30 - 12.10  – bieg Lwiątek kat. D0
12.10 - 12.55  – bieg Lwiątek kat. D1
12.55 - 13.30  – bieg Lwiątek kat. D2
13.30 - 15.30  – mityng lekkoatletyczny
14.00 - 14.15  – sztafeta Pokoleń
14.45 - 15.00   –  dekoracja zwycięzców biegów  

Lwiątek i sztafet Pokoleń
15.00 - 15.10  – dekoracja zawodników Lion’s Trophy
15.10 - 15.25   –  bieg Niepełnosprawnych  

Stowarzyszenia TARSON
15.25 - 15.45   –  finał mityngu lekkoatletycznego – 

supersztafeta! 
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23 czerwca zostanie rozegrana ostatnia kolejka IV ligi 
wielkopolskiej w sezonie 2018/19. Obecnie jeste-
śmy po 31. kolejce, a seniorski zespół GKS Tarno-

vii Tarnowo Podgórne zajmuje 12. miejsce w 20-zespołowej 
grupie. Jak wyglądały ostatnie spotkania naszego zespołu?

W kwietniu rozegraliśmy trzy spotkania i zdobyliśmy trzy 
punkty, które zapisaliśmy po pokonaniu Centry Ostrów Wiel-
kopolski wynikiem 2:1. W dwóch pozostałych meczach mu-
sieliśmy uznać wyższość rywali – przegraliśmy 1:2 z Ostro-
vią Ostrów Wielkopolski oraz 1:3 z Obrą Kościan. Spotkania 
rozegrane dotychczas w maju również nie napawają opty-
mizmem. Pierwszego dnia miesiąca zremisowaliśmy (1:1) 
z Pogonią Nowe Skalmierzyce oraz przegraliśmy dwukrotnie 
w stosunku 1:6 – najpierw z Lubuszaninem Trzcianką, a ty-
dzień później z LKS Gołuchów. W rezultacie spadliśmy z 10. 
na 12. miejsce w tabeli, co zasadniczo nie zmienia naszej sy-
tuacji. Przed nami 7 kolejek i co ciekawe, ostatni mecz za-
gramy jako goście z Nielbą Wągrowiec, która jest obecnym 
liderem rozgrywek (71 punktów) przed drugim Lubuszaninem 
Trzcianką (67 punktów). Dla porównania, nasz stan punktów 
wynosi 39 punktów.

Dużo grania było również z klasie okręgowej, gdzie wystę-
puje nasz drugi zespół (Poznań Zachód). Podobnie jak w przy-
padku seniorów, rozegrane spotkania nie poprawiły sytuacji 
w tabeli. Na 18 możliwych punktów zespół uzyskał tylko 3, 
po remisach z: Bykami Obrowo (1:1), Spartą Szamotuły (1:1) 
i Orłem Słopanowo (2:2). Tak wyglądają wyniki pozostałych 
spotkań: Spójnia Strykowo 0:2, Sokół Duszniki 1:5 i Patria 
Buk 1:3. Do końca sezonu zostało 5 kolejek, a ostatni mecz 
zostanie rozegrany 15 lub 16 czerwca na terenie naszej gminy.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w trzeciej drużynie GKS 
Tarnovii Tarnowo Podgórne! 12 punktów w 6 meczach musi 
robić wrażenie. Zaczęło się od skromnego 1:0 z Golnicą Ry-
czywół, ale potem spotkały nas dwie wpadki z Sucharami Su-
chy Las oraz Złotymi Złotkowo (w obu przypadkach 0:2). Na 
szczęście dziś możemy się pochwalić serią trzech wygranych 
meczów z rzędu, gdyż pokonaliśmy kolejno Wartę Obrzycko 
(5:2), Orzeł Łowyń (6:2) oraz Zielonych Gaj Mały (2:1). Tu-
taj mamy 5. miejsce w tabeli i do końca 5 kolejek, a ostatnia 
zostanie rozegrana 15 lub 16 czerwca. My zakończymy sezon 
meczem w domu.

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

Dużo meczów, mało punktów
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Trzy medale Indywidualnych Mi-
strzostw Polski Seniorek i Senio-
rów oraz Mistrzostwa Polski Par 

Seniorek i Seniorów wywalczyła repre-
zentacja Alfy Vector Tarnowo Podgórne. 

