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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!
Ida Święta, idzie Nowy Rok. Z tej okazji życzę Państwu 
radości, zdrowia i wewnętrznego spokoju. Życzę wielu 
rozmów przy rodzinnym stole i spotkań w gronie osób 
bliskich. Bądźmy otwarci na to, co przyniesie 2020 rok!
Gorąco zapraszam Państwa na wspólne powitanie no-
wego roku: najpierw wystrzałowo – pokazem sztucznych 
ogni w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie, a potem 
muzycznie – na Koncercie Noworocznym, na którym 
poznamy kolejnych laureatów tytułu Aktywni Lokalnie 
(uwaga – pierwszy raz na to wydarzenie obowiązują 
bezpłatne wejściówki, proszę sprawdzić gdzie je można 
odebrać). 
Mam nadzieję, że w świątecznym czasie znajdą Państwo 
czas na „Sąsiadkę-Czytaj”. Zapraszam do lektury! 

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Przypominamy, że 24 grudnia Urząd Gminy  
i Filia Urzędu w Przeźmierowie będą nieczynne.

Ostatnia w tym roku akcja honorowego krwiodawstwa, 
zorganizowana przez Stowarzyszenie Dar Serc w go-
ścinnych progach Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarno-

wie Podórnym, odbyła się 23 listopada. Przyszło wówczas 136 
osób, po wstępnych rozmowach zarejestrowało się 120, a osta-
tecznie krew mogło oddać 90. Tego dnia zebrano 44,10 l krwi 
(we wszystkich dotychczasowych akcjach Stowarzyszenia ze-
brano 4595 l). 

– Dziękuję Wójtowi za objecie naszych akcji honorowym 
patronatem, a członkom i przyjaciołom naszego Stowarzysze-
nia za ogromną pomoc w krzewieniu idei honorowego krwio-
dawstwa – mówi Wojciech Janczewski, Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy i Prezes Stowarzyszenia Dar Serc. – Dzięku-
ję także proboszczom parafii z terenu Gminy za informowa-
nie mieszkańców o kolejnych akcjach. Jestem także bardzo 
wdzięczny wszystkim sponsorom, którzy w jakikolwiek sposób 
wspierają nasze działania. Przede wszystkim jednak dzięku-
ję dawcom i lekarzom z poznańskiego Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 

W przyszłym roku Stowarzyszenie zaprasza na akcje 
w następujących terminach: 8 lutego, 16 maja, 14 czerwca, 29 
sierpnia i 21 listopada. 

 ~ ARz
Projekt współfinansowany ze środków  Gminy Tarnowo Podgórne

79 akcja krwiodawstwa
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~ pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Czy nasza Gmina także planuje 
podwyższenie opłat za wywóz śmieci?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Czy, a jeśli tak to kiedy 
planowane jest rozpoczęcie 
prac zmierzających do budowy 
ulic na osiedlu w Górze (ulice 
Promykowa, Ciepła, Gorąca, 
Upalna)? 

Wymienione zadanie nie schodzi z pola widzenia. Zamierzamy w przy-
szłym roku przystąpić do projektowania. To oznacza, że realizacja w sto-
sunku do zapisów w Planie Rozwoju Lokalnego jest opóźniona. Wynika 

to ze znacznego wzrostu cen usług i materiałów budowlanych w ostatnich latach. 
Dobrym przykładem jest budowa ścieżki rowerowej w Górze. Wykonanie jej pierw-
szego etapu kosztowało 1 mln 130 tys. zł, podczas gdy w PRL na całość zapisano 
kwotę 750 tys. zł. A szacuje się, że drugi etap będzie droższy od pierwszego.

Wysokość opłat jest uzależniona od kosztów zbierania oraz zagospodaro-
wania odpadów. Wszystko wskazuje na to, że w bieżącym roku do sys-
temu trzeba będzie dopłacić ponad 1 mln zł. A to oznacza, że wpływy z 

opłat są niewystarczające w takiej kwocie. W myśl obowiązujących przepisów sys-
tem zagospodarowania odpadów w gminach musi być układem samofinansującym 
się. Na pokrycie kosztów jego funkcjonowania muszą wystarczyć przychody z opłat 
m.in. wnoszonych przez mieszkańców. Te ostatnie są niewystarczające. Dlatego – 
chcąc minimalizować podwyżki stawek – uszczelniamy system: prowadzimy kon-
trole, windykacje, identyfikujemy nierzetelnych płatników… Mimo to – przy obo-
wiązujących stawkach – koszty nadal przewyższają przychody. 

Co do przyszłego roku – nie znamy jeszcze warunków finansowych. Przetarg na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów rozstrzygnie się na przełomie roku. Wówczas 
będziemy mogli policzyć wszystkie koszty i skalkulować wysokość opłaty. Dla wy-
jaśnienia dodam, że zbieraniem odpadów nadal będzie się zajmować nasza spółka 
TP-KOM, natomiast dalszy odbiór i zagospodarowanie jest domeną Regionalnych 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. O tym, kto to będzie, rozstrzygnie 
przetarg.

Natomiast wysypiska na terenie naszej Gminy nie zbudujemy, ponieważ nie otrzy-
mamy na to zgody. Najprawdopodobniej na budowę takiej instalacji nie zgodziliby 
się również mieszkańcy. 

Czy nasza Gmina planuje 
podwyższenie opłat za wywóz 
śmieci? Czy planowane 
jest utworzenie własnego 
wysypiska śmieci lub instalacji 
przetwarzania odpadów?
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~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

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

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

Trwa opracowanie koncepcji przebudowy ul. Platyno-
wej.

Batorowo
Trwa opracowanie dokumentacji dla budowy chodnika 
w ul. Batorowskiej

Ceradz Kościelny
Trwa remont starej szkoły podstawowej 

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę  
ul. Orła

Chyby
Trwa opracowanie dokumentacji dla przebudowy  
ul. Kasztanowej 

Trwa budowa poszerzenia wyjazdu z ul. Szkolnej na  
ul. Szamotulskiej

Góra
Trwa opracowanie projektu budowy II etapu ścieżki  
rowerowej do granicy z Gminą Kaźmierz

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

Lusowo
Trwa projektowanie ul. Kukułki

Lusówko
Podpisano umowę na budowę II etapu ścieżki pieszo-ro-
werowej do Sierosławia 

Trwa przygotowanie do przetargu na budowę ul. Lesz-
czynowej

Przeźmierowo
Trwa przebudowa szkoły podstawowej

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 

Sołtys wraz z Radą Sołecką Tarno-
wa Podgórnego 6 grudnia zorgani-
zowali po raz pierwszy w Parku im. 

J. Wojkiewicza w Tarnowie Podgórnym 
Jarmark Św. Mikołaja. Wydarzenie to 
miało na celu wprowadzenie uczestników 
w świąteczny bożonarodzeniowy nastrój. 

Historia tej imprezy rozpoczęła się od 
niewinnego pomysłu, aby zorganizować 
wspólne strojenie choinki zlokalizowanej 
w centrum miejscowości. Do tego celu 
zaangażowani zostali najmłodsi miesz-
kańcy. Mieli oni przygotować ozdoby 
choinkowe, aby następnie zawiesić je na 
świątecznym drzewku. Następnie zro-
dził się plan, aby połączyć ten świątecz-
ny zwyczaj z inauguracją funkcjonowa-
nia okolicznościowej iluminacji świetlnej 
w Gminie, zaprojektowanej tak, aby jak 
najpełniej otoczyć świąteczną aurą miesz-
kańców. Z czasem przybywało kreatyw-
nej wyobraźni organizatorom, dlatego fi-
nalnie powołany do życia został Jarmark 
Św. Mikołaja. 

Frekwencja w tym dniu miło zasko-
czyła nawet największych optymistów. 
Do wszechobecnej magii zbliżających 
się Świąt nie wypadało nie dostosować 
się nawet pogodzie! Kolejka dzieci cze-
kających do Świętego Mikołaja zdawała 
się nie mieć końca! On z kolei wystroił 
się na ich przyjęcie, powożąc przepiękny-
mi saniami zaprzężonymi w dwa lśniące 
renifery. Tak samo oblegane było miejsce 
z posiadającymi cudownie miękkie futer-
ko alpakami. Wszystko to dzięki uprzej-
mości Joanny Sobierajskiej, która na co 
dzień prowadzi zajęcia terapeutyczne z 
tymi uroczymi zwierzętami.  

Strefa gastronomiczna oraz punkty wy-
stawców handlowych cieszyły się także 
dużym zainteresowaniem przybyłych. Na 

stoisku Sołectwa można było skosztować 
się m.in. produktów zasponsorowanych 
przez firmę KOMPLET Polska. Z Fun-
dacją Free Time, prowadzącą warsztaty 
z tworzenia ozdób świątecznych, każdy 
mógł stworzyć i zabrać do domu swoje 
małe świąteczne dzieło sztuki. Główne 
zdarzenia miały jednak miejsce na sce-
nie, gdzie w świątecznym klimacie zapre-
zentowali się: Gabrysia i Kamil Marszał, 
Schola Liturgiczna z Tarnowa Podgór-
nego, Boże Krówki, Piotr, Kinga, Marta, 
Patrycja ze Stowarzyszenia Roktar, Do-
minika Żeglarska i Nicole Kłos. Zwień-
czeniem tego historycznego wydarzenia 
był fascynujący pokaz ogniowy zapre-
zentowany przez trójkę artystów, zapew-
nionych przez Fundację Gesta.

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgór-
nego składają ogromne podziękowania 
wszystkim zaangażowanym w organiza-
cję tegorocznej imprezy, w szczególno-
ści: dzieciom przygotowującym ozdoby 
świąteczne, Tomaszowi Dekiertowi za 
obsługę elektryczną, strażakom z OSP 
Tarnowo Podgórne, Dariuszowi Jackow-
skiemu za nagłośnienie i oświetlenie im-
prezy, występującym artystom, Fundacji 
Free Time, Stowarzyszeniu Roktar, Fun-
dacji Gesta, Bistro u Grzegorza za prze-
pyszny catering, KOMPLET Polska za 
słodkości, Dariuszowi Brząkowskiemu 
za lampki i ozdoby świąteczne, wystaw-
com oferującym własne wyroby oraz 
oczywiście Św. Mikołajowi. Więcej na 
temat wydarzeń organizowanych przez 
Sołectwo Tarnowo Podgórne na stronie 
internetowej: https://www.facebook.com/
solectwotp/

~Barbara Przyjemska
Sołectwo Tarnowo Podgórne

Jarmark Świętego Mikołaja  
w Tarnowie Podgórnym
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~ aktualności

Caritas ma sprzęt 

Parafialny Caritas w Tarnowie Podgórnym, działający 
przy parafii rzymsko-katolickiej pw. Wszystkich Świę-
tych w Tarnowie Podgórnym informuje, że posiada 

sprzęt rehabilitacyjny dla parafian w postaci wózek inwalidz-
ki, balkoniki (chodziki), kule inwalidzkie szpitalne, kule in-
walidzkie normalne dla dorosłych i dzieci oraz laskę. Kontakt 
pod nr tel. 693 136 440

~ Caritas

W niedzielne południe, 8 grudnia, spora grupa naj-
młodszych mieszkańców wraz z rodzicami przyby-
li, aby wspólnie ubrać naszą, przeźmierowską cho-

inkę. Dzieci dekorowały drewniane ozdoby i zawieszały je na 
choince.

Przy ubieraniu drzewka towarzyszył nam Wójt Tadeusz 
Czajka, a jego własnoręcznie wykonana bombka zawisła 
wśród innych tworzonych dziś cudeniek, które teraz możemy 
podziwiać każdego dnia. Gościliśmy też Panią Mikołajową, 
która dla każdego miała słodką niespodziankę. 

Pragnę bardzo podziękować Magdzie Jerzyńskiej – Kwiato-
we Inspiracje za pomoc w realizacji tego pomysłu i wszystkim 
mieszkańcom, którzy zechcieli wspólnie udekorować prze-
źmierowskie drzewko.

~ Katarzyna Preyer, sołtys Przeźmierowa

Postęp prac na budowie Zespołu Szkół Technicznych śle-
dzić może każdy, kto przejeżdża tarnowską al. Solidar-
ności. Równolegle, o czym nie każdy już wie, prowa-

dzimy kampanię informacyjną na temat oferty placówki. We 
wszystkich szkołach odbywają się spotkania z uczniami klas 
ósmych, a czasami i siódmych.

Chcemy pokazać, że w Zespole Szkół Technicznych bę-
dziemy kształcić nowoczesnych specjalistów. Jest to możliwe 
dzięki zaangażowaniu w proces edukacji zawodowej firm z te-
renu naszej Gminy – dzisiaj już 24 przedsiębiorstwa podpisa-
ły z Gminą porozumienia, o różnym zakresie współpracy (od 
organizacji praktyk po zakup i przekazanie maszyn w ramach 
wyposażenia pracowni). Dlatego na spotkaniach w szkołach 
gościmy przedstawicieli firm, którzy przedstawiają oczekiwa-
nia pracodawców i możliwości związane z pracą na konkret-
nych stanowiskach. Uczniowie gościli już przedstawicieli firm 
Balma i Noti i Schattdecor, jeszcze w tym roku spotkają się z 
firmą Curtis Health Caps, a w przyszłym – z Lidlem. 

Firmy zapraszały także uczniów do siebie, by w praktyce 
pokazać specyfikę zawodów. Niestety zainteresowanie takimi 

Ubieranie przeźmierowskiej choinki

Ósmoklasisto – to dla Ciebie ta szkoła

Z dniem 2 grudnia Agata Herda została powołana na stanowisko dyrektora Technikum i Szkoły 
Branżowej I st. w Tarnowie Podgórnym. Stopniowo przejmuje organizację pracy tych placówek, 
uczestniczy w spotkaniach z rodzicami, uczniami i przedsiębiorcami-partnerami tego przedsię-
wzięcia. Wkrótce na łamach „Sąsiadki-Czytaj” wywiad z nową Panią Dyrektor.

We wszystkich szkołach podstawowych na terenie naszej Gminy odby-
wają się spotkania z ósmoklasistami.

propozycjami ze strony uczniów i rodziców było bardzo ni-
kłe… A szkoda, bo to doskonała możliwość poznania z bliska 
zakładów pracy. Liczymy na większy odzew!
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~ aktualności

Trwa projektowanie Centrum Integracji Obywatelskiej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Olszynowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Sosnowej

Podpisano umowę na przeniesienie stacji transformato-
rowej przy ul. Orzechowej

Swadzim
Trwa projektowanie dróg osiedlowych

Sierosław
Podpisano umowę na budowę II etapu ścieżki pieszo-ro-
werowej do Sierosławia

Trwa rewitalizacja Pałacu 

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

Trwa budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej (I etap)

Zakończono budowę wschodniej obwodnicy

Wysogotowo
Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę  
ul. Pszennej i Batorowskiej

Pozostałe
Trwa budowa Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo 
Podgórne

Sprawdź, 
co się dzieje 

w Twojej 
miejscowości

Uwaga mieszkańcy Chyb!

Jak tradycja w Chybach każe zapraszamy na Spotkanie Noworoczno-Integracyj-
ne: 5 stycznia 2020 r. o godzinie 17.00 na parkingu przy molo.

Będzie moc atrakcji: wyjątkowo duże ognisko, animatorzy dla dzieci, jasełka 
w wykonaniu zespołu „Lusowiacy”, ciepłe poczęstunki i rozbłyski na niebie

~ Sołtys Chyb Ewa Jurasz i Rada Sołecka 

WKU zaprasza

Wojskowa Komenda Uzupeł-
nień w Poznaniu zaprasza 
ochotników do odbycia prze-

szkolenia wojskowego, będącym pierw-
szym krokiem do zawodowej służby 
wojskowej. Służba przygotowawcza to 
oferta dla osób, które dotychczas nie od-
bywały szkolenia wojskowego, a chcia-
łyby je zrealizować w trybie ochotni-
czym.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić 
zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Muszą 
być pełnoletni, niekarani za przestępstwo 
umyślne, posiadać obywatelstwo polskie 
oraz zdolność fizyczną i psychiczną do 
pełnienia służby oraz odpowiednie wy-
kształcenie. W przypadku szkolenia na po-
trzeby korpusu szeregowych wymagane 
jest wykształcenie gimnazjalne lub ukoń-
czone osiem klas szkoły podstawowej.

W trakcie szkolenia żołnierze otrzy-
mują: bezpłatne zakwaterowanie, wy-
żywienie, umundurowanie, opiekę me-
dyczną, ubezpieczenie oraz ulgowe 
przejazdy. Dodatkowo w przypadku 
kształcenia w korpusie szeregowych 
otrzymują wynagrodzenie w wysokości 
30% najniższego uposażenia żołnierza 
zawodowego. Co ważne, okres pełnie-
nia służby przygotowawczej wlicza się 
osobie pracującej do okresu zatrudnie-
nia w zakresie wszystkich uprawnień 
wynikających ze stosunku pracy.

Najbliższy turnus służby przygoto-
wawczej dla szeregowych będzie reali-
zowany w dniach 7 stycznia – 27 marca 
2020 r.

Bliższe informacje można uzyskać 
w siedzibie WKU w Poznaniu przy ul. 
Rolnej 51, pod nr tel. 261 573 470 lub 
na stronie internetowej www.wkupo-
znan.wp.mil.pl

~ oc

Policjanci wracają 
do Tarnowa

16 i 17 grudnia Komisariat Po-
licji wraca do swojej (wyre-
montowanej) siedziby przy 

ul. 23 Października w Tarnowie Podgór-
nym . W tych dniach utrudniony może 
być kontakt telefoniczny i mailowy.

Po przeprowadzce numery telefonu 
pozostają bez zmian.

~ ARz

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
zaprasza na 

Koncert Noworoczny 
połączony z Galą „Aktywni Lokalnie”

11 stycznia 2020 r., godz. 16.00
hala sportowa OSiR, Tarnowo Podgórne przy ul. Nowej

Wstęp wolny – obowiązują bezpłatne wejściówki  
– szczegóły na str. 41
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Radni działający w Komisji Ochrony Środowiska i Go-
spodarki pochylili się oceną realizacji działań w ra-
mach Pakietu Antysmogowego. Działania omówił Se-

kretarz Gminy Oskar Cierpiszewski. 

Inspekcje termowizyjne 
Do Urzędu Gminy wpłynęło 113 wniosków, z czego wy-

konanych zostało 91 inspekcji (44 w 2018 r. i 47 w 2019 r.). 
Ponieważ podczas wykonywania pomiarów różnica tempera-
tur między temperaturą wewnątrz budynku a temperaturą na 
zewnątrz musi być wystarczająco duża, to inspekcje wykony-
wane są w okresie jesienno-zimowym – pozostały jeszcze 22 
inspekcje do przeprowadzenia.

Koszt jednej inspekcji to 159,90 zł brutto, w sumie na 
wszystkie wykonane inspekcje wydatkowano 14 550,90 zł 
(z czego w 2018 r. – 7 010,90 zł, a w 2019 r. – 7 540 zł).

Program wymiany pieców 
Od momentu uruchomienia Programu w 2016 r. złożono 

149 wniosków. Umowy podpisano ze 137 wnioskodawcami, 
z czego do tej pory rozliczono 113 dotacji. W związku z nie-
spełnieniem wymogów lub rezygnacją z udziału w programie, 
dofinansowania nie udzielono 14 wnioskodawcom. 

W latach 2018 – 2019 rozliczono 56 umów (34 umowy 
w 2018 r. i 22 w 2019 r.). 

W sumie na wszystkie dofinansowania wymiany pieców 
wydatkowano 278 138,89 zł (z czego 168 428 w 2018 r., 
a 109 710,89 w 2019 r.).

Program zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych
Do Urzędu Gminy w sumie wpłynęło 165 wniosków. Pod-

pisano 138 umów, 4 wnioski nie spełniały wymogów, na liście 
oczekujących na podpisanie umowy o dofinansowanie do za-
kupu i montażu ogniw fotowoltaicznych są jeszcze 23 wnio-
ski. 

W 2018 r. wydatkowano 12 000 zł, a w 2019 r. 511 000 zł 
(w tym roku planuje się jeszcze 216 000 zł na wypłatę dotacji 
na inwestycje w trakcie realizacji – nierozliczone). 

Środki zarezerwowane w tegorocznym budżecie na 
te działania zostały już wyczerpane, program będzie 
kontynuowany, jeżeli w przyszłym roku będą środki. 

Jednocześnie do wykorzystania pozostało 53 000 zł na do-
finansowanie paneli fotowoltaicznych w przypadku złożenia 
wniosku łączonego z wymianą pieca. 

Montaż oczyszczaczy powietrza w przedszkolach pu-
blicznych na terenie Gminy

W czterech przedszkolach zamontowano w sumie 31 
oczyszczaczy powietrza (9 w Przedszkolu w Tarnowie Pod-
górnym, 5 w Lusówku, 11 w Przeźmierowie i 6 w Baranowie). 
Przedszkola dostały również zapasowe filtry. Łącznie na tę in-
westycję wydatkowano 43 260 zł.

Monitoring jakości powietrza
• spalanie w piecach
W 2019 r. (do połowy października) do Straży Gminnej 

wpłynęło 168 zgłoszeń podejrzenia spalania w piecu niewła-
ściwych/zabronionych odpadów (zgłoszenia dotyczyły do-
mów, warsztatów i firm). Przeprowadzono 92 kontrole, 10 
kontroli było niemożliwych do przeprowadzenia, w przypad-
ku 30 zgłoszeń nie podano miejsca spalania (brak wskazanej 
posesji lub działka była pusta), jedną osobę zgłaszającą po-
uczono o możliwości złożenia zawiadomienia o wykroczeniu. 
35 interwencji to powtórzenie zgłoszeń. 

W 74 przypadkach nie stwierdzono niewłaściwego spalania, 
3 sprawy zakończyły się mandatem karnym, 13 osób pouczo-
no, a w przypadku 2 nieruchomości zostały pobrane próbki 
do badania, które zostały wysyłane są do laboratorium (koszt 
analizy jednej próbki to 602,70 zł). Wyniki nie wykazały obec-
ności szkodliwych substancji. 

• spalanie na ziemi (ogniska)
Straż Gminna przyjęła takich 28 zgłoszeń. Przeprowadzono 

22 kontrole, 2 kontrole były niemożliwe do przeprowadzenia, 
w 2 zgłoszeniach nie wskazano miejsca spalania. W jednym 
przypadku nie potwierdzono w ogóle faktu spalania, a w ko-
lejnym pouczono o możliwości złożenia zawiadomienia o wy-
kroczeniu. 5 kontroli zakończyło się mandatem, 14 – poucze-
niem. W 9 przypadkach odstąpiono od kontroli (najczęściej 
z powodu ponownego zgłoszenia nieruchomości, gdzie kon-
trola nie wykazała naruszenia). 

Działania edukacyjne
Na gminnej stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl 

jest przycisk „Sprawdź jakość powietrza”. Kieruje on do infor-
macji o programie Stowarzyszenia Metropolia Poznań (Gmi-
na jest jego członkiem) – Edukacyjnej Sieci Antysmogowej 
NASK. Są tam też odnośniki do poszczególnych czujników 
zamontowanych na budynkach gminnych szkół. 

Ponadto pracownik oddelegowany z Urzędu Gminy będzie 
przeprowadzał prelekcje w szkołach (jeżeli szkoły będą orga-
nizować spotkania dotyczące ochrony środowiska).

Program „Czyste Powietrze”
Gmina Tarnowo Podgórne jako jedna z pierwszych gmin 

przystąpiła do programu „Czyste Powietrze”. Dotychczas roz-
patrzonych zostało 12 wniosków, 2 są w trakcie procedowa-
nia, a 10 wniosków zostało odrzuconych ze względu na nie-
spełnienie wymagań regulaminu. Mieszkańcy zyskują na tym 
programie, ponieważ mają do wyboru większy wachlarz do-
stępnych dofinansowań (np. piec na ekogroszek czy dofinan-
sowanie na wymianę okien lub termomodernizację) – zakres 
dofinansowywanych opcji zależy m.in. od roku wybudowania 
budynku. 

~ Ewa Jurasz
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki

Realizacja Pakietu Antysmogowego
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Po raz 28. zagramy wspólnie w Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy dla dziecięcej medycyny zabiegowej. 
12 stycznia w hali OSiR będzie można podzielić się ser-

cem i środkami na szczytny cel. 
W dobrą atmosferę wprowadzi nas iluzjonistyczny występ 

„Michelle czaruje”. Podczas jej występów, dzięki połącze-
niu energii, komedii oraz przyjaznej atmosfery, niezapomnia-
ne chwilę przeżywają zarówno dzieci jak i rodzice, co tworzy 
idealną rozrywkę familijną!

Po uroczej czarodziejce nastąpią pokazy sportowe. Naj-
pierw zaprezentuje się Klub KS Boxing Przeźmierowo, który 
istnieje od 2017 r. Specjalizuje się w kickboxingu oraz boksie. 
W grupie aktualnie trenuje około 20 osób. Głównym trene-
rem grupy jest Paweł Kucharski. Podczas pokazu zaprezentu-
ją techniki bokserskie i kickboxerskie oraz walkę pokazową. 
Dalej Klub Karate Samuraj. To klub Karate Shotokan z 25-let-
nią tradycją działalności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. 
Treningi prowadzi doświadczona i wykwalifikowana kadra, 
która szkoli zarówno dzieci jak i młodzież.

Czekają nas także 3 licytacje oraz liczne występy artystów 
z naszej Gminy: Teatru Tańca Sortownia 30+, Dzieci Tańca, 
Studio Flow: grupa baletowa i akrobatyczna 

Na koniec wystąpi dla nas Ewelina Lisowska. Ta niezwy-
kle popular- na wokalistka, laureatka programów „Mam 
Talent” i „X- -Factor” w TVN, na swoim koncie ma 
już 4 albu- my i kilkanaście singli. Singiel Li-
sowskiej „W stronę słońca” odsłuchany został na 
YouTube po- nad dwa miliony razy w ciągu jed-
nego zaledwie tygodnia, dzięki czemu znalazł 
się na li- ście najchętniej odtwarzanych 

utworów muzycznych na 
świecie. Na pewno w stycz-
niu rozgrzeje ona nasze 
serca. 

Na Finał oczywiście 
zapraszamy na Światełko 
do nieba.

~ ARz

Hala sportowa OSiR Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 15 
Scena główna 
14.30 Czarodziejka Michelle 
15.00 Klub KS Boxing Przeźmierowo
15.15 Klub Karate Samuraj 
15.30 I Licytacja 
16.00 Teatr Tańca Sortownia 30+ 
16.10 Dzieci tańca
16.20 Studio Flow: Grupa baletowa, Grupa akrobatyczna
16.45 II Licytacja 
17.30 Gwiazda: Ewelina Lisowska 
18.30 III Licytacja Główna 
20.00 Światełko do nieba 

Poza sceną:
Stoisko Lego, Stoisko plastyczne GOK, Kącik Wędrującej 

Książki UTW, loteria fantowa, dmuchańce dla dzieci, słodkie 
(i nie tylko) co nieco od Koła Seniora z Tarnowa Podgórnego, 
punkt badań lekarskich Stowarzyszenia Dar Serc, gorąca kawa 
od Strauss Caffe

Przy hali: 
Pokaz sprzętu strażackiego, Windą do nieba – podnośnik 

Gizo, 

Znów zagramy razem 

Ewelina Lisowska
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Bijemy rekordy dla WOŚP 
Tarnowskie Termy, ul. Nowa 45, Tarnowo Podgórne 
• 12.00-16.00 Płyniemy ile sił, ile basenów pokonać damy radę! 
• 8.00-16.00 Wyciskamy siódme poty – Fitness dla WOŚP

I do Kosza, i do Puszki!
Sala OSiR przy Szkole Podstawowej w Przeźmierowie ul. 

Kościelna 46/48, Przeźmierowo
12.00 mecz koszykarski Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 

kontra Przyjaciele
 
Kijki dla WOŚP – seniorzy maszerują
Słuchacze UTW zapraszają wszystkich na spacer z kijkami 

– zbiórka o 11.00 na parkingu przy Liceum Ogólnokształcą-
cym w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 118

 
Kulamy dla WOŚP 
Kręgielnia VECTOR, ul. Rokietnicka 21, Tarnowo Podgórne.
Start: 12.00 
•  Turniej Kręglarski dla dużych i małych (10 zł za 15 rzutów 

do puszki WOŚP) 
• licytacje
 
Morsowanie dla WOŚP 
Plaża w Lusowie
 • 12.00 – zapraszają Morsy Gminy Tarnowo Podgórne, na 
zakończenie bezpłatna ciepła zupa w Barze na plaży od K10!
Każdy będzie mógł się ogrzać przy ognisku, które rozpalą 

wędkarze z tarnowskiego Koła, którzy również z nami zagrają!
 
Pobiegnij dla WOŚP 
Stadion GKS Tarnovia, ul. 23 Października 45, Tarnowo 

Podgórne 

Przyjdź o 12.00 pobiegnij razem z innymi. Nie ma znaczenia, 
czy jesteś maratończykiem, zwykłym truchtaczem, czy może lu-
bisz chodzić z kijkami. Każde okrążenie to złotówka do puszki, 
a możesz biegać aż dwie godziny, bo tyle wynosi maksymalny 
limit. Wcześniej wpadnij się zarejestrować – otrzymasz piękny 
numer startowy. Zapraszamy – ekipa Tarnowo Podgórne Bie-
ga i Biegu Lwa. 

Tym razem biegamy w ramach akcji „Policz się z Cukrzycą” 
– wejdz na nasz profil fb, sprwadź szczegóły.

