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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!
Sierpień na półmetku, a to oznacza, że przed nami 

bardzo cykl imprez związanych tradycyjnie z za-
kończeniem lata. Najpierw zapraszamy na weekend 
w Lusowie, na BLusowo i Dożynki Gminne z Przeglą-
dem Zespołów Folklorystycznych. Potem zaplanowa-
liśmy Dni Przeźmierowa połączone z Finałem Tur-
nieju Sołectw (będą tzw. Wymiatacze!). Zapraszamy 
też na imprezy sportowe, przygotowane przez GKS 
Tarnovia (Tarnovia Run, Test Coopera i Zlot Food-
Trucków).

W ostatnie wakacyjne dni warto wybrać zaję-
cia rozwijające nasze pasje i zainteresowania – do 
kół zainteresowań zaprasza GOK Sezam, ofertę za-
jęć i warsztatów przygotował też Pałac Jankowice. 
A ofertę sportową przybliży „Tarnowo na sportowo” 
– prezentacja podczas Pożegnania Lata w Tarnowie 
Podgórnym.

Korzystajmy z lata!
~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Zapraszamy na kolejną akcję krwiodawstwa, organizo-
waną przez Stowarzyszenie Dar Serc. 

– Wszystkich, a w sposób szczególny osoby, które 
chcą po raz pierwszy oddać krew, zapraszam 31 sierpnia do 
Szkoły Podstawowej nr 1 im Jana Pawła II w Tarnowie Pod-
górnym  przy ul. Szkolnej 5 – mówi Wojciech Janczewski, wi-
ceprzewodniczący Rady Gminy i Prezes Stowarzyszenia. – 
Czekamy w godz. 8.00-16.00.

Podczas akcji będzie również możliwość dopisania się do 
banku dawców szpiku. Wydarzenie jest organizowane wspól-
nie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa. Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Pod-
górne. 

Przyłączmy się do tej wspaniałej akcji.
~ ARz

Oddaj krew 
na zakończenie wakacji!

Poprowadź kawiarnię 
w Pałacu

Dyrektor Pałacu Jankowice informuje, iż odda w na-
jem lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Pa-
łacu w Jankowicach z przeznaczeniem na prowa-

dzenie kawiarni. Szczegółowe informacje o lokalu oraz 
warunkach najmu można uzyskać pod nr tel. 61 10 10 403.
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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

Rzeczywiście trwają prace nad dokumentacją budowy Centrum Integracji 
Obywatelskiej (CIO) w Przeźmierowie, które zleciliśmy Pracowni Architek-
tonicznej z Wrocławia. Podstawą tych prac jest wcześniej opracowana kon-

cepcja (która zresztą została opublikowana i przekazana mieszkańcom już w marcu 
2018 r.). Według umowy dokumentacja ma być gotowa na koniec tego roku. Obiekt 
w całości będzie przeznaczony na cele publiczne. 

Na parterze przewidziano dwie funkcje. Po pierwsze zostanie tam przeniesiona fi-
lia Urzędu Gminy. Obecnie funkcjonujemy w Pasażu, który jest prywatnym obiek-
tem, a to nie zapewnia stabilności. Zawsze może dojść do sytuacji, w której właści-
ciel wypowie umowę najmu. 

Po drugie, chcemy aby w centrum największej miejscowości w Gminie był uloko-
wany posterunek Policji. Obecnie placówka w kategorii rewiru dzielnicowych jest 
zlokalizowana w Baranowie. Warunki, w jakich pracują tam policjanci, delikatnie 
rzecz ujmując, nie są godne. Podniesienie rangi oraz zmiana lokalizacji zostały już 
uzgodnione z Komendantem Miejskim Policji w Poznaniu.

Na pierwszym piętrze zaplanowana jest duża sala o powierzchni 260 m2 z moż-
liwością podziału poprzez ściankę mobilną, z zapleczem kuchennym i toaletami. 
Głównym użytkownikom tej części Centrum będzie Koło Seniorów w Przeźmie-
rowie – najliczniejsza lokalna organizacja, licząca blisko 300 członków. Niemniej 
jednak sala ze względu na swoją wielkość będzie mogła służyć innym organizacjom 
(seniorzy zapewne nie będą jej potrzebowali każdego dnia). Drugie piętro będzie 
miało sale dla Rady Sołeckiej i organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzy-
szenia), których coraz więcej funkcjonuje w Przeźmierowie i całej Gminie. 

Niewielką przestrzeń poddasza zdecydowaliśmy się przeznaczyć na Centrum Za-
rządzania Kryzysowego. To dalekowzroczna inicjatywa – jej utworzenia wymaga 
prawo, ale mam przekonanie, że w Przeźmierowie taka placówka odpowiedzialna za 
bezpieczeństwo powinna być. Oczywiście obiekt będzie wyposażony w windę, a na 
parterze będą urządzone ogólnodostępne toalety. Bez wątpienia uzupełni on wcze-
śniej zaprojektowaną przestrzeń architektoniczną rynku w Przeźmierowie.

Jestem przekonany, że idea budowy Centrum Integracji Obywatelskiej i koncepcja 
jego przeznaczenia odpowiada faktycznym potrzebom tej miejscowości. 

CIO – co to będzie?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Jako mieszkaniec Przeźmierowa 
z uwagą śledzę dyskusję na temat 
Centrum Integracji Obywatelskiej. 
Widzę, że pojawiają się różne 
pomysły i propozycje. Proszę  
o informację, jakie są faktyczne 
cele tego przedsięwzięcia.
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~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Baranowo
Trwają czynności odbiorowe na budowie zjazdu z DK92 
(w rejonie Hotelu Inter)

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

Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę ul. Nad Miedzą (w 
granicach m. Poznania). Trwa opracowanie projektu 
przebudowy gazociągu.

Trwa opracowanie koncepcji przebudowy ul. Platynowej

Batorowo
Trwa opracowanie dokumentacji dla budowy chodnika 
w ul. Batorowskiej

Ceradz Kościelny
Podpisano umowę z wykonawcą budowy kolejnego eta-
pu chodnika w ul. Kalwowskiej 

Trwa remont szkoły podstawowej 

Kończy się remont ogrodzenia wokół budynku przy ul. 
Bukowskiej 3

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę ul. 
Orła

Chyby
Trwa opracowanie projektu przebudowy ul. Kasztano-
wej 

Podpisano umowę z wykonawcą poszerzenia wyjazdu z 
ul. Szkolnej na ul. Szamotulskiej

Góra
Trwa budowa II etapu ścieżki rowerowej do Tarnowa 
Podgórnego.

Jankowice
Trwa procedura wyboru 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
Trwa przebudowa ul. Truflowej

Podpisano umowę z wykonawcą budowy oświetlenia 
ścieżki rowerowej na ul. Poznańskiej w kierunku Sadów

Lusówko
Trwa budowa ul. Syrenki – I etap

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

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę ul. 
Leszczynowej

Zakończono rozbudowę placu zabaw na os Rozalin.

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

Grupa Sejsmiczna PL-167 Geofizyki Toruń S.A. prowadzi badania geofizycz-
ne m.in. na terenie naszej Gminy. Celem prac jest poszukiwanie i rozpozna-
nie struktur geologicznych związanych z występowaniem węglowodorów. 

Badania sejsmiczne są szeroko stosowanymi bezinwazyjnymi pomiarami geofi-
zycznymi prowadzonymi w celu rozpoznania geologicznej budowy ziemi, dla celów 
naukowo-badawczych i poszukiwawczych. Prace polegają na wysyłaniu do ziemi 
fal sejsmicznych, generowanych za pomocą zestawu specjalnych maszyn samobież-
nych (wibratorów sejsmicznych), które następnie odbijają się od granic warstw geo-
logicznych. Pomiar czasu upływającego od wysłania fali do powrotu na powierzch-
nię fal odbitych, po odpowiedniej obróbce komputerowej i interpretacji uzyskanych 
danych, pozwala rozpoznać budowę geologiczną badanego rejonu. Fale sejsmiczne 
rejestrowane są za pomocą układu pomiarowego, którego podstawowym elementem 
są geofony (czujniki drgań). Punkty pomiarowe (miejsca, w których instaluje się 
geofon) są zlokalizowane co kilkadziesiąt metrów wzdłuż zaprojektowanych linii 
pomiarowych (profili sejsmicznych). W czasie jednego pomiaru rejestruje się sygna-
ły z kilkuset (standardowo 200 do 1000) punktów zlokalizowanych wzdłuż jednej 
linii. Efektem prac są przekroje geologiczne, obrazujące głębokość zalegania, miąż-
szość (grubość) i ukształtowanie warstw geologicznych. Zintegrowana interpreta-
cja uzyskanych danych pozwala na stworzenie modelu budowy geologicznej rejonu 
prowadzonych prac. 

Prace prowadzone są zgodnie ze światowymi standardami przy zachowaniu wyso-
kich wymagań ochrony środowiska naturalnego oraz poszanowania wszelkiej wła-
sności. Badania są realizowane w oparciu o ustawę Prawo górnicze i geologiczne. Za 
ewentualne szkody wyrządzone w toku badań sejsmicznych przysługuje odszkodo-
wanie zgodnie z postanowieniami art.144-152 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017r. poz.2126). 

~ ARz (info Geofizyka Toruń)

Badania metoda sejsmiczną

N WELE
P LSKIE

N WELE
P LSKIE

Przed nami ósma już edycja akcji Narodowe Czytanie, którą zaplanowano na 
sobotę, 7 września. W tym roku skupimy się na lekturze polskich nowel. Para 
Prezydencka, która objęła swym patronatem akcję, zaproponowała osiem ty-

tułów: 
• Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
• Dym – Maria Konopnicka
• Katarynka – Bolesław Prus
•  Mój ojciec wstępuje do strażaków  

(ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
• Orka – Władysław Stanisław Reymont
• Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
• Sachem – Henryk Sienkiewicz
• Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski
Oczywiście akcja zawita również do naszej Gminy. I to w dwóch miejscach. Po 

pierwsze zapraszamy na skwer przed Biblioteką Publiczną w Tarnowie Podgórnym 
(ul. Pocztowa / ul. Ogrodowa). Tu wolontariusze zaangażowani w przygotowanie 
tego wydarzenia będą czekać na Państwa w godz. 11.00 – 13.00. Można także sko-
rzystać z zaproszenia do Pałacu Jankowice – tu w godz. 13.00 – 14.00 polskie no-
wele będzie można przeczytać (lub chociażby ich posłuchać) wśród dzieł Kossaków. 

Udział w tej ogólnopolskiej akcji jest bezpłatny. Czytajmy razem, bo warto, bo tak 
przyjemnie! ~ ARz
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~ aktualności

Wyniki tegorocznego egzami-
nu maturalnego kształtowały 
się na podobnym poziomie 

jak egzaminy z ubiegłego roku. Zdawal-
ność na poziomie 84% jest porówny-
walna z ubiegłoroczną 86%. Na uwagę 
zasługuje znaczny wzrost zdawalności 
z matematyki (95%), co jest efektem 
dużego zaangażowania uczniów i na-
uczycieli tego przedmiotu, pracujących 
dodatkowo również w ramach projektu 
unijnego. Dobre i bardzo dobre są też 
średnie wyniki egzaminu maturalnego 
w części pisemnej. 

Również wyniki w dziewięciostop-
niowej skali staninowej kształtujące się 
na poziomie średnim, wyżej średniego 
i wysokim (5, 6, 7) są zadowalające. 

Uczniowie i nauczyciele „spisali się” 
na egzaminie maturalnym, co w tym 
wyjątkowym roku wcale nie było łatwe. 
Strajk nauczycieli, w czasie którego 

Matura w naszym Liceum

Okręg obejmuje trzy województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie 

grono pedagogiczne podjęło decyzję o klasyfikacji, mając na uwadze przede wszyst-
kim dobro ucznia, spokojna reakcja zdających i pracowników szkoły na informację 
o alarmach bombowych pojawiających się przed samymi egzaminami maturalnymi, 
pozwalają wyciągnąć jednoznaczny wniosek: wszyscy zdaliśmy egzamin dojrzało-
ści z wyróżnieniem. ~ lo tp

Do naszej Gminy na wakacyj-
ny wypoczynek przyjechały 
dzieci z naszych gmin partner-

skich. Jako pierwsi przybyli młodzi go-
ście z Kamieńca Podolskiego (Ukraina). 
W dniach 15 – 23 lipca odpoczywali 
w ośrodku Val di Sol w Lusowie, skąd 
wyruszali na wycieczki, m.in. po naszej 
Gminie, do Poznania i innych atrakcyj-
nych turystycznie miejsc w Wielkopol-
sce. Koszty ich przyjazdu i pobytu po-
krywała Gmina Tarnowo Podgórne. 
– Cieszę się, że dzięki otwartym sercom 
i wrażliwości naszych przedsiębiorców 
zapewniamy naszym małym gościom 
również liczne niespodzianki – podkre-
śla I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-
-Szkurat. – Za to wsparcie serdecznie 
dziękuję. 

Pobyt zakończyło ognisko pożegnal-
ne, na którym zagraniczni goście zosta-
li obdarowani plecakami i piórnikami, 
przekazanymi przez firmę PASO.  

Przypomnijmy, że w czerwcu 2018 r. 
Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz 
Czajka oraz Zastępca Mera Kamieńca 
Vadim Savchuk podpisali oficjalną umo-
wę partnerską pomiędzy samorządami. 
– Jednym z namacalnych przejawów tej 

Przyjaciele na wakacjach w Lusowie
współpracy są właśnie wakacyjne pobyty dzieci w naszej Gminie  – przypomina 
Wójt Tadeusz Czajka. – Przyjeżdżają do nas dzieci, których rodzice przebywają na 
froncie wojennym, na wschodniej granicy Ukrainy, dlatego bardzo nam zależy, by 
czas spędzony w Polsce przyniósł im radość i wytchnienie. 

Na przełomie lipca i sierpnia również do Lusowa przyjechała grupa dzieci z So-
lecznik (Litwa) – byli to uczniowie tamtejszego Polskiego Gimnazjum im. Śniadec-
kich. Dzieci spędziły dwa tygodnie zwiedzając, bawiąc się i wypoczywając. Oczy-
wiście nie zabrakło prezentów – wyprawkę szkolną ufundowała firma Herlitz. Ten 
wypoczynek odbywał się w ramach projektu „Lato z Polską”, realizowanego wspól-
nie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. ~ ARz

Dzieci z Kamieńca Podolskiego

Przedmiot Liczba 
zdających

Średni  
wynik  

w LO TP

Średni  
wynik  

w Powiecie  
Poznańskim 

Średni  
wynik  

dla okręgu

Średni  
wynik  

w kraju

j. polski 43 53,7 46,6 51,4 52,0

matematyka 43 58,9 50,1 56,3 58,0

j. angielski 42 73,1 69,0 72,0 72,0

j. niemiecki 1 66,0 61,8 57,0 61,0 
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~ aktualności

Przeźmierowo
Trwa przebudowa szkoły podstawowej

Zakończono budowę 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  

Uzyskano pozwolenie na budowę kortów tenisowych

Trwa projektowanie Centrum Integracji Obywatelskiej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej ul. Olszy-
nowej

Sady
Trwa przebudowa ul. Malwowej – I etap

Swadzim
Trwa projektowanie dróg osiedlowych

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

Podpisano umowę na rewitalizację Pałacu 

Podpisano umowę z wykonawcą oświetlenia na ul. Le-
śnej i Polanki

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

Trwa procedura wyboru wykonawcy kanalizacji deszczo-
wej w ul. Rolnej (I etap)

Zakończono budowę kortów tenisowych

Trwa przebudowa ul. Malwowej i Pl. Margaretek

Trwają prace przy budowie wschodniej obwodnicy

Wysogotowo
Trwa projektowanie ul. Pszennej i Batorowskiej

Pozostałe
Trwa budowa Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo 
Podgórne

Sprawdź, 
co się dzieje 

w Twojej 
miejscowości

Fundacja „Oczy Szeroko Otwarte” zaprasza na zajęcia warsztatowe (II etap) – 
szkolenie dla wolontariuszy w zakresie opieki nad osobami starszymi z różny-
mi jednostkami chorobowymi i wynikającymi z nich problemami.

Warsztaty będzie prowadzić Teresa Wawro, doświadczony psycholog i praktyk, wie-
loletni dyrektor DPS. Dowiemy się jak zachować się w konkretnych sytuacjach spoty-
kanych w kontaktach z osobami starszymi. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapraszamy 7 września w godz. 10.00 – 15.00 do świetlicy wiejskiej w Swadzi-
miu. Chętnych do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o kontakt telefoniczny pod  
nr 502 523 736. Projekt finansowany ze środków Gminy Tarnowo Podgórne. 
 ~ Zarząd Fundacja „Oczy Szeroko Otwarte”

Jak pomagać  
osobom starszym?

Pani i Pan 
Burmistrz

Taka sytuacja zdarza się bardzo 
rzadko: jedno małżeństwo – 
dwóch burmistrzów . Manuela 

Hugger, żona Olivera Spiessa, Burmi-
strza naszej partnerskiej gminy Fron-
reute, wygrała lokalne wybory i objęła 
urząd burmistrza sąsiedniej gminy Berg. 
Gratulacje nowej pani Burmistrz zło-
żył Wójt Tadeusz Czajka oraz członko-
wie Stowarzyszenia Pojednanie podczas 
polsko-niemieckiego spotkania w Tar-
nowie Podgórnym.  ~ ARz

17 sierpnia
kino plenerowe

LAST VEGAS
godz. 2100

23 sierpnia
nauka tańca

MERENGUE 
Grzegorz Walczak

i Joanna Kulczyńska

godz. 1900

Sołtys i Rada Sołecka
zapraszają

LATO w PARKU

park

Stanisława Kanikowskiego

ul. Rynkowa, Przeźmierowo

Puchar Polski w Kopa Sportowego   
As – Trzy Dychy 

pod patronatem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

15 września 2019, godz. 13.00
Hala OSiR Przeźmierowo, ul. Kościelna
Zapisy: w dniu zawodów 12.00 – 12.45

Organizator: Wielkopolska Liga Kopa Sportowego,  
Jerzy Piaskowski
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Z okazji 75. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego od-
daliśmy hołd walczącym o wol-

ność Ojczyzny. 1 sierpnia punktualnie 
o 17.00 Wójt Tadeusz Czajka złożył 
kwiaty przy pomniku w Paku im. J Woj-
kiewicza w Tarnowie Podgórnym. 

Uroczystą oprawę tego wydarzenia 
zapewniło Kurkowe Bractwo Strzelec-
kie, którego bracia – wraz z harcerzami 
– pełnili wartę honorową. Całość zakoń-
czyła salwa armatnia. 

~ ARz

BLACK WATER LINKS Tarnowo Podgórne – taką na-
zwę będzie miało pełnowymiarowe, 18-dołkowe pole 
golfowe, jakie powstanie na terenie naszej Gminy.  

1 sierpnia umowę z inwestorem – spółką Czarna Woda – pod-
pisał Wójt Tadeusz Czajka 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy inwestor będzie dzierżawić 
grunt o powierzchni 68,5 ha przez kolejne 25 lat, a pole gol-
fowe zostanie zbudowane najpóźniej do 31 lipca 2022 r. – Je-
stem przekonany, że ta inwestycja podniesie prestiż naszej Gmi-
ny – podkreślał na spotkaniu Wójt. – Tym bardziej, że będzie to 
pierwszy obiekt w Wielkopolsce o takich parametrach. ~ ARz

Chwila ciszy o godzinie „W”

Pole golfowe  
– umowa już jest!

Wójt Tadeusz Czajka i Prezes Zarządu Andrzej Wentland.
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
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Festyn rodzinny  
w Sadach

31 sierpnia od 15.00, na boisku piłkarskim przy wiadukcie

W programie:
• Pokaz broni palnej KW Policji
• Spot klubu 126p Polska

• Zlot motocyklistów
• Pokaz taekwondo Karol Robak
• Food Tracki (gofry, lody, dania tradycyjne i wiele innych)
• Aktywne atrakcje dla dzieci
• Konkursy i nagrody
• Koncert zespołu „Akustik”
• Wieczorna zabawa z Dj

~ Sołtys i Rada Sołecka Sady 
Zapraszamy na nasz profil na  

FB: Rada Sołecka Sady

Dożynki Gminne to dzień dla naszej Gminy szczególny. 
Z jednej strony to wyraz szacunku i podziękowania 
rolnikom za ich codzienny trud. Z drugiej natomiast 

przypomnienie o tym, że jeszcze kilkanaście lat temu Gmi-
na Tarnowo Podgórne była typowym regionem rolniczym.  
I chociaż dzisiaj przede wszystkim odbierani jesteśmy jako 
miejsce, gdzie rozwija się przedsiębiorczość, to rolnicy na-
dal stanowią ważną grupę w naszej społeczności. Dożynki to 
również wyśmienita okazja, by przypomnieć (a nierzadko od-
kryć) tradycyjne polskie zwyczaje związane z zakończeniem 
okresu żniw.

Zapraszamy zatem do Lusowa – tu w niedzielę, 25 sierpnia, 
chcemy wspólnie świętować. O 10.30 w kościele parafialnym 
rozpocznie się uroczysta msza św. odprawiana w podzięko-

waniu za tegoroczne żniwa. Do kościoła uroczyście zostanie 
wniesiony chleb, wypieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. 
Przyniesione zostaną wieńce dożynkowe, które potem będzie 
można podziwiać przy scenie. Po mszy, na placu „U księ-
dza za płotem”, tradycyjne obrzędy dożynkowe przedstawią 
członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy”.  Starostami 
tegorocznych Dożynek będą Wojciech Potrawiak z Sierosła-
wia i Mirosława Najdek z Chyb.

Każda z gminnych miejscowości przygotowuje stoisko – bar-
dzo atrakcyjne. Jak zapewniają organizatorzy – będzie koloro-
wo i smacznie. A na scenie zagości folklor w międzynarodo-
wym wydaniu – szczegółowy program prezentujemy obok i na 
stronie 46. Gwiazdą wieczoru będzie zespół DAGADANA.

~ ARz

Wójt Tadeusz Czajka i Ks. Proboszcz dr Dariusz Madejczyk
oraz Sołtysi Gminy Tarnowo Podgórne

mają zaszczyt zaprosić 
na Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne

25 sierpnia 2019 r. o godz. 10:30 
msza św. w Kościele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Ap. w Lusowie.

Po mszy orszak z wieńcami i obrzęd dożynkowy.

Dożynki Gminne
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DNI PRZEŹMIEROWA
6-7 WRZEŚNIA6-7 WRZEŚNIA

6 września – CK Przeźmierowo
18.00 Wernisaż wystawy ,,Namaluj swój świat!’’ Fundacji „Nigdy nie jest za późno” połączony 

z koncertem Aresa Chadzinikolau
7 września – Park im. St. Kanikowskiego

15.00 Przedszkole „Kaczuszka” 18.00 Koncert Sandry Wolskiej
15.15 Przedszkole „Leśne Skrzaty” 19.00 Koncert Michała Teodorczyka z zespołem
15.30 Michelle Czaruje – iluzjonistka 20.00 Ogłoszenie wyników „Wymiataczy”
16.30 OSiR Dance Studio 20.15 Przemówienie Wójta
17.00 Mażoretki 20.30 Koncert
17.30 DZPiTL „Modraki” 22.00 Koncert Lukaut – prezent od Pani Sołtys

17.00–19.00 
Finał turnieju 

sołectw 
„Wymiatacze”

15.00–22.00
Miasteczko festynowe, strefa gastronomiczna i rozrywkowa
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15.30 Michelle Czaruje – iluzjonistka 20.00 Ogłoszenie wyników „Wymiataczy”
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17.00 Mażoretki 20.30 Koncert
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17.00–19.00 
Finał turnieju 

sołectw 
„Wymiatacze”

15.00–22.00
Miasteczko festynowe, strefa gastronomiczna i rozrywkowa

6 i 7 września trwać będzie świętowanie w Przeźmiero-
wie. Dni Przeźmierowa jak zwykle odbędą się w Cen-
trum Kultury i Parku im St. Kanikowskiego, a gwiazdą 

wieczoru będzie zespół Brathanki. 
W piątek o 18.00, w CK Przeźmierowo, rozpocznie się wer-

nisaż wystawy prac uczestników międzypokoleniowych, inte-
gracyjnych warsztatów Fundacji Nigdy nie jest za późno pod 
nazwą ,,Namaluj swój świat!’’. Ten wieczór uświetni koncert 
Aresa Chadzinikolau. 

Sobota będzie dniem pełnym atrakcji. W Parku im. Stanisła-
wa Kanikowskiego spotkamy się już o godz. 15, by podziwiać 
występy przedszkoli: „Kaczuszka” i „Leśne Skrzaty”. Następ-
nie oczaruje nas iluzjonistyczny występ „Michelle czaruje”, 
a tuż po niej występy taneczne, kolejno: OSiR Dance Studio, 
Mażoretki i DZPiTL Modraki. Od 17.30 rozpoczną się atrak-
cje muzyczno-koncertowe. Zagrają dla nas Sandra Wolska, 
a następnie Michał Teodorczyk z zespołem. Od 17.00 nato-
miast coś dla prawdziwych wymiataczy – konkurencje sporto-
we takie jak koszykarska karuzela, mocarze, ściana wspinacz-
kowa, gladiator w basenie i frog fitness – w tych niezwykłych 
dyscyplinach rywalizować będą sołectwa – o 20.00 ogłosimy 
zwycięzców zawodów. O 20.15 przemówi Wójt Tadeusz Czaj-
ka by rozpocząć Finał Dni Przeźmierowa – koncert zespołu 
Brathanki. Po nim sołtys Katarzyna Preyer przygotowała pre-
zent dla mieszkańców – koncert zespołu Lukaut. ~ SB

Przeźmierowo świętuje!

Sandra 
Wolska

Lukaut

OSiR Dance Studio

Michał Teodorczyk

BrathankiModraki

Mażoretki

Informację o autobusach powrotnych 
w dniu imprezy podamy na stronie inter-
netowej Gminy.

~ dni przeźmierowa
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22 czerwca, na zaproszenie Sołtys, Rady Sołeckiej 
oraz Radnych, mieszkańcy Przeźmierowa wzięli 
udział w drugiej edycji przeźmierowskich Wian-

ków. 
Noc Świętojańska, Sobótka, Noc Kupały – to starodawna 

tradycja, która w tę najdłuższą w roku noc pozwala na wie-
le… a na pewno na świetną zabawę. Stawek przy Olszynowej 
to idealne miejsce; przystrojony świecącymi girlandami pla-
cyk wśród drzew tworzy niepowtarzalny nastrój, sprzyja nie-
kończącym się rozmowom i tańcom do późnej nocy. Ulubio-
ną, szczególnie pań, częścią imprezy, jest plecenie wianków 
z kwiatów, roślin i pnączy zerwanych wcześniej z okolicznych 
łąk i ogrodów. Dzięki fachowej pomocy Magdy Jerzyńskiej, 
po niedługim czasie, kolorowe, oryginalne wianki pięknie 
zdobiły głowy większości przeźmierowskich dziewczyn, tych 
młodszych i troszkę starszych. Gospodarze imprezy częstowa-
li gości kiełbaskami i kaszankami, przy suto zastawionych sto-
łach zasiedli znajomi i sąsiedzi. Nie trzeba było długo czekać, 
aby na trawiastym parkiecie pojawili się pierwsi tancerze, któ-
rym przygrywał niezastąpiony DJ Henio. Około 21 rzucaliśmy 

Na zebranie Sołtysa i Rady Sołeckiej Tarnowa Podgór-
nego w dniu 12 lipca zostali zaproszeni byli radni so-
łeccy Elżbieta Stróżyk oraz Jacek Pietrucha. Podzię-

kowania za pracę społeczną w imieniu mieszkańców złożył 
Sołtys Piotr Owczarz w towarzystwie obecnych członków 
Rady Sołeckiej wręczając z tego tytułu symboliczne upomin-
ki. 

~Barbara Przyjemska
Sołectwo Tarnowo Podgórne

Od lewej: Łukasz Duda, Marzena Kierzek, Elżbieta Stróżyk, 
Jacek Pietrucha, Bożena Możdżeń, Jakub Braniewicz, Małgo-
rzata Mleczak, Barbara Przyjemska, Piotr Owczarz, Tadeusz 
Rzepczyński. 

21 września w Parku 700-lecia w Tarnowie Podgór-
nym odbędzie się festyn pod nazwą Sportowe Po-
żegnanie Lata. Wydarzenie organizowane od kilku 

lat przez Sołtysa i Radę Sołecką Tarnowa Podgórnego na do-
bre wpisało się w kalendarz i stanowi swoistego rodzaju do-
pełnienie oczekiwań mieszkańców. Podczas familijnej zabawy 
będzie można skorzystać z wielu atrakcji zarówno dla ciała jak 
i ducha.