Indywidualną Mistrzynią Polski zo-
stała Marta Strzelczak, a wicemistrzem 
Tomek Masłowski. Tytuł Mistrza Polski 
Par Seniorek zdobyły Dominika Zygar-
łowska i Izabela Torka.

Poza medalami zostały rozdane powo-
łania na Drużynowe Mistrzostwa Świa-
ta Seniorów. Z Alfy Vector otrzymały 
je: Liwia Strzelczak, Tomek Masłowski, 
Dawid Strzelczak oraz Michał Grędziak. 
Kręglarskie mistrzostwa rozegrano  
27 i 28 kwietnia w Tucholi.

Projekt współfinansowany z budżetu 
Gminy Tarnowo Podgórne. ~ Ania Lis

Kręglarskie mistrzostwa

WGN.6840.4.2019
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 

z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr VI/80/2019 
z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Lusowie

Lp. obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza (w tym 23%VAT) Wysokość wadium Postąpienie minimalne
1. Lusowo 524 662 PO1P/00105692/7 118.000,00 zł 5.900,00 zł 1.180,00 zł
2. Lusowo 525 747 PO1P/00105692/7 140.000,00 zł 7.000,00 zł 1.400,00 zł

Przeznacze-
nie nieru-
chomości:

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Lusowie w rejonie ulic: Poznańskiej, Polnej, Nowej i Przylesie – 
część A, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/320/2016 Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2016r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 1995 z dnia 9 marca 2016r., działki o nr ewid.: 524 i 525 położone w Lusowie znajdują się na terenie oznaczonym 
symbolem 12MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Opis nieru-
chomości:

działki stanowią grunt niezabudowany położony w mało zurbanizowanej części Lusowa przy drodze o nawierzchni gruntowej 
– ul. Jemiołowa, częściowo porośniętej drzewami i samosiejkami. Bezpośrednie sąsiedztwo działek stanowi teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny leśne i niezabudowane. Uzbrojenie: w zasięgu są sieci elektryczna i gazowa.

Informacje 
dodatkowe:

nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe; sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy 
o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z późn. zm.); zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona naj-
później przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg odbędzie się dnia 26 czerwca 2019r. (środa) : o godz.: 10:00 – działki nr 524; o godz.: 10:30 – działki nr 525 w sali nr 10, 
w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-
wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawiera-
jącym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru przedsiębiorców lub 
firm (notarialne pełnomocnictwo). Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 21 czerwca 2019r. (piątek), na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441.

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

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2018r. poz. 2204 ze zm.) upłynął w dniu 10 maja 2019r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dostępne 
są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl Dodatkowe informacje można uzyskać: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Gminy TP, ul. 
Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261, e-mail: wgn@tarnowo-pogorne.pl .
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Boże! pomóż nam godzić się z tym, czego nie możemy zmienić…
    O. Bronisław Tarka

Naszej Koleżance 

Joli Kaźmierczak
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu tragicznej śmierci 

Syna Macieja

składa Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  
z pracownikami Urzędu Gminy

Naszej Koleżance 

Joli Kaźmierczak
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Teściowej

składa Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne Tadeusz Czajka  

z pracownikami Urzędu Gminy

Są chwile, by działać, i takie, kiedy należy pogodzić się  
z tym, co przynosi los. 

    Paulo Coelho

Panu Szymonowi Melosikowi
Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”

i najbliższej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Teściowej 
składają 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  
z pracownikami Urzędu Gminy, 

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba z Radnymi 
oraz sołtysi

Wyrazy głębokiego współczucia 
Kasi, Kacprowi, Wojtkowi z powodu 

śmierci męża i taty 

Adriana Zielińskiego 

składam w imieniu własnym  
i mieszkańców 

Anna Kolasińska sołtys

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla Pana Krzysztofa Zielińskiego, Kseni oraz Mirelli 

Rutkowskiej oraz jej rodziny 
z powodu śmierci syna i brata 

Adriana Zielińskiego 

składam w imieniu mieszkańców Wysogotowa  
i swoim własnym

sołtys Anna Kolasińska

Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne Tadeuszowi Czajce, 
Przewodniczącej Rady Gminy Krystynie Sembie, 
pracownikom Urzędu Gminy, Radnym i Sołtysom

za przekazane mi wyrazy współczucia
z powodu śmierci Teściowej 

składam serdeczne podziękowania.

