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~ na wstępie

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNEURZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 89 59 200, fax 61 81 46 118, ug@tarnowo-podgorne.pl
Filia w Przeźmierowie Filia w Przeźmierowie 
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75C 
tel. 61 22 75 873, fp@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.plwww.tarnowo-podgorne.pl
Godziny pracy Urzędu Gminy i Filii: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: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:Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba przyjmuje:  
w Urzędzie Gminy w pon. 15.00-17.00, w czw. 9.00-11.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNYW SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

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

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX – Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA – Przeźmierowo

61 814 20 41

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

668 694 962
668 694 963

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

61 814 64 30

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

800 909 909

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

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

887 853 689 
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831 

Agencja Pocztowa  
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51 
801 333 444

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

61 814 69 52

112 Szanowni Państwo!
Za nami gorączka kampanii wyborczej, I oraz II tura 
wyborów. Cieszę się, że frekwencja w naszej Gminie 
była tak wysoka – blisko 80 % z nas zagłosowało, 
pokazując tym samym, że chce mieć wpływ na przy-
szłość naszego kraju. Zdecydowanym zwycięzcą I  
i II tury w naszej Gminie został Rafał Trzaskowski,  
a szczegółowe wyniki prezentujemy na łamach gazety.
Wakacje w pełni. Dla wielu, ze względu na pandemię, 
są one bardziej stacjonarne, ale i nie stoi na prze-
szkodzie, żeby były równie atrakcyjne – korzystajmy 
z oferty naszych placówek, wypoczywajmy aktywnie 
na ścieżkach rowerowych, spacerujmy… możliwości 
jest wiele! Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa  
i zdrowym rozsądku, ale absolutnie nie zamykajmy 
się w czterech ścianach! 

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Zabiegi rehabilitacyjne

Wznawiamy realizację nowego programu 
skierowanego do osób po 60. roku życia, zmagają-
cych się z różnego rodzaju dysfunkcjami narządów 

ruchu, kręgosłupa czy odczuwających bóle mięśniowe. Polega 
on na przeprowadzeniu serii zabiegów rehabilitacyjnych do-
stosowanych do schorzenia pacjenta. Dofinansowanie wynosi 
do 500 zł na osobę. Środki przeznaczone na jego realizację 
w 2020 r. to 100 tys. zł., a czas trwania programu to 3 lata. 

Kryteria, jakie należy spełnić, aby zostać zakwalifikowa-
nym do Programu:
•	 musisz mieć ukończony 60 rok życia,
•	 jesteś mieszkańcem Gminy Tarnowo Podgórne,
•	 posiadasz Kartę Mieszkańca,
•	 	posiadasz skierowanie na zabiegi od lekarza rodzinnego 

lub specjalisty,
•	 	w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie korzystałeś z zabiegów 

rehabilitacyjnych ze środków NFZ i nie masz umówio-
nych takich zabiegów w ciągu najbliższego miesiąca (stan 
na dzień zgłoszenia się do programu).

Aby skorzystać z zabiegów należy zgłosić się do jednego 
z dwóch realizatorów programu „Wsparcie rehabilitacyjne 
dla seniorów (osób przewlekle chorych) mieszkańców Gminy 
Tarnowo Podgórne” na lata 2020-2022:
•	 REHABILITACJA REHAPUNKT, ul. Nowa 15, 62-080 

Tarnowo Podgórne, tel. 666 098 111.
•	 KARO-MED Karolina Majka-Klak, ul. Wiśniowy Sad 21, 

62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 726 735 661. 
~ ARz
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~ pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Ten rok jest rokiem jubileuszowym, 30-lecia Samorządu Terytorialnego. Jak 
już wielokrotnie podkreślałem Gmina Tarnowo Podgórne ma szereg powo-
dów, aby uczcić ten jubileusz. Mieliśmy ambitne plany na uczczenie tej rocz-

nicy, ale większość z nich pokrzyżowała pandemia. Jednym z punktów obchodów 
było nadanie symbolicznych nazw dla wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego 
i wybudowanych na niej rond (podobnie jak 10 lat temu dla zachodniej obwodnicy). 
Zaproponowałem, aby obwodnica otrzymała nazwę „Aleja Samorządności”. Bo – 
jak wielokrotnie podkreślałem – nasza Gmina właśnie samorządności zawdzięcza 
swoją mocną społeczną i gospodarczą pozycję.   

Uznałem także, że warto uhonorować wybitne postacie, które miały szczególny 
związek z samorządem terytorialnym. Dlatego zaproponowałem osoby Profesora Je-
rzego Regulskiego (architekta podstaw samorządu RP) i Prezydenta Pawła Adamo-
wicza (wybitnego samorządowca, Prezydenta Gdańska w latach 1998-2019, zamor-
dowanego podczas Finału WOŚP 13 stycznia 2019 r.).

Szczerze mówiąc nie potrafię znaleźć bardziej symbolicznych postaci, zasłużo-
nych dla współczesnej samorządności w Polsce… Pierwsza to twórca katalogu praw 
i obowiązków społeczności lokalnych, umożliwiających rozwój wspólnoty. Nato-
miast druga to samorządowiec, który po raz pierwszy został wybrany 30 lat temu 
z ramienia Komitetu Obywatelskiego Solidarność – najpierw jako radny, a 8 lat póź-
niej – prezydent. Dzięki jego pracy Gdańsk przeżywa rozkwit, mieszkańcy obdarzyli 
swojego Prezydenta ogromnym zaufaniem. Zamordowany z zimną krwią na oczach 
setek ludzi, podczas „Światełka do nieba” kończącego ubiegłoroczny finał WOŚP. 
O tej tragedii, jako członkowie samorządowej wspólnoty, powinniśmy pamiętać. 

Wielokrotnie miałem okazję spotykać obu panów. Wizja funkcjonowania samo-
rządów, głoszona przez profesora Jerzego Regulskiego, jest mi niezwykle bliska. 
Z kolei z Prezydentem Pawłem Adamowiczem prowadziłem wiele rozmów i dys-
kusji. Znał Gminę Tarnowo Podgórne i doceniał jej społeczno-gospodarcze sukcesy. 
Był człowiekiem pogodnym, życzliwym, posiadał dużą wiedzę na temat zarządzania 
miastem. Był autorytetem wśród samorządowców. 

Uważam, że nadane nazwy – Aleja Samorządności i ronda: prof. Jerzego Regul-
skiego, Prezydenta Pawła Adamowicza i Gmin partnerskich – tworzą całość. I cieszę 
się, że uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę Gminy w tak ważnym dla 
samorządu roku jubileuszowym.

My, mieszkańcy i przedsiębiorcy Gminy Tarnowo Podgórne, skorzystaliśmy 
z szansy jaką dały nam przemiany ustrojowe w 1990 r. Samorządność była i jest pod-
stawą naszego sukcesu. Jest także źródłem naszych kontaktów z polskimi i zagra-
nicznymi gminami – ta współpraca rozwija się na różnych obszarach: kulturalnych, 
sportowych, samorządowych, społecznych. To niezwykle cenne źródło doświadczeń 
i dobrych praktyk. Mamy już 10 gmin partnerskich, z różnych krajów, z którymi 
kontakty są efektem ostatnich 30 lat, a przygotowujemy się do podpisania z kolejną 
gminą – Szemudem. 

Zapraszam Państwa do udziału w uroczystości odsłonięcia tablic z nazwami rond 
i alei. Spotkajmy się 31 sierpnia o 12.00 na rondzie na ul. Rokietnickiej, oczywiście 
zachowując obowiązujące zasady reżimu sanitarnego. Niech to będzie nasze wspól-
ne święto!
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Sprawdź,  
co się dzieje  

w Twojej  
miejscowości

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

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

Trwa opracowanie projektu przebudowy ul. Platynowej

Batorowo
Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę chodnika w ul. 
Batorowskiej (trwa opracowanie przez TP-KOM doku-
mentacji projektowej brakującego odcinka kanalizacji 
sanitarnej)

Ceradz Kościelny
Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę ul. Orła

Chyby
Trwa opracowanie dokumentacji dla przebudowy ul. 
Kasztanowej 

Góra
Trwa opracowanie projektu budowy II etapu ścieżki ro-
werowej do granicy z Gminą Kaźmierz

Jankowice
Zakończono remont elewacji świetlicy i kotłowni

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

Lusowo
Trwa projektowanie ul. Kukułki

Lusówko
Trwa budowa II etapu ścieżki pieszo-rowerowej do Sie-
rosławia 

Z każdym rokiem przyroda coraz 
silniej sygnalizuje nam, że nad-
mierne jej eksploatowanie pro-

wadzi do bardzo złych zmian w środo-
wisku. Chcąc spowolnić, zatrzymać, 
a w przyszłości odwrócić negatywne 
zmiany, które codziennie obserwujemy 
w otaczającym nas świecie, powinniśmy 
otoczyć ją coraz większą troską i z coraz 
większym poszanowaniem podchodzić 
do jej zasobów. 

– W Gminie Tarnowo Podgórne wpro-
wadzono już wiele działań na rzecz 
środowisko – mówi Wójt Tarnowa 
Podgórnego Tadeusz Czajka. – Jako 
jedni z pierwszych w Polsce wprowadzi-
liśmy segregację śmieci i źródła (kilka 
lat wcześniej niż nakazał nam to usta-
wodawca), wybudowaliśmy zbiorniki re-
tencyjne w Baranowie, chroniące Jezio-
ro Kierskie, stale inwestujemy w rozwój 
komunikacji publicznej, wymianę auto-
busów na niskoemisyjne, rozwój dróg 
rowerowych, dofinansowujemy wymianę 
pieców na paliwo stałe. Prowadziliśmy 
również dofinansowanie budowy paneli 
fotowoltaicznych. Teraz postanowiliśmy 
zachęcić mieszkańców do zadbania o je-
den z najcenniejszych zasobów naszej 
planety: o wodę. 

Z inicjatywą wystąpiła Ewa Jurasz, 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki, sołtys Chyb. 
Zaproponowana przez nią akcja miała 
charakter konkursu. Mieszkańcy zosta-
li poproszeni o przysyłanie zdjęć do-
mowych instalacji łapania deszczówki. 
Zdjęcia zostały opublikowane na face-
bookowym profilu Gminy, a wygrywało 

to zgłoszenie, które otrzymało najwięcej 
internetowych reakcji.  

Niekwestionowanym zwycięzcą zo-
stał Mateusz Kusznerko (219 głosów), 
potem Barbara Miedziak (147 głosów) 
i Edmind Jurdziński (95 głosów). Wy-
różnienia otrzymali: Arleta Szofer-Sza-
rycz, Ewa Okupska i Joanna Loręcka.

– Cieszę się, że wpłynęło tak wiele 
zgłoszeń – podsumowuje akcję prze-
wodnicząca Ewa Jurasz. – Pokazaliśmy, 
że zbieranie deszczówki nie jest trudne, 
często wystarczą przedmioty, które i tak 
mamy w domu.

~ ARz

To oni łapią deszcz najlepiej
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9 lipca Poseł na Sejm Bartłomiej Wróblewski przyjechał 
do Gminy Tarnowo Podgórne, by wręczyć „czek” z kwo-
tą 3,87 mln zł, obiecaną w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. Mimo iż Poseł przyjechał bez wcze-
śniejszego umówienia, Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz 
Czajka był na to spotkanie przygotowany – przyniósł rachu-
nek dla Rządu RP na kwotę 14 mln zł, stanowiącą wysokość 
dochodów utraconych przez Gminę Tarnowo Podgórne na 
skutek decyzji rządu w latach 2019-2020. 

Na kwotę utraconych dochodów składają się:
-  4 mln zł – obiecane, ale nie przyznane rządowe dofinanso-

wanie na budowę obwodnicy Tarnowa Podgórnego, 
-  6 mln zł – wynikające z obniżenia dochodów Gminy na 

skutek zmian w prawie podatkowych, 
-  4 mln zł – brakująca kwota dopłacana z budżetu Gminy do 

wynagrodzeń dla nauczycieli Gminy (decyzję o podwyż-
kach płac podjął rząd, ale nie przekazał samorządom wy-
starczających środków).

Co więcej, kwota 14 mln zł nie zawiera kosztów ponoszo-
nych przez Gminę Tarnowo Podgórne na wprowadzanie od-
górnych obostrzeń i restrykcji związanych z koronawirusem  
– te zostaną podsumowane po ustąpieniu pandemii. 

Jak podkreślił Wójt Tadeusz Czajka za tę kwotę w Gminie 
Tarnowo Podgórne można co najmniej:  

-  wybudować ul. Rolną i ul. Zbożową w Tarnowie Podgórnym, 

Poseł z „czekiem”

-  wybudować ul. Olszynową i ul. Sosnową w Przeźmierowie, 
-  kupić grunt pod Szkołę Podstawową w Lusówku (jej wy-

budowanie jest bardzo oczekiwane przez mieszkańców), 
- wybudować ścieżki rowerowe w Górze i Kokoszczynie, 
- wybudować kolejne ulice w Lusowie.
Z kolei Poseł Bartłomiej Wróblewski zapowiedział, że 

o obiecaną przez rząd kwotę z „czeku” będzie można się ubie-
gać po wyborach, ma to być uzupełnienie luki budżetowej po-
wstałej na skutek pandemii. 

Wójt Tadeusz Czajka określił przyniesiony „czek” jako ka-
wałek tektury bez pokrycia, uzasadniając tym, że kwota jest 
wyliczona przez Rząd na podstawie ustawy dopiero procedo-
wanej w Sejmie i Senacie. Wójt „czeku” nie przyjął, podobnie 
Poseł nie przyjął rachunku.  ~ ARz

„Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować,
jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć.”

18 czerwca delegacje Towarzystwa Pamięci Gene-
rała Józefa Dowbor Muśnickiego w Lusowie, lu-
sowskiego Muzeum, Liceum Ogólnokształcące-

go w Tarnowie Podgórnym oraz Gminy udały się do Palmir. 
Tradycyjnie busowi towarzyszyła asysta motocyklowa, pro-
wadzona przez Wójta Tarnowa Podgórnego Tadeusza Czajkę. 
Na miejscu była też obecna delegacja 17. Brygady Zmecha-
nizowanej z Międzyrzecza. Na palmirskim cmentarzu ofiar 
zbrodniczej akcji hitlerowskiej o kryptonimie AB oddano hołd 
Agnieszce Dowbor Muśnickiej. 

Okazja była szczególna, bowiem w tym roku mija 80. rocz-
nica zbrodni w Palmirach. Agnieszka Dowbor Muśnicka na-
leżała do organizacji „Wilki”. Po zdekonspirowaniu była 
przetrzymywana i torturowana w warszawskim więzieniu na 

Pawiaku. Wraz z nią zginęli przedstawiciele polskiej elity po-
litycznej, intelektualnej i kulturalnej, wśród nich olimpijczyk 
Janusz Kusociński, marszałek sejmu Maciej Rataj, wiceprezy-
dent Warszawy Jan Pohoski. 

Duże wrażenie na uczestnikach wyjazdu zrobiły doły śmier-
ci, po których oprowadziła nas dyrektor Muzeum Monika Ko-
ścik. 

Palmiry to drugi obok Katynia symbol martyrologii Pola-
ków. Ostatni odcinek drogi na cmentarz wiedzie przez las. Ja-
dąc tam nasuwa się refleksja; my jedziemy tam złożyć kwiaty, 
zapalić znicze, złożyć hołd pomordowanym, oddać się zadu-
mie, potem wracamy do domów. Dla ludzi, którzy tam spo-
czywają, była to ostatnia droga. Co wtedy czuli, czy byli świa-
domi tego co ich czeka? Co czuła młoda 21-letnia Agnieszka? 
Czy wiedziała, że dwa miesiące wcześniej w Katyniu zginęła 
jej starsza siostra Janina? Oby już nikt nigdy więcej nie musiał 
stawiać sobie takich pytań.

~ Aleksandra Ludwiczak

80 rocznica zbrodni w Palmirach
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Przeźmierowo
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  

Złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę Centrum 
Integracji Obywatelskiej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Olszynowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Sosnowej

Sady
Zakończono remont elewacji świetlicy

Sierosław
Trwa budowa II etapu ścieżki pieszo-rowerowej do Lu-
sówka

Trwa rewitalizacja Pałacu 

Swadzim
Trwa projektowanie dróg osiedlowych

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

Złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę Centrum 
Integracji Obywatelskiej

Wysogotowo
Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 
Pszennej i Batorowskiej

Pozostałe
Zakończyła się budowa Zespołu Szkół Technicznych Tar-
nowo Podgórne (budynek oddany do użytku)

Sprawdź, 
co się dzieje 

w Twojej 
miejscowości

Ostatnie miesiące były inne niż wszystkie dotychczas – spędziliśmy ten czas 
w domach, w mniejszej lub większej izolacji społecznej. Na szczęście wielu 
z nas znalazło pozytywne aspekty tej sytuacji, a to nierzadko zaowocowało 

powrotem do dawnych pasji i ich rozwinięciem, a nawet odkryciem nowych obsza-
rów zainteresowań. 

Mamy zatem – jako mieszkańcy – różne talenty: do śpiewania, malowania, grania 
czy rysowania… Są wśród nas tacy, którzy wiedzą jak dbać o zieleń wokół domu, 
inni mają rękę do robótek ręcznych. Są tacy, którzy potrafią pięknie rzeźbić i tacy, 
którzy potrafią robić przecudne zdjęcia. Paleta różnych pasji jest z pewnością nie-
samowita!

Niektórzy mieli już szansę na pokazanie swoich dzieł czy kolekcji szerszej publicz-
ności, inni nie zdają sobie nawet sprawy, jak unikatowy talent posiadają. Wszystkich 
zapraszamy do udziału w naszym wirtualnym Festiwalu Pasji i Talentów! 

Nie chcemy narzucać kategorii, ani grup wiekowych. jesteśmy otwarci na Pań-
stwa propozycje. Pokażmy jak ciekawe i różnorodne są talenty mieszkańców naszej 
Gminy!

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie facebookowej Festiwal Pasji i Ta-
lentów

Organizatorami tego wydarzenia jest Gmina Tarnowo Podgórne i Pałac Jankowi-
ce. Festiwal odbywa się w ramach obchodów 30-lecia samorządu gminnego. 

~ ARz

Masz talent, masz pasję  
– zgłoś się!
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28 czerwca – I tura 
W I turze oddano ponad 16 tysięcy głosów (na 21 143 

uprawnionych). Niekwestionowanym zwycięzcą głosowania 
został Rafał Trzaskowski, który zdobył prawie 47 % głosów. 
Na drugim miejscu znalazł się obecnie urzędujący prezydent 
Andrzej Duda (niemal 23 % głosów), a tuż za nim – Szymon 
Hołownia (21,5%). Wyniki uzyskane przez poszczególnych 
kandydatów w naszej Gminie przedstawia poniższa tabela:

Kandydat Liczba 
głosów

Procent 
głosów

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 7 627 46,69%
DUDA Andrzej Sebastian 3 735 22,87%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 3 511 21,50%Wyniki wyborów prezydenckich 2020 

w Gminie Tarnowo Podgórne

Wyniki wyborów prezydenckich 2020 
w Gminie Tarnowo Podgórne

Wybory prezydenckie – 
wyniki w naszej Gminie

BOSAK Krzysztof 753 4,61%
BIEDROŃ Robert 330 2,02%
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 254 1,56%
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 39 0,24%
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 29 0,18%
TANAJNO Paweł Jan 23 0,14%
JAKUBIAK Marek 21 0,13%
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 12 0,07%
Razem 16 334 100,00%

Frekwencja w naszej Gminie w I turze wyniosła ponad 77%. 
Największa w obwodzie nr 10 (obejmującym Chyby) – 85 %, 
a najmniejsza – 70,5  % w obwodzie nr 4 (Ceradz Kościelny, 
Jankowice, Rumianek).

12 lipca – II tura
W drugiej turze głos mogliśmy oddać na Prezydenta An-

drzeja Dudę lub Rafała Trzaskowskiego. Również i tym razem  
w naszej Gminie wygrał Rafał Trzaskowski, uzyskując ponad 
71 % głosów. Frekwencja buyła wyższa niż w I turze i wynio-
sła 79,81% – ponownie najwyższą zanotowano w obwodzie nr 

10, czyli w Chybach (85,77%), a najniższą w obwodzie nr 4 
(Ceradz Kościelny, Jankowice, Rumianek) – 72,61%.  

Prezentujemy szczegółowe wyniki II tury w Gminie i w po-
szczególnych obwodach głosowania.

~ ARz
Źródło: PKW

Wyniki w Gminie Tarnowo Podgórne

Imię i nazwisko kandydata liczba głosów ważnych % głosów
Andrzej Duda 4 710 28,49
Rafał Trzaskowski 11 820 71,51
razem 16 530 100,00



8    | sąsiadka~czytaj |  lipiec 2020

~ wybory

Obwód nr 1
Część  Tarnowa Podgórnego - ulice: 23 Października, Astrowa, Bratkowa, Cicha 1-7 i  2-20B, Czereśniowa, Daleka, Działko-
wa, Jasna, Jesienna, Karolewska, Kolorowa, Kręta, Krótka, Ks. Cz. Niklewicza, Ks. Zb. Sasa, Łanowa, Łąkowa, Marianow-
ska, Mieczykowa, Okrężna, Przecznica, Rokietnicka, Rolna, R. im. T. Mazowieckiego, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna 1-51 
i 2-42A, Uprawna, Wąska, Wesoła, Władysława Jeszke, Zbożowa, Zielona

Imię i nazwisko kandydata liczba głosów ważnych procent głosów
Andrzej Duda 468 30,33
Rafał Trzaskowski 1 075 69,67
razem 1 543 100,00

Obwód nr 2
Lusowo

Andrzej Duda 300 24,45
Rafał Trzaskowski 927 75,55
razem 1 227 100,00

Obwód nr 3
Część Przeźmierowa - ulice: Akacjowa 1 – 33, Aleja Ptasia, Brzoskwiniowa, Derkaczowa, Dolina, Dropia, Folwarczna 1 – 11 i 2 – 
22, Gołębia, Graniczna, Jarząbkowa, Jaskółcza, Kukułcza, Leśna, Niecała, Ogrodowa 1 – 69 i 2 – 72, Polna, Poznańska, Przepiórcza, 
Rynkowa 1-71 i 2-92, Sadowa, Składowa 1–19 i 2-14, Skowronkowa, Słoneczna, Słowicza, Strumykowa, Szamotulska, Szkolna, 
Wiosny Ludów od 55 i od 52 do końca, Wiśniowa, Wysogotowska 1 – 57 i 2 – 58, Żurawia

Andrzej Duda 405 27,93
Rafał Trzaskowski 1 045 72,07
razem 1 450 100,00

Obwód nr 4
Ceradz Kościelny, Jankowice, Rumianek

Andrzej Duda 392 44,24
Rafał Trzaskowski 494 55,76
razem 886 100,00

Obwód nr 5
Baranowo

Andrzej Duda 419 24,08
Rafał Trzaskowski 1 321 75,92
razem 1 740 100,00

Obwód nr 6
Wysogotowo oraz część Przeźmierowa - ulice: Akacjowa od 35, Borówkowa, Brzozowa, Dębowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Ko-
ścielna od 45 i od 40, Krańcowa od 77 i od 16, Krótka, Kwiatowa, Lotnicza od 37 i od 54, Łanowa, Modrzewiowa, Ogrodowa od 71 i od 74, 
Olszynowa, Osiedlowa, Południowa od 49 i od 38, Sosnowa, Świerkowa, Wrzosowa, Wysogotowska od 59 i od 60

Andrzej Duda 521 32,36
Rafał Trzaskowski 1 089 67,64
razem 1 610 100,00

Obwód nr 7
Część sołectwa Tarnowo Podgórne - ulice: Agrestowa, Al. Solidarności, Aroniowa, Chlebowa, Dobrej Inwestycji, N. Derdy, St. 
Dorczyka, Fabryczna, Krucza, Ks. Józefa Bryzy, Kwiatowa, Nad Strumykiem, Nowa, Ogrodowa, Ostatnia, Owocowa, Piasko-
wa, Pocztowa, Poznańska, Promienista, Rondo im. J. Kuronia, Rondo im. Lecha Wałęsy, Różana, St. Zbierskiego, Słoneczna, 
Sowia, Szumin, Wiśniowy Sad, Wierzbowa, Zachodnia, Zb. Romaszewskiego, Żurawinowa

Andrzej Duda 424 34,50
Rafał Trzaskowski 805 65,50
razem 1 229 100,00
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Obwód nr 8
Góra, Kokoszczyn i część Tarnowa Podgórnego - ulice: 27 Grudnia, Bławatkowa, Bolzańska, Chabrowa, Cicha od 9 i od 22, 
Fiołkowa, Florencka, Gerberowa, Irysowa, Jabłoniowa, Kalinowa, Konwaliowa, Krokusowa, Licealna, Liliowa, Magnoliowa, 
Makowa, Malwowa, Mediolańska, Modrakowa, Narcyzowa, Nasturcjowa, Pl. Margaretek, Przebiśniegowa, Rzymska, Sado-
wa, Sasankowa, Sezamkowa, Słonecznikowa, Szkolna od 53 i od 44 , Tulipanowa, Turyńska, Wenecka, Wrzosowa, Zaścian-
kowa, Żonkilowa

Imię i nazwisko kandydata liczba głosów ważnych procent głosów
Andrzej Duda 297 23,97
Rafał Trzaskowski 942 76,03
razem 1 239 100,00

Obwód nr 9
Część Przeźmierowa - ulice: Czereśniowa, Folwarczna od 13 i od 24 do końca, Kościelna 1–43 i 2–38, Krańcowa 1–75 
i 2–14B, Laskowa, Lipcowa, Lotnicza 1–35 i 2–52, Magazynowa, Majowa, Malinowa, Morelowa, Piaskowa, Orzechowa, Po-
łudniowa 1– 47 i 2–36b, Poziomkowa, Rynkowa od 73 i od 94 do końca, Rzemieślnicza, Składowa od 21 i od 18 do końca, 
Spółdzielcza, Wiosny Ludów 1 – 53A i 2 – 50, Wyścigowa, Zachodnia, Zacisze

Andrzej Duda 446 32,51
Rafał Trzaskowski 926 67,49
razem 1 372 100,00

Obwód nr 10
Chyby

Andrzej Duda 121 17,74
Rafał Trzaskowski 561 82,26
razem 682 100,00

Obwód nr 11
Batorowo, Swadzim

Andrzej Duda 178 35,04
Rafał Trzaskowski 330 64,96
razem 508 100,00

Obwód nr 12
Lusowo, Otowo

Andrzej Duda 364 23,45
Rafał Trzaskowski 1 188 76,55
razem 1 552 100,00

Obwód nr 13
Sierosław

Andrzej Duda 159 26,68
Rafał Trzaskowski 437 73,32
razem 596 100,00

Obwód nr 14
Sady

Andrzej Duda 216 24,11
Rafał Trzaskowski 680 75,89
razem 896 100,00

13

13
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Rok 2020 jest wypeł-
niony jubileusza-
mi – obok 30-le-

cia Samorządu Gminnego 
– 31 sierpnia obchodzimy 
40. rocznicę podpisania Po-
rozumień Sierpniowych. 
Tego dnia zapraszamy na 
uroczyste odsłonięcie nazw 
wschodniej obwodnicy Tar-
nowa Podgórnego i znajdują-
cych się na niej rond. A po-
tem zapraszamy na koncert 
„Głosy Solidarności” w no-
wej hali sportowej Zespołu 
Szkół Technicznych Tarno-
wo Podgórne. 