W ramach imprezy odbędzie się V edycja prezentacji klu-
bów sportowych działających na terenie Gminy Tarnowo Pod-
górne „Tarnowo na Sportowo”. Aranżerem oraz moderatorem 
pokazów sportowych będzie Michał Dolata.

Wianki w Przeźmierowie

specjalnie przygotowane przez Panią Sołtys duże wianki, któ-
ra nauczona doświadczeniem z zeszłego roku, widziała, że pa-
nie raczej nie chciały rozstawać się ze swoją, uroczą ozdobą. 
Dlatego do końca tego udanego wieczoru królowały WIANKI.

~ Katarzyna Preyer
Sołtys Przeźmierowa

Podziękowania za pracę społeczną

Sportowe Pożegnanie 
Lata

Program imprezy:
12.00-15.00  Tarnowo na Sportowo 
15.00   Powitanie przybyłych Gości 
15.15   Animacje dla dzieci 
17.15    Występy lokalnych gwiazd m.in. Pan Pa-

nicz, Zespół LUKAUT, Julia Mróz, OSiR 
Dance Studio Tarnowo Podgórne

21.00   Gwiazda wieczoru NORBI 
22.00-24.00  Zabawa taneczna z Dj-em

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany progra-
mu. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną zamiesz-
czone w terminie późniejszym na Facebooku oraz plakatach.

~Barbara Przyjemska
Sołectwo Tarnowo Podgórne
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Zarządzenie Nr 42/2019
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2019 roku  

 w sprawie: 
wykonania uchwały Nr LXV/1046/2018  

Rady Gminy Tarnowo Podgórne  
z dnia 25 września 2018 roku

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz 
§ 4 Uchwały Nr LXV/1046/2018 Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne z dnia 25 września 2018 roku w sprawie określenia 
uprawnień do korzystania z nieodpłatnych przejazdów środ-
kami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawo-
wych oraz szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na te-
renie Gminy Tarnowo Podgórne zarządza się, co następuje:

§ 1
Ustala się wzór wniosku, o którym mowa w § 3 Uchwały 

Nr LXV/1046/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 
25 września 2018 roku w sprawie określenia uprawnień do 
korzystania z nieodpłatnych przejazdów środkami transportu 
zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół po-
nadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne, jak w załączniku stanowiącym integralną część 
niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ustala się, że doładowanie imiennych kart PEKA na zasa-

dach określonych w uchwale, o której mowa w § 1 może być 
dokonywane wyłącznie w uprawnionych punktach obsługi 
klienta na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej 

Gminy Tarnowo Podgórne oraz w miesięczniku „Sąsiadka – 
Czytaj” i wchodzi w życie z dniem podpisania.

UWAGA: Ważne dla uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne korzystających z syste-
mu publicznych przewozów autobusowych organi-
zowanych przez ZTM Poznań!

Od nowego roku szkolnego diametralnej zmianie ulega-
ją zasady odpłatności za przejazdy publicznym trans-
portem zbiorowym. Zmiana jest rewolucyjna i ko-

rzystna dla uczniów wszystkich szkół, a zwłaszcza dla portfeli 
ich rodziców. Polega na sfinansowaniu z budżetu Gminy Tar-
nowo Podgórne kosztów przejazdu uczniów korzystających 
z aglomeracyjnego systemu przewozów autobusowych zarzą-
dzanego przez ZTM Poznań. Zasady przyznawania ulg są od-
mienne dla uczniów różnych typów szkół: 

1. Uczniowie szkół podstawowych zamieszkali na tere-
nie Gminy Tarnowo Podgórne zyskują możliwość stałych, 
bezpłatnych przejazdów we wszystkich strefach taryfowych. 
Dokumentem potwierdzającym upoważnienie do zwolnienia 
z opłat jest posiadanie w czasie przejazdu ważnej legitymacji 
szkolnej lub karty PEKA z doładowaną w dowolnym punk-
cie obsługi klienta ulgą. Doładowanie takie przeprowadza się 
jednorazowo i nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych 
opłat. Oba wymienione wyżej dokumenty stosowane być 
mogą zamiennie, a alternatywne rozwiązanie „ z PEKĄ” zo-
stało wdrożone, by uchronić dzieci przed ewentualnym zagu-
bieniem swoistego dowodu tożsamości, jakim jest legitymacja 
szkolna. Opisane uprawnienie funkcjonuje już od 1 sierpnia 
2019 r. i obowiązuje nieprzerwanie aż do czasu ukończenia 
szkoły podstawowej. 

2. Uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieszkali na 
terenie naszej Gminy od 1 września 2019 r. zyskują uprawnie-
nia do bezpłatnych biletów okresowych (na rok szkolny) na 
wszystkie strefy taryfowe, jeżeli ich rodzice lub opiekunowie 
prawni złożą na odpowiednim wniosku oświadczenie, że ich 

adresem właściwym dla rozliczenia rocznego podatku docho-
dowego (PIT) jest Gmina Tarnowo Podgórne. Wzór wniosku 
– określony zarządzeniem Wójta – jest do pobrania ze stro-
ny internetowej gminy. Wypełniony wniosek należy złożyć 
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne (ul. Poznańska 115, 
62-080 Tarnowo Podgórne) lub w Filii Urzędu w Przeźmiero-
wie (w Pasażu przy ul. Rynkowej 75C). Możliwa jest wysył-
ka pocztą. Termin składania wniosków: od 15 sierpnia do 15 
września 2019 r. Po pozytywnym zweryfikowaniu oświadcze-
nia uczeń nabywa uprawnienie do bezpłatnego doładowania 
biletu na cały rok szkolny. Uwaga: warunkiem koniecznym do 
uzyskania ulgi jest posiadanie karty PEKA oraz doładowanie 
jej wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie spółki 
TPBUS w Tarnowie Podgórnym przy ul. Rokietnickiej 23.

Opisane wyżej ulgi i procedury ich udzielania wynikają 
z Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXV/1046/2018 
z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia uprawnień do 
korzystania z nieodpłatnych przejazdów środkami transportu 
zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół po-
nadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne, Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowo Podgórne nr 
42 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wykonania tej uchwały 
oraz szczegółowych ustaleń z Miastem Poznań w sprawie pro-
wadzenia rozliczeń i zasad refundacji ulg przez budżet Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. Zastosowane rozwiązanie – mimo że 
kosztowne – stanowić będzie ważny element polityki oświa-
towej i społecznej realizowanej przez Gminę Tarnowo Pod-
górne. 

~ Grzegorz Leonhard
Pełnomocnik Wójta ds. nadzoru właścicielskiego

Wzór wniosku jest dostępny na gminnej stronie internetowej 
www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce Sprawy i wnioski (przy-
cisk w menu po lewej) / Usługi transportowe – 9.11 Uzyskanie 
uprawnień do bezpłatnych przejazdów komunikacją zbiorową 
dla uczniów. 

Bezpłatne przejazdy dla uczniów
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Program „Pierwszy biznes  
– Wsparcie w starcie” START!
Chcesz założyć działalność gospodarczą i potrzebujesz 

kapitału na start? Być może powinieneś zainteresować 
się rządowym programem „Pierwszy biznes – wspar-

cie w starcie II”. Niezbędne środki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej teraz są na wyciągnięcie ręki! 

Założenie firmy, utworzenie stanowiska pracy oraz bezpłat-
ne usługi szkoleniowo-doradcze to przedsięwzięcia możliwe 
do sfinansowania dzięki pożyczce pozyskanej w ramach pro-
gramu. Program finansowany jest ze środków Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a zarządza nim Bank 
Gospodarstwa Krajowego (BGK). W bieżącym roku kalen-
darzowym na realizację programu przekazano blisko 110 mln 
zł. Obecnie program realizowany jest na terenie całego kra-
ju. Wystarczy skontaktować się z pośrednikiem działającym 
w wybranym województwie. Aby ubiegać się o wsparcie na-
leży zwrócić się do instytucji współpracujących z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego, które pośredniczą w udziela-
niu pożyczek, są to: Lubelska Fundacja Rozwoju, Fundacja 
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Fundusz 
Regionu Wałbrzyskiego oraz Fundacja Rozwoju Śląska. BGK 
prowadzi w tej chwili postępowanie przetargowe na wybór 
kolejnych pośredników, co oznacza, że w ciągu kolejnych 2–3 
miesięcy poszerzy się katalog instytucji oferujących wsparcie 
na preferencyjnych warunkach. Na terenie województwa 
wielkopolskiego program realizuje obecnie Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego. 

Dla kogo pożyczka? 
O preferencyjną pożyczkę na rozpoczęcie działalności go-

spodarczej mogą ubiegać się studenci ostatniego roku stu-
diów; absolwenci szkół średnich/zawodowych oraz uczelni 
wyższych; bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy, w tym 
osoby powracające z zagranicy oraz opiekunowie osób niepeł-
nosprawnych. Z programu mogą skorzystać także żłobki i klu-
by dziecięce oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne 
dla dzieci niepełnosprawnych. Dzięki nisko oprocentowanej 
pożyczce z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w star-
cie II” można również sfinansować utworzenie i wyposaże-
nie miejsca pracy. Pożyczkobiorcy mogą również skorzystać 
z bezpłatnych usług szkoleń i doradztwa. Celem programu jest 
rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pra-
cy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania 
bezrobociu i promowania zatrudnienia.

Na jakich warunkach? 
Maksymalna wartość pożyczki to 20-krotność przeciętne-

go miesięcznego wynagrodzenia, czyli aktualnie na podsta-
wie wyliczeń za I kw. 2019 r. – jest to kwota 99 018,80 zł. 
Maksymalny okres spłaty wynosi do 84 miesięcy, przy możli-
wej karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy. Opro-
centowanie w okresie kredytowania jest stałe i wynosi 0,18% 
w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz 
żłobków, klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi lub 
polegających na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i 0,44 
% dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki. 
Istotnym jest fakt, iż pożyczkobiorca nie ponosi żadnych do-
datkowych opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę 
pożyczki. Jeżeli natomiast chodzi o zabezpieczenie – obliga-

toryjnie jest to weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz 
poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub 
inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie. Udział 
jednostkowej pożyczki w koszcie realizowanego przedsię-
wzięcia może stanowić do 100% jego wartości!

Co możemy sfinansować? 
Ze środków uzyskanych w ramach programu „Pierwszy 

biznes – Wsparcie w starcie II” można sfinansować zakup 
środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia 
działalności oraz towarów podlegających sprzedaży w ra-
mach prowadzonej działalności. Kwalifikują się także wszel-
kie koszty stałe związane z prowadzeniem działalności, do 6 
miesięcy od jej podjęcia np. czynsz za wynajem lokalu. W ra-
mach pożyczki sfinansujemy także zakup środków transportu, 
pod warunkiem, że nasza działalności nie jest związana stricte 
z transportem drogowym towarów (kody PKD). Ze środków 
z pożyczki sfinansować można także szkolenia i kursy dla sie-
bie i swoich pracowników. 

Środki na utworzenie stanowiska pracy – dla kogo?
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy przysługuje pod-

miotom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalno-
ści gospodarczej oraz podmiotom prowadzącym działalność 
gospodarczą. Ze środków na ten cel mogą skorzystać także 
niepubliczne przedszkola i szkoły oraz osoby fizyczne, osoby 
prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowo-
ści prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo o preferencyjną po-
życzkę mogą się ubiegać producenci rolni, żłobki i kluby dzie-
cięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby 
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 oraz podmioty świadczące usługi rehabilita-
cyjne. 

Utworzenie stanowiska pracy – warunki
Maksymalna wartość pożyczki to 6-krotność przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia, czyli aktualnie na podstawie 
wyliczeń za I kw. 2019 r. – jest to kwota 29 705,64 zł. Mak-
symalny okres spłaty wynosi 36 miesięcy. Oprocentowanie 
oraz pozostałe warunki pożyczki są identyczne jak w przypad-
ku ubiegania się o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gosp. 
w ramach opisanego programu. Na utworzonym ze środków 
z pożyczki stanowisku pracy można zatrudnić osobę bezro-
botną, w tym skierowaną przez PUP, opiekuna osoby niepeł-
nosprawnej w niepełnym wymiarze czasu pracy (jednak nie 
mniejszym niż połowa pełnego wymiaru czasu) oraz poszuku-
jącego pracy absolwenta. Zatrudnienie pracownika musi na-
stąpić na podstawie umowy o pracę.

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

Więcej informacji odnośnie konkursu uzyskają Państwo tak-
że bezpośrednio w Biurze Regionalnym Funduszu Wałbrzy-
skiego, ul. Św. Michała 43 w Poznaniu, tel. 61 62 33 163; e-
-mail: biuro.wielkopolskie@frw.pl

~ Dagmara Orlik, TCWP



sierpień 2019 | sąsiadka~czytaj |    15

~ tcwp

Tarnowskie Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości

oraz
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

zapraszają na dyżur eksperta ZUS 
23 września (poniedziałek), w godz. 14.00 – 17.00, 

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, bud. C, pok. 11

Rozpoczęcie działalności gospodarczej
Mieszkańcu! Jeżeli chcesz założyć własną działalność gospodarczą i nie wiesz jakie w związku z tym przedłożyć doku-

menty do ZUS; ile wynoszą składki z tego tytułu oraz na jakie ulgi możesz liczyć? – skorzystaj z bezpłatnych konsultacji.
O czym będzie:
- wyjaśnienie wątpliwości kto może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS,
- jak rozliczać składki,
- jakie dokumenty trzeba złożyć do ZUS,
- w jakim terminie składać dokumenty rozliczeniowe i opłacać składki,
- jak wyrejestrować działalność gospodarczą.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
REKRUTACJA DO UDZIAŁU W JESIENNEJ EDYCJI WARSZTATÓW  

rozpocznie się 26 sierpnia!

  STORYTELLING w biznesie 
  – jak tworzyć historie które sprzedają Twój produkt i Twoją markę?
  Michał Lisiecki, ArtOfSale

Podstawowe pojęcia, tworzenie historii na potrzeby biznesu w firmie, archetypy storytellingowe, jak opowiadać historie, 
aby zdobywać klientów? Jak firmy opowiadają historie? 

CYKL 3 WARSZTATÓW
 Edycja jesienna

25 września 16 października 13 listopada
cz. 1 cz. 2 cz. 3

Warsztaty odbywać się będą w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, w bud. C, sala 21, od godz. 9.00 do 
15.00

Jedna grupa szkoleniowa weźmie udział w trzech warsztatach. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach, w celu re-
zerwacji miejsca, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 61 89 59 242 lub mailowy kontakt@tarnowo-podgorne.pl. Licz-
ba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dot. szkolenia znajdą Państwo na naszej 
stronie internetowej www.tcwp.pl.

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
zaprasza na szkolenie 

24 września, w godz. 9.00 do 15.00
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, bud. C, sala 21

 Skuteczna reklama – Facebook
Magdalena Robaszkiewicz, Janetta Sałek (Consulting Coaching Business)

Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędną, praktyczną wiedzę w ramach warsztatów z zakresu efektywnego procesu e-pro-
mocji, (w tym reklamy) szczególnie z uwzględnieniem strategii e-PR, wpływającego na rozpoznawalność marki firmowej. 

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

Szczegółowe informacje dot. szkolenia znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.tcwp.pl. 
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PRZESIĄDŹ SIĘ 
NA

Wykorzystaj energooszczędny 
i ekologiczny transport gminny. 
Postaw na multimodalność! 
Gmina Tarnowo Podgórne dba 
o zrównoważoną mobilność i integra-
cję środków transportu. Korzystaj 
z gminnych ścieżek rowerowych, 
zintegrowanych węzłów przesiad- 
kowych, parkingów P&R/B&R oraz 
nowych niskoemisyjnych autobusów.

W ramach realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) „Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz 
z infrastrukturą”.

www.mapadotacji.gov.pl

jest EKO

WYBIERZ 
TO CO EKO!

nie produkuje dwutlenku węgla, pyłów 
i tlenku azotu

nie wydziela spalin i nie przyczynia się 
do powstawania smogu

oszczędza tlen

zajmuje 10 razy mniej miejsca niż samochód 
osobowy (także w złomowaniu)

nie hałasuje

jest tańszy w utrzymaniu niż samochód

łatwo się go naprawia

Zapraszamy na rodzinny rajd rowerowy 
z grą terenową po trasach w Gminie Tarnowo 
Podgórne – 6 października, start godz. 10.00. 
Zapisy od 1 września - szukaj informacji na 
www.tarnowo-podgorne.pl
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P O Z N A J  S W O J Ą  W I O S K Ę  L U S Ó W K O  2 0 1 9
H A R M O N O G R A M  W Y D A R Z EŃ

S O B O T A ,  1 0 . 0 8 . 2 0 1 9 ,  G O D Z .  2 0 . 3 0 - 2 3 . 3 0
N I E B O  N A D  L U S Ó W K I E M  -  P O K A Z  A S T R O N O M I C Z N Y

S O B O T A ,  3 1 . 0 8 . 2 0 1 9 ,  G O D Z . 1 4 . 0 0 - 1 9 . 0 0
W Y C I E C Z K A  R O W E R O W A  Ś C I E Ż K A M I  W S I  L U S Ó W K O

P O N I E D Z I A Ł E K ,  2 . 0 9 . 2 0 1 9 ,  G O D Z .  1 7 . 3 0 - 1 9 . 0 0
W E R N I S A Ż  W Y S T A W Y  " L U S Ó W K O  W C Z O R A J  I  D Z I Ś "

W T O R E K  3 . 0 9 . 2 0 1 9  -  S O B O T A  7 . 0 9 . 2 0 1 9 ,  G O D Z .  1 7 . 0 0 - 1 9 . 0 0   
W Y S T A W A  " L U S Ó W K O  W C Z O R A J  I  D Z I Ś "

S O B O T A ,  0 7 . 0 9 . 2 0 1 9  
G O D Z .  1 0 . 0 0  -  1 3 . 0 0 ,  B I E G  T E R E N O W Y
G O D Z .  1 4 . 0 0  -  1 5 . 0 0 ,  P O K A Z  K A S K A D E R K I  K O N N E J
G O D Z .  1 5 . 0 0  -  1 9 . 0 0 ,  F E S T Y N  R O D Z I N N Y
G O D Z .  2 2 . 0 0  -  4 . 0 0 ,  B I E S I A D A

 S O B O T A ,  1 4 . 0 9 . 2 0 1 9
G O D Z .  7 . 0 0  -  1 1 . 0 0 ,  Z A W O D Y  W Ę D K A R S K I E
G O D Z .  1 0 . 0 0  -  1 4 . 0 0 ,  T U R N I E J  P I Ł K I  N O ŻN E J
G O D Z .  1 0 . 0 0  -  1 4 . 0 0 ,  I  M I S T R Z O S T W A  L U S Ó W K A

  W  T E N I S I E  S T O Ł O W Y M

     S Z C Z E G Ó Ł Y  N A :  W W W . P O Z N A J S W O J A W I O S K E . P L   

 Z A P R A S Z A M Y ! ! ! !
P R O J E K T  D O F I N A N S O W A N Y  Z  B U D Ż E T U  I N I C J A T Y W
S P O Ł E C Z N Y C H  G M I N Y  T A R N O W O  P O D G Ó R N E

Codziennie prawie 3000 miesz-
kańców Lusówka przejeżdża 
lub spaceruje ulicami swojej 

niewielkiej miejscowości. Mówią so-
bie z uśmiechem „Dzień dobry”, spo-
tykają się w szkołach, odbierając dzieci 
z przedszkola, na spacerze, na zaku-
pach, na plaży nad jeziorem czy wresz-
cie w przychodni u lekarza. To wciąż 
nieduża społeczność, a mimo to jej za-
biegani mieszkańcy często zupełnie się 
nie znają... Nic dziwnego – Lusówko to 
najdynamiczniej rosnąca społeczność 
w Gminie – rocznie przybywa tu nawet 
kilkuset nowych mieszkańców.

„Poznaj Swoją Wioskę – Lusówko 
2019” to projekt zgłoszony w ramach 
II edycji Budżetu Inicjatyw Społecz-
nych 2019. Od początku i z ogrom-
nym zaangażowaniem wspierany przez 
całą lokalną społeczność z panią Sołtys 
i Radą Sołecką. Ale przede wszystkim 
to 600 głosów dorosłych mieszkańców 
Lusówka i przyjaciół z innych miejsco-
wości oddanych na Projekt, który dzię-
ki temu uzyskał dofinansowanie Gminy 
Tarnowo Podgórne. Jest więc się czym 
pochwalić. Co dokładnie ma na celu ta 
inicjatywa? Chodzi przede wszystkim 
o zintegrowanie lokalnej społeczności 
i wzajemne poznanie się mieszkańców. 
Bo Lusówko to przecież jego miesz-
kańcy. 

Mieszkańcy Lusówka w głosowa-
niu zdystansowali inne projekty. To 
dowód jak bardzo czują potrzebę inte-
gracji. Teraz czas na kolejny krok. „Po-
znaj Swoją Wioskę – Lusówko 2019” 
to cykl wydarzeń zaplanowanych na 
przełom sierpnia i września, w czasie 
których mieszkańcy będą mieli okazję 
lepiej poznać okolicę, w której miesz-
kają, jej historię, a także siebie nawza-
jem. W ramach projektu zaplanowa-
no m. in. wycieczkę rowerową, pokaz 
astronomiczny, wystawę historyczną 
pt. „Lusówko wczoraj i dziś”, zawody 
wędkarskie, piknik rodzinnym, pokaz 
kaskaderki konnej, biesiadę i zawody 
sportowe.

Przygotowanie takiego cyklu imprez 
to nie lada wyzwanie: – Liczymy na 
Waszą obecność – mówi Tomasz Klu-
wak, koordynator projektu. – W końcu 
wszyscy mieszkamy w jednej miejsco-
wości i to od nas w dużej mierze zależy 

Poznaj Lusówko!

jak będzie ona wyglądać. Ale liczymy także na współpracę i pomoc w organizacji 
tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Lusówko to My! A za zatem do dzieła! Ciągle 
jeszcze szukamy mieszkańców, lokalnych firm i przedsiębiorców, którzy wesprą na-
szą inicjatywę swoim doświadczeniem, umiejętnościami i chęcią pracy dla lokalnej 
społeczności.

Po szczegóły dotyczące projektu warto obserwować . Zaglądajcie na profil na 
Facebooku oraz stronę internetową www.poznajswojawioske.pl

~ (mb)
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 23 lipca

Lato w pełni. Sprzyjająca 
pogoda zachęca do wy-
jazdów, wędrówek, do 

wypoczynku na łonie natury. 
W pracach Rady Gminy nie ma 
przerwy wakacyjnej – odbywa-
ją się komisje, które oprócz pla-
nowanych tematów, opiniowały 
przedłożone projekty uchwał.

XIV sesja Rady Gminy, która 
odbyła się 23 lipca, chyba mile 
zaskoczyła radnych – czekał na 
nich do rozpatrzenia pakiet skła-
dający się z 8 projektów uchwał. 
To niezbyt duża dawka jak na 
standardy panujące w Radzie 
Gminy Tarnowo Podgórne. 

Pierwsze dwa projekty uchwał 

dotyczyły gospodarki finansowej 
Gminy. Rada dokonała zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy i noweli w budżecie. 
Tym razem dokonano moderni-
zacji planu dochodów i wydat-
ków, w szczególności dotyczą-
cych 300 plus. 

Następne trzy projekty doty-
czyły dotacji celowych. Pierwsza 
dotyczyła dotacji do prac konser-
watorskich oraz robót budowla-
nych w ramach remontu dachu 
kościoła w Lusowie (3 etap). 
Wysokość dotacji wynosi 80 tys. 
zł, co stanowi 28,41% całkowite-
go kosztu zadania. Druga wyma-
gała zmiany uchwały z 14 mar-
ca 2017 r. w sprawie udzielenia 
dotacji Powiatowi Poznańskie-
mu 2 210 000 zł, z tego w 2017 
r. przekazano kwotę 100 000 zł, 
w 2018 r. kwotę 500 000 zł, z ko-
lei w 2019 r. kwotę 1 610 000 
zł z przeznaczeniem na pokry-
cie kosztów pozyskania przez 
Powiat Poznański nieruchomo-
ści niezbędnych do realizacji in-
westycji drogowych na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne dla 
następujących zadań: 

– budowa chodnika i ścież-
ki pieszo-rowerowej Lusowo – 
Tarnowo Podgórne na odcinku 
od ul. Poznańskiej (rondo) w Lu-
sowie do projektowanego przez 
GDDKiA włączenia w drogę po-
wiatową 2420P w ramach reali-
zacji zdania „Rozbudowa węzła 
Tarnowo Podgórne po stronie 
południowej drogi krajowej nr 
92 Pniewy – Poznań”. 

– budowa chodnika, ścieżki 
pieszo-rowerowej i ścieżki ro-
werowej na odcinku ul. Poznań-
skiej od ul. Przemysłowej do ul. 
Wiśniowej oraz przebudowie 
przecięcia się ul. Poznańskiej 
z ul. Admiralską w miejscowości 
Jankowice. 

Trzecia dotacja celowa doty-
czyła ponadlokalnych przewo-
zów autobusowych o charak-
terze użyteczności publicznej. 
Powiat Poznański przyjmuje rolę 
organizatora tego rodzaju trans-
portu zbiorowego, by podtrzy-
mać istniejące obecnie możli-
wości dojazdu do szkół i pracy 
pasażerów zamieszkałych z dala 
od funkcjonowania zintegrowa-

nej komunikacji miejskiej czy 
kolei metropolitalnej. Na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne notu-
je się ponad 4 tys. operacji wsia-
dania i wysiadania w skali jed-
nego miesiąca W chwili obecnej 
PKS wykonuje na terenie naszej 
Gminy 1349 kursów miesięcz-
nie. Bez wsparcia samorządów, 
w tym utworzenia powiatowo-
-gminnego związku, który prze-
jąłby te przewozy, mieszkańcy 
odległych miejscowości będą 
pozbawieni całkowicie dojazdu 
do pracy, szkół, uczelni, służ-
by zdrowia. Jest to pomoc so-
lidarnościowa. Wpisuje się 
w promowany przez rząd pro-
gram ratowania połączeń PKS. 
Tylko że rząd dopłaca do wo-
zokilometra 0,80 zł, a samorzą-
dy 2,50 zł + VAT, a więc obiet-
nice realizuje się przy pomocy 
samorządów. Gościem sesji był 
przedstawiciel Starosty Poznań-
skiego był Zbigniew Rusak. 
Dyskusja w tym temacie trwała 
około 1,5 godz. i była ona burz-
liwa. Na koniec podjęto uchwa-
łę o wsparciu finansowym na ten 
rok w wysokości 72 611 zł. Rada 
podjęła decyzję w sprawie utwo-
rzenia Technikum oraz Branżo-
wej Szkoły I stopnia w Tarnowie 
Podgórnym i nadania im statu-
tów. 

Kolejna sesja Rady Gminy od-
będzie się 27 sierpnia o godz. 
16.00 – serdecznie zapraszam.

~Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy

Powiat Poznański 

przyjmuje rolę 

organizatora 

ponadlokalnych 

przewozów 

autobusowych  

(tzw. PKS)
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~ bezpieczeństwo

Kronika policyjna
3 sierpnia, Sady ul. Ogrodowa: niezna-

ny sprawca włamując się do prywatnego 
domu jednorodzinnego przez otwarte okno 
ukradł pieniądze oraz biżuterię. Straty 
3 500 zł.

3 sierpnia, Baranowo, ul. Spokojna: 
nieznany sprawca wybijając szybę w oknie 
włamał się do prywatnego domu jednoro-
dzinnego i ukradł grę Play Station oraz 
biżuterię. Straty 10 000 zł.. 

8 sierpnia, Swadzim, ul. Św. Antonie-
go: nieznany sprawca ukradł kosmetyki 
o wartości 1 095 zł na szkodę firmy. 

8 sierpnia, Przeźmierowo, ul. Rynkowa: 
nieznany sprawca wybijając szybę włamał 
się do Peugeota i ukradł radio o war-
tości 450 zł na szkodę osoby prywatnej. 

13 sierpnia, Baranowo, ul. Ametystowa: 
nieznany sprawca z parkingu ukradł Sko-
dę SuperB. Straty 50 000 zł na szkodę 
osoby prywatnej. 

25 sierpnia, Tarnowo Podgórne, ul. Po-
znańska: nieznany sprawca ukradł zdrap-
ki Lotto o wartości 2 697 zł. 

W wyniku działań Policji w lipcu za-
trzymano na gorącym uczynku lub w bezpo-
średnim pościgu 13 sprawców przestępstw, 
w tym 5 nietrzeźwych kierujących. 