 
Pałac Jankowice – tu też gramy! 
Jankowice, ul. Ogrodowa 2 
Przewidujemy mnóstwo pozytywnej energii dla ciała, spo-

tkanie z poezją dla ducha i ciekawostki dla miłośników pała-
cowych historii:

•  12.30-15.30 rodzinna gra terenowa dla dużych i małych 
w Parku

•  13.00 „AtmoSFERA POEZJI – Janusz Kruciński: twór-
czość m.in. Jana Brzechwy, Mikołaja Reja czy Konstante-
go Ildefonsa Gałczyńskiego (Sala Koncertowa), 

•  14.30 „Pałac znany” zwiedzanie pałacowych zakamarków 
z przewodnikiem

Turniej KOP dla WOŚP As Trzy Dychy 
Sala fitness przy hali sportowej OSiR w Tarnowie Podgór-

nym, ul. Nowa 15, 
Start: 14.00 (zapisy od 13.30), As Trzy Dychy, tradycyjnie 

każdy uczestnik turnieju otrzyma okolicznościowy dyplom. 
 
Wielkoorkiestrowe Strzelanie 
Strzelnica, ul. Zachodnia 1, Tarnowo Podgórne
• 16.00-18.00 Kurkowe Bractwo Strzeleckie zaprasza 

wszystkich na strzelanie dla Wielkiej Orkiestry! Wrzuć datek 
do wielkoorkiestrowej puszki i sprawdź swoje oko!

PRELUDIUM Zapraszamy na rozgrzewkę przed finałowym graniem – Skarbonę Wielkiej Orkiestry będzie 
można zasilić podczas najbliższych spotkań planszówkowych organizowanych przez Fundację Free Time (20 
grudnia i 3 stycznia w świetlicy w Baranowie, początek o 18.00). 

Swój datek na Wielka Orkiestrę możesz przekazać już wcześniej. 
Można wpłacić na konto naszego sztabu:

48 1050 1520 1000 0005 0265 1441 (koniecznie z dopiskiem: WOŚP)
A od 15 grudnia kolorowe Skarbony będą także stały m.in. przy kasach  
w Tarnowskich Termach i Piwnicy pod Termami, w Kręgielni Vector,  

Pałacu Jankowice i Urzędzie Gminy.  
Jeżeli chcesz ustawić Skarbonę w swojej firmie – skontaktuj się z nami!

SZTAB: Szefową tarnowskiego sztabu jest Barbara Przyjemska  
(tel. 61 8959 303), za współpracę z wolontariuszami odpowiada 

Mariola Ptak (tel. 61 8959 208), natomiast w sprawie fantów  
na loterię i licytacje prosimy o kontakt z Agnieszką Rzeźnik  

(tel. 606 756 290). Zagrajmy razem!

Hitem tegorocznej licytacji jest AUTOBUS, który wystawi TPBUS  
(dziękujemy!). W pełni sprawny, oklejony czerwonymi  

serduszkami, już dziś możemy go zobaczyć,  
jak obsługuje kursy liniowe.

W dniu finału Tarnowski Łącznik zaprasza wolontariuszy  
na darmowy ciepły posiłek i herbatę!
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Na ręce Przewodniczącej Rady Gminy Krystyny Sem-
by, w obecności Skarbnik Gminy Katarzyny Jacko-
wiak, Wójt Tadeusz Czajka złożył Projekt Budżetu na 

2020 rok. 

Budżet w rękach radnych
Dochody budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na 2020 rok 

zaplanowano w wysokości ponad 274,6 6 mln zł, natomiast 
wydatki w wysokości blisko 293 mln zł (dla zbilansowania 
budżetu zaplanowano kredyt w wysokości 26,5 mln zł. Na in-
westycje przeznaczono kwotę 50 mln zł, z czego na inwestycje 
oświatowe 38 mln zł. Ponadto w wydatkach zapisana została 
kwota blisko 16 mln zł jako tzw. „podatek janosikowy”.

– Imponująca w budżecie jest kwota dotacji z budżetu pań-
stwa na program „Rodzina” (m.in. program 500+) w wyso-
kości 50 mln zł. Dla porównania, na utrzymanie całej oświaty 
w naszej Gminie rząd przeznaczy zaledwie 36 mln zł podczas, 
gdy tylko na płace dla naszych nauczycieli potrzeba 41 mln zł. 
W praktyce oznacza to, że co najmniej jeszcze raz tyle musimy 
dołożyć z własnych dochodów – podsumowuje Wójt Tadeusz 
Czajka. – Warto dodać, że rząd nie zdecydował się zrekompen-
sować samorządom zmniejszenia dochodów z tytułu obniżenia 
podatków. Szacujemy, że dla naszej Gminy stanowi to utratę 
około 10 mln zł w dochodach.

Teraz nad projektem pochylają się radni, analizując jego 
zapisy na posiedzeniach komisji. Uchwalenie budżetu na se-
sji Rady Gminy Tarnowo Podgórne zaplanowano na dzień  
19 grudnia.

 ~ ARz
Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka i Przewodnicząca 
Rady Gminy Krystyna Semba.

Na dwa dni w Tarnowie Podgórnym spotkała się grupa 
wymiany doświadczeń, pracująca w ramach Syste-
mu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Jest 

to projekt prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny, 
mający na celu zebranie i porównywanie informacji na temat 
usług świadczonych przez urzędy. 

W grupach roboczych pracują przedstawiciele samorzą-
dów gminnych i powiatowych oraz specjaliści od badań sta-
tystycznych, np. samorządowcy z Gminy Tarnowo Podgórne 

By w urzędach było lepiej

Uczestników spotkania powitał Wójt Tarnowa Podgórnego 
Tadeusz Czajka.

pracują w zespołach pochylających się nad edukacją, lokalną 
polityką społeczną oraz kulturą i rekreacją. – Z jednej strony 
chcemy wypracować wspólne standardy świadczenia usług 
i ustalić kryteria pomiaru jakości obsługi klienta – mówi 
I Zastępca Wójta Tarnowa Podgórnego Ewa Noszczyńska-
-Szkurat, członek zespołów roboczych w projekcie. – Z dru-
giej natomiast spotkania grup roboczych wykorzystujemy do 
prezentacji dobrych praktyk, co daje nam możliwość czerpa-
nia z doświadczeń innych samorządów. 

Uruchomienie Systemu nastąpi w 2021 roku – wtedy, dzię-
ki wypracowaniu obiektywnych wskaźników, będzie można 
porównać pracę samorządów. – Dla nas, samorządowców, 
będzie to ważne narzędzie oceny własnej pracy na rzecz spo-
łeczności lokalnej – podsumowuje Ewa Noszczyńska-Szku-
rat. – Będą też z niego korzystać przedsiębiorcy np. przy po-
równaniu miejsc dla swoich inwestycji, a także organizacje 
działające na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
oraz eksperci i naukowcy, badający funkcjonowanie samo-
rządności w Polsce. 

Projekt jest realizowany w formie wiązki projektów współ-
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój. 

~ ARz

~ aktualności
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„Nie nowotworom u dzieci” to hasło Fundacji Ro-
nalda McDonalda, która wspólnie z Gminą Tar-
nowo Podgórne na profilaktyczne badania USG 

zaprosiła dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, posiadają-
ce Kartę Mieszkańca. – Wiemy jak ważna jest profilaktyka 
i szybkie wychwycenie ewentualnych niepokojących sygnałów, 
zwłaszcza w przypadku najmłodszych – mówi Wójt Tarnowa 
Podgórnego Tadeusz Czajka. – Dlatego kilka lat temu nawią-
zaliśmy współpracę z Fundacją i regularnie organizujemy ba-
dania.

Tym razem 15 listopada w Tarnowie Podgórnym przeba-
dano 71 dzieci (33 dziewczynki i 38 chłopców). Wykonano 
71 badań USG jamy brzusznej, 38 USG jąder i 71 USG szyi. 
W wyniku badań wykryto m.in. Powiększone węzły chłonne 
szyjne, zmiany ogniskowe i torbiele w tarczycy, nieprawidło-
wy rozwój narządów płciowych. Lekarze prowadzący badania 
zalecali dalsze kontrole i konsultacje, na które rodzice bądź 
opiekunowie powinni się udać z wynikami (np. kontrole endo-
krynologiczne, nefrologiczne, pediatryczne czy chirurgiczne). 
W 20 przypadkach zaproponowano dalszą diagnostykę.

Jak podkreślali lekarze Fundacji akcja przebiegała bardzo 
sprawnie, również dzięki pomocy wolontariuszy z Liceum 
Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym. 

McDonald na zdrowie

Następne badanie najprawdopodobniej w przyszłym roku – 
informacja będzie dostępna na gminnej stronie internetowej.

~ ARz 

~ aktualności
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Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT 
i VAT zapłacisz do urzędu skar-
bowego wyłącznie za pomocą 

indywidualnego rachunku podatkowego 
(mikrorachunku podatkowego). 

Swój numer mikrorachunku możesz 
sprawdzić już teraz w generatorze do-
stępnym na stronie podatki.gov.pl lub 
w dowolnym urzędzie skarbowym. 

Wystarczy podać swój numer PESEL 
lub NIP. 

– Indywidualny rachunek podatkowy, 
tak zwany mikrorachunek podatkowy, to 
nowe uproszczenie przygotowane przez 
Ministerstwo Finansów i Krajową Ad-
ministrację Skarbową. Dzięki niemu od 
1 stycznia 2020 r. podatnik będzie mieć 
swój jeden, stały, indywidualny rachu-
nek, który będzie służyć do wpłat podat-
ków PIT, CIT i VAT – powiedział mini-
ster finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy 
Kwieciński. 

Numer mikrorachunku w szybki i pro-
sty sposób możesz wygenerować już 
dzisiaj na stronie podatki.gov.pl. Otrzy-
masz go również w dowolnym urzędzie 
skarbowym. 

Wystarczy, że podasz: 
• swój PESEL, gdy jesteś osobą fi-

zyczną lub 
• NIP w przypadku organizacji. 
– Generator mikrorachunku podatko-

wego działa całodobowo, dzięki temu 
swój numer można sprawdzić w każdym 
czasie i miejscu, np. korzystając z tele-
fonu czy tabletu. Korzyścią dla podatni-
ków jest również to, że wygenerowanie 
i prowadzenie mikrorachunku jest cał-
kowicie bezpłatne – wyjaśnia minister 
Kwieciński. 

Numer nadawany jest każdemu po-
datnikowi i płatnikowi automatycznie 
– to znaczy, że nie wymaga składania 
żadnych wniosków do urzędu skarbo-
wego. Numer sprawdzisz w generatorze 
na stronie podatki.gov.pl. Nie korzystaj 
z żadnych innych stron internetowych 
lub np. numerów rachunków otrzyma-
nych e-mailem lub SMS-em. Mogą być 
one próbą wyłudzenia. 

Twój mikrorachunek, oprócz twojego 
identyfikatora podatkowego, musi za-
wierać cyfry 1010 0071 222. 

Dotychczasowe rachunki urzędów 
skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT po-
zostaną aktywne do 31 grudnia 2019 r. 

Dzięki mikrorachunkowi podatko-
wemu: 

•  w wygodny i prosty sposób zapła-
cisz PIT, CIT i VAT na jeden, stały, 
indywidualny mikrorachunek podat-
kowy - nie będziesz już wybierać 
oddzielnych rachunków, 

•  szybko sprawdzisz numer mikro-
rachunku podatkowego w każdym 
miejscu i czasie, 

•  jeśli przeprowadzisz się lub zmie-
nisz siedzibę firmy, dalej będziesz 
posługiwać się tym samym mikrora-
chunkiem podatkowym, 

•  nie będziesz już szukać obowiązują-
cych numerów rachunków urzędów 
skarbowych i ograniczysz liczbę 
omyłkowych przelewów na niewła-
ściwe konto, 

•  mikrorachunek podatkowy zapewni 
szybszą obsługę płatności PIT, CIT 
i VAT; szybciej otrzymasz potrzebne 
ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu 
w podatkach. 

Więcej informacji na temat mikro-
rachunku podatkowego znajdziesz na 
stronie podatki.gov.pl.

~ Urząd Skarbowy Poznań Jeżyce

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia  
– możesz go sprawdzić już od dziś 

Drogi gminne 
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM, Kierownik 

Działu Czystości i Porządku
Tel. 61 814 64 30 wew. 434/441 po godz. 15 wew. 432,  

kom. 507 024 042
Droga krajowa nr 92
GDDKiA Oddział w Poznaniu, Rejon w Nowym Tomyślu 

Obwód Drogowy Swadzim
Tel. 61 814 22 61, kom. 698 629 861, kom. 660 759 605
Sprawy operacyjne firma ZABERD tel. 516 008 642
Drogi wojewódzkie
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,  

tel. 61 820 52 25 

Dyżur zimowego utrzymania 61 826 50 98; 61 225 81 17
•  nr 184 (Poznań – Szamotuły): RDW Szamotuły ul. Po-

wstańców Wlkp. 75, tel. 61 292 13 76, 61 225 8480, 
Dyżur zimowy – kom. 607 330 046

•  nr 307 (Poznań – Buk): RDW Nowy Tomyśl ul. Poznań-
ska 42, tel. 61 442 29 22, 605 760 290 

Drogi powiatowe
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM, Kierownik 

Działu Czystości i Porządku
Dyżur zimowego utrzymania - tel. 508 236 315
Tel. 61 814 64 30 wew. 434/441, po godz. 15 wew. 432, 

kom. 507 024 042

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

~ aktualności
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L.p. Projekt Pomysłodawca
Kwota wspar-

cia z BIS
1 WIERZBOWA ŁĄCZY POKOLENIA - termin: maj - czerwiec 2020, miejsce: Wysogotowo. Bie-

siada mająca na celu zintegrowanie mieszkańców Wysogotowa, a w szczególności nowego Koła Se-
niorów z młodszym pokoleniem. Wspólne śpiewy przy stołach biesiadnych, tańce przy muzyce na 
żywo oraz smaczne jedzenie. 

Natalia Gajdzik  
- Wysogotowo

8 000 zł

2 WYKRYWANIE ZABURZEŃ PRACY TARCZYCY U DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW 
GMINY, KOBIET PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ ORAZ KOBIET W CIĄŻY - termin: kwiecień 
2020, miejsce: Przeźmierowo, Centrum Medyczne Med-Lux. Celem projektu jest osiągnięcie, a na-
stępnie utrzymanie optymalnego poziomu zdrowia pacjenta, u którego rozpoznano niedoczynność 
tarczycy. Projekt polegałby na wykonaniu badania USG tarczycy przez lekarza radiologa oraz ba-
dania TSH z krwi. Dla osób wynikiem TSH powyżej normy - dodatkowe zlecenie badań FT4 oraz 
aTPO. Ocena wyników i diagnoza przez lekarza. Projekt skierowany do grupy 80 osób. Dla kobiet 
w ciąży od razu wykonanie badań TSH, FT4 oraz aTPO oraz USG tarczycy. Konsultacja lekarza - 
ewentualne zlecenie profilaktyki jodowej (także dla kobiet w okresie laktacji). 

Hanna Cybulska  
- Przeźmierowo

7 950 zł

3 FINAŁ LIGI MISTRZÓW - termin: 30 maja 2020, miejsce: Stadion sportowy w Tarnowie Pod-
górnym. Celem jest zaproszenie mieszkańców Gminy oraz fanów piłki nożnej na oglądanie finału 
Ligi Mistrzów przed telebimem, mieszczącym się na stadionie sportowym w Tarnowie Podgórnym. 
Kibice będą mogli skorzystać z leżaków i cateringu (do wyczerpania zapasów).

Błażej Budziński  
- Przeźmierowo

7 000 zł

4 TARNOWO PODGÓRNE „TATA CUP” 2020 - termin: 27 czerwca 2020, miejsce: boisko OSiR, 
ul. Nowa, Tarnowo Podgórne. Celem jest zorganizowanie turnieju piłkarskiego, w którym udział 
wezmą dzieci z rodzicami. Dla uczestników przewidziane będą napoje, ciepły posiłek, nagrody ze-
społowe i indywidualne, również dla najlepszego bramkarza. Turniej ma być okazją do integracji 
mieszkańców i promocji aktywności sportowej wśród młodszych i starszych.

Andrzej Musiała  
- Tarnowo Podgórne

8 000 zł

5 TALENTIADA 2020 MŁODE TALENTY TENISOWE - termin: styczeń-kwiecień, miejsce: kor-
ty w Tarnowie Podgórnym. Cel: treningi trzy razy w tygodniu, pod okiem profesjonalnych trenerów, 
przygotowujące grupę sześcioosobową 8- i 9-latków, młodych, ambitnych sportowców z wyjątko-
wym talentem sportowym, do udziału w Ogólnopolskim Turnieju dla Młodych Talentów tenisowych 
TALENTIADA, rozgrywanych na terenie całego kraju. Podczas tegorocznego finału ogólnopolskie-
go - TALENTIADA młodzi sportowcy osiągnęli niesamowity sukces: na 16 drużyn startujących 
w turnieju zajęli szóste miejsce w kraju.

1.Wanda Kuszak  
- Tarnowo Podgórne, 
2. Natalia Maćkowiak 
- Przeźmierowo,  
3. Marcin Szpakowski 
- Tarnowo Podgórne, 
4. Aleks Mikołajczak 
- Chyby

8 000 zł

6 KONCERT MUZYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ - termin: 14 czerwca 2020, miejsce: Przeźmie-
rowo, parking przy kościele. Cel: zorganizowanie koncertu na zakończenie parafialnego festynu. 
Podczas koncertu zaśpiewają i zagrają znani artyści i muzycy sceny religijnej w Polsce. Projekt ma 
na celu podniesienie kultury muzycznej oraz integrację społeczności Gminy, w tym mniejszości 
ukraińskiej - integracja międzypokoleniowa i międzynarodowa, aktywizacja i edukacja muzyczna 
to główne założenia projektu.

Małgorzata  
Raciborska  
- Przeźmierowo

8 000 zł

7 ZDROWE DZIECI PRZYSZŁOŚCIĄ GMINY - termin: marzec 2020, miejsce: Centrum Me-
dyczne Med-Lux, Przeźmierowo. Cel projektu jest rozpoznanie problemów zdrowotnych młodych 
mieszkańców Gminy oraz zaplanowanie działań naprawczych. Przeprowadzone zostaną prelekcje 
przez specjalistów z dziedzin: pediatrii, fizjoterapii i dietetyki na temat profilaktyki wśród najmłod-
szych. Projekt obejmowałby popołudniowe spotkanie dla dzieci i rodziców. Uczestnicy mieliby 
możliwość skorzystania z badań wzroku, przeglądów stomatologicznych, sprawdzenia wad postawy, 
pomiarów fizykalnych ciała, badania znamion, konsultacji z dietetykiem. Dodatkowo konsultacje 
najmłodszych dzieci z położną, z prawnikiem omówienie zagadnień dotyczących nieletnich. Każ-
dy uczestnik prócz konsultacji otrzyma materiały o tematyce zdrowotnej dotyczącej dzieci. Projekt 
skierowany do 130 dzieci (w tym 5 porad prawnych dot. dzieci oraz otwarte wykłady dla rodziców).

Dominika Kaczmarek 
-Tarnowo Podgórne

7 900 zł

8 TURNIEJ SZACHOWY I IMPREZA OSIEDLOWA - termin: czerwiec 2020, miejsce: Przeźmie-
rowo - osiedle Ptasie, teren placu zabaw. Integracyjna, rodzinna impreza plenerowa - turniej szachowy 
podzielony na cztery kategorie wiekowe: 6-8 lat, 8-14, 14-18 i powyżej 18 lat. Główny cel: zbudowa-
nie głębszych relacji, poznanie swoich umiejętności we wspólnym działaniu. Finał turnieju zostanie 
zwieńczony uroczystym przyjęciem z poczęstunkiem, w trakcie którego zostaną wręczone nagrody dla 
uczestników i zwycięzców. 

Małgorzata Grzemska 
- Przeźmierowo

8 000 zł

 RAZEM 62 850 zł

Przypominamy, że 2 stycznia rozpocznie się głosowanie na 
projekty zgłoszone w I edycji Budżetu Inicjatyw Społecz-
nych 2020. Przez dwa tygodnie (do 15 stycznia) każdy 

mieszkaniec może oddać głos na jedną, wybraną inicjatywę. 
Można głosować albo elektronicznie, albo poprzez karty pa-

pierowe (ale tylko raz). Chcących oddać głos on-line zaprasza-
my na platformę internetową tarnowopodgorne.konsultacjejst.
pl (przejście tam jest możliwe również przez naszą stronę in-
ternetową / przycisk Budżet Inicjatyw Społecznych po lewej 

stronie). Tam będzie dostępna do pobrania karta, którą będzie 
można wydrukować. Natomiast papierowe karty będą dostęp-
ne w Wydziale Obsługi Klienta i Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy (bud. A) oraz we Filii Urzędu w Przeźmierowie (w Pa-
sażu przy ul. Rynkowej 75c). W tych samych miejscach będą 
wystawione urny do głosowania. 

Poniżej przypominamy zgłoszone projekty do głosowania. 
Zapraszamy – każdy głos się liczy, do podziału mamy 25 tys. 
zł! ~ ARz

BIS – głosujemy!
~ aktualności



14    | sąsiadka~czytaj |  grudzień 2019

Rada Gminy 

rozpatrzyła  

27 uwag do 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego  

w Chybach

~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja z 26 listopada

XVIII sesja Rady Gmi-
ny Tarnowo Podgórne 
odbyła się 26 listopa-

da. Program sesji był niezwykle 
ambitny, bo zakładał wyrażenie 
stanowiska na temat 21 projek-
tów uchwał. Tylko w projekcie 
uchwały nr 6 należało rozpatrzeć 
27 uwag. Jak zwykle były to pro-
jekty o zróżnicowanej tematy-
ce i ważności dla funkcjonowa-
nia Gminy. Realizację porządku 
obrad rozpoczęliśmy od zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej i uchwały budżetowej na 
2019. Po niewielkiej modyfikacji 
uchwały budżetowej na bieżą-

cy rok przeszliśmy do omawia-
nia bloku uchwał dotyczących 
zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów przy 
ul. Leśnej i ul. Edmundowskiej 
w Jankowicach oraz dla terenów 
rejonu ul. Szamotulskiej i Wypo-
czynkowej w Baranowie. Kolej-
ny miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dotyczył 

miejscowości Chyby pomiędzy 
ul Szamotulską a Kanałem Swa-
dzimskim. W tej sprawę Rada 
Gminy rozpatrzyła 27 uwag, 
z tego dwie zostały uwzględ-
nione. Radni pochylili się nad 
miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego, obej-
mującym obszary w Tarnowie 
Podgórnym – etap I. Zezwolono 
na obciążenie służebnością prze-
syłu. Na działce 76/11 położonej 
w Tarnowie Podgórnym realizo-
wana jest budowa Zespołu Szkół 
Technicznych. Przez działkę 
przebiegają linie energetyczne, 
które są w kolizji z budynkiem 
Długość linii po skablowaniu 
wynosić będzie 412 m, a pas słu-
żebności przesyłu wyniesie 206 
m2. Wyrażono zgodę na zakup 
działek 73/76 w Sierosławiu, 
Ceradzu Kościelnym nr 331 (te-
ren przy świetlicy, który służy 
mieszkańcom), Tarnowie Pod-
górnym 737/33, Lusowie 196/27 
z przeznaczeniem dla celów we-
wnętrznej komunikacji drogo-
wej. Rada wyraziła zgodę na 
obciążenie służebnością przesy-
łu. Na działce nr ewid. 222/130 
w Baranowie przebiega kanali-
zacja sanitarna, stanowiąca wła-
sność Tarnowskiej Gospodarki 
Komunalnej. W związku z prze-
znaczeniem do zbycia w trybie 
bezprzetargowym w/w dział-
ki zasadne było uregulowanie 
przedmiotowego prawa służeb-
ności na rzecz TP-KOM. 

Następny blok uchwał doty-
czył podatków i opłat lokalnych 
ustalania ich wysokości na rok 
2020: opłaty targowej, podatku 
rolnego, od nieruchomości, środ-
ków transportu. Szczegółowe 
informacje na ten temat zosta-
ną przedstawione w następnym 
numerze naszego pisma. Pod-
jęto uchwałę w sprawie szcze-
gółowych zasad ponoszenia od-
płatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia będących schroniska-

mi z usługami opiekuńczymi dla 
osób bezdomnych. 

Ustalono regulamin wyna-
gradzania nauczycieli szkół, dla 
których organem prowadzącym 
jest Gmina Tarnowo Podgór-
ne. Celem uchwały jest wzmoc-
nienie sytemu motywacyjnego 
nauczycieli, w tym kadry kie-
rowniczej. Uchwała wprowadza 
zapisy zwiększające podstawę 
naliczania dodatków nauczy-
cielskich jak również dodatków 
funkcyjnych dla wszystkich grup 
nauczycieli. Rada zapoznała się 
z informacją o stanie realizacji 
zadań oświatowych Gminy Tar-
nowo Podgórne w roku szkol-
nym 2018/2019. Przedstawienie 
takiego sprawozdania Radzie 
Gminy stanowi przewidziany 
ustawami obowiązek Wójta. Tre-
ści zawarte w tym bardzo intere-
sującym dokumencie jasno po-
kazały potęgę oświaty w naszej 
Gminie, zarówno pod względem 
szeroko rozumianego potencja-
łu, jak i efektów działalności tej 
sfery. 

Tematów do dyskusji nie za-
brakło też w wolnych głosach 
i wnioskach. 

Obecnie przed Radą Gminy 
pracowity okres weryfikacji pro-
jektu budżetu na przyszły rok, 
który zakończy się wydaniem 
opinii na temat tego dokumen-
tu. W tym miesiącu sesję Rady 
Gminy zaplanowano na dzień 
19 grudnia. Jej głównym tema-
tem będzie uchwalenie budżetu 
na 2020r. Będzie to ostatnia sesja 
w tym roku, na którą serdecznie 
zapraszam! 

~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy
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FRIS® – czyli co?
Komunikacja z klientem
Dobra komunikacja z klientem powinna być celem każde-

go przedsiębiorcy. Jest ona bowiem bardzo ważnym elementem 
w procesie obsługi i sprzedaży. Eksperci zgodnie podkreślają, iż 
firmy korzystają na partnerskim prowadzeniu biznesu. Taki model 
współpracy, przedsiębiorca-klient, określany jest mianem marke-
tingu relacji czy też marketingu partnerskiego. Nie od dzisiaj wia-
domo, że usatysfakcjonowany klient jest największym kapitałem 
każdej firmy. Zadowolenie klienta pociąga za sobą jego lojalność, 
a na tym przecież zależy każdej osobie prowadzącej własny biz-
nes. Jak w takim razie wypracować partnerskie relacje z klientem? 
Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta. Należy dobrze poznać 
drugą stronę, jej oczekiwania i preferencje, a potem dać jej to cze-
go potrzebuje. Dzięki temu obie strony będą zadowolone, osiągną 
zamierzony cel i zaspokoją swoje potrzeby.

Poznaj potrzeby swojego klienta – dzięki FRIS®

W procesie odkrywania potrzeb klienta niezbędna okazuje się 
umiejętność trafnego zadawania pytań i słuchania jego oczeki-
wań. Tym bardziej, że to czego rzeczywiście chce klient, może 
się okazać zupełnie czymś innym na końcu długiej rozmowy niż 
na jej początku. Złożoność odkrywania zróżnicowanych potrzeb 
klientów związana jest z tym jakie motywy poszukiwania i wybo-
ru produktu czy też usługi nimi kierują. Zadaniem przedsiębiorcy 
jest odkrycie tych motywów, jak najlepsze rozpoznanie potrzeb 
i odpowiedzenie na nie. Tylko jak trafnie określić te potrzeby? Tu-
taj z pomocą przychodzi FRIS®. To właśnie model FRIS® służy 
do zrozumienia oraz prostego i trafnego opisu kluczowych 
różnic w sposobach myślenia i działania. 

FRIS® czyli co? 
Nazwa FRIS® stanowi skrót pierwszych liter słów: FAKTY-

-RELACJE-IDEE-STRUKTURY. Słowa te definiują cztery 
perspektywy poznawcze, które z kolei służą do opisu stylów my-
ślenia i stylów działania jednostki. Styl myślenia uzależniony jest 
od tego, jaki rodzaj informacji ( fakty, relacje, idee lub struktury), 
jest dla danej osoby najbardziej istotny i przydatny w momencie 
zetknięcia z nową sytuacją lub koniecznością podjęcia decyzji. To 
styl myślenia określa priorytety. Gdy znajdziemy się w nowych 
sytuacjach, doświadczenie nie podpowiada nam gotowych roz-
wiązań, nie podążamy utartym szlakiem radzenia sobie z zasta-
łą sytuacją. Wykorzystujemy wtedy posiadane informacje i przy 
podejmowaniu decyzji reagujemy w typowy dla siebie sposób. 
W psychologii poznawczej proces ten nazywa się stylem poznaw-
czym czy też stylem myślenia. Z kolei styl działania wynika już 
bezpośrednio ze stylu myślenia oraz stopnia wykorzystania pozo-
stałych perspektyw i określa sytuacje, w których człowiek jest naj-
bardziej skuteczny. Inaczej mówiąc styl działania pokazuje jakimi 
perspektywami człowiek uzupełnia swój styl myślenia w działaniu 
i określa, w jakich sytuacjach można go najsprawniej wykorzysty-
wać. Styl działania wynika nie tylko z naturalnych predyspozycji, 
ale również z doświadczeń i upodobań. Dopiero połączenie stylu 
myślenia i stylu działania mówi o tym co jest dla nas najbardziej 
naturalne oraz jak te predyspozycje można najskuteczniej wyko-
rzystać w praktyce!

Cztery perspektywy poznawcze a rodzaje klientów
Model FRIS® opiera się na czterech perspektywach poznaw-

czych. Fakty, relacje, idee i struktury określają jakim informacją 

nadaje się największy priorytet, szczególnie wtedy, gdy w danej 
sytuacji znaleźliśmy się po raz pierwszy. 