Szymon Melosik

Wszystkim, a w szczególności 
Ks. Proboszczowi Markowi Tarło-
Jawtok, Władzom Gminy Tarnowo 

Podgórne, Radnym, Sołtysom, 
delegacjom, sąsiadom,  

przyjaciołom i znajomym,
 

za okazane współczucie  
z powodu śmierci  
mojej Teściowej

śp. Anny Wójtowicz

składam serdeczne podziękowania.
Wojciech Janczewski z Rodziną

Dziękujemy Pani Ewie Karwowskiej 
za długoletnią opiekę pielęgniarską

Z wielkim żalem i smutkiem
żegnamy

naszego wieloletniego, oddanego 
pracownika i kolegę

śp. Stanisława 
Bączkowskiego

Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego 
współczucia

składają
Zarząd i pracownicy

Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej
TP – KOM Sp. z o.o.

Zofii i Wojciechowi 
Janczewskim

wyrazy współczucia z powodu  
śmierci Mamy i Teściowej

śp. Anny Wójtowicz 

składa sołtys Mieczysław 
Paczkowski oraz Rada Sołecka 

Baranowa.

Naszej Koleżance Wiesławie 
Kaczmarek wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Mamy 

śp. Mieczysławy 
Rułkowskiej 

składają Koleżanki i Koledzy z Klubu 
Seniora Sady

Naszej Koleżance 

Helence Szymczak
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Siostry

składają Koleżanki i Koledzy z Koła 
Seniora w Tarnowie Podgórnym



maj 2019 | sąsiadka~czytaj |    61

~ i na koniec...

DAM PRACĘ
• Panie do pracy w ogrodnictwie 
przyjmę 691 300 952
• Pracownika fizycznego i ślusarza do 
produkcji i montażu ogrodzeń, tel. 
663 316 539
• Salon Fryzjersko-Kosmetyczny za-
trudni fryzjerow do pracy na pelen 
lub pol etatu. Wymagamy doswiad-
czenia z zakresu strzyzenia damsko-
-meskiego oraz koloryzacji. Osoby za-
interesowane proszone sa o kontakt 
pod nr 609660208. Salon znajduje sie 
w Pasazu w Przezmierowie. Zapra-
szamy do wspolpracy.

• Potrzebna Pani do sprzątanie Przed-
szkola w Przeźmierowie 2x w tyg. po 
południu. 501 578 608 
• Naprawa lodówek i zamrażarek 
przyjmie uczniów do 18 roku życia 
w celu nauki zawodu bez konieczno-
ści uczęszczania do szkoły 602-648-
644
• Kierowcę kat. B lub D z badaniami 
lek. na busy zatrudnię. Przejazdy kra-
jowe i Berlin lotniska. Baza Barano-
wo. 665 701 950, biuro@easyberlin.pl
• Zatrudnimy pracowników pomoc-
niczych na magazyn oraz przy kon-
troli jakości do drukarni w Swa-
dzimiu. Praca stała. Stawka 17 zł 
brutto/h. Tel: 510 060 974

• Elastyczny grafik - drukarnia w Tar-
nowie Podgórnym. Zmiany w godzi-
nach 6-18/18-6. Wynagrodzenie 160-
170 zł netto za jedną zmianę. Tel: Tel: 
510 060 974
• 603 895 231, 616 617 806SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się dzieckiem lub dzieć-
mi w pełnym wymiarze godzin. Po-
siadam doświadczenie. Tel. 533-696-
051
• Emeryt z III stałą grupą, abstynent, 
prawo jazdy B, podejmie pracę na 
pełen etat od zaraz (umowa o pracę). 
tel. 501 228 373

• Zaopiekuję się osobą starszą lub 
chorą w pełnym wymiarze godzin. 
Posiadam doświadczenie. Tel. 533-
696-051
• Wykonam wszystkie prace ogrodo-
we. Tel. 667 069 745.
• Potnę drewno tel. 667-069-745
• Wykonam prace ogrodnicze 503 
008 671
• Pani na emeryturze podejmie pracę 
4 godz. dziennie. Tel. 725 329 160
• Kierowca kat C z doświadczeniem 
wywrotka szuka pracy 694-043 808
• Posprzątam dom, mieszkanie, biu-
ro - Baranowo i okolice. 793 258 698

Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. naczelna), Karina 
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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
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Nakład: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 14.05.2019 r.
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Panu Wojciechowi Janczewskiemu
Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Tarnowo Podgórne