~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo 

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej i Wy-
kroczeń KP Tarnowo Podgórne oraz Straży Gminnej 
w Tarnowie Podgórnym w ramach działań „Bezpieczne 

wakacje 2019” spotkali się 24 lipca z uczestnikami półkolonii 
w Tarnowskich Termach.

„Odpoczynek, ale bezpieczny”, tymi słowami przywita-
li kolonistów przedstawiciele służb mundurowych z Tarno-
wa Podgórnego. Policjanci i strażnicy, w trosce o przyjemny, 
a przede wszystkim bezpieczny czas wakacyjny, przypomnieli 
dzieciom o kilku ważnych rzeczach. W obszarze bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym przypomniano o prawidłowym prze-
chodzeniu przez jezdnię, jeździe w fotelikach i z zapiętymi 
pasami bezpieczeństwa, używaniu elementów odblaskowych 
na drodze. Rowerzyści utrwalili sobie wiadomości z zakresu 
wymaganego przepisami wyposażenia roweru oraz zwiększa-
jącego bezpieczeństwo wyposażenia kierującego rowerem. 

O bezpieczeństwie na półkoloniach

Tutaj funkcjonariusze zalecali dzieciom stosowanie kasku, 
ochraniaczy i odblasków. 

Chociaż spotkanie odbywało się na Termach, gdzie młodzi 
ludzie codziennie korzystali z całego kompleksu basenów, to 
nie mogło zabraknąć kilku słów o tym, jak bezpiecznie wypo-
czywać nad wodą. Kolonistów uczulano, by zawsze korzystali 
z kąpielisk strzeżonych, gdzie czuwa ratownik, a dno i woda 
są sprawdzone. Przypomniano też, by nie wbiegać nagle do 
wody po długim przebywaniu na słońcu oraz nie zabierać na 
plażę wartościowych przedmiotów. 

Na zakończenie spotkania funkcjonariusze rozdali dzieciom 
opaski odblaskowe i poradniki akcji „Kręci mnie bezpieczeń-
stwo nad wodą”

~ MM
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~ ekologia

7 września 
Baranowo 
od 9.00 do 9.15 –  ul. Budowlanych (parking naprzeciw Re-

wiru Policji)
od 9.20 do 9.35 – os.Rubinowe, ul. Ametystowa
od 9.40 do 9.55 – ul. Przemysława przy sklepach
od 10.00 do 10.15 – ul. Pogodna przy kościele
od 10.20 do 10.35 –  ul. Szamotulska wjazd na teren byłej 

Akademii Rolniczej
Chyby 
od 10.45 do 11.00 – przy świetlicy wiejskiej
od 11.05 do 11.20 – Zielone Osiedle, wjazd ul Różana
od 11.25 do 11.40 – ul. Szkolna przy ul. Ogrodowa

14 września 
Kokoszczyn 
od 9.00 do 9.15 – przy świetlicy wiejskiej
Góra 
od 9.25 do 9.40 – przy świetlicy wiejskiej
Tarnowo Podgórne 
od 9.500 do 10.05 – Zielony Gród ul. Sasankowa
od 10.10 do 10.25 –  teren przy targowisku naprzeciw pawi-

lonu handlowego
od 10.30 do 10.45 – ul. Rokietnicka przy bazie TPBUS
od 10.50 do 11.05 – ul. Owocowa parking przy blokach
Rumianek 
od 11.15 do 11.30 –  ul. Szkolna teren przy dawnej świetlicy 

wiejskiej
Ceradz Kościelny 
od 11.40 do 11.55 – przy świetlicy wiejskiej
od 12.00 do 12.15 – ul. Kalwowska przy ul. Za Ogrodami
Jankowice 
od 12.25 do 12.40 – przy świetlicy wiejskiej

od 12.45 do 13.00 –  Edmundowo, ul. Edmundowska przy 
ul. Leśnej

Lusówko 
od 13.10 do 13.45 – teren przy blokach ul. Dopiewska 
Lusowo 
od 13.55 do 14.10 – parking przy kościele
od 14.15 do 14.30 – ul. Wierzbowa przy ul. Skośnej
od 14.35 do 14.50 – ul. Nowa przy domu sołtysa
od 14.55 do 15.10 – Przylesie, ul. Przylesie 

21 września 
Sierosław 
od 9.00 do 9.15 – przy domu sołtysa ul. Kasztanowa
od 9.20 do 9.35 –parking ul. Bukowska przy ul. Leśnej
Wysogotowo 
od 9.45 do 10.00 – przy świetlicy wiejskiej
od 10.05 do 10.20 –ul. Wierzbowa przy ul. Zbożowej
Przeźmierowo 
od 10.30 do 10.45 – ul. Rynkowa przy ul. Lotniczej
od 10.50 do 11.05 – ul. Wysogotowska przy ul. Kościelnej
od 11.10 do 11.25 –  ul. Rynkowa a Kościelna teren za Pa-

sażem
od 11.30 do 12.05 – parking ul. Dolina a ul. Leśna
Batorowo 
od 12.15 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej
Sady 
od 12.40 do 13.05 – przy świetlicy wiejskiej
od 13.10 do 13.35 – ul. Szkolna przy ul. Jagodowej
Swadzim
od 13.45 do 14.00 – przy świetlicy wiejskiej

~ Marek Ratajczak 
Główny specjalista ds. ochrony środowiska 

Nieodpłatna zbiórka odpadów problemowych
Mobilny PSZOK

Zgodnie z przedstawionym har-
monogramem na terenie gminy 
zostanie przeprowadzona nieod-

płatna zbiórka odpadów problemowych 
wytworzone w gospodarstwach domo-
wych. 

Każda osoba przekazująca odpady 
do mobilnego PSZOK-u ma obowiązek 
przekazać je „do rąk własnych” przy-
byłemu operatorowi w wyznaczonym 
miejscu i o wyznaczonej godzinie. Za-
brania się pozostawiania w miejscach 
zbiórki przywiezionych wcześniej odpa-
dów problemowych czyli niebezpiecz-
nych, ze względu na możliwe niebez-
pieczeństwo oddziaływania na zdrowie 
ludzi oraz środowisko.

Miejsca zbiórki zostaną objęte moni-
toringiem.

Podczas zbiórki odpadów problemowych nie będą przyjmowane odpady wielko-
gabarytowe (np. telewizory i monitory powyżej 21 cali, lodówki, zamrażarki, pralki, 
meble itp.), które należy przekazywać wyłącznie podczas zbiórek odpadów wielko-
gabarytowych lub bezpośrednio do PSZOK.
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~ rolnictwo

Rolnictwo narażone jest na potencjalne skutki zmian kli-
matycznych w nieporównywalnie większej skali, niż 
inne działy gospodarki. Pierwszym środowiskowym 

czynnikiem decydującym o rolnictwie w danym rejonie jest 
żyzność gleb, natomiast drugim – warunki klimatyczne decy-
dujące o zasobach wody i przebiegu warunków termicznych.

Wg słownika meteorologicznego „klimat – to charaktery-
styczny dla danego obszaru przebieg zjawisk pogodowych, 
określony na podstawie wyników wieloletnich obserwacji 
i pomiarów meteorologicznych.”

Przyjmuje się, że zmiana klimatu to istotne (statystycznie) 
odstępstwo od charakterystycznych warunków wieloletnich 
w przebiegu pogody tzw. normy klimatycznej. Przez zmia-
nę klimatu wg powyższej definicji określa się nie tylko po-
wszechnie podkreślany wzrost średniej temperatury, ale każde 
udowodnione „statystycznie” odstępstwo od dotychczaso-
wych (charakterystycznych) warunków klimatycznych. Może 
być to większa lub mniejsza suma opadu, częstość burz, czy 
liczba dni upalnych lub mroźnych. 

Za główny efekt zmian klimatycznych uznaje się wzrost 
temperatury oraz wzrost częstotliwości występowania zjawisk 
ekstremalnych. Zmiany klimatu mogą oddziaływać na pro-
dukcję poprzez wiele mechanizmów, między którymi wymie-
nia się:

1)  wzrost temperatury wpływa na tempo rozwoju roślin 
a zmiany sumy opadów na wysokość plonowania

2)  większa częstotliwość zjawisk ekstremalnych (upały, su-
sze, powodzie) oznacza większe ryzyko produkcyjne

3)  większe zasoby ciepła sprzyjają występowaniu cho-
rób roślin uprawnych, zwiększeniu populacji chwastów 
i szkodników

4)  wzrost temperatury wpływa na jakość środowiska glebo-
wego i zasoby próchnicy

5)  rosnące stężenie CO2 w atmosferze zwiększa produktyw-
ność upraw, co wpływa na wykorzystanie zasobów wody 
i składników pokarmowych z gleby.

6)  większe zasoby ciepła umożliwią uprawę roślin o więk-
szych wymaganiach cieplnych (np. soi, słonecznika).

Obok efektów negatywnych należy zauważyć i zmiany po-
zytywne. Stwierdzono w ostatnich latach wyraźną poprawę 
warunków termicznych do dojrzewania kukurydzy uprawia-
nej na ziarno; co więcej to ziarno odznacza się coraz mniejszą 
wilgotnością. Przyspieszenie dojrzewania upraw i ciepła je-
sień stwarza możliwość uprawy poplonów.

Zmienność czynników meteorologicznych stanowi główne 
źródło ryzyka w produkcji rolniczej. Cechą charakterystycz-
ną obszaru Polski jest większa zmienność plonów upraw niż 
zróżnicowanie regionalne ich plonowania. Straty w plonach 
z powodu niekorzystnego przebiegu pogody w Polsce są naj-
częściej wynikiem nie jednego, lecz kilku następujących po 
sobie niekorzystnych zjawisk meteorologicznych. Najczęst-
szymi przyczynami wystąpienia strat w rolnictwie są: susza, 
nadmiar opadów, długo zalegająca pokrywa śnieżna, niska 

temperatura podczas okresu zimowego bez okrywy śnieżnej, 
a w przypadku roślin ciepłolubnych brak wystarczających 
zasobów ciepła. Tendencje klimatyczne wskazują, że należy 
spodziewać się większej niż obecnie zmienności plonów. Ze 
względu na obserwowaną zmienność warunków pogodowych 
mogą pojawić się dłuższe okresy suszy oraz częściej występo-
wać opady nawalne. Ze względu na duży udział gleb lekkich 
w Polsce częstą przyczyną ograniczenia plonowania upraw 
będą niedobory opadów w okresie wegetacji. Znaczące straty 
będą występować głownie na glebach słabszych o niskiej po-
jemności wodnej (tab.1). Biorąc pod uwagę mniejszą zdolność 
gromadzenia oraz podsiąkania wody na glebach bardzo lek-
kich i lekkich, rośliny uprawiane na tych glebach szczególnie 
będą narażone na straty w plonie, gdy niedobór wody wystąpi 
w okresie krytycznym ich zapotrzebowania na wodę (tab. 2).

Gleba Kompleks 
glebowy

Zapas wody

PPW WTW WOD
Bardzo lekka ps. 7/8 165 40 125
Lekka pgl.ps 5/6 220 70 150
Średnia pgl.gś 4 310 90 220
Ciężka gl.gc 2 490 230 260

Tabela 1 Zapas wody w różnych kategoriach gleb w mm (warstwa 
0-150 cm) PPW – polowa pojemność wodna, WTW – wilgotność 
trwałego więdnięcia, WOD – woda ogólnie dostępna

Gatunek Fenofazy
Żyto ozime Wiosenne ruszenie wegetacji – kłoszenie 
Pszenica ozima Siew – wschody; Kłoszenie – dojrzałość 

woskowa
Pszenica jara Krzewienie – kłoszenie
Jęczmień jary Krzewienie – kłoszenie 
Owies Krzewienie – dojrzałość woskowa 
Rzepak ozimy Siew – zahamowanie wegetacji jesienią; 

ruszenie wegetacji – kwitnienie
Kukurydza Wschody – dojrzałość woskowa
Ziemniak późny Zwieranie łanów - kwitnienie

Tabela 2 Krytyczne fazy wrażliwości roślin na niedobór wody

Wraz z ociepleniem następuje wydłużenie okresu wegeta-
cyjnego co wpływa nie tylko na zmianę terminów siewu ro-
ślin, ale również na zmiany pozostałych terminów prac agro-
technicznych. Należy podkreślić, że wyższa temperatura ma 
również korzystny wpływ na warunki rozwoju chwastów oraz 
szkodników roślin uprawnych, które do niedawna nie miały 
znaczenia gospodarczego i nie wymagały zwalczania. Wymu-
si to zmiany w dotychczasowej strategii ochrony roślin.

Opracował:  
~ Wiesław Biały

Zmiany klimatu a rolnictwo w Polsce  
– ocena zagrożeń.
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Rodzinne zabawy z grami XXL w tym roku już za nami. 
Zorganizowaliśmy kolejną imprezę w naszej Gminie, 
tym razem przy współpracy Tarnowskiego Bractwa 

Kurkowego. Po raz pierwszy w tak doborowym towarzystwie 
udało nam się przeprowadzić nową, ciekawą grę w terenie 
dla całych rodzin. Uczestnicy mieli odwiedzić pięć ukrytych 
w plenerze miejsc, w których czekały na nich zadania zręcz-
nościowe oraz na orientację w terenie. Cała gra odbyła się na 
terenie Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym. 

Wszyscy uczestnicy poradzili sobie bardzo dobrze z przygo-
towaną trasą do zaliczenia. Na początku, w momencie otrzy-
mania mapy, nasi śmiałkowie byli pozytywnie zaskoczeni, 
a na mecie szczęśliwi i obdarowani planszowymi prezentami. 
Bardzo dziękujemy naszym wiernym wolontariuszom tj.: Da-
rii, Tomkowi, Sewerynowi i Stasiowi, za ich fachową pomoc 
i wsparcie, a Gminie Tarnowo Podgórne za współorganizację 
w tak urokliwym tarnowskim zakątku.

Do zobaczenia wkrótce na naszych kolejnych imprezach ro-
dzinnych. Wyglądajcie ich na łamach Sąsiadki~Czytaj oraz na 
stronie na portalu Facebook.
 ~ Free time

Rodzinne gry w rozmiarze XXL

Jak co roku zuchy i harcerze Szczepu „Bordowa Brać” 
wraz z początkiem wakacji pojechali na obóz, aby pod-
sumować cały rok pracy, zdobyć kolejne stopnie i spraw-

ności.
Tym razem zuchy wstąpiły do szkoły rycerskiej w Zucho-

grodzie. Pierwszego dnia lekcji udzielał Królewski Zwiadow-
ca. Pokazał jak bezszelestnie się skradać i skutecznie kamuflo-
wać. Wykorzystali tę umiejętność Merlinowi. Zdobywając dla 
niego niezwykle rzadkie i cenne składniki zyskali jego zaufa-

Bordowa Brać na wakacjach
nie. Umożliwiło to przygotowanie mikstur według jego tajemni-
czych przepisów. Jak na rycerzy przystało zuchy weszły również 
w posiadanie własnych wierzchowców, mieczy oraz tarcz, które 
umożliwiały pomaganie mieszkańcom w całym królestwie. Naj-
większą i najtrudniejszą misją okazało się uratowanie królewny 
z rąk złego smoka. Na szczęście dzięki wcześniejszym ćwicze-
niom to zadanie okazało się dla naszych rycerzy pestką. 

Harcerze natomiast przenieśli się do postapokaliptycznego 
świata, w którym przyszło zmierzyć im się z własnymi słabo-
ściami. Podczas zajęć z Pustelnikiem nauczyli się przetrwać 
parę dni bez jedzenia i wody. Dzięki tej wiedzy byli w stanie 
przystąpić do następnego etapu szkolenia. Wraz z członkiem 
ruchu oporu budowali schrony potrzebne do przetrwania apo-
kalipsy. Z częścią ocalałej załogi stworzyli tratwy na których, 
mieli przepłynąć toksyczne wody. Wszyscy poprzez zajęcia 
z medykiem potrafili opatrzyć zranionych członków swoich 
patroli. Prowadzone codzienne treningi nie poszły na marne. 
Uczestnicy zostali solidnie przeszkoleni i pod koniec obozu byli 
gotowi aby wyruszyć do walki w trudnych warunkach ze swoim 
przeciwnikiem.

Na obozie oczywiście nie omijały nas chwile uroczyste. Taką 
okazją było złożenie przyrzeczenia harcerskiego oraz obietni-
cy zuchowej, czyli najważniejsze chwile na harcerskiej dro-
dze. Dzięki całorocznej pracy zuchy z Lusowa zakończyły swój 
okres próbny i zostały pełnoprawną gromadą zuchową. 

Po dwóch tygodniach ognisk i wspólnej zabawy wróciliśmy 
do domów cali i zdrowi. Wszystkie drużyny z Baranowa, Luso-
wa oraz Tarnowa Podgórnego nie mogą się doczekać kolejnych 
przygód na zbiórkach w nowym roku szkolnym.

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
 ~ dh. Paulina Kamieniarz

~ stowarzyszenia
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W dniach 26-28 lipca Tarnowo Podgórne było stolicą 
Brackiej Artylerii Czarnoprochowej. W tych dniach 
odbył się u nas X jubileuszowy pokaz broni armat-

niej zorganizowany dla uczczenia naszych wielkich powstań 
narodowych: wielkopolskiego i śląskiego. Patronat nad wyda-
rzeniem objął Wójt Tadeusz Czajka.

Niecodzienne wydarzenie zapoczątkowała kanonada z 68 ar-
mat czarnoprochowych, oddająca hołd poległym powstańcom 
(okolicznościową kanonadę powtórzyliśmy również w godzi-
nach popołudniowych).

W południe odbyła się uroczysta msza święta w intencji po-
wstańców wielkopolskich i śląskich, braci kurkowych i ich ro-
dzin. Przewodniczył jej ks. Adam Przewoźny – proboszcz z Lu-
sówka, a uczestniczyli także ks. Marek Tarło – proboszcz parafii 
Tarnowo Podgórne, ks. Adam Barysik – kapelan ZKBS RP, ks. 
Krzysztof Musiał – proboszcz z Kaźmierza, ojciec Grzegorz 
Badziąg – kapucyn z Wałcza oraz ks. prawosławny mistrat Mi-
kołaj Ginaiło.

Po mszy odbyła się uroczystość intronizacji Króla Zielono-
świątkowego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie 
Podgórnym. Prezes Stanisław Bączyk u stóp ołtarza mianował 
na rycerza brata Waldemara Kubiaka i siostrę Magdalenę Ma-
zantowicz. Brata Janusza Szelągiewicza mianował Królem Zie-
lonoświątkowym A.D. 2019.

Niezwykle barwnie zaprezentowała się parada uczestników 
pokazu z udziałem min. kawalkady motocyklistów, starego 
sprzętu i pojazdów wojskowych oraz zabytkowych armat. Para-
da przejechała ulicami Tarnowa Podgórnego i dotarła do Luso-
wa, gdzie na grobie gen. Józefa Dowbora Muśnickiego delega-
cje złożyły wiązanki kwiatów.

Dla wszystkich uczestników imprezy sporą atrakcją był po-
kaz sprzętu wojskowego przywiezionego przez jednostki WOT 
Poznań, Wielkopolską 17. Brygadę Zmechanizowaną Między-
rzecz i 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego Krzesiny. Wystawę 
broni przygotowała sekcja WKS Grunwald z Poznania.

Sporym zainteresowaniem cieszył się pokaz starych samo-
chodów i traktorów. Niewątpliwą gratką dla miłośników mo-
toryzacji był pokaz testowego samochodu Adama Małysza po-
łączony z rajdem z nawigacją. Różne formy gier i zabaw dla 
uczestników zaproponowała Fundacja Free Time. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się motocykle grupy GHOST z Pozna-
nia. O oddanie klimatu okresu lat 20-tych ubiegłego wieku za-
dbała Grupa Huzar z Kaźmierza uruchamiając Stację Retro.

Jak przystało na imprezę bracką odbyły się również zawo-
dy strzeleckie. Tarczę Wójta Gminy Tarnowo Podgórne zdo-
był Krzysztof Tyda ze Starogardu Gdańskiego, II miejsce zajął 
Grzegorz Jaskuła z Sierakowa, a III – Piotr Czapiewski z Tcze-
wa. Tarczę Powstania Wielkopolskiego zdobył Piotr Czapiew-
ski, II miejsce Arkadiusz Muller z Skarszewa, III – Grzegorz 
Jaskuła. Tarczę KBS Tarnowo Podgórne zdobył Arkadiusz 
Muller, II miejsce zajął Krzysztof Tyda, III – Piotr Czapiew-
ski. Tarczę Prezesa KBS Tarnowo Podgórne zdobył Krzysztof 
Tyda, II miejsce ustrzelił Piotr Czapiewski, a III – Grzegorz Ja-
skuła. Tarczę Grupy Motocyklowej GHOST zdobył Arkadiusz 
Muller, II miejsce Krzysztof Tyda, III – Piotr Czapiewski. Tar-
czę Regimentarza Domu Radziwiłłów zdobył Krzysztof Cieślik 

Wiadomości brackie
z bractwa Tarnowo Podgórne, II miejsce Krzysztof Tyda, III 
– zajął Arkadiusz Muiller. Tarczą Prezesa ZOHiSBK RP zdo-
był Grzegorz Jaskuła, II miejsce Radosław Królicki z bractwa 
Tarnowo Podgórne, III – Arkadiusz Muller. Tarczę Rycerzy św. 
Piotra i Pawła zdobył Krzysztof Tyda, II miejsce Piotr Czapiew-
ski, III – Grzegorz Jaskuła. Tarczę Dowódcy 12 Brygady WOT 
w Poznaniu zdobył Piotr Czapiewski, II miejsce Krzysztof Cie-
ślik, III – Grzegorz Jaskuła. Tarczę Firmy SemCo ze Śmiłowa 
zdobył Piotr Czapiewski, II miejsce Krzysztof Tyda, III miejsce 
Arkadiusz Muller. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy udanej 
rywalizacji.

To udane wydarzenie było jedno z największych w 23-letniej 
historii naszego bractwa.

Chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom 
za udział w imprezie. Na pokazie zaprezentowały się bractwa 
z Zabrza, Bytomia, Jelcza-Laskowic, Tczewa, Ciechanowca, 
Lublina, Toszka, Terespola, Dolska, Kołobrzegu, Skarszewa, 
Krakowa, Radomia, Otwocka, Brok, Warszawy, Podlasia, Lu-
blina, Raciborza, Bielsko-Białej, Starogardu Gdańskiego, Nysy, 
Piły, Mosiny, Puszczykowa, Swarzędza, Sierakowa, Szamotuł, 
Pniew, Grzebieniska, Poznania oraz Tarnowa Podgórnego. Go-
ściliśmy również bracką delegację z Ukrainy.

Składamy serdecznie podziękowania Wójtowi Tadeuszowi 
Czajce, Grupie Motocyklowej GHOST z Poznania, Regimen-
tarzowi Domu Radziwiłłów, jednostkom wojskowym, Funda-
cji Free Time oraz sponsorom: Schattdecor, Eurodruk, Kimball 
Electronic, Firmie Korbanek z Tarnowa Podgórnego, Semco ze 
Śmiłowa, Matmich-Bus z Szamotuł, Komplet Polska, Strauss 
Cafe, Michałowski z Pniew, ASTOR, AUTODROM 4 x 4, An-
drzejowi Orzeł ze Sadów, Kazimierzowi Szulcowi i Mariuszo-
wi Gniewoskiemu, wolontariuszom oraz wszystkim tym, którzy 
wsparli naszą inicjatywę bardzo serdecznie jeszcze raz dzięku-
jemy. Projekt był współfinansowany przez Gminę Tarnowo 
Podgórne.

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

Z brackim pozdrowieniem  ~ Prezes Stanisław Bączyk

~ stowarzyszenia
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Za nami kolejne sesje grupowe i se-
sje indywidualne w projekcie „Nie 
jesteś sam!”. Jest to wielospecjali-

styczne wsparcie dla osób i ich rodzin do-
tkniętych chorobą nowotworową.

Do tej pory nasi podopieczni skorzy-
stali z pomocy psychologa, fizjoterapeu-
ty, fryzjera trychologa oraz dietetyka. 
U nas nie ma tematów tabu. Mówimy 
wprost, o tym co jest dla nas ważne. 
O swoich obawach, niemocy, poczuciu 
frustracji i sile, którą odkrywamy w so-
bie mierząc się z chorobą. Wspieramy 
się, motywujemy do działania i dzielimy 
swoimi doświadczeniami. Odkrywamy 
co jest w życiu najważniejsze i co chce-
my po sobie pozostawić...

Wiemy, że proces leczenia onkologicz-
nego jest procesem złożonym. Obok od-
powiednio dobranych terapii ogromną 
rolę odgrywa nasza psychika, odrobina 
szczęścia i najbliżsi. Dlatego pomagamy 

Nie jesteś sam!

Aktywność turystyczna ROKTAR’u

również opiekunom osób chorych. Rozmawiamy z nimi, dba-
my o nich, rozumiejąc jak ważne jest umiejętne radzenie sobie 
z emocjami.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Gminy Tarnowo 
Podgórne i potrwa do końca grudnia 2019. Nie bój się i dołącz 
do nas jeśli tego potrzebujesz.

Pisz na fundacja@nigdyniejestzapozno.org lub dzwoń – Maja 
Stępień 608 064 244. Pamiętaj! Nie jesteś sam!

~ Maja Stępień, prezes Fundacji

~ stowarzyszenia

Podopieczni Stowarzyszenia ROKTAR wyruszyli na wycieczkę do wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. W czwartek, 27 czerwca, pojechaliśmy do Byd-
goszczy. Najpierw mostem im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego przeszliśmy nad 

rzeką Brdą, gdzie w towarzystwie rzeźby „Przechodzący przez rzekę”, poznaliśmy 
historię miasta. Na odnowionym Rynku podziwialiśmy architekturę Starego Mia-
sta i wysłuchaliśmy legendy o Panu Twardowskim. Kolejnym punktem wycieczki 
była wizyta w Muzeum Mydła i Historii Brudu. Tu zobaczyliśmy eksponaty zwią-
zane z utrzymywaniem higieny przez człowieka, a w szczególności historię pro-
dukcji i używania mydła. Magicznymi Schodkami przeszliśmy na Wyspę Młyńską 
– zabytkową wyspę rzeczną, mieszczącą wiele obiektów kulturalnych i rekreacyj-
nych. Kolejnym naszym celem była podróż do Torunia. Zwiedzanie rozpoczęliśmy 
od Krzywej Wieży i Muzeum Mikołaja Kopernika. Przeszliśmy obok Bazyliki ka-
tedralnej na Stary Rynek. W piątek pełni sił wyruszyliśmy do Ciechocinka, gdzie 

spacerowaliśmy po Parku Zdrojowym 
z pijalnią wód mineralnych. Naszą wy-
cieczkę zakończyło odwiedzenie Krusz-
wicy i rejs po Jeziorze Gopło. Na Mysiej 
Wieży przypomnieliśmy sobie legendę 
o Popielu. 

Nasza wycieczka odbyła się w ramach 
realizacji zadania publicznego „Aktyw-
ność turystyczna osób z niepełnospraw-
nościami jako forma życia społeczne-
go”, którego celem było zwiększenie 
aktywności społecznej osób z niepeł-
nosprawnościami, umożliwienie im 
funkcjonowania w nowych rolach spo-
łecznych (gość w hotelu, turysta, zwie-
dzający). Pozwoliło naszym podopiecz-
nym poznać nowe miejsca i zdobyć 
wiele cennych doświadczeń. Wszyscy 
wracali do domu w doskonałych nastro-
jach i pełni wrażeń. Wyjazd był współ-
finansowany przez Powiat Poznański 
i Stowarzyszenie ROKTAR.