Perspektywa faktów, której przypisany został symbol zielo-
nego trójkąta, charakteryzuje się szybką oceną faktów, ze wzglę-
du na przydatność do osiągnięcia konkretnego celu. Bazuje także 
na sprawnym rozpoznaniu związków przyczynowo skutkowych. 
Osoba, z dominującą perspektywą faktów nazwana jest Zawod-
nikiem. Klient – Zawodnik, przy podejmowaniu decyzji kieruje 
się przede wszystkim logiką. To osoba, która przy rozwiązywaniu 
problemów określa jeden, główny cel i dąży do jego rozwiązania 
najprostszą drogą. Zawodnik szybko i konkretnie podejmuje de-
cyzje, jest praktyczny.

Perspektywa relacji, której przypisany został symbol czer-
wonego serca, charakteryzuje się intuicyjnym rozpoznawaniem 
związków pomiędzy osobami i zdarzeniami. Związki te są bar-
dzo często określane w sposób intuicyjny i subiektywny. Osoba, 
z dominującą perspektywą relacji nazwana jest Partnerem. Klient 
– Partner, przy podejmowaniu decyzji kieruje się głównie intuicją. 
Określając swoje cele, zastanawia się nad kilkoma możliwościami 
ich rozwiązania. Finalnie wybiera jednak rozwiązanie dające mu 
najwięcej możliwości. To osoba, która często zmienia swoje decy-
zje i kieruje się emocjami. 

Perspektywa idei, której przypisany został symbol żółtego 
koła, charakteryzuje się wychodzeniem poza określone schematy 
i normy. Osoba z dominującą perspektywą idei nazwana jest Wi-
zjonerem. Klient – Wizjoner, swoje decyzje podejmuje w sposób 
lateralny. Napotkane problemy rozpatruje w ujęciu globalnym, 
znajdując wiele alternatywnych rozwiązań. Klient tego typu myśli 
nieszablonowo. Jego uwagę zwrócimy pomysłowością i oryginal-
nymi rozwiązaniami. 

Perspektywa struktur, której przypisany został symbol niebie-
skiego kwadratu, charakteryzuje się natomiast wnikaniem w sed-
no problemu, aby poznać jego istotę, uzyskać kompletny i spój-
ny obraz. Wymaga to bardzo dużej szczegółowości i dogłębnej 
analizy. Osoba z dominującą perspektywą struktur nazwana zo-
stała Badaczem. Klient – Badacz, w momencie podejmowania 
swoich decyzji kieruje się analizą. Proces decyzyjny rozpoczyna 
od zebrania dużej ilości informacji, które następnie kategoryzuje 
i analizuje, dążą do optymalnego rozwiązania. Przed podjęciem 
decyzji rozpatruje każde możliwe rozwiązanie. Taki klient dużą 
wagę przykładać będzie do szczegółów. Jest ponadto osobą spo-
strzegawczą i wnikliwą. Należy się także liczyć z tym, iż ten typ 
klienta swoje decyzje podejmuje bardzo długo. 

Zależności te można z powodzeniem stosować we wszystkich 
sferach życia. Szczególne zastosowanie znajdują w procesie ko-
munikacji z klientem i budowaniu długotrwałych relacji przed-
siębiorca-klient. Wiedząc jakim typem klienta jest osoba, któ-
ra przychodzi do naszej firmy, aby zakupić towar lub skorzystać 
z wybranej usługi, będzie nam łatwiej przedstawić najlepszą ofer-
tę, odpowiadającą jego oczekiwaniom. Wiedząc jakim typem je-
steśmy my sami, staniemy się bardziej świadomi swoich mocnych 
i słabych stron. Prowadzenie biznesy stanie się prostsze a nasze 
działania bardziej świadome. FRIS® jest narzędziem idealnym do 
rozwoju firmy. Szczegółowe informacje związane z tym innowa-
cyjnym narzędziem diagnostyczno-rozwojowym dostępne są na 
dedykowanej mu stronie: www.fris.pl Zachęcamy do lektury! 

~ Dagmara Orlik TCWP
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~ bezpieczeństwo

W ostatnim czasie w mediach 
szeroko komentowany jest 
problem smogu, czyli mię-

dzy innymi zanieczyszczenia środo-
wiska w wyniku spalania paliw w pie-
cach. Ogólnie mogę stwierdzić, że nie 
ma procesu spalania jakiekolwiek pali-
wa bez dymu. Największym problemem 
w walce ze smogiem na terenie naszej 
gminy jest wykorzystywanie opału złej 
jakości, jak również nieprawidłowe pa-
lenie w piecach.

Jako przykład mogę podać jedną 
z firm na terenie Gminy: przez ostatnie 
3-4 lata sukcesywnie zgłaszane były in-
terwencje do Straży Gminnej, które do-
tyczyły podejrzenia spalania odpadów. 
Już pierwsza kontrola w tym miejscu 
wykazała spalanie w piecu miału wę-
glowego, nie było podejrzenia spalania 
niedozwolonych odpadów. Kolejne kon-
trole w tym samym miejscu nie potwier-
dziły spalania w piecu niczego innego 
niż miał węglowy. Jednak codziennie 
z komina wydobywał się czarny, czasa-
mi brązowy dym, który skutecznie za-
dymiał okolice. Trudno było w racjonal-
ny sposób wytłumaczyć mieszkańcom, 
że w trakcie kontroli nie wykryto nie-
prawidłowości. Po podpisaniu przez 
Gminę umowy na ekspertyzę w zakre-
sie badania próbki odpadu paleniskowe-
go strażnicy pobrali próbkę i przesłali 
do analizy. Celem wykonanych badań 
odpadu paleniskowego była możliwość 
poznania składu chemicznego popiołu 
oraz ewentualnych zanieczyszczeń i na 
tej podstawie wydanie opinii w zakresie 
czy doszło do przekształcania (spalania) 
substancji niedozwolonych (odpadów/
śmieci). Niedługo nadeszła analiza wy-
słanej do badania próbki, w której moż-
na było przeczytać, że „w próbce zaob-

serwowano dużą ilość odgazowanego 
węgla, co może sugerować niewłaści-
we/nieumiejętne spalanie paliwa. Nie 
zaobserwowano pozostałości substancji 
niedozwolonych”. Takie wyniki badań 
wskazały jednoznacznie, że nie mamy 
w tym przypadku do czynienia ze spa-
laniem odpadów lub śmieci, tylko spala-
niem paliwa dozwolonego w niewłaści-
wy sposób. Po rozmowie z właścicielem 
ustaliłem plan działania. Po pierwsze 
skontaktował się on z producentem pie-
ca i jeszcze raz dokładnie wyjaśnił za-
sadę działania i użytkowania pieca. Po 
drugie: ustalono, że w piecu palił wię-
cej niż jeden palacz, technika palenia 
też mogła wpływać na jakość. Po zebra-
niu wszystkich informacji przez właści-
ciela okazało się, że zmieniono sposób 
palenia w tym piecu na taki jaki prze-
widywał producent pieca, a tym samym 
okazało się iż ilość i jakość dymu znacz-
nie uległy zmianie. Czarne zadymienie 
pojawia się tylko w chwili rozpalania, 
natomiast ilość dymu i barwa uległa 
zmianie na prawie białą, co świadczy 
o prawidłowym spalaniu opału.

Czynności kontrolne są wykony-
wane przez strażników gminnych na 
podstawie pisemnych upoważnień 
wydanych przez Wójta na podsta-
wie Prawa ochrony środowiska. Kon-
trolujący uprawniony jest do wstępu 
wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym 
sprzętem przez całą dobę na teren nie-
ruchomości, obiektów lub ich części, 
na których prowadzona jest działalność 
gospodarcza, a w godz. 6.00 – 22.00 na 
pozostały teren. Strażnik prowadzący 
kontrolę może wtedy m.in. przeprowa-
dzać badania, żądać ustnych lub pisem-
nych informacji związanych z prze-
prowadzaną kontrolą. Trzeba okazać 
dokumenty i udostępnić wszelkie dane 
mające związek z kontrolą.

Opisana powyżej sytuacja wskazuje 
jak ważnym elementem jest prawidło-
we palenie w instalacjach. Od grudnia 
2017 r. na terenie województwa wiel-
kopolskiego obowiązuje uchwała Sej-
miku Województwa Wielkopolskiego 
w sprawie wprowadzenia, na obsza-
rze województwa wielkopolskiego, 
ograniczeń lub zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których na-
stępuje spalanie paliw (Uchwała NR 
XXXIX/941/17 Sejmiku Wojewódz-

twa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 
2017r.). Wspomniany akt prawny zaka-
zuje stosowania następujących paliw:

-  węgla brunatnego oraz paliw stałych 
produkowanych z jego wykorzysta-
niem,

-  mułów i flotokoncentratów węglo-
wych oraz mieszanek produkowa-
nych z jego wykorzystaniem,

-  paliw, w których udział masowy wę-
gla kamiennego o uziarnieniu poni-
żej 3 mm wynosi więcej niż 15%,

-  węgla kamiennego oraz paliw sta-
łych produkowanych z wykorzysta-
niem tego węgla, niespełniających 
któregokolwiek z parametrów jako-
ściowych: wartość opałowa co naj-
mniej 23MJ/kg, zawartość popiołu 
nie więcej niż 10%, natomiast za-
wartość siarki nie więcej niż 0,8 %,

-  biomasy stałej, której wilgotność 
w stanie roboczym przekracza 20%.

Tak opisane wymagania, zobowiązują 
każdego sprzedawcę wskazanych paliw 
do posiadania odpowiedniego świadec-
twa, który powinien z dowodem zaku-
pu być przekazywany nabywcy. Już na 
tym etapie każdy nabywca opału może 
porównać czy jest oferowany zgodnie 
z wymaganiami uchwały sejmiku.

W świetle obowiązujących przepisów 
za nieprzekazanie kupującemu wyma-
ganej kopii dokumentu (a także rozbież-
ność między parametrami w świadectwie 
a stanem faktycznym) grozi kara grzyw-
ny. Za kontrolę sprzedawców i dystry-
butorów węgla odpowiada Inspekcja 
Handlowa. (źródło: smoglab.pl)

Ta sama uchwała wskazuje normy, ja-
kie powinny posiadać wszystkie ofero-
wane piece oraz okresy, w jakich należy 
wymienić stare piece na zgodne z prze-
pisami prawa. 

Jak wspomniałem wcześniej zdarzyć 
się może, że w starszych piecach stosu-
je się niewłaściwy opał, jako przykład 

Smog...
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~ bezpieczeństwo

Kronika policyjna
5 listopada, Swadzim, ul. Poznańska: 

nieznany sprawca z zaparkowanego Opla 
Insignia, ukradł 4 opony z felgami sta-
lowymi. Wartość strat 1500 zł na szkodę 
osoby prywatnej. 

12 listopada, Sady, ul. Poznańska: 
nieznany sprawca dokonał kradzieży Nis-
sana Micra. Wartość strat 8 tys. zł na 
szkodę osoby prywatnej. 

13 listopada, Baranowo, ul. Ametysto-
wa: nieznany sprawca dokonał kradzieży 
pojazdu Reanault Megane. Wartość strat 
55 tys. zł na szkodę firmy. 

18 listopada, Tarnowo Podgórne, ul. 
Nowa: nieznany sprawca dokonał kradzie-
ży pojazdu VW Golf. Wartość strat 80 
tys. zł na szkodę osoby prywatnej. 

21 listopada, Tarnowo Podgórne, ul. 
Rzymska: nieznany sprawca z terenu bu-
dowy osiedla, dokonał kradzieży szli-
fierki kątowej Hilti. Straty na szkodę 
osoby prywatnej. 

25 listopada, Tarnowo Podgórne, ul. 
Niklewicza: nieznany sprawca z zaparko-

wanej Hondy ukradł katalizator. Wartość 
strat 1000 zł na szkodę osoby prywat-
nej. 

27 listopada, Sierosław, ul. Zakole: 
nieznany sprawca dokonał kradzieży tor-
by z dokumentami i pieniędzmi. Wartość 
strat 2 tyś. zł na szkodę osoby prywat-
nej. 

27 listopada, Baranowo, ul. Ametysto-
wa: nieznany sprawca dokonał kradzieży 
dwóch lusterek bocznych od Volvo. War-
tość strat 7200 zł na szkodę osoby pry-
watnej. 

Postępowania prowadzi KP Tarnowo Pod-
górne.

W wyniku działań Policji (KP Tarno-
wo Podgórne, RD Baranowo i PP Rokietni-
ca) w listopadzie zatrzymano na gorącym 
uczynku lub w bezpośrednim pościgu 26 
sprawców przestępstw, w tym 8 nietrzeź-
wych kierowców oraz 3 osoby poszukiwa-
ne. 

~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

można podać używanie ostatnio popu-
larnego ekogroszku w piecu nie przy-
stosowanym do jego spalania lub węgla 
w piecu typowo miałowym. Część sta-
rych pieców nie posiada tzw. tabliczek 
znamionowych lub informacji o klasie 
pieca oraz wymagań do paliwa jakie 
mogą być w nim stosowane. Dlatego 
każdy z posiadaczy pieca, w przypad-
ku pojawiającego się ponadprzeciętne-
go zadymienia, powinien zapoznać się 
z instrukcją obsługi pieca (jeżeli posia-
da – dotyczy to starych pieców) albo za-

sięgnąć opinii osób sprzedających takie 
piece lub użytkujących podobne, a nie 
powodujące takiego efektu.

Niedawno Straż Gminna została 
wyposażana w elektroniczny mier-
nik do badania wilgotności drewna. 
Przypominam, że uchwała Sejmiku Wo-
jewództwa zakazuje stosowania opa-
łu zawierającego biomasę stałą (w tym 
drewna) o wilgotności powyżej 20 proc. 
Warto wiedzieć, że zbyt wilgotne drew-
no jest mniej wydajne energetycznie, 
gdyż duża część energii spalania zosta-

je zużyta na odparowanie wilgoci, a tym 
samym może powodować większe za-
dymienie w procesie spalania. W myśl 
przepisów prawa ochrony środowiska 
niestosowanie się do zakazów opisa-
nych w uchwale stanowi wykroczenie, 
za które można być ukaranym manda-
tem karnym a w przypadku odmowy 
jego przyjęcia o skierowaniu sprawy do 
rozpatrzenia przez Sąd.

Czego nie wolno między innymi 
spalać w piecach: wszelkich przed-
miotów z tworzyw sztucznych, sty-
ropianu, butelek, pojemników, toreb 
foliowych, zużytych opon i innych 
odpadów z gumy, odzieży i obu-
wia, elementów drewnianych po-
krytych lakierem lub impregnowa-
nych, sztucznej skóry, opakowań 
po farbach i lakierach, opakowań 
po rozpuszczalnikach czy środkach 
ochrony roślin, papieru bielonego 
związkami chloru z nadrukiem farb 
kolorowych.

~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

zdjęcie: Straż Gminna

Liczba interwencji w okresie 1 stycznia – 30 listopada 260
Liczba kontroli posesji ze zgłoszeń: 148
 - nie stwierdzono uwag 103
 - mandat karny 3
 - pouczenie 21
 - posesja opalana gazem 9
 - czynności wyjaśniające 1
Liczba kontroli przeprowadzonych z typowania strażników 30
 - mandat karny 1
 - pouczenie 1
 - nie stwierdzono uwag 28
Liczba zgłoszeń, gdzie kontrola się nie odbyła 82
 -  bez wskazania posesji, z powodu braku możliwości ustalenia miejsca 

kontroli, pusta działka, brak budynku 42
 -  kilkukrotne ponowienie zgłoszenia – brak wskazań do przeprowadzenia 

kontroli 40
Liczba pobranych próbek paleniskowych 3
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szczegóły w kasach Tarnowskich Term lub na www.tarnowskie-termy.pl

W sprzedaży świąteczne vouchery

już od 22 zł

oraz karty podarunkowew cenie

już od 45 zł

PODARUJ BLISKIMCZAS
ODPOCZYNKU I RELAKSU
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TARNOWSKIE TERMY

ZAPRASZAJĄ
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~ stowarzyszenia Towarzystwo Pamięci
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Jak co roku Towarzystwo Pamięci 
Gen. Józefa Dowbora Muśnickie-
go organizuje gminne uroczystości 

związane z wybuchem Powstania Wiel-
kopolskiego. Czcimy pamięć wszyst-
kich, którzy przyczynili się do wybu-
chu i zwycięstwa Powstania, a przede 
wszystkim odzyskania niepodległo-
ści. Współorganizatorem uroczysto-
ści jest nasza Gmina oraz 17. Bryga-
da Zmechanizowana im. Gen. Józefa 
Dowbora Muśnickiego oraz Muzeum 
Powstańców Wielkopolskich w Luso-
wie. Obchody odbędą się zgodnie z ce-
remoniałem wojskowym. Projekt jest 
współfinansowany przez Gminę Tarno-
wo Podgórne. Inicjatorem kultywowa-
nia pamięci o powstaniu i powstańcach 

w szczególności o jego dowódcy jest 
Towarzystwo, które w tym roku obcho-
dzi 25 rocznicę działalności. Założycie-
lami Towarzystwa byli Państwo Graj-
kowie, którzy do dzisiaj wspierają jego 
działania. Mieszkańcy Gminy i nie tyl-
ko znają historię założenia Izby Pamię-
ci poświęconej Generałowi w Szkole 
Podstawowej w Lusowie, sprowadze-
nia i pochowania czaszki Janiny Le-
wandowskiej, powstania Muzeum Po-
wstańców Wielkopolskich w Lusowie 
oraz pomnika generała Dowbora Mu-
śnickiego.

Uroczystość odbędzie się 29 
grudnia w Lusowie. Rozpoczęcie 
o godz.10.30 mszą św. w lusowskim 
kościele. 

Następnie przemarsz na cmentarz, 
złożenie kwiatów i zniczy na grobie 
Generała i powstańców. 

Serdecznie zapraszamy 

~ Zarząd Towarzystwa Pamięci  
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego

Przed nami koniec 2019 roku i zakończenie 12-mie-
sięcznego cyklu spotkań z naszymi seniorkami. Z pełną 
świadomością możemy stwierdzić, że projekt jest trafio-

ny. Skorzystało z niego 15 pań. Spotykałyśmy się w świetlicy, 
chodziłyśmy na koncerty, przedstawienia teatralne i wyciecz-
ki. Szczególnie listopad i grudzień był pełen wrażeń i aktyw-
ności.

11 listopada podziwialiśmy wspaniałe występy śpiewaków 
i tancerzy na Koncercie Moniuszkowskim. Zapoznaliśmy się 
z życiem i twórczością Stanisława Moniuszki.

13 listopada spotkaliśmy się w świetlicy w Swadzimiu 
w klimacie domowego SPA. Tradycyjnie odbyły się rozmo-
wy przy kawie i „ciachach”. Następnie wykonaliśmy profesjo-
nalne zabiegi pielęgnacyjne rąk i twarzy. Dla chętnych przy-
gotowaliśmy materiały do wykonania ozdób świątecznych 
i możliwość zaznajomienia się z świątecznymi przepisami 
z kobiecych gazet.

23 listopada oglądałyśmy premierę spektaklu teatralnego 
pt. „Polowanie na lisa” grupy teatralnej „Komedianci”.

29 listopada Spektakl „Przed latami, przed dawnemi”, czy-
li premiera grupy teatralnej „Senioritki” . Był to czas pełen 
wspomnień z naszego dzieciństwa. Zarówno nasze podopiecz-

ne, jak i wolontariusze Fundacji recyto-
wali wierszyki z aktorami.

5 grudnia spotkaliśmy się w Swadzimiu na wspólnym pie-
czeniu i zdobieniu pierników i pierniczków. Wszędzie rozno-
sił się zapach korzennych przypraw, zapach świąt. Miło było 
powrócić pamięcią do rodzinnego pieczenia. Spotkanie zakoń-
czyło się wspólną degustacją aromatycznych pierników i wi-
zytą Mikołaja.

11 grudnia spotkanie wigilijne. Święta Bożego narodzenia 
zbliżają się dużymi krokami. W rodzinnej atmosferze przy na-
strojowej muzyce składaliśmy sobie życzenia i biesiadowali-
śmy przy tradycyjnych potrawach. Gwiazdor nie zapomniał 
o upominkach dla Seniorek.

19 grudnia gwiazdkowa niespodzianka wyjazd do Sierosła-
wia. Fotorelacja w następnym numerze.

Nasze spotkania będziemy kontynuować w 2020 roku. Pro-
jekt jest współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Zapraszamy serdecznie w Nowym Roku! 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel.  

502 523 736. Czekamy na Was! 
Za życzliwość i otwarte serca serdecznie dziękujemy 

wszystkim, którzy wspomagali Fundację w 2019 r.
~ Zarząd Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte”

Cześć Bohaterom  
 – 101. rocznica Powstania Wielkopolskiego

Tworzymy zespół, powoli się docieramy

W naszej Gminie seniorzy chcą się spotykać! Powstał 
kolejny Klub Seniora, tym razem w Wysogotowie. 
Założony został 25 listopada na zebraniu, w którym 

uczestniczyło ok. 30 mieszkańców. Zadeklarowali oni człon-
kostwo w nowym Klubie. Powołano Zarząd, w skład którego 
wchodzą: Przewodniczący Andrzej J. Meller, Zastępcy Prze-

Nowy Klub Seniora wodniczącego: Elżbieta Szymkowiak i Tadeusz Gabrysiak, 
Sekretarz Mariola Pielucha, Skarbnik Teresa Plenzler oraz 
Członkowie Zarządu: Bożena Leszyńska, Anna Burkiet, Ro-
mualda Zujewska i Stanisław Hałuszczak. 

Zarządowi oraz wszystkim członkom Klubu Seniora ser-
decznie gratuluję życząc jednocześnie aktywności, wytrwało-
ści oraz realizacji wielu wspaniałych inicjatyw.

~ sołtys Agnieszka Mitoraj
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~ stowarzyszenia

Ach, co to był za bal! Jeszcze nigdy nie byłam na tak 
przepięknej imprezie! Jestem pełna pozytywnej ener-
gii! Pani Maja pokazuje nam jak można super i wspa-

niale przeżyć każdą chwilę swojego życia! – to tylko niektóre 
wypowiedzi, jakie padły po balu „Tańce z Gwiazdami!”. To 
była niezwykła impreza integracyjna dla seniorów, podczas 
której uczestnicy naszych warsztatów mogli poznać się lepiej 
i bliżej, bowiem jest czas na naukę i czas na zabawę! Na par-
kiecie wirowały piękne panie i panowie, którym rytm nadawał 
fantastyczny DJ Valdi Waldemar Hermann. To on wspólnie 
z Mają Stępień brawurowo poprowadził całą imprezę, która 
obfitowała w wiele niespodzianek! Pierwszą z nich był dosko-
nały występ wokalny poznańskiego artysty Macieja Piotra, 
który popularyzuje ponadczasowe światowe przeboje. Po nim 
sceną i parkietem zawładnęły profesjonalne, zawodowe pary 
taneczne – wielokrotni Mistrzowie Polski w Kategorii Senior, 
zwycięzcy otwartych Mistrzostw Holandii – Małgorzata Paw-
lak i Łukasz Bartecki oraz Mistrzowska Para Klasy Sportowej 
A- Magdalena Bajon i Patryk Nowak. To było coś pięknego! 
Gracja, wrażliwość i opowieść zawarta w tańcu sprawiły, że 
wielu osobom łza zakręciła się w oku, ale nie na długo, bo 
nasi Goście po zakończonym pokazie, porwali do wspólnej za-
bawy wszystkich uczestników balu i każdy, kto chciał mógł 
z nimi zatańczyć! 

Ostatnią gwiazdą wieczoru był wiecznie żywy Elvis Presley! 
W tej roli wystąpił Piotr Bugzel, finalista telewizyjnego show 
Mam Talent, który czarował nie tylko swoim głosem! O nasze 
podniebienia zadbała Kuchnia Rafała, której doskonałe zupy, 
przekąski oraz płonąca szynka wprawiały w zachwyt! Serniki, 
jabłeczniki, rogaliki, makowce i inne pyszności upiekły nasze 
seniorki. O doskonałe dźwięki i oświetlenie zadbał Mariusz 
Lewoczko. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Dyrektor GOK Se-
zam Karinie Białej za udostępnienie sali w CK Przeźmierowo 
oraz Pani Ani i Iwonce z CK Przeźmierowo za pomoc w reali-
zacji tego wydarzenia. 

Autorem zdjęć jest Piotr Piosik. „Tańce z Gwiazdami!” są 
podsumowaniem projektu „Active Dance”, który był współfi-
nansowany z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne. To był wspa-
niały wieczór, który na długo pozostanie w naszej pamięci. 
Tymczasem serdecznie zapraszamy wszystkich wolontariuszy 
i naszych sympatyków na uroczyste spotkanie opłatkowe, któ-
re odbędzie się 18 grudnia od godz. 17.30 w hotelu 500 w Tar-
nowie Podgórnym. 

 Z świątecznymi pozdrowieniami
~ Maja Stępień

 Prezes Fundacji „Nigdy nie jest za późno”

Tańce z Gwiazdami! 

W Baranowie powstało Stowarzyszenie na rzecz Ba-
ranowa. Jest to inicjatywa mieszkańców będąca 
wyrazem zainteresowania i troski o warunki życia 

mieszkańców Baranowa. 
Wśród statutowych celów Stowarzyszenia znajdują się 

przede wszystkim sprawy związane z tematyką zagospoda-
rowania przestrzennego, zachowaniem ładu przestrzennego, 
działaniami na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ludzi przy 
rozbudowie urbanizacyjnej, propagowanie idei ochrony śro-
dowiska i krajobrazu oraz umacnianie i wspieranie lokalnych 
inicjatyw.

W obecnej chwili Stowarzyszenie na rzecz Baranowa 
włączyło się w prace przy tworzonym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wypoczynkowej 
w Baranowie – vis-a-vis Szkoły Podstawowej. Dotychczaso-

wy projekt w zaproponowanym kształcie budzi sporo obaw, 
przede wszystkim obniżenia komfortu życia mieszkańców 
Baranowa, poprzez drastyczny zwiększenie ruchu drogowe-
go, wzrost poziomu hałasu oraz zanieczyszczenie środowiska. 
W związku z tym Stowarzyszenie złożyło na ręce Wójta ponad 
30 uwag do projektu planowanej uchwały zagospodarowania 
przestrzennego. 

Członkowie Stowarzyszenia na rzecz Baranowa zaprasza-
ją wszystkich mieszkańców Baranowa, którym bliskie są idee 
działania Stowarzyszenia do współpracy. Niech miejsce, gdzie 
Państwo mieszkacie, prowadzicie firmę, pracujecie i uczycie 
się, będzie kształtowane również przy waszym udziale i dzięki 
waszym pomysłom.

~ Kontakt: narzeczbaranowa@gmail.com

Kolejne stowarzyszenie w Baranowie
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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

W Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym oraz Filii Urzędu w Przeźmierowie możesz odebrać bezpłat-
ny przewodnik rowerowy. Gmina Tarnowo Podgórne dba o zrównoważoną mobilność i integrację środków 
transportu. Masz za daleko rowerem? Przesiądź się na niskoemisyjny autobus, a rower zostaw w pobliskim 
punkcie Bike&Ride. W naszej Gminie jest już ich 11.

PRZESIĄDŹ SIĘ NA
WYBIERZ TO CO EKO!

Trzymaj obie nogi 
na pedałach 

i co najmniej jedną 
rękę na kierownicy

Bezpieczeństwo na drodze

Zawsze wyprzedzaj 
innych uczestników 

ruchu z ich lewej 
strony

Jadąc rowerem 
korzystaj z zestawu 

słuchawkowego 
do komórki

Zejdź z roweru
na przejściu dla 

pieszych bez 
specjalnego pasa

Dzieci do 10 roku życia mogą poruszać się rowerem tylko pod opieką dorosłych, 
nastolatkowie do 18 roku życia muszą posiadać kartę rowerową, natomiast pełnoletnich 

nie obowiązuje posiadanie karty rowerowej czy prawa jazdy
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No i mamy ostatni miesiąc roku 2019. Za kilka dni 
w gronie rodziny spędzimy Boże Narodzenie i nieco 
później, strzelającymi korkami szampana, powitamy 

Nowy Rok. To przed nami, a za nami też się działo.
11 listopada uczestniczyliśmy w obchodach Święta Nie-

podległości. Braliśmy udział w mszy za Ojczyznę i złożyli-
śmy kwiaty przy pomniku w parku J. Wojkiewicza w Tarno-
wie Podgórnym. Troje naszych zawodników pokonało trudną, 
pięciokilometrową trasę nordic walking w Baranowie, w ra-
mach Biegu Niepodległościowego organizowanego przez sto-
warzyszenie Tarnowo Biega. Liczna grupa naszych słuchaczy 
wysłuchała Koncertu Moniuszkowskiego w Centrum Kultury 
Przeźmierowo, a kilkoro z nas „Wyśpiewało wolność” w Pa-
łacu Jankowice.

Bieżący rok akademicki jest rokiem przygotowań do dzie-
sięciolecia UTW. W listopadzie powołaliśmy, składający się 
z dziesięciu osób, komitet obchodów, na czele którego stanęła 
Prezes Irena Szewczyk. Na spotkaniu organizacyjnym padło 
wiele ciekawych propozycji, które będą sukcesywnie realizo-
wane.

 29 listopada, w świetlicy wiejskiej w Lusowie odbyła się 
kolejna zabawa andrzejkowa. Andrzejki to miła impreza roz-
rywkowa, ale też integracyjna. Tym razem spotkaliśmy się 
jubileuszowo, bo po raz dziesiąty. Do tańca przygrywał DJ 
Wojtek, a muzyka, dobre jedzenie i humor sprawiły, że umó-
wiliśmy się na kolejne spotkanie za rok. 