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Teściowej 

składają 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  

z pracownikami Urzędu Gminy, 
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba z Radnymi 

oraz sołtysi

Naszej Koleżance  
Danucie Rułkowskiej wyrazy 

współczucia z powodu śmierci 
Teściowej 

śp. Mieczysławy 
Rułkowskiej 

składają Koleżanki i Koledzy z Klubu 
Seniora Sady

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszego Kolegi 

Mariana Rybińskiego

Żonie i Rodzinie zmarłego szczere 
wyrazy współczucia 

składają Koleżanki i Koledzy z Koła 
Seniora w Tarnowie Podgórnym.

Naszej Koleżance 

Zofii Leśniczak 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Syna 

składają Koleżanki i Koledzy z Koła 
Seniora w Tarnowie Podgórnym.

Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich

Naszej koleżance 

Wiesławie Matkowskiej
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Mamy

składa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  

z pracownikami Urzędu Gminy

Firma w Baranowie 

zatrudni szwaczkę 

na overlocka 

CV na adres 

rekrutacja@viskopol.pl 

tel. 61 823 82 91 

 

Naprawa lodówek  
i zamrażarek przyjmie 

uczniów do 18 roku  
życia w celu nauki  

zawodu bez konieczności 
uczęszczania do szkoły 

602-648-644

Przyjmę
do zbioru
truskawek
w sezonie

Kokoszczyn
tel. 609 752 509

Pracownika  
do magazynu  

w Przeźmierowie  
zatrudnimy na cały etat 

600 944 172
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kom. 602 659 208

Kadry i płace                           
Pełna i uproszczona księgowość
Roczne rozliczenie PIT

BIURO RACHUNKOWE

tel 575 24 50 24

ul Pogodna 6, Baranowo 
biurorachunkowe@wolnowska.pl

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

tel. 508 610 256
WERTYKULACJA

TRAWNIKÓW

PROFESJONALNE
MYCIE KÄRCHER

POD WYSOKIM
CIŚNIENIEM

511 150 506

opryski na kleszcze,
komary i meszki

• mycie elewacji
• kostki brukowej, granitowej
• mycie dachów
• mycie okrodzeń betonowych
   z klinkieru i drewna

RĘBAK
usługi

rozdrabniania
gałęzi

6
0

7
 9

5
1 

15
0

)

Meble na wymiar
Kuchnie

www.ex-meble.pl

( 602 249 728
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Kimball Electronics Poland to ponad 1000 wspaniałych osób! Produkujemy wysokiej jakości wyroby 
elektroniczne dla branży motoryzacyjnej i przemysłowej oraz wyroby i urządzenia medyczne, a nasza praca 
wpływa na codzienny komfort i bezpieczeństwo tysięcy osób na całym świecie. 

CZYSTA I KLIMATYZOWANA HALA 
PRODUKCYJNA STOŁÓWKA NA TERENIE FIRMYLEKKA PRACA Z DROBNĄ 

I ZAAWANSOWANĄ ELEKTRONIKĄ 

wynagrodzenie podstawowe: 
od 3150 zł brutto (od 1 lipca 2019)

dofi nansowanie do MultiSport, opieki 
medycznej i opieki nad dzieckiem

dofi nansowanie do wypoczynku, 
bony świąteczne

nagrody za polecenie 
pracowników

premia miesięczna do 10%

wyższy dodatek za pracę w nocy: 
około 250 zł brutto/tydzień nocek

dofi nansowanie do dojazdów 
komunikacją miejską 

bezpłatna opieka dentysty

akcje sportowe 
i charytatywne

Benefi ty: Twoje wyzwania:

  montaż podzespołów,

  kontrola produkowanych części,

   praca przy obsłudze maszyn 
produkcyjnych.

  zdolności manualnych,

   znajomości podstaw obsługi 
komputera,

   gotowości do pracy w systemie 
zmianowym (3 zmianowym lub 
4-brygadowym).

Czego oczekujemy 
od kandydatów?

Znajdź nas na Facebook.com/KimballElectronicsPLWejdź na www.pracujwkimball.pl

praca@kimballelectronics.com                    698 911 000
Przyślij CV (nr ref: OPP/19) lub zadzwoń

Szukamy osoby na stanowisko:

OPERATOR PRODUKCJI
Nr ref: OPP/19 Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne (pow. poznański)
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• DOCIEPLANIE
• ELEWACJE
• NIDA
• KOSTKA BRUKOWA
• UKŁADANIE PŁYTEK
  CERAMICZNYCH
• INNE PRACE
  WYKOŃCZENIOWE
TARNOWO PODGÓRNE

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

www.dd-swiatkuchni.pl

KUCHNIE
SZAFY WNĘKOWE

GARDEROBY
ŁAZIENKI

MEBLE BIUROWE

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

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

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

Pizzeria i Restauracja włoska

Danie dnia 
+ zupa

20 złul. Łanowa 2, 
Przeźmierowo

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

Instalacje wodne, 
przyłącza studni.

Montaż, serwis urządzeń, 
uzdatniania wody
Tel. 692 369 274

mail: zumaqua@yahoo.com

ELEKTRYK
instalacje • naprawa

tel. 607 286 479
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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?
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Dom w Rokietnicy 
szeregowy 168/240

SPRZEDAM – 560 000,-
691 369 344

 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

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

ZAKĄTEK URODYZAKĄTEK URODY
SALON KOSMETYCZNYSALON KOSMETYCZNY

Szeroki zakres usług
PRZEŹMIEROWO,

os. Ptasie
Aleja Ptasia 48

www.zakatekurody.com.pl

 501 449 336

KOMPLEKSOWE
USŁUGI BUDOWLANE

REMONTOWE
WYKOŃCZENIOWE

Przeźmierowo,
tel. 575 004 303, bud-ma4@wp.pl
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N AU K A  J A Z DY
• elastycznie • sprawnie • skutecznie •

tel. 694 99 88 21

CIEPŁE OKNA

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

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

PROMOCJA!NAPRAWA,  

REGULACJA 
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

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

 

ROLETY  
ZEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

ROLETKI  
MATERIAŁOWE

ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

www.dobreokna.poznan.pl

 
 

RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

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

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

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

P. W. EWELA
zapraszamy do nowo otwartego

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

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

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

(Osiedle Zielony Gród)

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

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

Twoje dziecko nie wie
jaki zawód/szkołę wybrać?

Profesjonalne testy i diagnoza
Doradcy Zawodowego

795 585 665

SKŁAD OPAŁU

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 50c

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA WĘGLA 
POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ  S.A

I WĘGLOKOKSU KRAJ Sp. z o.o.
Sławomir Knapski

POLECA - najwyższej jakości węgiel, koks, miały, ekogroszek
transport gratis od 1 tony, profesjonalna obsługa

tel. 61 662 36 96, 61 814 12 89, 664 145 408

PROMOCJA CEN NAJLEPSZEGO POLSKIEGO W¢GLA
W MIESIÑCACH MARZEC – MAJ

tel. 725 196 459

Studio Cameleon
zatrudni do swojego zespołu

FRYZJERA
I KOSMETOLOGA

Szereg nowoÊci, rewelacyjnie kwitnàcych pnàczy o szerokim
zastosowaniu do obsadzania i kompozycji wiszàcych.

Prowadzimy sprzeda˝ na miejscu.
Mo˝liwoÊç obsadzania korytek.

Zygar∏owski, Lusowo, ul. Ogrodowa 16, tel. 61 814 69 67, 601 587 480

OGRODNICTWO poleca:
         PELARGONIA - szeroki wybór odmian i kolorów,
   SURFINIA - pi´knie rosnàca roÊlina balkonowa w 5 kolorach
FUKSJA - obficie i pi´knie kwitnàca do póênej jesieni.

Kupię dom  
w Tarnowie Podgórnym lub okolicy.

Tel. 784-135-343

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

Zapraszamy
do nowo powstałego
salonu pielęgnacji psów

Małgorzata Cichocka, ul. Kwiatowa 5, Sady
tel. 500 001 119



maj 2019 | sąsiadka~czytaj |    69

~ reklamy

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

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.

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

61 814 27 12

CZYNNE: Pn-Pt  12.00-18.00
tel. 61 8 142 712
      663 316 539
ul. Akacjowa 41
62-081 Przeźmierowo
www.ogrodzenie-poznan.pl

BIURO
OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,

DORADZTWO KREDYTOWE
LICENCJA ZAWODOWA NR 7225 

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

Gabinet Psiej Urody

Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami

ZAPISYTELEFONICZNE

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

ZAPRASZAMY

DO SALONU!