~ Elżbieta Kram 
Stowarzyszenie ROKTAR
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Gospodarzem odbywających się od 1987 r. naprzemien-
nie raz w Polsce raz w Niemczech, spotkań miesz-
kańców Gmin Tarnowo Podgórne i Fronreute, tym 

razem była Gmina Tarnowo Podgórne. 25-osobowej grupie 
niemieckich gości, która przyjechała 27 lipca, przewodniczył 
Burmistrz Oliver Spiess wraz z małżonką Manuelą, którą tym 
razem witaliśmy również jako Burmistrza sąsiedniej Gminy 
Berg, gratulując wygrania niedawnych wyborów. Miło nam 
było powitać Przewodniczącą Niemiecko-Polskiego Partner-
stwa Fronreute – Tarnowo Podgórne Juttę Stuble oraz grupę 
młodzieży. Po ceremonii powitania goście udali się do pol-
skich rodzin, które indywidualnie przygotowały program na 
ten dzień. Pobyt w rodzinach, w naszych domach, poznanie 
codziennych radości i trosk zapoznanie się z nowymi członka-
mi naszych rodzin – to zbliża nas najbardziej i powiedzenie, że 
stanowimy jedną wielką rodzinę nie jest tylko pustym słowem. 
Polsko-niemiecka młodzież po wspólnym obiedzie w ramach 
relaksu udała się na Tarnowskie Termy, aby później wyłado-
wać swoją energię podczas zajęć sportowych w hali OSiR oraz 
podczas ćwiczeń wokalno-muzycznych. Niedzielę rozpoczęli-
śmy mszą św., podczas której tradycyjnie odśpiewaliśmy ka-
non „Wo zwei oder drei” oraz mieliśmy okazję uczestniczyć 
w chrzcie św. pięciu małych członków naszej wspólnoty para-
fialnej. Po przejściu w pochodzie do Parku 700-lecia, byliśmy 
świadkami wystrzału armatniego w ramach obchodzonego 
w Tarnowie Podgórnym X Jubileuszowego Pokazu Artyle-
rii Brackiej Czarnoprochowej. Po wspólnym obiedzie w re-
stauracji OAZA państwa Ignyś, goście wraz z gospodarzem 
Gminy – Wójtem Tadeuszem Czajką udali się na krótki objazd 
po Gminie. Podziwiali Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespół 
Szkół Technicznych w budowie oraz Pałac Jankowice. Gospo-
darzami wieczoru była rodzina państwa Tomaszewskich, któ-
ra przygotowała swój piękny ogród na miejsce integracyjnej 
plenerowej kolacji z niespodziankami i występami polsko-nie-
mieckiej młodzieży.

Tradycyjny już wspólny 3-dniowy wyjazd w tym roku za-
planowaliśmy do Wrocławia – miasta bardzo związanego ze 
wspólną historią Polaków i Niemców. Podziwianie tego wspa-
niałego miejsca, będącego w 2016 roku Europejską Stolicą Kul-
tury, rozpoczęliśmy od Ostrowa Tumskiego, Wyspy Piaskowej, 
aby rejsem statkiem po Odrze dotrzeć do ZOO, zwiedzić Afry-
karium, Park Szczytnicki i przyjrzeć się Hali Stulecia – obiek-
towi wpisanemu na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO. Po zakwaterowaniu w pięknie położonym 
wśród zieleni Hotelu Niemcza SPA, po wspólnej kolacji był 
czas na rozmowy i dyskusje – „Wrocław – historia i współcze-
sność, spojrzenie przedstawicieli dwóch narodów”. Drugi dzień 
rozpoczęliśmy od obejrzenia Panoramy Racławickiej. Dzieło to 
wzbudziło zachwyt wszystkich, a szczególnie gości, którzy wi-
dzieli tego typu malowidło po raz pierwszy. Pobyt na Starym 
Mieście, Rynek, Ratusz, Uniwersytet Wrocławski, Ossolineum 

33. Spotkanie mieszkańców
partnerskich gmin

dopełniły obraz pięknego Wrocławia. Młodzież wraz z opieku-
nami, podzielona na dwie drużyny bawiła się świetnie rywali-
zując w poszukiwaniu wrocławskich krasnali. Wieczór w plene-
rze przy grillu przepełniony był wspólnym śpiewem, występami 
młodzieży oraz dzieleniem się wrażeniami podsumowującymi 
pobyt we Wrocławiu. Następny dzień to już podróż do Tarnowa 
Podgórnego, podczas której czekało nas obejrzenie dwóch praw-
dziwych pereł. Pierwsza to Książ – jeden z trzech największych 
zamków w Polsce, zwany „perłą Śląska”. Druga to Kościół Po-
koju w Świdnicy – największa drewniana barokowa świątynia 
w Europie, wpisana również na Listę UNESCO w 2001 roku. 
Taka dawka wrażeń, piękna i emocji, spowodowała już w au-
tokarze, a potem w naszych domach dyskusje podsumowujące 
tegoroczne spotkanie. Z dumą możemy przyznać, że przygoto-
wany program w pełni usatysfakcjonował gości. W czwartko-
we południe, 1 sierpnia, żegnaliśmy się słowami: do zobacze-
nia w przyszłym roku we Fronreute. Planujemy wyjazd w maju 
z okazji Procesji Krwi Pańskiej w Weingarten. Tradycja tej naj-
większej w Europie procesji konnej ku czci Św. Krwi Chrystusa 
sięga ponad 100 lat. To unikatowe wydarzenie, w którym bierze 
udział ok. 100 parafii, 100 orkiestr i ponad 3000 jeźdźców.
 ~ Renata Brońska 

Prezes Stowarzyszenia  
„Pojednanie Tarnowo Podgórne – Blitzenreute’’

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Mło-

dzieży’ w Poczdamie.

~ stowarzyszenia
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Chętne dzieci rozpoczęły wakacje „Tygodniem Otwar-
tym” w Gniazdku. Każdego dnia czekały na nie nowe 
przygody i wrażenia.

W poniedziałek Gniazdkowicze przenieśli się w magiczny 
świat baśni i zapomnianych legend, a to wszystko za sprawą 
BajOli, która od lat pracuje z grupami dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych, opowiadając historie i zarażając miłością do czy-
tania książek. Była to niezwykle cenna lekcja – trening wy-
obraźni oraz tworzenia własnych niecodziennych historii.

Kolejny dzień był poświęcony działaniom plastycznym. 
Młodzi artyści tworzyli wakacyjne pudełka 3D, wykorzystu-
jąc kilka technik. Ku zdziwieniu wielu osób, każde dzieło było 
inne, mimo że powstało aż 21 pudełek. Następnie została wy-
konana wielkoformatowa Wyspa Minionków. Tworzenie sym-
patycznych postaci z bajki sprawiło, że dzieci uśmiechały się 
od ucha do ucha.

Smakowita środa minęła pod okiem szefowej kuchni w re-
stauracji. Dzieci uczyły się jak zrobić smaczną i kolorową piz-
zę z dobrej jakości produktów. Oprócz teorii była też nauka 
praktyczna: wyrabianie ciasta, krojenie składników, dbanie 
o estetykę wykonania. Każde dziecko samodzielnie przygoto-
wało ulubioną pizzę dla siebie i swoich najbliższych.

W zdrowym ciele zdrowy duch – tak brzmiało hasło prze-
wodnie czwartego dnia w Gniazdku. Była aktywność fizycz-
na na świeżym powietrzu, wysiłek umysłowy w trakcie za-
jęć warsztatowych – czyli „gimnastyka mózgu”, pobudzanie 
do kreatywności oraz samodzielności w szukaniu rozwiązań, 

Tradycyjnie wraz z początkiem lipca Gniazdkowicze 
wyjechali na wspólny wypoczynek. W Wągrowcu od 
razu poczuli się jak u siebie. Atrakcji było co nie mia-

ra: jazda konna, basen, kręgle, eko-plastyka czyli malowanie 
palcami wśród drzew, spacery wzdłuż brzegu jeziora, zaba-
wy na świeżym powietrzu, tańcząca fontanna, studio fryzur 

„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

Tydzień Otwarty

były pyszne owocowe zabawy – witaminowe bomby, a także 
czas na relaks przy układankach konstrukcyjnych.

Wakacyjny tydzień otwarty w Gniazdku zakończyliśmy na 
słodko. Warsztaty naleśnikowe w towarzystwie szefa kuchni 
były strzałem w dziesiątkę. I tym razem było pysznie i koloro-
wo! Po pracy nie zabrakło czasu na zabawę.

Dziękujemy za mile spędzony czas i zapraszamy ponownie 
w ostatnim tygodniu sierpnia – wypatrujcie plakatów z wy-
przedzeniem, żeby nie przegapić terminu zapisów.

Do napisania... ~ Kadra Gniazdka

„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

Wakacyjny czas...
założone przez najstarsze dziewczyny z Gniazdka. Nie oby-
ło się bez zakupu pamiątek. Był to jeden z wielu najbardziej 
wyczekiwanych punktów wyjazdu. Ostatniego wieczoru od-
była się dyskoteka – dziewczyny wyjęły z szaf najładniej-
sze kreacje, chłopcy ułożyli włosy na żel i wspólnie ruszyli 
do tańca. Było szaleństwo na parkiecie, zabawy oraz konkur-
sy muzyczne. Wyjazd uwieńczyliśmy pobytem w Klotyldzi-
nie, gdzie znajduje się Alpakoland. Jest to wyjątkowe miejsce 
w Wielkopolsce, gdzie założona została rodzinna hodowla al-
pak i prowadzona jest alpakoterapia, hipoterapia, kynoterapia 
i onoterapia. Dzieci mogły karmić zwierzęta, głaskać, bawić 
się z nimi, a wszystko połączone było z edukacją, ponieważ 
Gniazdkowicze poznali podstawowe zagadnienia o hodowli, 
howie oraz zasady bezpieczeństwa i sprawowania opieki nad 
zwierzętami. Wszystko co dobre szybko się kończy, tak było 
i tym razem... cali i zdrowi wróciliśmy do domów, bogatsi 
o nowe doświadczenia i wspomnienia.

Dziękujemy za cały rok pełen wrażeń i sukcesów. Życzymy 
wszystkim bezpiecznych, słonecznych wakacji, wspaniałych 
przygód, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz udanego wypo-
czynku! Do zobaczenia!

~ Kadra Gniazdka

~ stowarzyszenia
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Jak ten czas szybko mija, ani się nie obejrzeliśmy, a już 
kolejne pół roku naszej działalności za nami. Członko-
wie Koła Seniorów w Przeźmierowie bardzo aktywnie 

uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez nasze Koło, 
Radę Seniorów, Pałac Jankowice, Fundację Nigdy nie jest za 
późno i UTW. Atrakcji było wiele, każdy mógł wybrać coś dla 
siebie, aby poczuć moc pozytywnej energii i radości. W zdro-
wym ciele zdrowy duch, tym hasłem rozpoczęliśmy sezon 
sportowy. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy Turniej Krę-
glarski naszego Koła na kręgielni Vector w Tarnowie Podgór-
nym połączony z zabawą taneczną. Oj, były to zawody pasjo-
nujące pełne emocji!

Z zaangażowaniem i sportowym zacięciem, ubrani w jed-
nakowe zielone koszulki z logo naszego Koła, ochoczo przy-
stąpiliśmy do rozgrywek na VII Spartakiadzie Seniorów 
Gminy Tarnowo Podgórne. Suma zdobytych punktów w kla-
syfikacji drużynowej dała naszej ekipie I miejsce na star-
tujących 10 drużyn. Puchar i dyplom dla Koła z rąk Wójta  
Tadeusza Czajki odebrał przewodniczący Koła J. Kiełczewski. 
Po zawodach, świętowania i radości nie było końca na wspól-
nej zabawie przy muzyce dj Waldiego. Sportowy duch nadal 
dał znać o sobie, tym razem na II Turnieju Strzeleckim na-
szego Koła w strzelaniu z karabinka sportowego na strzelnicy 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym, 
połączony z zabawą taneczną. Jak zawsze dla zwycięzców 
były gratulacje, puchary, dyplomy i uścisk Prezesa. 

Bardzo miłym wydarzeniem w Centrum Kultury Przeźmie-
rowo była I Rodzinna Gala Wolontariatu Fundacji Nigdy 
nie jest za późno. Z rąk Prezes Fundacji Mai Stępień nasze 
Koło zostało uhonorowane podziękowaniem za zaangażowa-
nie, współpracę i uczestnictwo w działalności Fundacji. My, 
Seniorzy, dziękujemy Pani Mai, kobiecie o wielkim sercu, za 
możliwość uczestnictwa w wielu nowatorskich projektach, da-
jących nam możliwość rozwijania ukrytych talentów, zadba-
nia o siebie, a przede wszystkim dzielenia się dobrem z drugim 
człowiekiem.

Liczną grupę naszego Koła stanowią pasjonaci turystyki. 
Z myślą o nich zorganizowaliśmy wycieczki krajoznawcze po 
naszej pięknej Ojczyźnie. Odwiedziliśmy Swarzędz i Uzarze-
wo. W upalne czerwcowe dni udaliśmy się na czterodniową 
wycieczkę zwiedzając Kielce, Puławy, Nałęczów, Kazimierz 

Moc atrakcji i pozytywnej energii
Dolny, Kozłówkę i Sandomierz, gdzie na Rynku dodatkową 
atrakcją było obserwowanie nagrywania sceny do serialu „Oj-
ciec Mateusz”. Wreszcie przyszedł czas na letni odpoczynek 
może morze, a może – góry? Dwie grupy seniorów wyje-
chały do nadmorskich kurortów Niechorza i Sarbinowa. Sło-
neczko rozpieszczało, humory dopisywały, a spacery po nad-
morskiej promenadzie i złocistym piasku dawały wytchnienie 
dla ciała i duszy. Kolejna grupa zapragnęła odpocząć w górach 
udając się do Leska w Bieszczadach. Dwanaście dni lipco-
wego pobytu dało możliwość aktywnego odpoczynku. Pięk-
no Bieszczadów podziwialiśmy podczas wycieczek autoka-
rowych jadąc Dużą Pętlą Bieszczadzką, Kolejką Leśną czy 
płynąc statkiem po Zalewie Solińskim. Dla chętnych i odważ-
nych było wejście na Połoninę Caryńską i do Bacówki pod 
Mała Rawką.

To nie koniec senioralnych atrakcji. Braliśmy udział w II 
Balu Seniorów w Jankowicach, którego motywem przewod-
nim były wianki fantazyjnie prezentujące się na głowach par 
tańczących pięknego Poloneza. Braliśmy udział w wydarze-
niach kulturalnych jak wystawy i koncerty organizowane 
przez GOK Sezam i Pałac Jankowice oraz półkolonie orga-
nizowane przez UTW. Lato jeszcze w pełni, więc w najbliż-
szym czasie zaplanowaliśmy rejs po Warcie i wyjazd na wy-
cieczkę na Dolny Śląsk z bazą w Karpaczu i wypadem do 
Drezna. Dziękujemy członkom naszego Koła za liczny udział 
w organizowanych imprezach. ~ Grażyna, kronikarz Koła

~ stowarzyszenia
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Pełnia lata. Otwierasz, skoro świt, okno na świat i natych-
miast wlewa się przez nie fala gorącego powietrza. Spoglą-
dasz na termometr, słupek rtęci powoduje wzmożone bicie 

serca i podwyższoną temperaturę ciała. Zewsząd słychać ostrze-
żenia, zwłaszcza pod adresem ludzi starszych; pij dużo wody, nie 
wychodź z domu, jeśli nie musisz itp. No i racja, bo albo upał, 
albo sinice, wiatr, grad, burze, nawałnice, w różnych miejscach 
na meteorologicznej mapie. Wielkopolska niestety jest inna, pra-
wie jak pustynia, a jezioro w Lusowie odpycha chyba wszystkie 
deszczowe chmury. No ale cóż, można tylko przytoczyć słynne 
„sorry, taki mamy klimat”. A tymczasem…

Już dawno przebrzmiało echo drugiego balu seniorów w Jan-
kowicach, a ja przed oczami mam nadal widok przepięknego 
korowodu, który polonezem rozpoczynał imprezę. Imponujący 
widok. Prawie dwieście par, wśród których znaczna część to słu-
chacze UTW – nie mogło nas tam zabraknąć. Przedsięwzięcie 
pod każdym względem udane: od pogody, przez atrakcje, dobrą 
zabawę i profesjonalną organizację. Symbolem pierwszego balu 
były kapelusze, drugiego wianki, a tego, który się odbędzie za 
rok? Moja propozycja, do ewentualnego rozpatrzenia przez orga-
nizatorów to: nakryj głowę byle czym. Byle co – ile tu możliwo-
ści. Ilu uczestników, tyle pomysłów. Nie przeczę, również twar-
dy orzech do zgryzienia dla komisji nagradzającej najciekawsze 
nakrycie głowy. Proszę jednak wziąć ten pomysł pod rozwagę.

Jak ten czas leci, już niestety półmetek wakacji. Za nami lip-
cowy turnus półkolonii dla seniorów Gminy Tarnowo Podgór-
ne – relacja poniżej. Chętnych w tym roku było dużo więcej niż 

„Starość to nie jest wiek, starość to stan umysłu” (Woj-
ciech Młynarski)

Już trzeci raz z rzędu w okresie letnim Zarząd 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym zorga-
nizował półkolonie dla seniorów. Ze względu na duże zainte-
resowanie utworzono dwie grupy, po 30 osób każda. Seniorzy 
spotykali się przez 5 dni w wyznaczonych miejscach i uczestni-
czyli w zajęciach, które miały zróżnicowany charakter. Celem 
tych zajęć było przede wszystkim integrowanie uczestników 
jako grupy społecznej i zapobieganie poczuciu wyizolowania 
i osamotnienia.

Realizowano to poprzez zwiedzanie miejsc historycznych, 
takich jak Zamek Przemysława, makieta dawnego Poznania, 
wyspa Edwarda w Zaniemyślu, cmentarz i kościół w Tarnowie 
Podgórnym. Natomiast zwiedzanie Muzeum Literackiego Hen-

Lato, lato wszędzie...
zaplanowanych miejsc. Trzeba rozważyć moż-
liwość liczebności grup. A co przed nami?

Zarząd dopracowuje harmonogram drugiego, 
sierpniowego turnusu półkolonii. Bardzo nas cieszy, 
że w składzie trzydziestoosobowej grupy są zarówno słuchacze 
UTW, jak i przedstawiciele Klubów Seniora z Tarnowa Pod-
górnego i Przeźmierowa. Druga grupa rozpoczyna swój tydzień 
z kolonijną przygodą 26 sierpnia o godzinie 9.00, spotkaniem 
przy cmentarzu poniemieckim w Tarnowie Podgórnym przy ul. 
Poznańskiej.

Mamy już kilkanaście zgłoszeń na kolejne, czwarte spotka-
nie Jubilatów, którzy w bieżącym roku kalendarzowym kończą 
70, 80 i 85 lat. Ponieważ trzy poprzednie tego typu imprezy zo-
stały zaakceptowane przez zainteresowanych, postanowiliśmy 
kontynuować te integracyjne, miłe spotkania. Szczegółowych 
informacji na powyższy temat udziela Maria Zgoła, nr tel. 889 
125 832.

Zarząd wznawia wtorkowe dyżury od września, jak dotych-
czas w godzinach 10.00 – 12.00, oczywiście w Pałacu Jankowi-
ce. Zapraszamy zainteresowanych. Inauguracja roku akademic-
kiego 2019/2020 odbędzie się w pierwszą środę października.

Przed nami jeszcze trochę wolnego czasu. Na dalsze waka-
cyjne dni życzymy radości, uśmiechu, znośnej pogody, mi-
łych towarzyskich spotkań i wspaniałego wypoczynku. 

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

 ~ Maria Zgoła 

Półkolonie seniorów
ryka Sienkiewicza w Poznaniu oraz zwiedza-
nie Pałacu Jankowice wprowadziło uczestni-
ków w obszar wartości stricte kulturalnych. 

Odrębnym niejako aspektem poznawczym 
było zwiedzanie Arboretum w Kórniku i Parku w Jankowicach. 
Wnikliwe omówienie przez przewodników problemów przyro-
dy i zaprezentowanie piękna obu obiektów wzbogaciło wiedzę 
uczestników o walorach i znaczeniu środowiska naturalnego. 

Organizatorzy zatroszczyli się również o stronę materialną 
uczestników. Oprócz wygodnego transportu autokarami, od-
bywały się zajęcia fizyczne w formie spacerów, zawodów na 
kręgielni przejazdu drezyną napędzaną siłą mięśni jadących 
(w Mosinie Pożegowie), obiadów w „Oazie” w Tarnowie Pod-
górnym, pizzerii Amore” w Zaniemyślu i przy ognisku na tere-
nie Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Na wspólnym obiedzie na zakończenie turnusu, w Pałacu 
Jankowice, przy akordeonie, uczestnicy otrzymali pamiątko-
we dyplomy. Szczególne wyrazy uznania przekazano Graży-
nie Jańczak, która sprawnie koordynowała i realizowała pro-
jekt, przygotowany wspólnie z Ireną Ciesielską-Balcer oraz 
władzom Gminy, które wsparły finansowo całe przedsięwzię-
cie. Wartość zrealizowanego przedsięwzięcia nie podlega kwe-
stii. Efekty fizyczne, psychologiczne i społeczne są ewidentne. 
Wszyscy uczestnicy wyrażali zadowolenie i pragnienie uczest-
niczenia w półkoloniach w przyszłym roku. 

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
 ~ Grażyna Jańczak

~ stowarzyszenia
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Na przełomie ostatnich dwóch tygodni Koło PZW 132 
Tarnowo Podgórne zorganizowało dwie imprezy węd-
karskie.

Pierwsza z nich – o puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 
– miała miejsce 21 lipca na terenie Jeziora Lusowskiego. Wy-
niki z tego wydarzenia przedstawiają się następująco:

-  w kategorii SENIOR:
 I Bogdan Kasprzak, 
 II Maciej Kasztelan, 
 III Marcin Fechner,

-  w kategorii OLD BOY 55+:
 I Józef Olejniczak,
 II Piotr Michalski,
 III Adam Zys.

Z kolei pierwszy weekend sierpnia (2 sierpnia) rozpoczę-
liśmy zawodami zorganizowanymi wspólnie z OSiR Tarno-
wo Podgórne o tytuł Mistrza Gminy w kategorii spławiko-
wej. W zawodach wzięło udział 30 zawodników (w tym jedna 
zawodniczka!). Tytuł Mistrza Gminy na rok 2019 powędro-
wał do Piotra Michalskiego, wicemistrzem został Piotr Lima, 
a trzecie miejsce zajął Mariusz Kaiser. Puchar w rywalizacji 
o największą rybę trafił do Artura Kalke.

Zapraszamy na zawody o puchar Przewodniczącej Rady 
Gminy oraz posła Waldy Dzikowskiego, które zaplanowane 
są na 25 sierpnia. Lokalizacja: Jezioro Lusowskie. Dorosłych, 
młodzież i najmłodszych zapraszamy także na otwarte zawody 
sołeckie z okazji zakończenia lata – stawy Baranowo, 1 wrze-
śnia. Z wędkarskimi pozdrowieniami 

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
~ Tomasz Braniewicz 

Prezes Koła PZW 132 Tarnowo Podgórne

JÓZIU 

Zadzwonił telefon i w słuchawce usłyszałem znajomy 
mi sprzed lat głos: Czy mogę przyjechać z Józiem, bo 
biedak przestał chodzić i nie może wstać? Wyraziłem 

zgodę i czekałem na nowego pacjenta. Po jakimś czasie do 
gabinetu został wniesiony młody koziołek, który rzeczywiście 
postawiony, przewracał się i nie mógł wstać mimo szczerych 
chęci. Te chęci wraz z jego niemocą sprawiały, że Józiu mio-
tał się bezradnie to w prawo, to w lewo, a to do przodu i za 
chwilę do tyłu, nie mogąc jednak opanować swojego ciała. Na 
szczęście po chwili koziołkowa mądra głowa dała za wygraną 
i Józiu się uspokoił.

Właścicielki nie widziałem od kilku lat, ale pamiętałem ją 
i jej zawsze przejęty losem zwierząt głos.

– Co tam słychać u Tytusa i Lili? – zapytała.
Zrobiłem chyba zdziwioną minę, bo zaraz dodała, że lubi 

czytać w „Sąsiadce-Czytaj” moje historie, a szczególnie o mo-
ich dzieciach.

– Ale ja chyba od dwóch lat nic nie napisałem – odparłem.
– A ja od dwóch lat nie czytałam „Sąsiadki” – uśmiechnęła 

się.
Pomyślałem więc, że coś napiszę, aby ten zbłąkany czytel-

nik do „Sąsiadki” wrócił.
Lila i Tytus rosną jak na drożdżach, chociaż bez drożdży i, 

o rety! bez witaminy D3, o której często zapominam. Może 
dzięki nieszczęsnemu Józiowi moje dzieci będą miały twarde 
kości, bo przypomniał mi o tej niezbędnej do życia substancji. 
Lila nadal, jeżeli coś jest nie po jej myśli, złości się i w tej zło-
ści rzuca rzeczami, kopie i drapie, a oglądając film zajada lody, 
natomiast Tytus już nie bije, kiedy się złości, a do filmu prosi 
o paprykę, marchewkę i kiszoną kapustę. Są między nimi dwa 
lata różnicy, więc jest nadzieja, że za jakiś czas nie będę cho-
dził podrapany.

Ale co z Józiem? Józiu nie mógł chodzić, bo dopadło go ja-
kieś zapalenie stawów kończyn, miał gorączkę i w ogóle nie 
wyglądało to dobrze, ale biedak bardzo chciał żyć jak normal-

ny kozioł, a jego właścicielka chciała mu w tym pomóc. Tera-
pię postanowiłem zacząć od klasycznych zabiegów. Jak Kuś-
tyk z „Konopielki” trzy razy odczyniłem miotełką, podałem 
leki w iniekcji podskórnej i wypuszczając pacjenta do domu 
umówiłem się na następną wizytę. Wizyt było kilka i na szczę-
ście po każdej następowała poprawa. Nie wiadomo co zadzia-
łało, czy miotełka, czy leki, ale Józiu czuł się coraz lepiej. 
Podczas ostatniego spotkania zdecydowałem, że damy już Jó-
ziowi spokój, bo infekcja była opanowana, a nie było sensu 
już dłużej chłopaka denerwować. Józiu wprawdzie poruszał 
się jak „pijany zając”, ale chodził sam i wydawało mi się, że 
wszystko się poukłada. Później, co jakiś czas dochodziły do 
mnie wieści, że Józiu sobie radzi i nie jest źle.

Minęło kilka tygodni i o Józiu już zapomniałem, kiedy po-
nownie zobaczyłem jego właścicielkę, tym razem z psem. 
Moje pierwsze pytanie dotyczyło koziołka.

– I jak się trzyma Józiu?
– Jaki Józiu? – zdziwiła się pani, nie wiedząc o co mi cho-

dzi.
– Jak to jaki Józiu? – nie mogłem uwierzyć, że koziołek już 

odszedł w niepamięć – No, ten nasz Józiu co to nie mógł cho-
dzić.

– A to on jest Józiu? Przecież to jest Franio! Franio ma się 
dobrze i nawet skacze po drzewach. Pierwszy raz słyszę, że on 
jest Józiu – właścicielka Frania była zdezorientowana.

O imię psa nie zapytałem, bo przecież jakie to ma znaczenie. 
Najważniejsze, że Józiu vel Franio żyje jak normalny kozioł 
i skacze po drzewach.

A z jego wizyty korzyść dla mnie taka, że mieszka w go-
spodarstwie gdzie uprawiają różne rośliny, które teraz kupuję 
i wszyscy zajadamy. Nawet Tytus i Lila. A są to rośliny, o któ-
rych nie miałem pojęcia, że takie mogą być. Kiedyś myślałem, 
że jest marchewka i pietruszka, a ostatnio i papryka, którą Ty-
tus wniósł na nasz stół. Teraz jednak dzięki Franiowi wiem, że 
roślin do zjedzenia jest więcej i to takich co to ich nazw nie 
umiem wymówić.

To wszystko dzięki Józiowi i Franiowi.

~ Paszczak, paszkosum@wp.pl

Wiadomości wędkarskie
~ porady
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~ porady

Często słyszy się, że Polska stoi w kwestiach ekologii 
i środowiska w tyle. Nie mnie to oceniać jednak dzi-
siaj chcę przedstawić „dobre zmiany” wśród innych 

państw Europejskich.
Zacznijmy od jednej z eko-pionierów tego kontynentu: 

Szwecji. Rzecz, która według mnie „jest małym krokiem”, 
mającym duże znaczenie, jest możliwość czerpania wody 

EkoLogiczne inspiracje: witaj Europo!
z każdego kranu. We wszystkich łazienkach w muzeach, re-
stauracjach i innych miejscach jest zdatna do picia. Wiąże się 
to z węższym wyborem butelkowanej wody w sklepach i ogra-
niczeniu marnowania plastiku! Brawo Szwecjo!

Przenieśmy się na drugi biegun Europy do Słowenii. Stolica 
tego kraju, Lublana postawiła na zieleń. Pokrywa ona łącznie 
prawie ¾ miasta. W tym celu posadzono ponad 2000 drzew, 
stworzono nowe parki i uporządkowano linie brzegowe rzek 
przepływających przez stolicę. Poza tym zredukowano ruch 
spalinowy na rzecz rowerowego. Ścieżki dla jednośladów 
mają ponad 225 km! A to wszystko w zaledwie 15 lat! Uczyni-
ło to z Lublany zieloną stolicę Europy w roku 2016.

Zajrzyjmy teraz do naszych sąsiadów, na Litwę. Wilno zde-
cydowanie stawia na zieleń. Wolne przestrzenie między bloka-
mi? Nie znajdziecie takich, tutaj zajmują je drzewa i trawniki. 
Poza tym wprowadzono tu podobnie jak w niektórych mia-
stach Europy skupy butelek i puszek w sklepach. Przy zakupie 
naliczana jest kaucja, która zostaje oddana przy zwrocie bute-
lek do specjalnych automatów. Dostajemy tam wydruk upo-
ważniający nas do odebrania należności bądź wykorzystania 
jako bon do sklepu.

Te rozwiązania nie wydają się bardzo trudne, a naprawdę 
ułatwiają życie w zgodzie z planetą! Pamiętajmy, że działając 
lokalnie działamy globalnie!

~ Zosia

Gdy między małżonkami doszło do trwałego i zupeł-
nego rozkładu pożycia małżeńskiego (tzw. pozytyw-
ne przesłanki rozwodu), a jednocześnie nie zachodzą 

negatywne przesłanki wyłączające jego dopuszczalność (tj. 
sprzeczność z dobrem małoletnich dzieci, sprzeczność z zasa-
dami współżycia społecznego lub żądanie rozwodu przez mał-
żonka wyłącznie winnego rozkładu), sąd rozwiąże małżeństwo 
przez rozwód. 

Właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Okręgowy, 
w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce za-
mieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym dalej ma 
miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W braku tej pod-
stawy, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania małżonka po-
zwanego. Gdy miejsca zamieszkania pozwanego nie da się 
określić (np. jest nieznane), wówczas właściwy będzie sąd 
miejsca zamieszkania powoda. 

Opłata od pozwu wynosi 600 zł. Kwota ta może ulec 
zmniejszeniu, jeżeli strony rozwiodą się bez orzekania o wi-
nie, sąd wówczas zwraca 300 zł.  Koszty procesu wzrosną, gdy 

w jego toku konieczna będzie opinia biegłych dot. małolet-
nich dzieci, wywiad kuratora, bądź małżonkowie będą składać 
zażalenia na postanowienia wydawane w toku postępowania 
itp. W przypadku trudnej sytuacji materialnej, można złożyć 
wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, w tym opłaty od 
pozwu oraz wyznaczenie pełnomocnika z urzędu, co jednak 
wydłuży rozpoznanie sprawy. 

Do pozwu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądo-
wej (600 zł), odpis aktu małżeństwa, odpisy aktów urodzenia 
małoletnich dzieci oraz ewentualnie dokumenty, które powo-
łuje się w treści pozwu jako dowód na określone twierdzenia 
(np. rachunki na utrzymanie domu, dzieci). 

Decyzja o rozwodzie winna być przemyślana i poprzedzona 
stwierdzeniem, że brak jest szans na ratowanie małżeństwa. 

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

Rozwód

Do jakiego sądu należy złożyć pozew?  
Jakie są koszty postępowania sądowego?
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Osiągamy je poprzez budowanie własnych kompeten-
cji. Poczucie, że jest się w czymś dobrym. To ono jest 
praktycznym sprawdzianem naszej wartości. Sprzyja-

ją temu: zdolność do decentracji, poczucie adekwatności, sa-
moakceptacja i inteligencja emocjonalna. 

Zdolność do decentracji polega na umiejętności uwzględnia-
nia różnych punktów widzenia. Różnych możliwości. Przeja-
wia się elastycznością i otwartością wobec życiowych wyzwań 
i możliwości. Adekwatność to dopasowanie do realiów. Umie-
jętność rezygnowania z „gruszek na wierzbie” i „rzucania się 
motyką na słońce”. To umiejętność zaakceptowania faktu, że 
wprawdzie nie wybiorą mnie na miss świata, ale mój balkon ma 
szansę zdobyć pierwszą nagrodę w miejskim konkursie. Umie-
jętność dostrzeżenia, wykorzystania i cieszenia się z realnych 
możliwości.

Samoakceptacja to postawa nacechowana wiarą, zaufaniem 
i zdrowym szacunkiem dla samego siebie. Dzięki niej możli-
we jest wykorzystywanie swoich możliwości, korygowanie za-
chowania pod wpływem innych. Osoby, które akceptują siebie, 
mają pozytywne mniemanie o sobie i dobre samopoczucie. Za-
uważają i doceniają swoje zasoby/możliwości. Akceptują wła-
sne ograniczenia. Jeżeli brakuje ci jakiejś cechy lub umiejęt-
ności spróbuj poszukać innej, która wypełni te lukę. Ktoś, kto 
nie jest zbyt urodziwy, może się okazać świetnym sportowcem. 
A z kolei osoba niezbyt dobra w nauce może się okazać świet-
nym organizatorem. Zamiast skupiać się na brakach, należy 
w pełni wykorzystywać swoje atuty. Nie próbować konkurowa-
nia na polach, na których z góry wiadomo, że nie odniesie się 
sukcesu. Poza tym starajmy się myśleć krytycznie. Przyglądaj-
my się uważnie cudzym i swoim opiniom, bo może się okazać, 
że wcale nie są zgodne z rzeczywistością. Mogą być jedynie 
subiektywną opowieścią.

Przeciwieństwem samoakceptacji jest samoodtracenie. Wią-
że się ono z przeżywaniem poczucia krzywdy, winy, poczucia 
niższości. Z pretensją i żalem do siebie. Rodzi to skłonność do 
nie doceniania własnych sukcesów, przeceniania porażek. Poni-
żenia siebie, czasem wręcz nienawiści do siebie. Podejmowania 
zachowań autodestrukcyjnych. Samookaleczeń, nałogów, nara-
żania się na niepotrzebne ryzyko. 

Inteligencja emocjonalna sprowadza się do dobrych relacji 
z samym sobą, z innymi i do naszego otwartego stosunku do 
zadań, wyzwań i działań. Do tego, że mamy dostateczną samo-

świadomość, samoocenę i samokontrolę, że potrafimy być em-
patyczni a zarazem asertywni, zdolni zarówno do współpracy 
jak i do przywództwa. Mamy dobrą motywację, zdolności ada-
ptacyjne, cechuje nas sumienność w podejściu do życiowych 
zadań.

Dla budowy realnej samooceny, samoakceptacji ważne jest 
codzienne dbanie o siebie. Warto z sobą porozmawiać, na za-
sadzie rozmowy z wewnętrznym przyjacielem. Zadbać o na-
gradzanie swoich sukcesów, sprawianie sobie drobnych przy-
jemności. Na przykład zrobienie maseczki na twarz, obejrzenie 
dobrego filmu. Odmówienie wykonania dodatkowych obowiąz-
ków. Asertywne odmówienie pomocy koleżance z pracy, dzie-
ciom czy wnukom, jeśli sami mamy do wykonania swoje obo-
wiązki. Szukajmy towarzystwa ludzi pozytywnie nastawionych 
do świata. Takich, którzy nie zrzędzą, nie biadolą, nie złorzeczą, 
nie obgadują, nie oceniają. Ale z życzliwością przyjmują innych 
takimi, jacy są. Przebywając wśród ludzi, którzy nas akceptują, 
umacniamy poczucie pewności siebie.

To, czy czujemy się gorsi, tkwi najczęściej po prostu w naszej 
głowie. Wszystko tkwi w naszej głowie. Punktem odniesienia 
dla siebie powinniśmy być my sami. Warto pomyśleć o tym, że 
dla innych to my właśnie możemy być obiektem zazdrości. Że 
mogą chcieć mieć nasze talenty, wygląd możliwości. 

Należy pamiętać, że budowanie realnej samooceny powinno 
się odbywać zgodnie z zasadą Małych Kroczków. Każdego dnia 
należy spisywać na kartce swoje, nawet najdrobniejsze sukce-
sy. I nagradzać się za nie. Korzystać z możliwości uczenia się, 
nabywania nowych umiejętności. Rozwijania starych. Potwier-
dzania własnej wartości.

Realna samoocena podpowie nam najlepiej czego możemy 
się podjąć, a czego odmówić bez poczucia winy. Jakie wyzwa-
nia możemy przyjąć, a z jakich zrezygnować z wdziękiem, dy-
stansem do siebie i poczuciem humoru, bez samooskarżania. 

~ dr Jadwiga Kwiek
\

 psycholog, psychoterapeuta,
autorka książki:

 …jak żyć, jak…? PRZEPIS na CZŁOWIEKA
redaktorka ogólnopolskiego miesięcznika  

GAZETA SENIOR

Psychologia na co dzień

W poszukiwaniu
życiowego kompasu

Zdarza nam się, że nie wiemy co robić, na co się zdecydować, w jakim kierunku podążać. Szukamy rady, ale więk-
szość kończy się sakramentalnym: zrobisz, jak zechcesz. Szukamy drogowskazu, ale każdy kusi swoją drogą. Co wy-
brać, na co się zdecydować? Nie pozostaje nic innego, jak zaufać wewnętrznemu kompasowi. A jest nim adekwatne 
poczucie własnej wartości, realna samoocena. Jedyne i niepowtarzalne dla każdego z nas, tak, jak jedyna i niepowta-
rzalna jest nasza droga życiowa.
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Sala Sensoryczna 
Zarówno od września, jak i w okresie wakacyjnym Sala 

Doświadczania Świata, zrealizowana w ramach Tarnow-
skiego Centrum Senioralnego, oferuje bezpłatne seanse dla 
Seniorów z Gminy Tarnowo Podgórne. To przyjazna prze-
strzeń wyposażona w urządzenia umożliwiające stymulację 
zmysłów za pomocą odpowiednio dobranych bodźców ta-
kich jak dźwięki – elementy muzykoterapii, światło – ob-
razy, zapachy i dotyk. Poprzez seanse uczestnicy w stanie 
relaksu dostarczają do układu nerwowego informacje, bodź-
ce, które stymulują pamięć, koncentrację, świadomość wła-
snego ciała. Zapraszamy do udziału w seansach z elementa-
mi terapii polisensorycznej, które odbywają się w sierpniu 
we wtorki od godz. 11.00, a we wrześniu w piątki od godz. 
12.00. Udział po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. Licz-
ba miejsc ograniczona. Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 
61 10 10 402. 

Pracownia Ceramiczna 
Pałacowe podziemia skrywają prawdziwy skarb – kre-

atywną salę ceramiczną, w której spotykają się seniorzy, 
a w okresie wakacyjnym seniorzy z wnukami. W dłoniach 
uczestników bryły gliny przemieniają się w kształtne i ko-
lorowe motyle, owady, ptaki, wazony, talerze, elementy bi-
żuterii. Warsztaty ceramiczne to z jednej strony możliwość 
poznania nowej techniki artystycznej, rozbudzenia nowego 
hobby, a także – i co kluczowe – element terapii manual-
nej, ponieważ „praca w glinie to szereg czynności: ugniata-
nie, zlepianie, formowanie, nacisk – to zaangażowanie wielu 
mięśni, zarówno dłoni jak i całego ciała. Powtarzalność tych 
procesów rozwija ogólną sprawność manualną, precyzję, 
kształtuje świadome regulowanie siły nacisku. Uczestnictwo 
w procesie twórczym istotnie wpływa na stan emocjonalny. 
Tworzeniu w glinie towarzyszy poczucie bezpieczeństwa – 
jest to materiał, którego nie można zniszczyć, wysuszona gli-
na po dodaniu wody odzyskuje swoje plastyczne właściwo-
ści, gdy w trakcie lepienia forma ulegnie deformacji można 
z powrotem uzyskać żądany kształt, gdy odpadnie dany ele-
ment można go dolepić raz jeszcze. Tworzenie trójwymia-
rowych form sprzyja rozwojowi wyobraźni przestrzennej, 
logicznego myślenia. Pokonywanie kolejnych etapów pracy 
rozwija szereg procesów myślowych (m.in. analizę, syntezę, 
porównywanie, klasyfikowanie, wnioskowanie), przewidy-
wania konsekwencji podejmowanych działań.” (Sylwia Lich 
„Wartości terapeutyczne zajęć ceramiki”). Prace uczestni-
ków warsztatów były prezentowane podczas tematycznej 
wystawy przedstawiającej działalność realizowaną w ramach 
pracowni i warsztatów TCS-u, która była dostępna 12 – 25 
maja w Pałacu Jankowice. Przed nami kolejne wystawy. Od 
września Tarnowskie Centrum Senioralne rozpoczyna autor-
ski projekt artystyczno-ceramiczny, realizowany w duchu 
wolontariatu senioralnego z Domem Opieki Społecznej – 
Bukowska w Poznaniu. Zapraszamy chętnych seniorów do 
udziału, informacja oraz zapisy pod nr tel. 61 10 10 402 oraz 
w pok. nr 14 Pałac Jankowice. 

~ Ewa Jańczak 
Tarnowskie Centrum Senioralne, Pałac Jankowice 

Pracownie działają pełną parą
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             PLAN ZAJĘĆ Tarnowskiego Centrum Senioralnego  
              Aktualny od września 2019 

INFORMACJA pod nr tel. 61 10 10 402   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zapraszamy Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne do udziału  
w zajęciach i warsztatach realizowanych w ramach  
Tarnowskiego Centrum Senioralnego. 
Oferujemy cały wachlarz form aktywności dostosowany  
do wieku senioralnego. Prowadzący pełni pasji,  
przyjazna atmosfera wśród Uczestników  
oraz wyjątkowe otoczenia Pałacu Jankowice.  
Zapisy oraz informacja pod nr. tel. 61 10 10 402 oraz w pok. nr 14. Pałac Jankowice 

Poniedziałek  Wtorek  Środa Czwartek Piątek  
 9:00 – 10:00   
Gimnastyka  
dla Seniora gr I 
10:00 – 11:00 
Gimnastyka  
dla Seniora gr II 
11:00 – 12:00 
Gimnastyka  
dla Seniora gr III 
 
 
 
 
 

 10:00 – 11:00 
Spotkania z 
fizjoterapeutą 
(zajęcia realizowane poza 
projektem)  

 10:00 -12:00 
Nowe Technologie  
dla seniora, 
( obsługa 
komputera  
i tabletu) 

  

 10:00 – 11:00 
Gry i formy 
stymulujące 
sprawność 
intelektualną  
i społeczną 
 
  

 10:00 – 11:00 
   Choreoterapia 

10:00 -14:00 
Pracownia 
ceramiczna  
gr. I /gr. II 
 
 
 
 
 
 

11.15 – 12:15 
Gimnastyka z 
fizjoterapeutą 
(zajęcia realizowane poza 
projektem) 

 10:00 – 11:00 
Joga dla Seniora 

11:00 – 11:30 
Spotkania  
z KLANZĄ  
Polskie 
Stowarzyszenie 
Pedagogów  
i Animatorów 
 

 11:00 – 12:00 
Sala Sensoryczna 

  
 
 
 

  11:00 – 13:00 
Techniki 
rękodzielnicze, 
Koło plastyczne 

  12:00 – 13:00 
Zajęcia taneczne  

 10:00 – 14:00 
Aktywności  
Klubu seniora  
 
 
 

10:00 – 14:00 
Aktywności  
Klubu seniora 
 
 
 
 
 
 
 

10:00 – 14:00 
Aktywności  
Klubu seniora  
 

 Sobota 
10:00 -11:00 
Nordic-walking 
 

Ewa Jańczak  - Pałac Jankowice 
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Na naszej plenerowej scenie, 15 
września o 17.00, wystąpi Ra-
gnar Ólafsson – wszechstronny 

muzyk, multiinstrumentalista i kompo-
zytor z Islandii. Jest członkiem-założy-
cielem kilku zespołów, z którymi wydał 
kilkanaście albumów. Grał w tych kape-
lach bardzo różnorodne gatunki – od jaz-
zu, przez muzykę operową, ludową, pop, 
rock aż po metal.

Najbardziej znaną z jego grup jest 
Árstíðir, z którą wydał cztery albumy 
studyjne (dwa dotarły do szczytu listy 
najpopularniejszych płyt na Islandii) 
i koncertował w ponad 30 krajach. Arty-
sta napisał też muzykę do kilku filmów. 
W 2016 r. Ragnar Ólafsson rozpoczął so-
lowy projekt pod własnym nazwiskiem, 
pokazując kolejną stronę swojej twórczo-
ści. Tym razem to spokojne, nastrojowe 
granie w klimatach singer-songwriter, 
folk, alt country.

Ragnar Ólafsson przyleci do Polski na 
krótką trasę koncertową. Koncertować 
będzie ze świetnym skrzypkiem Davi-
dem Ra-Champarim. Promować będą de-
biutancki album Ragnara „Urges”, który 
zbiera już pierwsze bardzo pozytywne re-
cenzje w prasie muzycznej.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy! 

 ~ Tomasz Łozowicki
 (na podst. mat. prasowych)

Brzmienie 
lata prosto  
z Islandii

W ramach Tarnowskiego Centrum Senioralnego, działającego w Pałacu Jan-
kowice, seniorzy naszej Gminy wzięli udział w wycieczkach krajoznaw-
czych po Wielkopolsce.

Cykl ośmiu wyjazdów rozpoczęliśmy w kwietniu wyjazdem do Chrzypska Wiel-
kiego na plantację tulipanów. W tej malowniczej „małej Holandii”, seniorzy mie-
li okazję podziwiać przepiękne, kilkuhektarowe dywany różnokolorowych gatun-
ków tulipanów. 

W maju seniorzy odwiedzili Kórnik. Spacerem promenadą Wiesławy Szymbor-
skiej nad jeziorem Kórnickim dotarli do arboretum, gdzie z przewodnikiem odbyli 
bardzo interesującą podróż wśród kwitnących magnolii, różaneczników i azalii. 
Chętni zwiedzili również Zamek Kórnicki. 

Czerwiec jako miesiąc kwitnącej lawendy wyznaczył nam cel kolejnej wypra-
wy. Seniorzy tym razem odwiedzili pole lawendowe w miejscowości Pakszyn koło 
Czerniejewa, gdzie mogli ucieszyć zmysły kawałkiem Prowansji. W Czerniejewie 
odwiedzili pałac oraz Klub Seniora, gdzie w przemiłej atmosferze przy kawie i do-
mowych wypiekach nastąpiła wymiana wzajemnych doświadczeń.

Od września nasi seniorzy ruszą na podbój kolejnych perełek Wielkopolski.
Wyjazdy realizowane w ramach projektu „ Tarnowo Podgórne dla seniorów – 

działania opiekuńcze i aktywizujące” z programu Wielkopolski Regionalny Pro-
gram Operacyjny na lata 2014-2020.

~ Magdalena Kokoszko
Animator Klubu Seniora

przy Tarnowskim Centrum Senioralnym

Seniorzy 
TSC-u w trasie 
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Ostatni tydzień sierpnia wnętrza Pałacu Jankowice wy-
pełnią dźwięki gitary, które usłyszmy zarówno w wy-
konaniu młodych, zdolnych kursantów Mistrzowskiego 

Kursu Gitarowego, jak i w wydaniu światowego formatu wirtu-
ozów podczas wieczornych koncertów.

25 sierpnia rozpocznie się Kurs Mistrzowski, nie bez przy-
czyny nazywany kuźnią gitarowych talentów. Coroczne warsz-
taty – po raz pierwszy organizowane we wnętrzach Pałacu 
Jankowice – stanowią wyjątkową okazję do szlifowania umie-
jętności pod okiem i uchem międzynarodowej kadry nauczy-
cielskiej, w której skład wchodzą najlepsi pedagodzy. Początki 
kursu sięgają Międzynarodowych Letnich Kursów Gitary Kla-
sycznej w Szczawnie Zdroju, nad którymi opiekę artystyczną 
sprawował prof. Piotr Zaleski. W 2008 r. kurs przeniesiono do 
wielkopolskiego Żerkowa. W kolejnych latach młodzi gitarzy-
ści szkolili już swój warsztat podczas Międzynarodowego Kur-
su Gitary Klasycznej w Jarocinie.

W tym roku młodzi gitarzyści będą mieli szansę rozwijać 
swoje umiejętności pod czujnym okiem wykładowców takich 
jak: Piotr Zaleski, Mathew McAllister, Maciej Kończak, Ad-
riano Del Sal, Henryk Kasperczak, Davide Giovanni Tomasi, 
Judicaël Perroy oraz Łukasz Kuropaczewski. 

Poszerzaniu muzycznych horyzontów sprzyja wyjątkowa at-
mosfera, którą tworzy przestrzeń kursu. Warsztaty będą mieć 

miejsce w Pałacu Jankowice, którego doskonale wyposażone 
sale doskonale wpiszą się w formułę kursu. Po zajęciach uczest-
nicy kursu będą mogli wysłuchać koncertów i recitali znako-
mitych gitarzystów. Zwieńczeniem nauki będzie koncert finało-
wy, podczas którego kursanci będą mieli okazję zaprezentować 
nowo zdobyte umiejętności przed szeroką publicznością.

Zapraszamy na sześć otwartych koncertów, które towarzy-
szyć będą kursowi:

25 sierpnia, godz. 19.30, Kościół Parafialny pw. Wszystkich 
Świętych w Tarnowie Podgórnym: Koncert Inauguracyjny Mi-
strzowskiego Kursu Gitarowego – Adriano del Sal (Włochy)

26 sierpnia, godz. 19.00, Pałac Jankowice: Ensemble del 
Passato (Polska)

27 sierpnia, godz. 20.00, Kościół Parafialny pw. Wszystkich 
Świętych w Tarnowie Podgórnym: Davide Giovanni Tomasi 
(Włochy)

28 sierpnia, godz. 20.00, Kościół Parafialny pw. Wszystkich 
Świętych w Tarnowie Podgórnym: Judicaël Perroy (Francja)

29 sierpnia, godz. 19.00, Pałac Jankowice: Jacaras (Polska)
30 sierpnia, godz. 19.00, Pałac Jankowice: Duo Karuna 

(Niemcy)
Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Zapraszamy!

 ~ Tomasz Łozowicki
 (na podst. mat. prasowych Festiwalu Akademia Gitary)

Mistrzowie gitary  
w pałacowych wnętrzach

Nowy rok szkolny rozpoczniemy wyjątkowym wyda-
rzeniem obok którego sympatycy muzyki klasycznej 
nie powinni przejść obojętnie. 8 września o godzinie 

17.00, na plenerowej scenie Pałacu Jankowice, wystąpi Or-
kiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”, która cieszy 
się uznaniem nie tylko w Polsce, ale w wielu zakątkach świata.

Nie bez powodu napisano w The Gazette Montreal – Kanada 
takie słowa: „Pomyłki być nie może: Orkiestra Kameralna Pol-
skiego Radia jest jednym z najwspanialszych zespołów naszych 
czasów”.

Początki zespołu sięgają roku 1968, w którym został założo-
ny w Poznaniu przez Maestrę Agnieszkę Duczmal. W 1978 r. 
otrzymał srebrny medal Herberta von Karajana na Międzyna-
rodowych Spotkaniach Młodych Orkiestr. Współpracował z za-
granicznymi radiofoniami, m.in. NDR, WDR, SFB czy BBC – 
Londyn.

Orkiestra wydała ponad 50 płyt. Koncertowała m.in. w Euro-
pie, USA, Kanadzie, Meksyku, Brazylii, Kuwejcie, Tajwanie, 
Japonii, pracując ze światowej sławy solistami: Martha Arge-
rich, Wynton Marsalis, Aleksander Rabinovithc, Ingolf Wunder 
czy Kevin Kenner.

Wśród najsłynniejszych sal koncertowych, w których wystę-
powała Orkiestra, należy wymienić Concertgebouw w Amster-

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia 
„Amadeus” w Jankowicach

damie, filharmonie w Berlinie, Kolonii, Monachium i Peters-
burgu, lipski Gewandhaus, wiedeński Musikvereinsaal, Pollack 
Hall w Montrealu, Queen Elizabeth Hall w Londynie, medio-
lański Teatro alla Scala oraz Tokyo Opera City Concert Hall. 
Orkiestra regularnie bierze udział w licznych europejskich festi-
walach muzycznych.

Podczas plenerowego koncertu, pod kierownictwem Maestry 
Anny Mróz-Duczmal, na scenie, obok Orkiestry, wystąpią soli-
ści: Jarosław Żołnierczyk – skrzypce, Lech Bałaban – altówka, 
Eugeniusz Zboralski – wiolonczela i Damian Sobkowiak – kon-
trabas.

W programie usłyszymy: Concerti Piccoli – Piotr Moss oraz 
Obrazki z wystawy – Modest Musorgski / Agnieszka Duczmal.

Wydarzenie swoją obecnością zaszczyci Maestra Agnieszka 
Duczmal.

Zapraszamy!
~ Tomasz Łozowicki

(na podst. mat. prasowych)

Koncert dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kul-
tury, budżetu Gminy Tarnowo Podgórne oraz Pałacu Jankowice.
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Żeby zostać mądrym wystarczy przeczytać 10 książek, jed-

nak aby je znaleźć należy przeczytać TYSIĄCE. 

Tysiące książek do dyspozycji czytelników, którzy chcą 
wiedzieć więcej. W cyklu KSIĄŻKI Z RÓŻNYCH PÓ-
ŁEK w sierpniowym numerze „Sąsiadki - Czytaj” 

proponujemy interesujące i nurtujące współcześnie tematy, 
poradniki - czyli wiedza warta poznania, a książki warte prze-
czytania. Najlepszym uniwersytetem w każdym wieku jest księ-
gozbiór – to znane powiedzenie jednego z angielskich pisa-
rzy nic nie straciło i nie traci na aktualności. Uniwersytety są 
w zasięgu ręki – to Biblioteki z bogatym ilościowo i ciekawym 
tematycznie księgozbiorem umożliwiają poszerzanie i uzupeł-
nianie wiedzy w każdym wieku, a zgromadzony księgozbiór 
o różnej tematyce, pozwala na relaks i odpoczynek. Myśl sta-
rożytna zapisana na tradycyjnych nośnikach przetrwała do 
dzisiaj. Tak dla przypomnienia najstarszą Biblioteką Publicz-
ną była utworzona w III w. p.n.e. Biblioteka Aleksandryjska.

A jak dzisiaj przedstawiają się zainteresowania książką 
w krajach europejskich? Najwięcej czytają Luksemburczycy, 
Szwedzi, Niemcy, Finowie, Austriacy i Czesi. Czesi znani są 
również z tego, że kupują dużo książek i mają duże domo-
we księgozbiory. To pokazuje, że w Europie, zainteresowanie 
książką nie maleje.

Interesujące współcześnie tematy z różnych półek:
Marcin Popkiewicz „ŚWIAT NA ROZDROŻU” 
Alina Naruszewicz-Duchlińska „KULTURA ZACHOWAŃ 

JĘZYKOWYCH W INTERNECIE”
Stefano Liberti „WŁADCY JEDZENIA. Jak przemysł spo-

żywczy niszczy planetę”
Corey Pein „NOWY DZIKI ZACHÓD. Zwycięzcy i przegrani 

Doliny Krzemowej”

Christel Petitcollin „JAK MNIEJ MYŚLEĆ. Dla analizujących 
bez końca i wysoko wrażliwych”

Ewa Kołodziejek „POTYCZKI Z POLSZCZYZNĄ”
Agata Kaźmierska, Wojciech Brzeziński „STREFY CYBER-

WOJNY”
Nick Bostrom „SUPERINTELIGENCJA”
Michał Rusinek „NIEDORAJDA, CZYLI CO NAM RADZĄ 

PORADNIKI”
Deepak Chopra, Rudolph E. Tanzi „TWÓJ SUPRMÓZG. Roz-

wiń dynamiczny potencjał umysłu”
„POLSKA BEZ BŁĘDÓW – poradnik językowy dla każdego”
Wojciech Orliński „INTERNET. CZAS SIĘ BAĆ”
Maria Konnikova „MYŚL JAK SHERLOCK HOLMES”

Zapraszamy zainteresowanych do naszych placówek. Na 
półkach w Bibliotece duży wybór NOWOŚCI – książki, o któ-
rych mówi się i dyskutuje na łamach czasopism i w mediach, 
a także Audiobooki dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz 
książki z dużym drukiem. Propozycje na półach w Bibliotece. 

~ I.B.

Katarzyna Kamińska – projektantka biżuterii, rdzenna 
mieszkanka Tarnowa Podgórnego, zaprezentuje swo-
ją wystawę w galerii „W Rotundzie” GOK Sezam, 

w Tarnowie Podgórnym. 
Kamińska jest absolwentką Wydziału Artystycznego Wyż-

szej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Uzyska-
ła Dyplom magisterski z wyróżnieniem z projektowania bi-
żuterii. Po studiach podjęła pracę ze studentami w pracowni 
projektowania biżuterii w WSUS w Poznaniu. Tworzy autor-

„Drzewa” w Rotundzie
ską kolekcję biżuterii ( www.kaminska-art.pl) Obok projekto-
wania biżuterii zajmuje się rysunkiem, malarstwem sztalugo-
wym, witrażem oraz fotografią. Bierze udział w wystawach 
indywidualnych oraz zbiorowych.

Jak sama mówi: – Zawsze zachwycało mnie piękno i pięk-
nem chcę się dzielić z innymi. Inspiruje mnie przyroda w swej 
stałości i zmienności, jednocześnie zależna od pogody, światła 
i mroku, wzajemnego nastroju. Piękno i wyjątkowość przyrody 
zadziwia i zachwyca; fauna, flora, zmieniające się pory roku. 
W swoich pracach przedstawiam ją najpiękniej jak potrafię; 
czasem bardzo realistycznie, wręcz naturalistycznie, nieraz od-
dając się nieograniczonej fantazji tworze ją jakby „na nowo”. 
Drzewa wypełniają krajobraz tyleż pospolity, co i przez wie-
lu niezauważalny. Nadają one cechy tożsamości i unikalnego 
charakteru określonym miejscom. Wpływają na podnoszenie 
walorów architektury tworzenie i ładu przestrzennego. Mija-
my je najczęściej bez specjalnej refleksji, bo i co w nich cieka-
wego? Właśnie one stały się moja główną inspiracją.

„Drzewa” – wystawa Katarzyny Kamińskiej
Od 4 do 30 września w galerii „W Rotundzie” DK Tar-

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

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

Warsztaty z Łamigłówką
21,22,23 sierpnia, godz. 10-13 (warsztaty), 13-17 (gry i zabawy) Centrum Kultury Przeźmierowo. 
Zapisy: recepcja@lamiglowka-edu.pl, tel. 798 456 212

9. Festiwal BLusowo. Gwiazda: Mazolewski / Porter
sobota, 24 sierpnia, Lusowo. Wstęp wolny.

Dożynki Gminne, XX Powiatowy Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych. Gwiazda: DAGADANA
niedziela, 25 sierpnia, Plac „U księdza za płotem” w Lusowie. Wstęp wolny.

Kino Zielone Oko: „Yesterday”
niedziela, 1 września godz.18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 15 zł

Wystawa prac Katarzyny Kamińskiej pt. ”Drzewa”
od 4  do 30 września, Galeria w Rotundzie, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Dni Przeźmierowa. Gwiazda: BRATHANKI
sobota, 7 września, Park w Przeźmierowie. Wstęp wolny.

Kino Zielone Oko: „ Na bank się nie uda”
niedziela, 15 września godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 15 zł

Lusowskie Spotkania Muzyczne - koncert 123.
Trio Maestri Violbassi
niedziela, 8 września godz.13, Kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

Krystyna Tkacz - recital
sobota, 14 września, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety 25 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Król lew”
niedziela, 8 września godz.12:30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 10 zł

Kino Zielone Oko: „Truposze nie umierają”
niedziela, 8 września godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 15 zł

Mama, tata, teatr i ja: spektakl Teatru Chrząszcz  
w Trzcinie pt.„C jak Cyrk”
niedziela, 15 września godz.12:30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety 10 zł

Afisz
~ gok
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Występ duetu Mazolewski/Porter, odpowiedzialnego 
za najgorętszą płytę ostatnich tygodni, będzie jedną 
z największych atrakcji 9. edycji Festiwalu BLuso-

wo. 24 sierpnia w Lusowie usłyszymy też m. in. jazzującą bra-
zylijską grupę The Hammond Grooves, energetycznego bluesa 
poznańskiej grupy Two Timer i laureata tegorocznego Fryde-
ryka w kategorii „blues/country” – Roberta Cichego. Nie za-
braknie konkursu oraz występów laureatek z ubiegłego roku – 
Roxany Tutaj z zespołem Good Omen i Agaty Karczewskiej. 
A przecież BLusowo to nie tylko koncerty!

Bluesowe dźwięki zabrzmią po raz pierwszy o godz. 15. To 
wtedy przy małej scenie warsztaty tańca bluesowego roz-
pocznie Hanna Paulouskaya. Tanecznym krokiem wprowa-
dzi ona publiczność w imprezowy nastrój, który przyda się 
podczas koncertów finalistów konkursu BLusowo 2019. 
Na małej scenie zaprezentują się 4 zespoły:  Blueshift, Blues 
Drawers, Katarzyna Pietras, Valentina Vatutina Music z VW 
Project, a oceniać je będzie jury pod przewodnictwem cenio-
nego dziennikarza muzycznego i znawcy bluesa – Ryszarda 
Glogera. Od godz. 15 aż do 18 przy małej scenie działać bę-
dzie też Dziecięca Strefa Artystyczna, czyli pełne atrakcji 
stoisko dla najmłodszych i ich rodziców.

Tradycją Festiwalu BLusowo są występy laureatów konkur-
su z poprzednich edycji. Po raz pierwszy jednak zagra ich aż 
dwójka. Wszystko dlatego, że rok temu konkurs wygrały ex 
aequo niezwykle zdolne i trudne do porównania artystki. Ich 
występy rozpoczną program sceny głównej.

Roxana Tutaj & Good Omen, oprócz Grand Prix lusow-
skiego festiwalu, ma w dorobku wydaną w ubiegłym roku 
EPkę, Nagrodę Publiczności Festiwalu Generacja 2018 i tytuł 
„Debiut Roku” Blues Top Wielkopolski oraz zaproszenie na 
Rawę Blues. 

Agata Karczewska, druga z laureatek BLusowo 2018, jest 
natomiast jedną z najbardziej utalentowanych songwriterek 
w naszym kraju. Obdarzona charakterystycznym głosem i pi-
sząca emocjonalne piosenki artystka na koncie ma występy 
nie tylko na największych festiwalach (Pol’and’Rock, Jaro-
cin, Spring Break, Songwriter Łódź Festiwal czy Live at Heart 
w Szwecji), ale i występy w kilku krajach europejskich. Za 
brzmienie jej debiutanckiej płyty, która ukazała się w marcu, 
odpowiada jeden z najbardziej cenionych producentów – Mar-
cin Bors. Choć Grand Prix zdobywała w pojedynkę, w tym 
roku w Lusowie zagra z zespołem.

Kolejnym wykonawcą będzie laureat Fryderyka 2019 w ka-
tegorii blues/country – Robert Cichy. Ten gitarzysta, wokali-
sta, kompozytor i producent swoją płytę „Smack” nagrał po la-
tach współpracy z takim artystami jak Ania Dąbrowska, Ania 
Rusowicz, Urszula Dudziak, Michał Urbaniak, Piotr Zioła czy 
Smolik.

Mocnego, bluesowego uderzenia spodziewać się można po 
koncercie grupy Two Timer. Poznaniacy, którzy bluesa na 
najwyższym poziomie grają od niemal dekady, w Lusowie 
wystąpią dopiero po raz pierwszy. Ich muzyka zabrzmiała już 
na festiwalach w USA, Kanadzie, Francji, Niemczech i naj-
ważniejszych krajowych imprezach bluesowych oraz na Po-
l’and’Rock Festival.

Artystów, którzy zakończą występy na dużej scenie fanom 
muzyki przedstawiać nie trzeba. Wojtek Mazolewski i John 
Porter mają w dorobku wiele znakomitych i niejednorodnych 
muzycznie płyt. Połączenie ich talentów musiało zaowocować 
czymś niezwykłym. Taka jest właśnie płyta „Philosophia”, 
której wspólnym mianownikiem jest bluesowa harmonia, lecz 
słychać na niej całe spektrum muzycznych brzmień: od jazzu 
po punk, od ballad po mocnego rocka. Publiczność Festiwa-
lu BLusowo będzie jedną z pierwszych, która posłuchają tego 
niezwykłego materiału na żywo.

Po tym koncercie BLusowo powróci na małą scenę, gdzie 
usłyszymy Brazylijczyków z The Hammond Grooves. To 
porywające trio, bazując na niepowtarzalnym brzmieniu orga-
nów Hammonda, gitarze i perkusji, tworzy własny muzyczny 
świat, w którym łączą się wpływy bluesa, jazzu, muzyki bra-
zylijskiej i rocka.

Blues zabrzmi w Lusowie nawet po ostatnim koncercie. Ga-
tunek ten i jego odmiany takie jak jump blues i rhytm’n’blues 
odtwarzane i miksowane z płyt winylowych zaprezentuje DJ 
Boogie. Jego występ, jak i wszystkie pozostałe udowodnią, że 
blues niejedno ma imię.

Aby się o tym przekonać wystarczy być w Lusowie w sobo-
tę, 24 sierpnia. Wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk

Blues niejedno ma imię

MAZOLEWSKI / PORTER
HAMMOND GROOVES (BRA)     

TWO TIMER
ROBERT CICHY

AGATA KARCZEWSKA
roxana tutaj & good omen

BLUE SHIFT          BLUES DRAWERS 
KATARZYNA PIETRAS           VW PROJECT

DJ BOOGIE          taniec bluesowy         STREFA DZIECIĘCA

24.08.2019 lusowo
wstęp wolny
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BLUSOWO 2019
MAŁA SCENA (Ośrodek Val di Sole ul. Poznańska 10)
Godzina Artysta
15.00-18.00 Dziecięca Strefa Artystyczna
15.00-15.30 Warsztaty tańca bluesowego – Hanna Paulouskaya
15.30-17.30 KONKURS 1 – Blues Drawers 
Kolejność wykonawców zostanie 
wyłoniona w drodze losowania

KONKURS 2 – Blueshift 
KONKURS 3 - Katarzyna Pietras
KONKURS 4 – Valentina Vatutina Music z VW Project

DUŻA SCENA (plac przy kościele w Lusowie ul. Poznańska 2)
Godzina Artysta
17.45-18.30 ROXANA TUTAJ & GOOD OMEN
18.30-18.45 Wejście tancerzy
18.45-19.30 AGATA KARCZEWSKA
19.30-20.00 Rozstrzygnięcie konkursu
20.00-20.45 ROBERT CICHY
20.45-21.00 Blues DJ
21.00-21.45 TWO TIMER
21.45-22.00 Wejście tancerzy 2
22.00-23.00 GWIAZDA WIECZORU

MAŁA SCENA (Ośrodek Val di Sole ul. Poznańska 10)
Godzina Artysta
23.00-24.00 HAMMOND GROOVES
24.00-2.00 Blues DJ

Od lat 70. aktywna na scenie teatralnej, w produkcjach 
filmowych i serialowych, popularna i lubiana Krysty-
na Tkacz wystąpi w DK Tarnowo Podgórne. Wykona 

dla nas swój recital „W drodze pod wiatr”, przy akompania-
mencie Piotra Sawickiego. 

Krystyna Tkacz to artystka, która zaznaczyła wyraźnie swo-
je miejsce w sztuce aktorskiej. Mówi o sobie “Jestem aktorką 
śpiewającą a nie aktorką - piosenkarką” i to w zasadzie tłu-
maczy wszystko a równocześnie stawia ją w zupełnie innym 
wymiarze...rzadko osiągalnym dla wykonawców. Do zawodu 
przygotowana jest wyjątkowo starannie: ukończyła Liceum 
Muzyczne we Wrocławiu (śpiew, klarnet, perkusja) a później 
Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Kra-
kowie. Zadebiutowała w czasach studenckich na festiwalu 
Piosenki Studenckiej w Krakowie, zdobywając II nagrodę, 
a w dwa lata później na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opo-
lu zdobyła III nagrodę. Jej recitale na Festiwalu Piosenki Ak-
torskiej we Wrocławiu przyjmowane były zawsze owacyjnie, 
a kreacje w piosenkach Brechta przeszły już do legendy. 

Podczas wydarzenia usłyszymy kompozycje Agnieszki 
Osieckiej, Krzysztofa Komedy, Jerzego Wasowskiego, Bertol-
da Brechta, Kurta Tucholskyego, Piotra Bukartyka i innych. 
Ta muzyczna prezentacja to skromny wybór z dotychczaso-
wych dokonań Krystyny Tkacz na niwie piosenki, która jest 
jej żywiołem. Tomasz Raczek napisał o artystce: „Gdyby Kry-

styna Tkacz występowała na Broadwayu, zapewne nie tylko 
byłaby jego gwiazdą, ale już dawno pisano by utwory specjal-
nie dla niej.”

„W drodze pod wiatr” – recital Krystyny Tkacz, przy 
fortepianie Piotr Sawicki 

14 września 2019 r., 18.00, Dom Kultury w Tarnowie 
Podgórnym. Bilety: 25 zł 

W sierpniu bilety można nabyć tylko w siedzibie GOK „SE-
ZAM” Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96 (od poniedział-
ku do piątku w godz. 9-15). Od początku września również 
w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) 
od pon. do pt. w godz. 15-20, w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo (ul. Ogrodowa 13a) od wt. do pt. w godz. 16-20. Sprzedaż 
online prowadzi serwis Bilety24.pl 

W drodze pod wiatr



44    | sąsiadka~czytaj | sierpień 2019

~ gok

Przejmujące dźwięki altówki, kon-
trabasu i wiolonczeli wybrzmią 
podczas 123. Koncertu Lusow-

skich Spotkań Muzycznych. Uwaga! We 
wrześniu LSM odbędzie się wyjątkowo 
w drugą niedzielę miesiąca, 8 września 
o 13.00 w kościele w Lusowie. 

Dla lusowskich melomanów zagra tym 
razem trio Trio Maestri Violbassi, w skła-
dzie: Ewa Guzowska, Józef Czarnecki 
i Szymon Guzowski. Usłyszymy dwie 
suity J.S. Bacha, sonatę J. Barriera oraz 
utwory H. Fryba i A. Albrechtbergera. 

Ewa Guzowska jest altowiolistką, pe-
dagogiem, doktorem habilitowanym 
i profesorem nadzwyczajnym Akade-
mii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego 
w Poznaniu. Ukończyła z wyróżnie-
niem Universitat der Kunste w Berlinie 
oraz wyróżnieniem Summa Cum Lau-
de studia podyplomowe. Jest również 
absolwentką z wyróżnieniem Akade-
mii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego 
w Poznaniu. Współpracowała z liczny-
mi orkiestrami, jako solistka z Polską 
Filharmonią Kameralną, wielokrotnie 
z Poznańską Filharmonią, Bydgoską Or-
kiestrą Kameralną, Akademicką Orkie-
strą. Jest inicjatorką oraz współorgani-
zatorką wraz Konińskim Towarzystwem 
Muzycznym, Międzynarodowego Kur-

su Muzycznego dla Altowiolistów 
i Kontrabasistów im. Witolda Frieman-
na w Koninie, gdzie występuje w cha-
rakterze wykładowcy oraz dyrektora 
artystycznego oraz organizatorką i po-
mysłodawcą Ogólnopolskich Warszta-
tów Altówkowych im. F. Nowowiej-
skiego w Poznaniu.

Józef Czarnecki przygodę z wiolon-
czelą rozpoczął w wieku 7 lat. Jest absol-
wentem Akademii Muzycznej im. Gra-
żyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. 
Po ukończeniu studiów w 2000 roku, 
rozpoczął dalsze kształcenie w Musi-
khochschule w Lubece, w klasie wio-
lonczeli Ulfa Tischbirka oraz w kla-
sie muzyki kameralnej Waltera Levina, 
gdzie studiował do 2006 roku. Występo-
wał u boku takich artystów jak Christia-
ne Edinger, Marice Bourgh czy Marek 
Drewnowski. Od 2006 roku Józef Czar-
necki jest solistą Orkiestry Filharmonii.

Szymon Guzowski w roku 1999 ukoń-
czył z wyróżnieniem studia na Wydziale 
Instrumentalnym Akademii Muzycznej 
im. I. J. Paderewskiego, w klasie kon-
trabasu profesora Piotra Czerwińskie-
go. Od roku 2000 zatrudniony jest na 
stanowisku asystenta swojej alma ma-
ter. W roku 2008 obronił pracę doktor-
ską. W roku 2013 ukończył studia po-

dyplomowe w zakresie gry na violone, 
kontrabasie wiedeńskim i violi da gam-
ba w klasie Kazimierza Pyzika w Za-
kładzie Instrumentów Historycznych na 
Wydziale Instrumentalnym w Akademii 
Muzycznej w Poznaniu. Od roku 2000 
jest również muzykiem Filharmonii Po-
znańskiej. W trakcie pracy, początko-
wo na stanowisku muzyka tutti a póź-
niej jako solista, wykonał ok. pięciuset 
koncertów (głównie symfonicznych). 
Współpracował z wielkimi osobowo-
ściami światowego formatu. Znaczącą 
częścią jego artystycznej działalności 
jest kameralistyka. W kręgu jego zain-
teresowań znajduje się również muzyka 
współczesna. Uczestniczył w wielu pra-
wykonaniach, m.in. Koncertu podwój-
nego na skrzypce i altówkę – Krzysztofa 
Pendereckiego (polskie prawykonanie). 
W ramach 50. Konkursu Młodych Kom-
pozytorów Im. Tadeusza Bairda z zespo-
łem an_ARCHE new music ansamble 
brał udział w prawykonaniach utworów 
młodych kompozytorów.

~ SB

Po wakacjach wracamy do cyklu 
„Mama, Tata Teatr i ja”. We wrze-
śniu – spektakl „C jak CYRK” 

Teatru Chrząszcz w Trzcinie. Będzie to 
zabawa konwencją cyrkową w odniesie-
niu do ekwilibrystyki naszego ojczyste-
go języka.

W zwariowanym namiocie jedynego 
w swoim rodzaju cyrku alfabetyczne-
go występują ludzie i zwierzęta two-
rzone na oczach widza z wielkich li-
ter. Będzie dużo zabawnych sytuacji, 
nie zabraknie też chwil grozy i mrożą-
cych krew w żyłach popisów akroba-
tycznych. Zupełnie przy okazji dzieci 
pouczą się alfabetu, poćwiczą aparat 
mowy, ale też poznają bliżej specyfi-
kę języka polskiego. Osią scenariusza 
spektaklu wymyślonego przez Martę 

i Cezarego Skrockich jest bowiem alfa-
bet i niuanse wymowy.

Spektakl dla dzieci w wieku od 2 do 
8 lat, z muzyką na żywo. 

15 września 2019, godz. 12.30, DK 
Tarnowo Podgórne 

Bilety: 10zł 

W sierpniu bilety można nabyć tyl-
ko w siedzibie GOK „SEZAM” Tarno-
wo Podgórne, ul. Poznańska 96 (od po-
niedziałku do piątku w godz. 9-15). Od 
początku września również 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. Sprzedaż online prowa-
dzi serwis Bilety24.pl  ~ SB

Trzy smyczki na wrzesień

Cyrk w Tarnowie Podgórnym! 
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Natalia Grosiak wraz ze swoim zespołem przybędzie 
pod koniec września do Przeźmierowa, by promować 
najnowszy album „Z dolnej półki”. Mikromusic na 

pewno oczaruje Państwa brzmieniem, tekstami i atmosferą! 
Mikromusic to polski zespół grający muzykę określaną jako 

avant pop lub art pop. W ich twórczości słychać inspiracje sło-
wiańskim folkiem, jazzem, rockiem i elektroniką. Na koncie 
mają sześć płyt studyjnych i trzy albumy koncertowe. Grali na 
najważniejszych polskich festiwalach i koncertowali za granicą.

„Mikromusic z Dolnej Półki” to całkiem nowa, akustycz-
na odsłona zespołu. Szukając niecodziennych brzmień grupa 
sięgnęła po nietypowe instrumenty. Czego nie umieli zrobić 
sami, kupili u lokalnych rzemieślników bądź znaleźli na targu 
staroci. Na koncercie można usłyszeć takie instrumenty jak gi-

tary z pudełek po cygarach czy miski dla psów, weselny akor-
deon, saxhorn barytonowy, basowy flet czy turecki saz. Będzie 
też więcej śpiewania na głosy.

Fenomenalna jest także cena biletu na koncert tego popu-
larnego zespołu – w Przeźmierowie wysłuchacie Mikromusic 
już za 35 zł! W sierpniu bilety można nabyć tylko w siedzi-
bie GOK „SEZAM” Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96 (od 
poniedziałku do piątku w godz. 9-15). Od początku września 
również w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogro-
dowa 14) od pon. do pt. w godz. 15-20, w Centrum Kultury 
Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) od wt. do pt. w godz. 16-
20. Sprzedaż online prowadzi serwis Bilety24.pl 

27 września 2019r., 19:00, CK Przeźmierowo; Bilety: 35 zł

Gminny Ośrodek Kultury SEZAM zaprasza na SPO-
TKANIE Z ŁAMIGŁÓWKĄ do Centrum Kultury 
Przeźmierowo. 

Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko oderwało się od ekranu 
smartfona, spotkało się z rówieśnikami oraz spędziło z nimi 
czas na kreatywnych warsztatach, pogłówkowało nad logicz-
nymi łamigłówkami i pograło w inspirujące gry – zapraszamy!

Możesz wybrać jedną z form aktywności:

1. WARSZTATY – jednodniowe kreatywne warsztaty, któ-
re będą się odbywać w trzech kolejnych dniach: 21, 22 oraz 23 
sierpnia w godz. 10.00-13.00. Podczas warsztatów:
•	 	Będziemy uczestniczyli w interaktywnej prezentacji „Mo-

zaiki i parkietaże”
•	 Ułożymy mozaikę z owieczek, kangurów i… chińczyków
•	 Zbudujemy robota z…origami

2. GRY I ZABAWY – w każdym dniu: 21, 22 lub 23 sierp-
nia po godzinie 13.00 aż do godz. 17.00 możesz przyjść do CK 
Przeźmierowo, żeby pod opieką animatora:
•	 	Pobawić się łamigłówkami (m.in. tangram, metalowe 

puzzle, uciekinier)
•	 Pograć w gry logiczne (m.in. 4x4, samotnik, sudoku)
•	 	Poznać część obszernej kolekcji eksponatów Centrum 

Edukacyjnego ŁAMIGŁÓWKA
•	 Zbudować autorskie budowle z klocków magnetycznych

Gwarantujemy, że z ŁAMIGŁÓWKĄ nie można się nudzić!
Ulubione łamigłówki będziesz mógł zakupić w miniwersji!
Kiedy? 21, 22, 23 sierpnia, godz. 11.00-13.00 (warsztaty), 

13.00-17.00 (gry i zabawy)
Gdzie? – Centrum Kultury Przeźmierowo
Dla kogo? – dla dzieci od 7. roku życia
Koszt? - 35 zł (jednodniowe warsztaty); 10 zł (wejściówka 

na gry i zabawy)
Zapisy? - recepcja@lamiglowka-edu.pl, tel. 798 456 212

Chcesz więcej o nas wiedzieć? - facebook.com/lamiglowka.
CentrumEdukacyjne, www.lamiglowka-edu.pl

Warsztaty z Łamigłówką w CK Przeźmierowo
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Najpierw Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne, a po nich 
Przegląd, który uświetnią występy znakomitych zespołów 
ludowych oraz grupa DAGADANA. Mieszkańcy będą 

mogli podziwiać folklor różnych krajów w ramach jubileuszowego 
XX Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych.

Jak wspomina przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Sem-
ba, wszystko zaczęło się od konkursu „Moja wieś aktywna”, 
w którym grupa zaangażowanych i pełnych zapału mieszkań-
ców Lusowa wzięła udział po raz pierwszy w 1996 roku i go 
wygrała. Przygotowane scenki rodzajowe, prezentujące zwy-
czaje ludowe oraz tradycyjne tańce i śpiewy, zostały nagro-
dzone najwyższym laurem także w kolejnym roku. Konkurs 
ten stał się równocześnie zalążkiem powstania Zespołu Pieśni 
i Tańca „Lusowiacy”, nad którego rozwojem K. Semba czu-
wała przez wiele lat. I to właśnie ona, wraz z Kordianem Ku-
charskim, przekonali ówczesne władze powiatu poznańskiego 
do swojego pomysłu stworzenia Powiatowego Przeglądu Ze-
społów Folklorystycznych w Lusowie, 

XX PPZF rozpocznie się o godz. 13 na placu „U księdza za 
płotem” w Lusowie i będzie jak zwykle znakomitą okazją, by 
podziwiać różnorodność zwyczajów i tradycji całego świata. 
Dzięki współpracy GOK „SEZAM” z Towarzystwem Poligro-
dzianie, Lusowo odwiedzą zespoły biorące udział w Festiwalu 
Sztuki Ludowej, a prezentujące obyczaje, takich krajów, jak 
Bośnia i Hercegowina, Kolumbia, Węgry, Rumunia, Słowa-
cja, Holandia, Serbia.

Nie zabraknie, oczywiście, gospodarzy – Zespołu Pieśni 
i Tańca „Lusowiacy”, który w ciągu ostatnich 20 lat wyrósł 
z amatorskiej grupy fanów folkloru na pełen profesjonalizmu 
zespół artystyczny, promujący polską kulturę ludową na świe-
cie i będący wizytówką gminy Tarnowo Podgórne. Obok nich 
zobaczymy zespoły z naszych okolic: Zespół Pieśni i Tańca 
Chludowianie, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej – Wła-
dysie, Zespół Folklorystyczny “Złote Kłosy” z Buku i działa-
jący również w naszej gminie Zespół Pieśni i Tańca Ludowego 
Modraki. 

Folklor z daleka i bliska
PROGRAM XX PPZF w Lusowie
10.30 -  Msza Święta w Kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej 

i św. Jakuba Apostoła 
11.30 -  Korowód i Obrzęd Dożynkowy (ZPiT „Lusowia-

cy”) 
12.15 -  Uroczyste przekazanie wozu strażackiego OSP 

Lusowo
13.00 - Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”
13.20 - Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie”
13.45 - Zespół Tańca Ludowego „FONÓ Üllés” (Węgry)
14.10 -  Międzynarodowa Grupa Taneczna „Hai la joc” 

(Holandia)
14.35 - Zespół folklorystyczny Lelija” (Słowacja)
15.00 -  Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej „Włady-

sie”
15.25 -  Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny “Dorule-

tul” (Rumunia)
15.50 - Zespół SKUD „Branko Radičević” (Serbia)
16.15 - „The Ballet Raices de Colombia” (Kolumbia)
16.30 -  ogłoszenie wyników konkursu na najpiękniejsze 

stoisko dożynkowe
16.45 -  Grupa Tańca Ludowego ,,Janj” (Bośnia i Herce-

gowina)
17.10 - Zespół Folklorystyczny „Złote Kłosy” 
17.35 -  Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Mo-

draki”
19.15 - Gwiazda: Zespół DAGADANA

Na zakończenie Przeglądu wystąpi zespół DAGADANA - 
grupa łamiąca granice pomiędzy narodami, pomiędzy sceną 
a publiką i pomiędzy różnymi stylami muzycznymi (na przy-
kład jazzem i muzyką elektroniczną), będąca jednocześnie 
ambasadorem słowiańskiej kultury, zarówno jej polskiej, jak 
i ukraińskiej części, na całym świecie. Album “Meridian 68” 
był nominowany do nagrody “FRYDERYK” w kategorii AL-
BUM ROKU MUZYKA KORZENI. “Meridian 68” był także 
najwyżej ocenionym (#48) polskim albumem w ramach rocz-
nego podsumowania World Music Charts Europe – czyli se-
lekcji najlepszych płyt world music typowanych przez dzien-
nikarzy radiofonii publicznych w Europie.

W grudniu 2008 zespół wydał EP “Wygadana” z pięcio-
ma utworami. Na debiutancki album „Maleńka” trzeba było 
czekać do 2010 roku. Płyta została doceniona przez wielu re-
cenzentów, Polskie Radio „Trójka” udzieliło jej patronatu, 
Fryderyk 2011 przypadł w kategorii Album Roku Folk/Mu-
zyka Świata. W 2011 roku DAGADANA wydała drugi krą-
żek „Dlaczego nie” , który doczekał się nominacji do Fryde-
ryka 2012 w kategorii Album Roku Folk/Muzyka Świata oraz 
został doceniony w Wielkiej Brytanii, gdzie uplasował się na 
ósmym miejscu w rankingu TOP 20 Best World Music Al-
bums of 2011 prestiżowego portalu WorldMusic.co.uk.

~ Anna Kamińska - Skrzypczak

Zapraszamy 25 sierpnia do Lusowa. Wstęp wolny!
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Od 9 do 13 września w Centrum Kultury Przeźmierowo 
i Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym trwać będą 
nabory do zespołów artystycznych i kół zaintereso-

wań GOK „SEZAM”. Zapisy przyjmować będziemy w godzi-
nach od 16 do 20.

Po raz kolejny sezon artystyczny rozpoczynają nasze grupy 
muzyczne: Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Zespół Pieśni i Tań-
ca „Lusowiacy”, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego 
„Modraki”, Chór im. Feliksa Nowowiejskiego, Mażoretki, Te-
atr Tańca Sortownia.