Najpierw spotkajmy się 
o 12.00 przy rondzie na 

ul. Rokietnickiej. Tam od-
słonimy nazwę wschod-
niej obwodnicy Tarnowa 
Podgórnego – Aleja Samo-
rządności. Ma ona podkre-
ślać genezę sukcesu – to 
my, mieszkańcy i przedsię-
biorcy, od 30 lat odważnie 
decydujemy o kierunkach 
rozwoju naszej Gminy. 
Włożyliśmy i nadal wkła-
damy w jej rozwój wie-
le wysiłku, czasu i energii. 
Tworzyliśmy komitety wo-
dociągowania, gazyfikacji, 
elektryfikacji i telefonizacji, 
zakładaliśmy i zakładamy 
stowarzyszenia, grupy nie-
formalne, organizacje poza-

rządowe, zespoły. Działamy 
w radach sołeckich i  w Ra-
dzie Gminy. Jesteśmy od-
powiedzialni za naszą małą 
Ojczyznę, a nadanie nazwy 
„Aleja Samorządności” to 
hołd oddany mieszkańcom 
i przedsiębiorcom Gminy 
Tarnowo Podgórne za ich 
społeczne zaangażowanie!

Patronem pierwszego 
ronda (tego na ul. Rokiet-
nickiej) jest Profesor Jerzy 
Regulski (1924-2015). ini-
cjatorem i współrealizator 
odbudowy samorządu tery-
torialnego w Polsce, pełno-
mocnik rządu ds. reformy 
samorządu terytorialnego 
(1989-1991). Profesor był 
też jednym ze współzałoży-
cieli Fundacji Rozwoju De-
mokracji Lokalnej i przez 
25 lat (do śmierci) pełnił 
funkcję jej prezesa. Ponad-
to od 2010 r. był społecz-
nym doradcą Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskie-
go. W swojej książce „Sa-
morządna Polska” tak pisał 
o samorządzie: Polska musi 
być państwem obywatel-
skim, zdecentralizowanym 
i opartym o terytorialną, 
nie resortową organizację 
kraju i społeczeństwa. Sa-
morząd stał się trwałym ele-
mentem ustroju. Dziś trudno 
byłoby wyobrazić sobie jak 
Polska mogłaby funkcjono-
wać bez niego. A właśnie 
w Polsce samorządność 
może odnosić szczególne 
sukcesy. Jesteśmy bowiem 
społeczeństwem pełnym ini-
cjatywy i zdolnym do zrywu 
i wysiłku. Trzeba tylko po-
zbyć się bierności odziedzi-
czonej po PRL-u i stworzyć 
warunki, aby te inicjatywy 
były właściwie ukierunko-
wane i zharmonizowane. 
A temu właśnie ma służyć 
samorząd.

Patron środkowego ronda 
to Prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz (1965-2019). 
W 1988 r. był przewodni-
czącym Studenckiego Ko-
mitetu Strajkowego Uniwer-
sytetu Gdańskiego. W latach 
1990-93 prorektor Uniwer-
sytetu. Od samego początku 
uczestniczył w narodzinach 
samorządności i w proce-
sie transformacji ustrojo-
wej Polski działał w ramach 
Komitetach Obywatelskich 
„Solidarności”. W 1990 r. 
po raz pierwszy został rad-
nym Miasta Gdańska z listy 
Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność” i jednocze-
śnie delegatem Miasta Gdań-
ska do Sejmiku ówczesnego 
Województwa Gdańskiego. 
W 1998 r. został wybrany po 
raz pierwszy na prezydenta 
Gdańska i pełnił to stanowi-
sko aż do śmierci w 2019 r. 
w wyniku ran zadanych mu 
przez zamachowca podczas 
finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Czło-
wiek wrażliwy na sprawy 
mieszkańców, oddany idei 
samorządności.

Natomiast rondo na ul. 
Poznańskiej / Wierzbowej 
będzie nosić imię Gmin 
Partnerskich. Chcemy w ten 
sposób pokazać, że nawią-
zywanie i umacnianie part-
nerskich relacji pomiędzy 
samorządami buduje plat-
formę do ponadregionalnej 
i ponadgranicznej współ-
pracy w różnych obszarach: 
kultury, sportu, administra-
cji i spraw społecznych. 
Obecnie mamy 10 gmin 
partnerskich: Livani (Ło-
twa), Ukmerge (Litwa), 
Soleczniki (Litwa), Noor-
denveld (Holandia), Rohr-
dorf i Fronreute (Niemcy), 
Cologno al Serio (Włochy), 
Kamieniec Podolski (Ukra-

Uczcijmy samorządność! 

Profesor Jerzy Regulski (1924-2015)   fot.FRLD.pl
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ina) oraz z Polski – Bardo 
i Czorsztyn. Na ostatniej 
sesji Radni podjęli decy-
zję o podpisaniu kolejnej 
umowy – z kaszubską gmi-
ną Szemud. Różne były po-
czątki współpracy: wza-
jemna pomoc w trudnych 
chwilach, kontakty mię-
dzy placówkami edukacyj-
nymi, wymiana młodzieży 
czy spotkania samorządow-
ców. Dzisiaj ważne jest to, 
że nadal możemy pozna-
wać się nawzajem, zapobie-
gając powstawaniu uprze-
dzeń, niszcząc stereotypy, 
budując wielką, europejską 
rodzinę. Nasze grupy i ze-

społy wyjeżdżają do partne-
rów na koncerty i zawody. 
My, w ramach Dni Gminy, 
organizujemy międzynaro-
dowe konferencje, na któ-
rych poruszamy tak ważne 
współcześnie tematy jak za-
pobieganie wykluczeniom, 
wspieranie młodych przed-
siębiorców czy budowanie 
społeczeństwa obywatel-
skiego. Co roku na letnie 
wakacje przyjeżdżają do 
naszej Gminy dzieci z Ka-
mieńca Podolskiego i So-
lecznik. Warto zatem, by tę 
międzynarodową współpra-
cę uczcić nazwaniem ronda. 

Wieczorem zapraszamy 
na koncert „Głosy Solidar-
ności” w wykonaniu zespołu 
wokalno-artystycznego So-
nanto. W ten sposób uczci-
my 40. rocznicę podpisa-
nia w Gdańsku Porozumień 
Sierpniowych. W 1980 r. 
ówczesny rząd PRL zawarł 
z komitetami strajkowy-
mi 4 Porozumienia – jedno 
z nich właśnie 31 sierpnia 
podpisał w Sali BHP Stocz-
ni Gdańskiej Lech Wałęsa 
(w imieniu rządu dokument 
podpisał Mieczysław Jagiel-
ski). Chociaż kolejne lata 
przyniosły wiele trudnych 
chwil, w tym stan wojenny, 

to bez wątpienia Porozu-
mienia Sierpniowe pokaza-
ły siłę społecznego, oddol-
nego, wspólnego działania. 
A to z kolei było impulsem 
do tworzenia i rozwijania sa-
morządności w Polsce. 

Na Koncert „Głosy So-
lidarności” będzie można 
wejść jedynie za okazaniem 
bezpłatnych wejściówek – 
zasady ich dystrybucji pre-
zentujemy na plakacie na 
ostatniej stronie gazety. Nie-
stety liczbę wejściówek mu-
simy ograniczyć ze względu 
na konieczność zachowania 
zasad reżimu sanitarnego. 
Ale nic straconego – koncert 
będzie transmitowany na 
żywo w internecie (szczegó-
ły w sierpniowej „Sąsiadce-
-Czytaj”). 

Koncert będzie pierw-
szym wydarzeniem w no-
wej hali sportowej Zespołu 
Szkół Technicznych Tarno-
wo Podgórne (dzień później, 
1 września, zabrzmi tam 
pierwszy szkolny dzwonek).  

~ ARz

Plakat zapowiadający tę uro-
czystość zamieszczamy na 
ostatniej stronie „Sąsiadki – 
Czytaj”

Uczcijmy samorządność! 

Prezydent Paweł Adamowicz (1965-2019)  fot. Adamowicz.pl
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Zapraszamy mieszkańców Gminy do udziału w kolej-
nej akcji organizowanej z okazji 30-lecia Samorządu 
Gminnego. Chcemy w naszej Gminie zasadzić w za-

proponowanych przez mieszkańców lokalizacjach łącznie 480 
sadzonek drzew – po trzydzieści w każdym sołectwie. 

Liczba drzew na każde sołectwo jest ograniczona, dlatego 
decyduje kolejność zgłoszeń. Ważne jest, aby wskazana przez 
mieszkańca lokalizacja była miejscem publicznym, należą-
cym do Gminy Tarnowo Podgórne. Nie można zatem zasadzić 
drzewa w swoim ogrodzie, ale można przy płocie, jeżeli teren 
należy do Gminy Tarnowo Podgórne. 

Zgłoszenia przyjmujemy na formularzu dostępnym na na-
szej stronie internetowej i na stronie Gminy na Facebooku. 
Co ważne każdy z uczestników na etapie zgłoszenia formu-
larza ma możliwość wybrania odmiany drzewa (wskazania te 
zostaną zweryfikowane przez pracowników Wydziału Infra-

30 drzew na 30-lecie Samorządu Gminnego

struktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska Urzędu Gmi-
ny). Uczestnik akcji zobowiązuje się do dbania o posadzone 
drzewo, a w szczególności zobowiązuje się do jego podlewa-
nia oraz pielęgnacji. 

Zgłoszenia przyjmujemy od 20 lica do 31 sierpnia. 
Odrębną akcję sadzenia drzew zaplanowały również Mło-

dzieżowa Rada Gminy i Rada Seniorów – przez pandemię zo-
stała ona przesunięta na termin późniejszy.

Zasadźmy urodzinowe samorządowe drzewa – niech będzie 
zielono! ~ ARz

W tym roku, ze względu na pandemię, nasza Gmina 
została zmuszona do rezygnacji z organizacji ty-
godniowych wyjazdów wakacyjnych dla uczniów. 

Niestety nie przyjadą do nas dzieci z Kamieńca Podolskiego 
(Ukraina) ani Solecznik (Litwa). Pandemia skasowała wiele 
zaplanowanych wcześniej obozów sportowych czy warszta-
tów zespołów artystycznych. Ale przecież wakacje, chociaż 
bardziej stacjonarne, również mogą być ciekawe!

W gminnych szkołach podstawowych kończą się właśnie 
półkolonie. Teraz zapraszamy do skorzystania z oferty zajęć 
stacjonarnych, zarówno w formie tzw. półkolonii, jak i po-
jedynczych wydarzeń czy warsztatów – zainteresowanych 

prosimy o sprawdzenie ofert klubów, organizacji pozarządo-
wych, placówek oświatowych, Ośrodka Sportu i Rekreacji czy 
Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam”. Ponadto Tarnowskie 
Termy proponują ciekawe wakacyjne promocje.

W związku z pandemią nie ma tzw. dyżurów w przedszko-
lach, Dzieci uczęszczać mogą tylko do swojej placówki. Ro-
dzicom przypominamy, że w każdym przedszkolu będzie 
dwutygodniowa przerwa wakacyjna, we wcześniej ustalonych 
terminach. Uwaga: nie można na ten czas zapisać dziecka do 
innego gminnego przedszkola.

~ ARz

Wakacje bardziej stacjonarnie
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Tarcza Finansowa dla firm, to program pomocowy w ra-
mach Tarczy Antykryzysowej, skierowany do ponad 670 
tys. polskich przedsiębiorstw, które zatrudniają co naj-

mniej jednego pracownika. Samozatrudnieni, czyli osoby pro-
wadzące jednoosobową działalność gospodarczą, nie mogą 
z niej skorzystać. Wewnątrz Tarczy Finansowej istnieją trzy pro-
gramy. Dla mikrofirm (1 – 9 pracowników), dla małych i śred-
nich firm (10 – 249 pracowników) oraz dla dużych firm (ponad 
250 pracowników). Celem programu jest ochrona rynku pracy 
i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważ-
nych zakłóceń w gospodarce, aby mogły powrócić na ścieżkę 
wzrostu po zamrożeniu gospodarki.  Realizacja projektu powie-
rzona została Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. (PFR), który 
jest dysponentem środków przekazywanych w ramach progra-
mu. PFR ocenia także wnioski i podejmuje decyzje o wypłacie 
środków. Finansowanie przyznawane jest na podstawie wniosku 
o udzielenie wsparcia składanego poprzez system bankowości 
elektronicznej banków, które zdecydowały się współpracować 
z PFR przy realizacji programu. Lista banków, które współpra-
cują z PFR przy realizacji Tarczy Finansowej, dostępna jest na 
stronie internetowej www.pfr.pl/tarcza.html

Kto może ubiegać się o wsparcie ? 
O wsparcie w ramach programu może ubiegać się każdy pod-

miot, który spełni jednocześnie kilka warunków. Przede wszyst-
kim jest przedsiębiorcą, tj. osobą fizyczną, prawną lub jednostką 
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przyznano zdol-
ność prawną, wykonującą działalność gospodarczą bądź jest 
wspólnikiem spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działal-
ności gospodarczej. Drugim warunkiem jest poziom zatrudnie-
nia w firmie. Podmiot taki musi zatrudniać przynajmniej jed-
nego pracownika. Roczny obrót przedsiębiorstwa nie powinien 
przekraczać wyznaczonych kwot, zależnie od wielkości pro-
wadzonej działalności gospodarczej (kwoty określa regulamin 
naboru). Firma musi także odnotować spadek obrotów gospo-
darczych, o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lute-
go 2020 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analo-
gicznego miesiąca ubiegłego roku, w związku z zakłóceniami 
w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. Dodatko-
wo, przedsiębiorstwo musiało istnieć na dzień 31 grudnia 2019 r. 
Na tą datę nie mogły wystąpić także zaległości z tytułu podatków 
i składek ZUS. Skorzystanie przez przedsiębiorcę ze zwolnie-
nie z ZUS, postojowego oraz mikropożyczki do  5000 zł nie jest 
przeszkodą w otrzymaniu subwencji.

Charakter wsparcia
Finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR, uzależnio-

ne jest od wielkości prowadzonej działalności gospodarczej. 
W przypadku mikrofirm opiera się ono na nieoprocentowanych 
subwencjach finansowych, dostępnych w bankach komercyj-
nych i spółdzielczych. Taka subwencja może zostać wykorzy-
stana przez Beneficjenta wyłącznie w zakresie dozwolonych 
programem celów. Program uniemożliwia rozporządzanie uzy-
skaną subwencją na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzo-
ną działalnością. Beneficjent jest uprawniony do wykorzystania 
jej na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, 
takich jak większość kosztów stałych, w tym m.in. wypłatę wy-

nagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu lub spełnie-
nie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami. Otrzymana 
subwencja może także zostać wykorzystana na przedtermino-
wą spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości 
subwencji. Środków tych nie można natomiast przeznaczyć na 
rozliczenia z podmiotami powiązanymi. Ponadto subwencja nie 
może służyć finansowaniu nabycia lub przejęcia, w sposób bez-
pośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy. W tej chwili pro-
gram nie przewiduje udzielania wsparcia w jakiejkolwiek innej 
formie niż subwencja. Otrzymane wsparcie może podlegać umo-
rzeniu, do maksymalnej wysokości 75%.  Pierwsze 25% poprzez 
kontynuowanie prowadzenia działalności przez 12 miesięcy od 
otrzymania subwencji. Kolejne 50% można umorzyć utrzymu-
jąc średni poziom zatrudnienia w swojej firmie przez 12 miesię-
cy od otrzymania subwencji

Wsparcie dla mikrofirm, małych  
i średnich przedsiębiorstw
Obliczenia maksymalnej kwoty subwencji dokonuje się 

w oparciu o liczbę pracowników zatrudnionych przez danego 
Beneficjenta oraz tzw. kwotę bazową, która jest z kolei zależ-
na od spadku przychodów ze sprzedaży na skutek COVID-19. 
Odpowiedni spadek obrotów gospodarczych jest warunkiem 
wstępnym uzyskania subwencji. Na wysokość kwoty bazowej 
stanowiącej podstawę dla obliczania maksymalnej kwoty sub-
wencji wpływa także wysokość odnotowanego spadku. Program 
dla MŚP przewiduje cztery progi spadku przychodów. Zaś jedy-
nie trzy progi kwalifikują do uzyskania subwencji. Brak spadku 
lub spadek mniejszy niż 25% – tzw. próg zero, nie kwalifikuje 
do uzyskania subwencji.  Pierwszy próg – spadek o co najmniej 
25% i jednocześnie mniej niż 50%; drugi próg – spadek o co naj-
mniej 50% i jednocześnie mniej niż 75% oraz trzeci próg – spa-
dek o co najmniej 75% aż do 100%. 

W przypadku mikrofirm zatrudniających do 9 pracowników, 
wysokość subwencji uzależniona jest od spadku obrotów i ilo-
ści zatrudnianych pracowników. Dla pierwszego progu, bazowa 
kwota subwencji na zatrudnionego wynosi 12 000 zł, dla drugie-
go progu – 24 000 zł, zaś dla trzeciego progu – 36 000 zł. Tak 
więc minimalna kwota jaką można otrzymać to 12 tys. zł, a mak-
symalna 324 tys. zł.  Dla małych i średnich firm zatrudniających 
od 10 do 249 pracowników, wysokość subwencji uzależniona 
jest od spadku obrotów oraz osiągniętego przychodu w 2019 r. 
Przedsiębiorcy mogą liczyć na subwencję w wysokości od 4% 
do 8% przychodu za rok 2019, jednak nie więcej niż 3,5 mln 
złotych.

Wsparcie dla dużych firm 
Finansowanie dużych przedsiębiorstw ma charakter indywi-

dulany i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażo-
wanie kapitałowe, realizowane bezpośrednio przez PFR. Dzię-
ki kompetencją inwestycyjnym i zapleczu finansowemu, PFR 
udostępnia przedsiębiorcom finansowanie na preferencyjnych 
warunkach, co powinno przełożyć się na ograniczenie skutków 
spowolnienia w gospodarce. Szczegółowe informacje dotyczące 
Tarczy Finansowej PFR, regulamin naboru itp. dostępne są na 
stronie www. pfrsa.pl  ~TCWP

(na podstawie informacji udostępnianych przez PFR)

Tarcza Finansowa dla firm   
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Z prac Rady Gminy
Sesje z 30 czerwca

XXVI Sesja Rady Gminy 
odbyła się 30 czerwca. 
Rada miała do rozpa-

trzenia 15 projektów uchwał. 
Po przyjęciu zmian w uchwale 

budżetowej na bieżący rok oraz 
Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej, wynikających z konieczno-
ści uaktualnienia planu środków 
do rzeczywistego przebiegu zja-
wisk finansowych, Rada Gmi-
ny przeszła do rozpatrywania 
pozostałych projektów uchwał. 
Pierwsza z nich dotyczyła nie-
dochodzenia należności o cha-
rakterze cywilnoprawnym przy-
padającym Gminie. Radni po 
wyczerpującej dyskusji i wyja-
śnieniach Wójta i Skarbnik pod-
jęli decyzję o niedochodzeniu 
należności o charakterze cywil-
noprawnym, przypadającym 
Gminie Tarnowo Podgórne lub 

jej jednostkom organizacyjnym. 
Mając na uwadze gospodarność 
i racjonalizowanie wydatków nie 
jest zasadne dochodzenie ma-
łych kwot należności w sytuacji, 
gdy koszt postępowania windy-
kacyjnego przekroczyłby ścią-
ganie kwoty (wierzyciel nabywa 
prawo do rekompensaty w wyso-
kości równowartości 40 Euro od 

dłużnika od każdej niezapłaconej 
należności w terminie należności 
od jej wysokości). 

Rada Gminy przeszła do roz-
patrzenia następnych projektów 
uchwał, które dotyczyły przystą-
pienia do opracowania zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla tere-
nów w Rumianku pomiędzy ul. 
Parkową i Poznańską, w Siero-
sławiu przy ul. Krętej w Lusowie 
przy ul. Poznańskiej, terenów po 
prawej stronie w kier. Sadów, 
w Kokoszczynie dla terenów po-
między ul. Szeroką i ul. Krótką. 
Rada wyraziła również zgodę 
na kupno działki w Lusówku na 
Osiedle Morskie Centrum. 

Następny blok uchwał doty-
czył nadania nazwy obwodnicy 
wschodniej Tarnowa Podgór-
nego i znajdujących się na niej 
rond. Wprowadzenia do tema-
tu dokonał Wójt Tadeusz Czaj-
ka Odwołał się do 1990 r., kiedy 
to odrodzony Senat RP uchwalił 
ustawę o samorządzie terytorial-
nym, która stała się podwaliną 
wprowadzenia reform odtwa-
rzania samorządu terytorialne-
go i rozwoju demokracji lokal-
nej. 27 maja 2020 r. przypadała 
trzydziesta rocznica wolnych 
wyborów do rad gmin. Mając na 
uwadze uczczenie tej rocznicy 
w naszej Gminie Tarnowo Pod-
górne nadano obwodnicy nazwę 
„Aleja Samorządności”. Dys-
kusja na temat przyjęcia nazwy 
rond zajęła 90 min. Rondo przy 
ul. Rokietnickiej i Czereśniowej 
będzie nosić imię Profesora Je-
rzego Regulskiego w uznaniu 
jego zasług dla Rzeczypospoli-
tej Polskiej, za wybitne osiągnię-
cia w transformacji politycznej 
i ustrojowej kraju za konstruk-
tywne działania na rzecz roz-
woju demokracji i reformy sa-
morządu terytorialnego. Drugie 
rondo na Rolnej będzie nosić 
imię tragicznie zmarłego Prezy-

denta Gdańska Pawła Adamowi-
cza – samorządowca, działacza 
opozycji demokratycznej, który 
od 1998 r. do tragicznej śmierci 
14 stycznia 2019 r. był nieprze-
rwanie Prezydentem Gdańska. 
Pośmiertnie został upamiętnio-
ny przez liczne miasta, gminy, 
zarówno w Polsce jak i zagrani-
cą. To rondo winno też przypo-
minać, do czego prowadzi mowa 
nienawiści, brak tolerancji, wy-
kluczenie, pogarda. Nie możemy 
być obojętni i akceptować takich 
zjawisk. 

Trzecie rondo na wjeździe do 
Tarnowa Podgórnego przy ul. 
Poznańskiej / Wierzbowej bę-
dzie imienia Gmin Partnerskich. 
Nazwa ta jest symbolicznym po-
twierdzeniem przywiązania na-
szej gminy do idei współpracy 
samorządami i jednostkami te-
rytorialnymi zarówno w kraju 
jak i zagranicy. Współpracujemy 
z wieloma samorządami, z tego 
z dziesięcioma mamy podpisane 
umowy a z trzema listy intencyj-
ne. Obszary współpracy są zróż-
nicowane – obejmują edukację, 
działania kulturalne, sportowe, 
a także inicjatywy w zakresie 
życia gospodarczego i społecz-
nego. Kolejny projekt uchwały 
dotyczył właśnie umowy part-
nerskiej pomiędzy Gminą Tarno-
wo Podgórne a Gminą Szemud 
na Kaszubach, która przez rad-
nych została zaakceptowana jed-
nogłośnie. 

Ostatnie dwa projekty uchwał 
dotyczyły oświaty w związ-
ku z utworzeniem Technikum 
i Branżowej Szkoły I Stopnia. 
Określono rozmiar i zasady 
udzielania zniżek tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć dyrekto-
rom oraz regulamin płac. 

Wolne głosy i wnioski zakoń-
czyły XXVI sesję Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne.

~ Krystyna Semba 
Przewodnicząca Rady Gminy

Rada Gminy podjęła 

uchwałę o nadaniu 

wschodniej obwodnicy 

Tarnowa Podgórnego 

nazwy „Aleja 

Samorządności” 
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Ten rok szkolny, za sprawą pandemii, nie był łatwy dla 
uczniów, nauczycieli i rodziców. W marcu, w trybie na-
tychmiastowym przeszliśmy na zdalne nauczanie. 