16 grudnia zaśpiewamy nasze polskie kolędy i złożymy so-
bie życzenia podczas tradycyjnego spotkania opłatkowego.

12 stycznia, w ramach WOŚP, zapraszamy do Kącika Wę-
drującej Książki – to nasze stałe stoisko. Jeśli masz książki, 
w dobrym stanie, które chętnie zdejmiesz ze swojej bibliotecz-
nej półki, przynieś do biura lub bezpośrednio na stoisko, być 
może ktoś chętnie je przeczyta. W naszym kąciku można je 
również wymienić na inne. Zarząd udzieli zainteresowanym 
szczegółowych informacji. 

Można już trenować taneczne kroki i układy choreograficz-
ne w związku z zabawą karnawałową, która odbędzie się pią-
tek, w 31 stycznia.

DO SIEGO ROKU!

~ Maria Zgoła
Projekt współfinansowany ze środków  

Gminy Tarnowo Podgórne

~ stowarzyszenia

Kilkunastoosobowa grupa słuchaczy naszego UTW od-
wiedziła 11 listopada Muzeum Broni Pancernej w Po-
znaniu. Powstało ono w latach 1963-1964 na terenie 

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych na Golęcinie, 
obecnie przeniesione na ul. 3 Pułku Lotniczego. Nowa siedzi-
ba Muzeum została otwarta kilka tygodni temu i już cieszy się 
wielkim zainteresowaniem. 

Słuchacze UTW mieli okazję obejrzeć egzemplarze po-
jazdów pancernych, opancerzonych, transporterów oraz sa-
mochodów osobowych, którymi przemieszczali się przed-
stawiciele najwyższych władz państwowych, jak również 
egzemplarzy uzbrojenia. Należy podkreślić, że większość 
pojazdów jest mobilnych i porusza się przy pomocy własne-
go napędu. Sprawność sprzętu należy zawdzięczać niesa-
mowitej pasji i zaangażowaniu dyr. Muzeum ppłk. Tomasza 
Ogrodniczuka, który odnalazł niektóre egzemplarze na tere-
nie odległych miejsc w Europie, bądź też wręcz wydobywał je 
z bagien, gdzie przetrwały od czasów II Wojny Światowej na 
głębokości kilku metrów. 

Święta tuż, tuż

Wizyta w Muzeum

Grupa miała okazję spotkać się osobiście z tym niesamowi-
tym żołnierzem, który serdecznie zaprosił nas na kolejne wi-
zyty.

~ Franciszek Jakóbiec 
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~ stowarzyszenia

16 listopada w Tarnowie Podgórnym odbyła się XIV 
edycja zawodów o Puchar Przechodni Prezesa 
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. 

Zawody otworzył Prezes Okręgu Szamotulskiego Lech Or-
lik. Do rywalizacji stanęli członkowie bractw z Żor, Wronek, 
Czarnkowa, Szamotuł, Grodu Przemysława, Sierakowa, Opa-
lenica, Poznań 1253, Bractwo Poznańskie, Lubonia. 

Po zaciętej walce puchar zdobył brat Zbigniew Winiatorski, 
KBS Żory, II – brat Grzegorz Jaskuła KBS Sieraków, III – brat 
Paweł Przychodniak KBS Czarnków, zwycięzcy i pokonanym 
składam serdeczne gratulacje.

Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne zdobył brat Grze-
gorz Jaskuła, KBS Sieraków, II – brat Jerzy Pawlak, KBS 
Wronki, III – brat Wiesław Cichy, KBS Tarnowo Podgórne. 

Tarcza Pistoletowa: I miejsce brat Grzegorz Jaskuła, II – 
Krzysztof Cieślik, KBS Tarnowo Podgórne, III – siostra Mo-
nika Wieczorek, KBS Opalenica. 

Tarcza chybił-trafił: I miejsce Sebastian Mikołajczak, II – 
brat Marian Herrmann, KBS Sieraków, III – brat Zbigniew 
Winiatorski, KBS Żory. 

Karabinek Pneumatyczny kategoria dzieci: Julia Wieczorek, 
Grzegorz Huterniak, Dominik Wieczorek, Piotr Kubiak, Wiktor 
Bartczak, Zosia Bartczak, Wiktora Kubiak i Dorota Huterniak. 

Kura zestrzelił brat Wiesław Cichy, II – brat Roman Wie-
czorek KBS Opalenica, III – brat Jerzy Pawlak. Dodatkową 
super nagrodę losowaną wśród wszystkich strzelających o pu-
char Prezesa Zjednoczenia KBS RP odebrał Czesław Kuchar-
ski KBS Sieraków, który wrócił do domu nowym rowerem. 
Gratulujemy! 

Kolejne zawody odbędą się za rok. Już teraz wszystkich 
chętnych serdecznie zapraszamy.

W dniach 22-24 listopada członkowie bractwa wraz z sym-
patykami wybrali się do Grzybowa. 

Nazwa miejscowości sugeruje wyjazd na ,,grzybobranie”, 
ale grzybków nie znaleźliśmy. Za to czas mile upłynął nam na 
spacerach piaszczystą plażą brzegiem morza i wspólną zaba-
wą w pensjonacie Pauzylion. Grzybki były serwowane z rybką 
na obiad. 

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

Z brackim pozdrowieniem 
~ Prezes Stanisław Bączyk

Projekt współfinansowany ze środków  
Gminy Tarnowo Podgórne

Wiadomości brackie

28 grudnia 2019, godz. 18.00
Centrum Kultury Przeźmierowo
Obowiązują bezpłatne wejściówki 
do odebrania do 20 grudnia w CKP
i u Sołtysa tel. 508 355 505

Koncert na zakończenie roku
Rada Sołecka swoim mieszkańcom

Jan Adamczewski 
Kwartet

Jan 
Adamczewski 
saksofony

Jacek 
Szwaj
fortepian

Bartek 
Pietsch 
git. bas.

Waldemar 
Franczyk
perkusja

Lew już zimy się nie boi
Lew w Parku Wojkiewicza w Tarnowie Podgórnym jest już 

gotowy na zimowy chłód. W ubraniu go w czerwoną czapkę i 
szalik pomogli strażacy z OSP Lusowo i Katarzyna Pawłow-
ska – dziękujemy! ~ ARz
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Mimo iż listopad kojarzy nam się głównie z krótkimi, 
dniami, deszczem i jesienną nostalgią, to w tarnow-
skim chórze te listopadowe szarości miały w sobie 

wiele odcieni. Nie było w nich na pewno smutku i monotonii.
11 listopada Koło Śpiewu zaśpiewało tradycyjnie już pod-

czas mszy św. z okazji rocznicy Święta Niepodległości, pre-
zentując nie tylko pieśni sakralne, ale również o charakterze 
patriotycznym.

Jak wiadomo, obchodzimy właśnie Rok Moniuszkowski, 
na pamiątkę dwusetnej rocznicy urodzin „ojca polskiej ope-
ry narodowej”. Z tej okazji rozlegają się nawoływania, by le-
piej poznać twórczość kompozytora, który głównie kojarzy się 
z operami „Straszny Dwór” i „Halka”. Okazuje się, że w jego 
dorobku, poza tymi najbardziej znanymi, znajduje się również 
ponad 300 pieśni, kilka kolejnych oper, muzyka teatralna i ba-
letowa oraz religijna.

W takim też duchu Polski Związek Chórów i Orkiestr Od-
dział Wielkopolski „Macierz” zorganizował 16 listopada 
„Spotkanie z muzyką chóralną”. Koncert odbył się w Auli 
Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej w Poznaniu, a wystąpi-
ły chóry z Wielkopolski. Posłuchać było można m.in. chóru 
Męskiego „Arion” z Poznania, „Dzwonu” z Gniezna, „Colle-
gium Posnaniense” z Poznania „Bard” z Lubonia, „Cantabile” 
z Zagórowa, Śremskiego Stowarzyszenia Śpiewaczego im St. 
Moniuszki”, Koła Śpiewackiego „Lira” z Pniew, Poznańskie-
go Chóru Nauczycieli im I. J. Paderewskiego, no i oczywi-
ście naszego Koła Śpiewu z Tarnowa Podgórnego. Spotkanie 
rozpoczęła Orkiestra „Vivati” z Sierakowa. Każdy z zespołów 
miał w swoim repertuarze utwór St. Moniuszki. Na zakończe-
nie wszystkie połączone chóry wykonały wspólnie dwie pieśni 
mistrza „Przylecieli sokołowie” oraz „Postój piękna gołąbecz-
ko”. Każdy uczestnik spotkania otrzymał dyplom i pamiątko-
wą statuetkę.

17 listopada Chór Męski – Towarzystwo Śpiewacze 
„Dzwon” z Gniezna świętował swój jubileusz: 155-lecie dzia-

łalności. Z tej okazji w ramach XXVII Gnieźnieńskich Spo-
tkań Chóralnych „Stąd nasz ród” w murach Archikatedry od-
były się koncerty chórów oraz długoletniego jubilata. Na tę 
uroczystość zostało zaproszone również Koło Śpiewu.

Organizatorzy na tegoroczną odsłonę koncertów oprócz 
chóru z Tarnowa zaprosili też zespoły: Chór Żeński Sonata 
z Powidza oraz Chór św. Ojca Pio z gnieźnieńskiej Fary. Jako 
ostatni wystąpił Chór Męski „Dzwon”. Usłyszeliśmy wiele 
pieśni sakralnych, ale też patriotycznych. Po zakończonych 
występach, życzeniach dla jubilatów i wręczeniu nagród na-
stąpiła druga część świętowania. Wszystkie chóry zostały za-
proszone na poczęstunek i biesiadę. Były śpiewy, wspólne za-
bawy i tańce.

Teraz chór przygotowuje się do występów kolędowych. 
Chórzyści odświeżają kolędy i pastorałki, a także uczą się 
nowych utworów. Pierwszy występ tradycyjnie odbędzie się  
26 grudnia podczas mszy św. o 12.00 w tarnowskim koście-
le. Serdecznie zapraszamy nie tylko na występy, ale również 
na próby, które odbywają się w każdy poniedziałek i piątek 
w godzinach 19.00-21.00 

 Cześć Pieśni
~ Dorota Zygmańska

Chóralne wieści

Listopadowe występy

~ stowarzyszenia

5 grudnia w świetlicy wiejskiej w Wysogotowie odby-
ły się warsztaty mikołajkowe pod kierownictwem Ani 
Kolasińskiej. Dzieci wykonały prześliczne aniołki oraz 

kolorowy, długi łańcuch, którym ustroiliśmy salę. Spotkanie 
przebiegło w miłej świątecznej atmosferze z pierniczkami 
oraz świąteczną muzyką w tle. Na koniec wspólnie ubraliśmy 
choinkę, a dzieci w podziękowaniu za zaangażowanie dostały 
Mikołaja. Serdecznie dziękujemy za mile spędzony wspólnie 
czas i zachęcamy do udziału w kolejnych wydarzeniach.

~ sołtys Agnieszka Mitoraj

Mikołajki 
w Wysogotowie
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Projekt Zgrana Gmina Tarnowo – FYRTEL GIER jest 
otwarty dla każdego!!! Zachęcamy do wspólnego gra-
nia w planszówki! Początkujących i zaawansowanych! 

Małych i dużych!
Zapraszamy w każdy co drugi piątek w 2020 r. między go-

dzinami 18.00 a 1.00 do świetlicy wiejskiej w Baranowie przy 
ulicy Spokojnej 2B! 

Do dyspozycji mamy przeróżne tytuły, od bardzo prostych 
którymi zachęcamy nowych uczestników po bardziej skom-
plikowane. Możemy również Wam doradzić w temacie nowi-
nek na rynku, komentarzy i opinii, najkorzystniejszego sklepu, 
a także doradzić jaki tytuł kupić na prezent dla bliskiej osoby. 
Bez problemu możemy wytłumaczyć zasady większości tytu-
łów i pomóc szybko wystartować i się dobrze bawić. Wstęp 
jest DARMOWY, jedyne co każdy powinien przynieść to do-
bry nastrój.

Naszą intencją jest pokazanie różnorodności gier planszo-
wych, które dzisiaj nie wyglądają już tak samo, to nie tyl-
ko rzut kostką i ruch pionkiem. Zapraszamy do poznania 
tego nowego świata. Warto spróbować, aby się przekonać. 
Projekt jest realizowany przy udziale i współfinansowany 
przez naszą Gminę Tarnowo Podgórne, a także przy dużym 
wsparciu Sołtysa Baranowa Mieczysława Paczkowskiego 
oraz Zbyszka Łakomego. Bardzo im z tego miejsca dziękuje-

my, gdyż bez ich dobrych intencji i cierpliwości nie mogliby-
śmy prowadzić naszych spotkań kolejny czwarty już rok. Za-
praszamy wszystkich zainteresowanych!

~ Fundacja Free Time

P.S. Dla chcących się bardziej wtajemniczyć serdecznie za-
praszamy do grupy na FB, na której omawiamy kolejne spo-
tkanie i sprawy z nim związane. Przy tej okazji jest możliwość 
rozmowy tematycznej o grach planszowych.

Zgrana Gmina Tarnowo – Fyrtel Gier

Wieści wędkarskie
Sezon 2019 zwieńczyły zawody w rywalizacji o Puchar 

Niepodległości, które odbyły się 10 listopada na Sta-
wach w Baranowie. Łącznie wzięło udział około 30 za-

wodników. Podium przedstawiało się następująco: I miejsce 
– Piotr Lima, II miejsce – Franciszek Grupiński, III – Piotr 
Michalski

Puchar w rywalizacji o największą rybę trafił do Macieja 
Bączyka.

Zarząd Koła PZW 132 zaprasza Członków Koła na zebranie 
sprawozdawcze w dniu 19 stycznia w sali GKS na terenie bo-
iska przy ul. 23 Października 34 o godz.10.00.

Rok 2019 dla Koła PZW 132 Tarnowo Podgórne minął nie 
tylko na organizacji 17 imprez wędkarskich skierowanych 
zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych, ale także 
na wyjazdach, gdzie Koło mogło reprezentować naszą Gmi-
nę poza jej obszarem. Był to czas, gdzie zdrowa rywalizacja 
wraz z pozytywną atmosferą i dobrą zabawą przyczyniły się 
do tego, że każde zawody były niepowtarzalne.

Z tego miejsca serdecznie zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych wędkarstwem już od stycznia w każdy wtorek 
w godz. 18.00 – 20.00 do siedziby Koła mieszczącej się przy 
ul. Sportowej 1 (parter, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Sa-
luber).

Projekt współfinansowany jest przez Gminę Tarnowo Pod-
górne.

 Z wędkarskimi pozdrowieniami
~ Tomasz Braniewicz

Prezes Koła PZW 132 Tarnowo Podgórne
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Nauczyciele i uczniowie Samorządowej Szkoły Mu-
zycznej w Tarnowie Podgórnym z siedzibą w Pała-
cu Jankowice zagrali dla członków i podopiecznych 

Stowarzyszenia TARSON w sobotę, 16 listopada, koncert 
„W muzycznym kręgu”. Wystąpiło w nim osiemnaścioro mło-
dych muzyków. 

Bardzo dziękujemy wschodzącym gwizdom za popis gry na 
wielu instrumentach a nauczycielom – dyrektor Marzenie Ło-
pińskiej, Pawłowi Joksowi i Pawłowi Rosie – za przygotowa-
nie i poprowadzenie koncertu. Było to dla nas i naszych pod-
opiecznych wyjątkowe wydarzenie. Dla wielu jest to jedyna 
okazja obcowania z żywą muzyką. Jak zauważyliśmy, było to 
też cenne przeżycie dla uczniów szkoły muzycznej, gdyż mie-

W muzycznym kręgu

li okazję wystąpić przed prawdziwa publicznością, która nie 
szczędziła braw. 

Po przeżyciach duchowych w sali koncertowej Pałacu, było 
też coś dla ciała w pałacowej kawiarni - okazjonalny tort i spo-
tkanie towarzyskie.

Pozostajemy z nadzieją, że to kulturalne wydarzenie wpisze 
się na stałe i w przyszłym roku spotkamy się już na III Koncer-
cie „W muzycznym kręgu”.

~ Kazimierz Szulc

28 listopada Stowarzyszenie ROKTAR we współpra-
cy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II 
w Tarnowie Podgórnym, pod patronatem Wójta 

Tarnowa Podgórnego i przy wsparciu Wójta Rokietnicy, zor-
ganizowało IX Jesienny Turniej Bocci. 

Do Tarnowa Podgórnego przyjechało 10 organizacji – w su-
mie 19 drużyn, składających się z trzech lub czterech osób. 
Na płycie boiska pojawiali się kolejno reprezentanci Środo-
wiskowego Domu Samopomocy Domu Pomocy Maltańskiej 
w Puszczykowie i – po dwie drużyny – Tarnowskiego Stowa-
rzyszenia Osób Niepełnosprawnych TARSON, Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej (WTZ) przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” z Konarzewa, WTZ przy Sto-
warzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspól-
na Droga” z Lubonia, WTZ przy Goślińskim Stowarzysze-
niu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Murowana Goślina, 

Bocci integracyjnie po raz dziewiąty

WTZ przy Wielkopolskim Związku Inwalidów Narządu Ru-
chu z Owińsk, WTZ przy Stowarzyszeniu Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin „Amikus” z Poznania, WTZ przy 
Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski ze Swa-
rzędza oraz gospodarze: 2 drużyny ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym i 2 drużyny 
z WTZ przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin „ROKTAR” w Tarnowie Podgórnym. 

Mecze były rozgrywane równocześnie na czterech boiskach 
w systemie pucharowym. Ostatecznie na najwyższym stopniu 
podium stanęła drużyna II z WTZ „Promyk” w Konarzewie 
drugie miejsce zajęła drużyna II ze tarnowskiej Szkoły Podsta-
wowej, a trzecie drużyna I z WTZ „Promyk” w Konarzewie. 
Wszystkim gratulujemy determinacji i wytrwałości. Dziękuje-
my za sportowe emocje.  ~ ARz (na podst. FB WTZ ROKTAR)

Projekt współfinansowany ze środków  
Gminy Tarnowo Podgórne

fot. K. Szulc

W dobry nastrój zawodników i kibiców wprowadził występ artystyczny 
uczestników WTZ Roktar z Tarnowa Podgórnego. Fot. FB WTZ ROKTAR
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Z praktyki dietetyka

Jak nie przytyć w święta?
Okres od Wigilii do Nowego 

Roku to bardzoooo ciężki czas 
dla osób dbających o sylwetkę. 

Często przez prawie 2 tygodnie stół ugi-
na się od świąteczno-noworocznych po-
traw, które są wysokokaloryczne, tłuste, 
ciężkostrawne oraz zawierają duże ilości 
cukru. Posiłki te, zjedzone w nadmier-
nej ilości, będę odkładać się w „boczki”. 
Świąteczne biesiadowanie często kończy 
się również wzdęciami, bólami brzucha 
czy zgagą. Co zatem zrobić, aby waga po 
świętach nie pokazywała większej liczby 
kilogramów i by nie odczuć przykrych 
konsekwencji objadania się? Trzymaj się 
kilku prostych zasad!

Zaplanuj zakupy
Dokładnie przemyśl i zaplanuj jakie 

potrawy wytrawne i słodkie pojawią się 
na świątecznym stole. Napisz dokładną 
listę zakupów. Pamiętaj, żeby do sklepu 
iść najedzonym! To ustrzeże Cię przed 
zakupem niepotrzebnych produktów. 
Gdy jesteśmy głodni, kupujemy więcej. 

Próbuj nowe
Postaraj się by część potraw była tra-

dycyjna, a część w trochę odchudzonej 
wersji. np.:

- do sałatki jarzynowej zamiast trady-
cyjnego majonezu użyj odchudzonego, 

- zamiast cukru do ciasta/deserów/
kompotu użyj erytrolu (to zamiennik, 
który nie ma kalorii),

- pierogi można zrobić z mąki pełno-
ziarnistej, a nie zwykłej pszennej,

- warto spróbować ciast innych niż 
tradycyjne np. brownie z czerwonej fa-
soli, ciasto marchewkowe czy blondi 
z ciecierzycy,

- wprowadź na stół sałatkę z zielonych 
warzyw, będzie to lekka propozycja któ-
ra odciąży trochę układ pokarmowy,

- jeśli na Twoim świątecznym stole 
pojawiają się napoje gazowane to staraj 
się wybierać wersje „zero” – nie jest to 
najzdrowsza opcja do picia, ale chociaż 
tutaj nie będzie dodatkowych kalorii,

- staraj się, aby głównymi napojami 
w trakcie świąt były woda i herbaty bez 
cukru.

Zachowaj umiar
Nie najadaj się na zapas. Podczas bie-

siadowania trzymaj się zasady jednego 
talerza. Jest ona bardzo prosta. Podczas 
kolacji wigilijnej czy obiadu w 1 dzień 
świąt nałóż sobie wszystkie smakołyki 
na jakie masz ochotę, ale tak, aby zmie-
ściły się na jednym talerzu. Tym spo-
sobem spróbujesz wszystkiego, a unik-
niesz przejedzenia i nadmiernych ilości. 

Tu masz przykład:

Pamiętaj również, aby jeść powoli, 
bez pośpiechu. Wtedy łatwiej ocenisz 
czy już jesteś najedzony/a.

Wspomóż układ pokarmowy
W tym okresie warto pomóc organi-

zmowi w trawieniu tak dużej ilości po-
karmów. Pomoże to uniknąć wzdęć i bó-
lów brzucha. Z pomocą przyjdą woda 
i zioła. Majeranek, rozmaryn, kminek, 
pieprz czarny, liść laurowy, imbir, mię-
ta, melisa czy tymianek. Bardzo dobrze 
będą działać zarówno dodane do potraw, 
jak i w postaci naparów. 

Nie zapominaj również o piciu 1,5 l 
wody w ciągu dnia. 

Planuj posiłki
Dokładnie pomyśl jak wyglądają 

Twoje poszczególne dni w trakcie świąt 
i zaplanuj jakie zjesz posiłki. 24 grudnia 
obfita jest kolacja – tutaj nie musisz się 
ograniczać, jesz wszystko, oczywiście 
wg zasady jednego talerza. Zadbaj więc, 
aby tego dnia posiłki wcześniejsze takie 

jak śniadanie, II śniadanie, obiad były 
lżejsze i trochę mniejsze objętościowo.

Bądź aktywny 
Zadbaj o to, by podczas świąt nie za-

brakło Ci ruchu. Zabierz rodzinę na spa-
cer czy wspólne lepienie bałwana (jeśli 
pogoda dopisze). Każda forma ruchu 
jest bardzo wskazania w trakcie okresu 
o zwiększonej liczby okazji do jedzenia. 

Nie poddawaj się
Zaraz po światach warto żebyś się 

zważył (sam w domu lub wybierz się do 
dietetyka), by zweryfikować świąteczny 
czas biesiad. Wróć do zdrowych nawy-
ków żywieniowych.

ODCHUDZONY MAJONEZ
Składniki:
- 1 opakowanie serka wiejskiego
- 1 jajko
- 1 łyżka octu winnego
- 1 łyżka musztardy miodowej
- sól, pieprz – do smaku
Przygotowanie:
1. Jajko ugotuj na twardo.
2. Zmiksuj/zblenduj wszystkie składni-

ki razem, dopraw do smaku. 
3. Wykorzystuj zamiast tradycyjnego 

majonezu
 ~ mgr Aleksandra Kotlarz 

dietetyk kliniczny, www.prozdrawiam.pl

sernik

pierogi

ryba
po grecku

sałatka
jarzynowa

karp

śledzie

pierniki
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Czy byłaś/eś grzeczna/y w tym roku? Ładnie segregowa-
łaś/eś śmieci, nie inwestowałaś/eś w plastik i przesia-
dłaś/eś się do autobusu? Pamiętaj, że Mikołaj wszystko 

widzi! I na pewno ucieszy się, kiedy wraz z rodziną zadbacie 
o planetę również w tegoroczne Boże Narodzenie!

Na początku myślimy o wigilii. To jedyna taka kolacja w cią-
gu roku, ale pamiętajmy, że ważniejsze od tego, co na stole, 
jest to, kto przy nim siedzi. Co roku przygotowanie mnóstwa 
potraw spędza Ci sen z powiek, trzeba upiec jeszcze to, a ku-
pić jeszcze tamto. Wiem, że zabrzmi to kontrowersyjnie, ale 
co powiesz na minimalistyczną wigilię? Bez zawrotnych, nie-
przejadalnych ilości jedzenia. Chodzi głównie o to, by godziny 
gotowania karpia nie skończyły w koszu, bo wszyscy byli już 
zapełnieni makowcem. Marnowanie jedzenia to wielki świato-
wy problem, więc jeżeli jednak po wieczerzy zostanie Ci trochę 
pyszności, których nie zdołasz zjeść, zwyczajnie oddaj je bar-
dziej potrzebującym. Smakołyki możesz zostawić w jadłodziel-
ni. Jest to miejsce, gdzie możemy odłożyć nadmiar jedzenia, by 
ktoś w potrzebie mógł je zabrać. W Poznaniu takowa znajduje 
się np. na Rynku Wildeckim. Jeśli zaś chodzi o karpia, to najle-
piej wygląda pływając w jeziorku, a nie na talerzu ;-)

Dalej dekoracje. Najbardziej podstawowym elementem zdaje 
się choinka. Nie kupujmy sztucznej czy ciętej, najlepsza będzie 
taka w doniczce. Kiedy nie będziemy jej już chcieć w domu, 
zawsze można ją gdzieś posadzić. Słyszałam nawet o inicjaty-
wie wypożyczalni choinek, gdzie bierzemy drzewko tylko na 
okres świąteczny, a potem zwracamy, by zostało posadzone cze-
kając na następny rok. Kolejna rzecz – lampki. Rozumiem, że 
to ważny aspekt każdego wystroju, ale również okropny zjadacz 
prądu! Postarajmy się nie obwieszać całego domu iluminacjami 
świetlnymi, działającymi non-stop. Włączajmy lampki, tylko, 
kiedy jest to potrzebne, czyli nie na całą noc, kiedy śpimy.

Czas na chyba główny problem, czyli prezenty! Już dawno, 
wraz z komercjalizacją świąt, zatraciliśmy poczucie prawdziwej 
wartości Bożego Narodzenia. Czy dzieciaki w twoim domu też 
wyczekują jedynie momentu otrzymania kolorowych paczek? 
U mnie nawet takowego nie ma, bo łobuziaki od razu mkną pod 
choinkę! Po pierwsze, ważne jest co kupimy. Może w tym roku 
postawisz na coś praktycznego i ekologicznego? Zamiast kilku 
par skarpet czy piżamy złóżcie się z babcią na ciuszek fair trade, 
koniecznie z materiałów eko. Kolejny zestaw kosmetyków za-
mień na takie w stylu zero waste, w szkle lub puszce. Hydrolat, 
dobre mydło czy sojowa świeca zapachowa na pewno ucieszą nie 
tylko obdarowanego, ale i planetę! Tony zabawek, którymi obsy-
pywane są dzieci, pakowane są w plastik i same z niego są! Może 
twoja pociecha nie potrzebuje setnego samochodziku czy jedena-
stej lalki? Nie idź na łatwiznę, podaruj coś od serca, co zadowoli 
i będzie naprawdę dobre! Dobre dla wszystkich… Po drugie, co 
się tyczy pakowania (o zgrozo!) zrezygnujmy z tony ozdobnych 
papierów. Wykorzystajmy posiadane, użyjmy gazet czy szarego 
papieru. Torebki zachowujmy na kolejny raz. Ja zwykle delikat-
nie odpakowuje paczuszki, tak by nie uszkodzić papieru by mógł 
się jeszcze przydać.

Na koniec chciałabym życzyć Ci wszystkiego najlepszego z oka-
zji Bożego Narodzenia! Spędź ten wyjątkowy czas w rodzinnym 
gronie otoczona/ny ciepłem bliskich. Nie musisz kupować tony 
rzeczy, by umilić te chwile. Ciesz się tym co masz! ~ Zosia

Od wielu lat w medycynie wyko-
rzystywane są rożnego rodzaju 
lasery. W medycynie estetycz-

nej oraz kosmetologii znalazły zastoso-
wanie m. in. do poprawy kondycji skóry, 
spłycenia blizn oraz zminimalizowanie 
przebarwień. W celu uzyskania wyżej 
wymienianych efektów stosuje się laser 
frakcyjny CO2. 

Wszechstronność laserów daje możli-
wość zastosowania do różnych potrzeb. 
Na rynku dostępne są lasery do zamyka-
nia naczynek, usuwania tatuażu, w tym 
makijażu permanentnego, depilacji, usu-
wania zmian barwnikowych, znamion, 
włókniaków, redukcji rozstępów oraz 
blizn. Taka różnorodność pozwala indy-
widualnie dobrać urządzenie. Żaden la-
ser nie jest na tyle wielozadaniowy, aby 
mógłby być zastosowany do każdego pro-
blemu. Wyróżniamy wiele typów laserów 
oraz głowic zabiegowych. Laser frakcyj-
ny CO2 najczęściej stosuje się w celu po-

prawy owalu twarzy oraz jakości skóry 
i redukcji blizn. Urządzenie to znalazło 
także szerokie zastosowanie w chirurgii. 
Najczęściej do usuwania kłykcin kończy-
stych, kurzajek, znamion, włókniaków 
oraz brodawek łojotokowych.