Jak zwykle chcemy zainteresować Państwa szeroką ofertą 
kół zainteresowań: plastyczne, rękodzielnicze, kulinarne oraz 
ogniska muzyczne. Działalność kontynuować będzie koło 
dziennikarskie i koło filmowe Animiaki. Na wszystkie dzie-

ci, kochające taniec czeka Szkoła Tańca DBST, a na zajęcia 
ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 0-3 wraz z rodzicami 
zaprasza Figlarnia. Miłośnicy tańca w wieku „30+” też będą 
mogli spróbować swoich sił na zajęciach z hip - hopu, czy jaz-
zu. W GOK „SEZAM” działają też liczne grupy teatralne. Od 
września swoje próby wznowią teatry: Zamiast, Novi, TeatRa-
ma, Senioritki i Komedianci. W październiku ruszy projekt 
Teatr w Każdej Wiosce gromadzący ponad setkę dzieci w 10 
miejscowościach. Czeka nas też parę nowości, m.in. pracow-
nia gobelinu w CK Przeźmierowo. 

Więcej informacji o kołach i zespołach GOK „SEZAM” 
znaleźć można na www.goksezam.pl. Pełna oferta wraz z opi-
sami znajdzie się także we wrześniowym wydaniu TarNowej 
Kultury. ~ KB/SB

Uczestnicy XX Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych:
Bośnia i Hercegowina
Grupa Tańca Ludowego ,,Janj” została założona w lutym 

2015 w miejscowości Strojicach w Republice Bośni i Her-
cegowiny. Zespół liczy około 80 członków rozmieszczonych 
w dwóch różnych grupach wiekowych. Od momentu po-
wstania, jego celem jest zachowanie bogatej tradycji, kultu-
ry i zwyczajów regionu Janj w Bośni i Hercegowinie, gdzie 
mieszkają wszyscy członkowie grupy.

Kolumbia
Założony w 2001 roku, „The Ballet Raices de Colombia” 

(BRDC) jest artystyczną i kulturalną organizacją non-profit 
działającą na rzecz wzmocnienia wielokulturowości w Kana-
dzie poprzez kolumbijski folklor. Jego działalność obejmuje 
taniec, muzykę i wszelkie inne artystyczne ekspresje, które 
gwarantują wysoką jakość pokazu i niezapomniane wrażenia. 
Dzięki połączeniu klasycznego i nowoczesnego baletu, BRDC 
prezentują jeden z najbogatszych folklorów na świecie dzię-
ki mieszance kultur prekolumbijskich, hiszpańskich i afry-
kańskich. Założyciel i choreograf Carlos Reyes zawsze miał 
na celu promowanie kolumbijskiego folkloru nie tylko wśród 
Kolumbijczyków mieszkających w Kanadzie, ale także wśród 
wszystkich, którzy wykazują zainteresowanie kolumbijską 
kulturą, muzyką i tańcami.

Węgry
Zespół Tańca Ludowego „FONÓ Üllés” został założony 

w 1977 roku przez lokalną szkołę podstawową. Wioska Üllés 
znajduje się w południowo-wschodniej części Węgier, zwanej 
Wielką Niziną i liczy sobie 3200 mieszkańców. Region słynie 
z wina i pieprzu. Członkami zespołu są uczniowie i młodzi 
pracownicy, którzy zachowują lokalne tradycje taneczne i lu-
dowe swojego kraju. Ich przedstawienia ukazują autentycz-
ny widok tańców Kotliny Karpackiej i węgierskiego folklo-
ru. Przywiązują dużą wagę do reprezentowania swoich tańców 
w oryginalnych strojach, które zostały uszyte przez samych 
tancerzy. Zespół wkłada wiele wysiłku w edukację kolejnych 
pokoleń. Obecnie liczy 120 członków w czterech różnych gru-
pach, wiekowych. Należą do niego także dwie orkiestry: mło-
dzieżowa i dorosłych.

Holandia
Międzynarodowa grupa taneczna „Hai la joc” została zało-

żona w 1979 roku i skupia Groningen w Holandii. Oprócz ho-
lenderskich tańców folklorystycznych, jej repertuar obejmuje 
tańce z całego świata; od Meksyku do Rumunii oraz od Afryki 
Południowej do Polski. Zespół dąży do poprawy umiejętności 
tanecznych, do coraz lepszej prezentacji.

Orkiestra Ferdivedûnsje została założona 25 lat temu przez 
czterech muzyków z Holandii. Wyspecjalizowani w muzyce 
folklorystycznej, grali z różnymi artystami przez lata, brali 
udział w wielu imprezach i towarzyszą tancerzom podczas ich 
występów. Przez cały ten czas skład muzyków się nie zmienił. 
Ferdivedûnsje byli z zespołem Hai la joc na festiwalach na Ło-
twie, w Czechach i Niemczech.

Rumunia
Młodzieżowy zespół folklorystyczny „Doruletul” został za-

łożony w 1990 roku przez prof. Stefana Comana, głównego 
choreografa. Grupa składa się z ponad 250 dzieci w wieku od 
4 do 18 lat. W ciągu 24 lat działalności ponad 1000 dzieci było 
członkami zespołu. Młodzi artyści prezentują swoje układy ta-
neczne z Dubrudży i rumuńskiego folkloru. „Doruletul” jest 
pomysłodawcą największego Międzynarodowego Festiwa-
lu Folkloru dla dzieci w Rumunii „Złota Ryba”, który po raz 
pierwszy odbył się w 1993 roku.

Serbia 
Zespół SKUD „Branko Radičević” pochodzi z Erdevik (Ser-

bia) i został założony w 1906 roku, czyli ma ponad 113 lat. 
Obecnie liczy około 50 członków, w skład zespołu wchodzą 
sekcje folklorystyczna, wokalna i aktorska. „Branko Radiče-
vić” współpracuje z kobiecym stowarzyszeniem z Erdevik. 
Brali udział w wielu festiwalach krajowych oraz występowali 
za granicą w Bośnie i Hercegowinie, Grecji i Bułgarii. Zdobyli 
nagrodę za najpiękniejszy kostium na Golden Opanci.

Słowacja
Zespół folklorystyczny „Lelija” został założony w 2007 

roku w Trebišovie. Grupa składa się z młodych ludzi, którzy 
interesują się folklorem. Lelija prezentuje piosenki i tańce ze 
Słowacji wschodniej, zwłaszcza z regionów Zemplín i Sza-
rysz. Reprezentuje rodzimą kulturę w kraju i poza jego gra-
nicami. Grupa występowała między innymi w: Polsce, Cze-
chach, Rumunii, Belgii i Francji.

Nabory do kół i zespołów GOK „SEZAM”
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Zarina Zaradna, 8-letnia mieszkanka Przeźmierowa, jako 
jedyna (!) reprezentantka Polski uczestniczyła w IV 
Międzynarodowym Konkursie Młodych Harfistów im. 

M. A. Rubina – słynnego i zasłużonego rosyjskiego pedagoga, 
nauczyciela harfy.

Harfistki występowały w auli koncertowej Szkoły Muzycznej 
znajdującej się w ścisłym centrum Moskwy, ok. 500 metrów od 
murów Kremla. 

Zarina Zaradna w eliminacjach zagrała 3 utwory, a jej grę 
oceniało międzynarodowe jury konkursu, któremu przewodni-
czyła Rosjanka Milda Agazarian. Nasza harfistka przeszła do fi-
nału, podczas którego przed moskiewską publicznością zagrała 
kolejne trzy utwory. Ostatecznie Zarina zajęła 4 miejsce – gra-
tulujemy tego ogromnego sukcesu!

Zarina Zaradna występuje od dwóch lat, m.in. na festiwalu 
muzycznym dla dzieci w Pałacu Jankowice, a także w Akade-
mii Muzycznej w Poznaniu podczas Poznańskiej Jesieni Harfo-
wej. Nagrania jej występów są dostępne na kanale You Tube (po 
wpisaniu „Zarina Zaradna”).

 ~ ARz

Harfistka  
z Przeźmierowa 
w Moskwie!

Zapraszamy na 6. rundę zawodów Rok Cup Poland, któ-
re odbędą się na przełomie lipca i sierpnia na torze kar-
tingowym Poznań. W sobotę, 31 sierpnia, odbędzie się 

trening oficjalny i kwalifikacje, natomiast w niedzielę, 1 wrze-
śnia, uroczyste otwarcie i wyścigi finałowe. Zapraszamy tym 
bardziej, iż wystartuje w nich Oliwier Duhr, którego karierę 
z uwagą obserwujemy i jako Gmina dopingujemy. 

~ ARz (info O.Duhr)

Startuje nasz Oliwier 
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Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci w Tuliszkowie
31 marca w składzie Szymon Kolasa, Jarosław Kulczyński 

i trener Wojciech Tomczak udaliśmy się do Tuliszkowa. Nasza 
reprezentacja walczyła w Ogólnopolskim Turnieju Judo Dzie-
ci w Tuliszkowie, gdzie łącznie uczestniczyło ok. 200 zawod-
ników. Jarek stoczył aż sześć walk w ne-waza (parter) i zdo-
był trzecie miejsce w kategorii wagowej do 32 kg. Szymek po 
pięciu pojedynkach w stójce, w kategorii do 27 kg (dozwo-
lone techniki rzutów i parter) zdobył srebrny medal. Szymon 
wygrał cztery z pięciu pojedynków, w tym przez efektowny 
rzut na o goshi wygrał z zawodnikiem, który ostatecznie zajął 
pierwsze miejsce w tej kategorii. Projekt współfinansowany ze 
środków Gminy Tarnowo Podgórne.

Bardejov Judo Open 
4 maja w Bardejowie (Słowacja) odbył się Międzynarodo-

wy Turniej Judo, w którym uczestniczyło 665 zawodników 
z 77 klubów, reprezentujących 13 państw. Zawody rozgrywa-
ne były w 5 kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców. 
W tych mocno obsadzonych zawodach uczestniczyło również 
dwóch judoków z Lusówka. Szymon Kolasa w kategorii U11 
zajął punktowane siódme miejsce w kategorii 27 kg. W zawo-
dach wziął również udział Jarosław Kulczyński w kategorii 
U10 w wadze 32 kg. Dla obydwu naszych podopiecznych był 
to pierwszy start w tak dużych zawodach międzynarodowych. 
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo Pod-
górne.

Młodzi trenują Judo

Turniej Funny JUDO
11 maja w Rawiczu odbył się Turniej Funny Judo. W im-

prezie wzięło udział czterech podopiecznych trenera Wojcie-
cha Tomczaka. W kategorii U 7 nie miał sobie równych Da-
wid Gawałek i zdobył I miejsce w wadze do 30 kg, a Ignacy 
Klause wywalczył III miejsce w wadze do 27 kg. W kategorii 
U 10 Jarosław Kulczyński wywalczył III miejsce na podium 
w wadze - 32 kg. Szymon Kolasa w kategorii wiekowej U11 
również zajął III miejsce w wadze do 27 kg. Projekt współfi-
nansowany ze środków Gminy Tarnowo Podgórne.

Wielkanocny Turniej Judo „O Złote Jajo”
Nasza drużyna w składzie Amelia Janek, Adrianna Łako-

ma, Ignacy Klause, Jan Krysiuk oraz Szymon Kolasa stawi-
ła się na jarocińskiej macie na wielkanocnym turnieju. Staw-
ką było Złote Jajo Wielkanocne. Walki toczyły się w ne-waza 
dla młodszej grupy i w tashi-waza dla starszych uczestników. 
Osiągnięcia naszych zawodników prezentowały się następu-
jąco: I miejsce Szymon Kolasa, II – Amelia Janek, III – zajęli 
Adrianna Łakoma, Jan Krysiuk oraz Ignacy Klause. Projekt 
współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo Podgórne.

Międzynarodowy Turniej Judo
8 czerwca nasza reprezentacja w składzie Amelia Janek, 

Adrianna Łakoma, Dawid Gawałek oraz Ignacy Klause udała 
się pod kierownictwem trenera Wojciecha Tomczaka na XV 
Międzynarodowy Turniej Judo w Gorzowie Wielkopolskim. 
W imprezie brało udział około 250 zawodników w całej Pol-
ski oraz ekipy z Ukrainy i Niemiec. Walki toczyły się zarówno 
w parterze jak i pozycji stojącej. Amelia Janek swój pierwszy 
bój stoczyła w pozycji stojącej, przez piękny rzut na tai oto-
shi i przejście do trzymania zakończyła walkę przed czasem. 
Dawid Gawałek toczył mocne pojedynki w parterze, a o zwy-
cięstwie miała zadecydować waga zawodników. Dawid okazał 
się być najlżejszy z czołówki i to na jego szyi znalazł się zło-
ty medal. Spośród naszej fantastycznej czwórki ducha walki 
pokazali również Adrianna Łakoma i Ignacy Klause, którzy 
stoczyli po dwie walki w parterze. Wyniki: Amelia Janek – 
I miejsce w kat. 39 kg Dawid Gawałek – I miejsce w kat 29 
kg, Adrianna Łakoma, – II miejsce w kat 42 kg, Ignacy Klause 
– III miejsce w kat. 27 kg. Projekt współfinansowany ze środ-
ków Gminy Tarnowo Podgórne.

Zapraszamy do rozpoczęcia przygody z judo w klubie UKS 
JUDO-KANO Lusówko. Zajęcia judo prowadzone są w Szko-
le Podstawowej w Lusówku. Informacje i zapisy pod nr tel. 
601 679 442.

~ Wojciech Tomczak
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Obóz piłkarski 
już wkrótce 
W tym roku obóz sekcji piłkarskiej GKS Tarnovia 

odbędzie się od 23 do 29 sierpnia w hotelu Rueda 
w Buczu koło Leszna. Zawodnicy oraz sztab szko-

leniowy będą mieli do dyspozycji trzy płyty z naturalną na-
wierzchnią oraz hotel z basenem. Codziennie każda z drużyn 
będzie odbywać trzy jednostki treningowe. Z usług tego hotelu 
korzystały w poprzednich latach takie drużyny jak: Arka Gdy-
nia, Zawisza Bydgoszcz czy Warta Poznań. Życzymy młodym 
piłkarzom efektywnego wykorzystania czasu spędzona na 
obozie sportowym. 

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Tarnowo Pod-
górne.

~ gks tarnovia

19 czerwca dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzi-
ce uroczyście zakończyli czas zajęć dydaktycznych 
w roku szkolnym 2018/2019. Wszyscy z niecier-

pliwością czekali na ten dzień. Pani dyrektor Joanna Mizerska 
wręczyła nagrody dla najlepszych uczniów szkoły i zwycięz-
ców konkursów szkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. 
Najlepsi szkolni samorządowcy zostali wyróżnieni nagroda-
mi Przewodniczącej Rady Gminy Tarnowo Podgórne. Dzień 
wcześniej pożegnaliśmy uczniów klas ósmych. Uczeń Mate-
usz Banaszak uzyskał tytuł Prymusa Szkoły i otrzymał nagro-
dę Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. Obie uroczystości zakoń-
czyły się występami uczniów, a absolwenci szkoły wspominali 
swoje szkolne życie. 

Rozpoczęły się wakacje! Czas wypoczynku! Nasi uczniowie 
uczestniczyli w letnim wypoczynku w górach i nad morzem 
pod fachową opieką nauczycieli z gminnych szkół. Koloni-
ści z klas 6-8 udali się na tygodniowy turnus do miejscowo-
ści Maniowy koło Czorsztyna. Był to czas górskich wędrówek 
i spacerów uliczkami Zakopanego. Uczniowie zdobyli górę 
pochodzenia wulkanicznego Wdżar, Kopieniec Wielki i No-
sal. Zwiedzili również zamek w Niedzicy i płynęli gondolami 
po Jeziorze Czorsztyńskim do Czorsztyna. Był to również czas 
relaksu na świeżym powietrzu, konkursów i zabaw na tere-
nie ośrodka i przy ognisku oraz wypraw do parku linowego. 
Młodsi uczniowie spędzali wakacje w Darłówku. Wypoczy-

Wakacyjny wypoczynek

wali na plaży, brali udział w licznych konkursach, spacerowali 
brzegiem morza, podziwiali zachód słońca i korzystali z base-
nu. Atrakcją okazał się wyjazd do parku rozrywki Pomerania 
koło Kołobrzegu oraz do Leonardii, królestwa gier drewnia-
nych. Wspaniała pogoda i liczne atrakcje sprzyjały relaksowi 
i dobremu wypoczynkowi. 

Wszystkim uczniom szkoły i ich rodzicom życzymy dobre-
go wypoczynku w sierpniu i do zobaczenia we wrześniu. 

~ Monika Janiec
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Pierwszym zrealizowanym projektem fundacji była 
I edycja Ligi Zimowej VICTORIA CUP 2019 dla dzie-
ci z roczników 2008 i 2009. Rozgrywki trwały dwa 

miesiące.
Mecze rozgrywane były w Wysogotowie pod balonem 

pneumatycznym, w którym na co dzień trenują zawodnicy 
Szkoły Piłkarskiej Victoria Wysogotowo. W Lidze zimowej 
wzięło udział 10 drużyn – po dwie z GKS Tarnovia, Lusowo 
2007, Victoria Wysogotowo i Wielkopolska Komorniki oraz 
po jednej z Akademii Reissa Lusówko – Baranowo i Cana-
rinhos Skórzewo. 

Łącznie przez dwa miesiące w rozgrywkach wzięło udział 
152 zawodników i 4 zawodniczki, rozegrano 40 meczów, 
w których strzelono 401 goli. W roczniku 2008 triumfował 
zespół Akademii Reissa Lusówko – Baranowo, a w roczniku 
2009 zawodnicy z Wielkopolska Komorniki. 

Mecze odbywały się w przyjaznej atmosferze, a rozgrywki 
obserwowało wielu kibiców. Przewodnim celem była inte-
gracja dzieci, które na co dzień trenują piłkę nożną w naszej 
gminie co udało się osiągnąć.

Wiosną wraz z rozpoczęciem treningów na boiskach ze-
wnętrznych zakupiliśmy piłki i trenażery dla najmłodszych 
adeptów piłki nożnej w wieku 4-6 lat. Dzięki temu zakupo-
wi treningi są urozmaicone i dają możliwość rozwoju moto-
rycznego i koordynacyjno-ruchowego. Realizacja projektów 
była możliwa dzięki współfinansowaniu przez Gminę Tarno-
wo Podgórne.

Już w sierpniu rozpoczynamy nabór do grup dziecięcych 
i młodzieżowych Szkoły piłkarskiej VICTORIA w Wysogoto-
wie. Do dyspozycji mamy dwa boiska – trawiaste i ze sztuczną 
nawierzchnią, a dzieci trenują przez cały rok w Wysogotowie, 
dzięki temu, że na boisku ze sztuczną nawierzchnią w okresie 
zimowym montujemy balon pneumatyczny.

Szkoła Piłkarska VICTORIA powstał w 2015 r., a w sezonie 
2018-2019 w rozgrywkach WZPN wzięło udział 7 zespołów, 
w których na co dzień trenuje 120 zawodników i 7 zawodni-
czek. Szczegółowych informacji na temat zapisów uzyskają 
państwo pod nr tel. 735 929 955 lub 660 306 585.

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Tarnowo Pod-
górne. ~ Viktoria Futbolowo

21 lipca odbył się XIX Turniej Siatkówki Plażowej w Trębach Starych. Do rywalizacji stanęło 16 par z różnych regio-
nów Polski. Naszą Gminę reprezentowali Tomasz Jaroszczak z Błażejem Szubstarskim. Po bardzo zaciętych poje-
dynkach półfinalowych, gdzie nasi reprezentanci potrafili wyjść ze stanu 18:20 do stanu 33-31 z parą Błażej Szym-

czak/Filip Troczyński, nasi reprezentanci zajęli pierwsze miejsce, pokonując w finale parę Mikołaj Głowacki/Marcin Krawiecki 
21:16. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.
~ Błażej Szubstarski

Najlepsi w Trębach Starych

Pierwszy rok działalności 
Fundacji Victoria Futbolowo

~ sport
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Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 i 3 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XXXIV/540/2016 z dnia 15.11.2016r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż działki niezabudowanej w Przeźmierowie
Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza Wysokość wadium Postąpienie minimalne
Przeźmierowo 92/6 206 m2 PO1P/00099481/9 33.000,00 zł (w tym 23%VAT) 1.650,00 zł 330,00 zł

Przeznaczenie 
nieruchomości:

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

Opis nierucho-
mości:

działka gruntu, niezbudowana, ogrodzona o regularnym kształcie wydłużonego prostokąta. Położona w zurbanizowanej 
części Przeźmierowa przy ul. Jarzębinowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zwarta zabudowa jednorodzinna, 
usługowa i niezabudowane działki gruntu. W zasięgu działki jest pełne uzbrojenie.

Forma zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego – art. 40 ust.1 pkt 2 i ust. 2a oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.).

Informacje do-
datkowe:

w związku z parametrami i ograniczonym usytuowaniem działki nr 92/6 przetarg ograniczony jest do właścicieli działek 
sąsiednich o nr geod.: 92/3 i 95/7 obr. Przeźmierowo; nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe; sprzedaż jest opodat-
kowana podatkiem VAT na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2174, 
z późn. zm.); zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu 
notarialnego.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbył się dnia 27 czerwca 
2019r. (czwartek) o godz.: 11:00 w sali nr 10, w budynku C przy ul. 
Poznańskiej 94 - Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

Drugi przetarg ustny ograniczony odbędzie się dnia 25 września 
2019r. (środa) o godz.: 10:30 w sali nr 10, 

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

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 20 września 
2019r. (piątek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 
0265 1441

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na 
wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium wi-
nien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nierucho-

mości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zosta-
nie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. 
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie-
zwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni od odwoła-
nia przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakoń-
czenia przetargu wynikiem negatywnym. W dniu 23 września 2019r. 
(poniedziałek) zostanie wywieszona w siedzibie oraz na stronie in-
ternetowej tut. urzędu lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w przetargu.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (tj. Dz.U.2018r. poz. 2204 z późn. zm.) upłynął w dniu 10 
maja 2019 r. W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może od-
stąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodaro-
wania dostępne są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl 

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

Tegoroczny Powiatowy Turniej 
Siatkówki plażowej wygrał duet 
Mariusz Kucharski i Patryk Tho-

mas. Drugie miejsce zajęli Mateusz 
Grenda i Bartosz Orsztynowicz, a trze-
cie Łukasz i Adam Łopatowscy. Miejsce 
tuż za podium zajęli Marek i Piotr Woj-
ciechowscy. Kolejne miejsca 5-6 zajęły: 
Monika Manicka i Monika Maciejewska 
oraz Mateusz i Żaneta Kwaśniewscy, 
a 7-8: Mariusz i Alan Teszner i Agata 
i Wojciech Jędzejewscy. Organizatorami 
zawodów, które odbyły się 3 sierpnia na 
plaży w Lusowie byli: Powiat Poznań-
ski, OSiR Tarnowo Podgórne oraz KK 
Tarnovia Tarnowo Podgórne.

~ Ania Lis

Powiatowa plażówka
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Krótka przerwa wakacyjna i miesięczny okres przy-
gotowawczy zakończony. Nasze drużyny seniorskie 
w sierpniu rozegrają swoje pierwsze spotkania ligowe 

sezonu 2019/2020. Pierwszy zespół występujący w IV Lidze 
Wielkopolskiej bardzo solidnie prezentował się w meczach 
sparingowych wygrywając: 2:0 z Piastem Kobylnica, 4:2 
z Huraganem Pobiedziska, 2:1 z Lechią Kostrzyn, 3:1 z GKS 
Dopiewo oraz 5:2 z Wełną Skoki. 

Najskuteczniejszymi zawodnikami okresu przygotowaw-
czego zostali Graczykowie (zbieżność nazwisk) – Tomasz 
i Bartłomiej zdobywając po 4 bramki. Tomek występował już 
poprzednim sezonie w naszych barwach i w końcówce sezonu 
również zdobył kilka ważnych bramek, a Bartłomiej przyszedł 
do naszego zespołu jako najlepszy strzelec Sokoła Pniewy 
zdobywając w ich barwach 15 bramek w poprzednim sezonie 
w IV lidze. W czasie okresu przygotowawczego w naszej dru-
żynie testowano nowych zawodników, których postaramy się 
przedstawić w następnym wydaniu gazety. 

Zapraszamy na spotkania odbywające się na naszym stadio-
nie : 

- 18 sierpnia o 16.00 z Obrą Kościan
- 31 sierpnia o 16.00 z Wartą Międzychód

Drużyny seniorów występujące w A Klasie również wzno-
wiły przygotowania i poznały nowych rywali na najbliższy se-
zon. Zawodnicy występujący w Tarnovii III dotychczas roze-

Sezon 2019/2020 czas zacząć

grali dwa mecze towarzyskie z rywalami grającymi w Klasie 
Okręgowej. Pierwsze spotkanie z NKS Niepruszewo przegrali 
4:2, a drugie z Orkanem Objezierze wygrali 3:2. Dla nich se-
zon rozpocznie się dopiero 24.08 w Obrowie. Pierwszy mecz 
na własnym stadionie odbędzie 31 sierpnia o 11.00. Rywalem 
będzie Nałęcz Ostroróg. Liczymy, że dobre i solidne wystę-
py naszych zespołów w meczach towarzyskich przełożą się 
na początek sezonu i będą realizować założone dla nich cele.

~ gks tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 i 3 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXV/1034/2018 z 25.09.2018r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY OGRANICZONY

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

Przeznaczenie 
nieruchomości:

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

Opis nierucho-
mości:

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

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

Informacje do-
datkowe:

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

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbył się dnia 20 lutego 2019 
roku o godz. 1000 w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 
- Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

Drugi przetarg ustny ograniczony odbył się dnia 27 czerwca 2019 
roku: o godz. 1000 - działka nr 222/212; a o godz.: 1030 - działka nr 
222/214. Trzeci przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 25 
września 2019r. (środa) o godz.: o godz. 900 - działka nr 222/212; 
a o godz.: 930 - działka nr 222/214 w sali nr 10, w budynku C przy ul. 
Poznańskiej 94 - Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

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

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 20 września 
2019r. (piątek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 
0265 1441.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na 
wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien 
jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, 
której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczo-
ne na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia 
się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium 
pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, 
jednakże nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania przetargu, 
zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu 
wynikiem negatywnym. W dniu 23 września 2019r. (poniedziałek) zo-
stanie wywieszona w siedzibie oraz na stronie internetowej tut. urzędu 
lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (tj. Dz.U.2018r. poz. 2204 z późn. zm.) upłynął w dniu 25 
grudnia 2018 r. W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może 
odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospoda-
rowania dostępne są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl 

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

WZP.6721.26.2018    
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach po-
między ulicą Szamotulską a Kanałem Swadzimskim.

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 ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w Chybach pomiędzy ulicą Szamotulską a Kanałem Swadzim-
skim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 
września 2019 r. do 7 października 2019 r., ul. Poznańska 115, w go-
dzinach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 23 września 2019 r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.14:00. Zgodnie 
z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta 
Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej 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 25 
października 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 i 3 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXIII/995/2018 z dnia 31 lipca 2018r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY

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

Przeznaczenie 
nieruchomości:

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

Opis nierucho-
mości:

działka gruntu, niezbudowana, nieogrodzona o regularnym kształcie wydłużonego prostokąta. Położona przy ul. Warzyw-
nej o nawierzchni utwardzonej kostką betonową. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny zabudowy mieszkanio-
wej oraz terenów niezabudowanych upraw polowych, w niedalekiej odległości tereny aktywacji gospodarczej. Uzbrojenie 
terenu sieci: energetyczna, gazowa, kanalizacyjna i wodna. Przez działkę przebiega sieć gazowa ś/c.

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

Informacje do-
datkowe:

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

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbył się dnia 27 czerwca 
2019r. (czwartek) o godz.: 9:00 w sali nr 10, w budynku C przy ul. 
Poznańskiej 94 - Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

Drugi przetarg ustny ograniczony odbędzie się dnia 25 września 
2019r. (środa) o godz.: 10:00 w sali nr 10, w budynku C przy ul. Po-
znańskiej 94 - Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

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

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 20 września 
2019r. (piątek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 
0265 1441

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na 
wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium wi-

nien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nierucho-
mości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zosta-
nie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. 
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie-
zwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni od odwoła-
nia przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakoń-
czenia przetargu wynikiem negatywnym. W dniu 23 września 2019r. 
(poniedziałek) zostanie wywieszona w siedzibie oraz na stronie in-
ternetowej tut. urzędu lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w przetargu.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (tj. Dz.U.2018r. poz. 2204 z późn. zm.) upłynął w dniu 16 
listopada 2018 r. W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może 
odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospoda-
rowania dostępne są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl 

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

Drugie miejsce w chodzie na 
3000 metrów zajął Zbigniew 
Kwita. Chodziarz z Przeźmiero-

wa po raz kolejny pokazał wysoką for-
mę. Podczas XIX Otwarte Mistrzostwa 
Ziemi Puckiej w Czwórboju Rzutowym 
Weteranów uzyskał czas 15.50,6. 

Zawody odbyły się 13 lipca na stadio-
nie lekkoatletycznym w Pucku. Wystar-
towało w nich osiem kobiet i trzydziestu 
czterech mężczyzn, w tym trzech poza 
konkursem. 

~ Ania Lis

Wicemistrz
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WZP.6721.24.2018
WZP.6721.11.2017    

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu 
Kościelnym, przy ulicy Bukowskiej.

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. 
zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go w Ceradzu Kościelnym, przy ulicy Bukowskiej wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 29 sierpnia 2019 r. do 27 
września 2019 r., w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego, odbędzie się w dniu 9 września 2019 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-

nu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 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 wy-
żej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 paź-
dziernika 2019 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznań-
ska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne;

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl;
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna 

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

WZP.6721.35.2018
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Jankowi-
cach przy ul. Leśnej i Wiśniowej.

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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów w Jankowicach przy ul. Leśnej i Wiśniowej wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 29 sierpnia 2019 r. do 27 
września 2019 r., w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 16 września 2019 r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.14:00.

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 17 
października 2019 r. 

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

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarno-
wo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne;

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl;
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna 

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

W dniach 2-4 sierpnia w Kołobrzegu odbył się kolejny turniej rankingowy 
Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej mężczyzn. Po bardzo wymaga-
jących eliminacjach, gdzie do walki stanęły zespoły zarówno z Polski, 

jak i z zagranicy, między innymi pary z Holandii, Serbii oraz Austrii, reprezentanci 
naszej Gminy w składzie Tomasz Jaroszczak / Tomasz Kotecki znaleźli się w naj-
lepszej 16 turnieju. Po niezwykle zaciętych pojedynkach nasi plażowicze zakończy-
li rywalizację na 13. miejscu, co przy tak mocno obstawionym turnieju jest bardzo 
dobrym wynikiem. 

Liczymy na kolejne sukcesy i życzymy powodzenia w kolejnych turniejach. 
Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.

~ Błażej Szubstarski

Tarnowo Podgórne ponownie 
w finale Mistrzostw Polski

~ sport
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Nowy trener Tarnovii Basket Tar-
nowo Podgórne to były jej za-
wodnik. Rafał Urbaniak chce, 

aby drużyna pod jego wodzą w przy-
szłym sezonie walczyła o play-off. 

Ania Lis: Dlaczego zdecydował się 
Pan objąć funkcję trenera drugoligo-
wej Tarnovii Basket?

Rafał Urbaniak: Uwielbiam koszy-
kówkę – to jest moja pasja. Poświęci-
łem jej ponad połowę życia. Lata lecą, 
a ja cały czas chcę być blisko tego 
sportu. Nie jestem w stanie już fizycznie 
podołać rywalizacji na boisku, dlatego 
kiedy nadarzyła się ku temu okazja, od 
razu zdecydowałem się podjąć wyzwa-
nie.

AL: Ubiegły sezon był Pana kolej-
nym rozegranym w barwach Tarno-
vii. Dlaczego po sześciu latach prze-
rwy zdecydował się Pan wrócić do 
Tarnowa Podgórnego?

RU: Jest to mój trzeci powrót do 
Klubu. Łącznie zagrałem dużo więcej 
sezonów w barwach Tarnovii, zarówno 
w rozgrywkach młodzieżowych jak i se-
niorskich. W Tarnowie czuje się jakby 
to był mój drugi dom. Tutaj właśnie za-
czynałem swoją przygodę z koszyków-
ką. Jednak za każdym moim powrotem 
stawało coś na przeszkodzie, aby pozo-
stać w Tarnovii na stałe. Organizacja 
i zmieniająca się struktura zarządza-
jąca nie pozwalała na dłużej zagościć 
w szeregach Klubu, nawet zawodniko-
wi, który występował w roli kapitana 
drużyny oraz dwukrotnie awansował 

do wyższej klasy rozgrywkowej. Jednak 
marzenie o tym, aby na koniec karie-
ry móc wrócić do macierzystego Klubu 
i pomóc drużynie na ligowych parkie-
tach, było mocniejsze. 

AL: Każdy trener ma swoją filozo-
fię gry. Jak Pan chciałby aby wyglą-
dała gra Tarnovii Basket?

RU: Chciałbym, aby zespół grał 
bardzo ambitnie, szybko i efektownie. 
Zamierzam wykorzystać w stu procen-
tach możliwości atletyczne zawodni-
ków, łącząc to z odpowiednim przygo-
towaniem mentalnym. Każdy zawodnik 
powinien czuć się pewnie w zespole 
i ufać kolegom z drużyny. Tylko z takim 
podejściem możemy wygrać z każdym 
przeciwnikiem.

AL: Sezon 2018-2019 Tarnovia za-
kończyła na dziewiątym miejscu w li-
gowej tabeli. Jak ocenia Pan szansę 
swojej drużyny w nadchodzącym 
sezonie? 

RU: Początek ubiegłego sezonu był 
bardzo ciężki. Przebudowany i całkiem 
nowy personalnie skład potrzebował 
czasu, aby zaczął poprawnie funkcjo-
nować.

Kolejne porażki powodowały nara-
stanie frustracji oraz obniżały pew-
ność siebie wśród zawodników. Jednak 
druga runda pokazała, iż zespół ma 
olbrzymi potencjał i jest w stanie wal-
czyć o play-off. Nie wyobrażam sobie 
sytuacji, w której w najbliższym sezonie 
play-off nie zostanie osiągnięty.

Zmiana roli

Naszej Koleżance  

Patrycji Matkowskiej
wyrazy głębokiego współczucia

 z powodu śmierci Ojca

Śp. Benedykta Maciejaka

składają
 dyrektor oraz pracownicy

Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu 
w Lusówku

Naszej koleżance 

Ani Goździk 
wyrazy współczucia z powodu 

śmierci Szwagra

śp. Romana

Składają Koleżanki i Koledzy  
z Klubu Seniora Sady

Składamy serdeczne 
podziękowania 

Rodzinie, Przyjaciołom, 
Nauczycielom, Sąsiadom, 

Koleżankom i Kolegom oraz 
wszystkim, którzy uczestniczyli  

w ceremonii pogrzebowej naszego 
ukochanego Męża, Taty i Dziadka

Śp. Benedykta Maciejaka

Rodzina

Rafał Urbaniak

AL: Jako zawodnik przeszedł Pan 
przez wiele koszykarskich klubów. 
Jak podsumowałby Pan swoją do-
tychczasową sportową karierę?

RU: Koszykówka mnie ukształtowa-
ła. Nauczyła dyscypliny, współdzia-
łania w grupie, empatii i zrozumienia 
drugiego człowieka, nawet skrajnie 
innego osobowościowo. Na swojej dro-
dze sportowej spotkałem wielu bar-
dzo różnych ludzi, z którymi dzieliłem 
emocje związane z uprawianiem sportu. 
Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi 
się tak długo rywalizować na boisku. 
W tym czasie były wzloty tj.: kilkukrotny 
awans do wyższych lig w tym z Tarno-
vią. Nie obyło się bez upadków wśród, 
których wymienię ciężką kontuzję i po-
rażki w ważnych meczach. Jednak nie 
wyobrażam sobie życia bez emocji, któ-
re daje koszykówka. Dziś mam już 37 
lat i zdrowie nie pozwala już skutecznie 
grać. W związku z tym bardzo się cieszę 
z możliwości bycia blisko mojej uko-
chanej dyscypliny. Trochę w innej roli, 
ale blisko.
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W dniu 7 sierpnia 2019 r. odszedł od 
nas 

Ś.P. 
Jacek Smoliński 

Wieloletni prezes Chóru im. Feliksa 
Nowowiejskiego. 

Ambasador idei wychowania 
i integracji poprzez muzykę. 
Rodzinie składamy wyrazy 

współczucia. 

Odpoczywaj w pokoju 
Dyrektor i Pracownicy GOK Sezam  

w Tarnowie Podgórnym

Rodzinie 

śp. Andrzeja Kruszczyńskiego 
radnego z Baranowa i kadencji 

wyrazy współczucia składa 
sołtys Mieczysław Paczkowski  

Rada Sołecka i Radni z Baranowa 

Przejęci smutkiem, w zadumie, 
żegnamy naszego Przyjaciela 

śp. Jacka Smolińskiego

Rzadko dostępuje się zaszczytu 
przyjaźni z tak wartościowym 

człowiekiem.
Uli i całej Rodzinie serdeczne  

wyrazy współczucia.

Ela i Szymon Melosikowie

Wszystkim, którzy towarzyszyli nam 
w ostatniej drodze 

Jana Szyjki 

z głębi serca dziękujemy
Rodzina

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci

Śp. Andrzeja Kruszczyńskiego

Radnego Gminy Tarnowo Podgórne I kadencji
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka,
Przewodnicząca Rady Krystyna Semba z Radnymi oraz Sołtysi 

 «Można odejść na zawsze, by stale być blisko..»
 Ks.J.Twardowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 naszego wieloletniego pracownika

ŚP. Benedykta Maciejewskiego

Łącząc si ę w bólu składamy wyrazy
współczucia żonie i córce z rodziną .

Dyrektor, grono pedagogiczne,
pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej nr2 im.Integracji Europejskiej 

w Tarnowie Podgórnym

“Serce człowieka nie zdoła pojąć jak wielkie rzeczy  
Bóg przygotował tym, którzy go miłują”

Naszej koleżance
sołtys Przeźmierowa

Katarzynie Preyer
i jej rodzinie 

Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci ukochanej mamy 

składają

koledzy i przyjaciele z KWW Mój Dom  
oraz Stowarzyszenia Przyjaciół  

Przeźmierowa i Baranowa

Chóry anielskie niechaj cię podejmą 
I z Chrystusem zmartwychwstałym 

Miej radość wieczną.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci

Śp. Jacka Smolińskiego

Prezesa Koła Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego w Tarnowie Podgórnym 
w latach 1997 – 2014, propagatora koncepcji chóru otwartego, popularyzatora 

spotkań śpiewaczych w szerokim, międzypokoleniowym gronie, 
współorganizatora m.in. Jesiennego Święto Pieśni. 
Żegnamy Laureata tytułu Aktywny Lokalnie 2014,  

ambasadora idei wychowania i integracji poprzez muzykę.

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba z Radnymi oraz Sołtysi
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Ks. Proboszczowi, Ks. Szymonowi, 

Panu Ignysiowi, Koleżankom 

i Kolegom z Klubu Seniora, Rodzinie 

oraz wszystkim, którzy uczestniczyli 

w uroczystościach pogrzebowych 

mojego Syna

śp. Mieczysława 
Roguszczaka

za przyjęte zamówione msze św., 

przyjęte komunie św.,  

modlitwę i złożone kwiaty 

składam serdeczne podziękowania

Mama z Rodziną

Matka – to najpiękniejsze słowo w językach świata. 
Matka – to słowo, które oznacza miłość, miłość prawdziwą, która nie zdradza, 

to słowo, które oznacza wierność, 
które oznacza wielką ofiarę, nawet do śmierci, dla dobra dziecka.

     abp Stanisław Wielgus

Pani Sołtys Przeźmierowa  

Katarzynie Preyer 
oraz najbliższej Rodzinie najserdeczniejsze wyrazy współczucia z powodu 

śmierci ukochanej 
Mamy

śp. Barbary Kutzner
Sekretarz Gminy Tarnowo Podgórne w latach 1984-1990 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba z Radnymi oraz Sołtysi

 Katarzynie Preyer 
wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy

 śp. Barbary Kutzner
składają Zarząd i członkowie

 Koła Seniorów w Przeźmierowie

Nie odchodzi się tak naprawdę i tak zupełnie, 
Bo mimo wszystko pozostaje się 

W czyjejś pamięci i w czyimś czekaniu...

Pani Sołtys Katarzynie Preyer 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci ukochanej 

Mamy 

składa Rada Sołecka Przeźmierowa

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 
(ks. Jan Twardowski)

Pani Sołtys Katarzynie Preyer  
i jej najbliższym

serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci MATKI

składa dyrekcja, nauczyciele 
i pracownicy ze Szkoły Podstawowej 

im. A. Fiedlera w Przeźmierowie

Matka to osoba, która potrafi kochać najmocniej i widzieć w swoich najbliższych to, co najlepsze. 
Pomimo, że chorowała, to każdy z nas wierzył, że będzie żyła. Niestety, przegrała walkę. Odeszła 

tak, jak żyła, skromnie i po cichu. 

Dnia 27 lipca 2019r na Cmentarzu Parafialnym w Przeźmierowie pożegnaliśmy 

 śp. Barbarę Kutzner
Wszystkim, którzy uczestniczyli w Jej ostatniej drodze  

pragnę serdecznie podziękować. 

Księdzu proboszczowi Tomaszowi Szukalskiemu  
za piękną koncelebrę mszy św., panu Wójtowi Tadeuszowi Czajce  

za wzruszającą mowę, radnym i sołtysom gminy Tarnowo Podgórne,  
oraz wszystkim byłym współpracownikom śp Barbary, sąsiadom,  

przyjaciołom i znajomym – Bóg zapłać za wspólną modlitwę,  
złożone intencje mszalne i kwiaty.

Katarzyna Preyer z rodziną

Naszej Pani Sołtys
Katarzynie Preyer

i rodzinie
wyrazy serdecznego współczucia

z powodu śmierci mamy
Barbary Kutzner

składają
mieszkańcy Przeźmierowa

Czesławie Szyjce
i jej rodzinie wyraz współczucia

z powodu śmierci
męża, ojca i dziadka

ŚP
Jana Szyjki

składają Gorońscy z synem
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DAM PRACĘ
• Poszukujemy niepalącej Pani, 
dysponującej wolnym czasem 2-3 
razy w tygodniu (pn-pt), w godzi-
nach 15-18, która zaopiekowałaby 
się u siebie w domu dziećmi w wie-
ku 6 i 8 lat (odbiór ze szkoły, lek-
cje, opieka). Mile widziana osoba 
mieszkająca w pobliżu szkoły pod-
stawowej w Baranowie przy ul. Wy-
poczynkowej, tel. 601 233 720
• Starsze małżenstwo z Baranowa 
poszukuje osoby do gotowania 
obiadow, warunki do uzgodnienia 
tel: 508 566 344
• Potrzebne osoby do zbioru śliwek 
w sadzie koło tarnowa podgórne-

go. Zbiór od około 20 sierpnia do 
końca września. kontakt : tel 517 
553 033
• Firma BRM meble zatrudni sto-
larza meblowego z okolic Tarno-
wa Podgórnego, tel. 693 633 986.

SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się osobą starszą lub 
chorą w pełnym wymiarze godzin. 
Posiadam doświadczenie, tel. 533-
696-051 
• Zaopiekuję się dzieckiem lub 
dziećmi w pełnym wymiarze go-
dzin. Posiadam doświadczenie, 
tel. 533-696-051
• Wykonam wszystkie prace ogro-
dowe, tel. 667 069 745.

• Potnę drewno, tel 667 069 745
• Czuła Niania. Doskonałe refe-
rencje na piśmie, potwierdzane 
telefonicznie. Uczciwa i zaanga-
żowana. Szuka dziecka od 1 mie-
siąca życia, wzwyż. Przeźmierowo, 
Baranowo, Chyby, Wysogotowo, 
Batorowo, Smochowice, Poznań 
Ogrody lub Grunwald. Posiadam 
doświadczenie i wyższe wykształ-
cenie pedagogiczne. Stawka 20zł/
godz. Najchętniej pełen etat. Dys-
pozycyjność - tel. 501066460
• Posprzątam dom, zaopiekuję się 
dzićmi, rozniosę ulotki. Przeźmie-
rowo i okolice, tel. 732 651 673
• Ogrodnik szuka pracy, 570 902 045
• Szukam pracy w korekcie 693 868 
731

• Posprzątam dom, mieszkanie 725 
329 160
• Podejmę się pracę: sprzątanie, 
chałupnictwo, w magazynie lub na 
produkcji. 730 088 426
• 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 pra-
cę 4 godz. dziennie. Tel. 725 329 160
• Posprzątam dom, mieszkanie, 
biuro - Baranowo i okolice. 793 258 
698

Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. naczelna), Karina 
Biała, Anna Lis, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz Leonhard, 
Artur Szeląg.

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

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

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców 
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.

Nakład: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 11.08.2019 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
  Wydawnictwo – studioPROJEKT – Przeźmierowo, ul. Ryn-

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

tel. 604 372 440, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
 Sklep „Dobre Okna” – Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. 

Okładka: fot. J. Pluciński

Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie  
i bliskim z powodu śmierci

ŚP
Jana Leszka Łopucha

składają

Koleżanki i Koledzy
z Klubu Seniora w Baranowie

Marysi i Jurkowi
Duszyńskim

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci
brata i szwagra

Jana Leszka Łopucha

składają
Koleżanki z UTW

Zatrudnię asystenta/ asystentkę
do prowadzenia biura, Przeźmierowo

•  wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów)
•  znajomość dokumentów instytucji i banków
• Znajomość języka angielskiego
•  Umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji, pracy w zespole i analizy danych
•  Zdolność analitycznego i logicznego myślenia
• Umiejętność wyciągania wniosków
• Sumienność i zaangażowanie
•  odpowiedzialność za wykonywane zadania, systematyczność i dokładność
•  umiejętności pracy w zespole oraz pod presją czasu
•  uczciwości, dyskrecji, sumienności i ponadprzeciętnego zaangażowania
• nastawienia na realizację celów
•  rzetelności i doskonałej organizacji pracy
•  samodzielności, zaangażowania oraz inicjatywy w działaniu
• prawo jazdy kat. B

Wymagania:

Cv proszę składać mailowo na adres: praca.praca7301@gmail.com

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

 Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Mateusza Szymańskiego 
wieloletniego uczestnika WTZ i podopiecznego 

Stowarzyszenia ROKTAR

Szczere wyrazy współczucia dla Rodziców, Siostry, 
Dziadków i najbliższych członków rodziny składają 

koleżanki, koledzy z rodzicami i pracownicy z Warsztatu 
Terapii Zajęciowej oraz Zarząd Stowarzyszenia Osób 

Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR

Szukam specjalisty  
który wykona i zamontuje 

pawlacz 3x2 m 
604 372 440

Szukam specjalisty  
do wyszlifowania i pomalo-

wania parkietu
604 372 440

~ ...i na koniec
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AGENCJA OCHRONY ZATRUDNI  
w TARNOWIE PODGÓRNYM / WYSOGOTOWIE 

PRACOWNIKA OCHRONY-DOZORU 
Oferujemy: umowę o pracę, pełen etat, pracę 

zmianową, wynagrodzenie na czas,  

Zadania: rejestr zdarzeń, wykonywanie obchodów, 

kontrola pracowników.  

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” 

 KONTAKT: 531-533-200  

Zatrudnimy księgową na cały lub pół etatu

Praca w Przeźmierowie, godziny i dni do ustalenia.

• wykształcenie min. średnie ekonomiczne,
• znajomość programów księgowych,mile widziany Subiekt, Rewizor
• znajomość pakietu MS Office (w tym Excel)
• umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i ustalania priorytetów,
• sumienność i dokładność i dbałość o szczegóły
• znajomość zasad rachunkowości
• wiedza z zakresu podatków
• wiedza z zakresu kadr i płac

Cechy idealnego kandydata to:

Kontakt mailowy: decoina@decoina.pl  lub telefoniczny  618 927 989

TEL. KONTAKTOWY: 660 754 995
E-MAIL: sekretariat@gminnesklady.pl

JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCZY(A)?
LUBISZ HANDEL?

•  POMOC CENTRALI SIECI                            
W PROWADZENIU SKLEPU

•  DOWÓZ TOWARÓW NA MIEJSCE 
PRZEZ SPRAWDZONYCH 
DOSTAWCÓW

•  CIĄGŁA OPIEKA 
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 
W KAŻDEJ KATEGORII TOWARÓW

•  ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE 
UŁATWIAJĄCE ZAMÓWIENIA  
I PRZYJMOWANIE FAKTUR

•  KORZYSTNE WARUNKI 
HANDLOWE

MOŻESZ ZAROBIĆ NAWET  
10 000 zł/mc!!!
GWARANTUJEMY:

POPROWADŹ NA WŁASNA RĘKĘ 

SKLEP SIECI 

W CERADZU DOLNYM

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 16a

PRZYJMĘ PRACOWNIKA Z DOŚWIADCZENIEM
W ZAWODZIE

BLACHARZ SAMOCHODOWY
tel. 618 146 857

Strima Sp. z o.o. w Swadzimiu zatrudni

Magazyniera
Oferujemy:  

• Umowę o pracę 
• Pracę w pełnym wymiarze – 2 zmiany  
• Niezbędne narzędzia pracy 
• Pracę w młodym i dynamicznym zespole 
 

Oczekujemy: 
• Doświadczenia w pracy w magazynie
• Gotowości do pracy w systemie zmianowym  
• Umiejętności pracy w zespole  
• Dokładności i pracowitości 

Kontakt: 61 8950950 praca@strima.com

sasiadka magazynier praca.indd   1 17.07.2019   14:01

ODSZKODOWANIA ZA

HAŁAS

PONOSIMY WSZYSTKIE  KOSZTY PROWADZENIA  SPRAWY
100% WYGRANYCH SPRAW!

d o t y c z y  o s ó b ,  k t ó r e  z g ło s i ł y  r o s z c z e n i a  p r z e d  2 8 . 0 2 . 2 0 1 4 .   

601-743-555 www.e-libra.bizOKNA 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!

UNILINGUA
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

ANGIELSKI
NIEMECKI • HISZPAŃSKI

WŁOSKI • FRANCUSKI

Przeźmierowo, ul. Leśna 7
tel. 506 929 653

zajęcia grupowe i indywidualne
przygotowanie do matury i egzaminów

Zajęcia dla dzieci i dorosłych
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USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

organizujemy wysprzedaż
pełnowartościowych towarów

tj. drzwi, okien, parapetów, rynien itp.

W związku z likwidacją magazynu stolarki budowlanej
na terenie Bazy OR w Tarnowie Podgórnym

przy ul. Rokietnickiej 25

z upustem do 80%

NA SPRZEDAŻ! Tarnowo Podgórne

ul. Nowa  4

tel.: 533 621 000

Powierzchnia:

usługowa

biurowa

mieszkalna 

358m2

Szkoła Językowa LLC
Cerekwica,  

ul. Zachodnia 6

tel. 570 866 094
biuro@jezyki-llc.pl

KURSY JĘZYKA
ANGIELSKIEGO

• Native speaker
•  Wszystkie poziomy 

zaawansowania
• Dzieci, młodzież, dorośli
•  Umuzykalniające lekcje ang. 

dla najmłodszych (Mr Melody)
•  FUNatics Saturday Club  

- warsztaty językowe dla 
dwujęzycznych dzieci

ZDROWY
KRĘGOSŁUP
ZAJĘCIA Z DYPLOMOWANĄ

FIZJOTERAPEUTKĄ
START OD 03.09.2019

WTORKI I CZWARTKI GODZ. 10.00
ŚWIETLICA WIEJSKA - BARANOWO

tel. 695 044 033

ZADZWOŃ! 517 574 222

 NOWY CENNIK NA ROK 2019
RODZAJ KALORYCZNOŚĆ CENA/TONA
Orzech 28 MJ 990 zł
Orzech 26 MJ 860 zł

Kostka, węgiel gruby 26 MJ 900 zł
Miał 26 MJ 775 zł

Eko groszek 26 MJ 930 zł
Eko groszek (workowany) 26 MJ 25zł/25kg

Orzech (workowany) 26 MJ 25zł/25kg

ul. Szkolna 3, 62-080 Góra
www.eko-gora.pl

GODZINY OTWARCIA:
 PON. - PT.: 8.00 – 17.00 

SOB. 8.00 – 13.00

SKŁAD OPAŁU

TRANSPORT 
OD 1 TONY    
GRATIS!

W PROMIENIU 15 
KILOMETRÓW!   
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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)

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

kom. 602 659 208

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

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

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

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!

Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew

PRZEMYSŁAW KOPUT
600 502 144

przemekkoput@interia.pl

PRZEWOZY
AUTOKAROWE

WYCIECZKI KRAJOWE,KOLONIE,
IMPREZY INTEGRACYJNE, RODZINNE,

KULTURALNE, SPORTOWE, PIELGRZYMKI

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h
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BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

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

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

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

WELTENWELTEN

Zapraszamy na wakacyjne warsztaty 
wPunkt z językiem chińskim!

Turnusy 19-23.08 oraz 26-30.08
Koszt: 360,00 zł

tel. 502 283 655
ul. Poznańska 105A, Tarnowo Podgórne

www.centrumwpunkt.pl

• Integracja Sensoryczna
• Logopedia
• Terapia Ręki
• Psycholog dziecięcy
•  „Będę przedszkolakiem” - zajęcia adaptacyjne
•  „Czytam sam” -  warsztaty nauki czytania  

metodą sylabową
• Język chiński dla dzieci
• Język angielski dla dzieci

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW Z MYJNIĄ

W KAŹMIERZU
PRZY PRZEGLĄDZIE MYJNIA LUB UPOMINEK ZA 1 ZŁ!

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

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

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

SOB.: 07:00 - 14:00
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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

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

Trwają zapisy do nowopowstającego

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych,
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczonych społecznie,

w tym do osób z chorobą Alzheimera i innymi demencjami.
Oferujemy usługi opiekuńcze, terapię zajęciową i ruchową,

udział w życiu kulturalnym, rehabilitację,
ciekawie zorganizowany czas przez kadrę

z powołaniem i dobrym sercem.

Dziennego Domu Pobytu Zaczarowany Zakątek 
w Baranowie przy ul.Wspólnej

Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 783 670 089
Fundacja Wsparcie i Opieka
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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 CMENTARZACHPIERWSZA LEKCJA GRATIS!

575 400 141
szkola@extra-english.pl
www.extra-english.pl

Alicja Marciniak

Baranowo, Wypoczynkowa 43

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. 693 721 394, 600 216 964

BARANOWO, ul. Przemysława 13

DO WYNAJĘCIA
PAWILON HANDLOWY

664 11 99 32
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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

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
PŁYTKI • PANELE

TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

Usługi brukarskie
i remontowe

501 617 969

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

TRENING
ASERTYWNOŚCI

Pani z dzieckiem szuka 
pokoju lub małej kawalerki  

w Przeźmierowie lub okolicy 
535 037 752

HISZPAŃSKI

725 261 948

SKŁAD
W¢GLAW¢GLAW¢GLA

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

ZAPRASZAMY

W
YSOKA JA

KOŚĆ

NISKIE CENY
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BARANOWO, UL. SZAMOTULSKA 26J

PON. - PT. 11-18
SOB. 11-14

GODZINY
OTWARCIA

TELEFON

789-001-276
513-611-654

Przy zakupie okularów badanie 
refrakcji wzroku bezpłatnie.

Szybka realizacja zleceń.

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

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318TEL: 502 315 302

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE 
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 603 635 878www.ekodom21.pl
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USŁUGI SPRZĄTANIA
www.ekodom21.pl 603 635 878

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

www.dd-swiatkuchni.pl

KUCHNIE
SZAFY WNĘKOWE

GARDEROBY
ŁAZIENKI

MEBLE BIUROWE

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

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

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

WIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

Gabinet Weterynaryjny

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

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288
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USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

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

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

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

GABINET
STOMATOLOGICZNY

i prywatnie

Baranowo, ul. Szmaragdowa 9
(os. Rubinowe)

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

MAŁGORZATA ZAWISTOWSKA

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

www.leczeniebolowglowy.pl

PORADNIA NEUROLOGICZNA
LECZENIA BÓLÓW GŁOWY

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

Poznań-Smochowice, Nowy Tomyśl
Leczenie migreny toksyną botulinową

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE 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

Kadry i płace                           
Pełna i uproszczona księgowość
Roczne rozliczenie PIT

BIURO RACHUNKOWE

tel 575 24 50 24

ul Pogodna 6, Baranowo 
biurorachunkowe@wolnowska.pl

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

www.stomatologialusowko.pl

Czynne od poniedziałku do soboty

Zapraszamy

Pełen zakres usług! Znalazłam rower
Kto zgubił?

Tel: 604 372 440

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl
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X Pokaz Artylerii Brackiej Czarnoprochowej