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

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE

Oddam 
ziemię

516 066 984

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

www.stomatologialusowko.pl

Czynne od poniedziałku do soboty

Zapraszamy

Pełen 
zakres
usług!

DRZWI
WEWNĘTRZNE

ROLDOM

oraz zewnętrzne
antywłamaniowe

Baranowo, ul. Rolna 28
tel. 61 814 20 28

Szeroki wybór
Ceny fabryczne!

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

STUDIO PIELEGNACJI
ZWIERZĄT

tel. 695 621 721
ul. Szamotulska 26 j, 62-081 Baranowo

um
ów

 w
iz

yt
ę 

ju
ż 

dz
iś

!

www.facebook.com/petspaboutique/
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Sprzedaż tel. 7 303 28 303 
Serwis tel. 512 755 995

RMTar

M o s k i t i e r y
ROLETY

Naprawa

Produkcja
Modernizacja

NAUKA
JAZDY

Jeździmy nową
KIA RIO

66 44 99 032

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

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

– w pozostałe godziny na telefon

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

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

lek. wet. Michał Woliński
„WolVet”

Zapraszamy

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

   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

ul. Jeżynowa 1185 m
299,000

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ

W SADACH

tel. 722 772 405

SPRZEDAM MIESZKANIE
GAJ WIELKI, 79m kwadratowe, 4 pokoje

GOTOWE DO ZAMIESZKANIA

tel. 533 97 98 97

Przeźmierowo!
Do wynajęcia obiekt biurowo-magazynowo-

-produkcyjny o pow. 500 m2

Tel: 601 735 194

KÄRCHER

609 036 745

PRANIE ORAZ CZYSZCZENIE DYWNANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICEREK MEBLOWYCH
I SAMOCHODOWYCH

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

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ
www.malgorzataremlein.pl
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tel. 723 140 159

OGRODY
• pielęgnacje
• modernizacje
• zakładanie

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

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

 

 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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Pani z dzieckiem szuka 
pokoju lub małej kawalerki  

w Przeźmierowie lub okolicy 
602-648-644

DOCIEPLENIA
i ELEWACJE

od projektu po realizację
Fachowość za przystępną cenę!

piotr.tatka@op.pl

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

Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew

OKNA I DRZWI

                       513 035 741
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

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

WISTkom.

HIT!!!  RABAT NA 
MOSKITIERY!

piątek 24 maja / godz. 19.00

GRILL

MUZYKA
NA ŻYWO

PROSECCO
NA KIELISZKI 

PIZZA

STREFA
CHILL

PLAC
ZABAW

OTWARCIE
TARASU

PROFESJONALNE
STUDIO MODELOWANIA

SYLWETKI
                              W naszej ofercie:
Medycyna estetyczna:
- Liposukcja kawitacyjna
- Endermologia
- Lipolaser
Strefa fitness i wellness:
- Elektrostymulacja
- limfodrenaż
- Roll Shaper
- Vacu Shaper
- Swan Shaper
- Rower poziomy
- Platforma wibracyjna
- Bieżnia
- Sauna
 Zapraszamy! 

Chyby, ul. Szamotulska 47
tel: 884 211 155  f: Studio Figura Chyby

Na sprzedaż dom w Tarnowie Podgórnym
Blisko centrum, z możliwością prowadzenia działalności 

na parterze i dużym ogrodem
Tel. 693 676 513

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

WIZYTY DOMOWE
607-037-274

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

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

WIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

Gabinet Weterynaryjny

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

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288
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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

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNESignum Gabinety Lekarskie 

Skórzewo, ul. Poznańska 82B/11

tel. 61 814 37 38

DERMATOLOG
WENEROLOG
DR N. MED. ANNA NENEMAN

BADANIA 
KIEROWCÓW
Lekarz medycyny pracy 
Badania profilaktyczne

i sanitarne

Poznań, ul. Sianowska 151A

tel. 519 42 14 86

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

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

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

DIAGNOZA - ZABIEGI - LECZENIE STÓP

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

E
F
E
K
T
Y

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

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

PODOLOGIA HELP 3 
ul. Starołęcka 42 
60-101 Poznań

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

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

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

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13
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Czynne: pon- pt 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

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

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SCh
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
WĘGIEL

MIAŁ
ECO GROSZEK

PALIWO

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

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!

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710
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