Światło lasera to spójna wiązka o bar-
dzo małej rozdzielczości. Urządzenie 
emituje promieniowanie elektromagne-
tyczne, ultrafiolet lub podczerwień. La-
ser frakcyjny CO2 posiada niewidzialny 
dla ludzkiego oka promień, absorbowany 
przez wodę w skórze. Laser oddziałuje 
na wszystkie struktury skóry zawierają-
ce wodę. W zależności od ustawienia pa-
rametrów uzyskuje się odparowanie lub 
zwęglenie tkanek. 

Laser frakcyjny wykorzystywany 
w chirurgii wytwarza pojedyncza, skon-
centrowaną wiązką światła w celu cięcia 
skóry. Głowica frakcyjna oddziałuje na 
konkretne fragmenty skóry, wytwarza se-
kwencje wiązek światła. 

Laserem na piękność Wyróżniamy także typy lasera: abla-
cyjny i nieablacyjny. Ablacyjny uszka-
dza nie tylko głębsze warstwy skóry, ale 
także powierzchnie naskórka. Laser abla-
cyjny niesie lepsze efekty niż nieablacyj-
ny. Wiązka lasera frakcyjnego przenika 
w głąb skóry, gdzie dochodzi do gwał-
townego podgrzania wody w tkance, 
a następnie do jej odparowania. Dzięki 
zastosowaniu tej metody skóra zostaje 
wprowadzona w kontrolowany stan za-
palny w celu samoistnej odnowy komór-
kowej, stymulacji do produkcji włókien 
kolagenowych oraz elastyny. Po zabiegu 
efektem jest gładsza, bardziej elastycz-
na i równomierna skóra. Poprawiony 
jest owal twarzy oraz spłycają się drob-
ne zmarszczki. Proces przebudowy skó-
ry może potrwać nawet kilka tygodni 
lub miesięcy. Pierwsze efekty widoczne 
są od razu po wygojeniu naskórka, nato-
miast na końcowy efekt należy poczekać. 
Okres jesienno-zimowy jest idealnym 
momentem na wykonanie tego typu za-
biegu.  ~ Weronika Piętka

mgr kosmetologii, Dermatis 

EkoLogiczne Ho Ho Ho, czyli Boże Narodzenie z głową!
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Czy myślenie nie jest za bardzo przereklamowane? Czy 
warto tracić tyle życiowej energii i czasu na przedzie-
ranie się przez przeszkody, które piętrzy przed nami 

ewolucja i środowisko społeczne? Czy nie lepiej płynąć bez-
piecznie, przynajmniej do pewnego czasu, z prądem? Na to 
pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć sam. W odpowiedź 
należy wkalkulować cenę, bo nie ma nic za darmo. Na prze-
ciwnym biegunie do myślenia sytuuje się to, co E. Fromm na-
zywa „ucieczką od wolności”. I wbrew pozorom, za tę decyzję 
też trzeba zapłacić. Tyle, że jest to najczęściej płatność odro-
czona. Odroczona nieraz na kolejne pokolenia.

Jakie argumenty przemawiają na rzecz podjęcia wysiłku sa-
modzielnego, niezależnego myślenia? Są nimi:
•	 Polepszenie jakości życia 
•	 	Uzyskanie większej autonomii i samodzielności w podej-

mowaniu życiowych decyzji 
•	 	Zwiększenie możliwości wykorzystania własnego poten-

cjału
•	 Poszerzenie zakresu świadomości 
•	 	Zapobieganie zmianom degeneracyjnym i zaburzeniom 

rozwoju mózgu

Psycholodzy od dawna nie mają wątpliwości co do tego, że 
jak myślimy tak żyjemy. Skoro filtrujemy informacje przez 
układ odniesienia zainstalowany nam przez innych, to w re-
zultacie nie my decydujemy o sposobie widzenia siebie i świa-
ta. Zdarza się, że to, co nam zainstalowano nie tylko tworzy 
fałszywy obraz, ale jest wręcz szkodliwe dla dobrego życia. 
Możliwości bycia szczęśliwym, spełnionym człowiekiem. 
Ktoś, kto słyszał od najmłodszych lat, że nie jest nic wart 
może na zawsze pogodzić się z negatywnym obrazem siebie. 
Ale może też podjąć wysiłek odnalezienia swoich mocnych 
stron, rozpoznania swojego potencjału. Zmienić stosunek do 
samego siebie. Podejmować nowe, ciekawe wyzwania i czer-
pać z nich satysfakcję, która wtórnie jeszcze bardziej utwier-
dzi go w poczuciu własnej wartości. Dotyczy to w mniejszym 
lub w większym stopniu nas wszystkich ponieważ żyjemy 
w kulturze krytyki, nagany, wytykania błędów, karania. Z tru-
dem przychodzi nam nagradzanie, komplementowanie, zachę-
canie. A to właśnie nagrody są skuteczniejsze od kar.

Osoby starsze doświadczają często lęków związanych ze 
stopniowym ograniczeniem sił witalnych. Pojawia się sakra-
mentalne pytanie: „kto się mną zaopiekuje”. Pytanie często za-
dawane na wyrost. Szukanie zapewnienia i dowodów na ich 
prawdziwość u dorosłych dzieci przywalonych własnymi pro-
blemami. W rezultacie rodzi to napięcie po obu stronach, po-
czucie dyskomfortu, które zwiększa poziom lęku seniora i na-

pędza nerwowe poszukiwanie pewności. A pewności nie ma 
nigdy. Należy inaczej zdefiniować problem i wynikające z nie-
go cele i zadania. Zamiast pytać „kto się mną zaopiekuje?”, 
postawić pytanie „co mam zrobić, żeby nie potrzebować opie-
ki?” . A jeżeli już, to jak najpóźniej. I nie zadręczać teraz sie-
bie i innych. Nie wymuszać, nie wywoływać poczucia winy. 
Już samo przedefiniowanie problemu spowoduje polepszenie 
samopoczucia i ukierunkuje zachowanie na zupełnie inne tory.

Zdolność do analitycznego oglądu rzeczywistości, umie-
jętność dokonywania krytycznej syntezy informacji stanowi 
skuteczną obronę przed manipulacją. I tą, z którą spotykamy 
się w życiu prywatnym i tą która stanowi stałą część życia 
społecznego i politycznego. Pozwoli nam ustrzec się kupowa-
nia „cudownych” garnków i pościeli. Bezkrytycznego łykania 
kiełbasy wyborczej. Kolejnych, z góry skazanych na niepowo-
dzenie, łzawych obietnic domowych tyranów. Poszerzyć pole 
własnej wolności. Zadbać o swoją podmiotowość i godność. 
Niezależnie od tego na jakim etapie życia się aktualnie znaj-
dujemy i jaka jest nasza sytuacja społeczna. Wszyscy możemy 
zrobić dla siebie coś dobrego od zaraz. Zacząć trzeba od kry-
tycznego myślenia. 

Prognozy, oparte na solidnych badaniach, zapowiadają 
szybkie i masowe wypieranie człowieka z rynku pracy przez 
roboty. Które już nie tylko nieporównanie szybciej przetwa-
rzają informacje, ale potrafią trafnie odczytywać emocje i re-
agować na nie asertywnie i empatycznie. Na razie człowiek 
ma przewagę nad maszynami na polu świadomości. Tyle, że ta 
zależy od biegłości w sztuce myślenia. 

Jak długo da się tę przewagę utrzymać? Rokowania nie są 
najlepsze. Nasze dzieci cechuje tak zwane płytkie przetwa-
rzanie informacji wynikające ze specyfiki mediów społecz-
nościowych. A to nie sprzyja rozwojowi świadomości. Wręcz 
przeciwnie. Ponadto alarmujące są wyniki badań dokumentu-
jące zaburzenia rozwoju mózgu spowodowane zbyt wczesnym 
i nadmiernym używaniem smartfonów przez dzieci.

Niechętny stosunek do myślenia przyspiesza zmiany auto-
destrukcyjne mózgów seniorów. W myśl prawa ”organ nie-
używany ulega zanikowi”. Zwiększa to prawdopodobieństwo 
bycia osobą zależną od cudzej opieki.

Znamy porzekadło „myślenie ma przyszłość”. Dzisiaj bar-
dziej aktualne wydaje się: bez myślenia człowiek nie ma 
przyszłości!

~ dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta

autorka książki …jak żyć, jak…? PRZEPIS na CZŁOWIEKA
redaktorka ogólnopolskiego miesięcznika GAZETA SENIOR

Psychologia na co dzień

Dlaczego warto  
myśleć?
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Oprócz tego, że mamy spożywczy, 
mięsny i zoologiczny, mamy też 
basen, gitarę, tańce, akrobatykę 

i jak to na wsi, mamy też pełno zwierząt. 
Gdzie się nie odwrócisz tam szczeka lub 
miauczy. Beczy, muczy albo rży już nie, 
bo nie mamy owiec, krów ani koni. Cho-
ciaż na krowy możemy pojechać do są-
siedniej wsi, gdzie są też i kozy. Dzieci 
są zachwycone tą mnogością zwierząt, 
a ja staram się od nich uczyć, więc też 
się zachwycam. Psy znamy już wszyst-
kie i wiemy, gdzie trzeba zatykać uszy, 
a gdzie nie. Już się ich nie boimy, bo 
nawet te groźne mówią nam, po prostu 
dzień dobry i że chciałyby pójść z nami 
na spacer. Koty trochę pomruczą, ale 
zwykle uciekają, co mimo wszystko też 
może sprawić frajdę. Wracamy z gitary, 
basenu, akrobatyki czy innego takiego 
i cały czas coś się dzieje.

Jest też parę miejsc, gdzie niby nic się 
nie dzieje, ale tak naprawdę dzieje się 
bardzo dużo. Może nawet najwięcej. I co 
ciekawe poniżej poziomu chodnika. Zna-
my już te miejsca i z daleka przyspiesza-
my, żeby zobaczyć, co słychać. Ale wła-
ściwie, mierząc naszą miarą, to nic nie 
słychać, bo przecież ryby głosu nie mają, 
podobnie jak nie miały go kiedyś dzieci. 
Jednak patrząc na to, że dzieci zdobyły 
już prawo do odzywania się, to myślę, że 
głos ryb jest już tylko kwestią czasu i kie-
dyś go usłyszymy.

Bo ryby właśnie wzbudzają w nas naj-
większe emocje. Może dlatego, że z da-
leka ich nie widać i nie słychać, a żeby 
je zobaczyć, to trzeba podejść blisko 
i najczęściej jeszcze dodatkowo wejść na 
płot, bo z góry lepsza perspektywa.

Początkowo nie lubiłem tych wizyt 
i jak tylko mogłem odwracałem uwagę 
Lili i Tytusa od miejsc, w których trze-
ba było godzinami stać i przyglądać się 
wodzie, ale z czasem stałem się bardziej 
cierpliwy i odkryłem nawet przyjemność, 
a później i wymierne korzyści wynikają-
ce z tego wydawałoby się gapiostwa.

Nie trzeba być ichtiologiem, żeby wie-
dzieć jakie ryby pływają w tych obserwo-
wanych przez nas bajorkach, ale ja nawet 
nie jestem tym – nie trzeba być ichtiolo-
giem i wiem jedynie tyle, że nie ma tam 
głębinowej maszkary, skrzydlicy czy mu-
reny. Rozpoznałem tylko karpia, ale sam 
nie wiem czy przez tradycję świątecz-
ną, czy dlatego, że w szkole uczyli mnie 
o posocznicy krwotocznej karpi. To jed-

nak nie ma znaczenia, ponieważ lubimy 
wszystkie ryby i wszystkie nam się podo-
bają. Ale i tak zawsze szukamy tej jednej, 
jedynej, złotej rybki, która jest przedmio-
tem marzeń i upostaciowieniem dżina 
spełniającego nasze zachcianki.

I ja tej złotej rybki przez tyle lat nie 
mogłem znaleźć, chociaż podobnie jak 
wszyscy szukałem intensywnie, Aż tu na-
gle, w drodze z gitary czy też basenu, za-
trzymaliśmy się przy naszym ulubionym 
stawku. Patrzyliśmy w głębinę, gdy nagle 
Lila krzyknęła: Jest, jest. Widzę ją, widzę 
złotą rybkę. Hurra!!!

Patrzyliśmy z Tytusem w wodę i pró-
bowaliśmy, spośród wielu ryb wyłowić tą 
właściwą. Tytus niezbyt pewnie, ale po-
twierdził słowa Lili mówiąc, że też widzi. 
Ja postanowiłem nie kłamać i powiedzia-
łem, że nie widzę, ale im wierzę.

I w ten sposób Lila znalazła coś, cze-
go większość szuka przez całe życie. Ale 
nic dziwnego, że to ona, bo przecież ma 
dopiero pięć lat. Teraz nasza rola pole-
ga na tym, żeby jej pomóc, aby tego nie 
straciła, bo po co ma później szukać jesz-
cze raz. Póki co mamy złotą rybkę, która 
spełnia nasze życzenia. To znaczy życze-
nia Lili, bo reszta wiezie się na gapę.

Ale o co chodzi?
Chodzi o to, że mamy fajnego sąsiada. 

I ten sąsiad pozwala nam tak skakać od 
czasu do czasu po swoim płocie. Które-
goś dnia, widząc nas zachwycających się 
jego stawem i rybami, wyszedł, aby jesz-
cze bardziej uatrakcyjnić nam tą wizytę. 
A ponieważ wszędzie gdzie są zwierzęta, 
atrakcją jest ich karmienie, on postanowił 
zrobić to samo.

Normalnie wszystkie rybki pływają le-
niwie, spokojnie i najczęściej kryją się po 
kątach tak, że trzeba wytężać wzrok, by 
je zobaczyć. Kiedy jednak sąsiad wycho-
dzi z domu wszystkie rybki wypływają 
ze swoich kryjówek i skupiają się wokół 
jednego miejsca swojego bajorka czeka-
jąc na smakołyki, które niechybnie zaraz 
dostaną. Gdyby miały ogony na pew-
no by nimi merdały, a że nie mają ogo-
nów to merdają płetwami. Nie ma jednak 
pewności czy nimi merdają z radości, czy 
poruszają, żeby pływać, ale przyjmijmy, 
że robią to z radości. Bo jak sąsiad wy-
chodzi, to na pewno będzie jakaś niespo-
dzianka.

Lila i Tytus skaczą po płocie, ciesząc 
się tą radością rybek. Sąsiad otwiera wo-
rek z niespodziankami i wkłada do nie-

go rękę. Napięcie rośnie, a Lila i Tytus 
z niecierpliwością czekają na to co się 
teraz stanie. Ja też czekam. Ryby szale-
ją podpływając do powierzchni wody, 
a niektóre nawet wyskakują z niej. Spo-
dziewamy się więc, że kiedy sąsiad wyj-
mie rękę z worka i wrzuci do wody to, 
co będzie trzymał w garści, nastąpi wal-
ka na śmierć i życie, niczym w filmie 
o piraniach. Tymczasem, kiedy sąsiado-
we smakołyki, jeden po drugim wpadają 
do wody dzieje się coś dziwnego. Kotłu-
jące się do tej pory ryby odpływają jedna 
po drugiej wracając do swoich kryjówek. 
Znikają nam z oczu nawet szybciej niż 
się pojawiły. Zakończenie przedstawie-
nia jest zaskakujące, więc efekt jest po-
dwójny.

Jak wyjaśnił sąsiad dzieje się tak dlate-
go, że ryby nie lubią tej karmy. A na pyta-
nie dlaczego więc nie da im takiej, którą 
lubią, odpowiedział, że kupił kiedyś duży 
worek i teraz szkoda wyrzucać, co jest lo-
giczne i słuszne. Ryby pewnie wiedzą, że 
każdy worek ma swoje dno i za każdym 
razem wypływają z nadzieją, że to już.

Odjeżdżamy życząc rybkom, żeby ten 
worek nie miał podwójnego dna, albo 
szybko przyszła zima i kiedy wiosną wy-
płyną znowu na powierzchnię, karma 
ze znienawidzonego worka spleśnieje 
i zostanie zastąpiona jakąś nową niespo-
dzianką.

Nie wiem czy Lila i Tytus mają świa-
domość, że w ich domu w takiej sytuacji 
oni dostają coś co im smakuje, a resztki, 
ogryzki i mało smakowite kąski zjada 
ukochany tatuś. Ogryzki z jabłek lubię, 
więc nie narzekam.

I teraz nasuwa się pytanie, dlaczego 
złota rybka spełnia marzenia wszystkich, 
a dla siebie nie potrafi wyczarować cze-
goś smakowitego? Czyżby wobec tego 
wszechmoc dżina nie była wszechmoc-
na?

A może jest tak, że właśnie ten duży 
worek znienawidzonej przez ryby kar-
my jest potwierdzeniem wszechmocy, 
bo złota rybka jest jedyną, która tą kar-
mę lubi.

W takim przypadku, życzymy rybkom, 
aby przestały liczyć na sąsiada i potrafiły 
dogadać się ze swoją złotą towarzyszką, 
bo może być tak, że nasz fajny sąsiad jest 
jedynie narzędziem w jej płetwach.

WESOŁYCH ŚWIĄT!
~ Paszczak

paszkosum@wp.pl

Rybka lubi pływać
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Gmina Tarnowo Podgórne w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy
Europejskich „Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę
w gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz
parkingami B&R” zrealizowała następujące działania:

- budowa drogi dla rowerów w Jankowicach na ul. Poznańskiej,

- budowa drogi dla rowerów w Lusówku na ul. Admiralskiej i Morskiej,

- budowa drogi dla rowerów w Przeźmierowie na ul. Wysogotowskiej,

- utworzenie punktów przesiadkowych B&R w Lusówku i Jankowicach,

- kampania informacyjna promująca transport publiczny i rowerowy.
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Polskie kolędy i pastorałki w wyjątkowym wykonaniu... 
Nietypowy, oryginalny skład, ciekawe aranżacje, szla-
chetne brzmienie… 

Brzmi interesująco? Zapraszamy do Pałacu Jankowice – to 
wszystko czeka na widzów koncertu, który w styczniu odbę-
dzie się w jego wnętrzach.

– Po powierzchni świątecznej codzienności pływa wiele ob-
razów, które niemal wrosły w nas, choć naszymi nie są. Chcemy 
sięgnąć głębiej, do korzeni, aby przywrócić tym wyjątkowym 
świętom ich nastrój i magię. Stworzyć przestrzeń, w której sta-
ją się one czasem powrotu do polskiej tradycji, do dzieciństwa, 
miejscem spotkań z drugim człowiekiem. Taka wspólna podróż 
może odbyć się tylko do obszarów, które wszyscy dobrze zna-
my, które są dla nas niezmiennie szczególne, czyli do polskiej 

kolędy i pastorałki. Wlałyśmy we wszystkie utwory prezento-
wane przez nas w programie „Kolęda jest kobietą” całą naszą 
pasję, radość i energię, które natychmiast udzielają się słucha-
czom – piszą Katarzyna Pakowska (wokal), Joanna Dudkow-
ska (gitara basowa), Aleksandra Awtuszewska (wiolonczela) 
i Małgorzata Koperska (perkusjonalia) – artystki, które tego 
dnia usłyszmy na scenie.

Do zobaczenia 19 stycznia o godz. 16.00 w Sali Koncer-
towej pałacu.

~ Tomasz Łozowicki 
Darmowe wejściówki będą dostępne od 7 stycznia w godzinach 

otwarcia pałacu. Regulamin dystrybucji wejściówek oraz szczegó-
łowe informacje dostępne są w biurze pałacu, na stronie: www.pa-
lacjankowice.pl oraz pod numerem telefonu: 61 10 10 400.

Słuch jest ważnym zmysłem, gdy zaczynają pojawiać się 
problemy ze słuchem, komfort życia zmienia się. Jak 
dbać o słuch by i w wieku senioralnym nam służył. Jak 

efektywnie rozwiązywać problemy z niedosłuchem. Zapra-
szamy wszystkich zainteresowanych tematyką niedosłuchu na 
spotkanie edukacyjne, które odbędzie się w Pałacu Jankowice 
20 stycznia o godzinie 17.00.

W czasie spotkania będą wykonywane:
• bezpłatne badania słuchu,
• bezpłatny przegląd aparatów słuchowych.
Współorganizatorem spotkania jest Centrum Medyczne 

„Med-Lux” w Przeźmierowie. Spotkanie ma charakter otwar-
ty i bezpłatny – zapraszamy. 

Na podstawie materiałów prasowych 
~ Ewa Jańczak 

Tarnowskie Centrum Senioralne – Pałac Jankowice 

Słuchaj – słyszysz ?
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~ pałac jankowice

Mamy dobre wieści dla miłośników poezji! W ramach 
organizowanego przez nas cyklu „AtmoSFERA PO-
EZJI” w styczniu spotkamy się dwukrotnie.

12 stycznia o godzinie 13.00, w ramach 28 Finału WOŚP, 
naszym gościem będzie Janusz Kruciński – jeden z czołowych 
artystów polskiej sceny musicalowej. W Jego interpretacji 
usłyszmy teksty takich artystów jak m.in.: Ludwik Jerzy Kern, 
Jan Brzechwa, Mikołaj Rej, Konstanty Ildefons Gałczyński 
i Andrzej Waligórski. Towarzyszył mu będzie pianista – Grze-
gorz Tomkowski.

Z kolei w ostatnią niedzielę, 26 stycznia o godzinie 13.00, 
spotkamy się z Mieczysławem Hryniewiczem, który przy-
bliży słuchaczom polską poezję żydowską XIX wieku autor-
stwa m.in. Karola Dresdnera, Jakuba Rotwanda, Adolfa Jaku-

ba Cohna, Judy (Juliana) Klaczko i Aleksandra Kraushara. Na 
wiolonczeli zagra Marcin Baranowski – artysta Orkiestry Te-
atru Muzycznego w Poznaniu.

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

Darmowe wejściówki są dostępne kolejno od 2 i 13 stycz-
nia w godzinach otwarcia pałacu. Regulamin dystrybucji wej-
ściówek oraz szczegółowe informacje dostępne są w biurze 
pałacu, na stronie: www.palacjankowice.pl oraz pod numerem 
telefonu: 61 10 10 400.

~ Tomasz Łozowicki (na podstawie materiałów prasowych)

Poetycki styczeń

Rok 2020 rozpoczniemy koncertem kolędowym w wyko-
naniu Lidii Leitgeber, która 5 stycznia o godz. 16.00 
przywróci w Pałacu Jankowice świąteczny nastrój. 

Wesoła, spontaniczna i pięknie w kosmos zaplątana. Można 
by rzec człowiek orkiestra. Muzyki uczyła się w studium pio-
senkarskim im. Czesława Niemena w Poznaniu. Inspiracje mu-
zyczne czerpie z muzyki minionych epok (jazz, rythm’blues, 
swing, soul, polska muzyka międzywojenna). Stworzyła wła-
sny, artystyczny projekt muzyczny pod nazwą Acoustic Lee.

W roli piosenkarki brała udział w telewizyjnej produkcji „Zo-
stań Gwiazdą Kabaretu”, realizowanej przez TVP Poznań. W roli 
aktorki oraz piosenkarki brała udział w spektaklu „Koncert je-
sienny na dwa świerszcze” w poznańskiej Scenie na Piętrze. 

Obecnie śpiewa w poznańskiej kapeli HOT LIPS w amery-
kańskiej stylistyce bluesowo, boogie woogie rock’n roll-owej 
jako jedna z trzech energicznych pin up-girls.

Współtworzy również projekt muzyczny Lee Ensamble, w któ-
rym łączy brzmienie współczesnych utworów ze smooth jazzową 
stylistyką, w nowych aranżacjach stworzonych przez poznańskie-
go kompozytora oraz aranżera Jana Zeylanda. Projekt ten to jazz 
w najpiękniejszym i najprzyjemniejszym wydaniu, zagrany przez 
ścisłą czołówkę najlepszych poznańskich muzyków. 

Lidia Leitgeber jest autorką, producentem wykonawczym 
oraz wokalistką projektu muzycznego „Poznanianki” zrealizo-

wanego w ramach Jubileuszu 95-lecia Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich.

Podczas styczniowego koncertu w Pałacu Jankowice usły-
szymy kolędy i pastorałki w jazzowych aranżacjach przy 
akompaniamencie Sławomira Sikory. Serdecznie zapraszamy!

~ Pałac Jankowice 
Bezpłatne wejściówki będą dostępne od 16 grudnia 2019 w 

godzinach otwarcia pałacu. Regulamin dystrybucji wejśció-
wek oraz szczegółowe informacje dostępne są w biurze pa-
łacu, na stronie: www.palacjankowice.pl oraz pod numerem 
telefonu: 61 10 10 400.

Zimowy, swingowy wieczór

Mieczysław  
Hryniewicz

 Janusz  
Kruciński
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~ pałac jankowice

Bliskość i wspólne działanie Dziadków i Wnucząt – to 
nasza propozycja na sobotnie popołudnie 25 stycznia  
z Pałacem Jankowice z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Czym najlepiej wiązać międzypokoleniowe więzi?
Co myślicie o sznurkach ? 
Sznurki w różnej postaci stały się motywem przewodnim 

wystawy oraz spotkania z baśnią, bajką, legendą. Zapraszamy 
Was w zachwycający świat sznurkowych inspiracji.

O godzinie 15.00 zapraszamy na wernisaż wystawy „Sznur-
kowe sny”. Zostaną zaprezentowane łapacze snów w rozmia-
rach mikro i XXL autorstwa Seniorów z Tarnowskiego Cen-
trum Senioralnego. 

Piękne dzieła, misternie wykonane, przywodzą wspomnie-
nia szydełkowych prac lecz w zupełnie nowej odsłonie i inter-
pretacji. Prace powstały podczas realizacji autorskiego projek-
tu „Przestrzeń spotkania – twórczość wrażliwość”. Wybrane 
łapacze zostaną przekazane dla podopiecznych – Seniorów za-
leżnych z Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu. 

Od godziny 15.30 w świat „Sznurkowych Opowieści” za-
bierze nas bajarka Xenia Starzyńska.

Będą to powieści przeplatane działaniami warsztatowymi.
– Są na świecie miejsca, w których ludzie od pokoleń uczą 

się zaklinać sznurek, by to on opowiadał im opowieści. Nie-
zwykłe opowieści. Opowieści, które można zobaczyć. Sznurko-
we Opowieści. Figur sznurkowych uczą swoje dzieci i wnuki 
rodzice i dziadkowie w Afryce, Australii, na wyspach Oceanii. 
Ale zabawy ze sznurkiem to nie tylko sposób spędzania wolne-
go czasu i ćwiczenie zręczności palców. U Indian Ameryki Pół-
nocnej i Inuitów z Grenlandii i Alaski konstruowanie sznurko-
wych figur to sposób na przekazywanie wiedzy o świecie oraz 
częsty element rytuałów – mówi bajarka Xenia Starzyńska. 

Serdecznie zapraszamy Babcie, Dziadków z Wnukami, 
chętnych Seniorów.

Darmowe wejściówki będą dostępne od 13 stycznia w go-
dzinach otwarcia Pałacu. Regulamin dystrybucji wejściówek 
oraz szczegółowe informacje dostępne są w biurze Pałaco-
wym, na stronie: www.palacjankowice.pl oraz pod numerem 
telefonu: 61 10 10 400 

~ Ewa Jańczak, Na podstawie materiałów prasowych 
Tarnowskie Centrum Senioralne – Pałac Jankowice 

Sznurkowe opowieści zwiążą nas 
międzypokoleniowo

Za oknami jesienno-zimowo, szyb-
ko robi się ciemno, dlatego każ-
dy z nas powinien nosić elementy 

odblaskowe. Przede wszystkim dla wła-
snego bezpieczeństwa. 

Jeśli zatem jesteś mieszkańcem Gmi-
ny Tarnowo Podgórne i posiadasz Kar-
tę Mieszkańca, to zgłoś się do Wydziału 
Obsługi Klienta i Informacji Publicz-
nej Urzędu Gminy (Tarnowo Podgórne, 
ul. Poznańska 115, budynek A oraz C), 
bądź do Filii Urzędu w Przeźmierowie 
(ul. Rynkowa 75C) lub do biura Pałacu 
Jankowice – odbierz odblask i bądź wi-
doczny!

~ ARz

Dzieci (i dorośli) świecą przykładem
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Warto czytać, czytanie nie szkodzi, wręcz przeciwnie – po-

szerza wiedzę.

Laureatką Literackiej Nagrody Nobla w tym roku 
(najważniejszej, prestiżowej nagrody literackiej na 
świecie) za rok 2018 została Olga Tokarczuk. To trze-

ci Nobel w dziedzinie literatury dla polskich autorów w ostat-
nich 40 latach. W 1980 r. otrzymał ją Czesław Miłosz, w 1996 
r. – Wisława Szymborska, a w 2019 – Olga Tokarczuk. Dwie 
polskie autorki, dwie kobiety, to duży sukces kobiet, ponieważ 
w historii tej nagrody w dziedzinie literatury wyróżniono tyl-
ko (a może aż!) 15 kobiet. Uroczyste wręczenie nagród, cere-
monia rozdania wyróżnień, odbędzie się 10 grudnia w Sztok-
holmie, w rocznicę śmierci fundatora nagrody Alfreda Nobla. 
Laureatka odbierze nagrodę z rąk króla Szwecji Karola XVI 
Gustawa.

Zgodnie z ostatnim hasłem naszej Bibioteki – Wszyscy 
czytamy książki Olgi Tokarczuk, zachęcamy do zapoznania 
i przeczytania chociaż jednej książki noblistki. Olga Tokar-
czuk zdobywa od lat coraz większą popularność na świecie 
i jest tam doceniana. Od dawna była jedną z najważniejszych 

polskich pisarek, teraz jest jedną z najbardziej poczytnych. 
Książki Olgi Tokarczuk przetłumaczono na ponad 30 języków. 
W 2018 r. została wyróżniona Man Booker International Prize 
za powieść „Bieguni”.