Stanęliśmy wszyscy przed bardzo dużym wyzwaniem. Na-
uczyciele musieli dostosować metody nauczania i sposoby 
komunikowania się z uczniami do wymagań nauki przez in-
ternet, rodzice szybko kompletowali sprzęt i pomagali w co-
dziennej nauce (co zwłaszcza przy kilku dzieciach w wieku 
szkolnym wymagało naprawdę niezłej organizacji), a ucznio-
wie próbowali odnaleźć się w nowej rzeczywistości i nowych 
wymaganiach. W tym czasie z pomocą pospieszyli lokalni 
przedsiębiorcy i mieszkańcy, którzy przekazali lub użyczyli 
laptopy i tablety potrzebującym. Równolegle Gmina dwukrot-
nie wystąpiła do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem w ra-
mach Programu „Zdalna Szkoła” – w I edycji 46 laptopów tra-
fiło do wskazanych przez szkoły uczniów i nauczycieli, w II 
edycji – z 32 laptopów korzystać będą potrzebujące rodziny 
wielodzietne. 

Długo nie było wiadomo co z egzaminami ósmoklasisty 
i maturą. Nie odbyły się one w pierwotnym terminie i zosta-
ły przeniesione, wstępnie na czerwiec. Ostatecznie 8 czerwca, 
testem z języka polskiego na poziomie podstawowym, matu-
rzyści rozpoczęli maraton egzaminacyjny (w tym roku wyjąt-
kowo matury składały się wyłącznie z części pisemnej). Klika 
dni później, od 16 czerwca, testy pisali ósmoklasiści. I jedni, 

i drudzy czekają teraz na wyniki – poznają je dopiero w sierp-
niu.

Wszystkie egzaminy odbywały się w zupełnie wyjątkowych 
warunkach – w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązywało 
zachowanie dystansu społecznego przy wpuszczaniu do szko-
ły i na salach egzaminacyjnych, dezynfekcja rąk, maseczki… 
Dla uczniów dodatkowe emocje budził większość z nich wi-
działa się po raz pierwszy od wprowadzenia stanu pandemii. 
W takich warunkach skupienie się, by napisać egzaminy jak 
najlepiej, nie było łatwe. Ale nasi uczniowie dali radę i wycho-
dzili z sal zadowoleni.

Ósmoklasiści stanęli też przed koniecznością wyboru dal-
szej drogi edukacji, przede wszystkim na podstawie infor-
macji z internetu i od starszych koleżanek i kolegów. Przed 
pandemią, na terenie MTP w Poznaniu odbyły się tylko Targi 
Edukacyjne, na których stoiska miało i Liceum, i Zespół Szkół 
Technicznych (Technikum i Szkoła Branżowa I stopnia). Po-
tem nasze szkoły ponadpodstawowe prezentowały swoją ofer-
tę na stronach internetowych i Facebooku, organizując „Drzwi 
Otwarte on-line”. W tzw. realu odbyły się tylko dwa spotka-
nia w Zespole Szkół Technicznych, w których mogła uczestni-
czyć ograniczona liczba zainteresowanych… Nabór do szkół 
ponadpodstawowych zakończył się 

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie już nie wrócili już 
do szkół, nie było uroczystego zakończenia roku, a tylko co 
najwyżej spotkania klasowe na rozdanie świadectw. 

– To był trudny czas, pełen zaskakujących zwrotów akcji, 
których nikt nie mógł przewidzieć – mówi I Zastępca Wój-
ta Ewa Noszczyńska-Szkurat. – Cieszę się, że wspólnie, bez 
większych komplikacji  przeszliśmy na tryb zdalny, kontynu-
owaliśmy naukę i z sukcesem zakończyliśmy rok szkolny. Dzię-
kuję wszystkim za cierpliwość, wytrwałość i elastyczność.

W wydanym w czerwcu oświadczeniu Minister Edukacji 
Narodowej poinformował, że planuje powrót we wrześniu 
do tradycyjnych, stacjonarnych, a przede wszystkim bezpiecz-
nych zajęć w szkołach. Jednocześnie zapewnił, że rozwijane 
są metody nauki zdalnej, by elastycznie reagować na aktualną 
sytuację epidemiczną.

~ ARz

WZP.6721.7.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 24 i 11/31 przy ul. Krę-
tej w Sierosławiu.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 293 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 jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XXVI/423/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opraco-
wania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 24 i 11/31 przy ul. Krętej w Sierosławiu. 

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektroniczną, po 
uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórnew terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Takiego półrocza nie było!

Nietypowe zakończenie roku szkolnego w SP Lusowo
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JESTEŚMYOTWARCI!!!!
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JESTEŚMYOTWARCI!!!!
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Nie jest możliwe wymienienie wszystkich ewidencji i re-
jestrów, które prowadzić powinien rolnik, gdyż część 
z nich związana jest ze specjalizacją i kierunkiem pro-

dukcji danego gospodarstwa. Poniżej przedstawiam obowiązek 
posiadania i prowadzenia najważniejszych:
-  ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawoże-

niem azotem
-  ewidencja stosowania środków ochrony roślin w uprawie, pro-

dukcie roślinnym lub na przedmiocie
-  ewidencja stosowania środków biobójczych/dezynfekcyjnych
- ewidencja w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz
-  rejestr działalności rolnośrodowiskowej lub działalności eko-

logicznej (dla podmiotów uczestniczących w działaniu rolno-
-środowiskowo-klimatycznym)

-  ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym 
(dla beneficjentów działań PROW 2014-2020 „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych”, „Restrukturyzacja małych gospo-
darstw”, „Premia dla młodych rolników”).
Jak widać z powyższego zestawienia, na rolniku ciąży szereg 

obowiązków wynikających z faktu posiadania gospodarstwa 
rolnego, a co za tym idzie szereg instytucji, które prowadzenie 
takich zapisów może kontrolować i nakładać kary administra-
cyjne za brak prowadzonej dokumentacji. O ile przyzwyczaili-
śmy się już do kontroli pracowników Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, inspektorów Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspektoratu Weterynarii, Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji 
Pracy, Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spo-
żywczych tak od niedawna do drzwi rolników pukają również 
pracownicy Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wpływ na to 
miało wprowadzenie na terenie całego kraju „Programu działań 
mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami  
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalsze-
mu zanieczyszczeniu” zwanego Dyrektywą Azotanową oraz 
rozszerzenie zapisów ustawy o odpadach  (Baza Danych Od-
padowych BDO).

Obowiązek prowadzenia zapisów, w odczuciu rolników 
bardzo przykry i uciążliwy, ma na celu nie tylko zapewnienie 
bezpieczeństwa produkowanej żywności i prawidłowego jej 
wprowadzania na rynek – jest często jedynym dokumentem po-
twierdzającym wykonanie zadań nałożonych na gospodarstwo 
w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Pracownicy 
poszczególnych inspekcji opierają się na prowadzonych w go-
spodarstwach rolnych zapisach przy kontroli na miejscu i na ich 
podstawie oceniają czy doszło do naruszenia poszczególnych 
przepisów.

Weźmy dla przykładu ewidencję zabiegów agrotechnicz-
nych związanych z nawożeniem azotem. Rolnik w zależności 
od wielkości gospodarstwa, obsady zwierząt i areału tzw. ro-
ślin intensywnych sporządza plan nawożenia azotem lub obli-
cza maksymalne dawki azotu. Posiadanie opracowanej doku-
mentacji to dopiero połowa sukcesu. Aby w pełni przestrzegać 

Rolniku - pamiętaj  
o prowadzeniu ewidencji

obowiązujących przepisów prawnych, rolnik musi na bieżąco 
prowadzić zapisy w stosownej ewidencji. To właśnie dzięki niej 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub Inspek-
torat Ochrony Środowiska sprawdza czy rolnik nie przekroczył 
wyliczonych w planie dawek nawożenia oraz, co szczególnie 
ważne, datę zastosowania nawozów naturalnych jak i mine-
ralnych. Nie bez przyczyny, w każdym sporządzonym planie 
znajduje się informacja o możliwym terminie stosowania na-
wożenia. Żadna instytucja mająca możliwość kontroli nie ma 
właściwie narzędzi i zasobów, aby w pełni, fizycznie, dzień po 
dniu kontrolować proces produkcji żywności. Właśnie po to 
stworzono system oparty na samodyscyplinie producentów rol-
nych, zmuszając ich do prowadzenia rejestrów, aby proces ten 
móc, chociaż w części, kontrolować. Oczywistym jest fakt, iż 
sumienność i systematyczność rolników jest tutaj fundamental-
na, a prowadzona dokumentacja staje się niejako narzędziem 
pomocnym w prowadzeniu gospodarstwa.

Najczęstszą praktyką jest przechowywanie sporządzonej do-
kumentacji (w zależności od stosownych przepisów wynikają-
cych z ustaw) od trzech do pięciu lat. Zatem każda instytucja 
kontrolująca ma prawo żądać od rolnika przedstawienia pro-
wadzonych zapisów z lat poprzednich. Tylko systematyczne 
prowadzenie dokumentacji daje pewność wprowadzenia pra-
widłowych danych do rejestru – pamięć ludzka jest zawodna, 
a późniejsze odtworzenie przeprowadzanych zabiegów kilka 
miesięcy lub lat wstecz jest praktycznie niemożliwe.    Brak 
bieżących zapisów w poszczególnych rejestrach w obliczu za-
powiedzianych lub niezapowiedzianych kontroli przez różne in-
stytucje są przyczyną nie tylko niepotrzebnych nerwów i stresu, 
ale stanowi również podstawę do wszczęcia postępowań i na-
kładania na rolników dotkliwych kar finansowych.

Prowadzone zapisy mogą być prawdziwą skarbnicą wiedzy 
o historii naszego gospodarstwa na przestrzeni ostatnich lat 
(występujących w danym roku warunkach pogodowych, chorób 
i szkodników, stosowanym nawożeniu , opryskach itd.) i zbior-
czo stanowią niejako kartę danego pola, historię naszej pracy.                                                         
Z rozmów przeprowadzanych z rolnikami wyłania się obraz 
coraz większej biurokracji, która systematycznie rok po roku 
rozrasta się w ich gospodarstwach. Wiadomo, iż wiąże się to 
z widocznym gołym okiem postępem w rolnictwie, wejściem 
Polski w struktury Unii Europejskiej, korzystaniem z dopłat 
bezpośrednich, program pomocowych, różnorakich funduszy, 
jak również wzrostem świadomości konsumenckiej.

Ubolewam jedynie nad faktem, że nie stworzono dotychczas 
jednolitego wzoru ewidencji lub rejestrów obowiązujących rol-
nika. Zdarzają się przypadki, iż różne instytucje kontrolujące 
mają odmienne zdanie, jak według nich powinna ona wyglą-
dać i jakie dokładnie informacje zawierać. Może w przyszło-
ści powstanie jednolity, uniwersalny i obligatoryjnie honorowa-
ny przez wszystkie instytucje druk, który umożliwi łatwiejsze 
i bardziej przejrzyste prowadzenie wymaganej dokumentacji.

~Opracował: Wiesław  Biały
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~ aktualności

W czerwcu uruchomiliśmy czwartą już edycję warsz-
tatów stylu i rozwoju osobistego dla seniorów 
„Piękni i zadbani w każdym wieku” oraz zajęcia 

taneczne w projekcie „Active Dance-Tańce z Gwiazdami!”. 
Zajęcia odbywają się zgodnie z aktualnymi wytycznymi i za-
leceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego opracowanymi 
wspólnie z innymi Ministerstwami, w tym Ministerstwem Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego nadzorowi nasza 
Fundacja podlega oraz po konsultacjach i aktualizacjach ofert 
realizacji zadań publicznych, współfinansowanych z budżetu 
Gminy Tarnowo Podgórne, tak jak ma to miejsce w przypad-
ku obu wyżej wymienionych projektów. I tak z poszanowa-
niem wszelkich procedur oraz po wypełnieniu stosownych an-
kiet zdrowotnych i po pomiarach temperatury, w gościnnych 
murach OSiR Tarnowo Podgórne w hali sportowej przy SP 
w Przeźmierowie oraz w przyległym parku przeprowadzili-
śmy 5 warsztatów tanecznych dla seniorów! Radości i poczu-
cia szczęścia jakie towarzyszyło temu wydarzeniu, nie da się 
opisać w kilku słowach! – Tego mi brakowało! Wreszcie wśród 
ludzi! Tęskniłam za Wami! – to tylko niektóre słowa, jakie pa-
dały podczas naszych spotkań. W tym roku nasze zaproszenie 
przyjął doskonały tancerz i choreograf Patryk Nowak, z którym 
mieliśmy przyjemność współpracować podczas realizacji 

naszego autorskiego, pierwszego w Polsce pokazu „Piękno 
bez granic 2017” z udziałem osób z niepełnosprawnościami. 
Warsztaty odbywają się z podziałem na grupy i potrwają do 
końca lipca z możliwością wznowienia od września. 

Z kolei w projekcie „Piękni i zadbani w każdym wieku” 
zajęcia przeprowadzamy online oraz w największych salach 
konferencyjnych w hotelu Glamour w Przeźmierowie. Do tej 
pory spotkaliśmy się z psycholożką Mariolą Bardziejewską 
z New Players Poland, fizjoterapeutką Karoliną Majka-Klak 
z Karo-Med, dietetyczką Ewą Nowak z Instytutu Zdrowia 
i Urody Aspazja, kosmetologiem Andżeliną Malinowską oraz 
wizażystką Grażyną Walczak z GWVisage. Przed nami lekcje 
jogi i medytacja pod okiem Renaty Ślebiody z Instytutu Garu-
da oraz wykład i prezentacja Tomasza Brańki nt. komunikacji 
damsko-męskiej. Jesteśmy dumni i dziękujemy za zaufanie, 
jakim obdarzyła nas ogólnopolska marka odzieżowa Quiosque 
oraz Salon Mody Męskiej Konieczny z Przeźmierowa, którzy 
podobnie jak w latach ubiegłych ubiorą seniorów do sesji zdję-
ciowej u Kat Piweckiej. Już nie możemy się doczekać efektów 
naszej współpracy! To będzie coś pięknego.

Z słonecznymi pozdrowieniami
~ Maja Stępień wraz z zespołem  

Fundacji ,,Nigdy nie jest za późno’’

Wójt Tarnowa Podgórnego zawiadamia o konsultacjach 
społecznych w sprawie projektów statutów sołectw 
Gminy Tarnowo Podgórne, które wymagają dostoso-

wania niektórych zapisów do obowiązujących norm prawnych. 
Konsultacje potrwają do 14 sierpnia 2020 r., a do udziału 
w nich uprawnieni są mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Konsultacje są przeprowadzone w formie zbierania opi-
nii, uwag lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną 
oraz w formie formularza elektronicznego udostępnionego na 
stronie internetowej Gminy. Formularze oraz treść Zarządze-
nia Wójta w tej sprawie są dostępne w Biuletynie Informa-
cji Publicznej / Informator Urzędowy / Konsultacje społecz-
ne, natomiast w wersji elektronicznej uwagi można zgłaszać 
poprzez platformę https://tarnowopodgorne.konsultacjejst.pl/

~ ARz

W ramach rozbudowy drogi krajowej nr 92 trwa budo-
wa ścieżki rowerowej i kanału technologicznego na 
odcinku Rumianek – Tarnowo Podgórne. W pierw-

szej kolejności prowadzone będą prace przygotowawcze wraz 
z wycinką drzew i krzewów.

23 czerwca o godz. 7.30, została wprowadzona tymcza-
sowa organizacja ruchu, polegająca na jednostronnym lub 
dwustronnym zwężeniu drogi krajowej.

Zaplanowane roboty budowlano-montażowe potrwają do li-
stopada 2020 r. Budowę realizuje firma STRABAG Sp. z o.o.

 ~ ARz

Statuty sołeckie  
na nowo

Wracamy! 

Rumianek – 
Tarnowo Podgórne
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~ stowarzyszenia

Ostatnie miesiące upłynęły nam pod znakiem pandemii 
i związanych z nią ograniczeń w życiu publicznym 
i osobistym. Po pierwszym szoku jaki odczuliśmy 

z powodu konieczności izolacji życie zmusiło nas do działa-
nia. Czułyśmy się odpowiedzialne za nasze podopieczne. Przy 
ograniczonym kontakcie osobistym pozostały nam rozmowy 
telefoniczne i liczne małe niespodzianki.

 „Małe radości” to jedno z lekarstw na duże problemy
W marcu zamiast wspólnego wcześniej zaplanowanego 

pieczenia bab wielkanocnych były palmy. W kwietniu na-

Powrót do nowej normalności...
sze podopieczne otrzymały wsparcie psychiczno-duchowe 
w formie ciepłego listu oraz coś dla ciała – bombonierki . 
W maju pamiętałyśmy o upominku dla mam, podkreślając 
jak ważną rolę pełnią ona w każdej rodzinie. Przez cały czas 
izolacji nasze panie otrzymały wparcie w postaci produktów 
żywnościowych. 

W związku ze zniesieniem ograniczeń związanych z CVID-
19 w czerwcu zorganizowałyśmy spotkanie seniorek w Swa-
dzimiu, pod wiatą, na świeżym powietrzu.

Panie stawiły się prawie w komplecie. Przy kawie i słodko-
ściach opowiadały o swoich przeżyciach i problemach ostat-

nich miesięcy. Nie zabrakło uśmiechów i serdecznych 
gestów.

Rozmawiałyśmy o wspólnych planach na letnie mie-
siące i możliwości zorganizowania wyjazdu nad morze 
we wrześniu.

Stracone miesiące chcemy nadrobić w wakacje. 14 
lipca jedziemy na wycieczkę do Zespołu Pałacowego 
w Rogaline, podziwiać piękny park i zwiedzić muzeum, 
oczywiście przy zachowaniu obowiązujących zasad dy-
stansu sanitarnego. Pod koniec lipca planujemy spotka-
nie w Pałacu Plucińskich – obecnie Pałacu Kasztano-
wym – w Swadzimiu.

W sierpniu panie spotkają się z fryzjerem i wizażystą.
Mamy nadzieję, że COVID- 19 i pogoda nie pokrzy-

żuje naszych planów.
~ Zarząd Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte”

Sezon 2020/2021 został otwarty 
przez Koło PZW 132 inaczej niż 
zwykle – obecna sytuacja związa-

na z panującym koronawirusem zmusi-
ła nas zarówno do zmian pod względem 
terminu, jak i organizacyjnych. Poprzez 
zmianę terminarza zawodów, sezon zo-
stał rozpoczęty 6 czerwca Zawodami 
o Puchary Prezesów (Koła PZW132), 
które odbyły się na terenie stawów 
w Baranowie.

Podium należało do następujących 
zawodników:

Puchar Gerarda Raszewskiego – 
Piotr Michalski

Puchar Zdzisława Braciszewskiego – 
Dawid Baum

Puchar Tomasza Braniewicza – Piotr 
Lima

W ostatni weekend czerwca zostały 
zorganizowane dwie imprezy wędkar-
skie. 27 czerwca na stawach w Barano-
wie miały miejsce zawody towarzyskie 
parami. Po dobrej, koleżeńskiej rywali-

zacji miejsca na podium przedstawiały 
się następująco:

Tomasz Braniewicz i Dawid Baum 
Mariusz Kaiser i Mieczysław Kę-

dziora 
Paweł Stróżyk i Krzysztof Kwiatek 
Następnie, 28 czerwca, również na 

terenie stawów w Baranowie miały 
miejsce zawody o Puchar Wójta Tarno-
wo Podgórne, który powędrował do To-
masza Braniewicza. Drugie miejsce na-
leżało do Piotra Michalskiego, podium 
zaś zamykał Dawid Baum.

Lipiec rozpoczęliśmy zawodami 
o Puchar Przewodniczącej Rady Gmi-
ny – Krystyny Semby. Impreza odbyła 
się 5 lipca na terenie jeziora w Luso-
wie.  Odpowiednio I miejsce zajął Da-
wid Baum, II miejsce- Paweł Stóżyk, 
III miejsce – Łukasz Rozmus.

Serdecznie zapraszamy na II turę 
Spławikowych Mistrzostw Koła zapla-
nowanych na 19 lipca (stawy w Bara-

nowie) oraz na otwarte Mistrzostwa 
Gminy w wędkarstwie spławikowym 
2 sierpnia (stawy w Baranowie). Zapi-
sy obowiązują do środy poprzedzającej 
każde zawody.

Jednocześnie informujemy, iż w dal-
szym ciągu obowiązuje zakaz organi-
zacji zawodów skierowanych dla dzie-
ci i młodzieży, nałożony przez Okręg 
PZW Poznań.

Z wędkarskimi pozdrowieniami,
~ Tomasz Braniewicz

Prezes Koła PZW 132  
Tarnowo Podgórne

Projekt współfinansowany przez 
Gminę Tarnowo Podgórne.

Wieści wędkarskie
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~ stowarzyszenia

Przez minione lata, czerwcowym Walnym Zebraniem 
kończył się corocznie rok akademicki i zaczynały się 
nasze, studenckie wakacje. W tym roku, z powodu pan-

demii i obowiązkowej izolacji w domach wakacje się bardzo 
wydłużyły. Najgorsze jest jednak to, że w łeb wzięły wszystkie 
plany i wymarzone, często wcześniej opłacone wyjazdy krajo-
we i zagraniczne. Zamiast nich pozostaje balkon, taras, miej-
scowy las czy jezioro. Tu jest chociaż w miarę bezpiecznie, 
czego nie można powiedzieć o nadbałtyckich plażach. 

Poza tym Zarząd UTW nie może narzekać na brak zajęć. 
Cały czas myślimy o obchodach 10-lecia. Jesteśmy na etapie 
dopinania, przygotowywanej do druku książki. Opracowuje-
my scenariusz uroczystości, sporządzamy listę gości, reda-
gujemy zaproszenia, podziękowania itp. Bardzo liczymy na 
to, że 2 i 3 października będą, tak jak planowaliśmy, aktualne 
i że zrealizujemy zaplanowane uroczystości.

W zaniepokojeniem obserwujemy sytuację epidemiologicz-
ną w kraju i analizujemy obostrzenia z nią związane, w na-
wiązaniu do Walnego Zebrania Członków UTW, które planu-
jemy ostatecznie na drugą połowę sierpnia. Trwają rozmowy 
dotyczące pozyskania takiego pomieszczenia, które zapewni 
wymagane procedurami bezpieczeństwo większej liczby osób.  

A póki co, jakoś mi się przez te kilka ostatnich miesię-
cy niebezpiecznie zmniejszyły ubrania. Czyżby się wstąpi-
ły w praniu? Macie tak samo? Jeśli tak, to do roboty. Kijki 
do ręki i dołączcie do dość licznej grupy, która spotyka się 
w soboty o godzinie 10, przeważnie na plaży w Lusowie, lub 
przy stawku w Przeźmierowie. Chętni mogą skontaktować 
się z Zosią Smolińską, telefon 512 082 826. Ruch przyda się 
nawet podczas wakacji. Grupa mobilizuje. Nie pożałujecie!

Niepotrzebne kilogramy można też spalić uczęszczając na 
dostępne już zajęcia ze zdrowego kręgosłupa, tenisa ziemne-

„Lato, lato, jak się masz?”

go czy tenisa stołowego, z czego bardzo cieszą się intensyw-
nie ćwiczący studenci.  

W ramach programu „Wsparcie rehabilitacyjne dla senio-
rów mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne”, wielu z nas 
w minionych miesiącach skorzystało z profesjonalnych za-
biegów rehabilitacyjnych, przeznaczonych dla 200 miesz-
kańców gminy po 60. roku życia. Wchodziłam również 
w skład takiej grupy. Polecam. Potrzebna jest Karta Miesz-
kańca Gminy i skierowanie od lekarza rodzinnego lub spe-
cjalisty. Dzwońcie, może są jeszcze wolne miejsca. Podaję 
telefony do rehabilitantów: pani Karolina przyjmuje przy ul. 
Wiśniowy Sad 21 w Tarnowie Podgórnym: 726 735 661 i pan 
Michał również w Tarnowie Podgórnym w OSiR przy ulicy 
Nowej 15 tel. 666 098 111

Korzystajmy z uroków wakacji, gdzie kto może i jak po-
trafi. Przestrzegajmy (z rozsądkiem) zasad bezpieczeństwa, 
zażywajmy zdrowego powietrza i wodnych kąpieli, zwie-
dzajmy nasz piękny kraj, i nie tylko. Ładujmy akumulato-
ry, żebyśmy zdrowi i wypoczęci, po wakacjach ze zdwojoną 
energią przystąpili do nauki i pracy. ~Maria Zgoła 

24 czerwca odbyło się spotka-
nie członków Tarnowskiego 
Stowarzyszenia Przedsię-

biorców w Pałacu Jaśminowym.
Gościem specjalnym był Piotr Voel-

kel – mecenas projektów kulturalnych 
i edukacyjnych, założyciel prywatnych 
uczelni wyższych Collegium Da Vinci 
i School of Form oraz Funduszu Talen-
ty przyznającego stypendia wybitnym 
uczniom i studentom, współzałożyciel 
Uniwersytetu SWPS, główny inwestor 
centrum Concordia Design i biurow-
cu Bałtyk w Poznaniu, wybitny polski 
przedsiębiorca. Specjalnie dla nas wy-
głosił wykład „Sztuka – Edukacja – Biz-
nes” oraz w ciekawy sposób przedstawił 
swoją drogę życiową.

Następnie Dyrektor Zespołu Szkół 
Technicznych Agata Herda podzięko-
wała sponsorom wyposażenia szko-

ły. Wójt Tadeusz Czajka przedstawił 
obecną sytuację w Gminie oraz zaprosił 
przedsiębiorców na uroczystość otwar-
cia nowej szkoły.

Tego dnia po raz pierwszy przekazali-
śmy naszym członkom certyfikaty przy-
należności do stowarzyszenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
Członkom Stowarzyszenia oraz zapro-
szonym gościom za liczne przybycie 
i zaangażowanie w ostatnie spotkanie. 
Szczególne podziękowania kierujemy 
do Marka Kucemby, który ugościł nas 
w Pałacu Jaśminowym i przedstawił hi-
storię tego pięknego i uroczego miejsca. 
Dziękujemy także sponsorom loterii wi-
zytówkowej (Konradowi Dębiec z firmy 
DKS, Rochowi Witkowskiemu z Wiel-
kopolskiego Centrum Jewel Lines, Mar-
kowi Różewskiemu z Markhen+, Bar-
barze Kindze Czarnowskiej z Ridex, 
Mirosławowi Wolskiemu z Schattdecor 
oraz Markowi Kucembie z Pałacu Ja-
śminowego za przygotowania wspania-
łych nagród, a zwycięzcom gratulujemy 
wygranych. 

~ Ryszard Balcerkiewicz - Prezes TSP

Spotkanie przedsiębiorców

Piotr Voelkel
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Gniew zaliczany jest do siedmiu 
grzechów głównych. Równo-
cześnie wiemy, że Jezus spo-

rządziwszy sobie bicz ze sznurków, 
powypędzał wszystkich ze świątyni,…
porozrzucał monety bankierów, a stoły 
powywracał. Mocno się rozgniewał. 

Jak psychologia rodzi sobie z wyja-
śnieniem tej sprzeczności?

Gniew jest reakcją sygnalizującą na-
ruszenie naszego terytorium psycholo-
gicznego. Sygnałem, że dzieje się coś 
złego, coś co zagraża naszemu zdrowiu 
psychicznemu, podstawowym warto-
ściom, które nas konstytuują. Gniew 
pełni rolę podobną do wysokiej tempe-
ratury, która sygnalizuje chorobę cia-
ła. Zbicie samej temperatury nie leczy 
choroby. Stłumienie gniewu nie roz-
wiązuje problemu. W obu przypadkach 
mogą wystąpić jeszcze większe szkody 
i powikłania. Czy zatem lepiej jest wy-
rażać gniew w sposób niekontrolowa-
ny? Też nie. Możemy w ten sposób zro-
bić krzywdę i sobie i innym.

Emocja gniewu jest naturalna dla 
każdego człowieka. Gniew możemy 
obserwować już u bardzo małych dzie-
ci, które potrafią urządzać spektakular-
ne sceny w miejscach publicznych ku 
zażenowaniu często kompletnie bez-
radnych i zawstydzonych rodziców. 
Czy jest ktoś kto nigdy nie doświadczał 
uczucia gniewu? Nie sądzę. Wielu z nas 
wstydzi się i żałuje niekontrolowanych 
wybuchów gniewu, które mogły po-
psuć relacje z innymi ludźmi, dobrą 
opinię, na którą pracowano wcześniej 
wiele lat, zranić tych, których kochamy 
i szanujemy. A jednak to się wydarzyło. 
Są też tacy, którzy żałują, że nie potrafi-
li wyrazić swojego gniewu. Że nie zna-
leźli odpowiednich słów czy gestów, 
nie mieli dość odwagi. A teraz powiele-
kroć obracają w myślach tę samą scenę 
wyobrażając sobie jakiej celnej riposty 
by użyli, jak daliby popalić temu, do 
kogo czują gniew. Ale ta chwila już nie 
wróci. Gniew został stłumiony, niewy-
rażony i zostało poczucie niesprawie-
dliwości, żalu i upokorzenia.

W pierwszym przypadku mamy do 
czynienia z osobą cechującą się prze-
wagą pobudzania nad hamowaniem, 
w drugim przewagą hamowania nad 
pobudzaniem. I nie ma w tym żadnej 
winy ani żadnej zasługi tych osób. To 
wynika z genetycznie uwarunkowa-
nego typu temperamentu. Za jedno 
i drugie trzeba w życiu płacić. Albo 
narobieniem sobie wrogów i etykietą 
awanturnika, albo „braniem w tyłek” za 
bierność i chorobami psychosomatycz-
nymi. „Tak czy owak Zenon Nowak”. 
Nie uciekniemy od tego. Z gniewem 
trzeba się nauczyć żyć.

Kluczową kwestią jest sposób jego 
wyrażania, destrukcyjny czy konstruk-
tywny. Typowym przykładem destruk-
cyjnego wyrażania gniewu jest słyn-
ny Adaś Miałczyński z filmu „Dzień 
świra”. Adaś nieustannie się irytuje, 
pokrzykuje, dokucza innym. W więk-
szości przypadków jego gniew jest 
uzasadniony, ale nie stanowi impulsu 
do zmiany jego sytuacji życiowej. Adaś 
poprzestaje na narzekactwie. Istota rze-
czy tkwi w tym żeby emocję gniewu 
zamienić w energię prowadzącą do 
zmiany. Wtedy możemy mówić o gnie-
wie konstruktywnym, twórczym. Jeżeli 
poprzestaniemy na samym wyrażeniu 
emocji, to będzie to gniew destrukcyj-
ny. Kryterium rozróżnienia sprowadza 
się do tego czy kieruje nami potrzeba 
odreagowania, czy potrzeba zmiany.

W scenie gniewu Jezusa w świątyni 
mamy do czynienia z tym, co w psy-
chologii nosi nazwę słusznego gnie-
wu, prowadzącego do zmiany sposobu 
traktowania miejsca świętego. Każdy 
z nas nosi w sobie coś, co jest dla niego 
święte. Czego ma prawo bronić. Wy-
rażać gniew z powodu zagrożenia czy 
bezczeszczenia. 

Równocześnie trzeba unikać niekon-
trolowanego, niebezpiecznego, krzyw-
dzącego gniewu destruktywnego. Może 
on być przyczyną wielkiego zła.

Schody zaczynają się w praktyce ży-
cia codziennego. Socjologowie jako 
przykład konstruktywnego wykorzy-

stania gniewu podają ruch sufrażystek, 
które doprowadziły do emancypacji 
i przyznania kobietom praw wybor-
czych, prawa do decydowania o swoim 
majątku, prawa do edukacji, do decy-
dowania o swoim życiu, etc.. Podkre-
ślają, że nie poprzestały one na dawa-
niu upustu emocjom, ale zdecydowały 
się na aktywność i ponoszenie konse-
kwencji. Bo w życiu nie ma nic za dar-
mo. 

 Na szczęście nie stoimy na co 
dzień przed takimi wyzwaniami, przed 
jakimi stały sufrażystki. Ale w ciągle 
zmieniającym się świecie, zaskakują-
cym nas różnymi, nie zawsze przyjem-
nymi niespodziankami, jesteśmy ska-
zani na niemal nieustanne odczuwanie 
emocji gniewu. Pandemia i nadciągają-
cy za nią kryzys ekonomiczny jedynie 
zwiększą poziom społecznie odczuwa-
nego gniewu. Nic nie pomoże wypiera-
nie tego poza obszar świadomości. Ro-
bimy sobie krzywdę postępując w ten 
sposób. Powinniśmy nauczyć się żyć 
z gniewem. Tak, jak nieustannie uczy-
my się obchodzić z poczuciem głodu, 
który można zaspokajać z sensem lub 
bez sensu. Uczymy się tego nieustan-
nie. Metodą prób i błędów, korzystając 
z wiedzy i pomocy specjalistów. Po-
dobnie trzeba podejść do uczucia gnie-
wu.

~dr Jadwiga Kwiek
 psycholog, psychoterapeuta

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

 redaktorka ogólnopolskiego miesięcz-
nika

GAZETA SENIOR
 moderatorka SPOTKAŃ z KSIĄŻKĄ

Psychologia na co dzień 

GNIEW, czyli co i po co?



lipiec  2020 | sąsiadka~czytaj |    23

~ porady

Z praktyki dietetyka… 

Jak zachęcić dziecko 
do picia wody?

6 sposobów aby wysmuklić talię
i pozbyć się boczków?

Talia osy to bardzo kobiecy atrybut, o której każda ko-
bieta marzy. Należy jednak uwzględnić fakt, że każda 
z nas ma różną budowę ciała i różne typy sylwetki, co 

wiążę się z inną pracą w doborze ćwiczeń.
Przy budowie „H”, gdzie barki, talia i biodra mają podob-

ne obwody, uzyskanie wąskiej talii jest znacznie trudniejsze 
niż przy budowie typu „jabłko”. Tajemnica tkwi w uzyska-
niu właściwych proporcji ciała uzyskanej za pomocą trenin-
gu i diety.

ZACZNIJ UŻYWAĆ MIĘSIEŃ POPRZECZNY BRZUCHA 
I INNE MIĘŚNIE CORE – NASZ NATURALNY GORSET 
MIĘŚNIOWY.
Włącz do swojego treningu ćwiczenia angażujące do pra-

cy mięsień poprzeczny, dzięki czemu uzyskasz stabilizację 
kręgosłupa i odpowiednie napięcie mięśni core. Trening taki 
spowoduje, że mięśnie te są aktywne nawet przy codzien-
nych czynnościach, co zmniejsza obwód o kilka centyme-
trów. Na zajęciach zdrowego kręgosłupa, które prowadzę 
ćwiczenia tego typu zawsze pojawiają się w każdej jednostce 
treningowej.

PROPORCJE
Uzyskanie wąskiej talii optycznie zależy od proporcji po-

między barkami a talią i biodrami a talią. Wiele kobiet oba-
wia się treningu angażujące ręce i barki, co jest dużym błę-

dem. Trening pośladków również jest 
istotnym elementem, aby nadać ciału 
odpowiednie proporcje.

ĆWICZ CAŁE CIAŁO
Nie ma czegoś takiego jak lokalne spalanie tkanki tłusz-

czowej, dlatego do pracy trzeba angażować całe ciało.
DBAJ O PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ
Jeśli twoje mięśnie biodrowo-lędźwiowe są skrócone, po-

śladki osłabione, a lordoza lędźwiowa pogłębiona, to bardzo 
trudno będzie uzyskać efekt płaskiego brzucha. 

Zanim zaczniesz trenować skupiając się na mięśniach 
brzucha, zacznij od zajęć typu ZDROWY KRĘGOSŁUP 
LUB STRETCHING. Z poważniejszymi zaburzeniami warto 
wybrać się do fizjoterapeuty.

ZADBAJ O JELITA
Zdrowe jelita to płaski brzuch, nawet najlepiej wyrzeźbio-

nego brzucha nie da się napiąć kiedy męczą nas wzdęcia, 
gazy czy ból dlatego niezbędna będzie zdrowa dieta i zadba-
nie o mikroflorę bakteryjną jelit.

ZMNIEJSZ ILOŚĆ TKANKI TŁUSZCZOWEJ
…czyli ponownie zdrowa dieta dopasowana do Ciebie 

i Twoich potrzeb. Treningowo najszybszy efekt uzyskasz tre-
ningami interwałowymi lub siłowymi.

~Julita el Bah

Woda jest głównym składnikiem ciała człowieka. Jej 
zawartość powinna być utrzymywana na stałym 
poziomie. Zawartość wody w organizmie zmienia 

się wraz z wiekiem, im jesteśmy starsi tym mniej wody jest 
w organizmie. 

Woda odgrywa kluczową rolę we wszystkich procesach ży-
ciowych np. w transporcie składników odżywczych, uczest-
niczy w trawieniu, ułatwia wypróżnianie, usuwa z organizmu 
toksyczne substancje czy reguluję temperaturę ciała. Dlatego 
głównym płynem zaspokajającym pragnienie właśnie powin-
na być WODA. 

Gdy dziecko będzie pić za mało wody, to może skutkować 
to gorszą pracą wszystkich narządów, uczuciem zmęczenia 
podczas zabawy, utratą koncentracji i uwagi, a także skłonno-
ścią do irytacji czy senności. 

Pamiętaj! Małe dzieci „zużywają” więcej wody niż osoby 
dorosłe, dlatego trzeba uświadamiać dzieciom potrzebę picia 
wody.

Dzieci w zależności od wieku powinny pić około 5-8 szkla-
nek wody w ciągu dnia. Najlepiej wybierać wodę niegazowa-
ną źródlaną lub niskozmineralizowaną. 

Znaczna część dzieci ma niestety problem z piciem wody.

Poniżej znajdziesz kilka moich sprawdzonych sposobów jak 
zachęcić dziecko, by piło więcej wody:

- zaproponuj wodę z dodatkiem cytryny, owoców, ogórka 
czy mięty – zmieni to smak wody, stanie się on bardziej wyra-
zisty, a kolory znajdujące się w szklance zaciekawią dziecko,

- spraw, by picie wody było atrakcyjne dla dziecka – poda-
waj ją w kolorowej szklance czy bidonie lub dodaj kolorowe 
(ekologiczne!) słomki,

- pochwal zawsze dziecko, gdy samo poprosi o wodę,
- opowiadaj dziecku dlaczego woda jest ważna we wspól-

nych zabawach – możecie nazwać ją nawet magicznym eliksi-
rem, dzięki któremu jest moc do zabawy,

- daj dziecku dobry przykład i sam/a sięgaj często po wodę.
~ mgr Aleksandra Kotlarz - dietetyk kliniczny

www.prozdrawiam.pl
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EkoLogiczne spojrzenie w książki
Wakacyjna rozrywka, chwila przerwy czy moment 

tylko dla Ciebie… i książki. Czytanie naprawdę 
kształci i stanowi dobre zajęcie na relaksujące po-

południe. Tylko czy książki do końca są ekologiczne? 
W ostatnim czasie coraz częściej porównuje się tzw. „nor-

malne” książki i te dostępne na czytnikach elektronicznych. 
Zarówno pierwsza jak i druga opcja ma swoich zwolenników 
i plusy. Sama czytam dość dużo, więc sposób poznawania 
nowych lektur ma wymiar nie tylko ekologiczny, ale i ekono-
miczny. Przyjrzyjmy się więc plusom i minusom obu opcji:

Plusy książek
„klasycznych”

Minusy książek
„klasycznych”

•  możliwość wypoży-
czenia z biblioteki

•  zadbane potrafią słu-
żyć przez dziesięcio-
lecia

•  nie potrzebują ła-
dowania ani innych 
szczególnych warun-
ków

• łatwo dostępne

•  zużycie papieru = drewna (jed-
no drzewo to ok. 100 książek 
500-stronnicowych)

•  duże zużycie wody w produkcji
•  szkodliwe substancje jak barw-

niki czy wybielacze wykorzy-
stane przy produkcji

•  zużycie materiałów w drodze 
dystrybucji i logistyce

Jak widać w przypadku książek 
„klasycznych” rolę wroga środo-
wiska stanowi sam proces produk-
cji. Jak wspominają ekolodzy zu-
życie drewna przy odpowiedniej 
gospodarce leśnej nie stanowi tak 
wielkiego problemu. Prawdziwym 
zagrożeniem jest produkcja papie-
ru, jego wybielanie i emisja CO2. 
Z drugiej strony jednak raz wy-
produkowana książka może służyć 
naprawdę długo. W tym wypadku 
korzystanie ze wspólnych wypo-
życzalni sprawia, że nie musimy 
kupować nowych książek, a wiele 

osób korzysta z jednego egzemplarza. W tym wypadku jest 
to bardzo wydajne. 

Plusy czytników Minusy czytników

•  zmniejszenie zużycia 
papieru, energii, CO2 
i wody 

• kompatybilność

•  zużycie prądu do ładowania 
urządzenia 

•  zużycie energii i surowców 
(również szkodliwych) przy 
produkcji i utylizacji

•  koszty kupna i eksploatacji

Czytniki są uznawane za bardziej ekologiczne ze względu 
na brak zużycia ogromnej ilości papieru na rzecz pliku elek-
tronicznego. W kwestii popularnych ebook’ów można poru-
szyć wiele argumentów jak wydajność, zużycie prądu czy 
koszty. Jak wykazują badania ich szkodliwość zależna jest 
w głównej mierze od użytkownika. Ilość CO2 produkowana 
wraz z czytnikiem zostaje utylizowana już w przeciągu roku 
użytkowania (przeliczając na liczbę potencjalnych książek 
klasycznych). W kolejnych latach ilość ta oznacza oszczę-
dzanie ilości emisji CO2 równej produkcji 22,5 książki! Na 
czytniku elektronicznym można zmieścić kilkaset książek. 
Jego wpływ na środowisko zależy więc tylko od nas.

Zdaję sobie sprawę, że na pyta-
nie czytnik czy książka papierowa 
każdy musi odpowiedzieć sobie 
sam biorąc pod uwagę przytoczone 
fakty. Warto jednak zastanowić się 
nad tym zanim sięgniemy po kolej-
ną lekturę!

~Zosia
źródła: ulicaekologiczna.pl, lasy.

gov

WZP.6721.8.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy ul. Szeroką i ul. Krót-
ką w Kokoszczynie.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 293 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 jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XXVI/425/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opraco-
wania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy ul. Szeroką i ul. Krótką w Kokoszczynie. 

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektroniczną, po 
uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmiew Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórnew terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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W ramach muzycznych sobót z sali 
koncertowej, zapraszamy na kolejne 
dwie transmisje online.

1 sierpnia 2020 o godzinie 12.00 wystąpi  klar-
necistka Barbara Borowicz, której towarzyszyć 
będzie pianistka Hanna Lizinkiewicz. W progra-
mie koncertu znajdą się utwory Witlda Friema-
na, którego celem było tworzenie muzyki o cha-
rakterze i rytmach narodowych, co doskonale 
będzie słychać w wybranych kompozycjach.

Tydzień później – 8 sierpnia o godzinie 12.00 – 
ponownie zagra Barbara Borowicz, ale tym razem 
również z gościnnym udziałem drugiego klarne-
cisty Pawła Kroczka. Na scenie nie zabraknie pia-
nistki Hanny Lizinkiewicz. Tym razem usłyszmy 
preludia taneczne Witolda Lutosławskiego oraz 
dzieło Felixa Mendelssohn’a.

Szczegółowy program koncertów, jak i biogra-
fie artystów dostępne są na naszej stronie interne-
towej: www.palacjankowice.pl. Do (wirtualnego) 
zobaczenia! ~Tomasz Łozowicki

Klarnetowe 
LOVE  
wypełnia 
przestrzenie 
pałacu

Kontynuacją dobrej współpra-
cy z V.A. Gallery Poland bę-
dzie kolejna wystawa online  

(i nie tylko!), która w przestrzeniach 
Pałacu Jankowice zagości już 17 lipca. 
Tym razem motywem przewodnim bę-
dzie kobieta, która od zarania dziejów 
inspiruje, zniewala, budzi zachwyt, po-
dziw i szacunek, stanowiąc ważny i bar-
dzo wdzięczny temat dla Artystów, któ-
rzy starają się zgłębić jej tajemnice. 
Dominik Jasiński, Ewa Jasek, Hanna 
Styczyńska,  Marcin Mikołajczak, Mira 

Smerek Bielecka, Renata Brzozowska – 
to artyści, których wizję kobiecego pięk-
na będziemy mogli podziwiać.

Miło nam poinformować, że tajemni-
ce te będzie można zachować na zawsze, 
nabywając którąś z prezentowanych prac 
– zapraszamy do kontaktu z V.A. Galle-
ry Poland. Poza możliwością obejrzenia 
wystawy na szklanym ekranie, będzie też 
to można zrobić stacjonarnie, w obrębie 
pałacu. Rozglądajcie się uważnie!

~Tomasz Łozowicki

Od/czarowana/ 
– wystawa online
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Mamy przyjemność już po raz 
kolejny zaprosić na koncert 
w ramach Akademia Gitary: 

festiwal. 
Już 16 sierpnia o godzinie 17.00 w Pa-

łacu Jankowice odbędzie się podwójny 
recital dwojga wybitnych muzyków mło-
dego pokolenia i wielokrotnych laure-
atów międzynarodowych konkursów: 
Jagody Świdzińskiej i Kacpra Dworni-
czaka. Ich repertuar oprze się na epoce 
romantyzmu oraz XX wieku. Usłyszy-
my utwory takich kompozytorów jak: 
Johann Sebastian Bach, Mauro Giuliani, 
Manuel Maria Ponce czy Agustin Barrios 
Mangore.

Tegoroczna odsłona festiwalu nosi 
podtytuł Coda i niczym zakończenie sto-
sowane w kompozycjach muzycznych, 
będzie zwieńczeniem i podsumowaniem 
naszej historii. Edycją dodatkową i przez 
to unikalną oraz ukłonem w stronę fanów 
brzmień gitarowych, którym pragniemy 
podziękować za 13 wspólnych lat.

Akademia Gitary to projekt, który po-
wstał z potrzeby przełamywania barier 

Akademia Gitary:
coda – przyjdźcie koniecznie!

w dostępie do kultury i organizacji kon-
certów gitarowych na najwyższym po-
ziomie. Przyciągnął tym samym do wielu 
miast i mniejszych miejscowości w Wiel-
kopolsce melomanów i miłośników gita-
ry z całej Europy i da też możliwość po-
dróżowania po regionie z festiwalową 
mapą koncertów. Jako kontynuacja let-
nich kursów gitary klasycznej z 28-letnią 
tradycją, które wykształciły 3 pokolenia 
gitarzystów, umożliwia twórczy dialog 
muzyków różnych pokoleń oraz narodo-
wości. To jedyny projekt w Polsce, uka-
zujący pełny zakres możliwości twór-
czych związanych z gitarą, począwszy 
od gatunków muzycznych po praktyki 
wykonawcze.

Akademia Gitary ma również wymiar 
charytatywny – od kilku lat w trakcie 
wydarzenia prowadzona jest zbiórka pu-
bliczna dla dzieci z wielkopolskich ho-
spicjów oraz ich rodzin.

Podczas koncertu w Pałacu Jankowice 
wystąpią:

Jagoda Świdzińska urodziła się w 2001 
roku, swoją edukację muzyczną rozpo-
częła w wieku siedmiu lat pod okiem 
dr-a Tomasza Kandulskiego, a obec-
nie jest absolwentką Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej ll st. imienia Jadwigi 
Kaliszewskiej w Poznaniu w klasie Ma-
cieja Kończaka.

Mimo młodego wieku miała również 
okazję występować w niezwykłych sa-
lach koncertowych, takich jak Konzer-
thaus w Wiedniu czy siedziba NOSPRu, 
jak również niejednokrotnie brać udział 
w koncertach organizowanych przez fe-
stiwal Akademia Gitary. W październiku 
2019 roku odbył się jej recital w Filhar-
monii Szczecińskiej w ramach głównej 
nagrody zdobytej na festiwalu Baltic 
Guitar Days. W październiku bieżącego 
roku rozpocznie studia w Kunst Univer-
stat Graz u dr. hab. Łukasza i prof. Paolo 
Pegoraro.

Podczas recitalu zaprezentuje repertuar 
późnego romantyzmu i XX wieku.

Kacper Dworniczak to utytułowany gi-
tarzysta młodego pokolenia. Po ukończe-
niu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycz-
nej II stopnia im. Jadwigi Kaliszewskiej, 
w październiku bieżącego roku roz-
pocznie studia na renomowanej uczelni 

w Kunst Universitat Graz w klasie gitary 
profesora Paolo Pegoraro i profesora Łu-
kasza Kuropaczewskiego. 

W marcu 2019 r. zadebiutował w no-
wojorskiej Carnegie Hall. Oprócz tego 
regularnie koncertuje w kraju i za grani-
cą. Podczas festiwalu usłyszymy w jego 
wykonaniu utwory z przekroju epok – 
kompozycje Johanna Sebastiana Bacha, 
Mauro Giulianiego, Manuela Marii Pon-
ce oraz Agustina Barriosa Mangore.

~Materiały prasowe Akademia  
Gitary: festiwal

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek od 3 sierpnia 2020 pod 
numerem telefonu: 61 10 10 400 (po-
niedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 
18.00, sobota – niedziela w godzinach 
13.00 – 19.00). Procedura uczestnictwa 
w koncertach oraz szczegółowe infor-
macje dostępne na stronie: www.pala-
cjankowice.pl.
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Zapraszamy na kolejne odsłony wystawy fotograficznej 
Agaty Ożarowskiej. To podróże po najbardziej odle-
głych zakątkach świata, za którymi – w obecnym czasie 

– zatęsknić można szczególnie. 
12 lipca odwiedzimy Amerykę Południową, w koleją niedzie-

lę – 19 lipca – Islandię i Wyspy Owcze, a 9 sierpnia różne za-
kątki świata.

Relacje ukazywać się będą w aktualnościach na stronie www.
palacjankowice.pl

Agata Ożarowska – z wykształcenia fotograf, biolog i etnolog 
ze szczególnym zamiłowaniem do ornitologii. Cztery kierunki 
świata, w stronę których podąża, to: fotografia, podróże, pta-
ki i herbata. Realizuje liczne projekty fotograficzne: prowadzi 
warsztaty, organizuje wystawy, tworzy fotoreportaże. Z miłości 
do podróży, gór i ptaków pilotuje też wycieczki z Klubem Po-
dróży „Horyzonty”. W Polsce najchętniej ucieka w góry – na 
bezdroża Beskidu Niskiego, Gorców lub na tatrzańskie granie. 

Świat w obiektywie
Agaty Ożarowskiej

Podczas dalszych podróży stara się połą-
czyć zainteresowanie przyrodą, głównie 
ptakami, z fascynacją zwyczajnym ży-
ciem ludzi i ich kulturą. Z plecakiem do 
połowy wypchanym sprzętem fotogra-
ficznym odwiedziła Norwegię, Szwecję, 
Ukrainę, Węgry, Rumunię, Słowenię, 
Białoruś, Izrael, Islandię, Wyspy Owcze, 
Gruzję, Kirgistan, Mjanmę, Borneo, Su-
matrę, Patagonię, Ziemię Ognistą i Ne-
pal. 

Więcej na: www.agataozarowska.com
~Tomasz Łozowicki
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Stęsknieni za odwiedzjącymi nas gośćmi, jak i za muzyką 
płynącą z Pałacu Jankowice, serdecznie zapraszamy na je-
dyne, muzyczne wydarzenie offline w lipcu. 

W ramach cyklu „Brzmienie lata” na pałacowym tarasie wy-
stąpi Zuzanna Kaczmarek.

Musicalowe przeboje w wykonaniu 
Zuzanny Kaczmarek

Kolejne soboty lipca przepełnione będą dobrą muzy-
ką, która wybrzmi prosto z serca Pałacu Jankowice 
– jego sali koncertowej.

18 lipca o godzinie 12.00 odbędzie transmisja online z na-
grania kwartetu w składzie: Paweł Kroczek – klarnet, Piotr 
Kosarga – skrzypce, Jan Czaja – wiolonczela i Hanna Lizin-
kiewicz – fortepian. Na odbiorców czekać będzie utwór Pau-
la Hindemith’a.

25 lipca, również w samo południe, ponownie wystąpi Pa-
weł Kroczek – klarnet i Hanna Lizinkiewicz – fortepian. Ar-
tyści wykonają utwór Roberta Schumanna – Fantasiestücke 
op. 73 cz. 1.

To wszystko i wiele więcej na naszej stronie internetowej 
– www.palacjankowice.pl – oraz na kanale YouTube. Przy-
jemnego odbioru.

~Pałac Jankowice

Mnóstwo pięknych dźwięków z sali koncertowej

Artystka urodziła się w Rzeszowie, gdzie już od najmłod-
szych lat występowała w Teatrze im. W. Siemaszkowej w spek-

taklu pt. Jan Maciej Karol Wścieklica. Absolwentka I stopnia 
gry na skrzypcach w Zespole Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Ki-
lara w Rzeszowie. Absolwentka IX Prywatnego Liceum Ogól-
nokształcącego o profilu aktorskim w Krakowie, gdzie brała 
udział w takich spektaklach jak: Za kratami serca czy Białe mał-
żeństwo w reżyserii Pauliny Puślednik. Przygodę z musicalem 
rozpoczęła podczas warsztatów Autorskiej Szkoły Musicalowej 
Macieja Pawłowskiego w Warszawie. Brała udział w licznych 
kursach wokalnych, tanecznych i aktorskich. Studentka trzecie-
go roku Akademii Muzycznej w Poznaniu na Wydziale Wokal-
no-Aktorskim, gdzie kształci swoje umiejętności śpiewu kla-
sycznego i musicalowego.

W programie usłyszmy m.in.: „Wspomnij mnie” z musicalu 
„Upiór w Operze”, „Pamięć” z musicalu „Koty”, „W naszym 
dawnym śnie” z musicalu „Jekyll & Hyde” czy „Przetańczyć 
całą noc” z musicalu „My Fair Lady”.

Solistce towarzyszył będzie niezwykle uzdolniony pianista 
Dariusz Tarczewski.

Zapraszamy 26 lipca na godzinę 17.00.
*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 3 sierp-

nia pod numerem telefonu: 61 10 10 400 (poniedziałek – piątek 
w godzinach 8.00 – 18.00, sobota – niedziela w godzinach 13.00 
– 19.00). Procedura uczestnictwa w koncertach oraz szczegó-
łowe informacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl.

~ na podstawie materiałów prasowych opracował  
Tomasz Łozowicki
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„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych 
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie www.goksezam.pl.

Bilety dostępne:
- online w serwisie Bilety24 (www.bilety24.pl)

Regulaminy dotyczące uczestnictwa w poszczególnych wydarzeniach dostępne na stronie 
www.goksezam.pl
Obiekty GOK „SEZAM” są dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Warsztaty plastyczne dla dzieci od 7 lat
13.07-17.07, godz. 10:00-12:00, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Koszt: 50 zł, obowiązują zapisy.

Warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci od 8 lat i młodzieży
20.07-24.07, godz. 11:00-14:30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Koszt: 50 zł, obowiązują zapisy

Półkolonie Bricks4Kidz - turnus I
27.07-31.07, godz. 8:00-16:00, DK Tarnowo Podgórne, zapisy na www.bricks4kidz.com.pl/poznan/polkolonie, koszt: 495 zł

Lusowskie Spotkania Muzyczne: Marina Terlecka
02.08 (niedziela), godz. 13:15, kościół w Lusowie, wstęp wolny

Półkolonie Bricks4Kidz - turnus II
03.08-07.08, godz. 8:00-16:00, DK Tarnowo Podgórne, zapisy na www.bricks4kidz.com.pl/poznan/polkolonie, koszt: 495 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Słoń Benjamin”
19.07 (niedziela) godz. 12:30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 11 zł

Lusowskie Spotkania Muzyczne: Piotr Mełech
16.08 (niedziela), godz. 13:15, kościół w Lusowie, wstęp wolny   

Kino Zielone Oko: „Emma.”
19.07 (niedziela) godz. 18:00, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 16 zł

Kino Zielone Oko: „Żegnaj mój synu”
09.08 (niedziela) godz. 18:00, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 16 zł 

Koncert plenerowy Agi Czyż
24.07 (piątek), godz. 20:00, plac przed Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 11 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Turu. W pogoni za sławą”
09.08 (niedziela) godz. 12:30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 11 zł 

Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.08-16.08, godz. 18:00-20:00 (pt.); 10:00-14:00 (sob.-niedz.), CK Przeźmierowo. Koszt: 50zł, obowiązują zapisy

~ gok afisz
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Pandemia COVID-19 nie zmie-
niła nastawienia ludzi do podró-
ży i wypoczynku. Po kilku ty-

godniach przymusowej kwarantanny 
bardzo wielu z nas marzy o wyjeździe, 
jednak część spędzi wakacyjny czas we 
własnym domu. Nie jest to jednak po-
wód, aby całkowicie zrezygnować ze 
zwiedzania. Można przecież przeżyć 
ciekawą krajoznawczą przygodę w czte-
rech ścianach. 

Jeśli Twoje wyjazdowe plany zmieni-
ły się w związku z pandemią, mamy dla 
Ciebie dobrą wiadomość – nawet bez 
wychodzenia z domu możesz poczuć się 
tak, jakbyś podróżował po całym świe-
cie. Oto kilka propozycji, jak wykorzy-
stać wolny czas, jeśli tylko lubisz książki 
i „podróżowanie bez wyjeżdżania”.

SZTOKHOLM: MIASTO, KTÓRE 
TĘTNI CISZĄ – K. Tubylewicz

Według autorki „Sztokholm to spryt-
ny uwodziciel i choć warto pozwolić 
sobie na romans z nim, należy też mieć 
na uwadze, że będzie cię zwodził”. Tu-
bylewicz ukazuje nam  to miasto jako 
miejsce fascynujące, a zarazem pełne 
kontrastów i zawiłości. To stolica, na 
której ulicach jest wprawdzie ciszej niż 
w innych dużych miastach, ale bynaj-
mniej nie jest nudno.

LIZBONA: MIASTO, KTÓRE 
PRZYTULA – M. Stecewicz-Pa-
ixao, W. Wawrzkowicz-Naster-
nak

To książka o niekończącym się stanie 
zakochania, miłości do miasta, do je-
dzenia, do kultury i do siebie. Czytelnik 
w lekturze ma okazję poznać „białe mia-
sto”, poczuć jego klimat, bliskość oceanu 
i wsłuchać się w rozmowy, które każde-
go dnia rozbrzmiewają w wąskich ulicz-
kach. Lizbona jest potraktowana przez 
autorki z niezwykłą czułością i empatią.

FINLANDIA: SISU, SAUNA I SAL-
MIAKKI – A. Michta-Juntunen

Aleksandra Michta-Juntunen, autorka 
książki od ponad dekady mieszka w Hel-
sinkach. Zawsze marzyła o podróżach. 

Odwiedziła wiele bliższych i dalszych 
zakątków, ale to Finlandia skradła jej ser-
ce. Ceni sobie życie tutaj za wiele rzeczy 
– za spokój, za opanowanie, za racjona-
lizm i za pragmatyzm, które ułatwiają 
codzienne życie. Poznajcie kraj, w któ-
rym mieszkańcy świętują Dzień Porażki, 
gdzie nie ma złej pogody, jest tylko nie-
odpowiednie ubranie, a cukierki salmiak-
ki znają wszyscy.

HERBATKA O PIĄTEJ! – B. Bry-
son

Trudno sobie wyobrazić lepszy prze-
wodnik po Wielkiej Brytanii. Doświad-
czenie Billa Brysona, autora książki po-
zwala nam poznać i pozwiedzać Wielką 
Brytanię z innej strony niż ta, do której 
jesteśmy przyzwyczajeni. W swojej po-
dróży odwiedza miejsca, których poza 
rdzennymi mieszkańcami nie zna prawie 
nikt. Wszystko to okraszone jest sporą 
dawką śmiechu, dzięki osobliwej zdolno-
ści autora do przyciągania rzeczy śmiesz-
nych i dziwnych.

RZUĆ TO I JEDŹ, CZYLI POLKI 
NA KRAŃCACH ŚWIATA – M. 
Żelazowska

Dziesięć kobiet, dziesięć stron świata 
i dziesięć niesamowitych historii, które 
wydarzyły się naprawdę. Ta książka to 
prawdziwa historia Polek, które zapra-
gnęły żyć inaczej. To rozmowy, wywia-
dy z kobietami mieszkającymi w różnych 
częściach świata. Niektóre z nich przed 
czymś uciekły, a inne za czymś podąży-
ły. Jednak nie bały się wyruszyć po swo-
je szczęście, chociaż często płaciły za to 
wysoką cenę.

Wszystkich zainteresowanych dobrą 
książką zapraszamy do Biblioteki w Tar-
nowie Podgórnym oraz do naszych Filii 
w Baranowie, Przeźmierowie i Lusowie. 

~A.N.

Aktualne informacje o funkcjonowa-
niu Biblioteki oraz Filii znajdą Państwo 
na stronie bibliotekatp.pl

Jak podróżować... w domu?
INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
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Tegoroczne Lusowskie Spotkania Muzyczne rozpoczął 
występ zespołu Trio Animato. To jednak dopiero po-
czątek tego, co nas czeka w najbliższych miesiącach. 

Piękna świątynia w Lusowie po raz kolejny stanie się 
przestrzenią przeobrażenia dźwięków w słowa zaproszenia, 
ukojenia i wyciszenia. Każdy koncert przyniesie coś nowe-
go, intrygującego i pięknego. 2 sierpnia przed lusowską pu-
blicznością wystąpi Marina Terlecka, zjawiskowa wokalistka 
i bandurzystka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Ser-
giusza Prokofjewa w Doniecku z klasy bandury oraz Aka-
demii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Po-
znaniu w klasie śpiewu solowego. Podczas koncertu wykona 
utwory instrumentalne oraz wokalno-instrumentalne z mu-
zyki klasycznej oraz współczesnej, również we własnych 
aranżacjach. Marina zagra na swoim ukochanych instrumen-
cie-bandurze, o której mówi: „przepiękna, majestatyczna, 
przypominająca instrument harfowy, choć w brzmieniu zbli-
ża się nieco do klawesynu”. 

Ostatni wakacyjny koncert odbędzie się w Lusowie 16 
sierpnia, podczas którego w świat muzycznych improwizacji 
zaprosi słuchaczy Piotr Mełech. Klarnecista, improwizator-
-kompozytor odwołujący się zarówno do jazzowej tradycji, 
europejskiej awangardy, free impro, jak również szeroko po-

Muzyka
w lusowskiej świątyni

jętej muzyki etnicznej. Współtwórca takich grup, jak: War-
saw Improvisers Orchestra, Kwartet, Polski Piach, Cukier, 
Tsigunz Fanfara Avantura, MELECH, Śmierć i Łzy oraz fe-
stiwalu Circular Breathing Festival. Współpracował m.in. 
z Michael Zerang, Fred Lonberg-Holm, Mark Feldman, Ta-
deusz Sudnik, Mieczysław Litwiński, Ksawery Wójciński, 
Patryk Zakrocki, Jacek Mazurkiewicz, Vasco Trilla, Marcin 
Albert Steczkowski, Jacek Buhl.

Lusowskie Spotkania Muzyczne: 2 sierpnia oraz 16 sierp-
nia o godzinie 13.15 w kościele z Lusowie, wstęp wolny. 
Uczestnicy będą poproszeni o podanie danych kontaktowych 
w celach zapewnienia bezpieczeństwa. Prosimy o zapozna-
nie się z regulaminem wydarzeń kulturalnych GOK SEZAM 
dostępnym na stronie internetowej www.goksezam.pl w za-
kładce regulaminy i wytyczne (COVID 19).  

~DK/MW
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Pośród drzew, w otoczeniu pięknej przyrody 
Wokalistka i kompozytorka z Poznania – dała o so-

bie znać w 2013 roku, biorąc udział w trzeciej edycji 
programu „The Voice of Poland”. Pod opieką Marii Sadow-
skiej dotarła do półfinału. 24 lipca wystąpi przed CK Prze-
źmierowo.

Aga Czyż swój debiutancki album wydała niezależnie 
w maju 2018. Na płycie zatytułowanej „A.” znalazło się 9 
autorskich utworów utrzymanych w stylistyce smooth jazz, 
soul i pop. Wielokrotnie została zauważona i doceniona 
przez krytyków. W 2018 roku opiniotwórczy portal JazzSo-
ul.pl ogłosił Agę Debiutem 2018 w kategorii Jazz (Polska).  
Natomiast w ramach drugiej edycji konkursu „Będzie Gło-
śno” organizowanego przez Polskie Radio CZWÓRKA, ZA-
iKS uhonorował artystkę nagrodą za najlepsze teksty. Jed-
nym z ostatnich muzycznych osiągnięć Agi był gościnny 
udział w projekcie jazzowym oraz w trasie koncertowej pt. 
„Culture Revolution” u boku światowej klasy trębacza, Key-
ona Harrolda, dwukrotnego laureata nagrody GRAMMY. 

~MW

Występ plenerowy AGI CZYŻ

Koncert Agi Czyż już 24 lipca o godz. 20 przed budyn-
kiem CK Przeźmierowo. Bilety w cenie 11 zł dostępne na 
stronie www.bilety24.pl. Prosimy o zapoznanie się z regu-
laminem wydarzeń kulturalnych GOK SEZAM dostęp-
nym na stronie www.goksezam.pl w zakładce regulaminy 
i wytyczne (COVID 19).

Tradycyjnie już Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM” 
w Tarnowie Podgórnym otwiera swoje drzwi dla 
wszystkich miłośników klocków i kreatywnego budo-

wania.
W wakacje odbędą się dwa turnusy kreatywnych półkolo-

nii organizowanych przez Bricks4Kidz: 27-31 lipca oraz 3-7 
sierpnia. Półkolonie skierowane są dla dzieci w wieku 5-8 lat 
oraz 9-12 lat. 

W pierwszym tygodniu na dzieciaki czeka Moc Lego Wy-
obraźni. Będą budować ulubione postacie (Król Lew, Wa-
leczna Merida, Kaczor Donald, Myszka Miki, Mała Syrenka) 
oraz ich światy. Na starsze dzieci czekać będzie Movie Ma-
king, a więc tworzenie animacji poklatkowych i filmów przy 
użyciu zbudowanych z Lego scenografii.

Fani gier komputerowych będą szczególnie uradowani 
z drugiego turnusu. Młodsze dzieci tworzyć będą z klocków 
postacie znane z popularnych gier komputerowych – Mi-
necraft, Angry Birds, Mario. Starsi uczestnicy przejdą kurs 
programowania oraz tworzenia gier komputerowych związa-
nych z przygodami kosmicznego statku.

Podczas każdego z turnusów dzieci czeka całodniowa wy-
cieczka na Dziewiczą Górę, gdzie czekać będzie mnóstwo 

Półkolonie z Bricks4Kidz 
atrakcji – warsztaty, gry terenowe, zwiedzanie wieży, piknik 
z kiełbaskami. W ramach półkolonii organizator zapewnia 
dzieciom napoje oraz obiadki.

Po więcej szczegółów oraz formularz do zapisów zapra-
szamy na stronę: https://www.bricks4kidz.com.pl/poznan/
polkolonie/. Liczba miejsc jest ograniczona, a chętnych 
wciąż przybywa. ~SG/MW
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Oprócz imprez i spektakli, w okresie letnim GOK „SE-
ZAM” prowadzi warsztaty: plastyczne, taneczne i wo-
kalne. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. 

W ramach zajęć plastycznych uczestnicy będą się uczyć oraz 
twórczo spędzać czas eksperymentując z różnymi technikami 
plastycznymi. Warsztaty dla dzieci w wieku powyżej 7 lat orga-
nizowane są w dwóch terminach. Pierwsze odbyły się w dniach 
6-10 lipca w Centrum Kultury Przeźmierowo, natomiast kolej-
ne rozpoczną się 13 lipca i będą trwać do 17 lipca w Domu Kul-
tury w Tarnowie Podgórnym.

Dla dzieci powyżej 8 lat, a także dla młodzieży organizowa-
ne są również warsztaty tańca nowoczesnego. Wszystkie osoby 
otwarte na ruch i zabawę tańcem, zachęcamy do wspólnej za-
bawy wraz z instruktorami Teatru Tańca Sortownia. W progra-
mie przewidziano zajęcia taneczno-teatralne, zabawę ruchem 
scenicznym, a także gratka dla ciekawskich: poznanie teatru od 
kulis. Warsztaty prowadzone będą od 20 do 24 lipca w godz. 11-
14.30 w CK Przeźmierowo. 

Wszystkich dorosłych miłośników śpiewu zapraszamy na 
weekend z muzyką. Uczestnicy będą rozwijać naturalną potrze-
bę wyrażania siebie przez śpiew. Zapraszamy więc miłośników 

Wakacje z kulturą!
śpiewania na spotkanie z muzyką oraz innymi śpiewającymi 
podczas warsztatów, zakończonych wspólnym nagraniem. Za-
jęcia w dniach 14-16 sierpnia, poprowadzą Ada i Paweł Rogoża, 
tworzący Studio Piosenki w CK Przeźmierowo.

Na wszystkie warsztaty obowiązują zapisy. Koszt wynosi 50 
zł. Regulamin i formularz zgłoszeniowy letnich warsztatów do 
pobrania na stronie internetowej www.goksezam.pl w zakładce 
regulaminy i wytyczne (COVID 19). 

~Magdalena Woźniak

Miesiące oczekiwania i wreszcie pierwsze kroki nie-
śmiało stawiane po długiej przerwie. Pełni zapału do 
pracy, choć też nieco zdystansowani, wrócili na za-

jęcia. Swoje próby w czerwcu rozpoczęli uczestnicy kół i ze-
społów.

Teatr Tańca Sortownia, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy 
Tarnowo Podgórne, Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy, DZPiTL 
Modraki, Studio Piosenki oraz Teatru Novi, Zamiast, Rama i Se-
nioritki znowu zapełnili sale domów kultury i świetlice. Uczest-
nicy mogli spotkać się i na nowo dać się pochłonąć swojej pasji. 

Zajęcia miały także Koła Plastyczne. W tym przypadku tak-
że nie brakowało zapału do pracy. Artystyczne dusze GOK 

Wrócili po przerwie
„SEZAM” zaczęły tworzyć kolejne dzieła, a ich twórczy głód 
z pewnością zaowocuje niezwykłymi pracami.

W warunkach zagrożenia wirusem COVID-19, który wciąż 
utrudnia nam życie, staramy się zapewnić wszystkim bezpie-
czeństwo. W trosce o wspólne zdrowie i zgodnie z odgórny-
mi wytycznymi, wprowadziliśmy zasady, o których szczegó-
łowo można przeczytać na naszej stronie internetowej www.
goksezam.pl w zakładce „regulaminy i wytyczne COVID-19”. 
Cieszymy się, że uczestnicy zajęć organizowanych w naszych 
domach kultury stosują się do obostrzeń, co pozwala nam suk-
cesywnie poszerzać naszą ofertę,  pomimo pandemii. 

~ Magdalena Woźniak
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Po długim czasie, stęsknieni za wielkim ekranem z rado-
ścią informujemy, że w czerwcu odbyły się pierwsze se-
anse w ramach kina „Zielone Oko”. W lipcu i sierpniu, 

w repertuarze znalazły się filmy dla młodszych, jak i nieco 
starszych widzów. 

I tak już 19 lipca o godz. 12.30 proponujemy film familijny 
„Słoń Benjamin”. Otto, główny bohater, nie może się doczekać 
wakacji, aby spędzić najbliższe tygodnie ze swoim najlepszym 
przyjacielem Słoniem Benjaminem w zoo. Jednak jego dobry 
humor jest zakłócany przez zmartwienia dyrektora zoo, który 
pilnie potrzebuje pieniędzy na konieczne naprawy. Trzeba za-
tem zorganizować loterię z nagrodami! Tymczasem burmistrz 
Newtown ogłasza, że zatrudnił przebiegłą Zorę Zack, aby zmo-
dernizować zoo i uczynić z niego najbardziej pokazowy obiekt 
w Newtown. Zora Zack próbuje przekonać do siebie Benjami-
na, który ma stać się nową twarzą reklamową kampanii promu-
jącej nowe zoo. Ale w rzeczywistości przebiegła Zora ma zupeł-
nie inny cel... Czy Otto, Benjamin i inni mieszkańcy zoo zdążą 
pokrzyżować jej podstępne plany?

Na dużym ekranie

19 lipca zapraszamy również na seans filmowy dla dorosłych. 
O 18 w kinie „Zielone Oko” wyświetlimy film „Emma”, ada-
ptację znanej na całym świecie tytułowej Emmy powstałej na 
kanwie książki Jane Austin. Klimat angielskiej bogatej wsi. Po-
działy społeczne, pragnienie miłości, zawiłości kobiecej duszy... 
Piękna, mądra i bogata Emma Woodhouse jest królową swego 
sennego miasteczka, nie ma konkurencji, ponieważ nie dorów-
nuje jej nikt. W tej błyskotliwej satyrze na podziały klasowe, 
Emma musi zmierzyć się z bólem dorastania oraz miłosnymi 
pomyłkami, zanim odnajdzie miłość, której zawsze pragnęła.

Kolejne seanse już 9 sierpnia. Repertuar wkrótce na stronie 
internetowej www.goksezam.pl oraz na Facebooku.

Dbając o zachowanie reżimu sanitarnego i w trosce o bez-
pieczeństwo, wprowadziliśmy regulaminy obowiązujące pod-
czas konkretnych wydarzeń planowanych w najbliższym czasie 
w GOK „SEZAM”, w tym seansów kinowych. Szczegóły znaj-
dują się na naszej stronie internetowej w zakładce regulaminy 
i wytyczne (COVID 19). 

~AK-B/MW

W czasie wakacji, również uczestnicy kół i zespołów 
GOK „SEZAM”, mają możliwość wzięcia udzia-
łu w specjalnie przygotowanych dla nich warsz-

tatach. Swoje spotkania będą miały: MOD, MODRAKI, TT 
SORTOWNIA, Koła Plastyczne, Studio Piosenki, GT RAMA, 
Mażoretki, GT Novi oraz Senioritki.

O tym, że nie będą to zwykłe warsztaty świadczy choćby fakt, 
że ich zwieńczeniem będą niepowtarzalne produkcje. Nie chcąc 
zdradzać wszystkich szczegółów, możemy uchylić rąbka tajem-
nicy, że efektem będą między innymi: koncert, autorska bajka-
-spektakl, wystawa oraz nagranie piosenki. Zapisy i szczegó-
ły u instruktorów.

~MW

Lato z pasją
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Głośno i gwarno zrobiło się w „Gniazdku” po długiej 
przerwie. Nareszcie! Po ponad trzech miesiącach mo-
gliśmy przywitać was w drzwiach, spojrzeć w oczy, 

odwzajemnić szczere uśmiechy. I choć ze względu na obowią-
zujące obostrzenia, pracujemy w wyjątkowo małych grupach, 
to i tak wszyscy poczuliśmy lekki powiew „normalności”. 
To nic, że maseczki, że dezynfekcja, że bezpieczny odstęp… 
Ważne, że nareszcie RAZEM! W prawdziwym świecie a nie 
tylko tym wirtualnym. Mamy nadzieję, że wraz z nowym ro-
kiem szkolnym ruszymy do pracy pełną parą i zobaczymy się 
w komplecie. Póki co, działamy wakacyjnie, pełni energii i po-
mysłów na urozmaicenie wspólnie spędzanego czasu.

Przy okazji dziękujemy wszystkim naszym wiernym małym 
i dużym Słuchaczom, którzy przez prawie cztery miesiące co-
dziennie zasiadali przed monitorami aby posłuchać czytanych 
przez nas bajek dla dzieci i powieści dla młodzieży. Naprawdę 
sporo ich było! Wszystkie słuchowiska są wciąż dostępne na 
naszym profilu (https://www.facebook.com/GniazdkoCeradz/). 
Dziękujemy też artystom, którzy korzystali z naszych propozy-
cji twórczego spędzania czasu w domach i tworzyli piękne pra-
ce plastyczne. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami wir-
tualnie przez tak długi czas.

Pozdrawiamy was serdecznie, życząc wspaniałych wakacji: 
odpoczynku, wiatru we włosach, wysypiania się „za wszystkie 
czasy”, radosnych przygód i beztroskich zabaw. Do zobaczenia! 

~Kadra Gniazdka 

 „Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

Nareszcie wróciliśmy 

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice! Kolejny wspania-
ły, choć niełatwy rok szkolny za nami. Razem przeżyli-
śmy wiele wspaniałych chwil. Były wycieczki, przeróż-

ne konkursy, warsztaty, projekty, spotkania z ciekawymi ludźmi. 
Dobrze wiemy, że ten rok był inny niż wszystkie. Przyszło 

nam pracować w domach, wprowadzono naukę zdalną. Zarów-
no Państwu, Dzieciom, jak i nam – nauczycielom nie było ła-

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

Niełatwy rok szkolny za nami!
two. Ale dzięki Wam Kochani Uczniowie i Drodzy Rodzice, 
podołaliśmy. Dlatego dziękujemy za trud i zaangażowanie. Do-
ceniamy Wasze wsparcie i poświęcony czas. 

Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Bez Was nie 
osiągnęlibyśmy tak wiele.

Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr2 im. Integra-
cji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym
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Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Pozwolę so-
bie na małe podsumowanie i wspomnienie wydarzeń, 
współpracy i  zaangażowania społeczności szkolnej 

w sportowe życie Liceum Ogólnokształcącego im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym

WRZESIEŃ
Kalendarium sportowe we wrześniu 2019 r. otworzyły Dru-

żynowe Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego (DMPP) w sztafe-
towych biegach przełajowych w Kórniku, w których  reprezen-
towała nas męska drużyna. Płeć piękna zaś pobiegła kilka dni 
później w VII edycji Hochland Półmaratonie i w biegu Pyrlandz-

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Sportowe życie LO TP 2019/2020

ka Dycha w Kaźmierzu. Wiemy, że bieganie daje energię, zdro-
wie, radość, spala kalorie, zwiększa wymianę tlenową i przy-
spiesza krążenie, dzięki czemu daje nam szereg pozytywnych 
skutków dla zdrowia. Dlatego biegaliśmy, biegamy i będziemy 
biegać…

We wrześniu rozpoczęliśmy pozalekcyjne zajęcia sportowe 
w ramach Szkolnego Klubu Sportowego, w których intensywnie 
braliśmy udział do momentu zamknięcia szkoły z powodu pan-
demii. Regularnie spotykaliśmy się w sali gimnastycznej, żeby 
doskonalić swoje umiejętności techniczno-taktyczne z siatków-
ki, koszykówki i później badmintona. Po otrzymaniu licznych 
wiadomości od uczniów pokuszę się o stwierdzenie, że wspól-
ne treningi, gry małe i duże były dla nich  jak i dla nas nauczy-
cieli mile, aktywnie spędzonym czasem, za którym, tęskniliśmy 
bardzo w czasie nauczania zdalnego. Poza salą gimnastyczną 
chętnie korzystaliśmy z zajęć na basenach Tarnowskich Term, 
podczas których doskonaliliśmy swoje umiejętności pływackie, 
jednocześnie dbając o kondycję fizyczną.

PAŹDZIERNIK
W zawodach o Drużynowe Mistrzostwo Powiatu w Pływaniu 

wzięliśmy udział w  Kórniku, gdzie męska reprezentacja Liceum 
w składzie: Kacper Kupś, Kacper Słomiński, Tomasz Francko-
wiak, Hugo Przybyła, Ignacy Doleżko, Mateusz Nowak, Kajetan 
Ignaszak i Szymon Jankowski zajęła II miejsce i awansowała do 
dalszego etapu. W  Wojewódzkim Finale Hugo Przybyła zajął 
indywidualnie IX miejsce w pływaniu na dystansie 50m stylem 
dowolnym.

W październiku mieliśmy okazję poznać historię życiowo-
-sportową Sebastian Szubskiego, olimpijczyka i rekordzisty Gu-
innessa , który w odpowiedzi na zaproszenie odwiedził mury na-
szego Liceum. Pan Sebastian uświadamiał nas, że osiągnięcie 
mistrzostwa wymaga ciężkiej pracy i treningu oraz wytrwałości, 
że w życiu i w sporcie trzeba umieć wygrywać honorowo i prze-
grywać bez urazy. Na swoim przykładzie radził nam jak przyj-
mować w życiu porażki i rozczarowania, aby nie ciągnęły nas 
w dół, a umacniały i były budujące.

Na zakończenie miesiąca pojechaliśmy do Pecny aby wziąć 
udział w DMPP w tenisie stołowym. Dziewczęta: Zuzanna 
Kwiecińska, Martyna Majda i Alyssa Straszewski wywalczyły 
w zawodach brązowy medal w powiecie a męska reprezentacja 
uplasowała się tuż za podium na IV miejscu.

LISTOPAD
W połowie jesieni Dziewczęta rozpoczęły swoją drogę do 

sukcesu w drużynowym badmintonie. Zaczęły od zwycięstwa 
w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w Pusz-
czykowie, następnie w zawodach rejonowych w Trzciance 
awansowały do dalszego etapu.

GRUDZIEŃ
W czasie kiedy dziewczęta trenowały do zawodów w badmin-

tonie, panowie przygotowywali się do Drużynowych Mistrzostw 
Powiatu Poznańskiego w Halowej Piłce Nożnej.

Panowie pojechali na turniej do Swarzędza gdzie wywalczyli 
V miejsce. Finał Wojewódzki w Drużynowym Badmintonie od-
był się w Przeźmierowie i byliśmy niespodziewanie jego organi-
zatorem. Nasze dziewczyny – ,,Rakiety’’: Aleksandra Sękowska 
i Martyna Pachalska spisały się wspaniale. Po walce i ku naszej 
wielkiej radości stanęły na podium z brązowymi medalami. Mia-
łyśmy także podczas zawodów wsparcie  koleżanek i kolegów, 
którzy pomagali podczas organizacji Finału, wspierając oprawę 
techniczną i sędziowską zawodów.

STYCZEŃ
W styczniu odbyły się ostatnie próby studniówkowego Polo-

neza oraz ustalaliśmy końcowe składy żeńskiej i męskiej repre-
zentacji szkoły na rozgrywki z piłki siatkowej i koszykówki, któ-
re zbliżały się dużymi krokami. W międzyczasie nadeszły ferie 
zimowe i … krótki odpoczynek.

LUTY
Zaraz po feriach obie nasze reprezentacje udały się do Ro-

kietnicy na Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Poznańskie-
go w Koszykówce. Dziewczęta zajęły V miejsce w powiecie 
a panowie IV miejsce. Zaledwie tydzień później jechaliśmy do 
Murowanej Gośliny aby wziąć udział w DMPP w Piłce Siat-
kowej, gdzie zajęliśmy miejsca V i VI.
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MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ/CZERWIEC… PANDEMIA
W połowie marca niespodziewanie nadszedł czas wirusa 

COVID-19, sala gimnastyczna została zamknięta i rozpoczęli-
śmy nowe, nieco inne wyzwanie – nauczanie zdalne.

Aby móc przekazywać wiedzę z podstawy programowej 
w pigułce, w ciekawy i estetyczny sposób, postanowiliśmy zor-
ganizować naszą współpracę między innymi przez zamkniętą 
grupę na FB. I tak, w trosce o nasze zdrowie i kondycję fizycz-
ną 16.03.2020 r. powstała grupa W-F LO TP. Jej celem nad-
rzędnym było wzajemne motywowanie się jak i zwiększanie 
świadomości do dbania o własne zdrowie, kondycję fizyczną 
i psychiczną oraz dalsza edukacja w dziedzinie sportu, trenin-
gu, rekreacji, anatomii i fizjologii naszego organizmu.

Podczas pandemii przepracowaliśmy 12 tygodni rozlicze-
niowych. W każdym z nich  zadaniem uczniów było wysłać 
minimum jeden raport z dowolnej, wybranej przez siebie ak-
tywności ruchowej. Nie zawsze ta aktywność była jednostką 
treningową, trwającą przynajmniej 30 minut ale podchodzi-
liśmy do tego  z przymrużeniem oka...a czasem nawet dwóch 
Znaleźli się uczniowie, którzy nie spełniali minimum, ucznio-
wie, którzy raportowali dokładnie minimum i taka grupa, któ-
ra trenowała niemalże każdego dnia. Otrzymaliśmy ok. 1700 
raportów treningowych. WSPANIALE! Świetną formę este-
tyczno-wizualną jak i zapewne kondycyjną mogliśmy zaob-

serwować na rozdaniu świadectw, czego z serca gratulujemy. 
Poza raportami uczniowie otrzymali  ok. 8 obowiązkowych 
zadań domowych  oraz 8 zadań dodatkowych z cyklu ,,dla 
chętnych’’. Podejmowaliśmy się wyzwań-zadań jak Burpee 
Challenge, przygotowanie pełnowartościowego talerza czy 
posiłku potreningowego. Nagraliśmy krótki filmik-zajawkę 
,,Gramy Razem’’ bawiąc się siatkówką. A na zakończenie roku 
podjęliśmysię wyzwania w Endomondo Bike LOTPchallenge, 
w którym 15 uczestników wykręciło 3583 km w 10 dni. Zwy-
ciężczyni, Wiktoria Rybarczyk, ukończyła wyzwanie z wy-
nikiem 722,86 km. Podsumowując czas pandemii myślę, że 
razem świetnie daliśmy radę sprostać wyzwaniu jakie rzucił 
nam COVID.

To był wyjątkowy rok pod wieloma aspektami. Inny... jak 
każdy rok szkolny. Pełen sukcesów, które nas cieszą i napa-
wają dumą. Pełen porażek, których się nie boimy, bo jeste-
śmy świadomi, że nas uczą, umacniają a droga do sukcesu jest 
nieustannie w budowie. Pełen emocji, niezapomnianych wra-
żeń i przede wszystkim nowych doświadczeń, zarówno dla 
uczniów jak  i dla nas – nauczycieli.

Dziękujemy społeczności szkolnej za ten wspólnie, aktywnie 
spędzony czas! Do zobaczenia we wrześniu w sali treningowej!

~Ze sportowym pozdrowieniem
Beata Durnowska

W roku szkolnym 2019/2020 Międzynarodowy Kon-
kurs „Kangur Matematyczny” zaplanowany został 
na 19 marca. Niestety, plany te pokrzyżował niespo-

dziewany i niechciany gość, koronawirus. Ogłoszono pandemię, 
nauka przeniosła się do sieci. Również tegoroczny test postano-
wiono przeprowadzić drogą internetową. Zorganizowano go za 
pośrednictwem platformy Dzwonek.pl, a partnerem technolo-
gicznym została firma Learnetic SA. Najpierw zgłoszeni ucznio-
wie wzięli udział w teście próbnym, a następnie w konkursie 
właściwym w dniach od 28 maja do 5 czerwca w zależności od 
kategorii wiekowej. Główną badaną umiejętnością była zdol-
ność logicznego myślenia. Zadania rozwiązywało w Polsce po-
nad 350 000 uczniów. 

Kangur Matematyczny wywodzi się z Australii, a pytania wy-
bierane są przez reprezentantów 37 krajów świata. Uczestnicy, 
w zależności od grupy wiekowej, mają do rozwiązania od 21 do 
30 zadań, w tym roku ze względu na zdalny charakter w czasie 
90 minut. Za najlepszy wynik można uzyskać ocenę bardzo do-
brą oraz wyróżnienie. 

W naszej szkole niezmiennie od wielu lat konkurs cieszy się 
bardzo dużą popularnością, w tym roku przystąpiło do niego 94 
uczniów. 

A oto nazwiska najlepszych kangurzystów z Przeźmierow-
skiej Podstawówki, którzy uzyskali wynik bardzo dobry lub wy-
różnienia. 

I.  Kategoria Żaczek – klasy II (wzięło udział 20 uczniów): 
– Tymoteusz Górny, klasa IIA – wynik bardzo dobry, 
– Stanisław Sasiński, klasa IIA – wyróżnienie, 

– Kacper Urbaniak, klasa IIC – wyróżnienie, 
   (Stanisław i Kacper uzyskali tę samą liczbę punktów) 
– Michał Rybacki, klasa IID – wyróżnienie,
II.  Kategoria Maluch – klasy III (wzięło udział 15 uczniów): 
– Wojciech Świtalski, klasa IIIA – wyróżnienie,
III.  Kategoria Maluch – klasy IV (wzięło udział 7 uczniów): 
– Jakub Janicki, klasa IVB – wyróżnienie,
– Emil Makieła, klasa IVB – wyróżnienie,
IV.  Kategoria Beniamin – klasy V (wzięło udział 16 uczniów):
– Katarzyna Rybacka, klasa VC – wyróżnienie,
–  Maksymilian Pakuła, klasa VC – wyróżnienie, 

(Kasia i Maksymilian uzyskali tę samą liczbę punktów) 
– Wojciech Miśkiewicz, klasa VB – wyróżnienie,
V.  Kategoria Beniamin – klasy VI (wzięło udział 17 uczniów), 
VI.  Kategoria Kadet – klasy VI (wzięło udział 9 uczniów): 
VII.  Kategoria Kadet – klasy VIII (wzięło udział 10 uczniów): 
– Szymon Leda, klasa VIIIB – wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy Tymkowi uzyskania maksymalnej 
liczby punktów i wyniku bardzo dobrego oraz wszystkim 10 
wyróżnionym uczniom – aż 10! Dziękujemy pozostałym uczest-
nikom i im również gratulujemy odwagi w zmierzeniu się z za-
daniami w nowej zdalnej formie. Zachęcamy do udziału w tej 
ciekawej zabawie matematycznej w przyszłym roku. 

Kierujemy również podziękowania za przygotowanie do kon-
kursu nauczycielom oraz rodzicom, którzy podczas pandemii 
pomagali w nauce na odległość. 

~Koordynatorzy konkursu 
Ludmiła Ewa Martynek i Aleksandra Dutkiewicz

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Kangur 2020 – wynik bardzo dobry  
 i 10 wyróżnionych
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~ edukacja

Czas pandemii koronawirusa to 
trudny okres dla nas wszystkich. 
Nowa sytuacja, w której się zna-

leźliśmy, wymusiła ograniczenia bez-
pośrednich kontaktów. Przed szkołami 
natomiast zostały postawione nieznane 
wcześniej wyzwania. 

By im sprostać uruchomiliśmy zdalne 
nauczanie. Usystematyzowaliśmy spo-
sób prowadzenia lekcji za pomocą narzę-
dzi do telekonferencji (Zoom), wysyłania 
i sprawdzania prac (Google Classroom), 
tworzenia testów i sprawdzianów. 
Wyszukiwaliśmy w zasobach cieka-
wych, a zarazem wartościowych pu-
blikacji, filmów, wykładów online, 
quizów i wirtualnych wycieczek. 
Dzięki temu sprawnie i terminowo 
mogliśmy zrealizować zaplanowane 
treści nauczania, ale przede wszyst-
kim utrzymać stały kontakt uczniów 
i nauczycieli.

Jednakże nie samymi lekcjami 
żyje szkoła. Przenieśliśmy do wir-
tualnego świata koła zainteresowań 
oraz rozpoczęte wcześniej projek-
ty. Uczniowie ze Szkolnego Klubu 
Debat Oksfordzkich kontynuowa-
li przygotowania do Turnieju Debat 
Społeczno-Prawnych, prowadząc 
dyskusje na tematy kulturowe i spo-
łeczne, a w „wirtualne piątki” spo-
tykali się z Mistrzem Polski Debat 
Akademickich Jakubem Kozłow-
skim. Młodzież ze szkolnego koła 
teatralnego „Przy Okazji” zrealizowa-
ła (oczywiście z zachowaniem dystan-
su społecznego) i opublikowała dwa fil-
miki o naszym liceum, a grupa chętnych 
uczniów bawiła się „Hamletem” w formie 
„teatru komórkowego”. Pasjonaci przy-
rody, matematyki, języków obcych oraz 
nauk humanistycznych rozwijali w zdal-
nej formie swoje pasje w ramach tutorin-
gu. Kontynuowaliśmy również rozpoczę-
te przed pandemią projekty, m.in. projekt 
przyrodniczy, badający osobliwości Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego oraz 
„Cyfrową Wielkopolskę”.

Uczniowie mogli skonfrontować swoją 
wiedzę oraz umiejętności z reprezentan-
tami innych wielkopolskich szkół w roz-
grywkach lig przedmiotowych z zakre-
su: geografii, historii, matematyki oraz 
języka polskiego. Przygotowania do ko-
lejnych rund oraz same rozgrywki pro-

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórne

Liceum w czasach kwarantanny
wadzone były za pomocą wideokonfe-
rencji. Ligi przedmiotowe to oczywiście 
nie jedyne konkursy zewnętrzne, w ja-
kich uczestniczyli nasi uczniowie- watro 
wspomnieć chociażby o Bartku z kla-
sy 3C, który w finale okręgowym Olim-
piady Wiedzy Ekologicznej przedstawił 
oryginalną pracę o nietoperzach, czy też 
o Emilii (2B) oraz Mai (1Ag) które pre-
zentują swoje talenty wokalne na IX Gali 
Utalentowanych Młodych Wielkopolan. 
Nie mogło oczywiście zabraknąć szkol-

nych zdalnych konkursów: „Infografiki 
statystyczne” i „Filmiki poklatkowe”- to 
ciekawe propozycje dla uczniów, którzy 
chcą rozwijać swoje matematyczno- in-
formatyczne zainteresowania.

Aktywnie także działał samorząd 
uczniowski oraz samorządy klas. Poza 
obowiązkami wynikającymi z kalendarza 
szkolnego ich członkowie zbierali opinie, 
pomysły oraz informacje na temat zajęć 
online, wspierając tym samym uczniów 
oraz nauczycieli. Samorząd uczniowski 
przeprowadził również rozgrywki mię-
dzyklasowe w grze „Counter Strike Glo-
bal Offensive”.

Spora część szkolnej działalności prze-
niosła się do mediów społecznościowych. 
Nagrywaliśmy i publikowaliśmy filmy 
oraz montaże fotograficzne, organizo-
waliśmy konkursy interaktywne (m.in. 
„LOTP OrientEkspress”). Stworzony zo-

stał cykl filmów „Pół żartem, pół serio”, 
dzięki którym uczniowie (obecni oraz 
przyszli) mogą poznać naszych nauczy-
cieli z trochę innej strony. Na Facebooku 
powstawały też grupy tematyczne i zada-
niowe. Przygotowaliśmy także i przepro-
wadziliśmy transmisję na żywo z wirtu-
alnych drzwi otwartych naszego liceum. 
Nie zapomnieliśmy, oczywiście, o na-
szych absolwentach.

Ci ostatni chętnie odwiedzają naszą 
szkołę i wspierają w działaniach. Tym 

razem w wirtualnym świecie wspo-
minali czas spędzony w liceum. 
Filmy wspomnieniowe przesła-
ły nam także uczennice z Tajlandii 
i Francji, które przebywały u nas 
w ramach wymiany AFS. Uwiecz-
niliśmy też niezapomniane chwile 
ze współpracy z niemiecką szkołą 
z miejscowości Templin. W kwiet-
niu natomiast żegnaliśmy trzecio-
klasistów- uczniowie klas drugich 
zrealizowali w tym celu film oko-
licznościowy, a także zredagowali 
gazetkę, na łamach której w zabaw-
ny sposób przedstawili sylwetki te-
gorocznych absolwentów. 

Szlifowaliśmy również formę fi-
zyczną. Młodzież publikowała ra-
porty treningowe w postaci screenów 
z aplikacji treningowych, zegarków 
sportowych, zdjęć czy filmów. Po-
dejmowaliśmy aktywności rucho-
we w formie zabaw i wyzwań, które 

wprowadzały element współzawodnic-
twa oraz promowały zdrowy tryb życia: 
„Challenge burpee”, „Pełnowartościowy 
talerz”, „Gramy razem”, czy też „Endo-
mondobike LOTP challenge”, podczas 
którego piętnaścioro uczniów w ciągu 
dziesięciu dni „wykręciło” na rowerach 3 
583 km, spalając przy tym 116 624 kcal.

Nie sposób wymienić wszystkich 
działań, jakie w czasie kwarantanny re-
alizowaliśmy- czytelnik tego artyku-
łu znajdzie ich bez wątpienia więcej na 
naszej stronie na Facebooku. Ten trud-
ny okres przepracowaliśmy aktywnie, 
a zdobyte doświadczenia z pewnością 
wykorzystamy w nowym roku szkol-
nym i w dalszej przyszłości. Wszyscy 
mamy jednak nadzieję, że we wrześniu 
wrócimy do szkoły. 

~Michał Kokorzycki
www.facebook.com/LOTarnowoPodgorne/
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~ turystyka

„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną Organiza-
cją Turystyczną (PLOT) przybliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, by 
zachęcić do mikroturystyki – samodzielnego zwiedzania najbliższej okolicy i po-
znawania mniej lub bardziej znanych turystycznych perełek okolic Poznania. 
Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na łamach informatorów samorządo-
wych 12 gmin członkowskich PLOT, w Naszym Głosie Poznańskim oraz w Praso-
wej Powiatowej 17.

Spacer nad wodę
Latem, gdy na dworze upał, szuka-

my wytchnienia nad rzeką albo 
jeziorem. Kąpieliska przeżywa-

ją oblężenie, swoich amatorów mają też 
kajaki czy żaglówki. A co, jeśli marzy 
nam się po prostu spokojna przechadz-
ka? Wokół Poznania na odkrycie czeka 
wiele urokliwych miejsc w sam raz na 
relaks nad wodą.

Trasy w formie pętli to najlepszy 
sposób, by nie wędrować po własnych 
śladach. Taką wycieczkę można odbyć 
wokół Jeziora Swarzędzkiego albo Je-
ziora Lusowskiego. Kto zaś chciałby 
dorzucić jeszcze szczyptę wiedzy przy-
rodniczej, może wybrać ścieżkę dydak-
tyczną Zbiorowiska roślinne wokół je-
ziora Zielonka albo spacer wokół stawu 
w sąsiadującym Arboretum Leśnym.

W sercu miasta
Miejska trasa spacerowa nad wodą to 

strzał w dziesiątkę. Jedną z najbardziej 
popularnych jest promenada z Kórnika 
do Bnina – z molo, platformą widokową, 
sympatycznymi kafejkami i ławeczką 
Wisławy Szymborskiej. Kto potrzebuje 
ciszy, może skorzystać z leśnej ścieżki 
zdrowia po drugiej stronie jeziora. Nad 
Kanałem Mosińskim można odpocząć 
w wielobarwnym otoczeniu kwietnej 
łąki, a spacer zakończyć zdjęciem z Ele-
gantem z Mosiny i wizytą w tamtejszej 
Galerii Sztuki. Nadrzeczną wizytówką 
Obornik są Łazienki – park nad Weł-
ną z charakterystyczną drewnianą per-
golą i nową ścieżką edukacyjną Woda 
i ryby. W Śremie przy promenadzie nad-
warciańskiej znajdzie się coś dla cia-
ła (znakomite restauracje) i dla ducha 
(Muzeum Śremskie). Spacer uatrakcyj-

nia swoista aleja gwiazd, czyli pomni-
ki zasłużonych mieszkańców. Dobrym 
miejscem na początek wycieczki jest też 
plaża miejska w Luboniu. W Puszczy-
kowie, odwiedzając popularne Zakole 
albo wędrując szlakiem turystycznym 
wzdłuż rzeki, można się poczuć niczym 
letnicy sprzed stu lat. 

Dolinami rzek
Spacerowicze z zacięciem przyrod-

niczym powinni koniecznie odwiedzić 
malownicze Łęgi Rogalińskie ze słyn-
nymi sędziwymi dębami. Na końcu 
ścieżki dydaktycznej Bobrowy Szlak 
koło Czmońca czeka nagroda: panora-
ma nadwarciańskich łąk z perspekty-
wy wieży widokowej. Dziką przyrodę 
i liczne starorzecza, pozostałości daw-
nego koryta, można podziwiać również 
podczas spacerów w rejonie Krajkowa 
oraz na Łęgach Mechlińskich blisko 
Śremu. Wiele do zaoferowania mają też 
doliny małych rzek: fantastyczne wido-
ki na rozlewiska to największy atut spa-
ceru wzdłuż Cybiny powyżej Swarzę-
dza. Bogatych przyrodniczych wrażeń 
dostarcza spacer z Rumianku w doli-
nę Samy. Na amatorów Nordic Walking 
czekają leśne trasy wzdłuż Wełny w re-
jonie Kowanówka albo szlaki nad Sami-
cą Kierską w Zielątkowie.

W leśnej głuszy
Liczne możliwości spacerów w nad-

wodnej scenerii oferuje Wielkopolski 
Park Narodowy. Wybór jest spory: szlak 
brzegiem Jeziora Góreckiego z wido-
kiem na Wyspę Zamkową, trasa od 
Studni Napoleona przez malownicze 
jezioro Kociołek po zarastające Jezioro 
Budzyńskie albo ornitologiczny spacer 

nad Trzcielińskie Bagno. Warto też od-
wiedzić Puszczę Notecką, wybierając 
ścieżkę wzdłuż strumienia Kończak.

Nie tylko jeziora i rzeki
Co łączy AKWEN Tropicanę w Owiń-

skach, Szachty na pograniczu Pozna-
nia i Lubonia oraz mosińskie Glinian-
ki? Wszystkie powstały jako wyrobiska 
żwiru lub gliny. Dziś są pięknie zago-
spodarowane, ze ścieżkami spacerowy-
mi, wieżami widokowymi i miejsca-
mi na piknik. Sztuczne pochodzenie 
ma też staw przy Łysym Młynie oraz 
staw z czterema wyspami przy Pała-
cu Jankowice. Dobrym miejscem na 
wspomniany wcześniej piknik będzie 
na pewno Źródełko Żarnowiec w doli-
nie Samicy. Nad wodą zlokalizowane są 
też grodziska – Ostrów Radzimski nad 
Wartą oraz pozostałości dwóch osad 
obronnych na Półwyspie Szyja w Bni-
nie. Najciekawszą genezę mają zbior-
niki w rezerwacie Meteoryt Morasko, 
które są wypełnionymi wodą pozostało-
ściami po kosmicznej katastrofie.

~ Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
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~ sport

Tenisista WKS Grunwald Poznań, mieszkaniec Barano-
wa, laureat nagrody sportowej powiatu poznańskiego za 
osiągnięcia w 2019 roku, sportowy stypendysta Wójta 

Gminy Tarnowo Podgórne, który pomimo pandemii może po-
chwalić się sporymi sukcesami na tenisowych kortach.

Ania Lis: Które dotychczasowe osiągnięcie uważasz za 
największe?

Jasza Szajrych: Z tegorocznych to dwa zwycięstwa w turnie-
jach międzynarodowych cyklu ITF 4 w Szczecinie i Wrocławiu. 
Poza tym jeszcze nie osiągnąłem nic odstającego od reszty. 

AL: Dlaczego zdecydowałeś się grać w tenisa?
JS: Jasza Szajrych: Za sprawą rodziców i dziadków, którzy 

kiedyś przypadkowo zaprowadzili o mnie na zajęcia. Kilka lat 
później z własnej inicjatywy poprosiłem rodziców o kontynu-
owanie tego.

AL: Ile czasu poświęcasz na treningi? 
JS: W okresie turniejowym trenuję od 4 do 5 godzin dziennie, 

a w przygotowawczym od 6 do 8.
AL: A co lubisz robić w czasie wolnym? 
JS: Jeśli jest to dzień treningowy, to w wolnym czasie słucham 

muzyki, uczę się i odpoczywam, a gdy mam go więcej to staram 
się spotykać się ze znajomymi.

AL: Zostałeś laureatem nagrody sportowej powiatu po-
znańskiego za osiągnięcia w 2019 roku, a ostatnio triumfo-
wałeś w Pucharze Warty. Jakie masz dalsze plany?

JS: Z powodu obecnej sytuacji jestem skazany na granie 
w kraju. Ostatnio wziąłem udział w Mistrzostwach Polski Ju-
niorów (26 czerwca – 5 lipca, Wrocław – przyp. aut), podczas 

których zdobyłem srebrny medal w singlu i brązowy w deblu. 
Planuję jeszcze wziąć udział w Mistrzostwach Polski Seniorów 
oraz w ogólnopolskich turniejach seniorów.

AL: Wolisz grać w singlu czy deblu?
JS: Tenis opiera się na singlu, tak też sam uważam. Debel 

to dodatek. Jak w turnieju pójdzie mi gorzej w singlu, to wte-
dy koncentruje się na deblu, jednak gdy pójdzie mi w singlu, to 
w deblu nie czuję presji ani nie mam takiego parcia.

AL: To w takim razie z kim najbardziej chciałbyś się 
zmierzyć na korcie? 

JS: Ze względu na jego kontrowersyjny styl bycia na korcie, 
zresztą tak jak i poza nim, to byłby to Nick Kyrgios.

AL: Komu chcesz podziękować za wsparcie i pomoc w re-
alizowaniu swojej pasji?

JS: Z całego serca dziękuję rodzicom, ponieważ to tylko oni 
są ze mną na dobre i na złe.

Ciężka praca popłaca

WZP.6721.13.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. 
Wąskiej (dz. nr 336/2 i częśćdz. nr 336/3) i ul. 23 Października (dz. nr 1378/13) położonych w Tarnowie Podgórnym.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 293 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 2020 r. poz. 283) zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Wąskiej 
(dz. nr 336/2 i część dz. nr 336/3) i ul. 23 Października (dz. nr 1378/13) położonych w Tarnowie Podgórnym wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 29 lipca 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r.

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektroniczną, po 
uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnymo 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. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski 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 elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

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, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej pro-
gnozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

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/
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Nie tak prosta gra
Nasz specjalista od najszybszego rakietowego sportu 

na świecie, wychowanek UKS Orkan Przeźmierowo, 
uwielbiający Michaela Jordana, obecny badmintonista 

reprezentacji Polski i SKB Suwalski Klub Badmintona – Mate-
usz Świerczyński.

Ania Lis: Zacznijmy od początku. Jak zaczęła się Twoja 
przygoda z badmintonem?

MŚ: Chciałem być piłkarzem, chyba jak większość chłopa-
ków. Przygodę z badmintonem rozpocząłem w zerówce, dzięki 
mamie, która zabrała mnie na trening UKS Orkan Przeźmiero-
wo. Wówczas trener Jacek Duszczyk zauważył, że rakietka do-
brze leży mi w ręce oraz dobrze i celnie odbijam lotkę. Póź-
niej wziąłem udział w Mistrzostwach Polski młodzików, bodajże 
w 2008 roku. Po tym starcie trener zapytał mamę czy zaczyna-
my trenować profesjonalnie? Oczywiście, odpowiedź była twier-
dząca.

AL: Po ponad 10 latach spędzonych w Orkanie zrezygno-
wałeś z grania w tym klubie, dlaczego?

MŚ: Po ukończeniu pierwszej klasy w poznańskim LO Mi-
strzostwa Sportowego dostałem propozycję trenowania z kadrą 
w Warszawie w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich.

AL: W dotychczasowej karierze sportowej osiągnąłeś wie-
le. Z którego wyniku cieszysz się najbardziej?

MŚ: Ze zdobycia brązowego medalu Mistrzostw Polski Elity. 
Poza tym jestem dumny z tego, że co roku, począwszy od swoich 
pierwszych MP młodzików do trzeciej klasy liceum, zdobywa-
łem tytuły mistrza w singlu i deblu. Pochwalę się tym, że mój 
klub (SKB Suwalski Klub Badmintona) został w przedwcze-
śnie zakończonym sezonie Mistrzem Polski. W efekcie pandemii 
koronawirusa rozegrano tylko rundę zasadniczą, w której nie 
przegraliśmy ani jednego meczu i dzięki temu zdobyliśmy wy-
marzony tytuł.

AL: Wprowadzenie stanu epidemii na pewno pokrzyżo-
wało Tobie plany.

MŚ: Oczywiście. Światowa Federacja Badmintona odwołała 
wszystkie turnieje, w tym mistrzostwa Europy w Kijowie (UA), 
zaliczanych do kwalifikacji olimpijskich. Niby we wrześniu 
mamy wrócić do rywalizacji, ale w obecnym czasie to do końca 
nie wiadomo. Kwalifikacja olimpijska ma rozpocząć się bodajże 
od lutego 2021 r.

AL: Czy w ogóle udało się Tobie wziąć udział w jakichś te-
gorocznych zawodach?

MŚ: Tylko w Drużynowych Mistrzostwach Europy, które od-
były się w lutym we Francji. Reprezentacja odpadła już w fazie 
rozgrywek grupowych. Był bardzo wysoki poziom, stąd taki wy-
nik.

AL: W oczekiwaniu na wznowienie rozgrywek co Cię mo-
tywuje do trenowania?

MŚ: Hmmmm…? Myślę, że nakład włożonej już przeze mnie 
pracy w trenowaniu badmintona. Nie będę mydlił oczu i mówił, 
że kwestie finansowe, bo to nie tenis. Pracuję na planem „B”, 
takim, żebym mógł w przyszłości połączyć pasję z pracą. Nie-
stety polskie kluby nie dysponują takimi środkami finansowymi, 
aby zawodowi zawodnicy mogli utrzymywać się tylko i wyłącz-
nie z gry.

AL: A jak wygląda trening zawodowego badmintonisty?
MŚ: Ciężko powiedzieć. Najlepiej zobaczyć go na własne 

oczy. Niektórym się wydaje, że to tylko przebijanie lotki przez 
siatkę, ale w rzeczywistości to dużo bardziej skomplikowane. 
Trening zawodowego badmintonisty to poprawa techniki i siły 
uderzeń, dokładności, pracy nóg, zwinności, zręczności, czasu 
reakcji, wytrzymałości i wielu, wielu innych.

AL: Kto jest Twoim sportowym idolem?
MŚ: Moim sportowym idolem od dzieciaka był, jest i będzie 

Michael Jordan.
AL: Na koniec zapytam o to czy chciałbyś komuś podzię-

kować?
MŚ: Tak. Chciałbym podziękować przede wszystkim swoim 

rodzicom, bez których nie byłbym w miejscu, w którym jestem. 
Poza tym chcę podziękować wszystkim trenerom, którzy dołożyli 
swoją cegiełkę w czasie całej mojej sportowej kariery.
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Można go nazwać jednym z filarów Tenisowego 
Klubu Sportowego Kros Tarnowo Podgórne, któ-
ry powstał 12 lat temu. Tenisem zafascynował się 

na studiach. Największa radość sprawia mu praca z dziećmi 
i młodzieżą oraz to, że stale może się rozwijać. 

Ania Lis: Zostałeś trenerem tenisa, w efekcie zakończe-
nia kariery zawodniczej?

Dawid Tomczak: Nie. Nigdy nie grałem typowo w klubie 
tenisowym. Styczność z tą grą miałem jedynie amatorsko. 
Niestety jak studiowałem nie otworzyli na uczelni kierun-
ku trenerskiego, przez co później zrobiłem mnóstwo kursów 
i szkoleń. Tenis stał się moją pasją. 

Od początku tenis
AL: I należysz do osób, którym było dane połączyć pa-

sję z pracą.
DT: Mam to szczęście. Od dziesięciu lat pracuję w Teniso-

wym Klubie Sportowym Kros Tarnowo Podgórnym (Klub po-
wstał 12 lat temu – przyp. aut.). Najbardziej lubię trenować 
dzieci i młodzież w wieku 8-14 lat. Szkolenia dzieci zaczyna-
my przeważnie od piątego roku życia. U maluchów trenin-
gi najczęściej rozpoczynamy od zajęć grupowych, w formie 
zabaw tenisowych. Zawodnicy, którzy reprezentują Klub na 
zewnątrz, poprzez m. in. starty w zawodach, są w przedziale 
wiekowym 9-14 lat, z podziałem na cztery kategorie wieko-
we. W przypadku dzieci do lat 10 są to kat. pomarańczowa 
i zielona, skrzaty do lat 12, młodzików do lat 14.

AL: A który element nauki techniki gry początkowo 
sprawia największą trudność?

DT: Serwis jest najbardziej skomplikowany technicznie, 
dlatego też dużo czasu poświęcamy na opanowanie tego ru-
chu. Na początku najważniejsze dla mnie jest pokazanie dzie-
ciom, że tenis to fajna dyscyplina. 

AL: Poszerzyła się również oferta dla dorosłych zawod-
ników. Pod koniec czerwca ruszyła dedykowana im liga 
tenisowa. 

DT: Dzięki powstaniu w ubiegłym roku Parku Tenisowego 
Tarnowo Podgórne możemy się rozwijać. Wszystkim nam za-
leży, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Wcze-
śniej Klub nie miał bazy, z której mógł korzystać w okresie 
jesienno-zimowym. Przez brak miejsca do gry byliśmy zmu-
szeni do rezygnacji z oferty dla dorosłych. Teraz sytuacja 
się zmieniła. Obecnie mamy grupę liczącą blisko 40 osób. 
Dla mniej zaawansowanych są grupy, a dla bardziej ligę – 
dwie męskie i jedną żeńską. Liga męska została podzielona 
na średniozaawansowaną i zaawansowaną. W każdej z nich 
gra od 8 do 10 osób, a w lidze żeńskiej 5-6 osób, z opcją jej 
powiększenia.

AL: Pewnie na tym nie poprzestaniecie, tym bardziej, 
że są warunki i chętni do gry.

DT: Po okresie przerwy zastanawialiśmy się czy będzie za-
interesowanie powrotem do treningów. Okazało się, że tak, 
bo po pierwszym odmrożeniu sportu do gry wróciło 70% za-
wodników, a teraz zainteresowanie sięga dziewięćdziesięciu 
procent. Cały czas jesteśmy też w składzie klubów prowadzi-
my zajęcia Narodowego Programu Upowszechniania Tenisa 
2020 – Rakiety LOTOSU. Korzysta z niego 30 dzieci, w wie-
ku od 6 do 10 lat. Trenują nieodpłatnie dwa razy w tygodniu 
od godziny do półtora. Zajęcia są finansowane ze środków 
Ministerstwa Sportu.

AL: Na zakończenie zapytam o Twojego idola?
DT: Jeśli chodzi o zawodników to Roger Federer. Imponuje 

mi swoją postawą na korcie, tym jak szanuje przeciwników.
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Do powrotu na ligowe boiska przygotowują młodzi 
piłkarze z UKS 2007 Lusowo. Po epidemicznej pau-
zie wrócili do treningów, a 22 czerwca podopieczni 

trenera Mateusza Kwaśniewskiego rozegrali swój pierwszy 
sparing w formule 11-osobowej. Mecz z MKS Przemysław 
Poznań, rozegrany na własnych boisku zakończył się wyni-
kiem 10:3 dla gospodarzy. Obecnie w UKS 2007 gra blisko 
80 zawodników w czterech grupach młodzieżowych rocz-
niki: 2006-2007, 2009-2010, 2011-2012, 2013 i młodsi. We 
wrześniu planowane jest utworzenie kolejnej. Treningi odby-
wają się na boiskach w Batorowie, Przeźmierowie i Sadach. 
Najmłodsi trenują 60 min., a starsi 90. Do UKS Lusowo 2007 
mogą wstąpić wszystkie dzieci, które chcą rozpocząć przy-
godę z piłką nożna. W lipcu planowany jest pięciodniowa 

Piłkarski UKS

WGN.6840.31.2019 // WGN.6840.32.2019 // WGN.6840.33.2019
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65) oraz 

§ 6 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr: XIX/306/2019; XIX/307/2019 
i XIX/310/2019 z dnia 19 grudnia 2019r.  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Lusowie

Lp. obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza (w tym 23%VAT) Wysokość wadium Postąpienie  
minimalne

1. Lusowo 586 636 PO1P/00105692/7 121.000,00 zł 6.050,00 zł 1.250,00 zł
2. Lusowo 587 631 PO1P/00105692/7 120.000,00 zł 6.000,00 zł 1.200,00 zł
3. Lusowo 572 644 PO1P/00105692/7 125.000,00 zł 6.250,00 zł 1.250,00 zł

Przeznacze-
nie nierucho-
mości:

• w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Lusowie w rejonie ulic: Poznańskiej, Polnej, Nowej i Przylesie 
– część A, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/320/2016 Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2016r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 1995 z dnia 9 marca 2016r., działki położone w Lusowie o nr ewid.: 586; 587 i 572 znajdują się na terenie ozna-
czonym symbolem 16MN i 19MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Opis nieru-
chomości:

• działki stanowią grunt niezabudowany położony w mało zurbanizowanej części Lusowa przy drodze o nawierzchni grun-
towej – ul. Łozowa i ul. Jaśminowa, są porośnięte drzewami i samosiejkami. Bezpośrednie sąsiedztwo działek stanowi teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny leśne i niezabudowane. Uzbrojenie: w zasięgu są sieci elektryczna ul. 
Jaśminowa i sieć gazowa ul. Łozowa.

In fo rmac je 
dodatkowe:

• nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe;
• sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 
z 2020r., poz.106);
• zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej na 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu no-
tarialnego.

Pierwszy przetarg odbędzie się dnia 27 sierpnia 2020r. (czwartek) o godz.:  9:00 – działka nr 586, o godz.: 10:00 – działka nr 587, o godz.: 
11:00 – działka nr 572 w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

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

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 21 sierpnia 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 jedno-

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

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020r. poz. 65) upłynął w dniu r. 7 lipca 2020r.

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dostępne 
są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl Dodatkowe informacje można uzyskać: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Gminy TP, ul. 
Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-mail: wgn@tarnowo-pogorne.pl . 

półkolonia w Tarnowie Podgórnym. Funkcjonowanie mło-
dzieżowego klubu piłkarskiego jest współfinansowane przez 
Gminę Tarnowo Podgórne. ~Ania Lis
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Student czwartego roku medycyny, udowadniający że 
można połączyć trenowanie i studiowanie na wysokim 
poziomie, przygodę ze sportem rozpoczął w zerówce 

trenując zapasy, a po rozbracie ze sztukami walki zaczął tre-
nować jiu-jitsu.

Ania Lis: Skąd wzięło się Twoje zafascynowanie sztuka-
mi walki?

Bartosz Szczęsny: Poniekąd z domu. Przygodę ze sporta-
mi walki rozpocząłem już w zerówce, trenując zapasy w KS 
Sobieski Poznań. Utytułowanym zawodnikiem tego Klubu jest 
mój tata. Trenowałem w nim do końca czwartej klasy. Później 
przeprowadziliśmy się do Sierosławia i siłą rzeczy musiałem 
zrezygnować z zapasów. Na podjęcie tej decyzji wpływ miała 
również moja ówczesna sytuacja życiowa.

AL: Ale ze sportu nie zrezygnowałeś. Wiem, że próbowa-
łeś swoich sił w piłce nożnej.

BS: Tak. Po przeprowadzce szukałem miejsca dla siebie, 
gdzie mógłbym coś trenować. Myślałem o koszykówce, ale była 
tylko w wersji seniorskiej. I tak padło na piłkę nożną. Grałem 
w GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne, nawet w sezonie, w któ-
rym Klub występował w III lidze. Po sześciu latach stwierdzi-
łem, że piłka jest fajną grą, ale niekoniecznie dla mnie. Poza 
tym przytrafiło mi się kilka kontuzji. I dostałem się na studia na 
Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

AL: Czyli do trzech razy sztuka. Bo w Twoim życiu po-
jawiło się jiu-jitsu.

BS: W pewnym momencie tęsknota za sportami walki tak się 
nasiliła, że rozpocząłem poszukiwania klubu, w którym mógł-
bym powrócić do korzeni. Na miejscu był tylko kick-boxing. 
Początkowo chciałem rozpocząć trenowanie w jakimkolwiek 
klubie poznańskim, ale ostatecznie nie poszedłem do żadnego. 
Los chciał, że zadzwonił kolega z informacją, że zna trenera, 
który ma kilka mat i szuka chętnych do trenowania jiu-jitsu. 
Wystarczyło jedno spotkanie żebym wiedział, że to jest to. Do 
Osada Jiu-Jitsu Judo w Tarnowie Podgórnym trafiłem w grud-
niu 2018 r. i byłem jednym z pierwszych członków Klubu.

AL: To już prawie dwa lata. W tym czasie zdobyłeś 
srebrny medal mistrzostw Europy i brązowy mistrzostw 
Polski. Czym jeszcze możesz się pochwalić?

BS: Z wyniku uzyskanego na mistrzostwach Europy federa-
cji CBJJP, które odbyły się w Poznaniu jestem zadowolony, ale 
nie dumny. Ta federacja jest nadal mało znana. Cieszę się jed-
nak z faktu, że po pół roku trenowania wywalczyłem pierwszy 
medal dla Osady. Na marginesie dodam, że w ogóle się tego 
nie spodziewałem. W finale walczyłem z Czechem, któremu 
zwycięstwo na punkty przyznano po proteście. Za największy 
swój sukces uważam zajęcie trzeciego miejsca na oficjalnych 
mistrzostwach Polski. Startowałem wówczas w najliczniej-
szej kategorii wagowej, do której zgłosiło się 79 zawodników. 
W drugiej walce zmierzyłem się z chłopakiem, który jest bar-
dzo znany w Polsce. Pamiętam, że byłem przed tą walką trochę 
zdenerwowany. Naszły mnie wątpliwości jak taki chłopak jak 
ja może wygrać walkę z zawodnikiem, w którego narożniku wi-
dzi się znane twarze jiu-jitsu. Wtedy dopomógł mi ojciec, który 
przyjechał na zawody i powiedział, że należy walczyć z głową, 
a w sporcie wszystko może się zdarzyć. I udało mi się poko-
nać tego zawodnika, w drugiej walce, na punkty. Dodam, że 

Od zapasów do jiu-jitsu
w pierwszych mistrzostwach Polski, w których wystartowałem 
po dwóch miesiącach trenowania, odpadłem w drugiej walce, 
a rok później byłem na nich trzeci.

AL: Trening czyni mistrza. Jak wygląda Twój?
BS: Trening w Osadzie rozpoczynam jak wszyscy od roz-

grzewki. Później wykonuję techniki zademonstrowane przez tre-
nera. Trwa to od 60 do 80 minut. Przez miesiąc skupiamy się na 
trenowaniu konkretnej pozycji, a później łączymy wszystkie te 
techniki w całość. Poza tym trener wyznacza nam miesiąc z róż-
ną tematyką treningów np.: miesiąc wydolnościowy. Wygląda to 
tak, że przed technikami w jednym miesiącu mamy interwało-
we cardio, a w kolejnym np. akrobatykę. Co sobotę mamy dzień 
sparingowy. Wtedy na zasadach wzajemnego szacunku walczy-
my ze sobą godzinę albo dwie. Treningi w Klubie odbywają się 
we wtorek, czwartek i sobotę. Oczywiście jiu-jitsu jest sportem 
indywidualnym i trzeba dokładać dużo jednostek treningowych 
oprócz jego trenowania, co kontynuujemy z przyjaciółmi klu-
bowymi poza murami Osady wzajemnie siebie wspierając. Na 
treningu potrafię przegrać nawet kilka razy, ale jak przychodzą 
zawody, przez myśl nie przechodzi mi przegrana, wtedy chęć 
wygrania i pokazania sobie, że dam radę jest silniejsza. Myślę, 
że to jest to, co zaprowadza mnie do strefy medalowej.

AL: Jak udaje się Tobie łączyć obie pasję do sportu i stu-
diowanie?

BS: Przed pandemią było to łatwiejsze. Teraz powoli wszyst-
ko wraca na stare tory, ale nadal to nie to samo. Przez półtorej 
roku trenowałem sześć dni w tygodniu, czasem nawet dwa razy 
dziennie. Wyglądało to mniej więcej tak: jak miałem zajęcia 
na godz. 8.00, to wstawałem o 6.30 i 30 minut poświęcałem 
na rozruch. Później jechałem na uczelnie, a po zajęciach na 
siłownię na uzupełnienie, albo do Wuef Clubu, gdzie jest sek-
cja kickboxingu. Przed zbliżającymi zawodami dochodził jesz-
cze tzw. obóz, podczas którego przez dwa tygodnie trenowa-
łem codziennie. Niestety przez pandemię koronawirusa wiele 
się pozmieniało i zburzyło dotychczasowy plan działania. Jak 
tylko się pojawił, to w szpitalu, gdzie się również się uczę, do-
tychczasowe zajęcia zostały podporządkowane lekarzom, któ-
rzy zaczęli pracować w innych godzinach niż dotychczas. Ja 
akurat zapisałem się na wolontariat, aby pomagać innym.

AL: Poza trybem życia pandemia pokrzyżowała również 
plany startowe.

BS: Odpowiedź jest oczywista. Ostatnimi zawodami, w któ-
rych wziąłem udział były Mistrzostwa Polski, które odbyły się 
22 lutego. Przygotowywałem się do startu na mistrzostwach 
federacji CBJJP, żeby obronić tytuł i zdobyć złoty medal. Poza 
tym razem z klubowymi kolegami ostro trenowaliśmy na mi-
strzostwa Polski ADCC. Byliśmy przygotowani i pewni, że 
urwiemy worek medali dla Osady, a tu jak grom z jasnego nie-
ba pojawił się koronawirus i wszystkie nasze starania poszły 
na marne.

AL: Na szczęście sport wraca do życia. Wiesz już kiedy 
będziesz mógł powrócić do rywalizacji?

BS: Ponoć wczesną jesienią. Wśród zawodów, które się nie 
odbyły są Akademickie Mistrzostwa Polski, do których czuję 
niedosyt. Ubiegłe zakończyłem na czwartym miejscu. Wtedy 
w półfinale, w połowie walki, którą wygrywałem przekręcił mi 
się o 180 stopni palec u stopy i nie mogłem podpierać swojej 

~ sport
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nogi o matę. Walkę przegrałem remisem. Siła wyższa małego 
punktu dodatkowego.

AL: Jaki masz pas?
BS: Początkujący biały z trzema belkami, których liczba za-

leży od wyników sportowych i zaangażowania zawodnika oraz 
obecności na treningach. Belki przyznaje trener. Po czterech 
zmienia się kolor pasa, w moim przypadku będzie to zmiana 
na niebieski. Później kolejne 4 belki i zmiana na pas purpu-
rowy, brązowy oraz na samym końcu czarny. Zmiany pasów 
trwają tak około dwa lata i gdyby nie koronawirus to możliwe, 
że miałbym już niebieski pas, na który nieustannie ciężko pra-
cuję, natomiast decyzja ta zawsze należy do trenera.

AL: Masz jakiegoś idola?
BS: Jeżeli mówimy o jiu-jitsu to jest nim Gordon Ryan. Lu-

bię go za to, że jako tak młody zawodnik osiągnął już tak wiele, 
jest zawzięty i dąży do wyznaczonych celów. W MMA jest nim 
Michał Pietrzak, zawodnik Czerwonego Smoka Poznań, który 
często odwiedza nasz Klub.

AL: Na zakończenie tradycyjnie zapytam o to komu 
chciałbyś podziękować?

~ sport

BS: Trenerowi Leszkowi Kellnerowi za to, że jest jak ojciec, 
najlepszy przyjaciel, do którego można odezwać się o każdej 
porze i z każdym problemem. Robi wszystko, żebym razem z ko-
legami z Osady byli zadowoleni i myśleli o trenowaniu, a nie 
zamartwiali się innymi kwestiami. Zakładając Klub chcieliśmy 
pokazać, że można zbudować coś od zera, na gruncie gdzie 
dotąd nie było takiego sportu. Cieszymy się, że możemy repre-
zentować Gminę Tarnowo Podgórne na krajowych i między-
narodowych arenach. Jeden z nas – Hubert Sawicki, wyjechał 
w lutym do Londynu na zawody Winter Open London IBJJF 
i w kategorii purpurowych pasów do 94 kg zdobył złoty me-
dal. Oczywiście chciałbym podziękować rodzinie, a w szcze-
gólności moim dziadkom Leszkowi i Teresie, którzy wspierają 
mnie każdego dnia we wszystkim co robię. To dzięki pomocy 
z ich strony zawdzięczam większość osiągniętych sukcesów. 
Poza tym dziękuję przyjaciołom oraz partnerom wspierają-
cym Osadę, którymi są: Pałac Jaśminowy z Batorowa, Eko-
-Góra, LimaSport, firmom Sasman i Kar-Merc oraz Damia-
nowi Zawadzkiemu, prowadzącemu firmę świadczącą usługi 
kominiarskie.
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Po tygodniach wyczekiwań i niecierpliwego wertowania 
kalendarza, w czerwcu kibice znów mogli zaspokoić 
swoje piłkarskie pragnienia. Tartan League 2020 wróci-

ła z przytupem, oferując nam na początek dwa, jakże odmien-
ne mecze, kończące drugą kolejkę.

W pierwszym z nich, Zachodnie Lwy stoczyły ciężki, obfitują-
cy w bramki bój z zespołem Pavilonu. Był to jeden z tych meczy, 
w którym fani przeżywali szaloną jazdę na rollercoasterze, dzięki 
otwartej grze i ciągłym zwrotom akcji. Ostatecznie Pavilon zwy-
ciężył 6:5, a Man of the Match został niewątpliwie Marek Żarnow-
ski (Pavilon), który miał udział przy każdej bramce dla swojego 
zespołu (3 gole, 3 asysty).

Z kolei koneserzy gry taktycznej oraz skutecznego bronienia, 
mogli rozkoszować się, zamykającym drugą kolejkę Tartan League 
2020, meczem Sportingu z Dynamem Wschód. Kibice widzieli tu 
tylko dwie bramki. Najpierw gola „do szatni” strzelił Sporting, 

Nareszcie wrócili

a następnie, również w doliczonym czasie gry, ale finalnej połowy, 
„do siatki” trafili gracze Dynama. Mecz zakończył się remisem 1:1.

Po drugiej kolejce zmagań Tartan League 2020 liderem pozosta-
je Sporting. Z kolei na przeciwnym biegunie pozostają, ex aequo, 
obrońca tytułu - Galacticos oraz Dynamo Wschód.

Zapraszamy do śledzenia Tartan League na stronie facebooko-
wej, gdzie znaleźć można szczegółowe raporty z meczów, cieka-
wostki o drużynach oraz zapowiedzi kolejnych kolejek.

Wyniki 2 kolejki Tartan League 2020
9Trefl  4-4  Galacticos (marzec)
Zachodnie Lwy  5-6  Pavilon
Sporting  1-1  Dynamo Wschód

~ sport ~ ogłoszenia

WGN.6840.29.2019 // WGN.6840.30.2019
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65) oraz 

§ 6 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XIX/309/2019 i XIX/310/2019 
z dnia 19.12.2019r. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Lusowie

Lp. obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza  
(w tym 23%VAT)

Wysokość wadium Postąpienie  
minimalne

1. Lusowo 564 594 PO1P/00105692/7 113.000,00 zł 5.650,00 zł 1.150,00 zł
2. Lusowo 565 597 PO1P/00105692/7 114.000,00 zł 5.700,00 zł 1.150,00 zł

Przeznaczenie 
nieruchomości:

• w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Lusowie w rejonie ulic: Poznańskiej, Polnej, Nowej i Przy-
lesie – część A, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/320/2016 Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2016r., opublikowaną w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. poz. 1995 z dnia 9 marca 2016r., działki położone w Lusowie o nr ewid.: 564 i 565 znajdują się na terenie 
oznaczonym symbolem 15MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Opis nierucho-
mości:

• działki stanowią grunt niezabudowany położony w mało zurbanizowanej części Lusowa przy drodze o nawierzchni grun-
towej – ul. Łozowa porośnięte drzewami i samosiejkami. Bezpośrednie sąsiedztwo działek stanowi teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oraz tereny leśne i niezabudowane. Uzbrojenie: w zasięgu są sieci elektryczna ul. Jaśminowa i ga-
zowa ul. Łozowa.

Informacje do-
datkowe:

• 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 2020r., poz.106);
• zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej na 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu 
notarialnego.

Pierwszy przetarg odbędzie się dnia 26 sierpnia 2020r. (środa) o godz.:  9:00 – działka nr 564, o godz.: 10:00 – działka nr 565
w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.
Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-

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

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 21 sierpnia 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 jedno-

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

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020r. poz. 65) upłynął w dniu r. 7 lipca 2020r.

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

Dodatkowe informacje można uzyskać: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Gminy TP, ul. Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-
261 lub 289, e-mail: wgn@tarnowo-pogorne.pl . 
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WGN.6840.2.2020
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-

mościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 65) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne nr XXII/373/2020 z dnia 24 marca 2020r. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na sprzedaż działki niezabudowanej w Przeźmierowie

Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza Wysokość wadium Postąpienie minimalne
Przeźmierowo 1368/9 381 PO1P/00099481/9 14.809,00 zł (VAT zw.) 750,00 zł 150,00 zł

Przeznaczenie 
nieruchomo -
ści:

• przedmiotowy teren przeznaczony jest pod zieleń bez prawa zabudowy, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie dla działek nr 464/1, 464/2, 464/3, 464/4 przy ul. Leśnej, działek nr 
384, 313/1 przy ul. Rynkowej oraz terenów położnych w rejonie ul. Krańcowej – część C, zatwierdzonym uchwałą nr 
XII/156/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2015r. opubl. W Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z dnia 10.07.2015r. 
poz. 4453 – działka o nr ewid. 1368/9 przeznaczona jest pod zieleń urządzoną – symbol 1ZP.

Opis nierucho-
mości:

• nieruchomość gruntowa niezabudowana, przeznaczona pod zieleń urządzoną. W bezpośrednim sąsiedztwie teren zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny działalności gospodarczej przy ul. Rynkowej i ul. Krańcowej. Działka nie ma 
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej dojazd przez działki sąsiednie. Przez nieruchomość przebiega linia energetycz-
na, a w kw nr PO1P/00099481/9 jest wpisana służebność przesyłu.

Forma zbycia • zbycie w trybie przetargu ograniczonego art. 40 ust.1 pkt 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 65)

Informacje do-
datkowe:

• przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich położonych w Przeźmierowie o nr ewid.: 812/5; 1367; 1368/7; 
1369/44
• nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe;
• sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług 
(t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 106);
zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie się dnia 28 sierpnia 2020r. (piątek) o godz.: 9:00
w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.
Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-

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

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 21 sierpnia 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 jedno-

znacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych 
uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania przetargu, zamknięcia 
przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W dniu 25 sierpnia 2020r. (wtorek) w siedzibie oraz na 
stronie internetowej tut. urzędu zostanie wywieszona 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.2020r. poz. 65) upłynął w dniu 7 lipca 2020r.

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dostępne 
są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl Dodatkowe informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Gminy TP, ul. Poznańska 115, 
pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-mail: wgn@tarnowo-pogorne.pl

Bieg w prezencie na sześćdziesiąte urodziny?! – na taki 
oryginalny pomysł wpadła Jolanta Witczak, której sio-
stra Wiesława Karkowska, również biegaczka, skoń-

czyła 60 lat.
W imprezie, która odbyła się 4 lipca w Lusowie, wzięło 

udział blisko 40 osób. Każdy z uczestników mógł wybrać 
dowolny dystans, jednak nie dłuższy niż 60 km oraz formę 
jego pokonania tzn. biegiem, marszem z kijkami lub na ro-
werze. Pierwsi zawodnicy na trasie pojawili się o godz. 7.30. 
Oczywiście impreza urodzinowa nie mogła obyć się bez tor-
tu, życzeń i prezentów.

 ~Ania Lis 

Wszystkiego najlepszego 
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Na podstawie art. 38 ust. 2 i 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65) oraz 
§ 6 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXV/1036/2018 z dnia 25 września 
2018r. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Sadach

Lp. obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza Wysokość wadium Postąpienie minimalne
1. Sady 156/51 681 PO1P/00245350/1 188.000,00 zł (w tym 23%VAT) 9.400,00 zł 1.900,00 zł
2. Sady 156/52 101 PO1P/00134646/2 4.200,00 zł (VAT zw.) 210,00 zł 50,00 zł

Przezna-
czenie nie-
ruchomo-
ści:

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

Opis nieru-
chomości:

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

Informacje 
dodatko-
we:

• działka nr 156/52 ze względu na parametry nie stanowi samodzielnej działki budowlanej;
• sprzedaż dz. nr 156/52 jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towa-
rów i usług (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.106);
• sprzedaż dz. nr 156/51 opodatkowana jest podatkiem VAT na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług (t. 
j. Dz. U. z 2020r., poz.106);
• nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe;
• zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg odbędzie się dnia 26 sierpnia 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 przetargo-
wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawiera-
jącym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru przedsiębiorców lub 
firm (notarialne pełnomocnictwo).

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 21 sierpnia 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 jedno-

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

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2018r. poz. 2204 z późn. zm.) upłynął w dniu 7 lipca 2020r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dostępne 
są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl.  Dodatkowe informacje można uzyskać: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Gminy TP, 
ul. Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-mail: wgn@tarnowo-pogorne.pl . 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne wzbo-
gacił swoją ofertę karnetów na siłownię o opcje 
miesięczną. Od końca czerwca dostępny jest kar-

net miesięczny, który obowiązuje w siłowniach OSiR w Ba-
ranowie, Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym. Kosztuje 
60 zł, a osoby posiadające Kartę Mieszkańca mogą na jego 
zakup otrzymać dziesięcioprocentowy rabat. Zniżka 10% 
z Kartą Mieszkańca obowiązuje również na saunę w Tarno-
wie Podgórnym. ~ Ania Lis

Nowość w ofercie
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WGN.6840.27.2019 // WGN.6840.28.2019
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65) oraz 

§ 6 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr II/17/2014 z dnia 16 grudnia 2014r. 
i XIX/304/2019 z 19 grudnia 2019r. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Rumianku

Lp. obręb Nr działki Pow. 
w m2

Księga wieczysta Cena wywoławcza 
(w tym 23%VAT)

Wysokość wadium Postąpienie  
minimalne

1. Rumianek 111/2 1234 PO1P/00224972/4 153.000,00 zł 7.650,00 zł 1.550,00 zł
2. Rumianek 175 1008 PO1P/00269792/5 125.000,00 zł 6.250,00 zł 1.250,00 zł

Przeznaczenie 
nieruchomości:

• zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu jeziora Lusowskiego 
i rzeki Samy oraz terenów ościennych – część Rumianek, uchwalonego uchwałą nr X/71/2003 Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne z dnia 25.03.2003r., zgodnie z którym działka położona w Rumianku o nr ewid. 111/2 znajduje sie na terenie zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem IR1M2.
• zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, zatwierdzonym Uchwałą Rady 
Gminy Nr XII/134/2011 z dnia 21 czerwca 2011r. (z późn. zm.), działka położona w Rumianku o nr ewid. 175 znajduje 
się na terenie oznaczonym symbolem M.1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej indywidualnej i zabudowy 
zagrodowej (funkcja dominująca). Działka objęta jest strefą ochrony archeologicznej. Dla działki została wydana decyzja 
o warunkach zabudowy WZP.6730.133.2012 z 22.08.2012r.

Opis nierucho-
mości:

• działka nr 111/2 obr. Rumianek stanowi grunt niezabudowany, częściowo ogrodzony. Dojazd do działki odbywa się drogą 
o nawierzchni asfaltowej. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
gospodarstwa rolne. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Szkolna, dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. 
W zasięgu pełne uzbrojenie. 
• działka nr 175 obr. Rumianek stanowi grunt niezabudowany, położony w zurbanizowanej części m. Rumianek przy ul. 
Szkolnej. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz gospodarstwa rolne. 
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – ul. Szkolnej. Dojazd do nieruchomości zostanie zapewnio-
ny na zasadzie ustanowienia służebności gruntowej drogi koniecznej polegającej na prawie przechodu i przejazdu oraz prze-
prowadzenia infrastruktury technicznej przez działki gminne o nr ewid. 60/13 i 60/21 obr. Rumianek. Pełne uzbrojenie do-
stępne jest w ul. Szkolnej. Przez działkę przebiega infrastruktura techniczna sieci gazowej i kanalizacji - służebność przesyłu.

Informacje do-
datkowe:

• nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe;
• sprzedaż przedmiotowych działek jest opodatkowana podatkiem VAT na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od to-
warów i usług (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 106);
• zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu no-
tarialnego.

Pierwszy przetarg odbędzie się dnia 28 sierpnia 2020r. (piątek): o godz.: 10:00 – działka nr 111/2; o godz.: 11:00 – działka nr 175
w sali nr 10, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.
Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-

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

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 21 sierpnia 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 jedno-

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

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020r. poz. 65) upłynął w dniu 31 marca 2020r.

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dostępne 
są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Gminy TP, ul. 
Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-mail: wgn@tarnowo-pogorne.pl . 

29 czerwca świętowaliśmy zakończenie sezonu 
2017/18. W scenerii płonącego ogniska zostały wrę-
czone pamiątkowe medale, podsumowano osiągnię-

cia indywidualne zawodników oraz sukces całej drużyny, jakim 
bez wątpienia jest już kolejny awans ligę wyżej, tym razem do 
klasy okręgowej. Impreza była również podziękowaniem dla 
trenera Marka Bartkowiaka za ponad dwa lata pracy z zespo-
łem, za ogrom serca i zaangażowania wkładany każdego dnia, 
który przyczynił się do wielu sukcesów! 

Zespół nie będzie miał tego lata dużo wolnego czasu, bo już 9 
lipca pod wodzą nowego trenera rozpoczyna przygotowania do 
kolejnego sezonu. Zaplanowanych jest kilka sparingów, a już 18 
sierpnia start rozgrywek.

Zapraszamy na stadion w Baranowie do kibicowania druży-
nie, o terminach meczów oraz o tym co się u nas dzieje można 
uzyskać informacje na naszym fanpage u https://www.facebo-
ok.com/tarnoviaII/ ~Angelika Okupniak Damian Skwierzyński

TARNOVIA II zakończyła uroczyście sezon
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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: 15.07.2020 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:  Park w Przeźmierowie, fot. J. Pluciński

DAM PRACĘ
• SERWISANTA URZĄDZEŃ 
CHŁODNICZYCH- klimatyzacje 
- pełen etat - przyjmę  602-648-
644
• Pracownika  do Firmy Pogrze-
bowej OAZA  w Tarnowie Pod-
górnym  przyjmę . Mile widziane 
prawo jazdy  503 053 585
• Potrzebne osoby do zbioru śli-
wek - koło tarnowa podgórnego. 
Zbiory 5-10 sierpnia. Kontakt: 
695 553 953 lub 517 553 033
• Salon fryzjersko-kosmetyczny 
zatrudni fryzjera/fryzjerkę. Pra-
ca w Przeźmierowie, tel. 609 660 
208

SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się osobą starszą 
lub chorą w pełnym wymiarze 
godzin. Posiadam doświadcze-
nie. Tel. 533-696-051 
• Zaopiekuję się dzieckiem lub 
dziećmi w pełnym wymiarze go-
dzin. Posiadam doświadczenie. 
Tel. 533-696-051 
• Wykonam wszystkie prace 
ogrodowe. Tel. 667 069 745.
• Posprzątam dom, biuro - wy-
stawię fakturę . Tel 502 477 893
• Potnę drewno , tel 667 069 745
• Zaopiekuję się dzieckiem 
w pełnym wymiarze godzin. Po-
siadam doświadczenie Tel 507-
214-743

Chociaż wiemy, że kiedyś nastąpi,
śmierć zawsze wydaje się niespodziewana.

Z dużym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Feliksyny Napierały
Sołtys Ceradza Kościelnego w latach 1990 – 1998 

osoby charyzmatycznej, niezwykle pracowitej i pomocnej, 
bardzo zaangażowanej w rozwój swojej miejscowości 

Cześć Jej pamięci!

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka 
z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba
z Radnymi, Sołtysi

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
    Ks. Jan Twardowski

Pani

Małgorzacie Surmie
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Teściowej
przekazuje 

Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie
oraz pracownicy administracji

Szkoły Podstawowej
im. Kawalerów Orderu Uśmiechuw Lusówku

Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność. 

   Emily Dickinson

Pani

Karolinie Modzelewskiej
Radnej Gminy Tarnowo Podgórne

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Ojca
 

składają
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

z pracownikami Urzędu Gminy, Przewodnicząca Rady 
Gminy Krystyna Semba z Radnymi oraz Sołtysi.

„Nie umiera ten, kto trwa
w sercach i pamięci naszej…”

 
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci naszego kolegi

 Jerzego Przybylskiego
 

wyrazy szczerego współczucia
Rodzinie i Bliskim

składają
koleżanki i koledzy

z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Tarnowie Podgórnym

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
PIOTR BIAŁAS w Dopiewie

zatrudni
instruktora nauki jazdy kat. B

604 831 948

Wynajmę 
mieszkanie  

dla 2-3 osób. 
Osobne wejście. 
Przeźmierowo

505 394 133
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HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
(nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3) 
Kontakt pod numerem:
797 292 169 lub 791 839 116

poszukuje
kandydatów do pracy

Oferujemy stałą pracę
od poniedziałku

do piątku od zaraz

PRACOWNIK
SKŁADU

MAGAZYNOWEGO
HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K.

Oferty prosimy składać pod adresem:
Zakład Poligra�czny 

POL-MAK sp.j.
ul. Stefana Batorego 93

62-080 BATOROWO k. Poznania

Zakład Produkcyjny

POL-MAK

Oferujemy:
• terminowe rozliczanie pracy

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

PRACOWNIK
GOSPODARCZY

- pomocnik magazyniera

POSZUKUJE PRACOWNIKA
NA STANOWISKO

Poszukiwana
osoba do opieki

nad starszą panią w Baranowie

Telefon kontaktowy:

+48 609 145 670 
KOŁOBRZEG - LATO
Mieszkanie do wynajęcia 

(48m2), 
505 635 783

ZaCzyszczone.pl

511 150 506
zaczyszczone@zaczyszczone.pl

Profesjonalne mycie:
• dachów
• elewacji
• kostki poz-brukowej
•  elewacji szklanych 

do 20m wysokości
• paneli fotowoltaicznych
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BARANOWO, UL. SZAMOTULSKA 26J

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

GODZINY
OTWARCIA

TELEFON

789-001-276
513-611-654

Przy zakupie okularów badanie 
refrakcji wzroku bezpłatnie.

Szybka realizacja zleceń.

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

Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew

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

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

SPRZEDAM
tel. 602 454 507
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• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

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

kom. 602 659 208

Przeszkadza Tobie

PIEŃ
w ogrodzie,

działce, parku?

FREZOWANIE
PNI-KARPIN
-USUWANIE

www.megadrwal.pl

tel. 883 979 808

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

USŁUGI 
REMONTOWE

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA
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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

NOWY SALON OPTYCZNY 

UL.SZKOLNA 2B, ROKIETNICA

Umów się na BEZPŁATNE badanie wzroku
visionoptyk.pl 696 696 332

NA OPRAWKI

RABAT

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27
BRUKARSTWO

KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE

 PJ SA AR FRYZJER 

DLA ZWIERZĄT
strzyżenie kąpiel

trymowanie

wyczesywanie

pielęgnacja oczu, uszu i zębów

przycinanie pazurów

higiena i dezynfekcja

Umów wizytę: +48 606 434 446 
ul. Szamotulska 7, 62-090 Kobylniki 

https://rajpsa.pl e-mail: salon@rajpsa.pl 

PRODUCENT
KONKURENCYJNE CENY

telefon:
602765629/693345172

SPRZEDAŻ PELETU
OPAŁOWEGO
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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

„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

   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

OKNA I DRZWI

                       513 035 741
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

• Rolety - naprawa
• Moskitiery
• Roletki

• Szyby - wymiana
materiałowe

WISTkom.

RABAT
NA MOSKITIERY

INSTALACJE
WOD., KAN., GAZ., C.O.

535 867 490

• nowe instalacje
• przeróbki
• remonty

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

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

PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ
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NAUKA
JAZDY

Jeździmy nową
KIA RIO

66 44 99 032

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

tel. 61 8 142 712
      663 316 539
ul. Akacjowa 41
62-081 Przeźmierowo
www.ogrodzenie-poznan.pl

CIEPŁE OKNA

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

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

PROMOCJA!NAPRAWA,  

REGULACJA 
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

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

 

ROLETY  
ZEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

ROLETKI  
MATERIAŁOWE

ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

www.dobreokna.poznan.pl

 
 

RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

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 11-18, SOB 10-14

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

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)



60    | sąsiadka~czytaj | lipiec 2020

~ reklamy

603 635 878

MYCIE OKIEN
Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE

www.ekodom21.pl

  biur    domów   firm

Profesjonalne i kompleksowe

PRODUCENT BLACHODACHÓWKI
I BLACH TRAPEZOWYCH

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

ZADZWOŃ: 61 893 46 02

• BLACHODACHÓWKA
• TRAPEZ T20/T40/T5
• OBRÓBKI DEKARSKIE
• BLACHY CYNK-TYTAN
• BLACHY OCYNKOWANE

• BLACHY POWLEKANE
• SYSTEMY RYNNOWE
• AKCESORIA DACHOWE
• TRANSPORT

PHU OLSTAL  |  62-030 LUBOŃ, UL. CHEMIKÓW 3  |   WWW.OLSTAL.COM.PL

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

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

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

PORADNIA
DIETETYCZNA

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

www.twojdietetyk.org

dr hab. Magdalena
Człapka-Matyasik

Profesjonalne doradztwo żywieniowe
dla dzieci i dorosłych,

zdrowych i w chorobach metabolicznych

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

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

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

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

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

lek. wet. Michał Woliński

Zapraszamy

KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanychPEDIATRA

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

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

tel. 508 610 256

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.

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

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

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej

• od poniedziałku do soboty •
LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

Spirometria i EKG
TELEPORADY

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

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

PRZEŹMIEROWO
ul. Krótka 14

tel. 606 261 239, 61 670 09 28

• NAPRAWA
• WYKONANIE

PROTEZY ZĘBOWE

GABINET
STOMATOLOGICZNY

i prywatnie

Baranowo, ul. Szmaragdowa 9
(os. Rubinowe)

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

MAŁGORZATA ZAWISTOWSKA

GABINET
PSYCHOLOGICZNY

Tarnowo Podgórne

Iwona Przekop - Kistowska

www.psycholog-przekop.pl

tel. 669 221 993

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

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

www.stomatologialusowko.pl

Czynne od poniedziałku do soboty

Zapraszamy

Pełen zakres usług!

Licencjat specjalisty Polska, UEFEBOT i RPA
lek.med Wojciech Pieczkowski

Problemy stawów, kończyn i kręgosłupa,
także urazowe.

Centrum Terapii Manualnej (CTM), Sierosław, ul Leśna 1

tel. 61 814 79 00

ORTOPEDA

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

Zapraszamy
do salonu

pielęgnacji psów

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

CZYSZCZENIE 

603 635 878

dywany
fotele

MYCIE
elewacji
dachówki

kostki bruk.
ogrodzeń

wykładziny
krzesła

Eko 21Dom
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CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE

Tarnowo Podgórne, Poznańska 40D
Godziny otwarcia:od poniedziałku do soboty 9:00-19:00

NISKIE CENY! DOBRA JAKOŚĆ! DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!

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

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

Układanie
kostki 

brukowej
tel. 537 700 281
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PRODUCENT OGRODZEŃ
PANEL

OFERUJEMY TAKŻE MONTAŻ

SIATKA OGRODZENIA
BETONOWE

ul. Krótka 19, Kokoszczyn
koło Tarnowa Podgórnego

tel. 501 557 929, 737 468 306
mail: biuro@domitrz.com.pl

Ogrodzenia Irek Domitrz

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

ZAP�SZA DO RESTAU�CJI

O�Z DO

CHATY GRILLOWEJ

DO DYSPOZYCJI TA�S, 
PIĘKNY OGRÓD I PLAC ZABAW

UL. ZAKRZEWS� 15, BATOROWO
TEL. 605 784 458

WWW.PALACJASMINOWY.PL       /JASMINOWY       /KOMNATASMAKU



KONCERT DLA MIESZKAŃCÓW Z OKAZJI
40. ROCZNICY
PODPISANIA 
POROZUMIEŃ
SIERPNIOWYCH
godz. 20.00 (Hala sportowa ZST)

Bezpłatne wejściówki na koncert do odbioru w GOK 
SEZAM TP i Przeźmierowo w pon. 17 sierpnia w g. 17-19. 
Liczba miejsc ograniczona, wejście tylko z wejściówką. 
Jedna osoba może odebrać maks. 2 wejściówki.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE TADEUSZ CZAJKA 
ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE 
TABLIC Z NAZWAMI ALEI I ROND 

W TARNOWIE PODGÓRNYM
Aleja Samorządności, ronda imienia: Profesora Jerzego Regulskiego,

Prezydenta Pawła Adamowicza i Gmin Partnerskich

godz. 12.00 (Rondo przy ul. Rokietnicka/Al. Samorządności)

31 sierpnia 2020


