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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!
Za nami obchody Święta Wolności i Solidarności, 

które w naszej Gminie obchodziliśmy 2 czerwca na 
uroczystej sesji Rady Gminy oraz podczas koncertu 
„Mazowsza”. Potem delegacja gminna z Wójtem Ta-
deuszem Czajką na czele uczestniczyła w ogólnopol-
skich obchodach w Gdańsku. relacje zamieszczamy na 
łamach „Sąsiadki-Czytaj”. W numerze informujemy 
także o wotum zaufania i absolutorium jednogłośnie 
udzielonych Wójtowi na czerwcowej sesji Rady Gminy.

A co przed nami: gminny kalendarz ciasno wypełnio-
ny jest ciekawymi wydarzeniami. Najważniejsze z nich 
to Dni Gminy Tarnowo Podgórne (14-16 czerwca) – 
tu: Cleo, Varius Manx, Aeropiknik, Parada Orkiestr 
Dętych, Gala Młode Lwy… szczegóły na plakacie na 
tylnej okładce. Potem lato oficjalnie przywitajmy w Pa-
łacu Jankowice – 22 czerwca na niezwykłe świętojań-
skie wieczorne widowisko zapraszają „Lusowiacy”. 
Ciekawie zapowiadają się też zawody motocyklowe w 
rumianku – wtedy „pofruną” motocykle, będzie cie-
kawa strefa kibica. Warto przyjechać i popatrzeć. Ale 
to nie koniec – kolejne zaproszenia i zapowiedzi są na 
stronach tej gazety, zapraszam do lektury!

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna
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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

Szanujmy polską samorządność

Miałem ogromną przyjemność uczestniczyć 
w obchodach Święta Wolności w Gdań-
sku. Ze szczególną uwagą przysłuchiwa-

łem się dyskusjom na temat dzisiejszej roli samo-
rządów w umacnianiu wolności i demokracji. 

Mieliśmy, my – samorządowcy, bardzo podobne 
spostrzeżenia. Martwią nas kolejne próby ograni-
czania samorządności obywateli, wyrażające się 
z jednej strony przerzucaniem na barki samorzą-
dów kolejnych obowiązków, które dotychczas były 
w gestii państwa, z drugiej zaś brakiem przekazy-
wania środków finansowych na ich wypełnianie. 
Najboleśniejszym tego przejawem było – odgór-
ne, bez konsultacji społecznych – przeprowadzenie 
reformy oświatowej: zdewastowano dobrze funk-
cjonujący system edukacji, a samorządy w bardzo 
krótkim czasie musiały dostosować gminną oświatę 
do nowych wyzwań, nie mając szans na zwrot z bu-

dżetu państwa poniesionych nakładów. Zaznaczam, 
że oświata to zadanie państwa, którego koszty 
w naszym przypadku tylko w niespełna połowie po-
krywane są z budżetu centralnego, a większą część 
pokrywamy z budżetu gminnego. 

Powyższy przykład pokazuje, że polska samo-
rządność jest zagrożona. Najbardziej niebezpieczna 
jest chęć obecnie rządzących do zawłaszczania ko-
lejnych kompetencji samorządów, do ograniczania 
samodzielności w podejmowaniu decyzji, a co za 
tym idzie – do marginalizowania wpływu mieszkań-
ców na ich najbliższe otoczenie. Na takie działania 
nie ma mojej zgody! Nie wyobrażam sobie powrotu 
do sytuacji, w której decyzje o kierunkach rozwoju 
naszej Gminy będą podejmowane „w centrali” – 
w Warszawie. Przykład takiego postepowania już 
mamy – decyzję o dofinansowaniu wschodniej ob-
wodnicy Tarnowa Podgórnego, po akceptacji pro-
jektu przez Wojewodę i jego zespół, odrzucił bez po-
dania przyczyny Premier i Minister Infrastruktury. 
My wybudujemy tę obwodnicę, ponieważ wiemy jak 
ważna jest ona dla mieszkańców Gminy, ale jak wi-
dać znaczenie tej inwestycji nie jest znane decyden-
tom z centrali. Tak absolutnie nie powinno być.

W Gdańsku, podczas debaty samorządowej, pod-
pisaliśmy 21 tez samorządowych. Uważam, że jest 
to punkt wyjścia do szerokiej dyskusji na temat 
zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w pol-
skim prawodawstwie, by zachować samodzielność 
samorządów. Podobne spostrzeżenia mieli również 
pozostali samorządowcy, z którymi rozmawiałem 
w Gdańsku. Mam nadzieję, że wspólne obchody 
Święta Wolności będą początkiem szerszej współ-
pracy i jeszcze większego zaangażowania na rzecz 
polskiej samorządności.

~ Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
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~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

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

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

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

Trwa opracowanie koncepcji przebudowy ul. Platynowej

Batorowo
Trwa opracowanie dokumentacji dla budowy chodnika 
w ul. Batorowskiej

Ceradz Kościelny
Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy budowy kolej-
nego etapu chodnika w ul. Kalwowskiej 

Podpisano umowę na remont szkoły podstawowej 

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

Trwa projektowanie ul. Orła

Chyby
Trwa opracowanie projektu przebudowy ul. Kasztano-
wej 

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

Góra
Trwa budowa II etapu ścieżki rowerowej do Tarnowa 
Podgórnego

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

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

Lusowo
Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy przebudowy 
ul. Truflowej

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy budowy 
oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Poznańskiej w kie-
runku Sadów

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

WAKACJE

z WOT

 

ZOSTAŃ TERYTORIALSEM
PODEJMIJ WYZWANIE 

I PRZEŻYJ PRAWDZIWĄ PRZYGODĘ 

WAKACJE
26 LIPCA - 

10 SIERPNIA

2019 

Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w Poznaniu 
61-716 Poznań, ul. Rolna 51/53
www.wkupoznan.wp.mil.pl
tel. 261 573 470

zdobycie umiejętności związanych z profesją żołnierza takich jak: 
obsługa broni, nauka postawy strzeleckiej, strzelanie, pokonywanie toru 
przeszkód, udzielanie pierwszej pomocy na polu walki
udział w zajęciach: taktycznych, chemicznych, ogniowych, poligonowych
rozwój zawodowy - często w bardzo specjalistycznych dziedzinach
kontynuacja zdobytych umiejętności podczas ćwiczeń 
weekendowych 
szkolenie i ćwiczenia w pobliżu miejsca zamieszkania
w czasie niekolidującym z nauką
poznanie najwyższej klasy sprzętu
podniesienie sprawności i tężyzny fizycznej
zdobycie atrakcyjnego wynagrodzenia ok.1650 zł
za 16-dniowe szkolenie 
573 zł za każdorazowy udział w ćwiczeniach
 (za 1 weekend w miesiącu i dodatek 
za gotowość bojową)

WAKACJE Z WOT to:

przygotuj dokumenty: kopię dowodu osobistego, 
kopię świadectwa ukończenia szkoły 
(oryginały do okazania)
wypisz wniosek o powołanie do terytorialnej 
służby wojskowej
przyjdź do WKU w Poznaniu z dokumentami
przejdź wymagane badania lekarskie
odbierz kartę powołania do TSW 

Jak rozpocząć WAKACJE z WOT ?

1650 zł 
czeka na 
CIEBIE

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM OT W 12. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADZIE OBRONY TERYTORIALNEJ.

Z Lusówkiem na wycieczki

Sołtys i Rada Sołecka Lusówka organizują 
- 6 lipca wyjazd jednodniowy nad morze do Dźwirzyna, koszt 50 zł /os, 
- 28-30 września wycieczka do Pragi, koszt 500 zł dla mieszkańców Lusów-

ka, 560 zł dla pozostałych. 
Zapisy przyjmuje sołtys Zdzisława Piszczyńska  – tel. 502 252 072 ~ na

Zaproszenie do udziału  
w wycieczce krajoznawczej

Sołtys z Radą Sołecką Tarnowa Podgórnego zapraszają zainteresowanych 
mieszkańców do wzięcia udziału w wycieczce po ziemi lubelskiej, która za-
planowana została w dniach od 4 do 8 września 2019 r. W programie zwiedza-

nie m.in.: Lublin, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Zamość.
Koszt udziału w wycieczce to 600 zł (podana cena obejmuje transport w dwie stro-

ny, ubezpieczenie, 4 noclegi, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, usługę przewodnika tury-
stycznego, bilety wstępu, wypożyczenie zestawu bezprzewodowego nagłaśniającego).

Szczegółowy program oraz zapisy po 24 czerwca z wpłatą pierwszej raty w wyso-
kości 300 zł u Sołtysa Piotra Owczarza pod nr tel. 603 601 933.

~Sołectwo Tarnowo Podgórne
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~ aktualności

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym, Rewir Dzielnicowych w Baranowie zaprasza na akcję bezpłatnego znakowa-
nia rowerów: 22 czerwca w godz. 19.00 – 20.00 w parku przy ul. Olszynowej w Przeźmierowie. Osoby zainteresowane 
prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr 61 84 12 390. 

Akcja ma celu ograniczenie kradzieży rowerów. 
~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk

kierownik RD Baranowo

Oznakuj rower!

35 lat temu, nad Jeziorze Kierskim odbyły się pierw-
sze w Polsce zawody triathlonowe. W okrągłą 
rocznicę tego wydarzenia, 14 lipca, do Kiekrza 

ponownie przyjadą „ludzie z żelaza”, by zmierzyć się na hi-
storycznym dystansie. Pomysłodawcą organizacji sportowe-
go wydarzenia jest Piotr Nowak, na co dzień właściciel firmy 
Vector z Tarnowa Podgórnego, który do organizacji zaprosił 
grono partnerów i sponsorów. 

Zawodnicy wystartują w następujących konkurencjach: 
-  dystans historyczny (wyznaczony tą samą trasą co 35 lat 

temu): 1,5 km pływanie, 50 km rower, 20 km bieg,
-  dystans dla początkujących, czyli „Pierwsze kroki w triath-

lonie”: 400 m pływanie, 10 km rower, 4 km bieg,

-  duathlon kids (bieg + rower) – dystanse uzależnione od 
wieku uczestników.

Zapisy są już otwarte i potrwają do końca czerwca. 
Triathlonowe trasy biegną m.in. na terenie naszej Gminy, 

dlatego w tym dniu napotkamy na utrudnienia w ruchu drogo-
wym (niektóre drogi będą czasowo zamknięte) – zwracajmy 
zatem uwagę na oznakowania. Szczegóły na zamieszczonych 
mapach.

W imieniu organizatorów, prosząc o wyrozumiałość, zapra-
szamy do kibicowania!

Więcej szczegółów na temat tej imprezy znajdą Państwo na 
www.triathlonkiekrz.pl

~ ARz

Triathlon jak przed 35 laty

14 lipca - zmiany w organizacji ruchu 
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~ aktualności

Przeźmierowo
Trwa przebudowa szkoły podstawowej

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

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

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

Swadzim
Trwa projektowanie dróg osiedlowych

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

Przygotowanie II przetargu na rewitalizację Pałacu 

Trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy 
oświetlenia na ul. Leśnej i Polanki

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

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

Trwa budowa kortów tenisowych

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

Trwają prace przy budowie wschodniej obwodnicy.

Wysogotowo
Trwa projektowanie ul. Pszennej i Batorowskiej

Pozostałe
Trwa budowa Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo 
Podgórne 

Trwa budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Sprawdź, 
co się dzieje 

w Twojej 
miejscowości

Posiedzenie Rady Gminy, które od-
bywało się 11 czerwca, było sesją 
absolutoryjną. Najważniejszymi 

punktami programu było wyrażenie wo-
tum zaufania Wójtowi oraz udzielenie 
mu absolutorium.

Najpierw – po raz pierwszy – Rada 
debatowała nad „Raportem o stanie 
Gminy”. Jego formuła nie została szcze-
gółowo określona, dlatego dokument 
przekazany do analizy radnym był bar-
dzo obszerny. Na sesji Wójt przedsta-
wił najważniejsze dane z Raportu, m.in. 
omówił realizację gminnych programów 
i strategii oraz podsumował działalność 
wydziałów Urzędu, jednostek organiza-
cyjnych i gminnych spółek. 

W uzupełnieniu do słów Wójta wy-
stąpił Wiceprezes Zarządu INC Rating 
Krzysztof Grybionko, który omówił sy-
tuację finansową Gminy. Przedstawił 
także informację o najnowszej ocenie 
ratingowej przyznanej naszej Gminie. 
W ratingu krajowym otrzymaliśmy oce-
nę AA+, oznaczającą bardzo dobrą sytu-
ację finansową. Z kolei w ratingu mię-
dzynarodowym A-, najwyższy możliwy 
do otrzymania przez samorządy (taką 
ma Polska, a zatem oceniane podmioty 
nie mogą mieć wyższej).

W ramach debaty nad Raportem radni 
zadawali bardzo szczegółowe pytania, 
na które odpowiadał Wójt oraz kierow-

nicy wydziałów, dyrektorzy jednostek i 
prezesi spółek.  Na zakończenie tej czę-
ści Raport został przyjęty głosami 17 
radnych przy 2 wstrzymujących się, co 
oznacza że Wójtowi zostało udzielo-
ne wotum zaufania. Dziękując za taką 
wysoką ocenę, Wójt przypomniał, że 
dyskusja nad Raportem nie jest jedyną 
okazją do rozmowy na temat funkcjono-
wania Gminy i zaapelował o zadawanie 
szczegółowych pytań również na posie-
dzeniach komisji i sesjach roboczych 
Rady Gminy.

Następnie rozpoczęła się procedura 
głosowania nad udzieleniem Wójtowi 
absolutorium. Rada Gminy zapoznała 
się z pozytywnymi opiniami Regional-
nej Izby Obrachunkowej, Komisji Re-
wizyjnej Rady Gminy i komisji stałych 
Rady. Jednogłośnie zatwierdzono spra-
wozdanie finansowe z wykonania bu-
dżetu za 2018 r. Na koniec – również 
jednogłośnie – Rada Gminy udzieliła 
Wójtowi absolutorium. Wójt podzięko-
wał Skarbnik Gminy Katarzynie Jac-
kowiak za kontrolę realizacji gminnego 
budżetu oraz za przygotowanie spra-
wozdania. Podziękował też Radnym za 
jednomyślnie wyrażone poparcie dla 
jego działań. 

~ ARz

Absolutorium  
i wotum zaufania 
– jednogłośnie! 
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~ aktualności

W tym roku Święto Wolności i Praw Obywatelskich, 
ustanowione w 2013 r., obchodzimy w sposób szcze-
gólny z racji jubileuszu 30. rocznicy pierwszych, 

częściowo wolnych wyborów w powojennej Polsce. Najważ-
niejsze wydarzenia miały miejsce w Gdańsku. Na zaproszenie 
Prezydent Miasta Aleksandry Dulkiewicz przyjechali politycy 
i samorządowcy z całej Polski. W obchodach udział wzięła tak-
że delegacja z naszej Gminy: Wójt Tadeusz Czajka, Przewod-
nicząca Rady Gminy Krystyna Semba, I Zastępca Wójta Ewa 
Noszczyńska-Szkurat, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ju-
lian Kiełczewski, Radny Sławomir Knapski i Wiceprzewodni-
cząca Rady Seniorów Elżbieta Biniek. 

Do Gdańska delegacja przyjechała 4 czerwca. Najpierw 
nasi przedstawiciele wzięli udział w spotkaniu podsumowują-
cym 30 lat polskiej demokracji, które odbywało się na placu 
przy Europejskim Centrum Solidarności. Tam wysłuchali wy-
stąpień m.in. byłych prezydentów: Lecha Wałęsy, Aleksandra 
Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego. Punktualnie 
o 12.00 nastąpiło wspólne odśpiewanie hymnu narodowego 
oraz podpisanie Gdańskiej Deklaracji Wolności i Solidarności. 

Następnie nasza delegacja wzięła udział w debacie „Samo-
rządna Rzeczpospolita” w Filharmonii Bałtyckiej. Tu rozmawia-
no na temat współczesnej pozycji samorządów oraz wspólnie 
wytyczano kierunki aktywności na najbliższe lata. Zwieńcze-
niem debaty było popisanie 21 tez samorządowych – pod tym 
dokumentem swój podpis złożył również Wójt Tadeusz Czajka. 

Z Filharmonii nasza delegacja, wspólnie z uczestnikami ob-
chodów, przeszła Długim Targiem na wiec. Otworzyła go Pre-
zydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, a następnie głos zabra-
li prezydenci miast: Warszawy – Rafał Trzaskowski, Poznania 
– Jacek Jaśkowiak, Łodzi – Hanna Zdanowska oraz Wrocławia 
– Jacek Sutryk. Przemawiał także Lech Wałęsa oraz Przewod-
niczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Padło wiele ważnych 
słów na temat wolności i konieczności dbania o demokrację 
i szeroko rozumianą solidarność. Wiec zakończył się odśpiewa-
niem hymnu Europy.  ~ ARz

Trzydzieści lat wolności 

21 TEZ SAMORZĄDOWYCH
1.  Pełne prawo wspólnoty samorządowej do samodzielne-

go decydowania o całokształcie praw lokalnych,
2.  Budowa społeczności lokalnej solidarnej i otwartej, 

przeciwdziałanie wykluczeniom,
3. Przekształcenie Senatu RP w Izbę Samorządową,
4.  Prawo społeczności lokalnej do decydowania o przy-

szłości swojej małej ojczyzny – zniesienie odgórnego 
ograniczenia kadencyjności,

5.  Obowiązek konsultowania z przedstawicielami samorzą-
du i społeczności lokalnej wszystkich projektów ustaw,

6.  Zwiększenie nakładów na edukację, godne pensje na-
uczycieli,

7. Niezależna kultura angażująca społeczności lokalne,
8. Decentralizacja służby zdrowia,
9. Skuteczna ochrona środowiska,
10. Ochrona krajobrazu i przestrzeni publicznej,
11. Rozwój budownictwa komunalnego i społecznego,

12.  Samodzielność samorządów w zakresie podatków lo-
kalnych oraz działalności gospodarczej,

13.  Środki z budżetu państwa muszą być adekwatne do za-
kresu zadań realizowanych przez samorządy,

14. Decentralizacja rozdziału funduszy unijnych,
15.  Przekazanie społecznościom lokalnym mienia publicz-

nego,
16.  Swoboda tworzenia związków metropolitalnych i ob-

szarów funkcjonalnych,
17.  Likwidacja urzędu wojewody. Pozostawienie władzy 

centralnej nadzoru nad legalnością działania jednostek 
samorządu terytorialnego,

18.  Zwierzchność powiatów i samorządów wojewódzkich 
nad zespolonymi służbami,

19. Odpolitycznienie mediów publicznych,
20. Policja municypalna,
21. Przywrócenie służby cywilnej.

Wójt Tadeusz Czajka podpisuje „21 tez samorządowych”
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Uroczysta sesja Rady Gminy z okazji Dnia Samorzą-
du Terytorialnego, która odbyła się 2 czerwca,  zo-
stała poświęcona obchodom 30. rocznicy pierwszych, 

częściowo wolnych wyborów. Zaproszenie na to posiedzenie 
przyjęli: Poseł na Sejm I kadencji Leonard Szymański, Radna 
Sejmiku Wojewódzkiego Marta Dzikowska, Przewodniczący 
Rady Powiatu Poznańskiego Piotr Burdajewicz, Wójt Tadeusz 
Czajka, radni obecnej i poprzednich kadencji, przedstawicie-
le stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, kierownicy wy-
działów Urzędu Gminy oraz mieszkańcy Gminy. Gości powi-
tała Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba. 

Na początku odśpiewano hymn Polski. Następnie Przewod-
nicząca przypomniała, że zmiany społeczno-gospodarcze, 
które nastąpiły w 1989 r., wiązały się z przełamaniem kilku 
monopoli totalitarnego państwa. Pierwszy z nich – monopol 
polityczny – zakończył się w dniu pierwszych, częściowo 
wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. Drugi – monopol wła-
dzy – zakończyła reforma samorządowa, kiedy decyzyjność 
przekazano samorządom. Z kolei monopol własności upadł, 
gdy gminy otrzymały prawa własności. Był to też czas usamo-
dzielniania się finansowego gmin. Ważne też było przekazanie 
samorządom pracowników, dotąd zatrudnionych w urzędach 
państwowych. Przewodnicząca przypomniała również słowa 
prof. Regulskiego, ojca reformy samorządowej, który wspo-
minał, iż mimo że w krótkim czasie trzeba było zmienić po-
nad 90 ustaw, to reforma samorządowa uznawana jest za jedną 
z najbardziej udanych.  

Z kolei Wójt Tadeusz Czajka rozpoczął swoje przemówie-
nie od przypomnienia atmosfery sprzed wyborów w 1989 r. 
– Odwaga bohaterów z tamtego czasu została nagrodzona: 
proces zmian nastąpił szybciej niż ktokolwiek się tego spodzie-
wał i co ważne, przemiany nastąpiły bezkrwawo – podkreślał 
Wójt. – Na tych zmianach skorzystały społeczności lokalne, 

w tym nasza Gmina. Rozwój zawdzięczamy mieszkańcom, któ-
rzy uwierzyli, że samodzielnie mogą dokonać zmian. Mieli też 
świadomość, że największy wpływ na dynamikę zmian będzie 
mieć kapitał zagraniczny, w pierwszej kolejności niemiecki, 
a to wymagało gruntownej zmiany mentalności. 

Wójt podkreślił także jak ważne było i jest budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego – sprawy, które dotychczas 
były przynależne administracji centralnej, zostały przekaza-
ne w ręce mieszkańców, zwłaszcza tych aktywnych, tworzą-
cych różne organizacje, stowarzyszenia, fundacje czy kluby 
sportowe. Dziś w naszej Gminie działa ponad 60 organizacji, 
większość z nich korzysta z Gminnego Programu Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi, realizując zadania, które na 
rzecz mieszkańców. 

Atmosferę pierwszych wyborów wspominał Leonard Szy-
mański, Poseł na Sejm wybrany w wyborach w 1989 r. Przy-
pomniał, że nieformalne spotkania jeszcze w stanie wojennym 
odbywały się w Lusowie u ks. Ignacego Karge. Wspominał 
także pierwsze działania komitetów obywatelskich w Wiel-
kopolsce i podkreślał ogromne zaangażowanie ludzi, którzy 
poświęcali swój czas i pieniądze, by organizować kampanię 
wyborczą.  Wspominał ówczesny entuzjazm społeczny i ogól-
ną gotowość do zmian. Wskazywał także na wyzwania, jakie 
stanęły przed rządzącymi podczas wprowadzania kolejnych 
zmian społeczno-gospodarczych. Kończąc swoje wystąpienie 
wyraźnie podkreślił, że pierwsze, częściowo wolne wybory 
były wielkim sukcesem całego społeczeństwa.

Głos zabrali także Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Bur-
dajewicz oraz Kazimierz Marchlewski – Wójt Tarnowa Pod-
górnego w latach 2002-2006.roczysta Sesja była także okazją 
do uhonorowania w sposób szczególny Wiceprzewodniczące-
go  Wojciecha Janczewskiego, który jest radnym Gminy Tar-
nowo Podgórne nieprzerwanie od 25 lat. W imieniu mieszkań-
ców Gminy za pracę na rzecz Gminy podziękował mu Wójt 
Tadeusz Czajka. Sesję zakończyły życzenia od Przewodniczą-
cej Rady Krystyny Semby. 

~ ARz 

Pierwsze, częściowo wolne wybory 
sukcesem całego społeczeństwa

Przemawia Leonard Szymański

Wojciech Janczewski
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Z prac Rady Seniorów!
Szybko zbliża się termin najważniejszej 

w 2019 roku imprezy poświęconej seniorom 
Gminy Tarnowo Podgórne. Chodzi o II Bal 

Seniorów w dniu 6 lipca w godz. 15 - 21 na tere-
nie parku Pałacu Jankowice. Zapraszam do udziału 
seniorów poprzez zgłoszenie  udziału u Przewod-
niczących Kół Seniora, UTW lub zgłoszenie się 
w dniu Balu.

Ustalono wpisowe 5 zł od osoby. Kursować bę-
dzie bezpłatna komunikacja autobusowa TPBUS 
w obie strony wg odrębnego rozkładu (ogłoszenia 

w gablotach sołeckich). Prosimy by, każdy senior 
był przystrojony wiankiem na głowie. Najbardziej 
pomysłowe kreacje będą nagrodzone.

Rada Seniorów i Dyrektor Pałacu Jankowice, 
jako organizatorzy Balu, przygotowali liczne kon-
kursy, występy oraz smaczny catering dla uczest-
ników Balu.

Będzie się działo. Serdecznie zapraszamy.

~ Leszek Majewicz
Przewodniczący Rady Seniorów Gminy TP

Z okazji 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wy-
borów w hali OSiR w Tarnowie Podgórnym wystąpił 
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazow-

sze”. 
Zebranych w hali powitał Wójt, który podkreślił, że na-

sza Gmina jest beneficjentem przemian społeczno-gospodar-
czych, jakie rozpoczęły się w 1989 r. – wtedy rozpoczął się jej 
dynamiczny rozwój. Wójt podziękował mieszkańcom za za-
ufanie, jakim obdarzyli zarówno wybranych wówczas parla-
mentarzystów, jak i samorządowców. 

Koncert „Mazowsza” był prezentacją naszych narodowych 
tańców, piosenek, przyśpiewek i obyczajów. Ostatni utwór 
„Furman” został zadedykowany Wójtowi, który obchodzi 
25-lecie pracy w gminnym samorządzie.   

Wydarzenie to spotkało się z ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców – bezpłatne wejściówki rozeszły się w mig. 
A wysoką temperaturę na sali i poza nią wynagrodził kunszt 
artystyczny tancerzy i muzyków „Mazowsza”.

~ ARz

Rocznicowy koncert pełen narodowego folkloru
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Od 9 do 12 maja kilkudziesięciu mieszkańców Prze-
źmierowa pełnych wiosennej energii wyjechało au-
tokarem na majówkę do Trójmiasta. Pogoda była 

wspaniała, a zwiedzanie rozpoczęto od pomnika historii – za-
bytkowej Twierdzy Wisłoujście z wieżą-latarnią – położonej 
nad Martwą Wisłą, przy dawnym ujściu rzeki do Zatoki Gdań-
skiej. Bardziej wytrzymali weszli na wieżę, skąd roztaczał się 
widok na część Starówki i teren półwyspu Westerplatte Tu-
taj ciekawie i rzeczowo opowiadał i przypominał nam historię 
tego miejsca Henryk Witkowski. 

Następnego dnia spacerowaliśmy po historycznym Starym 
Mieście, w którym przez wieki żyło i pracowało wspólnie wie-
le narodowości. Była to dobra lekcja, przypominająca historię 
naszą i europejskich sąsiadów. 

Podziwialiśmy udaną rewitalizację zrujnowanej częściowo 
poprzemysłowej zabudowy Wyspy Ołowianka, która jest ele-
mentem projektu powrotu miasta „frontem do rzeki”. Obecną 
swoją nazwę zawdzięcza magazynom, służącym do przecho-
wywania ołowiu. Byliśmy przy Spichlerzach, w Ośrodku Kul-
tury Morskiej, na „Sołdku” – statku muzeum – z 1946 r.