Była pierwszą polskojęzyczną pisarką, która zdobyła tę pre-
stiżową nagrodę. Otrzymała również nominacje do amery-
kańskiej nagrody National Book Award. To pisarka ceniona 
zarówno przez krytyków jak i przez czytelników. Zadebiuto-
wała w 1979 r., a jej wielkim sukcesem była jej trzecia po-
wieść „Prawiek i inne czasy” z 1996 r. Dwukrotnie uhonoro-
wana Nagrodą Literacką NIKE za powieść „Bieguni” w 2008 
r. i za „Księgi Jakubowe” w 2015 r. Wśród wielu prestiżo-
wych nagród Olgi Tokarczuk jest niemiecka nagroda Brucke 
Berlin-Preis, słoweńska Nagroda Literacka Europy Vilencia 
i szwedzka Nagroda Literacka przyznawana dla książek prze-
tłumaczonych na język szwedzki. 

Wszystkich zainteresowanych dobrą literaturą, mimo zabie-
gania i świątecznych przygotowań, zachęcamy do kontaktu 
z książką w okresie świątecznym, przed i poświątecznym.

Przypominamy, że książka, szczególnie w tym roku, to do-
bry, twórczy i rozwijający prezent gwiazdkowy dla wszystkich 
od lat 2 do... 102. Warto czasami zatrzymać się i przeczytać 
wartościową, interesującą, inspirującą, poszerzającą zaintere-
sowania, odkrywającą nieznane tematy literaturę dostępną na 
bogatych w dorobek literacki tak polski jak i światowy pół-
kach w Bibliotece w Tarnowie Podgórnym i Filiach Biblioteki 
w Baranowie, Lusowie i Przeźmierowie..

Więcej o NOWOŚCIACH książkowych i AUDIO-
BOOKACH na grudniowe wieczory oraz na świąteczny, 
gwiazdkowy czas można przeczytać na stronie www Biblio-
teki. ~ Polecamy. I.B.

W cyklu „Mama, Tata, Teatr i ja” – po raz kolejny za-
wita do nas Teatr Krokodyl! Tym razem zobaczymy 
jego „Zimowa opowieść”. 

Można spodziewać się świetnego kontaktu aktorów z wi-
downią i przybliżają tradycje, zgodnie z aktualnym czasem 
i świętami. Tadeusz Falana i jego żona Magdalena wcielą się 
w role: pasterza, Świętego Mikołaja oraz staruszki. Będzie-
my obserwować przygody bohaterów, które niejednokrotnie 
trzymać będą nas w napięciu, bawić, a nawet wzruszać. Na 
pewno nie będą nudzić się też rodzice, bo zaproszeni zostaną 
do wspólnego śpiewania, także kolęd. Poznamy też tradycje 
związane ze świętami Bożego Narodzenia.

~ SB

Mama, Tata, Teatr i ja. Zimowa Opowieść. 15 grudnia, 
godz.12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym

Bilety w cenie 10 zł dostępne w siedzibie GOK „SEZAM” 
(ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) od pon. do pt. 
w godz. 9-15, w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. 
Ogrodowa 14) od pon. do pt. w godz. 15-20, w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) od wt. do pt. w godz. 
16-20. Sprzedaż online prowadzi serwis Bilety24.pl

Opowieść na zimę 

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

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

Mama, Tata, Teatr i ja: „Zimowa opowieść” Teatr Krokodyl 
niedziela, 15 grudnia godz. 12:30, Dom Kultury Tarnowo Podgórne. Bilety: 10 zł

Kino Zielone Oko: „1800 gramów”
niedziela, 15 grudnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Magiczne święta Ewy”
niedziela, 29 grudnia godz. 12:30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł

Kino Zielone Oko: „Van Gogh u bram wieczności”
niedziela, 29 grudnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kasia Cerekwicka Trio: Koncert Kolęd 
piątek, 3 stycznia godz. 19.00, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 39 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Młody renifer Alex”
niedziela, 5 stycznia godz. 12:30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł

Kino Zielone Oko: „Proceder”
niedziela, 5 stycznia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

XVI Koncert Noworoczny Gminy Tarnowo Podgórne 
sobota,  11 stycznia godz. 16:00, Hala OSiR, obowiązują bezpłatne wejściówki. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Koncert Eweliny Lisowskiej
niedziela, 12 stycznia, godz.14:30-20, Hala OSiR, wstęp wolny.

Kino Zielone Oko: „Pan T.”
niedziela, 12 stycznia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Afisz
~ gok
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~ gok

Przedłużamy Święta Bożego Narodzenia klimatycznym 
koncertem Kasi Cerekwickiej wraz z muzykami – kli-
mat oczywiście świąteczno – kolędowy w CK Prze-

źmierowo! 
Na dotychczasowy dorobek płytowy piosenkarki i autorki 

tekstów składa się sześć albumów studyjnych oraz dziewięt-
naście singli. Pierwszy album „Mozaika”, wydany w 2000 
roku, nie zdobył dużej popularności, ale wydany sześć lat póź-
niej singiel „Na kolana”, promujący drugi krążek artystki „Fe-
niks”, stał się dużym wydarzeniem muzycznym. Kolejne pły-
ty: „Pokój 203” (2007), „Fe-Male” (2010), „Między słowami” 
(2015) oraz „Kolędy” (2016) ugruntowały jej pozycję na pol-
skim rynku muzycznym.

– Śpiew to dla mnie coś więcej, niż tylko praca. To jest moje 
powietrze, którym oddycham – powiedziała artystka w rozmo-
wie z Jolantą Fajkowską w radiowej Jedynce. Za tę naturalność, 
wrodzony talent i klasę była wielokrotnie nagradzana. A takie 
hity jak: „S.O.S”, „Nie ma nic”, „Wszystko, czego chcę od cie-
bie”, „Bez ciebie”, w połączeniu z jej ciepłą barwą głosu oraz 
dojrzałymi interpretacjami powodują, że Kasia Cerekwicka jest 
jedną z najbardziej lubianych polskich wokalistek.

Podczas styczniowego koncertu w Przeźmierowie usłyszy-
my kolędy i pastorałki w jazzowych aranżacjach, przy akom-
paniamencie pianina i kontrabasu. Większość utworów pocho-
dzi ze świątecznej płyty. Będą to takie klasyki kolędowe jak: 
„Cicha noc”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Mędrcy Świata”, jak 

również bożonarodzeniowe przeboje z całego świata: „Santa 
Claus is coming to town” Mariah Carey, „Have yourself a mer-
ry merry Christmas” Whitney Houston.

Kasia Cerekwicka Trio, Centrum Kultury Przeźmiero-
wo, 3 stycznia, godz. 19.00. Bilety: 39 zł dostępne w siedzibie 
GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) 
od pon. do pt. w godz. 9-15, w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) od pon. do pt. w godz. 15-20, 
w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) od wt. 
do pt. w godz. 16-20. Sprzedaż online prowadzi serwis Bile-
ty24.pl ~ Dorota Kłos

Kolędowanie z Katarzyną Cerekwicką

Prac było wiele, wybór niezwykle trudny, ale ostatecznie tak kształtuje się lista zwycięzców:
I miejsce: Mariusz Danielewski (na okładce).
Wyróżnienia: Ewa Kujawska, Katarzyna Jerzak, Marcelina Skotnicka, Marta Zielińska, Mariusz Danielewski, Ola To-

micka, Stanisław Piszczyński, Zosia Siwek.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do konkursu za rok!

Konkurs na kartkę świąteczną rozstrzygnięty!

Marcelina Skotnicka Mariusz Danielewski Stanisław Piszczyński
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Któż nie lubi nieśmiertelnych 
przebojów Kabaretu Starszych 
Panów? Usłyszymy je już 17 

stycznia w CK Przeźmierowo! 
Będzie to spektakl muzyczny utrzy-

many w konwencji i stylistyce sławnych 
programów Kabaretu Starszych Panów. 
Dla złamania konwencji twórcy spekta-
klu proponują uwspółcześnione dialogi 
kabaretowe, by dotrzeć dzięki temu do 
najbardziej wymagającego widza. 

W przedstawieniu można usłyszeć 
„SAMO ŻYCIE” Ona (Sylwia Napie-
rała-Segura) – żona – wiecznie marząca, 
o lepszym, większym, po prostu innym... 
Oni – to artysta i architekt (Jacek Wietrzy-
kowski, Adam Glapiak) marzyciel i czło-
wiek konkretu, singiel (żeby nie rzec sa-
motny) i małżonek z długim (może i zbyt 
długim) stażem. Z lekkością i wdziękiem 
opowiadają sobie historie o miłości, sztu-
ce, przyjaźniach i własnych przeżyciach.

W programie znajdują się piosenki, 
które każdy rozpozna już po pierwszych 
taktach, jak i takie, które wielu usły-
szy po raz pierwszy. Nie sposób przejść 
obok nich obojętnie.

~ Szymon Bojdo

Dwóch starszych Panów i ż-Ona ... 
Piosenki Kabaretu Starszych Panów, 
Centrum Kultury Przeźmierowo, 17 
stycznia, godz. 19.00

Bilety: 35 zł dostępne w siedzibie 
GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 
w Tarnowie Podgórnym) od pon. do pt. 
w godz. 9-15, w Domu Kultury w Tar-
nowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) od 
pon. do pt. w godz. 15-20, w Centrum 
Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 
13a) od wt. do pt. w godz. 16-20. Sprze-
daż online prowadzi serwis Bilety24.pl

Dwóch starszych Panów i ż-Ona...

~ gok

W sobotę 11 stycznia w hali 
OSIR w Tarnowie Podgór-
nym odbędzie się Koncert 

Noworoczny Gminy Tarnowo Podgórne 
połączony z galą „Aktywni Lokalnie”.

Po raz XVI hala Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Tarnowie Podgórnym będzie 
halą koncertową. Jak co roku, koncert 
będzie darmowy dla publiczności, wy-
starczy pobrać darmową wejściówkę. 

Każdy z wyróżnionych w plebistycie 
„Aktywni lokalnie” otrzyma statuetkę, 
prezent muzyczny i kwiaty. 

W drugiej części koncertu Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo 

Podgórne pod batutą Pawła Joksa przed-
stawi muzyczne umiejętności wraz z za-
proszonymi solistami, dlatego zatytu-
łowano cały koncert „Nasza Orkiestra 
i nasi soliści”. Pierwsza cześć koncertu 
składać się będzie z utworów klasycz-
nych, a druga rozrywkowych. Na sce-
nie zaprezentują się też Mażoretki Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, przygotowane 
przez Gabrielę Drewniak. Usłyszymy 
tez utwory śpiewane przez uczestników 
Studia Piosenki, które powstało w 2019 
roku w GOK SEZAM.

  ~ SKB

Koncert Noworoczny, Hala OSiR 
Tarnowo Podgórne, 11 stycznia, 
godz. 16.00. Obowiązują bezpłatne 
wejściówki dostępne od 2 stycznia 
w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Po-
znańska 96 w Tarnowie Podgórnym) 
od pon. do pt. w godz. 9-15, w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. 
Ogrodowa 14) od pon. do pt. w godz. 
15-20, w Centrum Kultury Przeźmie-
rowo (ul. Ogrodowa 13a) od wt. do pt. 
w godz. 16-20, w Urzędzie Gminy w 
Wydziale Obsługi Klienta oraz w Filii 
Urzędu w Przeźmierowie (w godz. pra-
cy Urzędu).

Gminne powitanie Nowego Roku!
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Pod koniec listopada w grupie „Wilków” pojawił się waż-
ny gość. Zapowiedzianą wizytę złożył nam policjant, 
pracujący na co dzień z nieletnimi. Z wielkim zaanga-

żowaniem opowiadał o swojej pracy i cierpliwie odpowiadał 
na wszystkie pytania dzieci. A było ich naprawdę sporo i nie 
wszystkie dotyczyły spraw zawodowych. Wilki chciały na 
przykład poznać wiek policjanta lub dowiedzieć się czy ma 
w domu zwierzaka. Pan Maciej przyszedł do nas z policyjnym 
sprzętem, którego używa w pracy – demonstrował i wyjaśniał 
przeznaczenie. Dzieci mogły m.in. sprawdzić jak ciężka jest 
kamizelka kuloodporna, obejrzeć kajdanki, przekonać się jak 
wiele funkcji posiada policyjna pałka i w jakich sytuacjach jest 
wykorzystywana. 

 Dziękujemy za ciekawe spotkanie! 

„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelny

Spotkanie z Policjantem

Za Gniazdkowiczami dwa intensywne popołudnia, spę-
dzone na szyciu świątecznych skrzatów. Uwierzycie, że 
od początku do końca to ich samodzielne prace? Tak, 

tak – nasze 6- i 7-latki oraz młodzież uszyły skrzaty. I choć 
niektórzy chłopcy stracili połowę zdrowia i cierpliwości dzier-
żąc w ręku igłę z nitką... nie poddali się! Dotrwali do końca 
i dumni wracali do domów z własnoręcznie uszytymi skrza-
tami! A miny rodziców odbierających dzieci z zajęć były 
bezcenne. Brawa dla mamy Marysi i Zosi, która prowadziła 
warsztaty z szycia, za wielką cierpliwość i czas, który nam po-
święca. Dziękujemy!  ~ Kadra Gniazdka

 „Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelny

Skrzaty opanowały Gniazdko 

Przedszkole „Czarodziejski Zamek” w Przeźmierowie

W Czarodziejskim Zamku dbamy o ptaki na ganku

W Przedszkolu Publicznym „Czarodziejski Zamek” 
zorganizowaliśmy konkurs dla rodziców i dzieci 
na zbudowanie karmnika. Zależało nam, by osoby 

najbliższe dzieciom poczuły w sobie moc sprawcy i kreatora 
a przede wszystkim, by przekonali się, ile wspaniałych wrażeń 
i informacji mogą przekazać swoim pociechom. 

Czas spędzony wspólnie jest niepowtarzalny, a jego magiczne 
ciepło docierało aż do Czarodziejskiego Zamku wraz z kolejny-
mi pięknymi karmnikami. Większość z nich okazała się praw-
dziwymi dziełami sztuki. Można je podziwiać na naszym profi-
lu na Facebooku. 

Budując karmniki również przypominamy wszystkim, że je-
steśmy miłośnikami zwierząt i pragniemy w naszych dzieciach 
kształtować postawę szacunku do przyrody.

 Przedszkole Czarodziejski Zamek to zaczarowana kraina, 
w której dzieci poprzez zabawę, kreatywne zajęcia, wycieczki, 
spotkania ze sztuką i z ciekawymi ludźmi poznają świat i uczą 
się o nim. W tej zaczarowanej krainie dzieci są szczęśliwe.

~ Czarodziejski Zamek
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W przedszkolu „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie 
Podgórnym od najmłodszych lat uczymy dzieci, 
przywiązania do swojej Ojczyzny – patriotyzmu. 8 

listopada w naszym przedszkolu odbyła się uroczysta akademia 
z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści. Przedszkolaki z grupy Orły i Sikorki zaprosiły do krótkiej 
lekcji historii. Przygotowały bogaty program artystyczny z re-
cytacjami, tańcem i śpiewem. O godzinie 11.11 cała społecz-
ność przedszkolna – odśpiewała hymn narodowy, biorąc udział 
w akcji „Szkoła do hymnu”. Uroczysta akademia to także pod-
sumowanie wszystkich działań edukacyjnych prowadzonych 
w przedszkolu w ostatnich tygodniach. Przedszkolaki podczas 
wycieczek, zajęć i zabaw poznawały symbole narodowe Polski, 
historię swojej Ojczyznyoraz tradycje poznańskich rogali mar-
cińskich. W całym przedszkolu powstało bardzo wiele pięknych 
prac plastycznych oraz kącików tematycznych. Również dzię-
ki uprzejmości rodziców udało się zorganizować dwie wystawy 
pt. „Nasza historia”, na których zaprezentowano zbiory starych 
przedmiotów codziennego użytku. Dzieci z grupy „Orły” i „Si-
korki” i zaprosiły swoich Rodziców na zajęcia otwarte, zwią-
zane ze Świętem Niepodległości. Przedszkolaki brały również 
udział w konkursie „Symbole Gminy Tarnowo Podgórne”. Ce-
lem było rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy o swo-
jej miejscowości. Prace ozdobiły hol przedszkolny podkreśla-
jąc wagę Święta Niepodległości. W styczniu będą wystawione 
w Rotundzie GOK SEZAM w Tarnowie Podgórny. Zapraszamy 
serdecznie na wystawę twórczości dzieci z Przedszkola „Pod 
Wesołą Chmurką”.  ~ Karolina Kleszcz, Bernadeta Werner

Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym 

Święto Niepodległości 

Przedszkole w Lusówku wzięło udział w akcji chary-
tatywnej zorganizowanej przez Fundację „Mam Ma-
rzenie”, której celem była zbiórka nowych pluszaków, 

zabawek, pomocy dydaktycznych i książek dla pacjentów 
poznańskich oddziałów szpitalnych w Poznaniu.

Zebrane zabawki zostały przekazane na rzecz Fundacji, 
która 25 listopada podczas Obchodów Dnia Pluszowego Mi-
sia, miała przyjemność obdarować i uszczęśliwić małych pa-
cjentów pięciu poznańskich szpitali. Serdecznie dziękujemy 
przedszkolakom i rodzicom, za włączenie się do akcji, która 
wzbudziła radość i spełniła marzenia chorych dzieci.

~ Monika Pitak

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku

Podaruj misia
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Jednym z zajęć prowadzonych przez nasze Przedszkole Baj-
kowa Akademia w Lusówku jest kodowanie na dywanie.

Programowanie staje się dziś ważnym trendem w eduka-
cji na wszystkich poziomach kształcenia. Aby jednak młodzi lu-
dzie z powodzeniem kodowali, powinniśmy zacząć uczyć kry-
tycznego myślenia i kombinowania (w pozytywnym znaczeniu) 
jeszcze na etapie przedszkola. Nie potrzebujemy do tego wca-
le sprzętu komputerowego, ponieważ do nauki programowania 
można wykorzystać wiele elementów powszechnie obecnych 
w przedszkolach, na przykład układanki typu sudoku czy klocki.

W czasie zajęć dzieci rozwijają podstawowe funkcje poznaw-
cze takie jak: pamięć, koncentracja uwagi, analiza, synteza wzro-
kowa i słuchowa oraz koordynacja ruchowa. Kodowanie jest nie 
tylko nauką, ale też świetną zabawą, uczy dzieci podstaw logicz-
nego myślenia oraz wdraża w tajniki matematyczne, informa-
tyczne i logistyczne.

Nasze kochane Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczą w zaję-
ciach z kodowania i za każdym razem zaskakują nas swoją wiedzą 
i zdolnościami poznawczymi. ~ Ciocie z Bajkowej Akademii

Przedszkole Bajkowa Akademia w Lusówku

KODOWANIE NA DYWANIE  
– czyli programowanie z najmłodszymi?

28 listopada w naszej Szkole Podstawowej w Prze-
źmierowie gościł Krzysztof Piersa – autor poradni-
ków „Komputerowy ćpun” i „Trener Marzeń” oraz 

serii fantastycznej „Kosmiczne Bobry”. 
Nasz prelegent to człowiek wielu pasji. Jest dziennikarzem in-

ternetowym i telewizyjnym, uznanym modelarzem, ale też tera-
peutą, który jak nikt zna świat gier i rozumie graczy, bo sam nim 
był przez dwadzieścia lat. Nasz gość poruszał bardzo ważne za-
gadnienia: uzależnienie, problem hejtu, agresji, bezpieczeństwa 
w sieci i portalach społecznościowych. Nie była to czysto teo-
retyczna opowieść, bo on sam przez wiele lat zmagał się z pro-
blemem uzależnienia od gier komputerowych. Doskonale potrafi 
rozprawić się z mitami dotyczącymi tego zagadnienia. Mitami, 
które od lat powodują, że w Polsce jest coraz więcej osób, w tym 
małych dzieci, uzależnionych od komputera, telefonu czy smart-
fona. Krzysztof Piersa mówił także o spełnianiu marzeń, realiza-
cji planów, które są niezmiernie ważne w wychodzeniu z nałogu. 
Opowiedział, jak chęć napisania książki uratowała go od całko-
witego pogrążenia się w grach. A o tym, że trafił do młodych słu-
chaczy, świadczy fakt, że jeszcze długo po oficjalnym spotkaniu, 
odpowiadał na pytania uczniów. ~ Joanna Pawłowska

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Komputerowy ćpun
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Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom 
naszych uczniów, Szkoła Podstawowa im. Polskich 
Noblistów w Baranowie uczestniczy w tym roku 

szkolnym w wielu projektach i programach. Mamy wśród nich 
między innymi: „Małego Medyka” realizowanego w ramach 
Polskiej Akademii Dzieci przy Uniwersytecie Medycznym 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, program edukacyj-
ny “Z kwiatami za pan brat” i towarzyszące mu warsztaty pro-
wadzone przez panią doktor Anitę Zakrzewską z Uniwersytetu 
Przyrodniczego, edukację przez szachy w szkole, dzięki której 
chcemy zachęcać do nauki gry w szachy dzieci od najmłodszych 
klas oraz Filharmonię Pomysłów, czyli koncerty teatralno- mu-
zyczne przygotowywane m.in. przez aktorów. 

Na ciekawych świata czekają również spotkania z interesują-
cymi ludźmi. Jednym z ostatnich gości naszej szkoły był mię-
dzy innymi znany pisarz Łukasz Wierzbicki. Autor wielu ksią-
żek i historii dla dzieci i młodzieży. Za sprawą pisarza mogliśmy 
przenieść się na różne kontynenty i usłyszeć o bohaterach jego 
opowiadań oraz ich niezwykłych przygodach. 

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Jesień w klasach drugich
Poprzez uczestnictwo w licznych warsztatach, zajęciach 

i spotkaniach realizowanych w szkole, nasi uczniowie mogą nie 
tylko przeżyć niesamowitą przygodę ze światem nauki i sztu-
ki, ale i odkrywać oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania. 
Z niecierpliwością czekamy na kolejne wydarzenia.

~ sp baranowo

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Uczymy się, myślimy, działamy!

„Niepodległa do hymnu”- udział we wspól-
nym odśpiewaniu hymnu

„Dni tolerancji”- cykl zajęć poświęconych 
wzajemnemu zrozumieniu 

„Przedsiębiorca 12+”- inauguracja udziału 
w projekcie organizowanym przez Uniwersy-
tet Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Z pieśnią przez dzieje”- wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych

„Niezwykły gość” – spotkanie z podróżnikiem 
Aleksandrem Dobą

„Czyste powietrze” – zdobycie I miejsca w kon-
kursie filmowym ESA przez uczniów klasy 7b
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O tym, że są na świecie dzieci, które potrzebują szcze-
gólnego wsparcia doskonale wiedzą uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Lusówku. 

Listopadowe pochmurne dni, wcześnie zapadający zmrok oraz 
nieuchronnie zbliżająca się zima, skłoniły całą społeczność szkol-
ną do refleksji nad tym, że ktoś może mieć mniej niż my, albo 
zwyczajnie za mało, aby spokojnie żyć… W związku z tym po-
stanowiliśmy działać!

Od początku listopada w naszej Szkole trwała akcja „Góra gro-
sza” – zainicjowana przez Szkolny Samorząd Uczniowski. Do 
spontanicznej pomocy chętnie zgłosili się prawie wszyscy. Dzieci 
dzień po dniu skrupulatnie przeliczały każdy grosz czy złotówkę, 
w związku z tym puszki w szybkim tempie zapełniały się mone-
tami. W tym roku postanowiliśmy pomóc najmłodszym, którzy 
z różnych przyczyn doznali rozłąki ze swoimi rodzinami. 

Tradycyjnie, nie zapomnieliśmy też o naszych wieloletnich 
przyjaciołach. Bardzo sprawnie przygotowaliśmy paczkę dla 
dziewcząt z Domu Dziecka św. Urszuli Ledóchowskiej w Otoro-
wie. Było w niej wszystko to, czego dziewczęta potrzebują!

Uczniowie klasy 5a podjęli się w tym roku wsparcia akcji „Pre-
zent bez pudła”. Akcja polega zakupie produktów humanitar-
nych, które dostarczone zostaną przez UNICEF do najbardziej 
potrzebujących dzieci i ich rodzin.

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Wiemy, jak pomagać!
Z dużą przyjemnością, po raz kolejny włączyliśmy się w pro-

jekt społeczny „Szlachetna Paczka”. Znaleźliśmy rodzinę, którą 
dotknął los. Rodzinę, która chce walczyć o swoją przyszłość, po-
mimo chwilowych przeciwności.

To jest pewne – chcemy i wiemy, jak nieść pomoc! Staramy się 
pomagać tak, jak sami byśmy chcieli, aby ktoś nam pomógł, gdy 
nas dotknie bieda. ~ Małgorzata Łuczka

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Jak co roku listopad był w naszej szkole miesiącem wy-
pełnionym patriotycznym nastrojem. 8 listopada odby-
ła się uroczystość upamiętniająca odzyskanie przez Pol-

skę Niepodległości. Wśród zaproszonych gości obecni byli: 
Wójt Tadeusz Czajka, II Zastępca Wójta Piotr Kaczmarek, 
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba, wielolet-
ni dyrektor szkoły Stanisław Walter, dyrekcja szkoły, wy-
chowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie. 
Wspaniałe, niezwykle przejmujące przedstawienie młodych 
artystów zakończone słowami Jana Pawła II oraz wzboga-
cone pomysłowym baletowym układem tanecznym było dla 
wszystkich zebranych na uroczystości żywą i mądrą lekcją hi-
storii o naszej ojczyźnie i wartościach, którymi powinniśmy 
kierować się w życiu.

Pośród licznych konkursów, w których uczniowie naszej szko-
ły mogli wziąć udział rozwijając swoje talenty na szczególną 
uwagę zasługuje gminny konkurs recytatorski „Wierszowany Li-
stopad”. SP 1 była godnie reprezentowana przez szóstkę uczestni-
ków. Serdecznie gratulujemy Zofii Hibner, która zdobyła wyróż-
nienie w kategorii klas 4-6. 

W kategorii klas 7-8 naszą szkołę reprezentowały dwie uczest-
niczki i obie zostały nagrodzone: Julia Drąg zdobyła miejsce III, 
a Marta Drąg zajęła miejsce II. 

Wszystkim reprezentantom dziękujemy i zapraszamy do elimi-
nacji wiosennych.

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Listopad patriotycznie, intelektualnie i sportowo

W czwartek nasi uczniowie – Wojciech Owczarz i Miłosz 
Smoliński z klasy 7e – reprezentowali szkołę w finale powiatu 
poznańskiego w tenisa stołowego. Udział w zawodach okazał się 
świetną okazją do zbierania nowych doświadczeń, porównania 
się z zawodnikami trenującymi na co dzień w klubach i spraw-
dzenia swoich coraz większych umiejętności. Niestety chłop-
cy musieli uznać wyższość rywali grupowych zajmując czwar-
te, ostatnie miejsce, jednak wygrywając kilka setów i stawiając 
dzielny opór rywalom.  ~sptp
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Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Listopadowe wydarzenia

9 listopada koło matematyczne „Śladami matematyki” 
wraz z dyrektor Mirosławą Przyłudzką-Moryl oraz 
Anną Gorońską już po raz drugi odwiedziło Uniwersy-

tet Zielonogórski. Mieliśmy okazję wysłuchać interesujące-
go wykładu pt. „Grafy w życiu codziennym”. Uczniowie wy-
kazali się wiedzą, inteligencją i wielkim zainteresowaniem. 
Później zwiedziliśmy Zieloną Górę, odwiedziliśmy Muzeum 
Wina oraz Palmiarnię. Niezwykle interesujące było zobacze-
nie Centrum Nauki Keplera Wenus wraz z jego interaktywną 
wystawą. Na koniec obejrzeliśmy dwa ciekawe seanse w Pla-
netarium „Nasz Wszechświat” oraz „Aurora”. Chociaż pogo-
da nie dopisała, to wszyscy uczniowie wracali z uśmiechem 
na twarzy. (Joanna Bartmińska, kl. IIIb)

Dwie drużyny (pierwsza w składzie Helena Cegielska, 
Emilia Szlandrowicz, Emilia Pałęza, Matylda Skrzypczak 
i druga – Jan Wielopolski, Marek Cieślak, Adam Piekarek, 
Sandra Rutkowska) wzięły udział w Wielkopolskim Turnie-
ju Debat Oksfordzkich w Zbąszyniu. Drużyny zajęły trzecie 
i czwarte miejsce. Dostały bardzo dobre recenzje, a poszcze-
gólni mówcy debat usłyszeli wiele fantastycznych opinii, 
ale również wynieśli kilka doświadczeń do korekty na przy-
szłość. Jesteśmy dumni z reprezentacji w tym turnieju. Już 
przygotowujemy się do następnego! Sekretarzem debat zo-

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

W Liceum nie ustajemy w działaniach

stał Michał Kubala. Nasi debiutanci zmierzyli się z własnym 
stresem, ogromem pracy. Liceum w Tarnowie Podgórnym 
debatuje na całego. Dziękujemy Fundacji G5 za możliwość 
pokazania tego co umieją już teraz. Opiekunki grupy Ma-
rzena Kasendra-Filipiak i Paulina Habryło były naprawdę 
pod wrażeniem pracowitości, poziomu wypowiedzi naszych 
uczniów. Brawo! ~ lo tp

Misiowe świętowanie: miękki, puchaty i taki z łatką – 
najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i bo-
hater wielu książek i filmów. Pluszowy Miś obcho-

dził swoje święto 25 listopada. W naszej szkole klasy 0-3 też 
świętowały ten miły dzień. Były zagadki, ciekawostki o praw-
dziwych niedźwiadkach, zawody sportowe i oczywiście ,,małe 
co nieco”. 

Andrzejkowe zabawy: Sale najmłodszych klas zamieniły się 
w magiczne, tajemnicze miejsca, gdzie można było przewi-
dzieć przyszłość. Nie mogło też zabraknąć szalonych zabaw 
i wspólnego tańca. 

~ M.K., A.D.
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Drużyna GKS Tarnovii występująca w IV lidze Wielko-
polskiej zakończyła rundę jesienną sezonu 2019/2020 
tuż za podium z dwoma punktami straty do lidera. Na-

sza IV ligowa drużyna zdobyła 36 punktów (10 zwycięstw, 6 
remisów i jedna porażka). Warto wspomnieć, że jesteśmy je-
dyną drużyną w lidze, która na 17 rozegranych spotkań dozna-
ła tylko jednej porażki. Najskuteczniejszym zawodnikiem jest 
kapitan i ostoja obrony Maurycy Niemczyk, mający na swo-
im koncie 9 bramek. Według statystyk Wielkopolskiego ZPN 
średnia wieku naszej kadry to 23,69 lat. 

Jesteśmy w 1/16 Pucharu Polski okręgu Wielkopolskiego 
i wiosną czeka nas spotkanie z Kotwicą Kórnik (mecz roze-
grany będzie między 1 a 10 marca). Mamy nadzieję, że pod-
opieczni trenera Sławomira Najtkowskiego podtrzymają do-
brą passę w rundzie wiosennej i utrzymają wysoką pozycję 
w lidze!!! 

Nasz wychowanek Maks Wentland wraca już do zdrowia 
i treningów z pierwszą drużyną. Jego powrót do gry będzie 
dużym wzmocnieniem drużyny.

Nowo powstała drużyna Futsalu GKS Tarnovia rozpoczęła 
swój debiutancki sezon w II lidze. Zaczęliśmy od dwóch po-
rażek, z CRB Grupa Mrówka Mosina i Piast Poniec, które od 
kilku lat grają w lidze. Kolejne dwa spotkania zakończyły się 
naszymi zwycięstwami z Rawią Rawicz 7:5 oraz z Jurandem 
Koziegłowy 8:6. Wyjazd do Konina 8 grudnia zakończył się 
wysoką porażką 13:4, ze względu na bardzo mocno osłabioną 
kadrę. Najbliższe spotkanie z ICEA Futsal Poznań rozegramy 
15 grudnia o 16.00 w Tarnowie Podgórnym przy ul. Nowej 15.

Wszystkie drużyny młodzieżowe naszego klubu zakończyły 
swoje zmagania ligowe w tym roku.

29 listopada równocześnie odbyły się dwa turnieje – jeden 
w hali OSIR przy ul. Nowej 15 dla rocznika 2011, a drugi 

w przepięknym obiekcie (pełnowymiarowe sztuczne boisko 
trawiaste przykryte balonem) PLEK ul. Margonińska w Po-
znaniu dla juniorów młodszych. Pod PLEK-iem zwyciężyła 
drużyna Obry Kościan.

W kategorii 2011 turniej zdominowały drużyny Poznaniaka. 
Ekipa Poznaniaka B wygrała cały turniej, na drugim miejscu 
uplasowali się zawodnicy Poznaniaka A. Na najniższym stop-
niu podium stanęli zawodnicy Orlika Poznań. Królem strzel-
ców został Jakub Piątkowski z Poznaniaka B – zdobywając 9 
goli, Marcel Koynar zdobył tytuł zawodnika turnieju, a bram-
karzem turnieju został Jakub Najdek z Warty Międzychód.

Dzień po Mikołajkach turniej rozegrali zawodnicy z rocz-
nika 2008/09. W turnieju wzięło udział 12 zespołów z całej 
Wielkopolski. Ze świetnej strony zaprezentowały się nasze 
dwie drużyny wspierane przez licznie zgromadzoną publicz-
ność. Drużyna A zajęła drugie miejsce w turnieju, przegrywa-
jąc w wielkim finale z Poznańską 13 – 1:0. Druga drużyna 
GKS Tarnovii uplasowała się na 6 miejscu, ulegając w kluczo-
wym meczu o wyjście z grupy zwycięzcy turnieju Poznańskiej 
13 również 1:0,wyróżniającym się zawodnikiem tego spotka-
nia był Iwo Imiłkowski. Trenerzy swoimi głosami wybrali ze-
spół gwiazd. Zdominowali ją wychowankowie GKS Tarnovii. 
Znaleźli się w niej: bramkarz Witold Witkowski (GKS Tar-
novia), zawodnicy z pola: Olgierd Tadych (GKS Tarnovia), 
Aleksander Bałut (Poznańska 13 – wychowanek GKS Tarno-
via), Mateusz Bochyński (Astra Krotoszyn), Kamil Wieszczak 
(LZS Tarchalanka) i Piotr Staśkowiak (APR). 

15 grudnia rozegrany zostanie kolejny turniej z cyklu Tarnovia 
Lion’s Cup w hali Tarnowskiego OSIR-u dla roczników 2012/13. 
Zapraszamy do kibicowania!  ~ gks tarnovia

Projekt współfinansowany ze środków  
Gminy Tarnowo Podgórne

~ sport

Świetna runda GKS Tarnovii
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Z kompletem zwycięstw męska drużyna Alfy Vector prze-
wodzi w kręglarskiej superlidze, pokonując wyraźnie 
kolejnych rywali, ustanawiając „po drodze” m.in. dru-

żynowy rekord klubu 3703 kręgli (średnia ponad 617 kręgli na 
zawodnika). Kolejne drużyny – z Wronek i Gostynia – notują 
już dużą stratę do lidera. Bardzo dobra postawa na krajowym 
podwórku nie przełożyła się jednak na udany start w Druży-
nowym Pucharze Świata. W rozgrywanych na początku paź-
dziernika zawodach w niemieckim Ludwigshafen Alfa, zdo-
bywając 3448 kręgli, uplasowała się na odległym 12 miejscu, 
tracąc 75 kręgli do premiowanego startem w Lidze Mistrzów 

Wieści z torów 

W dniach 7-8 grudnia w Gdań-
sku odbyły się Mistrzostwa 
Europy Morsów w pływa-

niu ekstremalnym. W zawodach wzięło 
udział ponad 250 zawodników z 9 kra-
jów. Areną zmagań była rzeka Motława. 
Woda, w której rywalizowali zawodni-
cy, miała zaledwie 3 stopnie Celsjusza, 
wiał mocny wiatr i padał deszcz... 

Reprezentantem Polski, a zarazem 
Gminy Tarnowo Podgórne, był tre-
ner sekcji pływackiej GKS Tarnovia dr 
Damian Jerszyński, któremu udało się 
„wypływać” dwa medale brązowe na 
dystansie 25 i 50 metrów stylem kla-
sycznym.

Gratulujemy!
~ gks tarnovia

Nasz mors zdobywcą medali Mistrzostw Europy

W dniu 8 grudnia na Tarnow-
skich Termach odbyły się ko-
lejne zawody z cyklu Grand 

Prix Tarnovia w pływaniu. W zawodach 
wzięło udział ponad 50 zawodników, 
którzy rywalizowali na dystansach 25 
i 50 metrów stylem dowolnym. 

Zawody miały na celu weryfikację 
umiejętności pływackich oraz nauki 
radzenia sobie ze stresem związanym 
z udziałem w zawodach. Zawodnicy 
zdali egzamin celująco. Trenerami pły-
wania w klubie GKS Tarnovia Tarnowo 
Podgórne są Adam Kościelak, Bartek 
Jaraszkiewicz oraz dr Damian Jerszyń-
ski.

Trener koordynator GKS Tarnovia 
~ dr Damian Jerszyński

Projekt współfinansowany ze środków  
Gminy Tarnowo Podgórne

Grand Prix GKS Tarnovia

8. miejsca. Na pucharze zadowolony ze swojego wyniku mógł 
być tylko lider drużyny – Michał Grędziak (631 kręgli). 

W superlidze kobiet na czele ligowej tabeli – również Alfa 
Vector. Nasze zawodniczki toczą wyrównaną walkę o mi-
strzostwo z drużynami z Gdańska i Leszna. Aktualnie Dębin-
ki Gdańsk zgromadziły tyle samo punktów co Tarnowianki, 
ale gorszym bilansem „małych punktów” plasują się na dru-
gim miejscu, a drużyna Polonii 1912 Leszno traci tylko je-
den punkt. Zwiastuje to zaciętą walkę o mistrzostwo Polski do 
ostatniego meczu sezonu.

~ Piotr Kaczmarek

Projekt współfinansowany ze środków  
Gminy Tarnowo Podgórne
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24 listopada w Koziegłowach od-
były się pierwsze zawody z cyklu 
V Grand Prix Czerwonaka. Nasz 

klub reprezentowało 28 zawodników. 
Oto wyniki:

50m stylem grzbietowym
Dziewczęta 2010/2011 

23. Zofia Bochniak 00:56,74 
24. Konstancja Niklewicz 00:57,08 
31. Laura Gniady 00:59,78

Chłopcy 2010/2011 
12. Tomasz Karliński 00:51,81 
24. Maciej Kędra 00:56,16 
26. Bartek Kozioł 00:57,28 
30. Adam Banasiewicz 00:58,96 
35. Dawid Sikorski 01:05,02 
36. Belai Matvii 01:17,48

50m stylem dowolnym
Dziewczęta 

2008/2009 – 15. Zofia Wasyl 00:41,76 
2006/2007 – 8. Julia Mrówczyńska 
00:36,32

Open 
3. Maja Dąbek 00:33,40 
4. Natalia Ciechanowska 00:35,54 
6. Iga Echaust 00:39,58 
7. Wiktoria Gołębiowska 01:05,12

Chłopcy 2008/2009 
1. Maciej Bączyk 00:34,88 
9. Jakub Jarosz 00:37,82 

13. Mateusz Cieplicki 00:39,34 
22. Jakub Włudarczyk 00:41,56 
26. Norbert Ciechanowski 00:42,55 
30. Aleksander Kubiaczyk 00:43,75 
35. Mateusz Samarow 00:51,78 
36. Leonard Podskok 00:51,82

Open 
5. Dawid Michalak 00:33,26 

25m dowolnym 
Dziewczęta 2010/2011 

29. Zofia Bochniak 00:25,29 
30. Laura Gniady 00:25,62 
32. Konstancja Niklewicz 00:26,88

Chłopcy 2010/2011 
15. Tomasz Karliński 00:22,14 
21. Bartek Kozioł 00:23,16 
24. Maciej Kędra 00:24,13 
30. Adam Banasiewicz 00:26,18 
31. Dawid Sikorski 00:26,47 
37. Belai Matvii 00:32,24

100 m grzbietowym 
Dziewczęta  

2008/2009 – 13. Zofia Wasyl 01:44,88 
2006/2007 – 10. Julia Mrówczyńska 
01:38,90

Open  
3. Natalia Ciechanowska 01:32,50 
4. Maja Dąbek 01:32,83 
6. Iga Echaust 01:50,32

Chłopcy 
2008/2009  

1. Maciej Bączyk 01:29,24 
18. Mateusz Cieplicki 01:49,27 
19. Norbert Ciechanowski 01:51,09 
27. Leonard Podskok 02:12,99 
29. Mateusz Samarow 02:38,84 
Aleksander Kubiaczyk dyskwalifikacja 
(falstart) 01:56,41

2006/2007 – 16. Mikołaj Jasielski 
01:45,20

Open – 4. Dawid Michalak 01:36,37

Wszystkim zawodnikom gratulujemy 
uzyskanych wyników i zebranego cen-
nego doświadczenia, które było dla nas 
najważniejsze. Kolejne zawody już 15 
grudnia, trzymamy kciuki!

~ dr Damian Jerszyński 
Trener koordynator sekcji pływackiej 

GKS Tarnovia 
Projekt współfinansowany ze środków  

Gminy Tarnowo Podgórne

Sekcja pływacka GKS Tarnovia nie zwalnia tempa

Magdalena Świerczyńska, zawodniczka UKS Bara-
nowo, reprezentowała Polskę na 7th CISM Military 
World Games w Wuhan. Nasi badmintoniści zapre-

zentowali się w Chinach bardzo dobrze. Magda w parze z Olgą 
Mikszą (ABRM Warszawa) zajęła 4 miejsce, a w grze miesza-
nej z Adamem Cwaliną (ABRM Warszawa) 5 miejsce. 

Reprezentacja Wojska Polskiego wywalczyła 60 krążków 
i uplasowała się na piątym miejscu w klasyfikacji medalowej. 
Był to zdecydowanie najlepszy wynik biało-czerwonych w hi-
storii startów Polaków w tej imprezie. 

 ~ na
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo Podgórne

Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe 2019

~ sport
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Pierwsze posiedzenie ósmej kadencji Rady Sportu Gminy 
Tarnowo Podgórne odbyło się 14 listopada w Urzędzie 
Gminy. Wówczas to Wójt Tadeusz Czajka wręczył po-

wołania członkom Rady Sportu na kadencję 2019-2021. W jej 
składzie znaleźli się: Agata Kaszuba (nauczycielka wycho-
wania fizycznego), Ewa Noszczyńska-Szkurat (przedstawi-
ciel Urzędu Gminy, zajmujący się sprawami kultury fizycznej 
i sportu), Damian Skwierzyński (Radny Gminy Tarnowo Pod-
górne), Juliusz Gustowski (reprezentant nieformalnie działa-
jącej grupy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu), Marze-
na Świerczyńska (reprezentantka organizacji pozarządowej), 
Michał Dolata (reprezentant organizacji pozarządowej), Piotr 
Nowak (reprezentant organizacji pozarządowej) i Radosław 
Szukała (Dyrektor OSiR Tarnowo Podgórne). Zgodnie z re-
gulaminem działania Rady Sportu na pierwszym posiedzeniu 
wybrano przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Na 
funkcję przewodniczącego Wójt zaproponował kandydaturę 
Piotra Nowaka, a wszyscy członkowie jednogłośnie ją popar-
li. Na zastępcę wybrano Juliusza Gustowskiego, a sekretarzem 
została Marzena Świerczyńska. 

Wonky Crew zajęli trzecie miejsce w kategorii Stre-
et Dance Crew na Groove Contest 2019. To znany, 
prestiżowy Ogólnopolski Turniej Tańca Ulicznego, 

cechujący się niepowtarzalną atmosferą oraz widowiskowymi 
prezentacjami na bardzo wysokim poziomie. 

Najstarsi tancerze OSiR Dance Studio Tarnowo Podgór-
ne rywalizowali w gronie czternastu ekip. Poza nimi na Gro-
ovie wystąpiła młodsza grupa Class Street, która debiutowała 
w imprezie tej rangi. 

Zachęcam do wstąpienia w szeregi grup otwartych: taniec 
nowoczesny, akrobatyka dzieci i młodzieży, dorośli dance fit-
ness. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr. tel. 
665 121 302 lub pisząc b.dudek@dbst.pl  ~ Ania Lis

W ramach przygotowań do przyszłorocznych Mi-
strzostw Świata w kręglarstwie klasycznym, które 
odbędą się w Tarnowie Podgórnym, kręglarska re-

prezentacja Polski U23 rozegrała wyjazdowy mecz z drużyną 
Turyngii. Na konsultację startową składały się mecze pomię-
dzy drużynami w składach siedmioosobowych oraz sprinter-
skie. W meczu dziewczyn różnicą siedmiu kręgli wygrała re-
prezentacja Polski. Najlepszy wynik uzyskała Weronika Torka 
– zdobywczyni 567 punktów. Poza nią dobrym występem 
mogą pochwalić się: Nicola Kobiór – 557, Julia Sidło – 551, 
Nicoletta Dudziak – 548, Julia Brodziszewska – 539, Natalia 
Bucholc – 527 i Jagoda Dziamska – 524. W meczu chłopaków 
różnicą czternastu kręgli zwyciężyli gospodarze. W polskiej 
drużynie najlepiej punktowali kolejno: Patryk Łukaszewski – 
595, Jakub Kuryło – 593, Mateusz Klecha – 567, Mateusz Kra-
czewski – 563, Jakub Cwojdziński – 556, Mikołaj Kosowicz 
– 550 oraz Bartosz Ruszczyk – 534. W konkurencji sprintów 
juniorek pierwsze miejsce zajęła Nicola Kobiór, a trzecie Ju-
lia Sidło. Wśród juniorów drugie miejsce wywalczył Mateusz 
Klecha, a trzecie Patryk Łukaszewski. Reprezentacja Polski 
przebywała w Rositz w terminie od 22 do 24 listopada. 

~ Ania Lis

Ósma kadencja Rady Sportu

Kadencja Rady Sportu trwa 2 lata. Członkowie obradują na 
posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz na kwartał , 
a z tytułu wykonywanej funkcji nie otrzymują wynagrodzenia. 
Rada Sportu jest organem opiniodawczym i inicjującym dla 
samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących kultury fi-
zycznej, sportu i rekreacji.

Historia powstania Rady Sportu Gminy Tarnowo Podgórne 
sięga 2006 r. W pierwszym składzie Rady było pięciu człon-
ków. Od początku istnienia Rady Sportu w składzie są Agata 
Kaszuba i Juliusz Gustowski.  ~ Ania Lis

Trzecie miejsce GC Kręglarskie przygotowania

~ sport
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Od 1 grudnia posiadacze kart: MultiSport Classic, Multi-
Sport Plus oraz MultiSport Active będą mogli korzystać 
z zajęć spinningowych odbywających się w poniedział-

ki (18.00-19.00) i środy (19.00-20.00) w hali OSiR w Przeźmie-
rowie.

Zajęcia prowadzi Tomasz Kosicki – absolwent Akademii 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku sport, o spe-
cjalności organizacja i zarządzanie sportem. Ukończył również 
studia podyplomowe na kierunkach trener pływania AWF oraz 
przygotowanie pedagogiczne. Jest instruktorem fitness – ćwi-
czenia siłowe, instruktorem triathlonu i tenisa.

Posiada uprawnienia ratownika wodnego z kwalifikowaną 
pierwszą pomocą. Od najmłodszych lat związany jest ze spor-
tem. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako instruktor 
pływania. Dbał o prawidłowy rozwój młodych, jak i dorosłych 
triathlonistów. Aktualnie prowadzi zajęcia ruchowe w wodzie 
oraz zajęcia rowerowe typu spinning. Zajęcia na rowerach sta-
cjonarnych prowadzi tak, aby każdy uczestnik niezależnie od 

Tradycją stało się, że na początku grudnia Wójt Tadeusz 
Czajka wręcza nagrody medalistom oraz trenerom lo-
kalnych klubów sportowych. W tym roku otrzymało je 

trzydziestu pięciu sportowców oraz trzynastu trenerów. Wśród 
nagrodzonych znalazła się Magdalena Świerczyńska – zawod-
niczka sekcji badmintona UKS Baranowo w mijającym roku 
zdobyła medale na badmintonowych turniejach Hellas Inter-
national i RSL Kharkiv International oraz Mistrzostw Polski. 
W gronie nagrodzonych z Klubu Karate Samuraj znaleźli się: 
Klaudia Rosiak, Barbara Świątkowska, Natalia Urbanowska, 
Radosław Kawałek oraz trener Mariusz Jewdokimow. Kolej-
nymi nagrodzonymi karatekami byli Oskar Szkudlarz, Anto-
ni Frankowski oraz trenerzy Barbara Gryka i Łukasz Urba-
niak z UKS Orzeł Lusowo. Za uzyskane wyniki w kręglarskim 
współzawodnictwie nagrody otrzymali przedstawiciele OSiR 
Vector Tarnowo Podgórne: Michał Bonk, Sandra Ryś, Patryk 
Dworczyk, Marta Stachowiak, Tomasz Byliński, Jakub Cwoj-
dziński – zdobywca brązowego medalu Mistrzostw Świat U18 
oraz trenerzy Marek Torka i Dawid Strzelczak. Z kręglarskie-
go KS Alfa Vector Tarnowo Podgórne nagrody otrzymały: 
Weronika Torka, Jagoda Dziamska, Dominika Zygarłowska, 
Aleksandra Bonk oraz trenerka Joanna Bonk.

W gronie nagrodzonych znaleźli się również zawodnicy KK 
Tarnovia Tarnowo Podgórne. Spośród nich największymi suk-
cesami może pochwalić się Filip Prokopyszyn, który w sezo-
nie 2019 zdobył srebrny medal Igrzysk Europejskich i brązowy 
Mistrzostw Europy. Poza tym w kategorii elita i młodzieżo-
wiec zdobył medale torowych Mistrzostw Polski. Medale Mi-
strzostw Polski zdobyli również Aleksandra Tołomanow, Ju-
lita Jagodzińska, Adrian Mrówka, Jan Łamaszewski, Łukasz 
Kowal, Matusz Kostański i Wojciech Bystrzycki. Dwa medale 
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików zdobyła Oty-
lia Zagrórska. Poza zawodnikami Wójt nagrodził także tre-
nerów: Piotra Brońskiego i Konrada Olejniczaka. Za zajęcie 
pierwszego miejsca w MMM w biegu przez płotki na dystan-
sie 80 m nagrodę otrzymała Zofia Gronowska oraz trener UKS 
Sprint Przeźmierowo Michał Bebejewski.

Kolejną zawodniczką, która otrzymała nagrodę, była Marty-
na Konieczna, reprezentująca sekcję taekwondo olimpijskiego 
UKS Atlas Tarnowo Podgórne i jej trener Tomasz Gorwa.

W dyscyplinie taniec nagrodzono Karolinę Pawłowską, Ewę 
Zygarłowską, Ingę Osowczyk, Gabrielę Goślińską, Tomasza 
Jarmużka oraz trenerki Annę Artemenko i Marię Szymczak 
z OSiR Dance Studio Tarnowo Podgórne. Wójt wręczył na-
grody również zawodniczkom KS Warta Poznań. Otrzymały 
je florecistki Natalia Woźniak i Antonina Lachman (ta druga 
triumfowała w Pucharach Europy, wywalczyła wicemistrzo-
stwa w Pucharze Polski oraz medale Mistrzostw Polski Senio-
rów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzików). 

Na zakończenie Wójt tradycyjnie wręczył statuetkę – „Tre-
ner Roku”, którym w 2019 r. został Mariusz Jewdokimow 
z Klubu Karate Samuraj. 

Wręczenie nagród po raz szósty odbyło się w strzelnicy spor-
towej w Tarnowie Podgórnym. W uroczystości wzięła udział 
I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat, Dyrektor OSiR 
Radosław Szukała i Przewodniczący Rady Sportu Piotr Nowak. 

~ Ania Lis

Spinning na karty MultiSport

wieku i doświadczenia dał radę i osiągną swój zamierzony cel, 
ponieważ dla niego najważniejszy jest zdrowy tryb życia. Naj-
więcej satysfakcji sprawia mu możliwość przekazywania swo-
jej wiedzy swoim podopiecznym. Jego hobby to motoryzacja 
i sporty motorowe. ~ Ania Lis

Nagrody dla medalistów

~ sport
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Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
115, wywieszono na okres 30 dni, ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę, na okres 3 lat, nieruchomości rolnej położo-
nej w Kokoszczynie, o powierzchni 0,47 ha.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 6, tel.(061) 89-59-
289.

WZP.6721.35.2018
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
w Jankowicach 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 ponownym wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów w Jankowicach przy ul. Leśnej i Wiśniowej 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 stycz-
nia 2020 r. do 4 lutego 2020 r., w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 13 stycznia 2020 r. w siedzi-
bie 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 24 
lutego 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

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 nieruchomościami (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 przeprowa-
dzenia 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 TRZECI 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 gmi-
ny 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 go-
spodarce 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 opodatkowana podatkiem VAT na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2174, 
z późn. zm.);
zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg 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 z wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ustny ograniczony odbył się dnia 25 września 2019r. (środa) o godz.: 10:30 w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 – Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne z wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg ustny ograniczony odbędzie się dnia 15 stycznia 2020r. (środa) o godz.: 9:00 w sali nr 10, 
Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wnie-

sienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest 
obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka 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 10 stycznia 2020r. (piątek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne:
ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać 

uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadko-
wi 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 nega-
tywnym. W dniu 13 stycznia 2020r. (poniedziałek) zostanie 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 nieruchomościami (tj. Dz.U.2018r. poz. 2204 z późn. zm.) upłynął w dniu 10 maja 2019r. 

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

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

~ ogłoszenia
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~ sport

XVI Bieg i Nordic Walking z okazji Święta Niepodle-
głości za nami. Tradycyjnie, 11 listopada, amatorzy 
sportu spotkali się przy ul. Wypoczynąkowej w Ba-

ranowie, aby wspólnie przebiec lub przemaszerować brze-
giem jeziora Kierskiego. Wspólne celebrowanie tego Święta 
w szczególny sposób pomaga integrować Naszą Lokalną Spo-
łeczność.

Wydarzenie, klasycznie było podzielone na Bieg Główny 
(7,5 km), Bieg Krótki oraz Nordic Walking. W tym roku po 
razie pierwszy trasa Biegu Krótkiego i Nordic Walking wyno-
siła 5 km. Ogółem, w sportowej rywalizacji wzięło 278 osób. 
Początkowo pochmurny poranek, kilka godzin przed startem 
zamienił się w słoneczne i rześkie popołudnie. 

Tuż przed startem o godzinie 14 nastąpiła wzniosła chwila - 
Maria Kozicz, uczennica Szkoły Muzycznej w Jankowicach, 
w klasie Piotra Nobika, zagrała hymn narodowy na puzonie. 

W kategorii mężczyzn na dystansie 7,5 km bezkonkuren-
cyjny okazał się Wojciech Staniszewski, finiszując z czasem 
24:54. Kolejne miejsca na podium zajęli Robert Walczak oraz 
Tomasz Krajewski. Pierwsza kobieta – Katarzyna Popowicz, 
ukończyła bieg główny z czasem 31:39. Drugie i trzecie miej-
sce to kolejno Anna Paluszak i Małgorzata Opala. 

W biegu krótkim stawka wśród mężczyzn była wyrównana. 
Panowie wbiegli na podium z czasami nieco ponad 20 minut 
(Marcin Sakowski, Tomasz Napierała, Marcin Rucki). Wśród 
kobiet triumfowała Monika Owczarczak z czasem 23:57. Za-
raz z nią uplasowały się Beata Wilczyńska oraz Katarzyna 
Paczkowska.

Pierwszym wśród chodziarzy był Jacek Witucki (31:33), za-
raz za nim Patryk Skrzypczak oraz Jan Stanisławski. Czwar-
ta na mecie, a zarazem pierwsza wśród pań była Agnieszka 
Mielecka (34:04), którą goniły Agnieszka Nowicka i Karolina 
Witucka.

Na uwagę zasługuje fakt uhonorowania najstarszego i naj-
młodszego uczestnika biegu i marszu. Puchary odebrała Maria 
Pańczak (rocznik 1939), doskonale znana jako Pani Parasolka 
z Poznania oraz Miłosz Jerzyński (rocznik 2012).

Całość upłynęła w przyjacielskiej, sportowej i jednocześnie 
wzniosłej atmosferze, która zdaje się być niezłą odtrutką na 
trudy dnia codziennego.

Była to edycja wyjątkowa. Po 15 latach zmienił się dyrygent 
całego przedsięwzięcia. Jako nowy organizator – Tarnowo 
Podgórne Biega, podeszliśmy do tematu z werwą i zaangażo-
waniem, ale również z pokorą i długą listą obaw czy wszystko 
ułoży się tak, jak powinno. Dzięki reakcjom i komentarzom 
po biegu już teraz wiemy, że się udało stworzyć całkiem udaną 
imprezę. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie naszych 
partnerów, z Gminą Tarnowo Podgórne i Sołectwem Barano-
wo na czele. Z tylnego siedzenia cały czas wspierali nas po-
przedni organizatorzy, podpowiadając wiele cennych uwag – 
wszak pierwszy raz przygotowywaliśmy oficjalne wydarzenie 
sportowe. Już na samym biegu nieoceniona okazała się pomoc 
wolontariuszy – uczniów lokalnych szkół. Udało się również 
połączyć siły z akcją charytatywną #AmelkaTeam - Amelka 

Branczewska oraz z Fundacją DKMS, organizując w biurze 
zawodów Dzień Dawcy Szpiku.

Nasz pomysł na XVI Bieg i Nordic Walking z okazji Święta 
Niepodległości był bardzo prosty. Bierzemy wszystko, co naj-
lepsze z poprzednich edycji i staramy się wprowadzić jeszcze 
kilka naszych pomysłów na wyjątkowe wydarzenie upamięt-
niające odzyskanie niepodległości. Między innymi wydłużyli-
śmy trasę krótką do 5 km, zmieniliśmy nieco oprawę graficzną 
całego wydarzenia, a przede wszystkim organizowaliśmy tylu 
sponsorów i partnerów ilu byliśmy w stanie. Dzięki temu, że 
w pracę zaangażowała się cała grupa biegowa, wyniki prze-
szły nasze oczekiwania. Pozytywny odzew lokalnych oraz po-
nadlokalnych firm spowodował, że mogliśmy przygotować 
nagrody dla praktycznie każdego zawodnika. Tak ogromne 
wsparcie pozwoliło nam również przygotować unikalne me-
dale, ufundować nagrody dla najlepszych biegaczy i chodzia-
rzy oraz przygotować bogatą pulę nagród do losowania (w tym 
dwa rowery). Organizacja wydarzenia okazała się bardziej 
wyczerpująca niż przypuszczaliśmy, ale patrząc na zadowolo-
nych uczestników – poziom satysfakcji rósł proporcjonalnie. 
Wiele się nauczyliśmy, mamy jeszcze kilka pomysłów w za-
nadrzu i mamy nadzieję, że spotkamy się w 2020 r. na kolejnej 
edycji tego wyjątkowego biegu i marszu.