Przez nowoczesną zwodzoną kładkę pieszo-rowerową nad 
Motławą dotarliśmy do charakterystycznego historyczne-
go Żurawia. Zwiedziliśmy też Katedrę, oglądaliśmy Ratusz, 
Dwór Artusa, Długi Targ, podziwialiśmy zrekonstruowane 
budowle Gdańskiej Starówki. Byliśmy również w Gdańskim 
Teatrze Szekspirowskim. Budowlę cechują niecodzienne roz-
wiązania architektoniczne, m.in. otwierany w 3 minuty dach 
umożliwia pokazywanie spektakli przy świetle dziennym pod 
gołym niebem (w warunkach „elżbietańskich”), a drewnia-
ne, jasne wnętrze budynku umieszczone jest w kontrastującej 
ciężkiej ceglanej ciemnej bryle. Wrażenie robi również nowo-
czesna budowla Muzeum II Wojny Światowej, choć główna 
ekspozycja wywiera smutne odczucia. 

Dla kibiców piłki nożnej ucztą było obejrzenie Stadio-
nu „Bursztynek”. Gdynia to skwer Kościuszki, przy którym 
cumowały okręty i żaglowce: „Błyskawia”, „Dar Pomorza”, 
„Dar Młodzieży”, „Zawisza Czarny”; to także Narodowe Mu-
zeum Morskie. 

Natomiast Muzeum Emigracji w Gdyni posiada nowocze-
sny wystrój, a makieta słynnego MS Batory, na którego pokła-

dzie wielu Polaków opuściło kraj, jest jedną z największych 
atrakcji wystawy głównej.

W Sopocie spacerowaliśmy ulicami w centrum, zobaczy-
liśmy słynny deptak z Krzywym Domkiem i obowiązkowo 
fotografowaliśmy się na drewnianym, 500-metrowym molo. 
Z kolei w Gdańsku-Oliwie zwiedziliśmy bazylikę archikate-
dralną. 

W ostatnim dniu majówki zwiedziliśmy Bazylikę Mniejszą 
św. Brygidy postrzeganą jako kościół „Solidarności”. Blisko 
mieści się kościół św. Katarzyny posiadający zespół 50 dzwo-
nów wieżowych – tzw. karylion – na których można wybijać 
melodie za pomocą specjalnej klawiatury poruszającej serca 
dzwonów.

Siedziba Gdańskiego Centrum Solidarności znajduje się 
w pobliżu Bramy nr 2 i Pomnika Poległych Stoczniowców. 
Na 5 piętrach przedstawiono współczesną historię Polski, po-
wstanie ruchu solidarnościowego i jego dziedzictwo. 

Na zakończenie wzmianka o Sali BHP Stoczni Gdańskiej, 
która jest niezwykłym historycznym miejscem w Gdańsku. 
Łączą się z nią takie wydarzenia jak strajk sierpniowy, pod-
pisanie porozumień sierpniowych i narodziny solidarności – 
czyli to, co sami przeżywaliśmy.

Usatysfakcjonowani, zintegrowani uczestnicy majów-
ki, dziękując serdecznie naszej wspaniałej Sołtys Katarzynie 
Preyer, czekają już na kolejną turystyczną eskapadę.

~ na (skróty pochodzą od redakcji)

Sołecka majówka mieszkańców Przeźmierowa 

W tym roku Dzień Dziecka 
w Przeźmierowie obcho-
dzony był w sobotę 25 maja 

w Parku Kanikowskiego. Sołtys i Rada 
Sołecka się przygotowała, więc atrakcji 
nie zabrakło.

Najmłodsi mogli korzystać z dmu-
chańców, wyskakać się na trampolinie. 
Bajkowa ciuchcia zabierała dzieci na 
przejażdżkę. Były stoiska z lodami, watą 
cukrową i przekąskami. Pan policjant 
znakował rowery. Pojawił się wóz stra-
żacki ze strażakami i psem ratowniczym 
„Pablo”. Dzieci mogły porozmawiać, 

zadawać pytania, założyć kask, pogła-
skać psa... Główną atrakcją pikniku 
była niewątpliwie piana gaśnicza, któ-
ra w miarę pojawiania się z węża wozu 
strażackiego wzbudzała coraz większe 
zainteresowanie. Dzieci się w nią zanu-
rzały, wskakiwały, biegały, rzucały, ob-
lepiały, tarzały... Było to dla dzieciaków 
coś nowego, a piana, jakże przyjazna dla 
człowieka, nie pozostawiała śladów na 
ubraniu. Wiem, bo sama sprawdziłam.

Radość, uśmiech i zadowolenie na 
twarzach dzieci, to nagroda dla nas. Kto 
nie był, niech żałuje! ~ Lidka Sikora

Dzień Dziecka w Przeźmierowie – piana zrobiła furorę!
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11 maja odbyła się kolejna jednodniowa wycieczka hi-
storycznym szlakiem, zorganizowana przez Sołtysa 
Piotra Owczarza i Radę Sołecką Tarnowa Podgór-

nego. Bogaty jak na jeden dzień program zwiedzania rozpo-
czął się w opactwie benedyktyńskim w Lubiniu. 

Benedyktyni przybyli do Lubinia ok. 1070 r. z opactwa 
św. Jakuba w Leodium (obecnie w Belgii). Romański klasz-
tor lubiński powstał w pobliżu głównych szlaków prowadzą-
cych z Wielkopolski na Śląsk i miał szerzyć oraz umacniać 
wiarę chrześcijańską na terenach południowej Wielkopol-
ski. Pierwszym fundatorem, który szczodrze uposażył opac-
two, był król Bolesław Śmiały a kolejnym Bolesław Krzywo-
usty. Według tradycji z opactwem tym związany był również 
pierwszy polski kronikarz Gall Anonim. Wyposażona w zna-
ną „Benedyktynkę” prosto od producenta, grupa ruszyła szla-
kiem Mickiewiczowskim do jedynego Skansenu Filmowego 
w Polsce. Kompleks zbudowany na potrzeby filmu „Pan Tade-
usz”, po jego zakończeniu w 1999 r. trafił właśnie do Cichowa, 
gdzie ponownie został złożony i przystosowany do zwiedza-
nia. W Wielkopolsce znalazła się namiastka dawnej litewskiej 
wsi, w której podziwiać można drewniane budynki stajni, sto-
dołę, lamus, spichlerz, kurnik, a także murowany Dwór Sopli-
ców oraz stary sad i zwierzęta gospodarskie. 

W promieniach wiosennego słońca uczestnicy wyprawy na-
pawali się urokami natury i sielskością tego miejsca. Następ-
nie mieszkańcy Sołectwa przemieścili się do najważniejszego 
Sanktuarium Maryjnego Archidiecezji Poznańskiej, baroko-
wej polskiej świątyni należącej do Kongregacji Oratorium św. 
Filipa Neri, Świętej Góry obok Gostynia. Pierwsze udoku-
mentowane wzmianki o cudownym obrazie Matki Bożej, po-
chodzą z 1468 r. Z uwagi na przybywających licznie pielgrzy-
mów, w 1512 r. wzniesiono tam mały murowany kościółek. 
Jednak prawdziwy rozwój sanktuarium nastąpił w XVII w. po 
cudownym uzdrowieniu Adama Konarzewskiego, który jako 
wotum wdzięczności postanowił ufundować okazały kościół, 
a na opiekunów tego miejsca wybrał księży Filipinów, spra-

wujących tę pieczę do dziś. Z tym szczególnym miejscem 
związanych jest kilku papieży. Jan XXIII podczas Soboru 
Watykańskiego II ofiarował sanktuarium swój złoty różaniec, 
a w 1971 r. świątynia otrzymała od Pawła VI godność bazy-
liki mniejszej. W miejscu tym modlił się także Jan Paweł II. 
Rok Jubileuszowy 500-lecia potwierdzenia cudowności świę-
togórskiego sanktuarium przyniósł temu miejscu jedno z naj-
większych wyróżnień papieskich – Złotą Różę nadaną przez 
Benedykta XVI. Tym samym Święta Góra stała się trzecim 
polskim sanktuarium, po Częstochowie i Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, obdarowanym tym wotum papieskim. Oprócz tego 
zespół klasztorny został w 2008 r. wyróżniony przez Prezy-
denta RP tytułem Pomnika Historii, jako jeden z najcenniej-
szych polskich zabytków. Popołudnie tego dnia umilił spacer 
po turewskim XVIII-wiecznym parku krajobrazowym okala-
jącym pałac, w którym mieszkał generał Dezydery Chłapow-
ski. W znakomitych nastrojach, duchowo i cieleśnie zrelak-
sowani uczestnicy eskapady wrócili wieczorem do Tarnowa 
Podgórnego. ~Barbara Przyjemska

Z cyklu poznajemy Wielkopolskę:
Lubiń-Cichowo-Gostyń-Turew

Za nami 76. akcja honorowego krwiodawstwa organizo-
wana przez Stowarzyszenie Dar Serc. Przyszło na nią 
126 osób, z których 115 zarejestrowało się, a ostatecz-

nie – po wywiadzie lekarskim – krew oddało 87 osób, w tym 
30 kobiet. 

– Cieszę się, że grono krwiodawców powiększyło się o 12 
nowych osób – mówi Wojciech Janczewski, Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy i prezes Stowarzyszenia. – To ważne, bo 
krew jest lekiem, którego niczym nie da się zastąpić.

W czasie ostatniej akcji zebrano ponad 39 l krwi, co ozna-
cza,  że dotychczas do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa przekazaliśmy 4 513 l.

– Dziękuję wszystkim, którzy pomagają nam promować ideę 
honorowego krwiodawstwa, a w szczególności partnerom 
i sponsorom – dodaje Wojciech Janczewski. – Dziękuję także 
proboszczom za propagowanie akcji w parafiach.  ~ ARz

UWAGA!!!  30 czerwca  
w godz. 10.00-14.00 krwiobus stanie  
na ul. Kościelnej w Przeźmierowie  

na parkingu przy kościele. 

87 krwiodawców, ponad 39 l zebranej krwi

~ aktualności
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Fundusze unijne – perspektywy

Jesteś działającym przedsiębiorcą? 
Chcesz się rozwijać i inwestować 
w swoją firmę?  Przydałyby Ci się 

dodatkowe środki na realizację swoich 
celów? Przygotowaliśmy zestawienie 
możliwości pozyskania dotacji unijnych 
z przeznaczeniem na inwestycje i roz-
wój. Znajdą tu Państwo informacje do-
tyczące aktualnie rozpoczętych nabo-
rów oraz tych zaplanowanych na lipiec 
i sierpień.   

Nie będzie naboru na inwestycje 
w innowacje

Na początek, niestety niedobra in-
formacja dla przedsiębiorców, którzy 
chcieliby rozwijać się w oparciu o wy-
soce innowacyjne technologie. W roku 
bieżącym nie będą oni mogli skorzystać  
ze wsparcia w ramach programu Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014+ (WRPO2014+), 
poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie kon-
kurencyjności kluczowych obszarów 
gospodarki regionu, Urząd Marszałkow-
ski Województwa Wielkopolskiego wy-
cofał się z naboru wniosków pierwotnie 
zaplanowanego na wrzesień. W ramach 
programu planowano wesprzeć wysoce 
innowacyjne projekty wielkopolskich 
przedsiębiorców poprzez dotacje na in-
westycje w środki trwałe i wartości nie-
materialno-prawne. Nabór dedykowany 
miał być mikro, małym i średnim przed-
siębiorcom. Niestety instytucja udziela-
jąca wsparcie, pod koniec kwietnia do-
konała aktualizacji naboru wniosków na 
rok 2019, wykreślając powyższy nabór.

Szansa na środki z programu Jeremie2
Bardziej optymistycznie sytuacja 

wygląda w przypadku Jeremie2, czy-
li pożyczki na preferencyjnych warun-
kach. Pożyczki w ramach Jeremie2 de-
dykowane są zarówno mikro, małym 
i średnim przedsiębiorstwom, ale i (co 
w przypadku drugiej edycji programu 
jest nowością) Start-up’om czyli pod-
miotom dopiero rozpoczynającym dzia-
łalność gospodarczą – do dwóch lat od 
rozpoczęcia działalności. Jeremie stano-
wi alternatywę dla bezzwrotnego wspar-
cia, którego na standardowe działanie 
inwestycyjne obecnie jest coraz mniej. 
Zwrotne wsparcia, na zasadach prefe-
rencyjnej pożyczki, dedykowane jest  
przede wszystkim tym firmom, które nie 
posiadają jeszcze historii kredytowej 
lub nie posiadają zabezpieczeń o wy-

starczającej wartości, aby uzyskać kre-
dyt na warunkach rynkowych. Alterna-
tywą dla takich podmiotów jest właśnie 
niskooprocentowana pożyczka i porę-
czenia kredytów. Maksymalna wartość 
pożyczki to 1 mln zł na 5 lat, z możli-
wością karencji w spłacie do 6 miesię-
cy. Oprocentowanie pożyczki oraz jej 
wysokość i szczegółowe kryteria kwa-
lifikujące przedsiębiorstwo do uzyska-
nia wsparcia,  zależą od konkretnego 
pośrednika udzielającego wsparcia. Po-
średnicy ci działają w oparciu o umo-
wy podpisane z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego. Są to więc instytucje spraw-
dzone i wiarygodne. Wykaz pośredni-
ków, aktualne dane i warunki pożyczki 
mogą Państwo odnaleźć pod adresem: 
www.jeremie.com.pl. Nabór wniosków 
prowadzony jest w trybie ciągłym, do 
wyczerpania limitu dostępnych środ-
ków. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz 
kompletność wniosków. W lipcu Bank 
Gospodarstwa Krajowego przekaże po-
średnikom kolejną pulę środków do roz-
dysponowania, dlatego szanse na otrzy-
manie tej formy wsparcia są w dalszym 
ciągu duże.  

Dofinansowanie dla żłobków i klu-
bów malucha

Prowadzisz żłobek, klub malu-
cha, a może przedszkole? Jeżeli tak, 
nadchodzące miesiące będą dla Ciebie 
okazją do rozwinięcia swojej działalności 
dzięki środkom unijnym. Otóż Instytu-
cja Zarządzająca WRPO2014+ ogłosiła 
nabór wniosków w ramach poddziałania 
6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej 
osób wyłączonych z rynku pracy z po-
wodu opieki nad małymi dziećmi – na-
bór wniosków potrwa do 28 czerwca. 
W konkursie mogą wziąć udział wszyst-
kie podmioty z wyłączeniem osób fi-
zycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej lub oświatowej. Poziom 
dofinansowania całkowitego, wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu  
wynosi do 95% kwoty netto. Wymaga-
ny wkład własny to 5% wartości pro-
jektu. Zaś minimalna wartość projek-
tu  to 50 000 PLN. Dofinansowanie jest 
udzielane w formie zaliczki na wyod-
rębniony dla projektu rachunek banko-
wy. W szczególnych przypadkach może 
być także wypłacone w formie refunda-
cji. Ze środków uzyskanych w ramach 
konkursu można realizować wsparcie 

na rzecz osób wyłączonych z rynku pra-
cy z powodu opieki nad małymi dzieć-
mi. Oznacza to, że nasze projekty muszą 
być skierowane bezpośrednio do osób 
doświadczonych trudnościami na rynku 
pracy, w związku ze sprawowaną opie-
ka nad dzieckiem do lat 3 w tym: osób 
bezrobotnych lub biernych zawodowo, 
które przerwały karierę zawodową ze 
względu na urodzenie dziecka lub prze-
bywały na urlopie wychowawczym oraz 
osób chcących powrócić na rynek pracy 
po przerwie związanej z opieką nad oso-
bą niepełnosprawną.  Z drugiej strony 
mogą to być osoby pracujące, aktualnie 
opiekujące się dzieckiem do lat 3, prze-
bywające na urlopie macierzyński lub 
rodzicielskim. Kolejną grupę docelową 
stanowią przedsiębiorcy i pracodawcy. 
Uzyskaną datację przeznaczyć można 
m.in. na pokrycie kosztów stworzenia 
miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku ży-
cia w żłobkach lub klubach dziecięcych, 
w tym wyposażenie i dostosowanie po-
mieszczeń oraz pokrycie kosztów bieżą-
cej działalności przez okres 12 miesię-
cy. Kwalifikować się będą także koszty 
związane z wydłużeniem czasu pracy 
tych placówek. Poza tym na dofinan-
sowanie mogą liczyć projekty związa-
ne z tworzeniem miejsc opieki, poprzez 
dofinansowanie usług opiekunów dzien-
nych i niań, podnoszenie ich kompeten-
cji zawodowych lub doposażenie takich 
lokali. Na wsparcie mogą liczyć tak-
że przedsiębiorcy i pracodawcy, którzy 
planują wprowadzić w swoich firmach 
programy na rzecz godzenia życia za-
wodowego z prywatnym poprzez wdro-
żenie konkretnych form organizacji 
pracy np.  wprowadzenie elastycznego 
czasu pracy. 

Dofinasowanie dla przedszkoli 
Podobnie jak w przypadku żłobków 

i klubów malucha, także właściciele 
przedszkoli będą mogli liczyć na unij-
ne wsparcie. Kiedy? Zgodnie z harmo-
nogramem WRPO 2014+, nabór w tym 
zakresie przewidziany jest na lipiec 
tego roku. W ramach poddziałania 8.1.1 
Edukacja przedszkolna, analogicznie 
jak w przypadku naboru dla żłobków, 
w konkursie będą mogły wziąć udział 
wszystkie podmioty z wyłączeniem 
osób fizycznych nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej lub oświatowej. 
Poziom dofinansowania całkowitego, 
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wydatków kwalifikowalnych na po-
ziomie projektu  wynosi do 85% kwo-
ty netto. Wymagany wkład własny to 
15% wartości projektu. Zaś minimal-
na wartość projektu  powinna wynosić 
50 000 PLN. Ze środków uzyskanych 
w ramach konkursu będzie można reali-
zować wsparcie na rzecz tworzenia no-
wych miejsc wychowania przedszkol-
nego, w tym dostosowanie pomieszczeń 
na miejsca wychowania przedszkolnego 
i dofinansowanie bieżącej działalności 
przez okres 12 miesięcy. Kwalifikować 
będą się także koszty na rozszerzenie 
oferty placówek przedszkolnych o za-
jęcia zwiększające szanse edukacyjne 
dzieci tzn. realizowane w celu wyrów-
nania stwierdzonych deficytów (np. lo-
gopeda, psycholog, terapeuta). Poza tym 
na dofinansowanie będą mogły liczyć 

projekty, których celem będzie wsparcie 
nauczycieli w postaci kursów, studiów 
podyplomowych i innych metod pod-
wyższania kwalifikacji zawodowych. 
Istotne, iż premiowane będą projekty re-
alizowane na terenach wiejskich oraz te 
które zapewnią wykwalifikowaną kadrę 
do opieki nad dziećmi z niepełnospraw-
nościami czy też przewidują wsparcie 
dla nauczycieli w zakresie podnoszenia 
kompetencji dot. pedagogiki specjalnej. 

W przypadku dodatkowych pytań 
związanych z opisanymi naborami za-
chęcamy do kontaktu z Tarnowskim 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, 
osobiście – budynek B, pok. 17 lub ma-
ilowo: kontakt@tarnowo-podgorne.pl 
oraz bezpośrednio z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Wielkopolskie-

go info.wrpo@wielkopolskie.pl  tel. 61 
62 66 192. 

Przypominamy także o możliwości 
skorzystania z bezpłatnego wsparcia dla 
wszystkich przedsiębiorców działają-
cych na terenie Gminy Tarnowo Podgór-
ne oraz osób które dopiero myślą o zało-
żeniu własnej firmy. W ofercie dyżurów 
organizowanych przez TCWP znajdu-
je się: dyżur radcy prawnego, doradcy 
podatkowego, księgowej oraz dorad-
cy ds. marketingu, coacha, konsultanta 
ZUS.  Zachęcamy także do korzystania 
z naszej oferty szkoleniowej i warsztato-
wej. Aktualne informacje w tym zakre-
sie znajdują się na stronie internetowej 
www.tcwp.pl oraz na naszym profilu na 
FB. Zapraszamy!

~ Dagmara Orlik
TCWP

Za nami pierwsza edycja Wielkiego Międzyszkolnego 
Dyktanda 2019 z okazji Święta Wolności pod honoro-
wym patronatem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Ta-

deusza Czajki. 
Jego tekst, związany z tematyką samorządową, przygotowa-

ła Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym 
Magdalena Gawrońska-Garstka z grupą nauczycieli.

29 maja w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne odbył się fi-
nał tegorocznej edycji dyktanda, w której udział wzięli najlep-
si uczniowie ze wszystkich szkół Gminy Tarnowo Podgórne, 
wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Oto laureaci: 

KATEGORIA: UCZNIOWIE KLAS IV – V 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
I miejsce: Dominik Zgrabczyński (Szkoła Podstawowa im. 

A. Fiedlera w Przeźmierowie) 
II miejsce: Michalina Palma de Leon (Szkoła Podstawowa 

im. A. Fiedlera w Przeźmierowie) 
III miejsce: Kacper Kujawski (Szkoła Podstawowa im. 

Polskich Noblistów w Baranowie) 
 

KATEGORIA: UCZNIOWIE KLAS VI – VIII 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM 
I miejsce: Antoni Budzyński (Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym) 
II miejsce: Patryk Moczyński (Szkoła Podstawowa im. A. 

Fiedlera w Przeźmierowie) 
III miejsce: Weronika Janasik (Szkoła Podstawowa im. 

Polskich Noblistów w Baranowie) 
 
KATEGORIA: LICEUM 
I miejsce: Olga Grabowska (Liceum Ogólnokształcące im. 

Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym) 
II miejsce: Zuzanna Janiec (Liceum Ogólnokształcące im. 

Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym) 
III miejsce: Klaudia Szafrańska (Liceum Ogólnokształcą-

ce im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym) 

Pamiątkowe dyplomy i nagrody wręczyła I Zastępca Wój-
ta Ewa Noszczyńska-Szkurat, która pogratulowała wszystkim 
uczestnikom Wielkiego Międzyszkolnego Dyktanda i wyra-
ziła nadzieję, że tekst dyktanda przybliżył jego uczestnikom 
działalność naszego gminnego samorządu. ~ JZ

Dyktando ze Świętem Wolności w tle
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Ważne zmiany w zakresie przyznawania świadczeń 
wychowawczych.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczeń wycho-
wawczych nabędą wszystkie dzieci do 18 roku życia bez 
względu na dochód rodziny. Brak konieczności wykazywa-
nia przez rodziców swojej sytuacji dochodowej oznacza skró-
cenie i uproszczenie formularza wniosku oraz ułatwi składanie 
wniosków drogą elektroniczną. Nabycie uprawnień nie będzie 
też uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugie-
go rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodzi-
ców samotnie wychowujących dziecko. Ponadto zniesiony 
zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia 
wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Istotną 
zmianą dla rodziców dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r. 
jest możliwość złożenia wniosku w ciągu 3 miesięcy od uro-
dzenia dziecka – wyrównanie świadczeń nastąpi od dnia na-
rodzin dziecka. Wnioski o przyznanie świadczeń na nowych 
zasadach będzie można składać online od 1 lipca (bankowość 
elektroniczna, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 
1 sierpnia również drogą tradycyjną przez złożenie wniosku 
w wersji papierowej.

Ważne dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie 
na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o świadcze-
nie wychowawcze również na pierwsze dziecko

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wy-
chowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., 
składają od 1 lipca 2019r. jeden wspólny wniosek o ustalenie 
prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Umożliwi to przy-
znanie prawa do świadczenia na pierwsze dziecko od 1 lipca 
br., natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na któ-
re świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Na-
leży pamiętać o złożeniu wniosku do 30 września 2019 r., 
aby otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze 
dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Informacja na temat składania wniosków o przyznanie 
świadczeń wychowawczych na okres zasiłkowy 2019/2021

Zgodnie z ustawą  z dnia 26 kwietnia 2019 r.o zmianie usta-
wy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz.924):

-  w sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadcze-
nia wychowawczego złożonych i nierozpatrzonych do dnia 
30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego 
ustala się na okres do dnia 30 września 2019 r.

- w sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadcze-
nia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. 
prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres 
do dnia 31 maja 2021 r.

- wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wycho-
wawczego będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., 

a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – 
od dnia 1 lipca 2019 r.

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie 
wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi doku-
mentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego 
świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 paździer-
nika 2019 r.

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wy-
chowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumen-
tami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 wrze-
śnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego 
następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wy-
chowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumen-
tami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 
31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wy-
chowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wy-
chowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumenta-
mi w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopa-
da 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego 
następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wy-
chowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumen-
tami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycz-
nia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego 
następuje do dnia 29 lutego 2020 r.

- w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do 
dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowaw-
czego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od 
dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowaw-
czego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Przypominamy, że od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o świadcze-
nie wychowawcze można przekazywać do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tarnowie Podgórnym za pośrednictwem:

- Wydziału Obsługi Klienta Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne, budynek C w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 94,

- Filii Urzędu w Przeźmierowie, Pasaż, ul. Rynkowa 75c.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej:
www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus 

~ Dariusz Nowakowski
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Tarnowie Podgórnym

NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ 
WYCHOWAWCZYCH W RAMACH PROGRAMU 
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~ bezpieczeństwo

Kronika policyjna
1 maja, Przeźmierowo, ul. Kościelna: 

nieznany sprawca z pojazdu Skoda Octa-
via ukradł 4  kołpaki o wartości 550 zł  
na szkodę osoby prywatnej. 

10 maja, Tarnowo Podgórne, ul. Nowa: 
nieznany sprawca ukradł z parkingu 
Volkswagena Golfa (2015). Wartość strat 
60 tys. zł.

12 maja, Przeźmierowo ul. Rynko-
wa: nieznany sprawca ukradł z parkingu 
Forda Mondeo (2014). Wartość strat 70  
tys. zł.

15 maja, Wysogotowo ul. Beztroska: 
nieznany sprawca ukradł z niezabezpie-
czonej posesji 25 szt. opakowań tynku 
zewnętrznego. Wartość strat 2 915 zł.

18 maja, Swadzim ul. Lipowa: nieznany 
sprawca z pola uprawnego dokonał kra-
dzieży 150 sztuk kwiatów Piowonii a na-
stępnie uszkodził 60 szt. kwiatów tej 
samej odmiany. Wartość strat 5 tys. zł 
na szkodę osoby prywatnej. Postępowanie 
prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

26 maja, Przeźmierowo ul. Kościelna: 
nieznany sprawca ukradł z ulicy rower 
CHECKER PIG. Wartość strat 1000 zł

W wyniku działań Policji w maju 
2019 r. zatrzymano na gorącym uczynku 
lub w bezpośrednim pościgu 14 sprawców 
przestępstw, w tym 4 nietrzeźwych kie-
rujących. 

~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

Zbliżają się wakacje. To okres, w którym znajdujemy czas 
na zabawę, relaks i trochę luzu. Czas, gdy dzieci i mło-
dzież nie ma obowiązków związanych ze szkołą i nauką, 

więc możemy bez ograniczeń planować najróżniejsze przygo-
dy, w których będziemy brać udział. Jednak wszyscy musimy 
pamiętać, że dobra zabawa nie zwalnia nas z obowiązku dbania 
o swoje i innych bezpieczeństwo.

Początek czerwca pokazał, że nie wszyscy traktują bezpie-
czeństwo swoje i innych w sposób odpowiedzialny. Jeżeli wy-
poczynek na jeziorem, to bezwzględnie bez alkoholu czy też 
innych używek. W czwartkowy wieczór na pomoście plaży 
w Lusowie, grupa około 20 osób urządziła sobie „piknik” na 
pomoście. By spotkanie było w pełni „udane” część z osób spo-
żywała napoje alkoholowe. Samo spożywanie alkoholu w miej-
scu publicznym jest wykroczeniem, za które zgodnie z ustawą 
można być ukaranym mandatem karnym. Nie trzeba przekony-
wać, że pod wpływem alkoholu tracimy umiejętność trzeźwe-
go spojrzenia na daną sytuację. Można na przykład źle ocenić 
swoje możliwości, a także skoczyć do wody w miejscu, którego 
wcześniej nie sprawdziliśmy. Należy również pamiętać, że pod 
wpływem wysokiej temperatury, a także alkoholu nasze naczy-
nia krwionośne rozszerzają się. Natomiast, kiedy wchodzimy 
do wody, naczynia te kurczą się w szybkim tempie, przez co 
krew szuka ujścia. Jeśli w krótkim czasie duża ilość krwi dosta-
nie się do serca, może ono po prostu nie nadążyć jej przepompo-
wać. W takich sytuacjach często dochodzi do zatrzymania akcji 
serca, co może zakończyć się zgonem. W ten czwartkowy wie-
czór część z osób znajdujących się na pomoście postanowiła bu-
telki po piwie wrzucić do jeziora. Dzięki ujawnieniu tego czynu 
za pomocą monitoringu plaży w Lusowie, strażnikom gminnym 
udało się ujawnić osoby, które tego czynu dokonały.

9 marca 2018 r. zaczął obowiązywać zakaz picia alkoholu 
w miejscach publicznych – z wyjątkiem miejsc do tego prze-
znaczonych. Do tej pory Ustawa o wychowaniu w trzeźwości 
zakazywała robienia tego w konkretnych miejscach: na ulicach, 
placach i parkach.

Kolejnego dnia tj. w piątek doszło do aktów dewastacji i wan-
dalizmu, również w Lusowie. Uszkodzone zostały ławki na 
plaży oraz figura Anioła na placu Muśnickiego. Tutaj również 
skuteczna akcja Straży Gminnej i Policji z Tarnowa Podgórne-
go po uzyskaniu informacji od świadków zdarzenia oraz przy 
współpracy spółki TPBUS. Skuteczne zakończenie akcji, pro-
centujące zatrzymaniem 6 osób podejrzanych o dewastację fi-
gury Anioła. Tutaj kolejny raz chcę przypomnieć jak dużo daje 
informowanie służb porządkowych o zauważonych nieprawi-
dłowościach. Tylko dzięki czujności świadków zdarzenia, na-
tychmiastowemu przekazaniu informacji do Straży Gminnej 
udało się zatrzymać wszystkie osoby, jeszcze na terenie Gminy, 
a konkretnie w Przeźmierowie. Obecnie sprawę prowadzi Poli-
cja z Tarnowa Podgórnego.

Nie wszystkie zasady bezpieczeństwa opisane są w przepi-
sach np. w przepisach ruchu drogowego brak jest zapisu o obo-
wiązkowym wyposażeniu rowerzysty w kask ochronny. Do 
tej pory w przepisach brak jest unormowania do popularnych 
w ostatnim czasie rolek, deskorolek (w tym elektrycznych), jak 
również hulajnóg. 

Według propozycji Ministerstwa Infrastruktury, zostanie wpro-
wadzona definicja urządzenia transportu osobistego. Zostanie 
ono zdefiniowane jako „urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone 
do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się 
na tym urządzeniu, o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9 
m, długości nieprzekraczającej 1,25 m, masie własnej nieprze-
kraczającej 20 kg, wyposażone w napęd elektryczny, którego kon-
strukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h. 

Co więcej, do definicji roweru zostanie dodane zdanie „określe-
nie to obejmuje również urządzenie transportu osobistego” (źró-
dło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/beda-nowe-przepisy-
dot-urzadzen-transportu-osobistego z dnia 10.06.2019)

Jednak dla własnego bezpieczeństwa, warto mieć kask na gło-
wie. Wypadków niestety przewidzieć się nie da

.
~ Artur Szeląg - Komendant Straży Gminnej

Bezpiecznie i bez demolki
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~ sprawozdanie

X sesja Rady Gminy od-
była się 21 maja. Organ 
stanowiący miał do roz-

patrzenia 17 projektów uchwał 
o różnym charakterze. 

Pierwszy projekt uchwały do-
tyczył przyjęcia programu pro-
filaktyki zdrowotnej „Leczenie 
niepłodności metoda zapłodnie-
nia pozaustrojowego – in vitro 
dla mieszkańców gminy Tarno-
wo Podgórne na lata 2019-2021”. 
Projekt tego programu był prze-
słany do Agencji Ocen Techno-
logii Medycznych i Taryfikacji. 
Agencja, po analizie i zapoznaniu 
się z opinią Rady Przejrzystości, 
pozytywnie zaopiniowała pro-
jekt programu. W tej części sesji 
udział wzięli mieszkańcy gminy, 
którzy są przeciwni tej metodzie. 
Dyskusja, którą wywołał ten pro-
jekt, przebiegała w sposób rze-
czowy i bez większych emocji. 
Za ten poziom dyskusji bardzo 
serdecznie dziękuję. Padały ar-
gumenty za i przeciw. Po 2,5-go-
dzinnej dyskusji radni większo-
ścią głosów podjęli uchwałę. 
Pragnę nadmienić, że obecnie 
opracowywany jest przez Gmi-
nę następny program: „Lecze-
nia niepłodności metodą napro-
technologii”, który po uzyskaniu 
pozytywnej opinii przez Agen-
cję Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji i przyjęty przez 
Radę będzie mógł być realizowa-
ny dla mieszkańców Gminy Tar-
nowo Podgórne. Przy tworzeniu 
programu in vitro można było 
posiłkować się wzorcami, które 
funkcjonują w różnych miastach 
Polski. Tworząc drugi program 
będziemy raczej prekursorami ta-
kich rozwiązań. 

Po przerwie Rada wznowiła 
obrady i przystąpiła do podejmo-
wania uchwał w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Tarnowo Podgórne, 
a za tym również zmiana uchwa-
ły budżetowej na 2019 r. Następ-

ne trzy projekty dotyczyły jakże 
ważnego zagadnienia jakim jest 
zagospodarowanie przestrzen-
ne. Przystąpiono do opracowania 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
dla działki nr 345 przy ul. Wilka 
oraz dla terenów przy ul. Krętej 
w Sierosławiu. W Lusowie dla 
dz. nr 225 oraz dla terenów przy 
ul Poznańskiej. Podjęto decyzję 
w sprawie opracowania miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Przeźmierowie 
pomiędzy ulicami Leśną, Brzo-
skwiniową, Składową, Kościelną 
i Graniczną. Wyrażono zgodę na 
zakup działek w Tarnowie Pod-
górnym, Przeźmierowie, Luso-
wie, Jankowicach i Górze w celu 
rozwiazywania problemów dro-
gowych. Rada podjęła decyzję 
w sprawie zakupu działki w Chy-
bach z przeznaczeniem na wybu-
dowanie świetlicy wraz z terenem 
rekreacyjnym, służącym głównie 
mieszkańcom sołectwa. Następny 
projekt uchwały, który zatrzymał 
radnych na dłużej, to odstąpienie 
od przetargowego trybu zawar-
cia umowy dzierżawy dz. nr 302 
w Jankowicach. W tej przestrzeni 
miałaby powstać zakład z branży 
modelarskiej, gdzie docelowym 
planem jest budowa największej 
w Europie makiety kolejowej 
przedstawiającej stację Poznań 
Główny; pozostały teren byłby 
mini parkiem rekreacyjnym. Wy-
rażono zgodę na odstąpienie od 
trybu przetargowego sprzedaży 
nieruchomości położonej w Prze-
źmierowie teren ten przeznaczo-
ny jest pod zieleń. Dotyczy to 
działek nr 1712 – 1717, które nie 
stanowią samodzielnych działek 
budowlanych (teren jest użytko-
wany przez wnioskodawców na 
poszerzenie ogródków). Ostatnie 
trzy projekty dotyczyły określe-
nia trybu postępowania i udziela-
nia dotacji z budżetu Gminy Tar-
nowo Podgórne: 

- dla podmiotów niezalicza-
nych do sektora finansów pu-
blicznych i niedziałających 
w celu osiągnięcia zysku na zda-
nia inne niż określone w ustawie 
o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie, sposobu 
rozliczania dotacji oraz sposobu 
kontroli wykonania zadania,

- zasad udzielania dotacji celo-
wej na finansowanie lub dofinan-
sowywanie kosztów wymiany 
źródeł ciepła w ramach ograni-
czania niskiej emisji na trenie 
gminy Tarnowo Podgórne, 

- ustalenia zasad dodatkowej 
dotacji celowej przy jednocze-
snej realizacji wymiany źródła 
ciepła oraz zastosowania odna-
wialnych źródeł energii w ra-
mach ograniczania niskiej emisji 
na terenie naszej Gminy. 

Radni zapoznali się z kwar-
talną informacją o wykonaniu 
budżetu za 2019 r. oraz ze spra-
wozdaniem z realizacji Progra-
mu Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi w 2018 r. – cał-
kowita wartość zadań realizowa-
nych przez organizacje w 2018 
wyniosła 2 347 903,54 zł. Wzię-
ło w nich udział 37 organizacji 
pozarządowych działających na 
rzecz mieszkańców naszej Gmi-
ny. Program bierze pod uwagę 
m.in. działania związane z obsza-
rami takimi jak zdrowie, sport, 
rekreacja, kultura, edukacja oraz 
działania skierowane do osób 
wykluczonych społecznie. 

W czerwcu zaplanowane są 
dwie sesje: 2 czerwca odbyła 
się uroczysta sesja z okazji ob-
chodów Dni Samorządu Tery-
torialnego, a 11 czerwca – sesja 
z udzieleniem wotum zaufania 
i udzielenia absolutorium Wój-
towi Gminy Tarnowo Podgórne. 
Serdecznie Państwa zapraszam 
do śledzenia prac Rady Gminy. 

~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy

Z prac Rady Gminy
Sesja z 21 maja
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~ stowarzyszenia

I Rodzinna Gala Wolontariatu

7 czerwca w gościnnych murach Centrum Kultury Prze-
źmierowo odbyła się I Rodzinna Gala Wolontariatu. Zor-
ganizowaliśmy ją, aby podziękować ludziom w różnym 

wieku, którzy chętnie angażują się w nasze działania, poma-
gają nam i dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem po-
święcając swój czas dla innych To było Święto Wolontariuszy. 
Galę prowadziła Maja Stępień – założycielka i prezeska Fun-
dacji Nigdy nie jest za późno wraz z Dawidem Dopieralskim 
– wolontariuszem Fundacji i opiekunem grupy wolontariuszy 
w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie, z którą w tym roku 
podpisaliśmy Umowę Partnerską. Po uroczystym powitaniu 
licznie przybyłych gości (ponad 200 osób!), został wyświe-
tlony krótki film, pokazujący nasze działania i projekty, które 
zrealizowaliśmy przez ostatnie 2,5 roku. Wiele osób oglądając 
ten materiał nie mogło powstrzymać łez wzruszenia, bowiem 
na ekranie zobaczyli siebie, swoje dzieci, wnuki i dziadków. 
To była piękna opowieść o miłości, poszanowaniu i wzajem-
nych międzypokoleniowych relacjach. Przywołaliśmy wspo-
mnienia i emocje, jakie towarzyszyły nam w trakcie realizacji 
każdego z projektów, podkreślając rolę i wagę wolontariuszy. 
Potem nastąpiło uroczyste wręczanie podziękowań i wyróż-
nień. Każda wyczytana i poproszona na scenę osoba została 
obdarowana torbą pełną słodkości, którą podarowała nam fir-
ma Millano Group. A dla wyróżnionych wolontariuszy mieli-
śmy nagrody dodatkowe! Dla tych młodszych były to zestawy 
ufundowane przez Herlitz, producenta i dystrybutora artyku-
łów szkolnych i biurowych z siedzibą w Baranowie. Dla tych 
starszych były vouchery na zabiegi odmładzające i rytuały 
pielęgnacyjne od Instytutu Zdrowia i Urody La Vida, który 
zdobył prestiżowy tytuł Najlepszego Gabinetu Roku 2019! Na 
scenie pojawiały się dzieci, młodzież i seniorzy. Każdy z nich 
ze wzruszeniem odbierał swoją nagrodę, a gromkie brawa do-
datkowo potęgowały wyjątkowość tej chwili. 

 W części artystycznej zaprezentowali się nasi Partnerzy. 
Były występy wokalne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Prze-
źmierowie i taneczne popisy formacji tanecznych Studio Tań-
ca Beaty Dudek. Nasze zaproszenie przyjęli również Halin-
ka i Józef Szulc, najstarsza para tangeros z Fundacji Salida, 
którzy przy akordeonowym akompaniamencie Ronalda Du-
dek brawurowo zatańczyli tango argentyńskie. Przysłowio-
wą wisienką na torcie był występ seniorów biorących udział 
w naszym projekcie ,,Active Dance’’, którzy pod okiem Blan-
ki Winiarskiej zatańczyli disco sambę do utworu J. Timberla-
ke’a „Can’t stop the feeling!” oraz walca do muzyki z filmu 
„Noce i Dnie”. Urzekającą niespodzianką dla publiczności był 
moment, w którym pod koniec utworów do tańczących senio-
rów dołączały się dzieci i wszyscy tańczyli razem. To spotę-
gowało poczucie wspólnoty i rodzinny charakter całego wy-
darzenia.

Jakub Rajman, śpiewający Franka Sinatrę i dźwięki akor-
deonu umilały nam czas po zakończeniu występów scenicz-
nych. Był czas na rozmowy, wspólną zabawę i delektowanie 
się chwilą. Dodatkowo można było napić się doskonałej kawy 
z ekspresu, jaką uraczyła nas Palarnia Kawy AdamsBlend 
z Przeźmierowa. Zjeść domowe ciasto, upieczone własnoręcz-
nie przez naszych seniorów i sympatyków oraz przepyszny 
tort, jakim obdarowała nas kawiarnia Lulu Cafe Lounge z Po-
znania. Chilli Catering zadbał o porcelanę i serwis kawowy, 
a firma Perfekt Wypożyczalnia Mebli Genowefy Koniecznej 
użyczyła nam szykowne wysokie stoły.

Jak na Galę przystało było pięknie i szykownie, a magia tego 
dnia i cudowna atmosfera, udzieliła się wszystkim i na długo 
pozostanie w naszej pamięci. Trzeba to będzie powtórzyć! 

~Fundacja Nigdy nie jest za późno
Gala zrealizowana ze środków własnych
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Kolejny rok akademicki za nami
Za nami rok akademicki 2018/2019. Przed nami długie 

wakacje, a inauguracja nowego roku akademickiego 
2019/2020 dopiero na początku października. W minio-

nym miesiącu wysłuchaliśmy ostatnich wykładów i zakończyły 
się zaplanowane zajęcia. W ciągu roku zorganizowane zostały 
wcześniej opracowane wycieczki krajowe i zagraniczne, odbyły 
się spotkania integracyjne, zabawy, szkolenia, braliśmy udział 
w patriotycznych uroczystościach i codziennym życiu gminy.

13 maja Irena Szewczyk i Elżbieta Biniek uczestniczyły 
w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Ogólnej Federacji Sto-
warzyszeń UTW, które odbyło się w Krakowie. Na ogólną licz-
bę 43 członków zwyczajnych w zebraniu uczestniczyli delegaci 
25 stowarzyszeń UTW. Przedstawiono sprawozdania meryto-
ryczne i finansowe za rok 2018, omówiono plany działania na 
przyszły rok. Walne Zebranie poprzedzone było konferencją 
„O bezpieczeństwie osób starszych. Edukacja dla bezpieczeń-
stwa”. W konferencji wzięło udział ponad 80 osób. Dyskutowa-
no o różnych zagrożeniach, na jakie narażone są osoby starsze 
oraz sposobach ich zapobiegania.

25 maja miało miejsce VII Spotkanie Sportowo-Integracyjne 
Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne, relacja poniżej. 

24 czerwca, w sali GKS Tarnovia odbędzie się Walne Ze-
branie Członków UTW. Zostanie na nim podsumowany mi-
niony rok akademicki i zaprezentowane plany na przyszłość. 
Aktualnie nasze stowarzyszenie liczy 250 członków, można się 
więc spodziewać wysokiej frekwencji. Zaczynamy o godzinie 
16.00

Ostatni, słoneczny dzień maja pozwolił grupie słuchaczy 
UTW rozkoszować się widokami i zapachami Ogrodu Bota-
nicznego w Poznaniu, po którym, kolejny już raz oprowadza-
ła nas nasza koleżanka Wanda Wójtowicz. Bardzo dziękujemy.

Nawiązując do zapowiedzi sprzed miesiąca informujemy, że 
w lipcu i sierpniu odbędą się Półkolonie dla Seniorów Gminy 
Tarnowo Podgórne. Trwają zapisy, szczegółowe informacje 
w biurze. Terminy: 22 – 26 lipca, 26 – 30 sierpnia. Koszt 75 zł 
od osoby wpłacać należy na konto UTW. Proponujemy ciekawy 
program, każdy dzień kończymy obiadem. 

Wszystkim, którzy z różnych powodów spędzą wakacje 
w domach, życzymy dobrego wypoczynku i takiej samej pogo-
dy. Tym, którzy mają możliwość wyjazdu, życzymy niezapo-
mnianych wrażeń i nowych doświadczeń. Wiele słońca!

~ Maria Zgoła

Sobota, 25 maja, była radosnym dniem w życiu seniorów 
naszej Gminy. W tym dniu, na boisku sportowym przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym odby-

ło się VII Spotkanie Sportowo-Integracyjne Seniorów Gminy 
Tarnowo Podgórne pod Honorowym Patronatem Wójta Tade-
usza Czajki. Wzięło w nim udział prawie trzysta osób, w tym 
członkowie UTW i dziewięciu klubów seniora – przedstawi-
ciele Kokoszczyna i Sierosławia zaszczycili nas swą obecno-
ścią po raz pierwszy. Rozpoczęliśmy o 11.00 prezentacją Klu-
bów Seniora. Oficjalnego otwarcia dokonała I Zastępca Wójta 
Ewa Noszczyńska-Szkurat. 

W siedmiu konkurencjach (o różnym stopniu trudności) 
rywalizowali przedstawiciele wszystkich klubów: obieranie 
jabłka, rzut lotką, kaloszem do piramidy czy kręglami to tylko 
niektóre z konkurencji. 

Po zakończeniu konkurencji sportowych i podliczeniu 
punktów, główny sędzia Jacek Duszczyk przedstawił oficjal-
ne wyniki, a Wójt Tadeusz Czajka uhonorował zwycięzców 
medalami i dyplomami. Drużynowo pierwsze miejsce zajął 

Klub Seniora Przeźmierowo, drugie miejsce wywalczył Klub 
Seniora z Kokoszczyna, trzecie przypadło Klubowi Seniora 
z Rumianka. W rozgrywkach indywidualnych najlepszy był 
Henryk Kurowski z Lusowa, drugie miejsce zajął Zbigniew 
Łakomy z Baranowa, a trzeci był Henryk Magdziarek z Ru-
mianka.

To spotkanie to nie tylko sport, to także integracja, budowa-
nie więzi i poczucia jedności. Tworzyliśmy zgraną wspólnotę. 
Udowodniliśmy, że jest to możliwe.

Po zakończeniu rozgrywek sportowych był czas na podrepe-
rowanie kondycji pyszną grochówką, kiełbasą, kawą i szneką 
z glancem. Nie zabrakło również muzyki i wspaniałej zaba-
wy. Nikt nie umie się bawić tak, jak seniorzy! Dziękujemy 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli przy przy-
gotowaniu i organizowaniu tego przedsięwzięcia. Dziękujemy 
gimnazjalnej młodzieży, sponsorom, darczyńcom i sędziom. 
Zawodnikom i kibicom za udział, fizyczną pomoc, zdrową, 
sportową rywalizację, zabawę i serdeczną atmosferę.

Szczególne słowa podziękowania składamy Wójtowi za fi-
nansową pomoc z budżetu Gminy i naszemu koledze Franko-
wi Jakóbcowi, który był odpowiedzialny za całość tego duże-
go przedsięwzięcia.

Do zobaczenia za rok! ~ Maria Zgoła

Tutaj się działo
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~ stowarzyszenia

Wiadomości brackie
W sobotę, 25 maja, w naszym bractwie odbyło się 

najważniejsze strzelanie roku o tytuł Króla Zie-
lonoświątkowego. Mam zaszczyt ogłosić wszem 

i wobec, iż po przeprowadzeniu regulaminem przewidzianych 
ćwiczeń, zaszczytny tytuł Króla Zielonoświątkowego A. D. 
2019 r zdobył brat Janusz Szelągiewicz. Pierwszym rycerzem 
została siostra Magdalena Mazantowicz, zaś drugim brat Wal-
demar Kubiak. Rywalizowaliśmy również w następujących 
konkurencjach:

• Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki 
zdobył Henryk Michałowski z Pniew, drugi był Waldemar Ku-
biak, a trzeci Marek Czajka. 

• Tarcza Pistoletowa: I miejsce Andrzej Pawlicki, II miejsce 
Krzysztof Cieślik, III miejsce Marek Szajkowski. 

• Tarcza losowa „chybił – trafił”: I miejsce Natalia Cicha, II 
miejsce Marek Szajkowski, III miejsce Marek Czajka. 

• Kura zestrzeliła Renata Maćkowiak-Maciejewska, a po-
mogli jej Waldemar Kubiak i Tadeusz Siłacz. 

Koronacja odbędzie się 27 lipca podczas pokazu broni czar-
noprochowej, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich do 
Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym. Będzie uroczyście, 
wybuchowo i wesoło. Swoje możliwości zaprezentują armaty 
brackie z kraju i zagranicy. 

18 maja bracia Andrzej Pawlicki i Mikołaj Mazantowicz 
wystrzałem z armaty dali sygnał do startu uczestnikom ,,Bie-
gu Lwa” – tradycyjnej imprezy sportowej organizowanej co-
rocznie w Tarnowie Podgórnym.

W dniach 25-28 kwietnia w Wędrzynie na poligonie odbyły 
się nieoficjalne Mistrzostwa Europy strzelców wyborowych. 
Startowało 575 strzelców z 17 państw europejskich. W kon-
kurencji 1000+ (dystans 1107 m) zwyciężył nasz brat Janusz 
Olszyk wynikiem 70 pkt na 100, drugi zawodnik wystrzelał 
57 pkt. Jest to najlepszy wynik w historii tej konkurencji. Brat 
Janusz strzelał z karabinu Savage 12 kaliber 308 win, leżąc, do 
tarczy wielkości 1m2 . Gratulujemy zwycięstwa. 

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

Z brackim pozdrowieniem
~ Stanisław Bączyk

Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

Piękny widok! Na stole już uszykowane napoje. Jesteśmy 
niedaleko leżaków, które czekają na rodzinny piknik, 
który już za chwilę, 14 czerwca o 17.00. W sali warsztat 

prowadzi Kasia (rysunkinapiasku.pl) – doświadczona artyst-
ka. Jak co tydzień pokazujemy sobie różne ścieżki zawodowe,  
dzielimy się tym, co nas zachwyca i wymieniamy pomysła-
mi wychowawczymi. Obecnie zapraszamy opiekunów wraz 
z dziećmi na warsztaty o godz. 10.00  i 17.00.  Relacje z po-
przednich stu spotkań zobaczycie na fanpage fb@cafemama-
lusowo i fb@fundacjainspiria. Aktualne zapisy  przez naszą 
stronę oraz adres fundacja.inspiria@gmail.com. Projekt jest 
współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

~ na
Najbliższe wydarzenia:
14 czerwca, godz. 17.00 – INSPIRIujący Piknik Rodzinny

26 czerwca, godz. 17.00 –  Ogród marzeń – warsztat hori-
toterapeutyczny warsztat ze spe-
cjalistką.

Cafemama Inspiria – przed wakacjami



22    | sąsiadka~czytaj | czerwiec 2019

~ stowarzyszenia Towarzystwo Pamięci
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

31 maja Towarzystwo Pamię-
ci Generała Józefa Dowbor 
Muśnickiego w Lusowie 

zorganizowało wyjazd dla dzieci do 
17. Brygady Zmechanizowanej w Mię-
dzyrzeczu noszącej imię generała. Do 
udziału w wycieczce zarząd towarzy-

stwa zaprosili uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Lusowie, harcerzy z ZHR Lu-
sówka oraz rodziny członków. Wojsko 
przygotowało dla zwiedzających sze-
reg atrakcji, które podobały się nie tylko 
chłopcom i nie tylko dzieciom. Mieli-
śmy okazję zobaczyć kołowe transpor-

tery opancerzonymi m.in. Rosomakami, 
ale również posłuchać objaśnień żołnie-
rzy i zapoznać się z wnętrzem pojazdu. 
Dużą atrakcją były stanowiska z nowo-
czesną bronią, którą można było obej-
rzeć , dotknąć i zrobić pamiątkowe zdję-
cie. Była też okazja, by sprawdzić się 
w strzelaniu na symulatorze. 

Starsze dzieci mogły się pobawić 
w saperów i poszukać wykrywaczem 
metali „zakopanej” miny. Oprócz sprzę-
tu wojskowego można było obejrzeć 
nowoczesne wozy strażacki i wykonać 
sztuczne oddychanie na fantomie. Na 
stanowisku policyjnym dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się alkogogle, po za-
łożeniu których można było sprawdzić, 
jak widzi kierowca po spożyciu okre-
ślonych dawek alkoholu. Na zakończe-
nie zwiedziliśmy Izbę Pamięci, w której 
zgromadzono eksponaty dotyczące hi-
storii jednostki. Nie zabrakło żelaznego 
punktu programu każdej wizyty w woj-
sku, czyli grochówki z tzw. wkładką. 
Do domu wróciliśmy zadowoleni i pełni 
wrażeń.

~ Violetta Ciesielska

11 maja w Świetlicy Wiejskiej w Swadzimiu odby-
ło się pierwszy etap szkolenia dla wolontariuszy 
w zakresie opieki nad osobami starszymi. Mieliśmy 

okazję zapoznać się z tematyką związaną z procesem starzenia 
się i wynikającymi z niego problemami.

W ciekawy sposób Teresa Wawro, doświadczony psycholog 
i praktyk, wieloletni dyrektor DPS, wprowadzała nas w świat 
osób starszych. Uświadomiła uczestnikom, jak złożona jest re-
lacja z osobami starszymi, a w szczególności chorymi. Zwró-
ciła też uwagę na to, jak problemy psychologiczne utrudniają 
funkcjonowanie i wpływają na jakość życia osoby starszej i jej 
otoczenia. Zapoznaliśmy się z objawami demencji i otępienia, 
choroby Parkinsona i Alzheimera, udarem mózgu, depresją.

We wrześniu odbędzie się drugie spotkanie, które będzie 
miało charakter warsztatów.

Będziemy mogli przećwiczyć jak zachować się w konkret-
nych sytuacjach najczęściej spotykanych w kontaktach z oso-
bami starszymi. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapraszamy 7 września. Warsztaty poprowadzi Teresa 
Wawro.

O szczegółach poinformujemy w sierpniu. Chętnych do 
wzięcia udziału w warsztatach już teraz prosimy o kontakt te-
lefoniczny pod nr 502 523 736

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo 
Podgórne. 

~ Zarząd Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte”

Dzień Dziecka w 17. Brygadzie  
Zmechanizowanej w Międzyrzeczu

Starość to nie choroba,  
a naturalny etap rozwoju człowieka
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~ stowarzyszenia

W sobotnie przedpołudnie, 18 maja, członkowie Sto-
warzyszenia Pojednanie udali się do nowoczesne-
go centrum logistycznego Amazon w Sadach w celu 

zwiedzania tego obiektu z przewodnikiem. Zainteresowanie 
działalnością amerykańskiego giganta jest nieustające, gdyż za-
łożone w 1994 r. w Seattle przedsiębiorstwo handlowe zajmu-
jące się handlem elektronicznym B2C i prowadzące największy 
na świecie sklep internetowy znajduje się w wielkiej światowej 
czwórce GAFA tj. Google, Apple, Facebook, Amazon. Te czte-
ry amerykańskie korporacje posiadają potężną władzę na całym 
świecie, a jedna z nich ma oddział właśnie w Gminie Tarnowo 
Podgórne. Dwa pierwsze centra dystrybucyjne Amazon w Pol-
sce zostały otwarte w 2014 r. w Bielanach Wrocławskich i Sa-
dach, natomiast pod koniec 2017 r. uruchomiono centra dystry-
bucyjne w Sosnowcu i Kołbaskowie. 

Amazon w Sadach ma powierzchnię 100 tys. m2 (13 boisk 
piłkarskich) i zatrudnia ok. 4000 pracowników, którzy każde-
go dnia realizują zamówienia klientów z całej Europy. Ma-
gazyny Amazon nazywane są centrami logistyki e-commerce, 
ponieważ cały proces realizacji zamówienia odbywa się wła-
śnie tam – od początku do końca – towary pochodzą od pro-
ducentów i są wysyłane bezpośrednio do klientów. Wszystko 
zaczyna się w centrach logistyki Amazon, do których produk-
ty trafiają na naczepach ciężarówek i są transportowane we-
wnątrz budynku na taśmociągach, rozpoczynając podróż do 
klienta. Artykuły magazynowane są chaotycznie z milionami 
innych produktów (ta metoda zapewnia szeroki wybór róż-

nych artykułów w jednym miejscu), w momencie zamówienia 
konkretne artykuły pobierane są przez pracownika ze wska-
zanej przez system najbliższej lokalizacji. W drodze system 
komputerowy skanuje i śledzi każdy postęp realizacji zamó-
wienia, ważąc pudełko po jego zapakowaniu, aby zweryfiko-
wać czy znajduje się w nim odpowiednia zawartość. Po ozna-
czeniu etykietą z danymi nadawcy pudełko jest przekazywane 
do oczekującej na niego naczepy transportowej. 

Podczas godzinnego zwiedzania uczestnicy zapoznali się 
z kulisami działania Amazon i poznali fragment jednej z naj-
większych i najbardziej zaawansowanych sieci logistycznych 
na świecie, funkcjonujących w naszym sąsiedztwie.

~Zarząd Stowarzyszenia „Pojednanie Tarnowo  
Podgórne – Blitzenreute”

„Pojednanie Tarnowo Podgórne  
– Blitzenreute” w Amazon

WZP.6721.7.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Przeźmierowie pomiędzy ulicami: 
Leśną, Brzoskwiniową, Składową, Kościelną i Graniczną.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945 z  późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo 
Podgórne Uchwały Nr X/154/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Przeźmierowie pomiędzy ulicami: Leśną, Brzo-
skwiniową, Składową, Kościelną i Graniczną. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na 
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 17 lipca 2019 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne. Klauzula RODO str. 49.
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~ stowarzyszenia

W dniach od 6 do 10 maja grupa podopiecznych Sto-
warzyszenia ROKTAR wraz z terapeutami i wo-
lontariuszami, po raz czwarty brała udział zadaniu: 

„Wyjazdowy trening samodzielności”, które było współfinan-
sowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W tym roku 
był to najdłuższy, bo aż 5-dniowy wyjazd i najbardziej odda-
lony od miejsca zamieszkania podopiecznych Stowarzyszenia. 
Zadanie zostało realizowane w Ośrodku Wypoczynkowym 
DIUNA w Darłówku. 

Celem wyjazdu była przede wszystkim rekreacja i integra-
cja społeczna, a także ćwiczenie umiejętności i sprawności 
z zakresu samoobsługi w życiu codziennym. Podczas wyjazdu 
uczestnicy zadania mieli swoje codzienne obowiązki takie jak 
pobudka o wskazanej godzinie, ubranie się odpowiednio do 
pogody, ścielenie łóżka, sprzątanie w swoim pokoju, przyjmo-
wanie leków o odpowiedniej porze, ćwiczenie samodzielności 
podczas przygotowania i spożywania posiłków oraz porannej 
i wieczornej toalety. Ponadto uczestnicy uczyli się zagospoda-
rować swój czas wolny, który chętnie wykorzystywali na inte-
grację i rozmowy przy kawie, wspólne gry edukacyjne i różne 
formy aktywnego wypoczynku np. spacery brzegiem morza 
czy gra w piłkę na plaży przy zachodzie słońca. Na uczestni-
ków zadania czekały dodatkowe atrakcje: wejście na latarnię 
morską, rejs tramwajem wodnym do Darłowa i spacer po Dar-
łowie, które zostały sfinansowane przez Stowarzyszenie. 

Podopieczni ROKTARu na wyjazdowym 
treningu samodzielności w Darłówku

Podopieczni Stowarzyszenia chętnie spędzali wspólnie 
czas, wspierali się i pomagali sobie nawzajem. Mogliśmy za-
obserwować jak z dnia na dzień uczestnicy zadania nabierali 
samodzielności, pewności siebie i odwagi podczas przygoto-
wywania posiłków w stołówce, poruszania się po ośrodku czy 
miejscowości. Widzimy i wiemy, że jest to dobrze wykorzy-
stany czas, bardzo potrzebny naszym podopiecznym. 

Zadanie było współfinansowane przez Starostwo Powiato-
we w Poznaniu i ze środków własnych Stowarzyszenia.

~ Elżbieta Kram
Stowarzyszenie ROKTAR



czerwiec 2019 | sąsiadka~czytaj |    25

~ porady

Usłyszałam jakiś czas temu wypo-
wiedź pewnej pani, nazwijmy ją „pani 
bezkonfliktowa”, która z widoczną 
dumą oświadczyła, że jest osobą nie-
wchodzącą w konflikty. Licząc na uzna-
nie słuchaczy, przedstawiła swoją „bez-
konfliktowość” jako oczywistą zaletę 
i z pewnością zyskała uznanie. Niestety 
jednocześnie przyznała, że woli wszyst-
ko inne poza realnym, zdrowym życiem. 
Bo konflikt jest nieusuwalną częścią ży-
cia. Metaforą tego podejście jest osio-
łek zdychający obok dwóch pełnych 
żłobów. Uniknął konfliktu związanego 
z wyborem. Wolał zdechnąć.

Konflikt – niezgodność, sprzecz-
ność interesów, potrzeb, poglądów, 
spór, zatarg. Zjawisko powszechne, 
nieuchronnie związane z życiem spo-
łecznym. W tym rozumieniu konflik-
tem jest sprzeczność interesów kupu-
jącego i sprzedającego w kwestii ceny 
danego towaru. Istnieją kultury, które 
lubują się w rytuałach i ceremoniałach 
związanych z kultywowaniem tego ro-
dzaju konfliktów, czyli targowaniem się 
o cenę. A kupienie towaru za pierwszą 
kwotę wymienioną przez sprzedające-
go, bez targowania się, stanowi wręcz 
obrazę dla niego.

Doświadczamy konfliktów we-
wnętrznych i zewnętrznych. We-
wnętrzne związane są z potrzebami, 
emocjami, sposobem widzenia świata. 
Konflikt typu plus – plus, czyli wybór 
między dwiema pozytywnymi możli-
wościami. Przed takim konfliktem sta-
nął przysłowiowy osiołek. Minus – mi-
nus, znany pod potoczną nazwą wyboru 
„między dżumą a cholerą”. I  plus – mi-
nus. Konieczność wyboru pomiędzy 
przyjemnością a niezbyt mile widzia-
nym obowiązkiem. Wszyscy jesteśmy 
konfliktowi, ponieważ cechują nas 
sprzeczne potrzeby. I to jest naturalne.

Konflikty zewnętrzne dotyczą re-
lacji z ludźmi. Nie istnieje taki świat, 
w którym wszyscy mają zbieżne intere-

sy. Ktoś, kto na konflikt reaguje uciecz-
kowo ucieka od życia. Problemem nie 
jest sam konflikt, ale sposób reagowa-
nia, rozwiązywania konfliktu. Konflikt 
może być twórczy, kiedy dwie strony 
ścierają się o lepsze ułożenie rzeczywi-
stości.  W sytuacjach negocjowania wa-
runków pracy, leczenia, wyjścia z sytu-
acji kryzysowych.

Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu 
konfliktów powinno być jego asertywne 
nazwanie. Następnym poszukiwanie 
rozwiązania na drodze negocjacji. Ne-
gocjacje mogą być prowadzone w róż-
nym stylu, przy pomocy różnych strate-
gii. Ich wybór uzależniony jest głównie 
od osobowości negocjatorów, celu, jaki 
chce się osiągnąć i rodzaju konfliktu. 
Może to być styl: dominujący, unika-
jący, ulegający, kompromisowy.

Styl dominujący sprawdza się w sy-
tuacjach jednoznacznej przewagi jednej 
ze stron. W sytuacjach, kiedy nie zamie-
rzamy utrzymywać dalszych kontaktów 
ze stroną przeciwną.  W której liczy się 
tylko to, kto więcej stracił. Unikanie 
stanowi dobrą strategię, kiedy mamy do 
czynienia z błahą i mało istotną kwe-
stią. Czasem warto ulec, zgodzić się na-
wet na mniej korzystne dla siebie roz-
wiązanie, kiedy celem nadrzędnym jest 
utrzymanie więzi. Unikania, ulegania 
nie wolno mylić z ostentacyjnym lekce-
ważeniem drugiej strony. Lekceważenie 
to gwarantowany patent na podsycanie 
konfliktu. Rodzaj przemocy psychicz-
nej. Styl zorientowany na kompromis to 
częściowa rezygnacja obu stron z osią-
gnięcia swoich celów. 

Wybór stylu zależy w dużej mierze 
od osobowości. Osoby zamknięte i nie-
lubiące wchodzić w relacje interperso-
nalne częściej stosują strategię unikania. 
Empatyczne, którym zależy na zacho-
waniu dobrej więzi z partnerem, chęt-
niej sięgną po taktykę ulegania. Egocen-
trycy i cholerycy wybiorą dominację. 

Dla zdrowia i dobrego funkcjonowa-
nia dużo lepsze jest jasne określenie 
pola konfliktu, nazwanie jego stron, ne-
gocjowanie rozwiązania. Dużo gorsze 
są pozakulisowe intrygi, strzelanie lu-
dziom w plecy zza węgła. „Pani bezkon-
fliktowa” bywa zręczną i bezwzględną 
egzekutorką, dokonującą egzekucji cu-
dzymi rękami. Zamiast rozwiązywania 
konfliktów, eliminuje ze swojego oto-
czenia osoby dla siebie niewygodne.  Za 
„bezkonfliktowość” płaci się chorobami 
psychosomatycznymi, z nowotworami 
włącznie. Uzależnieniami. Od alkoholu, 
narkotyków, pracy. 

Etykieta „konfliktowy” używana jest 
często w charakterze kija na ludzi ide-
owych. Kijem w rękach osób, które 
próbują zagrodzić drogę ludziom twór-
czym, innowacyjnym. Aby zachować 
status quo dyskredytują tych, którzy po-
trafią być motorem postępu. 

Oczywiście, są wśród nas ludzie do-
tknięci genem warcholstwa, awantur-
nictwa. Którzy wywołują konflikty 
z czystej złośliwości, przewrotności, za-
wiści czy malkontenctwa.  Ale bardzo 
łatwo je odróżnić, od osób wnoszących 
w życie społeczne tzw. „twórczy/ożyw-
czy ferment”, na podstawie rzeczowej 
oceny ich uwag, propozycji. Ci ostatni 
są niczym drożdże, dzięki którym ciasto 
nie kiśnie.

W teatrze życia, nieważne, czy grana 
jest komedia czy tragedia, wszyscy ry-
walizują o role, ilość czasu i miejsca dla 
siebie. O jakość kostiumów i dekoracji. 
Uczestniczą w permanentnym konflik-
cie. Byle mądrze. Z pożytkiem dla sie-
bie i innych aktorów na scenie życia.

dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta

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

redaktorka ogólnopolskiego  
miesięcznika GAZETA SENIOR

Psychologia na co dzień

Nie ma życia  
        bez konfliktu 
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Jeżeli szukasz inspiracji i wiedzy, bądź z nami 24 i 25 
czerwca w Pałacu Jankowice w Tarnowskim Centrum Se-
nioralnym razem ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań 

Obecne tendencje demograficzne i te szacowane w perspek-
tywie 20 i 50 lat pokazują, iż udział osób starszych w spo-
łeczeństwie staje się coraz większy. Stawia to przed społecz-
nościami lokalnymi nowe wyzwania jak i nowe perspektywy 
działania i rozwoju. Kwestie zdrowia oraz aktynowości dosto-
sowanej do możliwości i potrzeb najstarszej grupy mieszkań-
ców stają się aktywnie podejmowanymi tematami, a opraco-
wane rozwiązania są wdrażane w życie. W naszej gminie jest 
prężnie realizowana polityka senioralna, a wdrażane rozwią-
zania wpisują się w najnowocześniejsze tendencje w Polsce. 

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców gminy, se-
niorów i osoby, którym są bliskie działania i inicjatywy senio-
ralne i międzypokoleniowe, do udziału w warsztatach „Czas 
na seniora w Tarnowie Podgórnym”.

Dwudniowe warsztaty będą poruszały tematykę integracji 
środowiska senioralnego, współpracy w grupie, prowadzenia 
wspólnych inicjatyw, realizacji projektów międzypokolenio-
wych, uczestnictwa w konsultacjach społecznych i Budżecie 
Inicjatyw Społecznych oraz innych dostępnych sposobach fi-
nansowania. Formą realizacji warsztatów będą interaktywne 
działania z wykorzystaniem kamery cyfrowej, debata, ćwicze-
nia aktywizujące. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowa-
na gminna oferta dla seniorów, a wypracowane pomysły będą 
inspiracją i podpowiedzią do kolejnych działań.  Bądź z nami, 
Twój udział i Twoja perspektywa są dla nas ważne. 

Zapraszamy na bezpłatny warsztat, zgłoszenia są przyjmo-
wane w Tarnowskim Centrum Senioralnym pod nr tel. 61 10 
10 402 oraz w pok. nr. 14, Pałac Jankowice

Projekt  współfinansowany ze środków Rządowego Progra-
mu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020 (ASOS) realizowany prze Stowarzyszenie Metro-
polia Poznań.

~ Ewa Jańczak – Pałac Jankowie (TCS)

~ pałac jankowice

Przed nami najdłuższy dzień 
w roku i najkrótsza noc. NOC 
ŚWIĘTOJAŃSKA w zwycza-

jach i wierzeniach słowiańskich jest mo-
mentem triumfu słońca, życia, oczysz-
czenia i miłości. Czas gdy przenika się 
świat duchów przodków ze światem lu-
dzi. By przybliżyć tajemnicę słowiań-
skich obrzędów 22 czerwca Zespół Pie-

śni i Tańca LUSOWIACY zaprasza 
na NOCNĄ PREMIERĘ spektaklu 
muzyczno-tanecznego  „Żywy ogień 
– żywa tradycja”. Spektakl rozpocz-
nie się o godzinie 22.00. Łąkę przy pła-
cowym stawie spowije ciepłe światło 
pochodni, tańce i śpiewy przy ognisku 
wprowadzą nas w tajemniczy i energe-
tyczny klimat słowiańskiej nocy, to je-

dyne takie wydarzenie w naszej gminie, 
warto to zobaczyć ! 

Czekając na spektakl nikt nie zazna 
nudy. Od godziny 20.00 park rozkwitnie 
warsztatami. Specjalne stoiska z atrak-
cjami sprzyjać będą międzypokolenio-
wej integracji przy wspólnym działaniu. 
Plecenie barwnych i wonnych wianków 
i mobilne studio fotograficzne, warsz-
taty motankowe podczas, których do-
wiemy się jakie lale motały Słowianki 
i stworzymy własne Żarnuszki, Żada-
nice, Otulaczki. Dotrzemy do brzmień 
i pierwotnych rytmów podczas warszta-
tów bębniarskich.

Spotkajmy się nocą w Pałacu Janko-
wice by poczuć niezwykły klimat nocy 
świętojańskiej podczas przygotowanych 
atrakcji. To będzie wyjątkowa NOC! 

~ Ewa Jańczak – Pałac Jankowice 

Jak rozkręcać inicjatywy senioralne  
i międzypokoleniowe?!

Ogień, taniec, śpiew – nocny spektakl ZPiT Lusowiacy
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~ pałac jankowice

A u Dziadków jest najlepiej !!! 
Jeśli chcecie usłyszeć po wakacyj-

nych odwiedzinach wnucząt takie sło-
wa, koniecznie skorzystajcie z oferty 
warsztatów przygotowanych z myślą 
o wsparciu Babć i Dziadków w atrak-
cyjnym spędzaniu wakacji z wnukami. 
Międzypokoleniowe warsztaty CYR-
KOWE I CERAMICZNE z Pałacem 
Jankowice i TCS-em.

3-dniowe warsztaty CYRKOWE: 
17,18 i 19 lipca ( w godz. 13.00 – 15.00)

W wakacyjnej ofercie są warsztaty  
z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów 
i Animatorów KLANZA, z którym reali-
zujemy w TCS-ie  szkołę „SuperBabci 
i SuperDziadka”. W ramach warsztatów 
cyrkowych realizowanych w duchu pe-
dagogiki cyrku zaprosimy uczestników 
do ćwiczeń i zajęć ruchowych, do tema-
tycznych zabaw  rozbudzających twór-

czość a wszystko to w lekkiej i pełnej 
uśmiechu atmosferze. Planujemy spo-
tkanie z  animatorami pedagogiki cyrku 
oraz mimem – clownem. 

3-dniowe warsztaty CERAMICZ-
NE: 07, 14, 21 lipca ( w godz. 12.30 – 
15.00)

Wspólnie zanurzymy się w aktyw-
ność plastyczno-ceramiczną. Nadamy 
glinie między innymi kształt herbacia-
nych czarek, by wypalić je i ozdobić 
szkliwem i wypalić po raz kolejny. Ten 
proces pozwoli nam cieszyć się własno-
ręcznie wykonanym przedmiotem użyt-
kowym, który uczestnicy zabiorą ze 
sobą po warsztatach do domu. Uwień-

czeniem warsztatów będzie otwarte spo-
tkanie z podróżniczką i fotografką Agatą 
Ożarowską, która przybliży nam tema-
tykę ceremonii picia herbaty połączonej 
z degustacją. 

ZAPISY oraz informacja pod nr. tel. 
61 10 10 402 oraz w pok. nr 14 Pałac 
Jankowice (liczba miejsc ograniczona)

Przez całe wakacje zapraszamy do 
Klubu Seniora działającego przy Tar-
nowski Centrum Senioralnym. To przy-
jazne miejsce, w którym można roz-
wijać zainteresowania, znaleźć osoby 
o podobnych pasjach, miło spędzić czas. 
W Klubie aktywnie działa koło zaintere-
sowań, pracownia szycia oraz są realizo-
wane seanse w sali doświadczania świa-
ta – sali sensorycznej. Zapraszamy do 
zapoznania się z ofertą zajęć dostępnych 
w ramach projektu „Tarnowo Podgór-
ne dla Seniorów – działania opiekuńcze  
i aktywizujące” z programu: „Wielko-
polski Regionalny Program Operacyjny 
na lata 2014-2020”.

Informacja pod nr. tel. 61 10 10 402 
oraz w pok. nr 14 Pałac Jankowice

~ Ewa Jańczak
Pałac Jankowice TCS

3W z dziadkami i wnukami  
– Wakacyjne Wspólne Warsztaty

W niedzielę 30 czerwca o godz. 18.00 zapraszamy 
do Pałacu Jankowice na niepowtarzalny projekt 
wokalno-instrumentalny poznańskich śpiewaków 

Inspiro Ensemble oraz szamotulskiej kapeli Zespołu Folklo-
rystycznego Szamotuły, jako połączenie klasycznego back-
groundu z folklorystyczną stylistyką. Projekt ma na celu pro-
mowanie muzyki polskiej, prezentując utwory wielu regionów 
– Wielkopolski, Lubelszczyzny, Kurpi, Podhala itp., jak rów-
nież utwory polskich kompozytorów zainspirowanych folklo-
rem. 

Inspiro Ensemble to kameralny zespół wokalny założony 
w Poznaniu 2006 r. przez Aleksandrę Wojtaszek, który sku-
pia wykształconych muzycznie pasjonatów śpiewu a cappella 
i otwarty jest na każdy rodzaj repertuaru: od renesansowych 
madrygałów, poprzez pieśni romantyczne czy utwory operet-
kowe, aż po twórczość kompozytorów współczesnych, mu-
zykę rozrywkową czy muzykę świata. Współtwórca projektu 
– kapela Zespołu Folklorystycznego Szamotuły to grupa in-
strumentalistów połączona wspólną pasją. Trzon zespołu sta-
nowią skrzypce, klarnet i kontrabas oraz maryna – instrument 

charakterystyczny dla regionu Szamotuł. W swym repertuarze 
ludowym posiada wiele utworów pochodzących z różnych re-
gionów Polski.

Będzie różnorodnie, wielobarwnie, w strojach regionalnych, 
ze stylowym zacięciem, do zasłuchania i pod nogę. Serdecznie 
zapraszamy! ~ Pałac Jankowie

Muzyka ludowa w różnych odsłonach
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~ pałac jankowice

Wszystkich miłośników muzyki filmowej zaprasza-
my 7 lipca o godzinie 17.00 na otwarty koncert 
tarasowy.

Na plenerowej scenie usłyszmy Dagmarę Rybak – solistkę 
Teatru Muzycznego w Poznaniu i zapaloną sportsmenkę. Na 
deskach poznańskiej sceny muzycznej  możecie ją zobaczyć 
jako Zakonnicę w Przebraniu (Zakonnica w Przebraniu), Car-
lę (Nine), Rusty (Footlose), Hipopotamicę Glorię (Madaga-
skar - musicalowa przygoda), Wednesday (Rodzina Addam-
sów),  Cejł (Skrzypek na Dachu), Poznańską Pyrę (Koziołek 
Matołek i zagadka ratuszowej wieży). Przy fortepianie towa-
rzyszyć jej będzie Radosław Mateja – wykładowca poznań-
skiej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego. Warto!

Tydzień później, 14 lipca o godzinie 17.00, usłyszmy war-
szawską singer-songwriterkę – Agatę Karczewską, tworzącą 
muzykę z pogranicza amerykańskiego folku i country.

Charakterystyczny, silny wokal i nonszalancki sposób śpie-
wania w połączeniu ze szczerymi emocjonalnymi tekstami 
dają mieszankę rzadko spotykaną na polskim rynku muzycz-
nym.

Debiutancki album artystki – „I’m Not Good at Having 
Fun” – brzmieniowo utrzymany jest w kowbojskiej stylistyce 
klasycznego country i w ironicznym tonie opowiada o różnego 
rodzaju życiowych rozczarowaniach, czego i u nas z pewno-
ścią nie zabraknie. Jeśli będziecie w okolicy – koniecznie zaj-
rzyjcie do Pałacu Jankowice!

~ Tomasz Łozowicki

Już za niespełna miesiąc na ścianach 
Pałacu Jankowice zawisną dzieła 
wielkich polskich malarzy – Juliusza 

i Wojciecha Kossaków. Do połowy wrze-
śnia będzie można oglądać najcenniej-
sze płótna z prywatnych kolekcji, zwykle 
niedostępne dla zwiedzających. Wystawę 
pod honorowym patronatem Wójta Gmi-
ny Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki 
organizuje Fundacja RAFAKO – Grupa 
PBG oraz Pałac Jankowice.

Tę unikatową wystawę Fundacja zor-
ganizowała po raz pierwszy w stulecie 
odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści. W roku jubileuszu odbywała się pod 
Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej 
i pokazywana była w wypełnionych po 
brzegi muzealnych salach w Szwajcarii, 
Francji i oczywiście w Polsce.

Mistrzowsko malowane akwarele, 
gwasze oraz obrazy olejne Kossaków 
to odwzorowany pędzlem patriotyzm 

i tęsknota za wolnością. Zarazem tak-
że obraz umiłowania przyrody polskiej, 
rodzimej tradycji, obyczajów i kultury, 
podziw dla poezji romantycznej. A przy 
tym wszystkim pamięć o potędze mili-
tarnej Rzeczypospolitej. Wszystko to 
na ponad 50 obrazach Juliusza Kossa-
ka i Wojciecha Kossaka, które pochodzą 
z prywatnych kolekcji.

Wystawa w Pałacu Jankowice będzie 
dostępna dla publiczności od 8 lipca, 
po wcześniejszym odebraniu bezpłatnej 
wejściówki na konkretny dzień. W dni 
powszednie organizatorzy zapraszają 
w godzinach 10.00 – 16.00, a w soboty 
i niedziele w godzinach 13.00 – 16.00. 

Zorganizowana przez Fundację RA-
FAKO oraz Pałac Jankowice wystawa, 
została wsparta przez RAFAKO S.A. 
i Santander Bank Polska. Wystawa po-
trwa do 15 września 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzy-
skać pod nr tel. 61 10 10 402

~ Tomasz Łozowicki

Brzmienie lata w kobiecym wydaniu

Dzieła Juliusza i Wojciecha Kossaków w Pałacu
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~ pałac jankowice

Czerwiec to miesiąc, na który 
z niecierpliwością czekały chyba 
wszystkie dzieci, bo jego pierw-

szy dzień to międzynarodowe ich świę-
to, a i od pokoleń zapowiedź letnich 
wakacji. Ale to nie wszystko. W dniach  
14 – 16 czerwca odbędzie się XXIV Fe-
stiwal Muzyczny dla Dzieci im. Tadeusza 
Osyry – Mali Wykonawcy – Wielka Tra-
dycja. Gdzie? W miejscu, które zna każ-
dy mieszkaniec naszej Gminy, a i chętnie 
odwiedzają je przyjezdni goście. 

Pałac Jankowice – już po raz dru-
gi – będzie współorganizatorem tego 
przedsięwzięcia i naturalnie zaprasza 
do swych wnętrz i alejek parkowych 
wszystkich, którym miły jest udział 
w muzycznym święcie. W gronie orga-
nizatorów znajdują się ponadto: Gmi-
na Tarnowo Podgórne, Samorządo-
wa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie 
Podgórnym, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Młodego Artysty „Puer Docilis” oraz 
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna I st. nr 1 im. H. Wieniawskie-
go w Poznaniu.

W festiwalu wezmą udział ucznio-
wie wielkopolskich szkół muzycznych 

I stopnia. Wielu z nich przyjeżdża od 
lat, rekomendując to wydarzenie swo-
im młodszym kolegom. W Sali Kon-
certowej pałacu rozbrzmiewać będzie 
muzyka wykonywana na skrzypcach, 
wiolonczelach, instrumentach dętych 
drewnianych i blaszanych, fortepianie, 
akordeonach, zarówno solo, jak i w wy-
konaniu zespołów. Do udziału w kon-
certach, które odbędą się – według tego 
samego planu – w piątek i sobotę (I kon-
cert – godzina 10.00, II koncert – go-
dzina 12.00), a w niedzielę o godzinie 
16.00, zaprasza młodych muzyków fe-
stiwalowa maskotka – czarny Kot. Opa-
nował on sztukę pisania cudownych 
listów do dzieci, w których nie tylko 
upomina się o porcję pięknej muzyki, do 
której tęskni jak do słońca po zimie, ale 
też zachęca do udziału obietnicą przygo-
towywanych niespodzianek. 

Jakie na uczestników czekają w tym 
roku? Cóż… Tajemniczy Kot z pałaco-
wego dachu wymruczał, że przewidu-
je rozmaite zabawy w pełnym atrakcji 
parku. Zapraszamy zatem serdecznie do 
osobistego przybycia i poznania atmos-
fery festiwalu! Ponieważ głównymi wy-

konawcami będą dzieci, zatem i wśród 
publiczności nie może ich zabraknąć. 
Na koncerty wstęp jest wolny, a muzy-
ka rozbrzmiewać będzie również w oko-
licznym parku. 

Pokoncertowe zabawy dadzą z kolei 
znakomitą sposobność do nawiązywa-
nia nowych przyjaźni. 

Do zobaczenia na radosnym święcie, 
podczas którego, przyjemność z muzy-
kowania i obdarowywania muzyką słu-
chaczy znajdzie swe urzeczywistnienie.

~ Tomasz Łozowicki

Tytułowe słowa kryją letnie atrakcje Pałacu Jankowi-
ce, które przed nami. 13 lipca o godzinie 21.30 parko-
we przestrzenie przearanżowane będą na salę filmową. 

Wygodne miejsce, film na wielkim ekranie, oglądany po za-
chodzie słońca, wywołują emocje, które z pewnością na długo 
pozostaną w pamięci widzów. Moda na kina „pod chmurką” 
trwa w Polsce od ponad 10 lat – przejęliśmy ten pomysł od 
państw, w których takie letnie pokazy to już część tradycji. 
W ramach pierwszej, letniej projekcji zobaczymy „Bohemian 
Rhapsody”.

Kolejna atrakcja wymagać będzie od nas nie lada spostrze-
gawczości. Mobilny Pokój Zagadek – bo o nim mowa – który 
powstanie w jednej z pałacowych sal, to pomysł na wspólną 
zabawę z rodziną czy grupą przyjaciół. Escape Room (Po-
kój Zagadek) – przeniesiono ze świata komputerów do rze-
czywistości. Tu największym przeciwnikiem jest upływający, 

wyznaczony czas. Zmieszczenie się w jego limicie, to jedy-
na reguła, której trzeba się trzymać. Przygotowane zadania 
mają różny stopień trudności, a tegoroczna edycja nosi nazwę 
„Agent Śledczy”.

Mobilny Pokój Zagadek stanie w Pałacu Jankowice na trzy 
dni, w dniach 19-21 lipca. Od 24 czerwca Biuro Pałacu przyj-
muje zapisy (liczba miejsc ograniczona) na wejścia do Pokoju 
Zagadek pod numerem telefonu: 61 10 10 400. 

Na wszystkie atrakcje wstęp jest bezpłatny. Zapraszamy 
całe rodziny, grupy znajomych, przyjaciół – Pałac Jankowice 
czeka na wszystkich!

~ Tomasz Łozowicki

Mali Wykonawcy – Wielka Tradycja

Zagadki i kino
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Krótki przegląd majowych wyda-
rzeń kulturalnych w Bibliotece Pu-
blicznej w Tarnowie Podgórnym. 

76 tys. książek, audiobooki, książki obco-
języczne (angielskie, francuskie, niemiec-
kie, rosyjskie), książki z dużymi literami 
– to codzienna propozycja Biblioteki i Fi-
lii dla wszystkich zainteresowanych, któ-
rzy cenią sobie wolne chwile z książką.  
Ale Biblioteka to nie tylko książki, to 
również spotkania, prezentacje, warsz-
taty, różne formy zajęć literackich, li-
teracko-plastycznych czy aktorskich. 
To spotkania z pisarzami, dziennika-
rzami, reporterami, artystami, ilustrato-
rami, jednym słowem z ludźmi słowa. 
W ramach naszych cyklicznych spotkań 
zatytułowanych „Popołudnia z kultu-
rą” na zaproszenie Biblioteki spotkał się 
z czytelnikami w majowe popołudnie 
Mariusz Szczygieł – reporter, dzienni-
karz, pisarz, znawca Czech i autor ksią-
żek o Czechach, miłośnik czeskiej Pra-
gi, jeden z najpopularniejszych dzisiaj 
polskich reporterów. Jego książki nagra-
dzane, wyróżniane wydane zostały w 21 
krajach, a książkę „Gotland”, która zo-
stała nagrodzona i uznana za Europejską 
Książkę Roku 2009, przetłumaczono na 
19 języków. Mariusz Szczygieł to laure-

at Nike Czytelników, Dziennikarz Roku 
2013 w konkursie Grand Press, Nagrody 
Media Tory 2016, wyróżniony nagrodą 
Bene Merito (2014) za zasługi dla kultury 
polskiej za granicą i laureat wielu, wielu 
innych nagród i wyróżnień.

Temat majowego spotkania w Biblio-
tece z Mariuszem Szczygłem – „Kul-
tura czeska – moja laska nebeska, czyli 
wszystko o Czechach”, to prezentacja za-
skakujących dla Polaków zjawisk w kul-
turze czeskiej, to próba odpowiedzi na 
pytania dlaczego Czesi podnoszą zwy-
czajność do rangi sztuki, co składa się 
na kulturę popularną i kulturę wyższą, 
z czego śmieją się Czesi, co warto zwie-
dzić w Pradze, a także o różnicach miedzy 
krajami tak blisko sąsiadującymi ze sobą. 
O tym wszystkim można było dowiedzieć 
się na spotkaniu, a spotkanie z Mariuszem 
Szczygłem cieszyło się rewelacyjną fre-
kwencją.

W maju zorganizowaliśmy również 
spotkanie dla młodzieży szkolnej ze zna-
ną dziennikarką telewizyjną i radiową, 
publicystką, autorką książek dla dzieci 
i dorosłych Anną Dziewit-Meller, które 
poświęcone było jej książkom o wybit-
nych kobietach, jakie zapisały się w histo-
rii jako niezwykłe i wybitne postaci.

Również najmłodsi mieli okazję w maju 
spotkać się z popularnym autorem ksią-
żek dla dzieci i młodzieży, anglistą, tłu-
maczem, autorem słowników, laureatem 
Nagrody Literackiej im. Kornela Maku-
szyńskiego, im. Astrid Lindgren i wielu, 
wielu innych – Pawłem Beręsewiczem. 
Czytelnicy, w każdym wieku uwielbia-
ją jego książki za trafność spostrzeżeń 
i celny dowcip. A spotkania z autorem to 
interesujące wywiady, krótkie rozmów-
ki po angielsku z najmłodszymi uczest-
nikami spotkania. To na pewno ciekawa 
lekcja literacka, oczywiście zachęcają-
ca do czytania książek od najmłodszych 
lat. Hasło wszystkich propozycji Biblio-
teki jest niezmienne od lat, ma zachęcać 
do kontaktu ze słowem pisanym przez 
cały rok: „CZYTAM, BO TO DOBRA 
INWESTYCJA NA PRZYSZŁOŚĆ”. 
Tradycyjnie wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy codziennie do naszych 
placówek. Duży wybór NOWOŚCI, 
książki na wszystkie interesujące tematy, 
książki z różnych półek, z różnych dzia-
łów, literatura lżejsza, relaksująca oraz 
o tematyce poważnej, eseje, publicystyka, 
reportaże, literatura popularnonaukowa, 
jednym słowem książki dla wszystkich. 
 ~ I.B.

W GOK Sezam szykuje się letnia 
atrakcja dla dzieci, które  in-
teresują się szyciem – w lipcu 

przed nami półkolonie dla małych pro-
jektantów! Wystarczy spędzać sporo 
czasu na robótkach ręcznych, samo-
dzielnie próbować łączyć kawałki ma-
teriałów przy pomocy igły i nitki lub 
maszyny – wtedy warto podjąć kolej-
ny krok, aby rozwijać tę pasję podczas 
warsztatów, które Agnieszka Walczak 
przygotowała z myślą o najmłodszych.   

Podczas 5 dni kreatywnych warsztatów 
i twórczych projektów, dzieci, nauczą się 
podstawowych technik szycia, oswoją 
się z maszyną, owerlokiem, hafciarką, 

nauczą się poprawnego rozpoznawania 
i krojenia tkanin, nauczą się  projektowa-
nia napisu i haftowania przy pomocy haf-
ciarki, oraz stworzą według samodziel-
nego projektu workoplecak z haftem, 
maskotkę Tildy i torbę ekologiczną. 

Organizatorzy zapewniają profesjo-
nalną opiekę instruktora, tkaniny do 
szycia w cenie kursu, niezbędne akce-
soria i dodatki krawieckie, II śniadanie 
i napoje, a także ubezpieczenie NNW 

Warto pospieszyć się ze zgłoszeniami: 
grupy będą liczyć tylko 10 osób! Ter-
min zgłoszeń upływa 21.06.2019. Cena 
warsztatów to 350 zł. Zajęcia przezna-
czone są dla dzieci od 8 do 13 lat. 

TERMIN WARSZTATÓW:
1 – 5 lipca, Centrum Kultury Prze-

źmierowo  
8 – 12 lipca, GOK „SEZAM” Tar-

nowo Podgórne 
Zajęcia będą odbywać się codziennie 

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-
13.00.Zapisy i szczegółowe informacje: 
Agnieszka Walczak, tel. 604 768 279,  
e-mail: familyfashion@biuro.pl

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

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

Dni Gminy Tarnowo Podgórne 2019.
Gwiazdy: Cleo, Verius Manx&Kasia Stankiewicz
15,16 czerwca , sobota, niedziela. Park 700-lecia w Tarnowie Podgórnym 

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

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

Zabawy świętojańskie: ZPiT „Lusowiacy”
sobota, 22 czerwca godz. 20, podczas imprezy sołeckiej w Lusowie 
godz. 22 Pałac Jankowice / spektakl „Żywy ogień, żywa tradycja” podczas imprezy „Świętojanki”

Kino Zielone Oko: „Oddech”
niedziela, 23 czerwca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł 

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Paskudy. UglyDolls”
niedziela, 30 czerwca, godz. 12:30,  Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł

Kino Zielone Oko: „Tajemnice Joan”
niedziela, 30 czerwca, godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Lusowskie Spotkania Muzyczne: Ensemble del Passato
niedziela, 7 lipca, godz. 13, Kościół w Lusowie. Wstęp wolny

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

Warsztaty dla dzieci: igła, nitka i maszyna do szycia
01 - 05.07 - CK Przeźmierowo, 08 - 12.07 - DK w Tarnowie  Podgórnym
Zapisy: p. Agnieszka Walczak, tel. 604 768 279, e-mail: familyfashion@biuro.pl, cena: 350 zł

Warsztaty z Bricks4kidz
15 - 19 lipca, godz.8-16, CK Przeźmierowo, DK  w Tarnowie Podgórnym. Brak miejsc

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

Afisz
~ gok
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Muzyka na świeżym powietrzu w rodzinnej atmosfe-
rze i pięknym otoczeniu? To właśnie Edison Festi-
val – Taste The Music! Po sukcesie pierwszej edycji 

wraca on z kolejną odsłoną. 
20 i 21 lipca ponownie spotkamy się nad Jeziorem Kierskim, 

by cieszyć się latem i dźwiękami ulubionej muzyki. Podczas 
drugiej edycji festiwalu przy Hotelu Edison w Baranowie wy-
stąpią: Julia Pietrucha, Krzysztof Zalewski, O.S.T.R., Fisz 
Emade Tworzywo, Sorry Boys, Bitamina i wielu innych.

Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie tego, za co mo-
gliśmy polubić Edison Festival. Idea tej imprezy jest prosta: 
dostarczać muzyczne emocje, ale także tworzyć klimat, który 

pozwoli odpocząć z dala od zgiełku codzienności. Wszystko 
to przy pysznym jedzeniu typu street food i z atrakcjami dla 
wielbicieli muzyki w każdym wieku.      

20 - 21 lipca 2019 (sobota, niedziela), godz. 16.00
Hotel Edison, ul. Wypoczynkowa 60, Baranowo
Bilety na Edison Festival z 15% zniżką za okazaniem karty 

mieszkańca dostępne są w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Po-
znańska 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 Przeźmie-
rowo (ul. Ogrodowa 13a) od wt. do pt. w godz. 16-20. ~ SB

Local Beat reloaded – to nazwa projektu, w którym od 
28 do 30 czerwca weźmie udział młodzież z naszej 
Gminy. Zespół „Modraki”, który działa w nim z Jac-

kiem Hałasem i Katarzyną Jackowską, będzie współpracować 
z młodymi muzykami z Niemiec. 

Pomysł projektu w dwóch miejscach narodził się podczas 
rozmów z perkusistą Pelle Parr. We współpracy z Muzeum Al-
tranft w Brandenburgii i polskim partnerem znaleziono mu-
zyków ludowych, charakterystycznych dla danego regionu 
(kapele, zespoły tańca ludowego, perkusiści itp.). Dwóch nie-
mieckich i dwóch polskich muzyków będzie towarzyszyć mu-
zykom Brandenburskiej Orkiestry Państwowej podczas trzy-
dniowych warsztatów, które odbędą się jednocześnie w Polsce 
i Niemczech.

Pierwszego dnia uczestnikom warsztatów przedstawione 
zostaną różne utwory muzyczne z Polski i Niemiec, pozna-
ją oni historię i kulturę danego regionu. Poprzez połączenie 
internetowe obie grupy poznają się nawzajem. Podczas dru-
giego dnia warsztatów uczestnicy będą ćwiczyć wybraną pio-
senkę z instruktorami i stworzą jej oryginalną wersję. Strona 
niemiecka zajmie się sekwencjami rytmicznymi (instrumenty 
perkusyjne), strona polska będzie eksperymentować wokalnie. 

Pod koniec drugiego dnia obie grupy nagrają wyniki swoich 
eksperymentów muzycznych i wyślą je do drugiej grupy.

Trzeciego dnia grupy uzupełnią otrzymane materiały i par-
tie muzyczne. Śpiewacy dodadzą głosy wokalne do nagranych 
sekwencji rytmicznych, a perkusiści uzupełnią sekwencje ryt-
miczne w piosenkach, przysłanych im przez wokalistów. Na 
koniec powstaną dwie nowe wersje tradycyjnych utworów 
muzycznych, zarejestrowane na filmie wideo. Jeśli pozwolą 
na to ramy czasowe oraz możliwości techniczne zorganizowa-
ny zostanie wspólny koncert finałowy.

W roku 2019 tematem przewodnim warsztatów Branden-
burskiej Orkiestry Państwowej (która jest pomysłodawcą pro-
jektu) są „Obszary wiejskie jako warsztaty przyszłości (sieć 
cyfrowa pokonuje odległości)”. Celem są poszukiwania wyjąt-
kowych twórców ludowych w małych miejscowościach i po-
łączenie działań grup polskiej i niemieckiej podczas wspólne-
go muzykowania.

~ SB

Modraki współtworzą międzynarodowy projekt!

Lipcowe próbowanie muzyki
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17-19 maja w Kędzierzynie-Koźlu odbyły się XXI 
Mistrzostwa Polski, w których wystartowały na-
sze Mażoretki. W piątek wczesnym rankiem zwar-

te, gotowe i solidnie przygotowane przez Gabrielę Drewniak 
wyjechałyśmy z Tarnowa Podgórnego. Jeszcze tego samego 
dnia na scenie wystąpiła nasz koleżanka Marianna Czerwiń-
ska w swoim buławowym solo. W sobotni ranek zaprezento-
wałyśmy się w przemarszu ulicami miasta. Potem czekały nas 
ostatnie próby i poprawki przed występami na scenie. 

W niedzielę pełne emocji pokazałyśmy swój wdzięk i grację 
w tańcu z mażoretkami i pomponami. Dumnie reprezentując 
Gminę Tarnowo Podgórne zmierzyłyśmy się z 69 zespołami 
z różnych zakątków Polski. Konkurencja była ogromna i jury 
surowe. Z satysfakcją przyjęłyśmy informację o otrzymanej 
nominacji we wszystkich trzech konkurencjach na Mistrzo-
stwa Europy w Chorwacji. Dziękujemy za przygotowanie pani 
Gabrysi i pani Ilonie. To była świetna przygoda! 

~ Julia Szymaszyk 

Z biletem na Mistrzostwa Europy!

W czerwcowe popołudnie podczas zajęć grupy „Chra-
bąszczy” największa sala Gniazdka zamieniła się 
w najprawdziwsze laboratorium! Sprawczynią tej 

niecodziennej scenerii była mama jednej z dziewczynek z na-
szej grupy. Pani Małgosia pracuje jako laborantka i zgodziła 
się podzielić z dziećmi swoją fachową wiedzą. Dzięki temu 
Chrabąszcze miały okazję obserwować i przeprowadzić mini 
eksperymenty, poznać baaardzo trudne nazwy związków 
i mikstur chemicznych, obejrzeć akcesoria i naczynia labo-
ratoryjne, określać przy pomocy papierków wskaźnikowych 
wartość pH roztworów. Zaangażowani laboranci zadawali też 
sporo pytań dotyczących pracy chemika, np. czy wynalezio-
no już eliksir długowieczności lub czy udało się kiedyś pani 
Małgosi dokonać w pracy jakiegoś wielkiego odkrycia...? Ser-
decznie dziękujemy mamie Justynki za ciekawe spotkanie 
i poświęcony czas!

~ Kadra Gniazdka

„Gniazdko”- świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

Laboratorium w Gniazdku!

WZP.6721.9.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 225 oraz dla te-
renów przy ul. Poznańskiej położonych w Lusowie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 
r. poz. 1945 z  późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne 
Uchwały Nr X/155/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przystąpie-
nia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 225 oraz dla terenów przy ul. Poznań-
skiej położonych w Lusowie.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
115 (budynek A), pokój 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienio-
nej zmiany planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie 
do dnia 17 lipca 2019 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne. Klauzula RODO str. 49.
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Kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych poprzez 
rozwijanie w nich poczucia przynależności społecznej 
oraz budzenie świadomości narodowej były okazją do 

zapoznania dzieci z sylwetkami wybitnych Polaków, poprzez 
realizację różnych działalności przedszkola jak konkursu „Fla-
ga biało-czerwona” i projekt edukacyjny „Polskie miasta i ich 
sławni Polacy”. Przedszkolaki miały okazję wybrać się w „po-
dróż” po miastach Polski, by poznać ich zabytki, legendy oraz 
ich znanych mieszkańców. Dzieci poznały sylwetki sławnych 
Polaków takich jak Paweł Strzelecki, Marcin z Tours, Józef 
Hofmann, Jurek Owsiak, a także sami wcielili się w postacie 
jak: Robert Lewandowski, Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik, 
Jan Brzechwa, Maria Skłodowska-Curie. Przedstawienia były 
doskonałym materiałem do pogłębiania wiedzy przedszkola-
ków, a także okazją do rozwijania ich talentów aktorskich,  
wspierania ciekawości, aktywności przedszkolaków, a przede 
wszystkim budowania dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, 
technicznym i przyrodniczym. ~ Przedszkole

Przedszkole „Na Zielonym Wzgórzu” w Lusówku

Patriotyczny maj zagościł  
w przedszkolu na Zielonym Wzgórzu

W naszej szkole gościliśmy 13 uczniów i 2 nauczycie-
li z zaprzyjaźnionej szkoły Albertus-Magnus-Schu-
le z Hildesheim. Było to drugie spotkanie tej grupy. 

Wcześniej, we wrześniu ubiegłego roku, nasi uczniowie odwie-
dzili Hildesheim.

Wymiana to wspólna praca nad projektami, poznawanie kul-
tury, zwiedzanie i rekreacja, a co najważniejsze, nawiązywanie 
nowych przyjaźni oraz przełamywanie barier językowych i kul-
turowych. 

Program był bardzo intensywny: odwiedziliśmy Muzeum 
Rogala Marcińskiego, uczestniczyliśmy w warsztatach w Mu-
zeum Narodowym, bawiliśmy się na kręgielni MK Bowling, 
podziwialiśmy Poznań z tarasu widokowego Zamku Przemy-
sła, samodzielnie przygotowywaliśmy posiłek w Pizza Express, 
biegaliśmy w laserowym parku, szaleliśmy na Termach Mal-
tańskich, malowaliśmy pamiątkowe koszulki i rozegraliśmy in-
tegracyjny turniej badmintona. Uff! Sporo się działo! Aż trud-
no uwierzyć, że tyle wydarzyło się zaledwie w pięć dni. A to 
jeszcze nie koniec. Czwartkowe popołudnie i wieczór spędzili-
śmy w szkole... nuda? Wcale nie! Przy smakowitych potrawach 
z grilla, sałatkach i ciastach przygotowanych przez rodziców 
rozmowy toczyły się wartko, a czas na wspólnym śpiewaniu 
piosenek i tańcach płynął wyjątkowo szybko.

W piątkowy poranek trudno było się rozstać z nowymi przy-
jaciółmi... Dziękujemy Gminie Tarnowo Podgórne i Polsko-
-Niemieckiej Współpracy Młodzieży za współfinansowanie 
projektu. ~na

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Wymiana Polsko-Niemiecka



czerwiec 2019 | sąsiadka~czytaj |    35

~ edukacja

21 maja odbył się etap powiatowy przeglądu recyta-
torskiego „Wiosenne Przebudzenie” w Murowa-
nej Goślinie. Nasz recytator Jan Gawelski odniósł 

ogromny sukces. Zdobył zaszczytne II miejsce w finale XX 
edycji tego konkursu. Zaprezentował wiersz Danuty Wawiłow 
„Daktyle”. 

Serdecznie gratulujemy! ~ M.G.

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Mistrz wiosennej 
recytacji W maju uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „Zie-

lonej Szkole”. Kierunki były różnorodne od mo-
rza po góry, od wschodu na zachód, a nawet poza 

granice naszego państwa. Każda klasa według życzeń, po-
trzeb i preferencji. Niektórzy zwiedzali Warszawę, inni Ber-
lin, jeszcze inni Kraków. Jedna z grup wędrowała po górskich 
szlakach. Najbardziej liczni okazali się miłośnicy survivalu. 
Jedno jest pewne: wszyscy wrócili z plecakiem pełnym do-
świadczeń, wiedzy, wspomnień i dobrego humoru. Wspólny 
wyjazd to także doskonała okazja do integracji, wspólnych za-
baw oraz lekcja samodzielności. I zapewne przedsmak waka-
cyjnych wojaży, których życzymy wszystkim uczniom, rodzi-
com i nauczycielom.

~ K.B.

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Edukacja w terenie

Już po raz kolejny w Szkole Podstawowej im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Lusówku w maju obchodziliśmy Ty-
dzień Europejski. Tradycyjnie co roku z tej okazji utrwala-

my sobie na różne sposoby naszą wiedzę o Europie. 
W tym roku prym wiodły konkursy. Odbyły się dwa kon-

kursy języka niemieckiego, konkurs piosenki anglojęzycznej 
oraz quiz wiedzy o krajach europejskich. Młodsi uczniowie 
mogli się sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując krzyżówki. 
Napisaliśmy listy z pozdrowieniami z okazji Dnia Europej-
skiego do Parlamentu Europejskiego oraz naszych kolegów 
z różnych krajów naszego kontynentu. Teraz niecierpliwie 
czekamy na odpowiedzi. Szkoła została przyozdobiona fla-
gami i ciekawymi informacjami o Europie, a na lekcjach ję-
zyków obcych uczniowie przedstawiali prezentacje o wybra-
nych krajach.

Również przerwy międzylekcyjne przypominały o temacie 
przewodnim naszego przedsięwzięcia. Najciekawsza była prze-
rwa wtorkowa, kiedy przy akompaniamencie członków kółka 
muzycznego zaśpiewaliśmy wspólnie „Odę do radości”. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się również bajki w języku niemiec-
kim i angielskim oraz animacje o Unii Europejskiej.

Ostatniego dnia podsumowaliśmy nasze działania. Zostały 
wręczone nagrody i poznaliśmy wyniki kolejnego plebiscytu. 
Tym razem na ulubione miejsce w Europie. Wśród wielu cieka-
wych propozycji ulubionym miejscem naszych uczniów okazało 
się Podlasie. Bardzo nas cieszy, że dostrzeżone zostało piękno na-
szej ojczyzny i kolejny raz uczniowie „pochwalili swoje”.

Już docierają do nas pomysły na przyszłoroczną zabawę oraz 
propozycje pytań sondażowych – niektóre na pewno wykorzysta-
my. ~ Aldona Murawska

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Tydzień Europejski w Lusówku
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Rok 2019 został ustanowiony przez Senat RP rokiem 
matematyki. Z tego powodu wielu uczniów naszej 
szkoły chętnie wzięło udział w rozmaitych matema-

tycznych inicjatywach. 
W finale III Memoriału Urszuli Marciniak trzech czwartokla-

sistów rozwiązywało łamigłówki diagramowe. Konkurs odbył 
się na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Miłośnicy matematyki licznie uczestniczyli w konkursie Kan-
gur. Aż 19 uczniów odniosło sukces! Wynik bardzo dobry otrzy-
mali: Liliana Krynicka, Diego Kowalczyk i Mateusz Banaszak.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się akcja „Matematycz-
na czapeczka”. Głowy dzieci zdobiły czapki i kapelusiki o cha-
rakterze matematycznym. Na nakryciach głowy, poza liczbami, 
pojawiły się wzory matematyczne, figury, bryły, symbole oraz 
działania.

Na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM odbył się finał 
konkursu „Matematyka bez pamiętnika”, do którego zakwali-
fikowało się 157 uczniów z około 80 różnych szkół podstawo-
wych województwa wielkopolskiego. Naszą placówkę repre-
zentował uczeń klasy siódmej - Szymon Leda. Podczas finału 
konkursu można było wysłuchać prelekcji pt. „O trygonome-
trii”, którą wygłosiła pani Kinga Kolczyńska-Przybycień. 

Natomiast w Swarzędzu 3333 uczestników zmagało się z za-
daniami matematycznymi w ramach „Złotej Żaby”. Reprezen-
tant szkoły, Mateusz Banaszak z klasy ósmej, znalazł się w gro-
nie wyróżnionych! 

Naszym uczniom serdecznie gratulujemy sukcesów i życzy-
my powodzenia w następnych konkursach z matematyki – kró-
lowej nauk. ~ Romana Kostecka 

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Matematyczne sukcesy!

Hasłem kampanii Dnia Ziemi w 2019 r. brzmi „Chroń-
my nasze gatunki”. Na świecie Dzień Ziemi znany jest 
też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy 

Dzień Ziemi. To największe święto ekologiczne obchodzone 
od 1970 r. W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątko-
wane w 1990 r. Dzień ten ma na celu przede wszystkim przy-
pomnienie ludziom na całym świecie, jak ważna jest troska 
o środowisko naturalne. Święto ma zmusić do refleksji nad lo-
sem naszej planety. Wiele gatunków zwierząt i roślin zniknie, 
zanim dowiemy się o nich lub o korzyściach, jakie przynoszą 
naszej planecie.

Dzień Ziemi, obchodzony 22 kwietnia, to czas, kiedy ludzie 
na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że 
wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, 
aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyja-
ciółmi przyrody – ekologami i dbać o środowisko. Budzenie 
wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan śro-
dowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliż-
szego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacun-
ku do przyrody to główne cele tegorocznych obchodów Dnia 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

Moja ziemia – mój dom
Ziemi w Szkole Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej 
w Tarnowie Podgórnym. Ten dzień obchodziliśmy pod hasłem: 
MOJA ZIEMIA – MÓJ DOM. Odbyły się wystawy plaka-
tów pod hasłem: „Śmieci segregujemy – w zieleni żyjemy!”, 
„Dymy, spaliny, ścieki i góra śmieci Ziemię nam szpeci!”, „Ko-
deks Dobrego Mieszkańca Ziemi”, a także plakaty na temat za-
grożonych gatunków na Ziemi. Uczniowie klasy VIII A naszej 
szkoły przygotowali happening dla klas 1 – „Smutna Ziemia”, 
podczas którego wcielająca się w planetę Ziemię uczennica 
z wielkim smutkiem opowiadała, że nie daje sobie już rady z tą 
wielką górą różnych śmieci i poprosiła dzieci, żeby ją posprzą-
tały – dzieci uczyły się segregacji odpadów. Uczniowie z młod-
szych klas naszej szkoły przygotowały z zebranych przez siebie 
„darów natury” – kompozycje – „przyrodnicze obrazy”. Zwień-
czeniem Dnia Ziemi było wspólne zdrowe śniadanie przygoto-
wane przez uczniów klas: od V do VIII i uczniów gimnazjum. 
Nasi uczniowie bardzo aktywnie zaangażowali się w obchody 
„Dnia Ziemi”. Dzięki takim projektom dążymy do większego, 
bardziej świadomego dbania o nasze środowisko.

 ~ Renata Knaś
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Uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w wy-
jątkowym wydarzeniu – Dniach Bezpieczeństwa, czy-
li nietypowej praktycznej lekcji odpowiedzialnego 

i bezpiecznego zachowania się w najróżniejszych trudnych sy-
tuacjach życia codziennego. Celem tej oryginalnej inicjatywy 
było uświadomienie młodym ludziom zagrożeń czyhających 
w szczególności podczas dni wakacyjnej beztroski, ale również 
na co dzień. Ponadto dzieci uczyły się, jak zachować się tak, aby 
zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

Pierwszego dnia – 4 czerwca – zajęcia odbywały się na terenie 
szkoły, a uczniowie mieli okazję spotkać się z przedstawicielami 
czerech służb. Bardzo przydatne było spotkania z przedstawi-
cielami Straży Gminnej oraz Policji, którzy wygłosili prelekcję 
na temat odpowiedzialności karnej nieletnich oraz rozmawiali 
z dziećmi i młodzieżą na temat unikania niebezpiecznych sy-
tuacji w czasie wakacyjnym. Ponadto młodzi ludzie mieli nie-
powtarzalną szansę obejrzenia wyposażenia wozów strażackie-
go oraz karetki pogotowia. Szczególnie interesująca okazała się 
prezentacja strażaków z OSP Tarnowo Podgórne, którzy z pasją 
opowiadali o swojej codziennej pracy i połączyli pokaz sprzętu 
strażackiego z garścią bardzo przydatnych przestróg o tym, jak 
uniknąć zagrożeń, np.: zatrucia czadem lub zaprószenia ognia 
w domu. Najbardziej jednak widowiskowa była pozoracja wy-
padku komunikacyjnego, którą uczniowie mogli obejrzeć na 
boisku szkolnym. Scena była bardzo realistyczna – dwa wra-
ki samochodów, w których uwięzieni byli dwaj „poszkodowa-
ni”. Widownia zobaczyła w akcji Straż Pożarną, która wydobyła 
„ofiary” wypadku ze zniszczonych samochodów, służby ratow-
nicze udzielające pomocy oraz Policję zabezpieczającą miejsce 
wypadku.

Drugi dzień wydarzenia – 5 czerwca – okazał się jeszcze bar-
dziej emocjonujący, tym bardziej, że uczestnicy poszerzali swą 
wiedzę w malowniczym otoczeniu Jeziora Lusowskiego. Stra-

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Dni Bezpieczeństwa

żacy z OSP Tarnowo Podgórne zorganizowali dla młodzieży 
aktywną grę terenową. Oprócz tego odbyły się dwa warsztaty, 
dotyczące udzielania pierwszej pomocy w trudnych sytuacjach 
prowadzone przez przedstawicieli WOPR. Kulminacyjnym mo-
mentem dnia były prezentacje akcji ratowniczej w wodzie na Je-
ziorze Lusowskim, które uczniowie mogli obserwować z plaży.

Te dni były dla uczniów naszej szkoły doskonałą okazją do 
poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeń-
stwa w życiu codziennym i udzielania pierwszej pomocy. Dla 
młodzieży była to również oryginalna lekcja doradztwa zawo-
dowego – przedstawiciele każdej ze służb z zaangażowaniem 
opowiadali o swojej pracy.

Dziękujemy wszystkim służbom za ten wyjątkowo spędzo-
ny czas, a uczniom życzymy wspaniałych, a przede wszystkim 
bezpiecznych, wakacji. ~ Danuta Leśniewska

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców 
Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym udali się na 
jednodniową wycieczkę do Torunia. Wyjazd zorganizo-

wany był w ramach działalności koła matematycznego „Ślada-
mi matematyki». Opiekunami wycieczki były: Anna Gorońska 
oraz dyrektor Mirosława Przyłudzka-Moryl. Głównym punk-
tem wyjazdu była wizyta w Planetarium (w tym seans pt. „Ma-
krokosmos” oraz wystawy interaktywne Geodium oraz Baza 
Mars). Wszyscy przenieśliśmy się do odległej galaktyki i po-
znaliśmy tajemnice innych planet w układzie słonecznym.

Kolejnym punktem było odwiedzenie Żywego Muzeum Pier-
nika, gdzie robiliśmy własne pierniki. Mogliśmy mieć także 
przyjemność zobaczyć starodawne naczynia do wyrobu ciasta. 
Pod koniec naszego wyjazdu udaliśmy się na wspólne zwiedza-
nie Starówki. Fascynujące jest to, iż miasto Toruń znane jest na 
całym świecie właśnie ze słynnych toruńskich pierników. Wy-

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym 

Koło matematyczne w Toruniu
cieczkę spędziliśmy w bardzo miłej atmosferze i wszyscy świet-
nie się bawiliśmy. 

Z przyjemnością udamy się na kolejny wyjazd.
 ~ Agnieszka Gorzelana, Łucja Łuczak 1B/C
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Nasza szkoła gościła niemieckich uczniów i nauczycieli 
ze szkoły w Templinie. Wspólnie odwiedziliśmy po-
znańskie zakamarki, co dla wszystkich uczestników 

okazało się wspaniałą atrakcją. Realizując projekt, dofinanso-
wany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i Gmi-
nę Tarnowo Podgórne, odwiedziliśmy  m.in. stadion miejski. 
Odkryliśmy nowe miejsca, które na co dzień są zupełnie nie-
dostępne. Nawet my, mieszkający niespełna 30 kilometrów od 
miasta, poznaliśmy Poznań z innej strony, nie rynkowej, a tury-
stycznej. Ze strony, z której wcześniej było nam niemalże obce. 

Odwiedziliśmy także urokliwe miasto Wrocław, które nieste-
ty przywitało nas ulewnym deszczem. Szczęście w nieszczęściu, 
ukryliśmy się w przyjemnej pierogarni spędzając popołudnie 
z uśmiechem na twarzy, poznając się wzajemnie i próbując pol-
skiej kuchni. Z każdym dniem rosła więź, nie tylko z gośćmi 
z zagranicy, ale i z osobami z naszego, szkolnego otoczenia. 
Poznawaliśmy osoby, które spotykamy na co dzień na koryta-

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Kolejna wizyta niemieckich uczniów
rzu czy w autobusie, a nigdy nie zamieniliśmy z nimi nawet sło-
wa. Mimo wielu różnic, znaleźliśmy tematy do długich rozmów. 
Projekt pozwolił nam odkryć nowe oblicze nauki języka, oblicze 
praktyczne, które naprawdę pozwala nawiązać kontakt z ludź-
mi. Wielu z nas, biorących udział w minionym projekcie podję-
łoby bez wahania tę samą decyzję drugi raz. 

~ Joanna Flaum, II C
Moje wrażenia z wycieczki są jak najbardziej pozytywne. Go-

ście okazali się bardzo życzliwi i mili. Nauczyłem się wielu no-
wych rzeczy, takich jak: praca w grupach, a o języku angiel-
skim nie wspominam.

~ Szymon Tylczynski I B/C
Udział w wymianie był bardzo interesującym doświadcze-

niem. Pozwolił mi na złamanie bariery językowej oraz na po-
znanie nowych przyjaciół.

~ Angelika Krygier II B
Wymiana z uczniami z zagranicznej szkoły jest świetną oka-

zją do poznania nowych ludzi i podszlifowania języków obcych. 
Z przyjemnością wziąłbym udział w podobnym projekcie raz 
jeszcze. Polecam gorąco każdemu.

~ Jan Wylegała I B/C
Ogółem bardzo mi się podobało. Było warto poznać nowych 

ludzi z innego kraju i zintegrować się ze znanymi nam osobami. 
Będę bardzo miło wspominać ten czas.

~ Jakub Borkowski II B
Jestem bardzo zadowolona. Bałam się, że się nie dogadam 

z Niemcami, ale okazali się nadzwyczaj pozytywni. 
~ Martyna Radowicz I A

Fantastyczne doświadczenie, możliwość poznania innych 
kultur (np. mój gość nie jadł śniadania). Mogłem wykorzystać 
znajomość języka niemieckiego w realnej sytuacji. 

~ Jędrzej Galus I A

Ranking 
Sołectw Gminy

Do zakończenia zmagań w ra-
mach XV edycji Rankingu So-
łectw Gminy Tarnowo Podgór-

ne pozostały już tylko trzy konkurencje. 
Pierwsza z nich to turniej sołectw w siat-
kówce plażowej, który zostanie rozegra-
ny 23 czerwca na plaży w Lusowie. Ko-
lejny turniej w piłce nożnej odbędzie 
się 30 czerwca na boisku zewnętrznym 
przy hali OSiR w Baranowie. Tradycyj-
nie na zakończenie sołeckich zmagań 
odbędzie się finał podczas tegorocznych 
Dni Przeźmierowa (7 września). For-
muła finału będzie taka jak w ubiegłym 
roku. Dokładne konkurencje wchodzą-
ce w skład turnieju Wymiataczy zosta-
ną podane w regulaminie dostępnym na 
stronie WWW.osir.pl   ~ Ania Lis

Reprezentacja sołectwa Lusówko 
zwyciężyła w Turnieju Sołectw 
w Spinnningu. Zawodnicy przez 

14 min. (2x7 min.) pokonali łącznie dy-

stans 25,5 km. Drugie miejsce zajęło so-
łectwo Tarnowo Podgórne, które prze-
jechało 25,2 km, a trzecie Jankowice 
z dystansem 23,4. Miejsca 4-10 zajęły 
kolejno: Przeźmierowo (23 km), Wyso-
gotowo (22,8), Sady (22,4), Góra (21,9), 
Lusowo (21,7), Baranowo (21,4), Siero-
sław (21,3).

W sołeckiej klasyfikacji po siedmiu 
konkurencjach na prowadzeniu jest So-
łectwo Tarnowo Podgórne (101 pkt.). 
Miejsca 2-15 zajmują kolejno: Prze-
źmierowo (95), Lusówko (87), Barano-
wo (83), Sady (82), Lusowo (73), Siero-
sław (47), Batorowo (45), Wysogotowo 
(43), Jankowice (35), Rumianek (27), 
Chyby (20), Góra (18), Ceradz Kościel-
ny (17), Kokoszczyn (16). 

~ Ania Lis

Spinning sołectw
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Rollercoaster na austriackim torze
W dniach 16-19 maja w II RUNDZIE KIA PLATI-

NIUM CUP tym razem rozgrywanej na słynnym 
austriackim torze F1 RED BULL RING wystarto-

wał młody mieszkaniec naszej Gminy Filip Zagórski. Podczas 
pierwszej części zwanej Q1 uzyskał 9. wynik. Druga część Q2 
– miejsce 8. W ostatniej Q3, gdzie jedzie już tylko najlepsza 
dziesiątka, zajął bardzo wysokie 4 miejsce (strata do trzeciego 
zawodnika, ubiegłorocznego zwycięzcy całej edycji, wynosiła 
tylko 0.005 s).

Pierwszy niedzielny wyścig finałowy rozgrywany przy 
pięknej słonecznej pogodzie dostarczył bardzo dużo emocji. 
Po dobrym starcie już na trzecim okrążeniu Filip wskoczył 
na trzecie miejsce. Po kolejnych dwóch był już drugi i rozpo-
czął pogoń za liderem, do którego tracił na ten moment już 2 
sek. Na siódmym okrążeniu dogonił go, ustanawiając rekord 
okrążenia całego weekendu wyścigowego. Wyścig układał 
się znakomicie, przewaga prowadzącej dwójki rosła, Filip na 
wszystkich prostych pchał lidera wykorzystując jazdę w tu-
nelu i swoją większą prędkość. Niestety na kolejnym okrą-
żeniu węgierski kierowca Istwan Bernula uległ poważnemu 
wypadkowi, przez co na torze pojawił się SAFETY CAR. Na-
stąpiła neutralizacja czasowa i wszyscy zawodnicy jadąc za 
nim przygotowali się do restartu, który nastąpił po usunięciu 
uszkodzonego auta Bernuli dosłownie na ostatnim okrążeniu. 
Po wznowieniu wyścigu zawodnicy jechali bardzo blisko sie-
bie i na trzy zakręty przed metą Filip zaatakował lidera wy-
ścigu, a po udanym ataku objął prowadzenie. Radość była tak 
wielka, że nastąpiła chwila dekoncentracij i w ostatnim zakrę-
cie przed metą wyścigu Filip zostawił miejsce na „pół“ samo-
chodu, co wystarczyło, by dwoma kołami po trawie wcisnął 
mu się zawodnik jadący bezpośrednio za nim. W całym tym 
zamieszaniu został jeszcze uderzony w tył auta, co wyrzuci-
ło go na zewnętrzną i stracił kolejne dwie pozycje. Czwarte 

miejsce na mecie wyścigu, choć było bardzo dobrym wyni-
kiem, pozostawiło wielki niedosyt. Zwycięstwo było napraw-
dę bardzo blisko i tylko brak doświadczenia, dekoncentracja 
po objęciu prowadzenia i mały błąd pozbawił Filipa podium 
na mecie wyścigu.

Na osłodę pozostał puchar i 5 punktów premii za najlepszy 
czas wyścigu.

Drugi niedzielny wyścig to również wielkie emocje i to już 
na polach przedstartowych, gdzie na dziesięć minut przed star-
tem po prostu zaczęło padać.... Mieliśmy tylko pięć minut na 
podjęcie decyzji i wymianę kół na deszczowe. Decyzja nie 
była łatwa, gdyż tor był bardzo rozgrzany i gdyby przestało pa-
dać szybko zacząłby przesychać. Zaryzykowaliśmy... zakłada-
jąc „pełne deszcze” i licząc, że nie przestanie padać. Początek 
wyścigu ułożył się dla nas znakomicie, a atomowy start Filipa 
plus padający deszcz pozwoliły objąć prowadzenie w wyścigu. 
Niestety podczas walki auto Filipa wypadło poza tor i gdy 
udało mu się powrócić z pułapki żwirowej był już dziesiąty. 
Następne okrążenia wyścigu to pogoń za rywalami i odbijanie 
kolejnych pozycji, niestety deszcz również przestawał padać 
i zaczęliśmy trochę tracić tempo wyścigowe. Ostatecznie na 
mecie wyścigu po zaciętej walce Filip zajął 7 miejsce.

ROLLERCOASTER – tak jednym słowem można opisać to, 
co wydarzyło się podczas tego weekendu wyścigowego. Tem-
po wyścigowe, bardzo dobra jazda Filipa, dobrze ustawione 
auto – to wszystko naprawdę pokazało, że jesteśmy już bardzo 
blisko czołówki, a jedyne czego nam zabrakło na tym pozio-
mie rozgrywek to doświadczenie i odrobina więcej szczęścia. 
(zwłaszcza przy pojawieniu się SAFETY CAR-a).

Po dwóch rundach na Hungaroringu i Red Bull Ringu awan-
sowaliśmy na 6 miejsce w klasyfikacji generalnej PUCHARU 
KIA PLATINIUM CUP.

~ Tomasz Zagórski
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25 maja na terenie Tarnowskich Term odbyły się trzy 
turnieje szachowe nad którymi honorowy patronat 
objął Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka. 

Gościnne progi tarnowskiego aquaparku przyjęły ponad 110 
szachistek i szachistów w różnym wieku, zarówno z Gminy 
Tarnowo Podgórne, jak i spoza naszych okolic. Najmłodszy 
zawodnik miał prawie 6 lat, a i kilku seniorów powyżej 60 lat 
można było także spotkać. 

Przed południem przeprowadzono dwa turnieje. W pierw-
szym wystartowali sami młodzi zawodnicy, chcący uzyskać 
swoje pierwsze kategorie szachowe.  Po 6 rundach  i kliku go-
dzinach intensywnego wysiłku gry aż 20 zawodnikom udało 
się ten cel osiągnąć. Gratulujemy! Zwycięzcą został Wojtek 
Witczak, a najlepszą z dziewcząt okazała się Dominika Surma 
z Lusowa.

W drugiej grupie, otwartej dla wszystkich, rozegrano 9 rund 
z tempem 10’+4’’ na ruch. Koncentracja, doświadczenie i do-
bre przygotowanie nieco starszych zawodników nie pozwo-
liło w tym turnieju wygrać juniorom. Zwycięzcą okazał się 
Grzegorz Huchwajda, zawodnik klubu KS Korona Zakrzewo, 
współorganizatora wszystkich turniejów. Najlepszym z junio-
rów był Kornel Garwacki, który zajął 4 miejsce zdobywając 6 
pkt. na 9 możliwych.  

Czas oczekiwania na wręczenie pucharów zwycięzcom 
oraz nagrody umiliła mieszkanka naszej Gminy, utytułowana 
wieloma medalami i sukcesami – Julka Kucemba. Jej występ 
układania speed-stacksów (szybkich kubków) w rytm żywio-
łowej muzyki oklaskiwali zarówno szachiści, jak i ich rodzice 
oraz… personel wspaniałej kuchni (która w przerwie zawo-
dów serwowała zawodnikom przepyszne zupy).

O 16.00 rozpoczął się turniej szachów błyskawicznych zgło-
szony do FIDE – Międzynarodowej Federacji Gry w Szachy. 
Wzięło w nim udział kilka gwiazd: Arcymistrzyni WGM Klau-
dia Kulon (która m.in. w 2017 roku razem z drużyną kobiecą 
zdobyła srebrny medal olimpijski w szachach, od trzech lat 
jest niepokonaną mistrzynią Polski w blitzu), 3-krotny mistrz 
Polski w swojej kategorii – Mateusz Różański (9-latek) czy 
Jerzy Kot – mulimedalista, mistrz Fide. Turniej Blitza sędzio-
wała również uznana IA Magdalena Judek (sędzia klasy mię-
dzynarodowej i działaczka szachowa). Turniej liczył 14 rund, 

Arcymistrzyni wytrzymała presję pretendentki i wygra-
ła cały turniej oddając tylko jedno zwycięstwo drugiemu na 
podium Michałowi Mazurkiewiczowi. Trzecie miejsce zajął 
Krzysztof Raczyński. Najlepszym z Gminy Tarnowo Podgór-
ne na V miejscu okazał się Karol Michalski. Wszystkim ser-
decznie gratulujemy!

Nasz turniej miał także wymiar odpowiedzialności społecz-
nej stowarzyszenia, gdyż wsparliśmy osoby, które nie mogą 
grać w szachy, bo tak zadecydował los – po turnieju wspar-
liśmy darowizną z wpisowego Stowarzyszenie Osób Nie-
pełnosprawnych TARSON z Gminy Tarnowo Podgórne. Po-
nadto pomiędzy partiami z głośników słychać było muzykę 
Moniuszki; w ten sposób organizator uczcił 200-lecie urodzin 
kompozytora (w całej Polsce trwają obchody roku moniusz-
kowskiego). Dodatkowo w ramach projektu #Szachynaświe-
cie w Pałacu w Jankowicach pojawiła się wystawa szachów 
i zegarów z różnych zakątków świata będących w posiadaniu 
członków sekscji szachowej KS Korona Zakrzewo („Królew-
skie miejsce – królewska gra”). 

Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane przez 
Eneę Oświetlenie, Gminę Tarnowo Podgórne, Tarnowskie 
Termy, Terravitę, Schattdecor, Księgarnię Tarnowo Podgórne, 
Pałac Jaśminowy w Batorowie, Tarnowskie SPA Natura, Cen-
trum Edukacyjne Łamigłówka w Suchym Lesie i sklep „Pereł-
ka” z Tarnowa Podgórnego.

Dziękujemy tym, którzy przyczynili się do sukcesu tego 
przedsięwzięcia, w szczególności sponsorowi głównemu – fir-
mie Enea Oświetlenie oraz Gminie Tarnowo Podgórne. Mamy 
nadzieję spotkać się za rok i sprostać oczekiwaniom kilku 
z uczestników czyli rozegrać szachy na wodzie. Do zobacze-
nia w przyszłym roku!

~ Sylwia Gać-Mytych
Wicedyrektor Turnieju Szachowego

Szachy na Termach
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2 czerwca na terenie Tarnowskich Term odbył się I turniej 
eliminacyjny III Grand Prix Gminy Tarnowo Podgórne 
w Siatkówce Plażowej. W piekielnie wysokich tempe-

raturach do rywalizacji stanęły 24 drużyny, zarówno z Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, jak i z całej Wielkopolski oraz sąsied-
nich województw, walcząc o awans do Wielkiego Finału oraz 
o Puchar ufundowany przez Prezes Tarnowskich Term Anitę  
Stellmaszyk.  

Sensacyjnie zwyciężyła para kadetów Kamil Małecki 
z Kwilcza i Jędrzej Bąkiewicz z Wschowej, którzy pokonali 
w finale parę gospodarzy, faworytów turnieju Tarnovia Tar-
nowskie Termy Beach Volleyball Team, w składzie Tomasz 
Kotecki i Tomasz Jaroszczak. Trzecie miejsce przypadło parze 
Mateusz Wołowicz/Mikołaj Głowacki z Bydgoszczy po wy-
granej z parą z Wrześni Adam Józefczak/Przemysław Lisiecki. 

Awans do wielkiego finału, który odbędzie się w dniu 16 
czerwca  na plaży w Lusowie, zapewniło sobie 8 najlepszych 
drużyn. Drugi turniej eliminacyjny odbył się tydzień później, 
9 czerwca, w Tarnowie Podgórnym na ul. Ogrodowej 4 u Soł-
tysa Tarnowa Podgórnego. Zwycięzcom gratulujemy i za-
praszamy na kolejną dawkę emocji w  następnych turniejach 
Grand Prix. 

~ sport

III Grand Prix w Siatkówce Plażowej

Klasyfikacja końcowa:
I   - Kamil Małecki/Jędrzej Bąkiewicz
II   - Tomasz Kotecki/Tomasz Jaroszczak
III  - Mateusz Wołowicz/Mikołaj Głowacki
IV  - Adam Józefczak/Przemysław Lisiecki
V-VI  -  Denys Marchenko/Mateusz Kiersznicki,  

Bogdan Jurant/Oskar Bartkowski
VII-VIII  -  Mateusz Matysiak/Bartosz Czerniak, 

Łukasz Obarski/Roman Pilch

II Turniej Eliminacyjny w siatkówce plażowej katego-
rii OPEN o Puchar Sołtysa Tarnowa Podgórnego Pio-
tra Owczarza odbył się 9 czerwca na boisku sołeckim 

zlokalizowanym przy ul. Ogrodowej w Tarnowie Podgórnym. 
Rozegrane mecze były częścią rozgrywek III Grand Prix Gmi-
ny Tarnowo Podgórne w Siatkówce Plażowej o puchar Wójta 
Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki. 

W blasku promieni słonecznych rywalizowało 16 drużyn, 
z czego do finału awansowało pierwszych 6 zespołów. Mecz 
finałowy był dla widzów prawdziwą ucztą z uwagi na niesa-
mowitą grę, czego dowodem były gromkie brawa podczas po-
szczególnych akcji zespołów. Puchar zdobyła para w składzie 
Adam Lorenc i Mateusz Podborączyński z miejscowości Żary/
Kędzierzyn Koźle. Miejsce drugie na podium zajęła drużyna 
Mateusza Ostrowskiego i Pawła Jaroszczaka z Poznania, na-
tomiast trzecie miejsce wywalczyli Szymon Bułkowski i Woj-
ciech Paniączyk z Poznania.  

Gospodarzem turnieju a także fundatorem nagród i pucha-
rów była Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego. Serdeczne gra-
tulacje dla wszystkich rozgrywających, którzy tego dnia do-
starczyli mieszkańcom nie lada ucztę z tej dziedziny sportu.

~Barbara Przyjemska
Sołectwo Tarnowo Podgórne, Fot. Nikola Wypuszcz

I Turniej eliminacyjny II Turniej eliminacyjny
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W sobotę, 8 czerwca, Lusowo po raz szósty gościło 
zawodników uczestniczących w Triathlonie Lwa.  
Na dwóch dystansach indywidualnych, w szta-

fetach oraz w Aquathlonie dzieci i młodzieży wystartowało 
łącznie blisko 700 osób. Warto podkreślić, że zawody po raz 
pierwszy odbyły się w formule rolling-start (start ze stref cza-
sowych, w kilkuosobowych grupach), co istotnie wpłynęło na 
komfort pierwszej triathlonowej konkurencji. 

Edycja 2019 odbyła się w sprzyjających warunkach – mimo 
prognozowanej burzy, zawodnicy nie borykali się z deszczem, 
nie było też upału, a całym zawodom towarzyszył przyjemny, 
choć momentami nieco utrudniający rywalizację wiatr. 

Pierwszą konkurencją był Aquathlon dzieci i młodzieży ro-
zegrany na dwóch dystansach: 200 m pływania + 1 km bie-
gu oraz 475 m pływania + 2 km biegu. W zawodach wzięło 
udział 57 młodych sportowców, wśród których wyróżniającą 
się była najszybsza zawodniczka krótszej trasy – Malwina Mi-
kołajczak. Zawodniczka KS UAM Triathlon Poznań dobiegła 
do mety jako pierwsza pokonując klubowego kolegę – Kacpra 
Ferchmina. 

Drugą konkurencją była rywalizacja dorosłych na dystan-
sie 1/8 IRONMAN (475 m pływania, 22,5  km jazdy na ro-
werze i 5,2 km biegu). Zwycięstwo odniósł Robert Czysz 
z KM Sport Pro Team, z czasem 1:05:44, drugie miejsce za-
jął Kuba Kowalski reprezentujący UKS G-8 Bielany Warsza-
wa - 1:06:07, a trzeci był Robert Filipiak (Marcinek Triathlon 
Team) - 1:06:25.

Wśród kobiet najlepszą okazała się Joanna Woźniak z KS 
IRONMAN Prodmar Szczecin – 1:12:16, druga była Agata 
Zachwieja z GTT Diament Gniezno – 1:17:19, a trzecią lo-
katę wywalczyła Magdalena Wiśniewska (Kuźnia Triathlonu) 
– 1:18:09.

Do mety dotarło 257 zawodników startujących indywidual-
nie, a także 11 sztafet, spośród których najszybszą okazała się 
drużyna Zgrupka Team (czas 1:18:55).

Drugim dystansem rozgrywanym podczas Triathlonu Lwa 
był 1/4 IM (950 m pływania, 45 km jazdy na rowerze i 10,5 
km biegu). Zawodnicy ruszyli na trasę o godzinie 13:30, kiedy 
termometry wskazywały kilka stopni więcej niż w trakcie ry-
walizacji 1/8 IM. Zwycięstwo odniósł Konrad Imianowski re-
prezentujący Klub Sportowy Kasztelanka MMS TEAM TRIA-
THLON. Jego czas to 2:08:19.

- Tak naprawdę pewien zwycięstwa byłem dopiero na koń-
cówce biegu. Mój rywal był bardzo mocny na rowerze, a moja 

przewag nie była duża, zatem miałem świadomość, że nie 
mogę w żadnym momencie odpuścić. Było ciężko – mówił 
na mecie zwycięzca 1/4 IM, czwarty zawodnik rozegranego 
przed tygodniem Triathlonu Sieraków.

Drugie miejsce wywalczył Adam Jaroniec z Trienergy – 
2:09:21, a trzeci był Michał Kutkowski (zmierz-nie-szacuj.pl) 
- 2:14:23. 

Rywalizacja kobiet przebiegała pod dyktando najlepszej 
również przed rokiem – Urszuli Kafarskiej (SKS Oborniki). Jej 
dzisiejszy wynik to 2:23:19. Drugie miejsce zajęła Agnieszka 
Pelc-Wanielista (KB Maniac Poznań) – 2:38:29, a jako trzecia 
linię mety minęła Joanna Wasielak – 2:39:10.

Dystans 1/4 IM ukończyło 242 zawodników, a także 31 szta-
fet. Najlepszą drużyną został zespół PKS Cebula, który dotarł 
do mety przed pierwszym zawodnikiem startującym indywi-
dualnie (czas sztafety to 2:02:25). 

W zawodach najważniejszą rolę odegrali oczywiście triath-
loniści, ale warto podkreślić zaangażowanie i doping kibiców. 
Wielu z nich uczestniczyło w Triathlonie Lwa po raz kolejny. 

Warto wspomnieć o dodatkowej inicjatywie – Triathlonie 
dla osób niepełnosprawnych, w którym startowali podopiecz-
ni Stowarzyszenia TARSON z Tarnowa Podgórnego. Dwu-
dziestu wspaniałych sportowców pokazało, że chcieć to móc, 
a ograniczenia są tylko w głowie! 

Organizatorem imprezy jest Fundacja Bieg Lwa. Impreza 
jest współfinansowana przez Gminę Tarnowo Podgórne. Wię-
cej informacji znajduje się na stronie www.triathlonlwa.pl

~ Justyna Grzywaczewska

~ sport

Święto triathlonu w Lusowie
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W niedzielę, 9 czerwca, odbył się organizowany przez 
TKS KROS Tarnowo Podgórne Rodzinny Piknik 
Tenisowy. Uczestnikami pikniku były dzieci grające 

w klubie wraz z całymi rodzinami. Aktywnie do wspólnej za-
bawy na kortach przystąpiło około 80 osób, a dodatkowo spora 
część gości kibicowała na trybunach. Wszyscy zostali podziele-
ni na 4 drużyny, w których zmagali się zarówno w sportowych, 
jak i wodnych konkurencjach. Następną częścią rywalizacji był 
deblowy turniej tenisowy, w którym na 12 minikortach jedno-
cześnie grała rekordowa ilość osób, bo aż 48! Młodsze dzieci 
wykonywały w tym czasie zadaniowy tor przeszkód zakończo-
ny poszukiwaniem skrzyni skarbów. Następnie odbyło się roz-
danie upominków dla wszystkich przybyłych dzieci oraz nagro-
dzenie reprezentantów klubu, którzy brali udział z sukcesami 
w turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich. Impreza odbyła 
się w Country Parku w Gaju Wielkim. ~ na

W dniach 1 i 2 czerwca nasza klubowa drużyna TKS 
KROS Tarnowo Podgórne po zaciętej dwudniowej 
rywalizacj zajęła IV miejsce w półfinale rozgrywek 

ogólnopolskiej TALENTIADY, odbywających się na kortach 
AZS Poznań. Do rywalizacji przystapilo 12 zespołów, które 
przeszły eliminacje w swoich województwach. 

Talentiada to drużynowe zawody do lat 10. Drużyny tworzą 
3 dziewczyny i 3 chłopców. Puchary i medale wręczała dzie-
ciom Magdalena Linette, która przyjechała prosto z turnieju 
wielkoszlemowowego Roland Garros, gdzie rozegrała wyrów-
nany mecz z trzecią zawodniczką na świecie Simoną Halep. 
Warto dodać, że czwarty rok z rzędu udaje naszym reprezen-
tantom zakwalifikować do ogólnopolskiego finału. W dniach 
15-16 czerwca 16 najlepszych drużyn z całej Polski zmierzy 
się w finale w Radomiu.

Jesteśmy dumni z naszej drużyny HEROSÓW, która wystą-
piła w składzie: Natalia Maćkowiak, Jadwiga Panas, Wanda 
Kuszak, Aleks Mikołajczak, Jakub Cieplicki i Szymon Pietru-
czuk. ~ na

Rodzinnie na pikniku tenisowym

HEROSI TKS KROS 
Tarnowo Podgórne Trzecie miejsce w Pucharze Polski w triathlonie, które 

zajął Wojciech Guranowski, jest największym dotych-
czasowym sukcesem w historii Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Lusowo. Zawody rozegrano 2 czerwca w Grodzi-
sku Mazowieckim. 

Pierwsi na starcie dystansu SuperSprint (0,4-10-2,5) sta-
nęli młodzicy. Reprezentanci UKS Lusowo – Michał Pi-
sanko i Wojciech Guranowski po dobrym pływaniu wyszli 
z wody na czole stawki. Po błyskawicznej zmianie ruszy-
li na etap kolarski, który ukończyli w drugiej grupie. Po za-
ciętej walce na etapie biegowym Wojciech przekroczył linię 
mety jako trzeci, wygrywając z Michałem różnicą 8 sekund. 
Do drugiego miejsca zabrakło mu zaledwie 20 sekund. 
Z dobrej strony zaprezentowali się pozostali zawodnicy teamu 
z Lusowa: Ula Sołtysiak, Adam Szymczak, Jan Łuczki, Julian 
Kuźmy oraz Igor Wieczorkiewicz. 

Po wyścigu młodzików przyszedł czas na start juniorów 
młodszych. Dla wszystkich był to debiut na dystansie SPRINT 
(0,750-20-5). Bardzo dobre rezultaty uzyskali Tymon Ma-
choński, Adam Łuczki, Julian Sokołowskiego i Zosia Sołty-
siak.  ~ Ania Lis

Największy sukces
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~ sport

Zapraszamy na III Rundę Mistrzostw Polski, Pucha-
ru Polski Super Enduro Husqvarna Poznań Tarnowo 
Podgórne, która odbędzie się 6 lipca na torze w Ru-

mianku.
Zawody na stałe wpisały się w kalendarz Polskiego Związ-

ku Motorowego i całego cyklu Super Enduro. – Dołożyliśmy 
wszelkich starań, aby organizacja zawodów w Rumianku zo-
stała zapamiętana – zapewniają organizatorzy. – Poprzecz-
ka w tym roku postawiliśmy sobie jeszcze wyżej, chcemy do-
starczyć Wam emocji o widowiska na najwyższym poziomie. 
A zawodnicy – czołówka! 

Poza wyścigiem na scenie głównej zmodernizowane-
go toru pojawią się nowe przeszkody. Będzie można wziąć 
udział w Biegu Kibica, w którym przewidziane są upominki. 
Na miejscu będą również foodtracki dla tych którzy zgłod-
nieją. ~ enduro

Jakub Cwojdziński z OSiR Vector Tarnowo Podgórne 
w parze z Szymonem Koszem (KS Pilica Tomaszów Ma-
zowiecki) w  konkurencji tandemów wywalczyli brązo-

wy medal Mistrzostw Świata U18 w kręglarstwie klasycz-
nym. Zawody odbyły się w czeskiej miejscowości Rokycany 
w dniach 9-15 maja. 

Pofruną motocykle

Medal Mistrzostw 
Świata

Coroczny Puchar Alfy Vector koń-
czy cykl pięciu turniejów Grand 
Prix Polski w kręglarstwie kla-

sycznym. W tegorocznych zawodach 
trwających od 10 do 12 maja wystarto-
wało 77 osób.

Zwyciężczynią tegorocznej 24. Edycji 
Pucharu w kategorii kobiet została Bar-
bara Gandecka z OSiR Vector Tarnowo 
Podgórne. Na drugim stopniu Podium 
stanęła Liwia Strzelczak (Alfa Vector), 
a na trzecim Agata Banaszak (Czarna 
Kula Poznań).  

W kat. mężczyzn triumfował Michał 
Grędziak z Alfy Vector Tarnowo Podgór-
ne. Drugie miejsce zajął Jakub Osiewicz 

(Start Gostyń), a trzecie Tomasz Masłow-
ski (Alfa Vector Tarnowo Podgórne).

Klasyfikację generalną Grand Prix 
Polski kobiet wygrała Liwia Strzelczak. 
Na drugim miejscu uplasowała się Bar-
bara Gandecka a trzecim Agata Bana-
szak. Wśród mężczyzn zwyciężył Bar-
tosz Krug (Dziewiątka Amica Wronki). 
Drugim zawodnikiem GPP został Ma-
teusz Goździk (Pilica Tomaszów Mazo-
wiecki), a trzecim Jakub Osiewicz.

Zawody rozegrano w kręgielni Vector 
w Tarnowie Podgórnym. ~ Ania Lis

Puchar Alfy Vector 
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~ sport

Na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, a dokładnie w Lusówku mieszka brązo-
wa medalistka mistrzostw Europy U23 we florecie i szpadzie kobiet – Kata-
rzyna Lachman. Razem z koleżankami z drużyny reprezentacji Polski  wy-

walczyła brąz w kat. senior po zwycięstwie w meczu z Włoszkami. Zawody odbyły 
się 1 czerwca w bułgarskiej miejscowości Płowdiw.

Tydzień wcześniej siostry Lachman – Katarzyna i Antonina, reprezentując barwy 
AZS AWF Poznań, wywalczyły medale Mistrzostw Polski we florecie. Zawody ro-
zegrano 25 i 26 maja w Poznaniu. 

W sobotę brązowy medal w kat. Senior wywalczyła Katarzyna, a w niedzielę 
w drużynie z Antoniną Lachman, Martyną Synoradzaką i Aleksandrą Wieczorek 
również w kat. senior wywalczyła srebro. 

~ Ania Lis
fot. facebook.com/elzbieta.lachman

Dziewczyny z okazji Dnia Dziecka sprawiły sobie pre-
zent w postaci brązowego medalu Drużynowych Mi-
strzostw Polski Juniorek w kręglarstwie klasycznym. 

Tytuł drugich wicemistrzyń Polski wywalczyła drużyna w skła-
dzie: Aleksandra Bonk, Weronika Torka, Dominika Zygarłow-
ska, Jagoda Dziamska (Alfa Vector Tarnowo Podgórne) oraz 
Iwona Dziamska (OSiR Vector Tarnowo Podgórne). Zawody 
odbyły się  1 czerwca w Łaziskach Górnych. ~ Ania Lis

Kolarze KK Tarnovia Tarnowo Podgórne zdobyli pięć 
medali Młodzieżowych Mistrzostw Polski w kolar-
stwie torowym, które rozegrano w terminie 17-19 

maja na pruszkowskim welodromie. Pierwszego dnia srebrny 
medal w sprincie drużynowym wywalczyły Julita Jagodzińska 
i Aleksandra Tołomanow. Następnego w ich ślady poszła dru-
żyna orlików, która w składzie: Filip Prokopyszyn, Wojciech 
Bystrzycki, Adrian Mrówka i Łukasz Kowal zdobyła srebrny 
medal w sprincie drużynowym. W sobotę rozegrano również 
omnium, w którym najlepiej poradził sobie Filip Prokopyszyn 
zajmując czwarte miejsce. Na szóstym miejscu rywalizację 
zakończył Adrian Mrówka, ósmym Jan Łamaszewski, dziesią-
tym Wojciech Bystrzycki, a szesnastym Mateusz Kostański. 
W omniuim kat. junior zaciętej walce na wysokim czwartym 
miejscu uplasował się Kajetan Sztuba. Ostatni dzień zawodów 

Brązowa medalistka Europy

Brązowe medalistki DMPJ 

Dobre wieści z toru

Maciej Belniak z Klubu Kolarskiego Tarnovia Tar-
nowo Podgórne wywalczył srebrny medal Pucharu 
Polski w kolarstwie szosowym. 

W wyścigu ze startu wspólnego na dystansie 120 km wystar-
towało stu jedenastu kolarzy, a ukończyło go osiemdziesięciu.

Zawody rozegrano w pierwszy czerwcowy weekend na szo-
sach miejscowości Niwki – Turawa – Szczedrzyk.  ~ Ania Lis

Srebro Pucharu Polski

przyniósł kolejne trzy medale. Brązowe w sprincie Łukasz 
Kowal, w keirinie Aleksandra Tołomanow oraz w madisonie 
Filip Prokopyszyn i Adrian Mrówka. 

~ Ania Lis
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WZP.6721.33.2018
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Bato-
rowie pomiędzy drogą ekspresową S11 a ul. Brzask

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zag spodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawia-
damiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Batoro-
wie pomiędzy drogą ekspresową S11 a ul. Brzask wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 czerwca 2019 r. do 24 lipca 
2019 r., ul. Poznańska 115 (budynek A), pokój 13, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 22 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 16:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - budynek A, pokój 13 - oraz składać uwagi do 
wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne. Klauzula RODO str. 49.

~ sport / ogłoszenia

W dniach 31 maja – 2 czerwca odbył się pierwszy tur-
niej eliminacyjny Mistrzostw Polski w Siatkówce 
Plażowej w Zbąszyniu pod nazwą “Obłędna Plaża 

2019”. Do rywalizacji przystąpiła para reprezentująca Gmi-
nę Tarnowo Podgórne w składzie Tomasz Kotecki/Tomasz Ja-

Obłędna Plaża 2019

roszczak. Spośród ponad 50 par z całej Polski biorących udział 
w eliminacjach z awansu do turnieju głównego mogło się cie-
szyć tylko 8 najlepszych par oraz 8 najwyżej rozstawionych 
par z zeszłego sezonu. Po niezwykle trudnych i zaciętych po-
jedynkach udało się naszej parze awansować do najlepszej 16 
turnieju głównego. Ostatecznie rywalizacja została zakończo-
na na miejscach 13-16, co jest niezwykle dobrym wynikiem, 
zważając na fakt, iż jest to ich pierwszy występ w Mistrzo-
stwach Polski. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

~ Błażej Szubstarski

Srebrny medal Makroregionalnych Mistrzostw Młodzi-
ków w kręglarstwie klasycznym w konkurencji tandem 
mixt wywalczyła Sandra Ryś i Michał Bonk. 

W parach młodzików siostry Sandra i Marika Ryś zajęły 
szóste miejsce. W konkurencjach indywidualnych zawodnicy 
OSiR Vector Tarnowo Podgórne zajęli: ósme miejsca – Mi-
chał  Bonk i Marika Ryś Marika oraz jedenaste Sandra. 

~ Ania Lis

Kręglarskie MMM 
w Gostyniu
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Gmina Tarnowo 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 lin-
kiem: http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/biuletyn-
-informacji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html 
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-
-danych-osobowych/

~ sport / ogłoszenia

WZP.6721.8.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 345 przy ul. Wil-
ka oraz dla terenów przy ul. Krętej położonych w Sierosławiu. 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1945 z  późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Tarnowo Podgórne Uchwały Nr X/153/2019 z dnia 21 maja 2019 r. 
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 345 przy ul. 
Wilka oraz dla terenów przy ul. Krętej położonych w Sierosławiu .

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie 
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 
Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 17 lipca 2019 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne. Klauzula RODO str. 49.

WZP.6721.22.2018
WZP.6721.9.2017

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budow-
nictwa mieszkaniowego w obrębie ul. Rynkowej w Przeźmierowie 
- wschodnia pierzeja rynku.

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 terenów budownictwa mieszkaniowego w obrębie ul. Rynko-
wej w Przeźmierowie - wschodnia pierzeja rynku wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 1 lipca 2019 r. do 29 lipca 
2019 r., w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 8 lipca 2019 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 
sierpnia 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne. Klauzula RODO str. 49.

WZP.6721.1.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek 
o numerach: 242/2 i 242/3, położonych w Tarnowie Podgórnym.

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 ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 
z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części działek o numerach: 242/2 i 242/3, położonych w Tarnowie 
Podgórnym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 15 lipca 2019 r. do 12 sierpnia 2019 r., w godzinach pracy urzędu, 
pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 
września 2019 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne. Klauzula RODO str. 49.

Srebrny medal XXV Ogól-
nopolskiej Olimpiady 
Młodzieży wywalczyła 

Martyna Konieczna. Taekwon-
dzistka z UKS Atlas Tarnowo 
Podgórne po raz kolejny po-
kazała wysoką formę. Finało-
we walki OOM w sportach ha-
lowych rozegrano 11 i 12 maja 
w Ostrowcu Świętokrzyskim.   

~ Ania Lis

Srebrna medalistka OOM
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~ bieg lwa

Emocje opadły, więc przyszedł 
czas podsumowań Festiwalu 
Bieg Lwa 2019. Weekend 18-19 

maja obfitował w wiele wydarzeń, któ-
re przyciągnęły do Tarnowa Podgór-
nego tysiące sportowców i gości. Poza 
półmaratonem i Pogonią za Lwem na 
10 km, które były głównymi punkta-
mi weekendu, odbyły się: mityng lek-
koatletyczny, sztafety, zawody drwali, 
koncert, zlot food trucków. Nie brako-
wało też przeróżnych atrakcji dla całych 
rodzin w strefie EXPO Lwa.

Zaczęło się w sobotę od Pogoni za 
Lwem na dystansie 10 km. Zawodnicy 
zagrzewani przez wspaniałych kibiców, 
zmagali się nie tylko z trasą, ale też ze 
słońcem, które  mimo później godzi-
ny startu (18.00) dawało się jeszcze we 
znaki. Wygrał reprezentant Polski w bie-
gach górskich – Kamil Leśniak, który 
przebrany za wróżkę nie uszedł niczy-
jej uwadze. Wśród kobiet triumfowała 
faworytka biegu – Dominika Napieraj. 

Półmaraton rozgrywany po raz pierw-
szy w porze wieczornej (start o godz. 
20:00), mimo bardzo silnej obsady pol-
skich zawodników, został zdominowany 
przez Kenijczyków. Wygrał ze świet-
nym czasem (1.03.57) Kipkorir Biwot, 
a najszybszą z kobiet okazała się Korior 
Chebet (1:13:34) jednocześnie ustala-
jąc kobiecy rekord trasy. W półmarato-
nie wystartował również Wójt Tadeusz 
Czajka, który mimo kontuzji dobiegł do 
mety zbierając przy tym brawa kibiców. 
Wszyscy uczestnicy Biegu Lwa podkre-
ślali atmosferę, jaką tworzą mieszkań-
cy. Jednak najważniejsze były wrażenia 
amatorów, którzy tłumnie stawili się na 
obydwu dystansach. Wśród nich zna-
lazła się także młodzież z tarnowskich 
szkół, która w Sztafecie Szkolnej poko-
nała dystans półmaratoński dzieląc kilo-
metry na sześciu zawodników. 

Bartek – Kibice super! Mieszkańcy 
stworzyli świetna atmosferę, jeszcze cze-
goś takiego nie przeżyłem! Szacun!

Paulina – To miejsce i jego atmosfera 
powoduje, że wracam tam co roku. Dzię-
kuję za tą niezwykłą organizację i wspa-
niałą atmosferę!!

Sławka – Atmosfera jest niepowta-
rzalna!!! Wielkie brawa i jeszcze więk-
sze dzięki!!!

Paula – Dziękuję w imieniu biega-
czy. Półmaraton u Was na zawsze zosta-
nie w mej pamięci, nie tylko z uwagi na 
życiówkę, ale super organizację biegu 
i najlepszych kibiców w Polsce.

Monika – Było rewelacyjnie, pomysł 
rozpoczęcia biegów późnym popołu-
dniem genialny! Organizacyjnie świet-
nie, atmosfera niepowtarzalna. Jestem 
za rok.

Michał – 100% sukcesu. Najlepsza 
impreza sportowa Gminy. Miting lek-
koatletyczny to świetny pomysł. Można 
było z bliska przyjrzeć się jak startują 
profesjonaliści i zachęcić do uprawia-
nia lekkoatletyki. Ja byłem 2 dni po 4 
godziny na Biegu Lwa i ani sekundy się 
nudziłem.

FESTIWAL BIEG LWA  
– DWA DNI EMOCJI I ŚWIETNEJ ZABAWY
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~ bieg lwa

Barbara – Jak zwykle było fantastycz-
nie. W tym roku biegłam tylko 10 km, ale 
i tak było super. Kibice jak zwykle dopi-
sali i jak zwykle sprostali oczekiwaniom 
startujących. Godzina startu też bardzo 
fajna i choć na dystansie 10 km słońce 
jeszcze dało się we znaki, to już na dy-
stansie 21 km było rewelacyjnie. Jedyne 
co, to bardzo żałuję że nie byłam w nie-
dzielę (przyjeżdżam do Was pokonując 
140 km), z opisu na fb widzę, że pomimo 
pogody było super i zaproszeni byli fan-
tastyczni ludzie.

To tylko kilka z dziesiątek wpisów 
w mediach społecznościowych. Tarno-
wo Podgórne po raz kolejny pokazało 
się z najlepszej strony. Bieg Lwa to nie 
tylko biegi długodystansowe. W nie-
dzielę mieliśmy prawdziwą gratkę dla 
fanów lekkiej atletyki. Na bieżni stadio-
nu stanęli medaliści mistrzostw świata, 
Europy i multimedaliści mistrzostw Pol-
ski. Aż ośmioro z nich, tydzień wcze-
śniej, reprezentowało nasz kraj w Ja-
ponii na Mistrzostwach Świata Sztafet! 
Niesamowite wrażenia zaserwowa-

li nam 400- i 100-metrowcy - zarówno 
panie, jak i panowie, a na deser „super-
sztafeta” mieszana 100+300+100+300. 
Na trzech torach zawodowcy z Patrycją 
Wyciszkiewicz, Rafałem Omelko, Ma-
riką Popowicz-Drapałą, Adrianną Jano-
wicz czy Przemysławem Waścińskim na 
czele, a na czwartym torze ekipa orga-
nizatorów. Emocje były wielkie, a finał 
spontaniczny – wspólna radość kibiców, 
gwiazd i organizatorów. Kto nie był 
z pewnością powinien żałować! 

Nie mniej emocji dostarczyły nam 
Biegi Lwiątek, które z pełnym poświę-
ceniem walczyły na bieżni stadionu. Po 
nich pojawiły się lubiane przez wszyst-
kich Sztafety Pokoleń. To były wido-
wiskowe i emocjonujące zawody, a na 
starcie stawili się nawet politycy z ro-
dzinami: Ewa Kopacz i Waldy Dzikow-
ski.  

Po drugiej stronie trybun szalały dzie-
ci z rodzinami. EXPO Lwa jak zwykle 
przyciągnęło tłumy. Strefy organizowa-
ne przez firmy były w tym roku jeszcze 
bardziej atrakcyjne. Trudno wyróżnić 

najlepszą z nich. Wystarczy zacytować 
pana Filipa, który drugiego dnia stwier-
dził, że jego dzieci solidarnie odmówiły 
powrotu do domu, a obiad to tylko strata 
czasu. Na EXPO odbyły się też zawo-
dy drwali Lion’s Trophy, które stały się 
już tradycją. W tym roku tłumy kibiców 
były jeszcze większe niż w poprzednich 
latach i nie było osoby, na której ryk pił, 
wióry i krzyki zawodników nie robiły 
wrażenia. 

Festiwal Bieg Lwa za nami, ósma 
edycja była z kilku powodów wyjątko-
wa, a opinie gości i zawodników wska-
zują, że organizatorzy idą w dobrą stro-
nę. Nie byłoby tego wszystkiego gdyby 
nie wspaniali mieszkańcy, władze gmi-
ny, firmy wspierające wydarzenie, wo-
lontariusze, media i służby oraz dobrzy 
ludzie, którzy co roku pomagają w orga-
nizacji. Dziękujemy!

Piotr Modzelewski 
Projekt jest współfinansowany przez 

Gminę Tarnowo Podgórne.
Autor zdjęć: Tomasz Szwajkowski 
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~ sport

25 maja na boisku GKS-u odbył się Dzień Dziecka, 
współfinansowany przez naszą Gminę oraz pierw-
szy zjazd FoodTrucków organizowany przez GKS 

Tarnovia. Przyciągnął on wielu małych i dużych mieszkańców 
Naszej Gminy.

Turniej Żaków, małe i duże dmuchane zamki, trampoliny, 
piłkarska płachta  i alkogoogle oraz „coś na ząb” czyli lody, 
zapiekanki, hamburgery czy belgijskie frytki– to tylko nielicz-
ne z atrakcje przygotowane przez nas. Gratulujemy zwycięz-
com wyjątkowej loterii – do wygrania były dmuchane baseny 
i trzy samochody na weekend od KIA Delik, vouchery na Tar-
nowskie Termy, do Jump Areny czy Parku Rodzinka, a także 
liczne gadżety klubowe od GKS Tarnovia.

Obiecujemy, że za rok znowu się spotkamy i  postaramy się jesz-
cze bardziej uatrakcyjnić ten wyjątkowy dzień. ~ gks tarnovia

GKS Tarnovia zaprasza na dru-
gą edycję Tarnovia Run już  
14 września. Start imprezy – go-

dzina 12.00. Zapisy ruszają 1 lipca po-
przez formularz dostępny na stronie klu-
bowej – www.gkstarnovia.pl. 

Biegi odbędą się w kategoriach wie-
kowych (patrz plakat). Biegom będą 
towarzyszyć liczne atrakcje dla dzieci 
oraz rodziców, o których więcej będzie 
można poczytać na facebook-u „Tarno-
via Run”. Nowością w tym roku będzie:

-  sztafeta 8x400m (4 dziewczynki,  
4 chłopców w wieku 12-15 lat o pu-
char Wójta Gminy Tarnowo Podgór-
ne), 

-  Test Coopera (przedział wiekowy  
16 +).

~ gks tarnovia
Projekt jest współfinansowany przez  

Gminę Tarnowo Podgórne.

Bajeczny Dzień Dziecka 
z GKS Tarnovia

„Tarnovia Run” po raz 
drugi – ZAPRASZAMY!
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~ sport

GKS Tarnovia po raz drugi została zaproszona na spo-
tkanie towarzyskie z Reprezentacją Polski U-21, pro-
wadzoną przez trenera Czesława Michniewicza. Spo-

tkanie odbyło się 7 czerwca w Grodzisku Wielkopolskim 
i miało być spotkaniem otwartym dla kibiców. Ochrona nie-
spodziewająca się takiej liczby kibiców, zmuszona była do 
zamknięcia obiektu, tłumacząc się niewystarczającą liczbą 
personelu. Dopiero po naszych staraniach udało się otworzyć 
jedną z trybun na drugą połowę spotkania. Wszystkich kibi-
ców, którzy nie zostali wpuszczeni przez ochronę – przepra-
szamy!

Podczas spotkania nasi zawodnicy pokazali się z dobrej 
strony zawieszając wysoko poprzeczkę drużynie U-21 i do 
przerwy przegrywaliśmy 2:0. W drugiej połowie szansę do-
stali nasi juniorzy oraz pozostali zawodnicy I drużyny. Było to 
bezcenne doświadczenie dla każdego z zawodników, motywu-
jące do dalszej pracy. Nasi zawodnicy mieli możliwość zagra-
nia przeciwko takim piłkarzom,  jak: obecni Mistrzowie Polski 
– Paweł Tomczyk i Patryk Dziczek, mistrz Belgii – Jakub Pio-
trowski, mistrz Grecji – Karol Świderski czy zawodnicy Lecha 
Poznań – Kamil Jóźwiak i Robert Gumny.

~ gks tarnovia

Pierwszy zespół Tarnovii, grający w IV Lidze Wielko-
polskiej, po nieudanym sezonie zakończy rozgrywki 
w bezpiecznej strefie tabeli. Planujemy szereg zmian 

i liczymy, że pozwoli to znowu włączyć się z powrotem do 
gry o najwyższe cele w lidze. Zwycięstwo ze Zjednoczonymi 
Trzemeszno 5:0 i z Sokołem Pniewy 5:1 pozwoliło na złapa-
nie oddechu i odskoczenie od strefy spadkowej. Przed drużyną 
jeszcze 15 czerwca wyjazd do Swarzędza, 20 czerwca spotka-
nie w Tarnowie Podgórnym o 16.00 z Olimpią Koło i kończy-
my 23 czerwca wyjazdem do liderującej Nielby Wągrowiec.

Drugi zespół GKS Tarnovia na początku czerwca miał jesz-
cze matematyczne szanse na utrzymanie się w Klasie Okrę-
gowej lecz porażka z Orkanem Objezierze i NKS Nieprusze-
wo „przypieczętowała” spadek do A klasy. Przed nimi jeszcze 
ostatni mecz z LZS Wronczyn, który rozegrają 15 czerwca 
o 16.00 w Baranowie.

Trzeci zespół seniorów GKS Tarnovia w ostatnich meczach 
rywalizował już tylko o utrzymanie piątej lokaty w tabeli. 
Dwie porażki z bezpośrednimi rywalami pod koniec kwiet-
nia zamknęły im szansę walki o awans. Późniejsze zwycię-
stwa z Obrzyckiem 5:2, z Łowyniem 6:2, z Gajem Małym 2:1 
i z Poznań FC 4:1, nie pozwoliły na dogonienie bezpośrednich 
rywali. Najważniejsze spotkanie w tej rundzie jednak jeszcze 
przed nimi, grają w sobotę 15 czerwca o 14.00 z Czarnymi 
Kaźmierz na boisku GKS-u. Jak mówi stare przysłowie „derby 
rządzą się swoimi prawami”.

Drużyna juniorów starszych do końca walczyła o IV miejsce 
z Przemysławem Poznań w I lidze wojewódzkiej (bezpośred-

nie zaplecze Centralnej Ligi Juniorów), jednak to zespół z Po-
znania uplasował się wyżej w tabeli. Liczne kontuzje unie-
możliwiły zespołowi rozwinięcie do końca swoich skrzydeł. 
Warto podkreślić, że w pełnym składzie kadrowym zespół ju-
niorów starszych wygrał na wyjeździe z Błękitnymi Wronki 
(drużyna ta zajęła pierwsze miejsce w lidze). 

Warto dodać, że sześciu zawodników tej drużyny zagrało 
w spotkaniu seniorów GKS Tarnovia z reprezentacją U-21, 
a ich gra napawała optymizmem.

Trampkarze zakończą swoją ligę na IV miejscu w II lidze 
trampkarzy. Drużynie pozostało do rozegrania tylko jedno 
spotaknie, a już mają 117 strzelonych bramek(!) w 19 spotka-
niach. Jest to najlepszy wynik w całej lidze!

Ekipa Młodzika zakończyła zmagania na 7 miejscu w II li-
dze. Po pierwszej rundzie nasz zespół walczył o miejsce dają-
ce awans, jednak druga runda nie była tak pomyślna i zakoń-
czyli sezon w środku tabeli.

Drużyny Orlików i Żaków dopiero poznają zasady obowią-
zujące w lidze i zbierają pierwsze szlify, pozytywnie zaskaku-
jąc. Drużyna Orlików A w ostatniej kolejce powalczy o utrzy-
manie pierwszego miejsca w tabeli, a druga drużyna Orlików 
walczy o miejsce piąte. Drużyna Żaków F1 zajęła drugie miej-
sce w lidze, a drużyna F2 zdobywa szlify w Lidze GKS.

~ gks tarnovia
Projekt jest współfinansowany przez  

Gminę Tarnowo Podgórne.

Kadra U-21 gra  
tylko z Tarnovią!

Nadchodzą kluczowe kolejki!

Rozpoczynamy nabór do rocznika 2014  
i nabór uzupełniający do drużyny Junior Starszy  

Zapisy: biuro@gkstarnovia.pl



54    | sąsiadka~czytaj | czerwiec 2019

~ i na koniec...

Udanym występem na Mistrzostwach Polski Seniorów 50+ 
i 60+ mogą pochwalić się reprezentanci tarnowskich klu-
bów kręglarskich: Alfa Vector i OSiR Vector. Zawody po raz 
pierwszy zostały rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych. 
Do rywalizacji o tytuł mistrzowski w kat. 50+ kobiet stanęły 
Agata Banaszak (Czarna Kula Poznań) i Danuta Pribe (Alfa 
Vector Tarnowo Podgórne). W tym pojedynku zwyciężyła 
zawodniczka z Poznania. Drugie miejsce zajęła Danuta Pri-
be, a trzecie z drugim wynikiem finału (543) Justyna Witko-
wiak (OSiR Vector Tarnowo Podgórne). Pojedynek o tytuł mi-
strzowski wśród mężczyzn toczył się do ostatnich rzutów. 

W kategorii 60+ mistrzowie Polski zostali wyłonieni już po 
eliminacjach. Wśród kobiet ze zdecydowaną przewagą trium-
fowała Danuta Pribe przed Justyną Witkowiak (OSiR Vector 
Tarnowo Podgórne). Trzecie miejsce zajęła Regina Gawłow-
ska ze Startu Poznań. W kat. mężczyzn tytuł mistrza Polski 

Kręglarskie MPS

zdobył Szymon Sobkowiak (POZK). Drugie miejsce zajął 
Waldemar Wereszczyński (OSiR Vector Tarnowo Podgórne), 
a trzecie Edwin Marciniak (Wrzos Sieraków).

Zawody rozegrano 18 i 19 maja w kręgielni KK Wrzos Sie-
raków. ~ Ania Lis

Śmierć zawsze jest nie na miejscu i zawsze nie w porę…

Panu Kazimierzowi Marchlewskiemu 
Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne  

w latach 2002-2006
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Mamy

śp. Weroniki Marchlewskiej 

składają Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka 
z pracownikami Urzędu Gminy,

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba  
z Radnymi oraz Sołtysi

„Matka zawsze odchodzi zbyt wcześnie”

Panu Kazimierzowi Marchlewskiemu, 
Pani Katarzynie Marchlewskiej 

i rodzinie
Serdeczne wyrazy współczucia  

z powodu śmierci Mamy, teściowej, babci i prababci

śp. Weroniki Marchlewskiej 
składają 

mieszkańcy Przeźmierowa

Panu Wiesławowi Białemu 
pracownikowi Wielkopolskiego  
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Ojca
składają 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  
z pracownikami Urzędu oraz sołtysi
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Zmarła nasza seniorka

śp. Teresa Nowak
Rodzinie wyrazy współczucia 

składają Koleżanki i Koledzy z Klubu Seniora Sady

Za szczere wyrazy współczuciai otuchy przekazane nam  
w związku ze śmiercią naszej Mamy

śp. Weroniki Marchlewskiej
Księżom, Władzom Gminy Tarnowo Podgórne, 

przyjaciołom i sąsiadom
składamy szczere podziękowania

Katarzyna i Kazimierz Marchlewscy
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~ reklamy

DAM PRACĘ
• Naprawa lodówek i zamrażarek 
przyjmie uczniów do 18 roku życia 
w celu nauki zawodu bez koniecz-
ności uczęszczania do szkoły 602-
648-644
• Panie do pracy w ogrodnictwie 
przyjmę 691 300 952
• Gospodarstwo ogrodnicze za-
trudni pracownika na pełen etat 
793 407 488

SZUKAM PRACY
• Potnę drewno. Tel 667-069-745 

• Ogrodnik szuka pracy - 570 902 
045
• Podejmę się sprzątania, przyjmę 
chałupnictwo, pracę w magazynie 
lub na produkcji 730 088 426
• Czuła Niania. Doskonałe referen-
cje na piśmie, potwierdzane telefo-
nicznie. Uczciwa i zaangażowana. 
Szuka dziecka od 1 miesiąca życia, 
wzwyż. Przeźmierowo, Baranowo, 
Chyby, Wysogotowo, Batorowo, 
Smochowice, Poznań Ogrody lub 
Grunwald. Posiadam doświad-
czenie i wyższe wykształcenie pe-
dagogiczne. Stawka 20 zł/ godz. 
najchętniej pełen etat. Dyspozycyj-
ność - tel. 501066460

• Emeryt z III stałą grupą, absty-
nent, prawo jazdy B, podejmie pra-
cę na pełen etat od zaraz (umowa 
o pracę). tel. 501 228 373
• Wykonam prace ogrodnicze 503 
008 671
• Kierowca kat C z doświadczeniem 
wywrotka szuka pracy 694-043 808
• Pani na emeryturze podejmie 
pracę 4 godz. dziennie. Tel. 725 329 
160
• Posprzątam dom, mieszkanie, 
biuro - Baranowo i okolice. 793 258 
698
• Zaopiekuję się osobą starszą lub 
chorą w pełnym wymiarze godzin. 

Posiadam doświadczenie. Tel 533-
696-051
• Zaopiekuję się dzieckiem lub 
dziećmi w pełnym wymiarzego-
dzin. Posiadam doświadczenie. 
Tel. 533-696-051
• Wykonam wszystkie prace ogro-
dowe. Tel 667-069-745

Firma w Baranowie 

zatrudni szwaczkę 

na overlocka 

CV na adres 

rekrutacja@viskopol.pl 

tel. 61 823 82 91 

 

Dyrektor Pałacu Jankowice 
ogłasza nabór na 

stanowisko konserwatora. 
Szczegóły na:  

www.palacjankowice.pl

Skandynawski koncern ochrony
lider na rynku regionalnym

zatrudni na stanowisko:

Pracownik ochrony obiektu logistycznego
Lokalizacja: Sady

Oczekujemy:
- niekaralności
- zdecydowania
- umiejętności pracy w zespole

Oferujemy:
- atrakcyjne zatrudnienie na umowę o pracę
- nadgodziny płatne 50 i 100%
- darmowe ubezpieczenie NNW
- dofinasowanie do kart sportowych
- elastyczny grafik (system pracy po 12h)

Kontakt: 690 100 306  |  www.securitas.pl/praca-w-securitas

CO MOŻEMY TOBIE ZAOFEROWAĆ? 

TARNOWO
PODGÓRNE

OPERATOR
PRODUKCJI

UMOWĘ
O PRACĘ

PODSTAWĘ+
MIESIĘCZNĄ

2 900 ZŁ BRUTTO

+ 50% DODATEK
NOCNY + PREMIE

DOFINANSOWANIE 
DOJAZDÓW

DLA PRACOWNIKÓW

+48 603 980 184; julita.plewa@grupaprogres.pl 

+
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 16a

PRZYJMIE UCZNIÓW W ZAWODZIE
mechanik samochodowy,blacharz samochodowy, 

lakiernik samochodowy

tel. 618 146 857

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

Hurtownia medyczna z Przeźmierowa poszukuje osób na stanowiska:

Wymagane:
•  doświadczenie w pracy 

na podobnym stanowisku;
• wykształcenie min. średnie;
• dobra znajomość pakietu O�  ce, Internet
• umiejętności samodzielnej organizacji pracy;
• prawo jazdy kat. B;

Wymagane:
• wykształcenie min. średnie
•  dobra znajomość obsługi komputera, w tym 

pakietu MS O�  ce (Word, Excel)
• odpowiedzialność i konsekwencja w działaniu.
• mile widziana znajomość programu Subiect GT
• atutem będzie znajomość języka angielskiego

magazynier-kierowca pracownik administracyjno-biurowy

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: admin@stokmed.pl
(w temacie wiadomości proszę podać nazwę stanowiska)

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

uczęszczania do szkoły
602-648-644

Szanownym Jubilatom 
Barbarze i Romanowi Pukowiczom
z okazji „Złotych Godów”
serdeczne życzenia przeżycia dalszych lat w zdrowiu  
i spokoju składają Koleżanki i Koledzy 
z Klubu Seniora Sady

Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy oddali swój 
głos na mój projekt BIS I edycja 2019-Integracja wolon-
tariuszy „Dajesz -otrzymujesz”. Z wielką przyjemnością 

i radością postaram się zapewnić uczestnikom wyjazdu do Ło-
dzi moc atrakcji.

~ Małgorzata Raciborska
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Kadry i płace                           
Pełna i uproszczona księgowość
Roczne rozliczenie PIT

BIURO RACHUNKOWE

tel 575 24 50 24

ul Pogodna 6, Baranowo 
biurorachunkowe@wolnowska.pl

~ reklamy

Herlitz Sp. z o.o. działamy od ponad 25 lat w Baranowie i na polskim rynku, jesteśmy produ-
centem i sprzedawcą szerokiego asortymentu artykułów biurowych i szkolnych. W związ-
ku z planowanym rozwojem i modernizacją działu produkcji artykułów z papieru poszuku-
jemy do naszego zakładu w Baranowie /koło Poznania pracowników na stanowiska:

Operator maszyn produkcyjnych/ mechanik
Zakres obowiązków:
• Obsługa maszyn do produkcji wyrobów z papieru 
• Zbrojenie i regulacja maszyn produkcyjnych 

Nasze oczekiwania:
•  Wykształcenie minimum zawodowe lub/i średnie 

techniczne lub/i mechaniczne; 
•  Doświadczenie w pracy w fi rmach produkcyjnych 

na samodzielnych stanowiskach 
• Gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym 
• Umiejętności pracy w zespole
•  Dokładność, chęci do podwyższania umiejętności 

zawodowych

Oferujemy:
•  stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

– wynagrodzenie zależne od posiadanych umiejętności 
i doświadczenia zawodowego

•  możliwość przyuczenia i podwyższania kwalifi kacji 
zawodowych,

• dofi nansowanie do obiadów w fi rmowej kantynie
• dodatek na pokrycie kosztów dojazdu do pracy
•  opiekę medyczną w Lux Med opłacaną przez pracodawcę 
•  świadczenia z ZFSŚ- dofi nansowanie wypoczynku 

letniego-wczasy pod gruszą, świadczenia świąteczne, 
zapomogi okolicznościowe 

•  program premiowy za polecenie kandydata do pracy
na stanowisko produkcyjne

•  dla osób spoza regionu Wielkopolski pomoc przy zmianie 
miejsca pracy i zamieszkania

osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: rekrutacja_produkcja@herlitz.pl Na dokumencie CV prosimy 
o wpisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko: operator maszyn-
-mechanik zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Kontakt pod numerem 797 292 169 

HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
 (nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3) 

poszukuje kandydatów do pracy:
Tarnowo Podgórne- branża spożywcza

poszukuje kandydatów do pracy

Oferujemy: 
• samodzielne stanowisko produkcyjne
• stawka 3600 zł
• stała praca od zaraz

Oferty prosimy składać pod adresem:
Zakład Poligra�czny 

POL-MAK sp.j.
ul. Słoneczna 6

62-080 PRZEŹMIEROWO k. Poznania

Zakład Produkcyjny

POL-MAK

Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie
• terminowe rozliczanie pracy

tel. 515 073 100  
kierownik.produkcji@pol-mak.com.pl

     • PORTIER 
     • PRACOWNIK
        GOSPODARCZY
- pomocnik magazyniera

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKA

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

Informujemy, iż skontaktujemy się telefonicznie tylko z wybranymi kandydatami.

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

Miejsce pracy: Batorowo (pow. poznański)

§  Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji 
rynkowej w oparciu o umowę o pracę, § Pracę w godzinach 
6-14, § Atrakcyjne wynagrodzenie (1800 PLN netto) + premia 
po okresie próbnym, § Benefity pozapłacowe: opieka me-
dyczna, karta MultiSport, bony świąteczne.

Obowiązki:

Wymagania:

Oferujemy:

§  prace związane z utrzymaniem czystości w obszarze biurowym.

§ mile widziane doświadczenie, § dyspozycyjność, 
§ sumienność, § rzetelność.

ROWER
Potrzebny, może ktoś  

ma na zbyciu
Tel. 604 372 440

KOMPLEKSOWE
USŁUGI BUDOWLANE

REMONTOWE
WYKOŃCZENIOWE

Przeźmierowo,
tel. 575 004 303, bud-ma4@wp.pl
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www.dd-swiatkuchni.pl

KUCHNIE
SZAFY WNĘKOWE

GARDEROBY
ŁAZIENKI

MEBLE BIUROWE

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

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!

w każdy weekend / godz. 19.00
impreza otwarta / WSTĘP FREE

LETNIE IMPREZY
NA TARASIE

GRILL

PIZZA

PROSECCO
NA KIELISZKI

MUZYKA

STREFA
CHILL

PLAC
ZABAW 

Restauracja Lumière w Hotelu Edison
Baranowo, ul. Wypoczynkowa 60

62-081 Przeźmierowo

Śledź szczegóły na naszym      :
Restauracja Lumière 
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Przywitaj lato w nowym domu!
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 603 635 878www.ekodom21.pl

MYCIE OKIEN

E
ko

D
o

m
 
2
1

tel: 603 635 878tel:USŁUGI SPRZĄTANIA
MYCIE OKIEN
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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

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

ELEKTRYK
instalacje • naprawa

tel. 607 286 479
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N AU K A  J A Z DY
• elastycznie • sprawnie • skutecznie •

tel. 694 99 88 21

CIEPŁE OKNA

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

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

PROMOCJA!NAPRAWA,  

REGULACJA 
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

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

 

ROLETY  
ZEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

ROLETKI  
MATERIAŁOWE

ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

www.dobreokna.poznan.pl

 
 

RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

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

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

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

Zapraszamy wszystkich, którzy cenią 
sobie dobrą jakość oraz komfort snu

Szafonierka & Brafitting Tarnowo Podgórne

ZAPRASZAMY

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h
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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

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

VAT 8%

www.tech-building.pl

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

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

BUDOWA DOMÓW



czerwiec 2019 | sąsiadka~czytaj |    63

~ 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.

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!

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

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

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

P. W. EWELA
zapraszamy do nowo otwartego

SALONU FRYZJERSKIEGO
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW Z MYJNIĄ

W KAŹMIERZU
PRZY PRZEGLĄDZIE MYJNIA LUB UPOMINEK ZA 1 ZŁ!

UL. POZNAŃSKA, 64-530 KAŹMIERZ
(WYLOT NA TARNOWO PODGÓRNE)

TEL. 695 118 623, BIURO@OSKPKAZMIERZ.PL
WWW.OSKPKAZMIERZ.PL

GODZINY OTWARCIA:
PON. - PT.: 07:00 - 19.00

SOB.: 07:00 - 14:00

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

RMTar

M o s k i t i e r y
ROLETY

Naprawa

Produkcja
Modernizacja

NAUKA
JAZDY

Jeździmy nową
KIA RIO

66 44 99 032

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

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

– w pozostałe godziny na telefon

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

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

lek. wet. Michał Woliński
„WolVet”

Zapraszamy

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

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

O szczegóły pytaj sprzedawcę.

Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 900-1700

Sobota 900-1400

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

US¸UGI POGRZEBOWE

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

504 453 567
www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

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

PRZEWÓZ ZMARŁYCH 
W KRAJU I ZAGRANICĄ

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
 NA WSZYSTKICH CMENTARZACH

Lokal 100m2 
do wynajęcia 
601 74 64 84
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tel. 723 140 159

OGRODY
• pielęgnacje
• modernizacje
• zakładanie

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

Meble na wymiar
Kuchnie

www.ex-meble.pl

( 602 249 728

KOREPETYCJE  KONWERSACJE

ANGIELSKI
799 161 554

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281
SPRZEDAM

Citroen Xsara Picasso r. 2000, 1.8b
AUTO ZADBANE, SPRAWNE, PO PRZEGLĄDZIE

tel.: 783 058 667
wyślij sms oddzwonię
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Pani z dzieckiem szuka 
pokoju lub małej kawalerki  

w Przeźmierowie lub okolicy 
602-648-644

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!

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

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

rok zał. 1993

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

OGRÓDEK DZIAŁKOWY
15km od Poznania

WYPOSAŻONY DO WYNAJĘCIA
NA LATO

669 838 185

CHYBY
do wynajęcia mieszkanie

55 m2 - 2 pok., Os. Zielone II
1200 zł + opłaty
601 38 79 57
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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 ZAWISTOWSKAwww.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

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

kom. 602 659 208

Przeźmierowo!
Do wynajęcia hala + biuro z zapleczem

socjalnym o pow. 160 m2

tel.: 506 197 406

PRZEŹMIEROWO
Pokój z kuchnią

do wynajęcia
669 838 185
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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

DRZWI
WEWNĘTRZNE

ROLDOM

oraz zewnętrzne
antywłamaniowe

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

Szeroki wybór
Ceny fabryczne!
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UL. TYMIENIECKIEGO 38
(PRZY UL. KSIĘCIA MIESZKA I)
TEL. 604 765 150

MITSUBISHI POLODY
UL. RYNKOWA 160
TEL. 618 142 155 
TEL. 618 163 386

DZIAŁ SERWISU
UL. TYMIENIECKIEGO 38
TEL. 61 82 82 303 
TEL. 61 82 82 313
TEL. 61 82 82 314

DZIAŁ SERWISU

WWW.MITSUBISHI-POLODY.PL

UL. LOTNICZA 37
(RÓG UL. RYNKOWEJ)
TEL. 61 670 64 48

NOWY SALON
POZNAŃ PRZEŹMIEROWO

* Rabat 17 000 zł jest możliwy do uzyskania dla Mitsubishi Outlandera 2.0 Intense Plus 4WD CVT z roku produkcji 2018. Na kwotę 17 000 zł składają się rabat 
gotówkowy w wysokości 15 000 zł oraz korzyść wynikająca z zakupu pakietu Travel w promocyjnej cenie. Szczegóły u autoryzowanego dealera. Oferta ważna 
do wyczerpania zapasów. Informacje na temat złomowania samochodów Mitsubishi oraz przydatności do recyklingu dostępne
na: www.mitsubishi.pl. Spalanie w cyklu mieszanym: 6,8-8,7l/100 km. Średnia emisja CO2 w cyklu mieszanym: 153-196 g/km.

Z RABATEM DO 17 000 ZŁ  W PAKIECIE TRAVEL*

SUV
MITSUBISHI

NISSAN POLODY
ul. Rynkowa 160/Przeźmierowo

Szukasz samochodu w leasingu?
   Wpadnij do nas po "sąsiedzku" 
i skorzystaj z EXTRA RABATU 21%!

*ilość sztuk Nissan 
Qashqai ograniczona



14-16 czerwca, Park 700-lecia
DNI GMINY

TARNOWO PODGÓRNE

16 czerwca (niedziela)
miejsce: Park 700-lecia w Tarnowie Podgórnym 
12.00 Msza święta w Tarnowie Podgórnym z udziałem 

Orkiestr Dętych
13.00 (po mszy św. w kościele w Tarnowie Podgórnym) 

Przemarsz Orkiestr Dętych do Parku 700-lecia 
13.15 Prezentacje Orkiestr Dętych oraz Mażoretek* 
15.00 Aeropiknik, czyli gry i zabawy lotnicze
15.00 Przedstawienie dla dzieci – Fundacja Jacek 

z Szafy
* w razie niepogody prezentacje odbędą się w Sali Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym

14 czerwca (piątek) 
miejsce: Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym (SEZAM) 
16.00 Międzynarodowa konferencja 

„Rola młodzieży w budowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego”

17.30 Gala „Młode Lwy 2019”

15 czerwca (sobota) 
miejsce: Park 700-lecia w Tarnowie Podgórnym 
16.45 powitanie
16.50 wręczenie nagród za Turniej Mikstów – 

III Grand Prix w Siatkówce Plażowej 
Gminy Tarnowo Podgórne

17.00 Koncert Cleo
18.00 Klauni Ruphert i Rico
19.00 Czarodzieje To MY, czyli koncert 

w wykonaniu laureatów Przeglądu 
Rozśpiewana Gmina

19.30 Zespół Muzyczny ze Szkoły Podstawowej 
w Baranowie (Laureaci Rozśpiewanej Gminy)

20.00 Zespół Dead Pixels
21.00 Rafał Pielucha – Pan Panicz
21.30 Przemówienie Wójta Gminy Tarnowo 

Podgórne i przedstawicieli gmin partnerskich
21.45 Koncert Varius Manx & Kasia Stankiewicz
23.00 pokaz laserowy

Imprezy towarzyszące: 
• V Turystyczny Samochodowy   
  Rajd z Lwem 
• III Grand Prix Gminy Tarnowo  
  Podgórne w Siatkówce Plażowej 
  (Lusowo)

AEROPIKNIK

· LOT BALONEM NA UWIĘZI · ŻYROSKOP · ROWER LILENTHALA
· NIETYPOWE LATAWCE · PREZENTACJA SZYBOWCA · SYMULATOR MODELI RC
· DRONY · RAKIETY WODNE I PNEUMATYCZNE

Atrakcje dodatkowe
• wesołe miasteczko
• strefa gastronomiczna
• stoiska handlowe
• dmuchańce