~ Tarnowo Podgórne Biega
Projekt współfinansowany ze środków  

Gminy Tarnowo Podgórne

XVI Bieg i Nordic Walking  
z okazji Święta Niepodległości
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~ sport

16 listopada w hali sportów walki w Koszalinie odbył 
się X Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym pod 
patronatem Polskiego Związku Karate Tradycyjne-

go. Organizatorem zawodów był Okręgowy Związek Karate 
Tradycyjnego w Gdańsku. 

Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy z Lusowa 
i Tarnowa Podgórnego, zdobywając łącznie 7 medali, z czego 
aż 5 złotych. Oskar Szkudlarz z Koszalina przywiózł 3 meda-
le. Startując w kategorii junior młodszy w konkurencji fukugo 
(dwubój) nie miał sobie równych i stanął na najwyższym stop-

niu podium. W konkurencji kata (forma) oraz kumite (walka) 
zajął 3 miejsce. 

Leon Frankowski wrócił wzbogacony o dwa złote medale 
w kumite oraz kata, Antoni Frankowski zwyciężył w konku-
rencji kata. Złoto w konkurencji enbu chłopiec/dziewczyna 
dołożyła para Kuba Odunken/Magdalena Majewska, którzy 
w konkurencji kata zajęli IV miejsca. 

~ UKS KT „ORZEŁ” LUSOWO
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo Podgórne

UKS KT „Orzeł” Lusowo wróciła z medalami z Koszalina

Jedni odchodzą, a drudzy przychodzą i będą jeździć w bar-
wach KK Tarnovia Tarnowo Podgórne. W sezonie kolar-
skim 2020 do teamu Tarnovii dołączą Dawid Wiśniew-

ski i Szymon Potasznik. Pierwszy z nich ścigał się dotychczas 
w KS Społem Łódź. Największym osiągnięciem Dawida jest 
mistrzostwo Polski w wyścigu eliminacyjnym, wicemistrzo-
stwo Polski w omnium oraz siódme miejsce na torowych mi-
strzostwach Europy w scratchu.

Natomiast Szymon Potasznik przechodzi do Tarnovii z KTK 
Kalisz. Jego największymi osiągnięciami w sezonie 2019 było 
wicemistrzostwo Europy i mistrzostwo Polski w omnium.

~ Ania Lis
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo Podgórne

Transfery  
w KK Tarnovia
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~ ogłoszenia

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 
U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 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 XVII/254/2019 z dnia 22 
października 2019r.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż działki niezabudowanej w Baranowie
Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza Wysokość wadium Postąpienie min-

imalne
Baranowo 445/1 1033 m2 PO1P/00099730/0 34.482,00 zł (w tym VAT zwolniony) 1.725,00 zł 345,00 zł
Przeznaczenie 
nieruchomości:

zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr 
XII/134/2011 z dnia 21 czerwca 2011r. (z poźn. zm.) działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni parkowej.

Opis nierucho-
mości:

nieruchomość gruntowa, położona w Baranowie, nieposiadająca dostępu do drogi dojazdowej, niezabudowana, niezagospodarowana, po-
rośnięta drzewami i samosiejkami. Położona w peryferyjnej części Baranowa, pomiędzy ul. Lipową a ul. Przygraniczną na skraju zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wokół tereny zielone, rekreacyjne, a w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa przy ul. 
Lipowej.

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

Informacje do-
datkowe:

część działki nr 445/1 jest umownie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod zieleń, przy czym wraz z wykupem przedmiotowego gruntu 
umowa dzierżawy wygasa.
w związku ograniczonym usytuowaniem działki nr 445/1 przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich o nr geod.: 82/2; 434; 
435; 436; 437; 438; 445/2 obr. Baranowo;
nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe;
cena sprzedaży jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 2 pkt 33 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy od towarów 
i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174);
zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie się dnia 15 stycznia 2020r. (środa) o godz.: 11:00 w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wnie-
sienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest 
obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka 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 10 stycznia 2020r. (piątek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne:
ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać 

uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadko-
wi 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 nega-
tywnym. W dniu 13 stycznia 2020r. (poniedziałek) zostanie 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 nieruchomościami (tj. Dz.U.2018r. poz. 2204 z późn. zm.) upłynął w dniu 4 grudnia 2019r. 

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

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

Tarnowo Podgórne, dnia 16 grudnia 2019 r. WZP.6721.9.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 225 oraz 
dla terenów przy ul. Poznańskiej położonych w Lusowie

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 
r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 225 
oraz dla terenów przy ul. Poznańskiej położonych w Lusowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 stycznia 2020 r. do 
3 lutego 2020 r., ul. Poznańska 115 (budynek A), pokój 13, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planów miejscowych odbędzie się 20 stycznia 2020 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 16:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska / nazwy 
jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi 
wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym albo opatrzone podpisem zaufanym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2020 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 nieruchomościami (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 przepro-
wadzenia 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 TRZECI 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 przestrzennego 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. Warzywnej o nawierzchni 
utwardzonej kostką betonową. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej 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 gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.).

Informacje do-
datkowe:

na działce nr 94/43 zostało ustanowione ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu gazu ś/c na rzecz przedsiębiorcy 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 koszty notarialne i sądowe;
sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2174, 
z późn. zm.);
zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg 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 z wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ustny ograniczony odbył się dnia 25 września 2019r. (środa) o godz.: 10:00 w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 – Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne z wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg ustny ograniczony odbędzie się dnia 15 stycznia 2020r. (środa) o godz.: 10:00 w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wnie-
sienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest 
obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka 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 10 stycznia 2020r. (piątek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne:
ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać 

uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadko-
wi 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 nega-
tywnym. W dniu 13 stycznia 2020r. (poniedziałek) zostanie 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 nieruchomościami (tj. Dz.U.2018r. poz. 2204 z późn. zm.) upłynął w dniu 16 listopada 2018r. 

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

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

WZP.6721.8.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 345 przy 
ul. Wilka oraz dla terenów przy ul. Krętej położonych w Sierosławiu.

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, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 345 
przy ul. Wilka oraz dla terenów przy ul. Krętej położonych w Sierosławiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 stycz-
nia 2020 r. do 4 lutego 2020 r., w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r. w siedzibie 
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 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2020 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Seminarium techniczne JKA z mi-
strzem karate shotokan Tatsuya 
Naka było rekordowe pod wzglę-

dem frekwencji w 25-letniej historii 
JKA Polska. Wzięło w nim udział 260 
karateków z Niemiec, Czech, Węgier, 
Hiszpanii, Irlandii, Holandii, Białoru-
si i Polski. Staż zorganizowany przez 
Klub Karate SAMURAJ Przeźmierowo 
w osobie Chief Instructor JKA Polska 
Mariusza Jewdokimowa 6DAN, odbył 
się w terminie 15-17 listopada w hali 
OSiR w Baranowie. 

Pierwszego dnia seminarium, Sensei 
Naka wyjaśnił istotę poprawnego ruchu 
bioder, oddychania oraz świadomości 
osi obrotu podczas wykonywania tech-
nik i pozycji. Następnie uczestnicy wy-
korzystywali zdobytą wiedzę podczas 
wykonywania kata Heian Shodan oraz 
Taikyoku Shodan. 

W sobotę, mając na względzie naukę 
z poprzedniego dnia, karatecy ćwiczyli 

Staż z Sensei Naka Heian Shodan. Uczestnicy zostali po-
dzieleni na dwie grupy. Jedną tworzy-
ły dzieci do 15. roku życia i stopnia do 
3kyu (brązowy pas), a drugą osoby po-
wyżej 15. roku życia i stopnia od 3kyu 
wzwyż. Młodsi trenowali różne kata 
Heian z Sensei Jewdokimowem, a star-
si analizowali i ćwiczyli kata Basai Dai 
z Sensei Naka. Ostatniego dnia stażu 
uczestnicy ćwiczyli i doskonalili kata 
Heian Nidan, Heian Sandan, Jion oraz 
Kanku Dai. Wówczas to Naka Sensei 
skrupulatnie wyjaśnił różnice między 
karate sportowym a karate Budo, dzię-
ki czemu wszyscy karatecy poszerzyli 
swoją wiedzę o technice i karate. 

Tatsuya Naka 7 dan JKA HQ Tokyo 
nazywany jest japońskim Chuckiem 
Norrise. Jako jeden z dwóch głównych 
bohaterów wystąpił w filmu „Kuro obi” 
(Czarny pas), który przed kilkoma laty 
obiegł świat pasjonatów wschodnich 
sztuk walki.

~ Ania Lis, Radosław Kawałek

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

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl;
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.tarnowo-

-podgorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/

WZP.6721.16.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Sza-
motulskiej i Wypoczynkowej w Baranowie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo 
Podgórne Uchwały Nr XVII/241/2019 z dnia 22 października 2019 
r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Sza-
motulskiej i Wypoczynkowej w Baranowie, zmienionej Uchwałą Nr 
XVIII/279/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 listopada 
2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
115 (budynek A), pokój 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienio-
nej zmiany planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie 
do dnia 21 stycznia 2020 r.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.17.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Leśnej 
i ul. Edmundowskiej w Jankowicach

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 
r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne 
Uchwały Nr XVII/242/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów przy ul. Leśnej i ul. Edmun-
dowskiej w Jankowicach, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/278/2019 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 listopada 2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
115 (budynek A), pokój 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienio-
nej zmiany planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie 
do dnia 21 stycznia 2020 r.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.
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Miniony sezon po raz kolejny 
przyniósł kolarzom KK Tar-
novia Tarnowo Podgórne sze-

reg triumfów. W ogólnopolskim ran-
kingu, w dyscyplinie kolarstwo Klub 
zajął piąte miejsce, w województwie 
wielkopolskim pierwsze, a w klasyfi-
kacji 3812 polskich klubów uplasował 
się na pięćdziesiątym szóstym miejscu. 
W ramach sportowego współzawod-
nictwa dzieci i młodzieży zawodniczki 
i zawodnicy KK Tarnovia zdobyli 291 
pkt. Odnotowali dwadzieścia trzy zwy-
cięstwa, a pięćdziesiąt trzy razy gościli 
na pudle. Największym sukcesem było 
zdobycie przez Filipa Prokopyszyna 
srebrnego medalu Igrzysk Europejskich 
w konkurencji scratch oraz brązowe-
go Mistrzostw Europy kat. elita w kon-
kurencji wyścig eliminacyjny. Łącznie 
kolarze zdobyli 18 medali Mistrzostw 
Polski, w tym 3 złote, 6 srebrnych i 9 
brązowych. 

Podsumowanie kolarskiego sezonu

Podsumowanie kolejnego udanego sezonu zorganizowano 30 listopada. W jego 
trakcie Prezes Klubu Grzegorz Wasielewski pogratulował osiągnięć oraz wręczył na-
grody zawodnikom i trenerom, a partnerom i sponsorom podziękował za współpracę. 
Przygodę z kolarstwem zakończył Kajetan Sztuba i Adrian Mrówka. Ten drugi czeka 
na decyzję o możliwości kontynuowania kariery w innym klubie. ~ Ania Lis

„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy,  
gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo”  

   Jan Grzegorczyk 

Pani

Magdalenie Grzesiak
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

MAMY
przekazuje 

Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie 
oraz pracownicy administracji

Szkoły Podstawowej im. Kawalerów  
Orderu Uśmiechu w Lusówku

Naszej koleżance

Magdalenie Grzesiak

wyrazy głębokiego współczucia  
i słowa wsparcia
z powodu śmierci

Mamy

składają
pracownicy Szkoły Podstawowej
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 

w Lusówku

Składamy wyrazy głębokiego 
współczucia

Pani Małgorzacie Stramik, 
Kamili Pawlickiej, 

Kornelowi Stramikowi
oraz ich rodzinom 

z powodu śmierci Mamy i Babci

Aleksandry Dzięcioł 
członka Rady Sołeckiej w latach 

2002-2010
W imieniu mieszkańców 

Wysogotowa i swoim własnym 
Agnieszka Mitoraj 

oraz Elżbieta Szymkowiak

Naszej Koleżance 

Beacie Tracewskiej-Graczyk
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Ojca 

składają Dyrekcja i Pracownicy 
Samorządowej Szkoły Muzycznej I st.  

w Tarnowie Podgórnym

Zmarł nasz senior

Śp. Bogdan Brzeziński

Rodzinie wyrazy współczucia 
składają Koleżanki i Koledzy  
z Klubu Seniora w Sadach

Wyrazy głębokiego współczucia 
rodzinie i bliskim z powodu śmierci 

śp. Piotra Króla

składają 
Zarząd i Członkowie Ochotniczej 

Straży Pożarnej Tarnowo Podgórne

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

Magdalenie Zagórskiej
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci ukochanego taty

składają
koledzy i przyjaciele z KWW Mój Dom  

oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa

Magdalenie Zagórskiej
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci Taty

składają
Sołtys Przeźmierowa Katarzyna Preyer  

wraz z Radą Sołecką 
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Przeźmierowo, ul. Wrzosowa 11, tel.: 536 529 089
        Fryzjer Przeźmierowo

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

P. W. EWELA
zapraszamy do

SALONU FRYZJERSKIEGO

Stan: Używany, rok produkcji 2005, przebieg 171 000,
pojemność silnika 1896, rodzaj paliwa - Diesel

VOLKSWAGEN SHARAN
1,9 TDI, 6 biegowy

Cena - 17 900 zł

GABINET
PSYCHOLOGICZNY

Tarnowo Podgórne

Iwona Przekop - Kistowska

www.psycholog-przekop.pl

tel. 669 221 993

tel. 603 533 228 po godz. 16.00

Mieszkanie 2 pokojowe
Baranowo - do wynajęcia

systemy fotowoltaiczne • bezpłatna wycena 

• bezpłatny audyt

Przedstawiciel: Dariusz,

tel. 601 85 85 75

DAM PRACĘ
• OCHRONA-zatrudnimy pracowni-
ka do ochrony w Tarnowie Podg. 
kontakt 660 769 899
• Hotel Glamour zatrudni Panią do 
przygotowywania śniadań hotelo-
wych. Zainteresowane osoby pro-
simy o kontakt telefoniczny tel 721 
294 202
• Przyjmę panią do pomocy w opie-
ce nad mamą, Tel. 501 707 795

• Firma BRM meble zatrudni sto-
larza meblowego z okolic Tarno-
wa Podgórnego, tel. 693 633 986.
• Producent odzieży damskiej za-
trudni krawcową. Praca stała, jed-
nozmianowa, Przeźmierowo tel. 61 
8142 745
• FIRMA SPRZĄTAJĄCA: Zatrudni-
my Panie/Panów do sprzątania 
w pełnym i niepełnym wymiarze. 
Oferta skierowana również do 
osób z orzeczeniem o niepełno-
sprawności. Tel 502 477 893

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
• Posprzątam mieszkanie :odku-
rzanie, mycie okien, mycie pod-
łóg, prasowanie. Tel 537 487 833, 
Nataliia
• Szukam pracy chalupniczej tel 
608039729
• Chętnie zaopiekuję się Państwa 
dzieckiem (dziećmi). Jestem cie-
płą i doświadczoną nianią. Proszę 
o kontakt pod nr tel. 663 955 826.

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: 10.12.2019 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: zwycięska kartka świąteczna Mariusza Danielew-
skiego

Browar Sady
ogłasza rekrutację na stanowisko: 

Pracownik
administracyjno-biurowy

Poszukujemy osoby rzetelnej, zorganizowanej, 
umiejącej pracować w zespole. 

Mile widziana umiejętność obsługi programów ERP. 
Oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę.

Browar Sady
Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 21
62-080 Sady

kom. 662 078 316 
biuro@browarsady.pl

SPRZEDAŻ
KARPIA

501 335 273

GOSPODARSTWO
RYBACKIE

Sierosław
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uroczystości rodzinne  |  konferencje
restauracja  |  noclegi

www.kasztanowypalac.pl

ul. Lipowa 15
62-080 Swadzim
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Miód, od wieków eliksir zdrowia, dobrego humoru  
i młodości.  

 
Miody z kwiatów Pomarańczy, Mięty, Jabłoni, Cytryn,  

Mandarynek, Ostropestu, Ogórecznika, 
Kasztanowy, Lawendowy, Koniczynowy, Eukaliptusowy,  
Słonecznikowy  i prawdziwy Plaster miodu akacjowego. 

 
Wspaniałe dla całej Rodziny i doskonałe na Prezent. 
Zapraszamy na www.terraricca.com,  

601 578 040, info@terraricca.com  

Zamiast do apteki skocz do pasieki 

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)

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

„PSIA URODA”

tel. 882 129 531

ZAPRASZAMY

Salon Fryzjerski dla Psów

Pn-pt 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00

ROZALIN
ul. Storczyka 13,
62-080 Lusówko

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

PAŁAC JANKOWICE
Ogrodowa 2, Jankowice

tel. 530-017-863

 www.motylarniacafe.pl

Wszystkim Klientom, Partnerom 
oraz Sympatykom naszego Studia

składamy życzenia Spokojnych
i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz
Pomyślności i Sukcesów

w Nowym Roku

ul. Wysogotowska 22 (os. Ptasie)
62-081 Przeźmierowo

tel. 601 926 005, www.studio-majstic.pl

MEBLE KUCHENNE

M E B L O B U K

RABAT 10%

1989

zaczynamy od kuchni...

Skórzewo, ul. Poznańska 71         www.meblobuk.com.pl         T: 783 969 699

DO WYNAJĘCIA
Przeźmierowo

Pokój 2-osobowy
669 838 185

KANCELARIA
URBANISTYCZNA
• koncepcje urbanistyczne
   i plany miejscowe
• procedury administracyjne,
   warunki zabudowy
• analizy możliwości zabudowy
• obrót nieruchomościami

61 624 22 00 www.kancelariaurbanistyczna.pl
POMAGAMY FACHOWO I SKUTECZNIE
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Zadzwoń: +48 605 10 38 20  |  +48 668 12 32 12

O
st
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10
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ów
 !

Miejsce owocujące szczęściem

Doskonała lokalizacja,  

w pobliżu przedszkola, 

żłobki, sklepy. Szybki 

dojazd do Poznania, 

Tarnowa Podgórnego  

i obwodnicy S11. Świetna 

komunikacja publiczna, 

bogate zaplecze do 

spędzania wolnego czasu. 

To tylko niektóre zalety 

Osiedla Sady.  SPRAWDŹ !

Sady: ulica Jagodowa / Truskawkowa / Winogronowa

o
si

ed
le

sa
d

y.
p

l

facebook.com/osiedlewsadach

Ostatnie 2 typy budynków: 101 i 107 m2 10 min. od Poznania
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Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew

SKLEPY
Z ARTYKUŁAMI

ZAGRANICZNYMI

Zapraszamy
do naszych sklepów:

PRZEŹMIEROWO, UL. RYNKOWA 120 A
TARNOWO PODGÓRNE, UL. ROKIETNICKA 3/2
GALERIA PODOLANY, UL. STRZESZYŃSKA 63
PNIEWY, UL. MICKIEWICZA 28

Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia spędzonych

w rodzinnym gronie
oraz pomyślności w nadchodzącym 

Nowym Roku 2020
życzą

Właściciele i pracownicy

Zapraszamy na świąteczne zakupy!
Organizujemy paczki

oraz kosze świąteczne i okolicznościowe

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

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

REMONTY
WYKOŃCZENIA

DROBNE NAPRAWY
MALOWANIE - FACHOWO

M
ICHAŁ 889 144 052

leczenie dysfunkcji narządu ruchu:  bóle
kręgosłupa, głowy,  bioder, dyskopatie
dolegliwości narządów wewnętrznych  

terapia wad postawy
programy dla sportowców
turnusy lecznicze
kursy dla lekarzy, fizjoterapeutów, 

warsztaty i zajęcia grupowe dla pacjentów
nowoczesna baza leczniczo-edukacyjna
fachowy i życzliwy zespół terapeutów
40 lat doświadczenia

bez przyczyn organicznych

psychologów

www.ctmrakowski.pl
Sierosław, ul. Leśna 1 - tel.  61 814 79 00

Ukrainka szuka pokoju

661-590-360

Stan: Używany, rok produkcji 2005, przebieg 171 000,
pojemność silnika 1896, rodzaj paliwa - Diesel

VOLKSWAGEN SHARAN
1,9 TDI, 6 biegowy

Cena - 17 900 zł

tel. 603 533 228 po godz. 16.00

Mieszkanie 2 pokojowe
Baranowo - do wynajęcia

PRYWATNA PRAKTYKA
PSYCHOLOGICZNA • ROKIETNICA

Anita Durowicz • Sylwia Kędziora-Nawrot
• Konsultacje
• Terapia indywidualna dla dzieci,
   młodzieży i dorosłych
• Terapia uzależnień
• Terapia par

) 519 145 118, 500 296 926
NAWET NAJDŁUŻSZA PODRÓŻ ZACZYNA SIĘ

OD PIERWSZEGO KROKU

BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

• BEZPŁATNA POMOC PRZY
ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL

BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL
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N A Z W A  D E A L E R A
U L .  W Ł A Ś C I W A  9 9
M I A S T O
T E L . :  ( 0 0 )  0 0 0  0 0  0 0
W W W . D O M E N A . P L

*Z uwzględnieniem m.in. kwoty rabatu i potencjalnego odliczenia 50% wartości VAT. Oferta dostępna wyłącznie dla 
przedsiębiorców, dotyczy modeli Outlander oraz Eclipse Cross. Szczegóły u autoryzowanego dealera Mitsubishi. 
Informacje na temat złomowania samochodów Mitsubishi oraz przydatności do recyklingu są dostępne
na www.mitsubishi.pl. Spalanie w cyklu mieszanym: 7,5 – 8,7 l/100 km. Średnia emisja CO₂ w cyklu
mieszanym: 170 – 196 g/km.

WYPRZEDAŻ MITSUBISHI
TANIEJ O VAT*

UL. TYMIENIECKIEGO 38
(PRZY UL. KSIĘCIA MIESZKA I)
TEL. 604 765 150

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

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

DZIAŁ SERWISU

WWW.MITSUBISHI-POLODY.PL

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

NOWY SALON
POZNAŃ PRZEŹMIEROWO

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.
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WĘGIEL  •  SKUP  ZŁOMU

tel. 788 080 953

Tylko u nas suchy węgiel
i najniższe ceny!

Transport od 1 tony GRATIS
Zakrzewo, ul. Gajowa 38

(koło kościoła)

➲ ekogroszek
➲ orzech
➲ kostka
➲ miał z groszkiem

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

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

TANIA
PRZESYŁKA

• Przesyłka w każde miejsce Polski już od 14 PLN brutto
• Doręczenie w następnym dniu roboczym
• Zwrot pobrania w ciągu 2 dni bez dodatkowej prowizji
• Paczki niestandardowe
• Palety
• Przesyłki zagraniczne

taniaprzesylka@op.pl

tel. 790 777 031

NOWA 
LOKALIZACJA

ul. ROKIETNICKA 63 (przy nowym rondzie)
62-080 TARNOWO PODGÓRNE

US¸UGI POGRZEBOWE

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

504 453 567
www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

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

PRZEWÓZ ZMARŁYCH 
W KRAJU I ZAGRANICĄ

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
 NA WSZYSTKICH CMENTARZACH

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.

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
PŁYTKI • PANELE

TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281
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N AU K A  J A Z DY
• elastycznie • sprawnie • skutecznie •

tel. 694 99 88 21

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

DO WYNAJĘCIA
PAWILON HANDLOWY

BARANOWO
ul. Przemysława 13

664 11 99 32

UKŁ ADANIE PŁY TEK
ZABUDOWA NIDA-GIPS

600 45 37 27
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USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

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

Usługi brukarskie
i remontowe

501 617 969
• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

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

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

OKNA I DRZWI

                       513 035 741
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

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

WISTkom.

RABAT NA 
DOSZCZELNIANIE OKIEN
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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

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

 603 635 878www.ekodom21.pl

MYCIE OKIEN
E
ko

D
o

m
 
2
1

tel: 603 635 878tel:USŁUGI SPRZĄTANIA
MYCIE OKIEN

E
ko

D
o

m
 
2
1

tel:

USŁUGI SPRZĄTANIA
www.ekodom21.pl 603 635 878

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

BAL 
SYLWESTROWY

zaprasza na

Gwarantujemy doskonałą zabawę,
bardzo bogate menu i wiele innych atrakcji!

550 zł
400 zł

(za parę)

(z noclegiem)

Kontakt: 609 41 63 20, 518 678 506 | Restauracja Wzgórze Toskanii, Przeźmierowo, ul. Poznańska 35

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 100B

TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200

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

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

WESOŁYCH ŚWIĄT
I DOBREGO

NOWEGO ROKU!
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Serwis
i naprawa kotłów

512 193 302

kom. 602 659 208

   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

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

www.wolvet.com
tel. 604 078 665 i 602 263 575, ul. Leśna 36, Kaźmierz

pn-pt 1000-1900, sob. 1000-1200

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

Pełen zakres usług, USG, EKG, RTG
badanie krwi, endoskop

lek. wet. Michał Woliński

Zapraszamy

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

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych

MALOWANIE
szybko i dokładnie

tel. 537 700 281

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

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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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

PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej

Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

• od poniedziałku do soboty •

LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

Spirometria na miejscu

GABINET
STOMATOLOGICZNY

i prywatnie

Baranowo, ul. Szmaragdowa 9
(os. Rubinowe)

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

MAŁGORZATA ZAWISTOWSKA

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

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

www.stomatologialusowko.pl

Czynne od poniedziałku do soboty

Zapraszamy

Pełen zakres usług!

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ

Kadry i płace                           
Pełna i uproszczona księgowość
Roczne rozliczenie PIT

BIURO RACHUNKOWE

tel 575 24 50 24

ul Pogodna 6, Baranowo 
biurorachunkowe@wolnowska.pl

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27
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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! 

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!
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ZA KONTO
I KARTĘ

OPROCENTOWANIE
POŻYCZKI

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla „Kosmicznej oferty”: 9,9%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 
kosztów): 4015 zł; całkowita kwota do zapłaty: 4359,41 zł; oprocentowanie stałe: 0%; całkowity koszt kredytu: 344,41 zł, w tym 
prowizja: 344,41 zł (7,9%), odsetki: 0 zł, opłata miesięczna za Konto Jakże Osobiste (KJO): 0 zł, opłata miesięczna za obsługę 
karty: 0 zł; 20 równych, miesięcznych rat: 217,98 zł. Kalkulacja dokonana na 14.10.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie 
przy założeniu, że klient aktywnie korzysta z KJO i karty. Maks. kwota pożyczki z kredytowanymi kosztami: 20 000 zł, okres 
do 2 lat. Decyzja o przyznaniu pożyczki i jej parametry zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Oprocentowanie pożyczki 
wzrośnie do 9,99%, jeśli w danym miesiącu: na KJO nie wpłynie jednorazowo min. 1500 zł z innego banku lub konta firmowego 
w Alior Banku SA (nie dotyczy to klientów do 26. r.ż.) lub nie zostaną wykonane kartą transakcje bezgotówkowe na łącznie min. 
300 zł. Miesięczne opłaty za KJO i kartę są zgodne z aktualną Taryfą opłat i prowizji (TOiP); na 14.10.2019 r.: 10 zł za KJO i 5 
zł za kartę, jeżeli klient nie spełni ww. warunków. Promocja trwa do 31.12.2019 r. Regulamin promocji oraz TOiP w placówkach 
i na www.aliorbank.pl. Wg wykazu usług reprezentatywnych terminy oznaczają: konto – rachunek płatniczy, karta – karta 
płatnicza debetowa, transakcja – transakcja płatnicza.

www.aliorbank.pl RRSO 9,9%

DOCENIAMY TWOJĄ
AKTYWNOŚĆ NA KONCIE

KONTO JAKŻE OSOBISTE Z POŻYCZKĄ

Zapraszamy:  
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 150, 61 816 94 41
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Radni Gminy Tarnowo Podgórne
Radni Młodzieżowej Rady Gminy 
i Rady Seniorów
Radni Powiatu Poznańskiego
Sołtysi i Rady Sołeckie
Uniwersytet III Wieku
Koło Platformy Obywatelskiej  
w Tarnowie Podgórnym
Koło Terenowe PiS w Tarnowie 
Podgórnym
Stowarzyszenie Dar Serc

Stowarzyszenie Pojednanie
ROKTAR i TARSON
Koło Śpiewu im. F. Nowowiejskiego
Towarzystwo Pamięci  
im. Gen. J. Dowbora Muśnickiego
Muzeum Powstania 
Wielkopolskiego w Lusowie
Ruch Społeczno-Samorządowy  
Bezpartyjni-Wielkopolska
Tarnowskie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców

Koła Wędkarskie
Kurkowe Bractwo Strzeleckie
OSiR Tarnowo Podgórne, GOK 
SEZAM, Pałac Jankowice
Harcerze
Kółko Rolnicze Tarnowo Podgórne
Gminne Koła i Kluby Seniora 
LUSOWIACY i MODRAKI
Koło Gminne Związku 
Kombatantów RP

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Przeźmierowa i Baranowa 
TP-KOM, TPBUS, Tarnowskie 
Termy
GKS Tarnovia, KK Tarnovia, 
Tarnovia Basket, Alfa Vector
Fundacje: „Nigdy nie jest za 
późno”, „Oczy szeroko otwarte”
Trifolium, Free Time,  
„Otoczmy Troską Życie”
Sąsiadka~Czytaj

Z okazji Świąt życzymy Państwu i Państwa gościom wiele energii i zdrowia.
Niech będzie to czas wypełniony gwarem rozmów,  

spontanicznym śmiechem i spotkaniami z przyjaciółmi.
A w 2020 roku niechaj nie opuszcza Państwa szczęście, wiara  

i energia przy realizowaniu ambitnych planów.
Wszystkiego Najlepszego!

Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy


