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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 47 77 148 60
Komenda Miejska Policji (Poznań) 47 77 156 92
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

Aż 85 absolwentów tarnowskiego liceum przystąpiło – 
z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – do tego-
rocznego egzaminu materialnego. 

Matury potrwają do końca maja. Trzymamy mocno kciuki 
i życzymy powodzenia.  ~ ARz

Trwają matury

Szanowni Państwo!
Maturzyści kończą matury, najstarsi uczniowie wra-
cają do szkół, powoli otwierają się obiekty sportowe 
i kulturalne – rozszerza się paleta aktywności, z któ-
rych możemy bezpiecznie (!) w Gminie korzystać. To 
jak szybko wrócimy do normalności zależy od nas sa-
mych – dlatego szczepmy się! 
Zachęcam do zapoznania się z majowo-czerwcowy-
mi propozycjami spędzenia wolnego czasu. Trwają 
zapisy na Triathlon Lwa – organizatorzy przygoto-
wują ciekawe wydarzenie. My prosimy o gorący do-
ping dla zawodników, jeśli spotkają ich Państwo na 
trasie biegu. Zapraszamy także do oglądania relacji 
ze spektakli finałowych projektu Teatr w każdej wio-
sce – młodzi aktorzy świetnie odnaleźli się w pande-
micznej, wymagającej rzeczywistości i przygotowali 
wspaniałe przedstawienia. Zobaczcie Państwo sami 
– szczegóły w numerze! 
Przypominam także, ze cały czas trwa Narodowy Spis 
Powszechny – spisać musimy się obowiązkowo: albo 
poprzez rachmistrzów, albo samodzielnie na spis.gov.
pl  Pozdrawiam

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna
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~ pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

27 maja to Dzień Samorządu Terytorialnego 
i z tej okazji chciałbym się z Państwem po-
dzielić krótką refleksją.

Samorząd terytorialny jest wynikiem decentralizacji 
państwa. Najważniejszą ideą przyświecającą jego wpro-
wadzeniu było dążenie do tego, by jak najwięcej decy-
zji było podejmowane na miejscu, blisko mieszkańców, 
a nie w stolicy kraju czy regionu. 

31 lat funkcjonowania samorządów przyniosło nie-
zwykłe owoce w postaci przemian gospodarczych, spo-
łecznych i mentalnych. To lokalne społeczności stały 
głównym motorem rozwoju w Polsce. Równolegle od-
żyło społeczeństwo obywatelskie, umacniało się poczu-
cie przynależności do wspólnoty lokalnej, a także rosły 
szacunek i duma ze wspólnych osiągnięć. Powodzenie 
reformy samorządowej – moim zdaniem – historycy 
będą opisywać jako niezaprzeczalny sukces Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

Dzisiaj z dużym niepokojem obserwuję działania dą-
żące do ponownej centralizacji. Obecnie rządzący chcą 
za wszelką cenę rozszerzyć swoje wpływy na samorząd. 
Dzieje się to poprzez umniejszanie kompetencji i uszczu-
planie finansów. 

Te działania zwiększają koszty państwa i ograniczają, 
wręcz zaniżają standardy obsługi Obywateli. Pierwszy 
przykład z naszego lokalnego podwórka – Jezioro Lu-
sowskie. Powstała państwowa, zatrudniająca zapewne 
setki ludzi instytucja Wody Polskie, która przejęła od sa-

morządów cieki i zbiorniki wodne, wśród nich nasze je-
zioro. Wcześniej przez lata to my jako samorząd gospo-
darowaliśmy w ramach posiadanych mocy. W naszym 
Urzędzie realizacja tych zadań nie zajmowała nawet 
jednego etatu, a jezioro było regularnie zarybiane, karty 
wędkarskie były wydawane na czas… A jak jest dzisiaj? 
– tu najwięcej gorzkich słów mogliby powiedzieć sami 
wędkarze…

Drugim przykładem są finanse samorządów, będą-
ce podstawą bieżącego funkcjonowania i rozwijania 
się społeczności lokalnych. Tu też obserwuję ograni-
czanie źródeł finansowania gminnych budżetów. W za-
mian mamy centralne wspieranie lokalnych inwestycji, 
a głównym kryterium podziału pieniędzy jest klucz par-
tyjny.

Uważam, że działania rządzących są dużym zagroże-
niem dla samorządności, której główną zaletą jest spraw-
ne i rzetelne gospodarowanie publicznymi pieniędzmi. 

Trzeba pamiętać, że samorząd terytorialny to wspólno-
ta mieszkańców. Zatem wszyscy musimy reagować na 
działania władz centralnych, ograniczające naszą samo-
dzielność. Dzięki tej samodzielności razem mogliśmy 
dokonać wielu niezwykłych, pozytywnych przemian. 
I to ona jest najlepszym gwarantem społeczno-gospodar-
czego rozwoju, zarówno w skali lokalnej, jak i ogólno-
polskiej.  

Tadeusz Czajka 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Polska musi być państwem obywatelskim, zdecentralizowanym i opartymo terytorialną, nie resortową organi-
zację kraju i społeczeństwa. 

Samorząd stał się trwałym elementem ustroju. Dziś trudno byłoby wyobrazić sobie jak Polska mogłaby funkcjo-
nować bez niego.

A właśnie w Polsce samorządność może odnosić szczególne sukcesy. Jesteśmy bowiem społeczeństwem peł-
nym inicjatywy i zdolnym do zrywu i wysiłku. 

Trzeba tylko pozbyć się bierności odziedziczonej po PRL-u i stworzyć warunki, aby te inicjatywy były właściwie 
ukierunkowane i zharmonizowane. 

A temu właśnie ma służyć samorząd.
 Jerzy Regulski – Samorządna Polska – 2005
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~ aktualności

Sprawdź,  
co się dzieje  

w Twojej  
miejscowości

Baranowo
Posiadamy pozwolenie na budowę ul. Letniskowej

Posiadamy pozwolenie na budowę ul. Nad Miedzą (w 
granicach m. Poznania).Trwają uzgodnienia z PSG w 
sprawie terminu przebudowy gazociągu

Trwa opracowanie projektu przebudowy ul. Platy-
nowej oraz skrzyżowania Szamotulska/Kasztanowa/
Platynowa

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

Ceradz Kościelny
Trwa procedura przetargowa, mająca na celu wyłonie-
nie wykonawcy budowy ul. Orła

Zakończono budowę sygnalizacji świetlnej na przej-
ściu dla pieszych przez ul. Jankowicką przy szkole – w 
trakcie procedura wykonania przez Enea przyłącza 
elektrycznego do zasilania sygnalizacji

Wybrano wykonawcę projektu modernizacji starej 
szkoły na cele edukacyjne

Trwa rozbudowa remizy

Chyby
Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
zezwolenia na przebudowę ul. Kasztanowej

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

Trwa opracowanie dokumentacji dla budowy dróg na 
osiedlu „Opałki”– I etap (ul. Promykowa, Gorąca, Cie-
pła, Upalna)

Jankowice
Trwa projektowanie oświetlenia ul. Ogrodowej (w kie-
runku Ceradza Kościelnego)

Kokoszczyn 
Trwa opracowanie dokumentacji przetargowej dla wy-
łonienia wykonawcy budowy II etapu ścieżki pieszo-ro-
werowej łączącej Kokoszczyn z Tarnowem Podgórnym 
– od Kokoszczyna do Góry

Lusowo
Trwa procedura przetargowa, mająca na celu wyłonie-
nie wykonawcy budowy ul. Kukułki

Posiadamy pozwolenie na budowę ul. Zielnej

Zawarto umowę na modernizację boiska przy szkole 
podstawowej

Wójt Tadeusz Czajka i I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat spo-
tkali się z Dyrektor Agnieszką Nowakowską i pracownikami Biblioteki 
Publicznej i jej Filii. Spotkanie odbyło się z okazji Dnia Bibliotekarza i 

Bibliotek. 
Wójt podziękował za pracę w trudnych warunkach pandemii oraz za zapewnie-

nie bezpiecznego dostępu do księgozbiorów. Podkreślił, że dla wielu mieszkańców 
Gminy książka – zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej – była w ostat-
nich miesiącach oknem na świat i sposobem na zachowanie wewnętrznej równowa-
gi. Z okazji Święta życzył zdrowia, radości, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz 
wielu zadowolonych czytelników. ~ ARz

Z życzeniami do Bibliotekarek

4 czerwca – Urząd i Filia nie pracują

W piątek po Bożym Ciele, 4 czerwca , Urząd Gminy Tarnowo Podgórne i Fi-
lia Urzędu w Przeźmierowie będą nieczynne. Prosimy wziąć pod uwagę 
tę kwestię przy planowaniu załatwiania spraw.

Natomiast Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnić dyżur w sobotę, 5 czerwca, 
w godz. 13.00 – 15.00 wyłącznie w celu sporządzenia aktu zgonu (konieczny jest 
wcześniejszy kontakt telefoniczny, również w sobotę, 6 czerwca, w podanych wyżej 
godzinach, pod nr tel. 514 789 804 lub 509 237 793).   ~ ARz

W Dniu Samorządu Terytorialnego dziękujemy Radnym, Sołtysom, 
radom sołeckim, organizacjom pozarządowym i grupom nieformal-
nym, jednostkom organizacyjnym, instytucjom kultury i spółkom 
gminnym, a także wszystkim osobom zaangażowanym w budowanie 
i rozwijanie naszej małej Ojczyzny. Jesteśmy wdzięczni za Państwa 
zaangażowanie, energię, otwartość i gotowość do współpracy przy 
gminnych inicjatywach na rzecz różnych grup społecznych. Cieszy-
my się, że możemy z Państwem pracować na zasadach partnerstwa 
i wzajemnego zaufania. Bo lokalny samorząd tworzymy my – miesz-
kańcy, przedsiębiorcy i przyjaciele Gminy Tarnowo Podgórne.

Pandemia postawiła przed nami bardzo trudne wyzwanie, które-
mu jako społeczność sprostaliśmy. Wielokrotnie okazywaliśmy bez-
interesowne wzajemne wsparcie, wrażliwość i solidarność między-
ludzką.  Za wszystkie inicjatywy i pomoc bardzo dziękujemy. 

Życzymy Państwu zdrowia, radości, satysfakcji z współuczestni-
czenia w życiu naszej społeczności – społeczności Gminy Tarnowo 
Podgórne.

Tadeusz Czajka                           Krystyna Semba
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne        Przewodnicząca Rady Gminy
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~ aktualności

4 maja, z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka, Wójt 
Tadeusz Czajka spotkał się z druhnami i druhami Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Podziękował im za ofiarną 

i bezinteresowną służbę. Podkreślił szczególną rolę straża-
ków w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom i przedsię-
biorcom. Podziękował także za przyjęcie zadań związanych 
ze zwalczeniem skutków pandemii Covid-19 oraz za wzoro-
wą współpracę z gminnymi pomiotami i organizacjami w tym 
zakresie.

Komendantom OSP Wójt wręczył okolicznościowe listy 
z życzeniami, a także przekazał nowy sprzęt ratowniczo-ga-
śniczy dla każdej z jednostek. 

Strażacy świętują – Wójt dziękuje

Na terenie naszej Gminy funkcjonują 3 jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej: w Tarnowie Podgórnym, Ceradzu Ko-
ścielnym i Lusowie (jednostka z Tarnowa Podgórnego działa 
w ramach Krajowego Rejestru Ratowniczo-Gaśniczego).

O ich aktywności również mówił Wójt podczas spotkania 
w remizie w Tarnowie Podgórnym. Jak wynika z przekaza-
nych Gminie zestawień w 2020 r. OSP Tarnowo Podgórne jest 
– w województwie wielkopolskim – na 8 miejscu pod wzglę-
dem liczby wyjazdów do zdarzeń, a OSP Lusowo – na 40 (na 
1820 jednostek OSP w województwie). Brawo nasi strażacy!

~ ARz

Jedziesz na wakacje za granicę?
Sprawdź czy Twój dowód 
i/lub paszport jest WAŻNY!

Osobiście - przyjdź do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym lub do Filii Urzędu w Przeźmierowie. 
Przynieś kolorowe zdjęcie w formacie 35x45 mm oraz wypełniony formularz wniosku o dowód.
Elektronicznie - złóż wniosek o dowód na EPUAP (tylko do 24.07.2021 r. potem już tylko osobiście).
Szczegółowe informacje: www.bip2.tarnowo-podgorne.pl (jak załatwić sprawę/sprawy obywatelskie/wydanie dowodu osobistego)

JAK WYROBIĆ DOWÓD OSOBISTY?

JAK WYROBIĆ PASZPORT?
Gdzie? - osobiście w każdym punkcie paszportowym na terenie Polski, np. w Poznaniu lub Szamotułach.
Co przynieść? - wypełniony wniosek o wydanie paszportu, jedno aktualne kolorowe zdjęcie, dowód opłaty 
za paszport i paszport, którego obecnie używasz (jeśli nie masz ważnego paszportu – weź ze sobą ważny 
dowód osobisty i poprzedni nieważny paszport).
Szczegółowe informacje: www.poznan.uw.gov.pl/skladanie-wniosku-o-paszport

Nowy dowód osobisty i paszport otrzymasz najpoźniej 30 dni od poprawnego złożenia wniosku.

Każde dziecko także musi 
mieć WAŻNY dokument!
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Lusówko
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla 
kontynuacji ścieżki/chodnika na ul. Rozalińskie i Sie-
rosławskiej

W przygotowaniu ponowny przetarg na wyłonienie 
wykonawcy budowy kolejnego etapu oświetlenia na 
os. Morskim – pierwszy przetarg został unieważniony

Wybrano wykonawcę budowy hali namiotowej przy 
szkole podstawowej ul. Zespołowa 1

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla bu-
dowy ul. Wioślarskiej (od ul. Grabowej do ul Rejsowej), 
ul. Rejsowej (od ul. Wioślarskiej do ul. Tarnowskiej) 
oraz Bursztynowej

Trwa opracowanie koncepcji zagospodarowania tere-
nu dla Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji

Przeźmierowo
Posiadamy zezwolenie na wykonanie nawierzchni ul. 
Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej nawierzchni z 
kostki w okolicy ul. Folwarcznej); trwa uzgadnianie z 
PSG terminu przebudowy gazociągu

Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Olszynowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Sosnowej

Złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o pozwo-
lenie na budowę ul. Zacisze

Dokonano wyboru projektanta doświetlenia przejść 
dla pieszych na ul. Rynkowej

Zlecono wykonanie projektu oświetlenia ul. Orzecho-
wej

Trwają uzgodnienia z WZDW dotyczące budowy łączni-
ka ul. Rzemieślniczej z ul. Bukowską

Sady
Trwa budowa budynków komunalnych przy ul. Jeży-
nowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wy-
konanie dodatkowego pasa ruchu w ul. Za Motelem

Zlecono wykonanie projektu oświetlenia ul. Jeżynowej

Trwa opracowanie dokumentacji przetargowej dla wy-
łonienia wykonawcy II etapu budowy dróg na osiedlu 
Lipowym (Topolowa, Olchowa, Jaworowa)

Sierosław
Trwa rewitalizacja Pałacu i jego otoczenia

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla 
przebudowy ul. Prostej (od ul. Bukowskiej do ul. Sza-
firowej)

Tarnowo Podgórne
Wykonawca rozpoczął prace przy budowie ul. Rolnej

Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej

Trwa opracowanie projektu Termalnego Parku Zdro-
wia (tężnie)

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla prze-
dłużenia wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego 
(od ul. Rokietnickiej do ul. Szkolnej)

Dzięki czujnikom jakości powie-
trza firmy Syngeos, które zo-
stały zainstalowane zostały na 

budynkach szkół na terenie Gminy, mo-
żemy śledzić jakość powietrza u nas.

Wyniki są podawane w czasie rzeczywi-
stym. Można je odczytywać za pośrednic-
twem strony internetowej naszepowietrze.
pl oraz aplikacji mobilnej Syngeos – do-
stępnej na urządzenia z systemem Andro-
id oraz iOS lub za pośrednictwem strony 
internetowej Urzędu (Dla mieszkańców / 
Ochrona środowiska / Pomiar jakości po-
wietrza). Każdy czujnik podaje następują-
ce parametry:

· stężenie pyłów zawieszonych, czyli 
tak zwanego „smogu”: pyły PM 1, PM 
2.5, PM 10 (wyniki prezentowane są 
procentowo oraz za pomocą kolorów),

· wilgotność powietrza,
· ciśnienie atmosferyczne,
· temperatura.
Zachęcamy do korzystania z infor-

macji przesyłanych przez system. Ta 
wiedza może  służyć mieszkańcom do 
podejmowania decyzji o pobycie na 
zewnątrz budynków osób szczególnie 
narażonych na działanie smogu (dzieci, 
osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby 
z chorobami układu oddechowego).

Montaż czujników to również 
działanie prewencyjne – uświadamia-
jące mieszkańcom, jak duży wpływ na 
jakość powietrza ma spalanie odpadów 
w piecach i kotłach c.o. czy ogrzewanie 
domów słabej jakości paliwem.

~ WIKOŚ

 

Instrukcja generowania raportów z panelu Syngeos 

 

Każdy z zalogowanych użytkowników panelu Syngeos, ma możliwość samodzielnego 
generowania raportów szczegółowych i średniodobowych z sensorów jakości powietrza. 
Funkcja ta umożliwia monitorowanie wskazań w zadanej perspektywie czasowej.  

Czynność ta obejmuje zaledwie kilku kroków, jest intuicyjna a jej poszczególne etapy, szczegółowo 
opisujemy poniżej.  

1. Po zalogowaniu się na konto, należy wybrać czujnik, którego ma dotyczyć raport. Można 
to zrobić wpisując nazwę w prawym panelu - wybrać ją z listy bądź zlokalizować na mapie. 
Szczegółowe informacje nt. danego czujnika, znajdują się w lewej kolumnie.  

 

2. Po wybraniu czujnika należy kliknąć „dodaj”, znajdujące się w prawej części panelu.  
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Czynność ta obejmuje zaledwie kilku kroków, jest intuicyjna a jej poszczególne etapy, szczegółowo 
opisujemy poniżej.  

1. Po zalogowaniu się na konto, należy wybrać czujnik, którego ma dotyczyć raport. Można 
to zrobić wpisując nazwę w prawym panelu - wybrać ją z listy bądź zlokalizować na mapie. 
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2. Po wybraniu czujnika należy kliknąć „dodaj”, znajdujące się w prawej części panelu.  

 

Jakość powietrza

Instrukcja generowania raportów
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Kilkadziesiąt biało-czerwonych flag rozdaliśmy bez-
płatnie mieszkańcom. – Przekazując flagi chcieliśmy 
zachęcić naszych mieszkańców do wspólnych obcho-

dów Dnia Flagi, który przypada 2 maja – powiedział Wójt 
Tadeusz Czajka. 

Dodatkowo w pakiecie znalazła się krótka ulotka informują-
ca o znaczeniu naszych narodowych barw,  zasady wywiesza-
nia flagi oraz zestawienie świąt, podczas których wywieszamy 
flagi. 

Flagi były dostępne przed Urzędem Gminy oraz w Filii 
Urzędu w Przeźmierowie. Zainteresowanie było bardzo duże, 
więc pakiety szybko się rozeszły.  ~ ARz

Akcja flaga
W tym roku w Liceum Ogólnokształcącym w Tarno-

wie Podgórnym nagrodę Wójta Tadeusza Czajki za 
wybitne osiągnięcia w nauce otrzymał Adam Pie-

karek. Uzyskał on średnią ocen 5,05. Nagrodę otrzymał rów-
nież za działania w wielu obszarach życia szkoły: w kole De-
bat Oksfordzkich, w samorządzie szkolnym i klasowym oraz 
za udział w licznych konkursach oraz spotkaniach promują-
cych szkołę. Gratulujemy!

~ ARz

Prymus w Liceum

Na zdjęciu (od lewej): I Zastępca Wójta Ewa Noszczńska-Szkurat, 
Adam Piekarek i Dyrektor Liceum Mirosława Przyłudzka-Moryl

Gminne obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja odbyły się w Parku im. J. Wojkiewicza w Tar-
nowie Podgórnym. Uczestniczył w nich Wójt Tadeusz 

Czajka z Zastępcami, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna 
Semba z Zastępcami, Radni, sołtysi i rady sołeckie, a także 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, delegacje placó-
wek oświatowych oraz mieszkańcy. Wydarzenie odbywało się 
z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

Oprawę uroczystości zapewniło Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
i Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne, a pod-
niosły charakter podkreślała obecność pocztów sztandarowych.  

Dziękujemy również wszystkim, którzy tego dnia wywiesili 
biało-czerwone flagi. ~ ARz

3 maja – wiwatowaliśmy!
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Zlecono wykonanie projektu oświetlenia ul. Karolew-
skiej

Podpisano umowę na wykonanie projektu oświetlenia 
ul. Czereśniowej

Trwa procedura przetargowa, mająca na celu wyłonie-
nie wykonawcy budowy ul. Wiśniowy Sad

Wysogotowo
Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
zezwolenia na przebudowę ul. Batorowskiej

Posiadamy zezwolenie na przebudowę ul. Pszennej

Sprawdź, 
co się dzieje 

w Twojej 
miejscowości

Biblioteczka  
na kurzej stopce

Przydrożna biblioteczka na kurzej 
stopce powstała w Baranowie, na 
rogu ulicy Klonowej i Wspólnej! 

To inicjatywa mieszkanki Gminy – Pa-
trycji Świderskiej. 

Książki są dostępne jest dla każdego. 
Można je bezpłatnie wypożyczyć, moż-
na przynieść coś w zamian, a po prze-
czytaniu oddać dla innych czytelników. 
Brawo! 

~ ARz

Termin płatności II raty  
za korzystanie z zezwoleń  
na sprzedaż alkoholi

Przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny, jak i gastronomiczny wyrobami 
alkoholowymi są zobowiązani dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym termi-

nie do dnia 31 maja 2021 r. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności 
opłaty, o których mowa poniżej, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okre-
su ważności zezwolenia. Opłaty kształtują się następująco:

1. Podstawowa:
a) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu 

(z wyjątkiem piwa),
c) 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
2. Opłatę, o której mowa w pkt. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów 

alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość w roku poprzednim 
przekroczyła:

a) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo 
– wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku po-
przednim,

b) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu 
– wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku po-
przednim,

c) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – 
wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzed-
nim.

3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów na-
pojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt. 2, wnoszą 
opłatę w wysokości określonej w pkt. 1

4. Za dotrzymanie terminu wniesienia opłaty uznaje się datę dokonania wpłaty na 
rachunek tut. urzędu potwierdzonej w placówce pocztowej lub banku przyjmującego 
wpłatę lub przelew.

5. Warunkiem prowadzenia sprzedaży wyrobów alkoholowych jest posiadanie 
przez przedsiębiorcę kopii złożonego oświadczenia potwierdzonej przez tutejszy 
urząd oraz posiadanie odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty 
za korzystanie z zezwoleń.

Zwracam uwagę, że wniesienie opłaty odbywa się bez uprzedniego wezwania. 
W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysoko-

ści w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynno-
ści w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty 
w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Skutkiem dokonania opłaty 
nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsię-
biorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wy-
sokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwole-
nia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu 
zezwolenia. Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne ul. 
Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne – rachunek bankowy w ING Bank Śląski 
S.A. Oddział Poznań nr rachunku: 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.

Bliższych informacji na powyższy temat udziela Jolanta Kaźmierczak  tel. 61 
8959260, edg@tarnowo-podgorne.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 
z późniejszymi zmianami).

~ wso
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Przed nami wielkie muzyczne święto w Gmina Tarno-
wo Podgórne. Po raz pierwszy zapraszamy od udziału 
w wyjątkowym wydarzeniu. Mowa o Ogólnopolskim 

Festiwalu Piosenki Tarnowo Podgórne, który odbędzie się 
w dniach 28-29 sierpnia 2021 r. w Pałacu Jankowice.

Do udziału w kulturalnej imprezie zapraszamy przede 
wszystkich utalentowanych wokalistów z całej Polski, którzy 
rywalizować będą na scenie przy akompaniamencie zespołu 
jazzowego. Soliści w ramach tegorocznej edycji OFP Tarnowo 
Podgórne zaprezentują dwa utwory.

– Postanowiliśmy, aby Festiwal w pałacowym klimacie co 
roku związany był z innym artystą. Tym razem królować będą 
piosenki z repertuaru Krzysztofa Krawczyka w zupełnie no-
wych aranżacjach, przygotowanych specjalnie na tę okazję – 
komentuje Monika Rutkowska, Dyrektor Pałacu Jankowice.

Udział w wydarzeniu mogą wziąć soliści z całej Polski, któ-
rzy mają 15 lat i więcej. Warunkiem uczestnictwa jest wysła-
nie elektronicznej karty zgłoszenia wraz z nagraniem jednej 
piosenki w języku polskim, bądź angielskim w terminie do  
4 lipca 2021 r. Po przesłuchaniu nagrań nadesłanych w eli-
minacjach festiwalowych, komisja konkursowa zakwalifikuje 
uczestników, którzy wezmą udział w Ogólnopolskim Festiwa-
lu Piosenki Tarnowo Podgórne.

Jest o co walczyć! Najlepsi z najlepszych otrzymają nagrody 
pieniężne, unikatowe statuetki oraz dyplomy, a co najważniej-
sze wystąpią podczas Koncertu Galowego przed mieszkań-
cami Gminy Tarnowo Podgórne. Więcej informacji znaleźć 
można na facobookowej stronie OFP Tarnowo Podgórne. 

~ JZ

Usłyszymy piosenki Krzysztofa Krawczyka

Ostatnie kilkanaście miesięcy było inne niż wszystkie dotychczas – spędzili-
śmy 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 obszarów 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 niesamowita!

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 drugiej edycji naszego wirtualnego Festiwalu Talentów 
i Pasji organizowanego przez Gminę Tarnowo Podgórne oraz Pałac Jankowice. 

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

Swoje zgłoszenia można przesyłać poprzez formularz elektroniczny do dnia  
13 czerwca. Po tym etapie wszystkie przesłane prace zostaną opublikowane na face-
bookowej stronie Festiwal Talentów i Pasji, gdzie do 21 czerwca odbywać się będzie 
głosowanie internatów.  ~ JZ

Podziel się swoją pasją

Ubiegłoroczna Gala transmitowana była w internecie 
i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. 
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W tym roku, ze względu na obostrzenia sanitarne nie 
możemy organizować wydarzeń o charakterze ma-
sowym, a do takich bez wątpienia należą Dni Gmi-

ny. Ale nie zrażamy się i obiecujemy: Dni Gminy 2021 odbędą 

się, ale w zmienionej formule. Na pewno rozciągniemy ob-
chody w czasie i przestrzeni, wykorzystamy miesiące letnie. 
Wszystko po to, by było bezpiecznie! Szczegóły wkrótce.

~ ARz

Kontrole w czasie pandemii
Większość czasu pracy strażników gminnych upływa na 

pomocy Policji w realizacji kontroli przestrzegania kwaran-
tanny i izolacji w związku z COVID 19. W samym kwietniu 
skontrolowaliśmy 1 023 adresów na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne, co przełożyło się na 2 165 kontrolowanych osób. 
Natomiast od początku maja widać zdecydowanie mniejszą 
liczbę adresów do dnia 10 maja – 188 punktów (326 osób 
skontrolowanych). 

Miejsca kontroli zlokalizowane są na terenie całej Gminy 
– dlatego procedura kontrolna wymaga dużego zaangażowa-
nia czasowego. Dodatkowo zdarzają się przypadki, że strażni-
cy przyjeżdżają do osób, którym kwarantanna już się zakoń-
czyła – w takiej sytuacji bardzo prosimy o wyrozumiałość! 
Dane, które stanowią podstawę kontroli, są przekazywane 
nam odgórnie, a my nie mamy możliwości sprawdzenia ich 
aktualności.

Zmienione definicje
19 kwietnia ukazała się w Dzienniku Ustaw ustawa o zmia-

nie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych in-
nych ustaw (wejście w życie 20 maja 2021 r.). Ważniejsze  
zmiany wprowadzono w art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogo-
wym w zakresie wyrażeń słownikowych:

- droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, 
pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, 
łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się 
w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju po-
jazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy 
użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem 
lub pędzenia zwierząt,

- uczestnik ruchu – pieszy, osoba poruszająca się przy uży-
ciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującego, a także 
inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znaj-
dującym się na drodze,

- pieszy – osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i 
niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych 
odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również oso-
bę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, 
motocykl, hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu oso-
bistego, urządzenie wspomagające ruch, wózek dziecięcy, 
podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku in-
walidzkim, a także dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowe-
rem pod opieką osoby dorosłej,

- ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, 
jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego do zmiany kierunku 
lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, pieszego – do 

zatrzymania się, zwolnienia lub przy-
spieszenia kroku, a osobę poruszającą się 
przy użyciu urządzenia wspomagającego 
ruch – do zatrzymania się, zmiany kierun-
ku albo istotnej zmiany prędkości,

- pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania 
się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystoso-
wane, z wyjątkiem urządzenia wspomagającego ruch,

- pojazd silnikowy – pojazd wyposażony w silnik, z wyjąt-
kiem motoroweru, pojazdu szynowego, roweru, wózka rowe-
rowego, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobi-
stego i wózka inwalidzkiego.

Nowe pojęcia – czym jest hulajnoga?
- urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt 

sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby 
w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni,

- hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, 
dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstruk-
cyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kieru-
jącego znajdującego się na tym pojeździe.

Ważne!
Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomaga-

jącego ruch jest obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla 
pieszych lub drogi dla rowerów. Osobę poruszającą się przy 
użyciu urządzenia wspomagającego ruch na drodze dla ro-
werów obowiązuje ruch prawostronny. Wyjątek stanowi stre-
fa zamieszkania, w której osoba poruszająca się przy użyciu 
urządzenia wspomagającego ruch korzysta z całej szerokości 
drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Osoba porusza-
jąca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, ko-
rzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiąza-
na poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, 
zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa 
pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Dokonany zmiany w Kodeksie Wykroczeń poprzez doda-
nie art. 86a w brzmieniu: „Kto, kierując rowerem, hulajno-
gą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo 
poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch 
na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z pręd-
kością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierw-
szeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze naga-
ny”.

~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Dni Gminy tak, ale inaczej

Straż Gminna informuje!
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Na terenie naszej Gminy funkcjonują 4 punkty szcze-
pień:

·  Centrum Medyczne MED-LUX, ul. Rynkowa 63, Prze-
źmierowo, formularz zgłoszeniowy na med-lux.pl lub tel. 
61 8163 900,

·  Poradnia Specjalistyczna BO.Medica, ul. Rynkowa 18, 
Przeźmierowo, mail zdrowie@bomedica.com.pl lub SMS 
782 108 108,

·  Punkt szczepień MEDIKOR, Ośrodek Zdrowia, ul. 
Sportowa 1, Tarnowo Podgórne, specjalna zakładka na 
www.medikor.eu, mail szczepieniatarnowo@medikor.eu 
lub tel. 512 987 874,

·  Punkt szczepień PODOLANY, Tarnowskie Termy, za-
pisy wyłącznie telefonicznie pod nr  tel. 664 536 225, od 
poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00.

Przypominamy, że przed szczepieniem trzeba wypełnić 
formularz wstępnego wywiadu, który otrzymamy w punkcie 
szczepień. Dla usprawnienia procedury warto go wcześniej 
pobrać z internetu i z już wypełnionym przyjść na szczepienie 
(formularz jest dostępny m.in. na gminnej stronie internetowej 
www.tarnowo-podgorne.pl). W przypadku szczepień nie obo-
wiązuje rejonizacja).

Od kwietnia, na parkingu w Tarnowskich Termach, działa 
Punkt Pobrań Wymazów genXone. Tu wykonywane są te-

Z zachowaniem reżimu sanitarnego, powracają do szkół najstarsi uczniowie. Nauka będzie odbywać się w systemie hybry-
dowym, to znaczy, że na zmianę jedna część klas będzie się uczyć stacjonarnie, a druga – zdalnie. Rodziców i opiekunów 
prosimy o śledzenie informacji przekazywanych przez dyrekcje i wychowawców poprzez dzienniki elektroniczne. 

Na szczepienie! 

sty w kierunku COVID-19 na zlecenie Narodowego Funduszu 
Zdrowia i komercyjnie.

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnego 
transportu na szczepienie. Osobom, które mają wyznaczony 
termin szczepienia a mają problemy z poruszaniem się, Gmina 
organizuje bezpłatny transport – w tej sprawie prosimy o kon-
takt ze specjalną gminną infolinią pod nr tel. 508 559 467 (nu-
mer czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. pon. 8.30-
18.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00)

~ ARz

Uczniowie wracają do szkół

Przypominamy, że w naszej Gminie działa Spółdzielnia 
Socjalna TAROKA, powołana przez trzy gminy: Tarno-
wo Podgórne, Rokietnicę i Kaźmierz (nazwa spółdziel-

ni pochodzi od pierwszych sylab z nazw gmin założycieli). 
TAROKA świadczy usługi z zakresu zakładania trawników, 

koszenia, wertykulacji i areacji, odchwaszczania, cięcia drzew 
i krzewów, nawożenia i ochrony roślin oraz mycia kostki bru-
kowej. W naszej Gminie Spółdzielnia dba o Park 700-lecia  
w Tarnowie Podgórnym. 

Zapraszamy do współpracy z TAROKĄ zarówno fir-
my, jak i osoby prywatne. Potrzebujesz pomocy do swoje-
go ogrodu? Skontaktuj się pod numerem telefonu tel. 609 
40 59 69, bądź mailowo spoldzielnia.taroka@gmail.com  
i omów szczegóły. 

~ ARz

Na piękny ogród – TAROKA!
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Z prac Rady Gminy
Sesja 27 kwietnia

38 Sesja Rady Gminy Tar-
nowo Podgórne odbyła 
się 27 kwietnia. Na de-

cyzję radnych oczekiwało 20 pro-
jektów uchwał.

 Bez wątpienia najważniejszy-
mi z nich były te, dotyczące zmian 
w uchwale budżetowej na 2021 
i Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej. Zmodyfikowano plan docho-
dów i wydatków zgodnie z po-
trzebami zjawisk, zachodzących 
w dziedzinie finansów publicz-
nych w obszarze działania nasze-
go samorządu. Ciągłe dostoso-
wywanie planu, jakim jest budżet 
gminy, do realiów w tym zakresie, 
jest obowiązkiem obu organów 
Gminy.

Kolejna z uchwał nosiła już cha-
rakter zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
i dotyczyła terenów położonych 
w Rumianku – działek przy ul. No-
wej, ul. Parkowej i przy ul. Szkol-
nej. Zdecydowana większość 
uchwał dotyczyła spraw z zakre-
su gospodarki nieruchomościami. 
Rada wyraziła zgodę na sprzedaż 
wg procedury w trybie przetargu 
ograniczonego działek położo-
nych w Lusowie (Przylesie), które 
dzierżawcy dzierżawili pod zieleń, 
zakupione tereny nadal temu będą 
służyć. Jedna z działek zostanie 
zbyta bezprzetargowego na popra-
wę warunków zagospodarowania 
przyległej nieruchomości.

Rada przyjęła Gminny Program 
Opieki nad Zbytkami na lata 2021-
2024, który został pozytywnie za-
opiniowany w Poznaniu przez 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Celem 
tego programu jest wzmocnienie 
ochrony i opieki nad material-
ną części dziedzictwa kulturowe-
go oraz poprawa stanu zabytków 
poprzez zahamowanie procesów 
ich degradacji, a w dalszej kolej-
ności poprawa stanu zachowania. 
Ponadto, Gmina chce – poprzez 
kompleksową rewaloryzację za-
bytków – aktywnie zarządzać tym 

zasobem, stanowiącym material-
ne dziedzictwo kulturowe, a po 
wykonaniu analizy funkcjonalnej 
dążyć do adaptacji na cele kultu-
ralne, turystyczne, edukacyjne, re-
kreacyjne i inne cele społeczne. Po 
uprawomocnieniu się tego doku-
mentu znajdzie się on w Biulety-
nie Informacji Publicznej i na stro-
nie internetowej gminy. Zachęcam 
do zapoznania się z tą ciekawą 
lekturą.

 Kolejne dwie uchwały, któ-
re rozpatrzyła Rada, dotyczyły 
maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz zasady usytuowania na te-
renie Gminy Tarnowo Podgórne 
miejsc sprzedaży i podawania na-
pojów alkoholowych. 

Określono sezon kąpielowy na 
rok 2021 na terenie naszej Gmi-
ny na okres od 26 czerwca do 29 
sierpnia.

Rada podjęła decyzję w sprawie 
przejęcia od Powiatu Poznańskie-
go do wykonania zadania zarzą-
dzania publiczną drogą powiato-
wą w zakresie przebudowy pasa 
drogowego drogi powiatowej nr 
2516P (ul. Szamotulska) dla po-
prawy bezpieczeństwa użytkowni-
ków drogi. Budowa lewoskrętów 
z ul. Szamotulskiej w ul. Kaszta-
nową i ul. Platynową oraz budowa 
chodnika poprawią znacznie bez-
pieczeństwo mieszkańców Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Następne zadanie dotyczy dro-
gi powiatowej Wysogotowo-Bato-
rowo w zakresie budowy chodni-
ka przy ul. St. Batorego u zbiegu 
miejscowości Wysogotowo, Prze-
źmierowo i Swadzim. Kolejna 
uchwała dotyczyła udzielenia po-
mocy finansowej Powiatowi Po-
znańskiemu w wysokości 350 000 
zł. Z przeznaczeniem na partycy-
pację w kosztach budowy chod-
nika Zakrzewo – Lusowo: połą-
czenie już istniejącego chodnika 
z DW 307 (Bukowską)

Uchwała, która na dłużej za-
trzymała radnych, dotyczyła nada-

nia nazwy ulicy w Baranowie. 
Z wnioskiem o nadanie nazwy 
wystąpił właściciel działki położo-
nej w Baranowie w związku z roz-
wojem prowadzonej działalności 
gospodarczej i podziałem firmy 
pomiędzy ul. Budowlanych a ulicą 
bez nazwy. Działalność gospodar-
cza firmy to branża samochodowa, 
dlatego zaproponowana nazwa ul. 
Samochodowa. Po wysłuchaniu 
za i przeciw Rada 16 głosami za 
przy 5 wstrzymujących się nadała 
nazwę ul. Samochodowa w Bara-
nowie.

Kolejne trzy uchwały dotyczyły 
petycji:

a) wyrażenia opinii w sprawie 
przeprowadzenia referendum lu-
dowego,

b) poparcia Rządu Tymczaso-
wego Rady Stanu Narodu Polskie-
go Społecznego Komitetu Konsty-
tucyjnego,

c) budowy plaży w Baranowie.
Pierwsze dwie petycje wy-

kraczają poza zakres kompeten-
cji Rady Gminy, która nie może 
wprowadzać zmian ustrojowych 
RP, dlatego nie zasługują one na 
uwzględnienie.

Trzecia z petycji dotyczyła bu-
dowy plaży w Baranowie. Wno-
sząca petycję wskazała w niej, 
że mieszkańcy Gminy Tarnowo 
Podgórne mają utrudniony dostęp 
do linii brzegowej i plaży jeziora 
Kierskiego. Przedstawiła również 
koncepcję funkcjonalno-prze-
strzenną kąpieliska wraz z propo-
zycją lokalizacji. Baranowo po-
łożone jest przy linii brzegowej 
jeziora Kierskiego i wydaje się 
naturalnym miejscem dogodnym 
do ulokowania plaży, szczególnie 
mając na uwadze możliwość par-
kowania i łatwy dojazd. Petycja ta 
została uwzględniona.

Wolne głosy i wnioski zakoń-
czyły XXXVIII sesję Rady Gmi-
ny następna sesja odbędzie się 25 
maja. Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Rady Gminy
~ Krystyna Semba
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Z każdym rokiem przyroda coraz silniej sygnalizuje nam, 
że nadmierne jej eksploatowanie prowadzi do bardzo 
złych zmian w środowisku. Chcąc spowolnić, zatrzy-

mać, a w przyszłości odwrócić negatywne zmiany, które co-
dziennie obserwujemy w otaczającym nas świecie, powin-
niśmy otoczyć ją coraz większą troską i z coraz większym 
poszanowaniem podchodzić do jej zasobów.

W naszej Gminie od lat prowadzimy szereg działań, które 
z pewnością wspierają środowisko. Jako jedni z pierwszych 
w Polsce wprowadziliśmy segregację śmieci i źródła (kilka lat 
wcześniej niż nakazał nam to ustawodawca), wybudowaliśmy 
zbiorniki retencyjne w Baranowie, chroniące Jezioro Kierskie, 
stale inwestujemy w rozwój komunikacji publicznej, wymia-
nę autobusów na niskoemisyjne, rozwój dróg rowerowych, 
dofinansowujemy wymianę pieców na paliwo stałe. Prowa-
dziliśmy również dofinansowanie budowy paneli fotowolta-
icznych. Teraz śladem kilku samorządów, zachęcamy Was do 
zadbania w sposób dostępny dla każdego o jeden z najcenniej-
szych zasobów naszej planety – o wodę.

Już po raz drugi zaprosiliśmy mieszkańców do realizacji in-
stalacji do łapania wód opadowych i następnie do wykorzysty-

wania tego skarbu w ogrodzie, w domu czy w firmie. Do te-
gorocznej edycji konkursu ZŁAP DESZCZ wpłynęło dziesięć 
prac. Komisja konkursowa czuwająca nad organizacją kon-
kursu, głosami internautów ogłosiła listę laureatów. 

Poznajcie zwycięzców
Pierwsze miejsce zajęła Elżbieta Szczepańska z Batorowa, 

która pokazała sposób na wykorzystanie nieużywanego zbior-
nika po nieczystościach, zaadoptowanego do zbiórki wody 
deszczowej rynnami z dachu. Drugie miejsce otrzymał Marcin 
Dęga z Tarnowa Podgórnego, który samodzielnie zainstalował 
instalacje do zbierania deszczówki w swoim ogrodzie. Trze-
cie miejsce na podium zajął Mikołaj Bajer z Tarnowa Podgór-
nego, który jest w trakcie budowy instalacji zbierającej wodę 
deszczową z dachów. Kolejne miejsca w tegorocznej edycji 
konkursu otrzymali: Adam Skiba z Sadów, Katarzyna Paw-
łowska z Baranowa oraz Agata Gumna z Sierosławia. 

Gratulujemy!

~Ewa Jurasz, Przewodnicząca Komisji Ochrony  
Środowiska i Gospodarki

Łapią deszcz najlepiej

Adam Skiba

Agata Gumna Elżbieta Szczepańska

Katarzyna Pawłowska

Marcin Dęga

Mikołaj Bajer



14    | sąsiadka~czytaj |  maj 2021

~ sprawozdanie

Młodzieżowa Rada Gminy pracuje i zaprasza!
Konkurs 
W tym roku Młodzieżowa Rada Gmi-

ny Tarnowo Podgórne podjęła się pro-
jektu na rzecz ochrony środowiska na-
turalnego, którego realizacja w zamyśle 
radnych będzie kontynuowana w przy-
szłych latach. Nasze środowisko z roku 
na rok ulega coraz większej degradacji. 
Na szczęście problem jest coraz częściej 
i szerzej nagłaśniany, przez co sukce-
sywnie zwiększa się świadomość spo-
łeczna w tym temacie. Młodzieżowa 
Rada Gminy stara się promować wśród 
społeczności lokalnej ideę samorząd-
ności, zwłaszcza tej dotyczącej spraw 
związanych z ochroną środowiska na-
turalnego. Pragniemy edukować miesz-
kańców Gminy Tarnowo Podgórne, 
skupiając się przede wszystkim na mło-
dzieży szkolnej. Ale zwracamy się do 
wszystkich mieszkańców naszej Gmi-
ny, ponieważ staramy się dotrzeć z każ-
dej strony do młodych ludzi: poprzez 
dziadków, rodziców, kolegów, koleżan-
ki, a nawet poprzez sąsiada. Wiemy, że 
ekologia to bardzo ważny temat, który 
powinien interesować w szczególności 
młodych ludzi – to oni mają ogromny 
wpływ na naszych najbliższych. 

Pierwszym etapem projektu jest kon-
kurs, w którym skupiamy się na promo-
cji wymiany pieców opalanych węglem. 
Zapewne każdy z nas w sezonie grzew-
czym zwyczajnie boi się wyjść na spa-
cer czy nawet wyrzucić śmieci – właśnie 
ze względu na powietrze zanieczyszczo-
ne poprzez smog, generowany w dużej 
mierze przez przestarzałe, nieekologicz-
ne kotły. Niektórzy nawet nie zdają sobie 
sprawy jak bardzo szkodliwie działają na 
nasz organizm pył PM2,5 oraz PM10. 
Według danych WHO co roku w Pol-
sce ze względu na zanieczyszczenie po-
wietrza umiera 50 tysięcy osób. Naszym 
celem jest zainteresowanie jak najwięk-
szego grona odbiorców tym problemem. 
Wierzymy, że wspólne działania wpły-
ną na naszą świadomość, zachęcając do 
zmian służących zarówno środowisku 
naturalnemu i naszemu zdrowiu. Praca 
na rzecz przyszłych pokoleń i jakości ich 
życia już się rozpoczęła. Będąc w pełni 
świadomym niebezpieczeństw, które nie-
sie za sobą działalność człowieka, jedno-
cześnie znając nowoczesne metody ich 
ograniczania podejmujemy wyzwanie 

stworzenia wśród młodych (i nie tylko) 
ludzi poczucia świadomości i odpowie-
dzialności za nasz wspólny dom. 

Konkurs o tematyce ochrony środowi-
ska naturalnego na terenie naszej Gminy 
ma na celu wzbudzenie zainteresowa-
nia oraz zwrócenie uwagi społeczności 
szkolnej na szkodliwy wpływ ogrzewa-
nia kotłami węglowymi na środowisko. 
Ciekawa forma konkursu, jaką jest wy-
konanie plakatu, będzie nie tylko roz-
rywką dla dzieci, ale możliwością posze-
rzenia wiedzy w tym zakresie (dzieci jak 
i rodziców). Wszelkie szczegółowe in-
formacje znajdują się na gminnej stronie 
internetowej www.tarnowo-podgorne.pl 
oraz na mediach społecznościowych. 

Zachęcamy uczniów szkół podsta-
wowych z naszej Gminy oraz uczniów 
szkół podstawowych zamieszkałych na 
terenie Gminy Tarnowo Podgórne do 
udziału w konkursie “EKOtły”. Prze-
dłużamy czas nadsyłania prac do końca 
maja do godziny 23.59. na mail mrgtp@
tarnowo-podgorne.pl. 

Gala Młode Lwy 
W ubiegłym roku pandemia bardzo nas 

ograniczyła – nie wiedzieliśmy co będzie 
jutro, a co dopiero za miesiąc. Dziś nie 
możemy się doczekać czerwca, kiedy to 
powrócimy do organizacji wielkiego wy-
darzenia, które bardzo nas motywuje do 
działania. Po rocznej przerwie od wszela-
kich wystąpień publicznych, Młodzieżo-
wa Rada Gminy Tarnowo Podgórne przy-
gotowuje trzecią edycję Gali Młode Lwy. 
Pragniemy, aby to wydarzenie zapisało 
się na stałe w kalendarzu gminnych im-
prez. Celem naszego przedsięwzięcia jest 
przede wszystkim pokazanie i wypromo-

wanie wyjątkowo uzdolnionej młodzie-
ży naszej gminy na forum lokalnej spo-
łeczności. Dzięki takim wydarzeniom 
staramy się szerzyć ideę samorządności 
wśród młodzieży szkolnej, a także na-
grodzić osoby z naszego otoczenia, które 
godnie reprezentują Gminę poza jej gra-
nicami - zwłaszcza, że Gala Młode Lwy 
cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem. Mamy jednocześnie świadomość 
ogromnej konkurencji wśród młodych 
mieszkańców naszej Gminy, którzy rok-
rocznie zdobywają wiele nagród związa-
nych ze swoją działalnością nie tylko na 
szczeblu lokalnym, czy regionalnym, ale 
także ogólnokrajowym.

Już dziś zapraszamy do zgłaszania osób 
utalentowanych oraz oddanych dla mło-
dych. W kategoriach „Młody Artysta”, 
„Młody Naukowiec”, „Młody Społecz-
nik”, „Młody Sportowiec” obowiązuje 
przedział wiekowy osób zgłaszanych. 
Jest to 11 - 21 lat, według roku urodze-
nia. W kategorii „Oddany dla Młodych” 
nie obowiązuje przedział wiekowy osób 
zgłaszanych. 

Uwaga, czas do 1 czerwca! 
Zachęcamy do zgłoszenia osób utalen-

towanych po ówczesnym wypełnieniu 
formularza, na którym znajduje się zgoda 
zgłoszonej osoby. Formularz będzie do 
pobrania na stronie Urzędu Gminy oraz 
na stronie Facebook Młodzieżowej Rady. 
Prosimy o dostarczenie zgłoszeń na: 

- adres mailowy Młodzieżowej Rady 
mrgtp@tarnowo-podgorne.pl   

- listownie na adres: Urząd Gminy 
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 
62-080 Tarnowo Podgórne
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Harfistka Zarina Zaradna, 9-letnia mieszkanka naszej 
Gminy, zajęła zdobyła 100 punktów na 100 moż-
liwych i zajęła I miejsce w konkursie muzycznym 

ISCART, który odbył się w kwietniu w Szwajcarii.
Kolejny, niesamowity sukces Zarina odniosła na III Między-

narodowym Konkursie Harfowym GLOWING HARP, który 
odbywał się w Charkowie, na Ukrainie również w kwietniu. 

W kategorii, w której uczestniczyła Zarina, zgłoszono naj-
większą liczbę (51!) uczestników z całego świata: Austrii, Bel-
gii, Białorusi, Bułgarii, Chin, Litwy, Niemiec, Polski, Rosji, 
Rumunii, Ukrainy, a także ze Stanów Zjednoczonych, Wene-
zueli, Węgier i Wielkiej Brytanii. Zarina zajęła I miejsce oraz 
otrzymała nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu 
obowiązkowego „Trzmiel i Konik Polny” – V. Tikhonova. Do 
konkursów w Szwajcarii i Ukrainie Zarinę przygotowywała dr 
Anna Sikorzak-Olek. 

2 maja, z okazji Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Za-
rina występowała w Radiu Łódź. W naszej Gminie Zarina wy-
stąpi 16 czerwca o godz. 18.00 w Centrum Kultury Przeźmie-

Również w tym roku chcemy pojechać do Palmir, by na 
tamtejszym Cmentarzu-Mauzoleum złożyć kwiaty na 
symbolicznym grobie Agnieszki Dowbor Muśnickiej, 

oddając hołd poległym w obronie Ojczyzny. Wyjazd, który or-
ganizuje Gmina wspólnie z Towarzystwem Pamięci Generała 
Józefa Dowbora Muśnickiego, zaplanowaliśmy na 22 czerw-
ca. Oczywiście dostosujemy się do obowiązujących wówczas 
zasad i obostrzeń. 

Tradycyjnie wyjazdowi towarzyszy eskorta motocyklowa, 
którą prowadzi Wójt Tadeusz Czajka. Przejazd grupy motocy-
klistów zawsze robi niesamowite wrażenie. Wszystkich chęt-
nych do przyłączenia się do eskorty prosimy o kontakt z Biu-
rem Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Gminy – tel. 
61 8959 263.

~ ARz

Podwójny sukces 
Zariny

rowo podczas gali finałowej „MŁODE LWY”, organizowanej 
przez Młodzieżową Radę Gminy Tarnowo Podgórne.

Wszystkie powyższe występy Zariny można zobaczyć na 
YouTube.

~ Piotr Zaradny

Palmiry – 22 czerwca

Każdego roku wyjazdowi do Palmir towarzyszy gminna eskorta moto-
cyklowa. 

- bezpośrednio do Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym bądź w Filii 
Urzędu w Przeźmierowie 

W związku z dynamicznie zmieniają-
cą się sytuacją związaną z pandemią nie 
mamy pewności, czy Gala Młode Lwy 
będzie mogła odbyć się z udziałem pu-
bliczności, dlatego śledźcie nasz Facebo-
ok i rezerwujcie termin na 16 czerwca – 
tegoroczna gala… to będzie widowisko! 
Artyści, którzy pierwszy raz ukażą się 
na scenie GOK Sezam, efekty świetlne, 

oprawa… Pozostawimy niezapomniane 
wrażenia!

Formularz 
W minionym miesiącu Młodzieżowa 

Rada Gminy Tarnowo Podgórne przepro-
wadziła wśród mieszkańców formularz. 
Miał on na celu zweryfikować potrzeby 
młodzieży szkolnej. W ankiecie znajdo-
wało się aż piętnaście pytań, które głów-
nie dotyczyły zagospodarowania miejsca 
dla młodych. Jesteśmy bardzo usatysfak-
cjonowani z liczby wypełnionych formu-

larzy. Jest to dla nas bardzo ważne, po-
nieważ dzięki temu nawiązujemy pewną 
więź z mieszkańcami, dla których dzia-
łamy. Pojawiło się wiele pytań, uwag, 
spostrzeżeń, na które postaramy się od-
powiedzieć. Po głębszej analizie for-
mularzu przez członków Młodzieżowej 
Rady zamieścimy informację o dalszym 
działaniu na mediach społecznościo-
wych. Zachęcamy Państwa do śledzenia 
naszych mediów społecznościowych!

~ Młodzieżowa Rada Gminy
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Terminy realizacji Programu rządowego: lata 2018-2029. Podpisywanie umów do 31.12.2027 r. 
Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Na co?
• wymiana, zakup, montaż źródła ciepła,
• instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
• mikroinstalacja fotowoltaiczna,
• ocieplenie przegród budowlanych,
• stolarka okienna i drzwiowa,
• dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Jak składać wniosek?
1. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:

• poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta, dostępną na stronie internetowej właściwego 
WFOŚiGW lub

• poprzez serwis „gov.pl” – posiadając profil zaufany.
2. Wnioski w wersji papierowej składane w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej oraz gminach, które zawarły porozumienie z WFOŚiGW, także w Gminie Tarnowo Podgórne.

Bankowe wsparcie w realizacji Programu „Czyste powietrze”
• pożyczka bankowa,
• kredyt bankowy.

Udział Gminy w realizacji Programu
• przyjmowanie wniosków o dofinansowanie,
• wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania w Programie,
• udzielanie pożyczek osobom uprawnionym do zwiększonego dofinansowania (ze środków otrzymanych 

z pożyczek udzielanych im przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej),
• udzielanie informacji o Programie,
• identyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami,
• wsparcie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie,
• przekazywanie do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców 

w Gminie, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia w Gminie,
• pomoc Wnioskodawcom przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania i kompletowaniu załączników.

Termomodernizacyjna ulga podatkowa
• do 53 tys. zł ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu PIT,
• dotację w ramach Programu „Czyste powietrze” można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podat-

kową (korzyści uzyskane przez beneficjenta wzajemnie się uzupełniają).

Przydatne narzędzia
1. Listy urządzeń zgodnych z Programem:
czyste-urzadzenia.ios.edu.pl
lista urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe, gazowe i wykorzystujących OZE (kolektory słoneczne, panele 
fotowoltaiczne, pompy ciepła)
lista-zum.ios.edu.pl
rozbudowana lista z dodatkowymi elementami: materiały izolacyjne, stolarka okienna i drzwiowa

2. Kalkulatory:
kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl
pomaga wyliczyć grubość izolacji termicznej domu przy ociepleniu wybranych przegród budowlanych oddzie-
lających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych
czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji
ułatwia wyliczenie kwoty dotacji na planowane przedsięwzięcie

nabór wniosków w trybie ciągłym



18    | sąsiadka~czytaj |  maj 2021

~ ekologia

Pomimo obostrzeń związanych z pandemią planujemy 
w maju i czerwcu wiosenną nieodpłatną zbiórkę odpa-
dów problemowych, wytworzonych w gospodarstwach 

domowych. Akcja zostanie przeprowadzona zgodnie z przed-
stawionym poniżej harmonogramem na terenie Gminy. 

Podczas przekazywania odpadów zachowujemy rygory sa-
nitarne. Ponadto każda osoba przekazująca odpady do mobil-
nego PSZOK ma obowiązek przekazać je „do rąk własnych” 
przybyłemu operatorowi w wyznaczonym miejscu i o wy-
znaczonej godzinie. Zabrania się pozostawiania w miejscach 
zbiórki przywiezionych wcześniej odpadów problemowych ze 
względu na niebezpieczeństwo oddziaływania na zdrowie lu-
dzi oraz środowisko. Miejsca zbiórki zostaną objęte monito-
ringiem.

Odpady problemowe to na przykład:
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, np. suszar-

ki, żelazka, telefony, komputery, radioodbiorniki, kalkulatory 
itp., 

- baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe i inne,
- przeterminowane leki, lampy fluorescencyjne, termometry 

i inne odpady zawierające rtęć, 
- resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach, 
- zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne 

w opakowaniach, filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki.
Uwaga: podczas tej zbiórki nie będą przyjmowane odpady 

wielkogabarytowe (np. telewizory i monitory powyżej 21 cali, 
lodówki, zamrażarki, pralki, meble itp.) – takie odpady należy 
przekazywać wyłącznie podczas zbiórek odpadów wielkoga-
barytowych lub bezpośrednio do PSZOK.

22 maja: 
Baranowo 
-  od 9.00 do 9.15 – ul. Budowlanych, parking naprzeciw Re-

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

Akademii Rolniczej

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

29 maja:
Kokoszczyn od 9.00 do 9.15 – przy świetlicy wiejskiej

Góra od 9.25 do 9.40 – przy świetlicy wiejskiej

Tarnowo Podgórne 
- od 9.50 do 10.05 – Zielony Gród, ul. Sasankowa
-  od 10.10 do 10.25 – teren przy targowisku naprzeciw pa-

wilonu handlowego
- od 10.30 do 10.45 – ul. Rokietnicka, przy bazie TPBUS
- od 10.50 do 11.05 – ul. Owocowa, parking przy blokach

Rumianek od 11.15 do 11.30 – ul. Szkolna, teren przy daw-
nej świetlicy wiejskiej

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

Jankowice 
- od 12.25 do 12.40 – przy świetlicy wiejskiej
-  od 12.45 do 13.00 – Edmundowo, ul. Edmundowska przy 

ul. Leśnej

Lusówko 
- od 13.10 do 13.45 – teren przy blokach ul. Dopiewska 

Lusowo 
- od 13.55 do 14.10 – parking przy kościele
- od 14.15 do 14.30 – ul. Wierzbowa przy ul. Skośnej
- od 14.35 do 14.50 – ul. Nowa. przy domu sołtysa
- od 14.55 do 15.10 – Przylesie, ul. Przylesie 

5 czerwca
Sierosław 
- od 9.00 do 9.15 – ul. Kasztanowa, przy domu sołtysa
- od 9.20 do 9.35 –ul. Bukowska, parking przy ul. Leśnej

Wysogotowo 
- od 9.45 do 10.00 – przy świetlicy wiejskiej
- od 10.05 do 10.20 – ul. Wierzbowa przy ul. Zbożowej

Przeźmierowo 
- od 10.30 do 10.45 - ul. Rynkowa przy ul. Lotniczej
- od 10.50 do 11.05 - ul. Wysogotowska przy ul. Kościelnej
-  od 11.10 do 11.25 - ul. Rynkowa a ul. Kościelna, teren za 

Pasażem
- od 11.30 do 12.05 - parking ul. Dolina a ul. Leśna

Batorowo 
- od 12.15 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej

Sady 
- od 12.40 do 13.05 – przy świetlicy wiejskiej
- od 13.10 do 13.35 – ul. Szkolna przy ul. Jagodowej

Swadzim – od 13.45 do 14.00 – przy świetlicy wiejskiej
Gł. specjalista ds. ochrony środowiska 

~ Marek Ratajczak

Nieodpłatna zbiórka odpadów problemowych  
 – Mobilny PSZOK

Bezpłatna sterylizacja, kastracja i czipowanie zwierząt

Informujemy, że nadal istnieje możliwość bezpłatnej kastracji/sterylizacji i czipowania zwierząt w naszej Gminie. Właścicieli 
prosimy o kontakt z Wydziałem Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska pod numerem tel. 61 1023 012.

Ważne: przy rejestracji należy podać numer Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne.
~ WIKOŚ
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W drugiej połowie czerwca nasza Gmina organizuje 
nieodpłatną objazdową zbiórkę opakowań po środ-
kach ochrony roślin. 

Ponieważ zaobserwowaliśmy coraz więcej nieprawidło-
wości w przekazywaniu takich opakowań postanowiliśmy 
wprowadzić nowe, bardziej przejrzyste zasady odbioru. Oso-
ba posiadająca większą ilość odpadów (powyżej 50 kg) zobo-
wiązana jest do dostarczenia do Urzędu Gminy do 11 czerwca 
2021 r. pisemnego zgłoszenia, zawierającego następujące in-
formacje:

·  ilość zakupionych środków ochrony roślin w bieżącym 
roku,

· ilość wytworzonych odpadów,
· rodzaj odpadów,
· miejsce odbioru,
· liczba uprawianych hektarów,
· nr telefonu kontaktowego.
Osoby , które nie wypełnią tego obowiązku w wyznaczo-

nym terminie, nie zostaną uwzględnione w harmonogramie 
odbiorów. Jednocześnie będą one zobowiązane do zagospo-
darowania odpadów na własny koszt. W myśl obowiązujące-
go prawodawstwa, każdy właściciel gospodarstwa rolnego, 
który wykorzystuje środki niebezpieczne oraz środki ochrony 
roślin, jest zobowiązany do ich odpowiedniego zagospodaro-
wania. Wiąże się to z ewidencją, odpowiednim przygotowa-

niem i zabezpieczeniem pustych opakowań. Zgodnie z art. 35 
ust. 4 ustawy o środkach ochrony roślin, należy je przechowy-
wać i utylizować tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia 
ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Prawnie zabronio-
ne jest pozbywanie się opakowań po produktach rolnych jako 
odpadów komunalnych, palenie, zakopywanie ich czy składo-
wanie w sposób dowolny. Warto pamiętać, że opakowania po 
środkach niebezpiecznych nie mogą być ponownie użyte, np. 
do przechowywania innych nietoksycznych środków. Każdy 
z rolników  jest zobowiązany prawnie do odpowiedniej se-
gregacji. Wytwórca tych odpadów powinien zużyte opakowa-
nia po środkach ochrony roślin odpowiednio przygotować do 
zwrotu.  Rolnicy nie tylko muszą odpowiednio przygotować 
i składować opakowania po środkach roślinnych, ale też pro-
wadzić rejestr zgromadzonych odpadów oraz zachować karty 
przekazania odpadów przez okres 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty. Na-
leży jednak pamiętać, że takich dowodów nie będą posiadać 
rolnicy przekazujący opakowania w ramach gminnej zbiór-
ki. Jedynym dokumentem w tym przypadku będzie wymie-
nione wcześniej w artykule zgłoszenie.  Dokumenty te należy 
przedstawić podczas kontroli, przeprowadzonej przez organy 
ochrony środowiska.

Gł. specjalista ds. ochrony środowiska
~ Marek Ratajczak 

Nowe zasady nieodpłatnego odbierania opakowań 
ochrony roślin od rolników

Gmina Tarnowo Podgórne zachęca mieszkańców do 
zmiany na bardziej ekologiczne. – W trosce o środowi-
sko uruchomiliśmy gminne programy na rzecz ochro-

ny środowiska – mówi Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz 
Czajka. – Ale wiemy, jak ważne są drobne zmiany w życiu co-
dziennym, dlatego z okazji Dnia Ziemi przed Urzędem Gminy 
i przed Filią Urzędu w Przeźmierowie rozdawaliśmy materia-
łowe torby na zakupy. 

Przygotowane torby rozeszły się bardzo szybko. Cieszy 
fakt, że można je często zobaczyć w sklepach!

~ ARz

Z taką torbą jesteś eko!

W czerwcu na terenie naszej Gminy planujemy prze-
prowadzić badania opinii publicznej. – Badania 
opinii zlecamy od kilku lat, a ich wyniki są pod-

stawą do podejmowania kolejnych gminnych inicjatyw – 
mówi Wójt Tadeusz Czajka. – W zeszłym roku przez pande-
mię i wprowadzone obostrzenia musieliśmy akcję zawiesić, ale 
w tym roku ankieterzy zapukają do wybranych mieszkań. 

Na zlecenie Gminy badania prowadzi Pracownia Badań 
Opinii Publicznej i Rynku. Przy zastosowaniu odpowiednich 
metod statystycznych zostanie wytypowana reprezentatywna 

grupa mieszkańców tak, aby jej struktura wiekowa, płciowa 
itp. odpowiadała rzeczywistej strukturze Gminy. Ankieterzy 
zwrócą się z prośbą o odpowiedzi na pytania o jakość życia 
w Gminie. W tym roku kilka z nich będzie dotyczyło również 
wpływu pandemii na życie naszej społeczności lokalnej. 

Prosimy o pozytywne przyjęcie ankieterów – Państwa od-
powiedzi pomogą nam poznać opinie mieszkańców na temat 
naszej Gminy!

~ ARz

Zbieramy opinie
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~ podatki

TtPunk
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~ turystyka

„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT) 
przybliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, by zachęcić do mikroturystyki – samodzielnego zwiedza-
nia najbliższej okolicy i poznawania mniej lub bardziej znanych turystycznych perełek okolic Poznania. 

Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na łamach informatorów samorządowych 12 gmin członkowskich 
PLOT, w Naszym Głosie Poznańskim oraz w Prasowej Powiatowej 17.

Drewno to materiał używany 
od tysięcy lat. I choć obiekty 
z tego budulca są podatne na 

działanie pożarów, owadów czy wilgoci, 
to – odpukać w niemalowane! – nadal 
w regionie pozostały liczne drewniane 
zabytki, które warto odwiedzić.

Obiekty drewniane mogą mieć różną 
wielkość i formę – od XVI-wiecznych 
rur wodociągowych, eksponowanych 
w dawnej synagodze w Buku po... repli-
kę żaglowca Krzysztofa Kolumba przy 
Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczy-
kowie. Kilkanaście drewnianych rzeźb 
uatrakcyjniających przestrzeń Arbore-
tum Leśnego w Zielonce stanowi pokło-
sie artystycznych plenerów. Niedaleko, 
przy drodze do Tuczna stoi tajemniczy 
drewniany słup, jeden z najbardziej in-
trygujących obiektów Szlaku Legend 
Puszczy Zielonki. Dotychczas nie udało 
się ustalić, czy była to podstawa figury 
św. Wawrzyńca, słup graniczny czy… 
element posągu Światowida.

Drewniane świątynie
Każda z 12 świątyń, tworzących Szlak 

Kościołów Drewnianych wokół Pusz-
czy Zielonki, wyróżnia się wystrojem, 

wyposażeniem albo historią. W Długiej 
Goślinie uwagę zwraca rzeźba Chrystu-
sa Boleściwego. W ścianę jednego z naj-
starszych drewnianych kościołów regio-
nu w Wierzenicy wbudowano nagrobek 
Augusta Cieszkowskiego z drzwiami 
brązowymi – romantyczną rzeźbą na-
grobną. Wnętrze kościoła w Kicinie 
zdobią kopie obrazów Matki Boskiej 
z Rzymu i Gostynia. W Uzarzewie pod-
czas konserwacji odkryto imponujące 
malowidło w formie baldachimu. Efek-
towne polichromie zdobią również ko-
ściół w Buku, wzniesiony na planie 
krzyża greckiego, oraz strop kościoła 
w Błociszewie (tu autorem jest słynny 
Wacław Taranczewski). Spośród ko-
ściołów szachulcowych w Wielkopolsce 
najstarszą metrykę ma obiekt w pobli-
skiej Mórce, ale najbardziej efektownie 
prezentuje się czarno-biała krata ścian 
w Uzarzewie i Obornikach. Niedawna 
renowacja obornickiej świątyni przy-
niosła sensacyjne odkrycie obrazu „Pięć 
Ran Pana Jezusa”. W Chludowie warto 
zobaczyć obraz Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem, który przetrwał pożar świąty-
ni ponad 300 lat temu. Mniej szczęścia 
miała figura Matki Bożej, która we-
dług legendy przypłynęła do Rogalin-
ka w wodach Warty. Cenną rzeźbę skra-
dziono, a w kościele zastąpiła ją kopia. 
W dziejach Łukowa zapisała się wizyta 
Adama Mickiewicza, który wraz z bra-
tem modlił się na pasterce w tamtejszym 
kościółku.

Martwe drewno tętni życiem
Budynek Ośrodka Edukacji Leśnej 

Łysy Młyn to jedyny w Wielkopolsce 
czynny drewniany młyn wodny. We-
wnątrz znajduje się ekspozycja doty-
cząca martwego drewna ze zdjęciami 
żyjących na nim organizmów. Obok 
młyna wzrok przyciąga drewniana stud-
nia z tradycyjnym żurawiem i gniazdo 
bielika, do którego można wejść. War-
to też wspiąć się na ogromnego drew-
nianego pająka, stojącego przy pobli-
skim parkingu. Typy lasu, tworzące go 
drzewa i owady żyjące w drewnie moż-
na poznać w Muzeum Przyrodniczym 

w Jeziorach. Na wystawie uwagę zwra-
ca tam pień olbrzymiego dębu z ważny-
mi datami zaznaczonymi na słojach.

Stolarski Swarzędz
W powszechnej opinii Swarzędz jest 

kojarzony z meblami. Stolarskie trady-
cje miasta najlepiej poznawać na tra-
sie Swarzędzkiego Szlaku Meblowego, 
która rozpoczyna się przy historycznym 
pawilonie Salonu Meblowego Stolarzy 
Swarzędzkich obok krzesła w rozmiarze 
XXL. Na trasie znalazły się m.in. orygi-
nalne meble miejskie, wykonane przez 
miejscowych rzemieślników. Zwieńcze-
niem szlaku jest ekspozycja Swarzędz-
kiego Centrum Historii i Sztuki z tra-
dycyjnym warsztatem stolarskim oraz 
budowaniem wirtualnych mebli. Swa-
rzędz to także Muzeum Pszczelarstwa 
z kolekcją drewnianych uli i ekspozycją 
na temat bartnictwa.

Pamiątki dawnego letniska
Drewno jest charakterystycznym 

materiałem budowlanym stylu szwaj-
carskiego. Do tego stylu, popularnego 
w dawnych letniskach, nawiązuje ar-
chitektura dworców w Puszczykowie 
i Puszczykówku oraz innych obiektów 
Szlaku Letniska Puszczykowo, na przy-
kład Willi Jadwinówka. Podobne roz-
wiązania zastosowano w dawnym pen-
sjonacie Staszycówka w Ludwikowie, 
gdzie warto obejrzeć oryginalne, drew-
niane leżakownie. Miejscem wypoczyn-
ku o długoletniej historii są również 
Obornickie Łazienki, gdzie do nieistnie-
jących już przebieralni nawiązują dziś 
drewniane pergole. W podobnym cza-
sie, co Staszycówka, powstało też ka-
syno oficerskie w Biedrusku. Obecnie 
trwa remont, który ma przywrócić daw-
ną świetność tego obiektu z efektowny-
mi drewnianymi zdobieniami i imponu-
jącą salą balową. Poszukując zabytków 
drewnianych warto również zawitać do 
Śremu. Niepozorny budynek przy ulicy 
Zamenhofa mieści kręgielnię parkieto-
wą – jedyny taki obiekt w Polsce. 

~ Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja  

Turystyczna

W tym sęk. Atrakcje z drewna

Kościół w Uzarzewie
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~ tcwp

W ofercie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu 
(PUP Poznań) pojawiła się aktualnie możliwość 
skorzystania z refundacji kosztów wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy, na którym zatrudnio-
ny zostanie skierowany przez PUP bezrobotny bądź osoba 
niepozostająca w zatrudnieniu/niewykonująca innej pracy 
zarobkowej z powodu sprawowania opieki nad niepełno-
sprawnym członkiem rodziny. Pomoc udzielana jest przed-
siębiorcom, którzy utworzą stanowiska pracy przede wszyst-
kim dla osób bezrobotnych, znajdujących się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy. 

Kogo możemy zaliczyć do tej grupy? W regulaminie na-
boru wniosków wymienione zostały m.in. osoby: długo-
trwale bezrobotne, bezrobotni posiadający co najmniej jed-
no dziecko do 6 roku życia oraz osoby do 30 roku życia i po 
50 roku życia.  Ważnym kryterium wpływającym na decyzję 
o przyznaniu refundacji jest także dotychczasowa działalność 
przedsiębiorcy i jego pozycja na rynku. Ocena wiarygodności 
przedsiębiorców wpływa bowiem na prawdopodobną możli-
wość utrzymania stanowisk utworzonych w ramach wsparcia. 
Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków 
przeznaczonych na ten cel. Pracodawca otrzymywać będzie 
wspomniane wsparcie przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia 
zatrudnienia pracownika.

Na jakie wsparcie można liczyć? 
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stano-

wiska pracy równa się kwocie nie wyższej niż 6-krotność 
przeciętnego wynagrodzenia

Kto może otrzymać refundację?
Refundację może otrzymać podmiot prowadzący działal-

ność gospodarczą, w tym: żłobek lub klub dziecięcy lub nie-
publiczne przedszkole i szkołę oraz  osoba fizyczna, osoba 
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobo-
wości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na teryto-
rium RP, zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, 
w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w peł-
nym wymiarze czasu pracy. 

Pracodawca, który otrzyma refundację, ma obowiązek 
zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowi-
sku pracy, przez okres co najmniej 24 miesięcy, pracownika 
w pełnym wymiarze czasu pracy.  Utrzymanie przez okres 
wspomnianych 24 miesięcy stanowisk pracy jest warunkiem 
niezbędnym do prawidłowego rozliczenia wsparcia.  

Co ważne! Wnioski wraz z kompletem załączników, nie-
zbędnych do jego oceny, przyjmowane są wyłącznie w for-
mie elektronicznej.  Dokumenty te można złożyć przez stro-
nę praca.gov.pl bądź przez e-puap. 

W przypadku pytań, zachęcamy do bezpośredniego kontak-
tu z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, pod numerem 
telefonu 61 8345 684.  ~ tcwp

Kolejny już raz przypominamy! Gmina Tarnowo Pod-
górne wspiera lokalnych przedsiębiorców, start-upy 
oraz mieszkańców, planujących rozpocząć pracę na 

własny rachunek,  m.in. poprzez organizację bezpłatnych kon-
sultacji specjalistów – księgowej, doradcy podatkowego oraz 
radcy prawnego. W nadchodzącym czasie, ze względu na sy-
tuację epidemiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo przedsię-
biorców i naszych ekspertów, nie zmieni się sposób świadcze-
nia wsparcia.  

Dyżury księgowe, podatkowe jak i prawne odbywać się 
będą mailowo, od poniedziałku do piątku, w godzinach pra-
cy Urzędu Gminy. Wszelkie pytania, kierowane do ekspertów, 
prosimy przesyłać na adres: kontakt@tarnowo-podgorne.pl 

Dodatkowo, raz w miesiącu, w wyznaczonym terminie 
skorzystać można z konsultacji telefonicznych. W przypad-
ku chęci zasięgnięcia porady drogą telefoniczną, niezbędna 
jest wcześniejsza rejestracja w biurze Tarnowskiego Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości. W tym celu należy wysłać 
zgłoszenie mailowo, na adres: kontakt@tarnowo-podgorne.
pl lub zadzwoń: 61 89 59 242. 

Informacji na temat dyżurów specjalistów udziela Dagma-
ra Orlik.  Szczegółowe informacje, dotyczące konsultacji, do-
stępne są także na stronie internetowej Tarnowskiego Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości (www.tcwp.pl), w zakładce 
„Doradztwo”.  

Doradca podatkowy 
14 czerwca 
W trakcie konsultacji ekspert odpowie na pytania m.in. 

o formalności związane z założeniem firmy, wyborem najko-
rzystniejszej formy opodatkowania, wskazania konsekwencji 
podatkowych zawieranych umów oraz wielu innych zagad-
nień, które pojawiają się przy zakładaniu oraz prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Doradca odpowie także na wszel-
kie pytania dot. Tarcz Antykryzysowych. 

Księgowa
17 maja, 21 czerwca
Księgowa udziela wsparcia w zakresie wyboru formy opo-

datkowania, zmiany formy opodatkowania, obowiązków ewi-
dencyjnych i podatkowych w zakresie podatku dochodowego. 
Dowiesz się także jakie są obowiązki przedsiębiorcy w związ-
ku ze sprzedażą na rzecz osób fizycznych (kasa fiskalna, 
sprzedaż wysyłkowa) oraz w zakresie ubezpieczeń społecz-
nych ZUS, podatku VAT i zatrudnienia pracownika na umowę 
o pracę i umowy cywilnoprawne (zlecenia, o działo) oraz wy-
mogi przy zatrudnianiu obcokrajowców. 

Radca prawny
19 maja,  9 czerwca
Dyżur obejmuje m. in. opiniowanie umów i innych doku-

mentów w obrocie gospodarczym, doradztwo w bieżących 
sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlu oraz z za-
kresie prawa pracy. 

~ Dagmara Orlik, TCWP  

Pracodawco! Złóż wniosek o refundację kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy!

Dyżury ekspertów dedykowane przedsiębiorcom



24    | sąsiadka~czytaj |  maj 2021

~ bezpieczeństwo

Komisariat Policji w Tarnowie 
Podgórnym, Rewir Dzielnico-
wych w Baranowie informu-

je, że została uruchomiona e-usługa 
„Sierżant Pyrek”  www.pyrek.pl

Portal „Sierżanta Pyrka” jest stro-
ną internetową dedykowaną, uczniom, 
rodzicom, nauczycielom oraz pracow-
nikom oświaty. Strona ma charakter 
prewencyjny: nauka poprzez zabawę, 
a jej celem jest przekazywanie treści 
edukacyjnych dotyczących bezpie-
czeństwa. Ponadto zawiera elementy 
rozrywkowe takie jak quizy, gry, mo-
duły do kreacji kartek okolicznościo-
wych.

~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

2 kwietnia, Sierosław, ul. Zakole: nieznany sprawca ukradł materiały budowlane. 
Wartość strat 2 300 zł na szkodę osoby prywatnej. 

6 kwietnia, Przeźmierowo, ul. Rynkowa: nieznany sprawca ukradł elementy wy-
posażenia pojazdu marki Audi na szkodę osoby prywatnej. 

11 kwietnia, Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza (giełda): nieznany sprawca, wy-
korzystując nieuwagę kierowcy podczas rozładunku pojazdu, ukradł saszetkę z pie-
niędzmi. Wartość strat 33 500 zł na szkodę osoby prywatnej. 

12 kwietnia, Baranowo, ul. Szamotulska: nieznany sprawca ukradł elektronarzę-
dzia z terenu budowy domów szeregowych. Wartość strat 7 000 zł na szkodę osoby 
prywatnej. 

14 kwietnia, Przeźmierowo, ul. Wiosny Ludów: nieznany sprawca poprzez wy-
pchnięcie okna w domu jednorodzinnym dokonał kradzieży pieniędzy i biżuterii na 
szkodę osoby prywatnej. 

15 kwietnia, Przeźmierowo, ul. Krańcowa: nieznany sprawca ukradł pojazd mar-
ki Opel Astra na szkodę osoby prywatnej. W wyniku podjętych działań sprawcy zo-
stali zatrzymani. 

Postępowania w powyższych sprawach prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

W wyniku działań Policji tj. KP Tarnowo Podgórne, RD Baranowo i PP Rokietni-
ca w kwietniu 2021 r. zatrzymano na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu 
11 sprawców przestępstw, w tym 2 nietrzeźwych kierowców, oraz 3 osoby poszu-
kiwane. 

~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

Komisariat Policji w Tarnowie 
Podgórnym Rewir Dzielnico-
wych informuje właścicieli do-

mów, mieszkań i zarządców obiektów 
handlowych o właściwym zabezpie-
czeniu przed kradzieżami, włamaniami. 
Dokonanie przeglądów obiektów pod 
kątem prawidłowego działania zabez-
pieczeń, monitoringu. Reagowanie na 
osoby podejrzanie zachowujące się ob-
serwujące posesje czy też obiekty han-
dlowe. 

W przypadku zauważenia podejrza-
nych osób i pojazdów prosimy o nie-
zwłoczne informowanie Komisariatu 
Policji w Tarnowie Podgórnym pod nr 
tel. 47 77 148 60 lub 112.

~ asp.sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

ZDARZENIA W GMINIE  
TARNOWO PODGÓRNE 
KWIECIEŃ 2021

WŁAŚCIWE 
ZABEZPIECZENIE 
DOMÓW, MIESZKAŃ 
I OBIEKTÓW 
HANDLOWYCH

SIERŻANT PYREK
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~ stowarzyszenia

Głęboko wierzymy, że każdy może zdobyć Everest – 
swój Everest… a droga na szczyt zaczyna się w ro-
dzinie.

Fundacja Mój Mount Everest, której początki sięgają 2018 
r. działa na rzecz mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne. 
W ramach projektu Familijna Gmina współfinansowanego ze 
środków Gminy Tarnowo Podgórne od 2019 r. prowadzi Lo-
kalny Klub Rodzinny, umożliwiając bezpłatny dostęp do spe-
cjalistów z zakresu opieki i wychowania, a przede wszystkim 
zachęcając do wzmacniania relacji małżeńskich i rodzinnych 
poprzez wspólne aktywne spędzanie czasu.

Od 2020 r. fundacja prowadzi portal familijnagmina.pl, na 
którym – oprócz artykułów specjalistów skierowanych do ro-
dziców i opiekunów – znaleźć można inspiracje do aktywnego 
spędzania czasu, zarówno w zaciszu domowym, jak i w naj-
bliższej okolicy Gminy Tarnowo Podgórne.

W 2021 r., pomimo tak trudnego dla wszystkich czasu, fun-
dacja postanowiła w sposób wyjątkowy uczcić Międzynaro-
dowy Dzień Rodziny, który przypada 15 maja.

Z tej okazji zaprosiła do współpracy rodzimą firmę – Sadow-
sky Music Group, by wspólnie z kompozytorem i producen-
tem muzycznym Robertem Sadowskim (mieszkańcem Gmi-
ny Tarnowo Podgórne) stworzyć coś wyjątkowego, co mimo 
pandemii będzie mogło zagościć w wielu domach i rodzinach.

Dzięki tej współpracy, w styczniu tego roku powstał wy-
jątkowy utwór „Rodzina jest wszystkim”, którego autorem 
i kompozytorem jest Robert Sadowski.

Zdjęcia do teledysku powstały w naszej pięknej Gminie Tar-
nowo Podgórne. W przedsięwzięcie zaangażowały się licznie 
lokalne rodziny, które również podzielają prawdę, iż relacje 
i postawy kształtowane w rodzinie są nadzieją na lepszy świat.

Rodzina, która działa, jak drużyna, w której „jeden za 
wszystkich, a wszyscy za jednego”, jest „najważniejszym 
miejscem od lat”.

Przyjmując zaproszenie do projektu zgodził się z tym prze-
słaniem również Wójt Tadeusz Czajka, który chętnie wspiera 
inicjatywy prorodzinne realizowane na terenie Gminy Tarno-
wo Podgórne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy 
oraz ich bliskich do wspólnego świętowania Międzynarodo-
wego Dnia Rodziny! Niech słowa piosenki zabrzmią w wie-
lu domach, zbliżając do siebie rodziny – bliższe i dalsze, te 
zamieszkałe na terenie Gminy i te rozsiane po całej Polsce 
i świecie!

Odwiedźcie nasz portal familijnagmina.pl oraz profil na Fa-
cebooku Familijna Gmina już 15 maja, by wspólnie zaśpiewać 
z mieszkanką naszej Gminy Agnieszką Sadowską słowa pio-
senki, które napisał jej mąż – Robert Sadowski.

~ Marta Żak-Jędrzejewska, Izabela Wach 
koordynatorki projektu

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

RODZINA JEST WSZYSTKIM
Jest taka droga, którą każdy zna,
Pod dobry adres prowadzi co dnia.
Dom i rodzina, czy jest większy skarb?
Prawdziwe życie, gdzie nie jesteś sam,
Gdzie jeden za wszystkich,
I wszyscy za jednego,
Gdy dom pełen bliskich,
Żyjemy na całego!
Ze sobą szczęśliwi,
Tu każdy ma się dobrze,
Od lata do zimy,
Jesienią i na wiosnę!...
Rodzina jest wszystkim, co masz,
Najważniejszym miejscem od lat,
Tu przeczekasz burzę, gdy wieje zły wiatr.
Rodzina jest wszystkim, co masz.
Jest nadzieją na lepszy świat,
Zostań dziś na dłużej i odkryj ten skarb!
Serce na dłoni i uśmiech na raz!
Nic nie pokona miłości, niechaj trwa.
Zamykasz oczy i znowu jesteś tam.
Najlepszy adres – na pamięć dobrze znasz,
Gdzie jeden za wszystkich
I wszyscy za jednego,
Gdy dom pełen bliskich,
Żyjemy na całego!
Ze sobą szczęśliwi,
Tu każdy ma się dobrze,
Od lata do zimy,
Jesienią i na wiosnę!...
Rodzina jest wszystkim, co masz,
Najważniejszym miejscem od lat.
Tu przeczekasz burzę, gdy wieje zły wiatr.
Rodzina jest wszystkim, co masz,
Jest nadzieją na lepszy świat,
Zostań dziś na dłużej i odkryj ten skarb…
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Radości i smutki studentów  
III wieku
Może najpierw o smutku. Ulokował się on gdzieś 

w zakamarkach naszych serc i nierozłącznie zwią-
zany jest, z trwającą już ponad rok pandemią. Nie 

da się ukryć, my, stypendyści ZUSu, lubimy życie stadne, któ-
re z wiadomego powodu zostało, nie tylko nam, ograniczone, 
by nie powiedzieć, zabrane. Często odizolowani od najbliższej 
rodziny, przyjaciół i znajomych, oczekujemy ustąpienia cho-
roby, zniesienia obostrzeń i przywrócenia możliwości spotkań 
na wykładach, zajęciach, imprezach integracyjnych, wyjaz-
dach i wycieczkach. Niestety, są wśród nas samotni, zagubie-
ni, zamknięci w swoim smutku.

Poprzez ponure chmury przedzierają się jednak radosne pro-
myki słońca. Należą do nich cotygodniowe, sobotnie spotka-
nia dość licznej grupy nordic walking. Spacer nad brzegiem 
jeziora na trasie Lusowo – Lusówko i z powrotem, zwłaszcza 
teraz, wiosną, dostarcza wielu różnych doznań. Zapach kwit-
nących krzewów, białe płatki kwiatków nad głowami i pod 
stopami, różnych rozmiarów dywaniki kwitnący na fioletowo 
fiołków – bezcenne! Dodatkowo, plusk fal delikatnie uderza-
jących o brzeg, puszące się na tafli wody łabędzie, chowają-
ce się w trzcinach i tataraku dzikie kaczki, stukający w drze-
wo dzięcioł i śpiew szczęśliwych ptaków – to właśnie radość, 
to urok, opiewanego w piosenkach i poezji, najpiękniejszego 
miesiąca, jakim jest MAJ.

Radości podnoszących nas na duchu mamy więcej. Wszy-
scy nasi studenci, którzy wyrazili taką wolę, są zaszczepieni, 
wielu, dwoma dawkami. Zaczyna się coś dziać. Aktualna sy-
tuacja pozwala na łagodzenie obostrzeń. Sukcesywnie będzie-
my wracać do zajęć. Zapraszamy i proponujemy: w soboty na 
plaży w Lusowie o godz. 10 spotyka się grupa nordic walking, 
w środy i piątki w Tarnowie Podgórnym, w godzinach 11.00-
14.00 chwytają za rakiety tenisiści ziemni, grupa miłośników 
fotografowania wyruszyła w plener dokumentując piękno bu-
dzącej się do życia przyrody. W dalszym ciągu, online odby-
wają się: wykłady, joga, j. angielski, język niemiecki i spotka-
nia turystyczne z Bartkiem Łowigusem. Odpowiednia pogoda 
pozwoli na organizowanie większej ilości zajęć na powietrzu. 
O kolejnych będziemy informować na bieżąco.

Jak każdego roku delegacja UTW wzięła udział w obcho-
dach uroczystości obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Po 
uroczystej mszy św. w kościele pod wezwaniem Wszystkich 
Świętych w Tarnowie Podgórnym, złożone zostały kwiaty 
przy pomniku w parku im. Jana Wojkiewicza.

Zarząd postanowił rozpocząć przygotowania do spartakiady 
dla seniorów. Liczymy, że uda się ją przeprowadzić. Być może 
w nieco okrojonym zakresie. Przygotowujemy się również do 
wykładów pod chmurką lub jak kto woli, na trawce w parku 
w Jankowicach. Informujemy, że jeśli sytuacja pandemiczna 
pozwoli, to w ostatnich tygodniach lipca i sierpnia odbędą się 
półkolonie dla seniorów naszej gminy. 

Naszym słuchaczom zaproponowaliśmy ciekawe wyjazdy 
wypoczynkowo- rehabilitacyjne do Pogorzelicy w czerwcu 
i do Ustronia i Jarosławca we wrześniu. Powyższe wyjazdy, 
połączone z zabiegami i trzema posiłkami są adekwatne do 
sytuacji finansowej naszych słuchaczy, którym jednocześnie 
przypominamy o uiszczeniu opłaty semestralnej (100 zł) za 
rok akademicki 2020/2021.

Życzmy sobie zdrowia. Korzystajmy ze sprzyjającej space-
rom pogody. Ruch wzmacnia naszą odporność, a wyjście na 
ogród, do parku czy do lasu dostarcza wielu wrażeń i pozy-
tywnej energii. Dobroczynny wpływ na poprawę odporności 
ma również coś, co nic nie kosztuje – uśmiech.

~ Maria Zgoła
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Dzieje się!
Co roku na łamach dziennika Głosu Wielkopolskiego 

wybierana jest Osobowość Roku w kulturze i nauce, 
biznesie, samorządności oraz w działalności społecz-

nej i charytatywnej. Miniony 2020 rok ze względu na pa-
nującą pandemię był trudny dla nas wszystkich. Wszelkie 
działania w wyżej wymienionych obszarach wymagały dużo 
większego wysiłku, zaangażowania i pomysłowości oraz 
motywacji.

Na terenie Gminy Tarnowo Podgórne nie dało się nie za-
uważyć prężnie działającej Fundacji „Nigdy nie jest za póź-
no”, której założycielką, Prezesem, a przede wszystkim mo-
torem napędowym jest Maja Stępień. 

Założona przez nią Fundacja jest inicjatywą osób wspie-
rających działania na rzecz poprawy komfortu i jakości ży-
cia osób w wieku senioralnym oraz budowania pozytywnych 
międzypokoleniowych relacji z młodzieżą. Zachodzące prze-
miany demograficzne i społeczne w starzejącym się społe-
czeństwie wymagają zaciśnienia więzi między wszystkimi 
pokoleniami. Można by powiedzieć, że świat należy do mło-
dych, ale… przy wsparciu starszych i doświadczonych osób, 
młodzi mogą zdziałać jeszcze więcej. Korzyści są obopólne 
i wszyscy zyskują na tych kontaktach, mogąc się wzajemnie 
wiele od siebie nauczyć. I to mi się podoba w działaniach 
Fundacji „Nigdy nie jest za późno”, która skupia wokół sie-
bie ludzi w różnym wieku, którzy nie boją się wyzwań i są 
otwarci na drugiego człowieka.

Miałam okazję poznać i współpracować z Mają Stępień 
osobiście podczas wizyt jej i wolontariuszy Fundacji „Nigdy 
nie jest za późno” w Domu Seniora, w którym pracowałam. 
Ciepło wspominam chwile, w których nasi podopieczni mo-
gli liczyć na przyjacielskie uściski, spokojne rozmowy czy 
wspólne śpiewy i tańce. W minionym roku pomimo, że nie 
mogliśmy się spotkać osobiście to i tak czuliśmy się zaopie-
kowani.  Pani Maja  z okazji różnych uroczystości osobi-
ście przywoziła mieszkańcom Domu Seniora różne prezenty, 
w tym doniczki,  kwiatki na ogród oraz piękne kartki wyko-
nane przez dzieci z życzeniami, dobrym słowem i otuchą. 
Organizowała dla nas spotkania online oraz mini koncerty 
harfowe i akordeonowe. Zaś piękny Anioł, którym zostali-
śmy obdarowani z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora 
stanął w naszym salonie i stał się symbolem odradzającego 
się życia i do dziś tuli i chroni nas swoimi ramionami.  

Cieszę się, że Kapituła Redakcji Głosu Wielkopolskiego 
doceniała wkład Pani Mai w życie  społeczności lokalnej, 
przyznając nominację do tytułu Osobowość Roku 2020 w ka-
tegorii Działalności społecznej i charytatywnej na terenie po-
wiatu poznańskiego. 

Pamiętam, że kiedy inni załamywali się zastaną sytuacją 
pandemiczną ona powiedziała: Zamiast martwić się o to, cze-
go nie można kontrolować, przenieś energię na to co mo-
żesz stworzyć (Roy T.Bennet). I zrobiła to! Jej wolontariusz-
ki szyły maseczki, które rozwoziła osobiście i rozdawała za 
darmo potrzebującym wolontariuszom, seniorom oraz oso-
bom dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzinom, 
a także Straży Gminnej i Policji. Pomagała samotnym se-
niorom w zakupach, obdarowując ich też dobrym słowem 

i pokrzepiającą rozmową. Nagrywała  filmiki, w których 
podpowiadała m.in. jak sobie poradzić z izolacją w dobie ko-
ronawirusa i spotykała się z seniorami i młodzieżą na Sky-
pie. Dzięki darowiznom, jakie wpłynęły na konto fundacji, 
wraz z psycholożką świadczyła bezpłatną pomoc psychote-
rapeutyczną osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji 
życiowej. Więcej o tym, co wraz z Fundacją „Nigdy nie jest 
za późno” zrobiła w minionym roku, możecie znaleźć w po-
przednich numerach Sąsiadki.

To co od kilku lat robi Pani Maja na rzecz integracji mię-
dzypokoleniowej i przełamywania barier i stereotypów zwią-
zanych z postrzeganiem starości i procesu starzenia jest bar-
dzo potrzebne, a obecna sytuacja pokazała jak bardzo jest to 
ważne. Doceńmy osoby, które w minionym, bardzo trudnym 
dla nas wszystkich 2020 roku, wyróżniały się działalnością 
pełną pasji, zaangażowania i chęci pomagania innym, a także 
tym samym przyczyniły się do walki z pandemią i pokazały, 
że dobro to jedyna rzecz, która się mnoży gdy się ją dzieli. 
W naszym powiecie poznańskim, w Gminie Tarnowo Pod-
górne taką „Osobowością Roku 2020” jest Maja Stępień. 

Dlatego szczerze zachęcam do oddania na nią głosu wy-
syłając SMS o treści PNC.254 na numer 72355 (koszt sms 
2,46 zł z VAT). Szczegóły plebiscytu na stronie Głosu Wiel-
kopolskiego.

~ Agata Mikus
Wolontariuszka Fundacji „Nigdy nie jest za późno”
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Z praktyki dietetyka

Motywacja w odchudzaniu
Pragniesz zmieścić się w ulubioną sukienkę? Ładnie pre-

zentować się na wakacjach w ulubionym stroju kąpie-
lowym? A może chcesz poprawić stan swojego zdrowia 

i poczuć się lepiej w swoim ciele? Do szczęścia brakuje ci za-
ledwie kilku kilogramów mniej? Chcesz zacząć, ale nie wiesz 
jak? Chęci niby są, ale brakuje ci motywacji… Zachęcam Cię 
do przeczytania tego artykułu!

Bardzo często powodem tego, że nie udaje nam się spełnić 
naszego celu jest wymaganie od siebie za dużo. Wyznacza-
ne cele są zbyt wygórowane, trudne do osiągnięcia w krótkim 
okresie czasu; często ponad nasze fizyczne i psychiczne moż-
liwości. Przykładowo zamiast zaplanować, że schudniemy 3 
kg my chcemy schudnąć 10 – oczywiście najlepiej w jak naj-
krótszym czasie. Zamiast powolnej zmiany naszych nawyków 
żywieniowych, jedzenia tego co lubimy ale w zdrowszej for-
mie, szukania tych „lepszych” odpowiedników stwierdzamy, 
że łatwiej będzie jeść tylko otręby albo kurczaka i ryż. Takich 
sytuacji jest wiele! Sprawiają one, że zniechęcamy się bar-
dzo szybko, gdyż oczekujemy od siebie za dużo i nie widzimy 
efektów naszych działań. Musimy zmienić sposób myślenia, 
uświadomić sobie, że odchudzanie jest procesem trwającym 

kilka, kilkanaście miesięcy a czasami i dłużej w zależności od 
tego, ilu kilogramów chcemy się pozbyć. Kluczem do sukcesu 
jest cierpliwość oraz zmiana naszych nawyków – nie na chwi-
lę, lecz na całe życie. Mam dla Ciebie kilka porad, które po-
mogą znaleźć Ci motywację;

-  Postaraj się, aby twoje postanowienie było realne do wy-
konania.

- Określ swój cel, zapisz go i powieść w widocznym miejscu.
- Prowadź dzienniczek i zapisuj swoje postępy.
-  Wybierz dietę, która Ci odpowiada – nie zmuszaj się do je-

dzenia czegoś czego nie lubisz bo jest „dietetyczne”. Jeśli 
nie wiesz jak zbilansować swoje posiłki, aby było smacz-
nie i zdrowo, zgłoś się do dietetyka, a na pewno ułoży plan 
dla ciebie!

-  Nie rezygnuj całkowicie z tego, co lubisz – kochasz cze-
koladę, wino czy chipsy? One również mogą znaleźć się 
w twojej diecie. Oczywiście w rozsądnych ilościach. Pa-
miętaj, wszystko jest dla ludzi!

-  Doceniaj małe postępy – myśl pozytywnie i kochaj swoje 
ciało gdyż każdy krok zbliża Cię do osiągnięcia celu.

-  Włącz do swojej codzienności aktywność fizyczną – spa-
lisz trochę kalorii i przy okazji poczujesz się lepiej. Za-
pewniam Cię, aktywność fizyczna naprawdę potrafi popra-
wić samopoczucie i dać solidnego kopa do działania.

-  Poszukaj osoby która będzie Cię wspierać. Kto wie, może 
złapie od Ciebie trochę motywacji i też postanowi zmienić 
swoje życie na lepsze.

praktykantka Roksana Walkowiak 
dietetyk kliniczny mgr Aleksandra Kotlarz       

kontakt@prozdrawiam.pl, www.prozdrawiam.pl

Jednym z marzeń i głównych celów Stowarzyszenia TAR-
SON jest powołanie do życia w naszej Gminie Zakładu 
Aktywności Zawodowej (ZAZ) – miejsca pracy (eta-

towej) dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach posze-
rzania naszej wiedzy na temat działalności ZAZ, 15 marca 
byliśmy z wizytą w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Go-
leniowie. Jest on jednym z najnowszych i najbardziej innowa-

cyjnych Zakładów Aktywności Zawodowej w Polsce. Otwarty 
został w 2019 r., a obecnie zatrudnia 117 pracowników (oso-
by z niepełnosprawnością) oraz 45 osób personelu. Działa 
w ośmiu branżach: usługi kulinarne – catering (przygotowuje 
dziennie 800 obiadów), usługi pralnicze, myjnia samochodo-
wa, utrzymanie czystości, poligrafia, konfekcjonowanie oraz 
montaż/demontaż, ogrodnictwo na potrzeby własne. Wszyscy 
pracownicy (osoby z niepełnosprawnością) są zatrudnione na 
umowę o pracę. 

ZAZ Goleniów równolegle prowadzi rehabilitację społecz-
ną i zawodową w bardzo szerokim zakresie (fizykoterapia, 
bukieciarstwo, gimnastyka, marsz o kijkach, zespół taneczny 
Zumba, zajęcia ceramiczne, kursy kulinarne, hipoterapia, że-
glarstwo, nauka języka angielskiego, zespół teatralny) zapew-
niając tym samym 1 godzinę dziennie każdemu pracownikowi 
po jego pracy. ZAZ w Goleniowie jest jednostką budżetową. 
Nadzór nad jednostka sprawuje Burmistrz Gminy Goleniów. 

Jesteśmy zaproszeni do dalszych kontaktów i wymiany do-
świadczeń.

~ Kazimierz Szulc 
Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych TARSON

ZAZ – marzenie TARSONA

ZAZ w Goleniowie (fot. K. Szulc)
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Psychologia na co dzień 

ODDYCHAJ mądrze!
Oddech jest pierwszą i ostatnią rzeczą, którą zrobimy na 

tym świecie. Dlaczego więc go nie opanować? 
Powiedział Wim Hof wielokrotny rekordzista Gu-

inessa, który zasłynął przebiegnięciem maratonu po pusty-
ni bez wody i jedzenia, czy też siedzeniem ponad godzinę 
w akwarium wypełnionym lodem, uznając pracę z oddechem 
za jeden z filarów swoich sukcesów. Długowieczne zwierzęta, 
takie jak żółwie czy słonie biorą zaledwie 4-5 oddechów na 
minutę. Techniki oddechowe od tysiącleci są nieodłącznym 
elementem rozwoju duchowego. Wolniejsze, głębsze oddy-
chanie korzystnie wpływa na długość naszego życia.

Energia oddechu jest niezbędna do życia. Tak dalece nie-
zbędna, że jesteśmy w stanie bez niej przetrwać najwyżej kil-
ka minut a i wtedy ryzykujemy uszkodzenie najbardziej wraż-
liwych na brak tlenu komórek mózgu. Doświadczamy tego 
w sposób dramatyczny w trakcie obecnej pandemii. Jeste-
śmy zakładnikami maleńkiego, niewidoczne wirusa atakują-
cego nasz układ oddechowy. To on dyktuje nam sposób ży-
cia, a my musimy się podporządkować niezależnie od tego jak 
bardzo jesteśmy silni, mądrzy czy bogaci. Jeżeli nie będziemy 
się z nim liczyć to pozbawi nas oddechu. Pozbawi nas życia. 
W pandemii problem wagi oddechu demonstruje się ze szcze-
gólną wyrazistością i brutalnością.

Ale na co dzień, choć na ogół rzadko, a nawet wcale o tym 
nie myślimy mądre, świadome oddychanie powinniśmy 
traktować jako życiowy priorytet. Wszystkie organy ciała 
po to by sprawnie działały i nie ulegały uszkodzeniom, mu-
szą być nieustannie i wydajnie wentylowane powietrzem. Nie 
zapominajmy, że to oddech zasila mózg i całą resztę central-
nego układu nerwowego, czyli komputer sterujący wszystki-
mi funkcjami organizmu. To oddech umożliwia pracę naszego 
drugiego generatora energii a zarazem dostarczyciela budulca 
na regenerację zużytych części i płynów – czyli układu po-
karmowego. To oddech zasila pracę niezmordowanej pompy 
hydraulicznego systemu transportowego zwanego układem 
krążenia. To oddech jest głównym dostarczycielem energii 
napędzającej nasze życie psychiczne, czyli: myślenie, od-
czuwanie, emocje, zmysły, świadomość, intuicję. To oddech 
wreszcie jest paliwem naszych duchowych uniesień, przeczuć, 
inspiracji i aspiracji. 

I właśnie dlatego, że jest on tak ważny, oddech jest jedy-
ną funkcją fizjologiczną organizmu, która ma zdublowany 
system sterowania.

Możemy powierzyć oddech całkowicie automatycznemu pi-
lotowi, czyli robić to co większość z nas zazwyczaj robi. Nie 
zwracać uwagi na sposób w jaki oddychamy. Albo sterować 
nim dowolnie i świadomie, oddychać mądrze. Świadomie 
i umiejętnie sterując oddechem możemy bowiem korzystnie 
wpływać na stan naszego ciała i umysłu. Z pomocą świadome-
go oddychania, możemy zmieniać nasze emocje, nasz nastrój, 
hamować gonitwę myśli, odprężać i rozluźniać mięśnie. Po-
śród wielu umiejętności istotnych w radzeniu sobie ze stresem 
oddech gra rolę pierwszorzędną. 

Wystarczy proste ćwiczenie: za każdym razem, gdy złapie 
nas w drodze czerwone światło, lub inna przeszkoda w na-
szym pędzie, odetchnijmy przynajmniej raz głęboko do brzu-
cha a potem zróbmy długi i spokojny wydech przez usta, ukła-
dając wargi jak do gwizdania. Po paru tygodniach regularnego 
ćwiczenia nasza odporność na stres wydatnie wzrośnie.

Kluczem do świadomego, energetyzującego i antystresowe-
go oddychania jest przepona czyli oddychanie brzuszne. Ko-
rzyści z tego płynące to:

1. Więcej energii – oddech generuje ATP, adenozynotri-
fosforan, który jest nośnikiem energii w komórkach żywych, 
a którego nie da się magazynować i trzeba go dostarczać orga-
nizmowi na bieżąco.

2. Głębszy relaks – głębokie oddychanie uruchamia układ 
przywspółczulny odpowiedzialny za relaks i regenerację.

3. Wyższy poziom testosteronu – u mężczyzn oddychanie 
w pozycji leżącej wzmaga produkcję melatoniny, natomiast 
medytacja siedząca stymuluje produkcję testosteronu.

4. Zastopowanie „e-mailowego bezdechu” – kiedy pracu-
jemy przed ekranem, oddech się spłyca. Możemy temu prze-
ciwdziałać, świadomie pogłębiając oddech podczas pracy przy 
komputerze.

5. Łatwiejsze rzucanie palenia – według jednej z teorii pa-
lacze w równym stopniu co od nikotyny uzależnieni są od głę-
bokiego oddychania. Jeśli zatem rzucasz palenie, warto przyj-
rzeć się swojemu oddechowi.

W świadomym oddychaniu należy położyć akcent na wy-
dech, oddychanie przez nos, otworzenie klatki piersiowej. Je-
żeli coś nas szczególnie zirytuje warto się przeciągnąć i ziew-
nąć

Ważna jest też jakość powietrza, którym oddychamy. Naj-
lepiej żeby miało odpowiedni skład i wilgotność oraz dużo 
ujemnych jonów, żeby smakiem i zapachem przypominało po-
wietrze jakim oddychamy w starym lesie po burzy.

Warto pamiętać, że nawet najdłuższa podróż zawsze za-
czyna się od pierwszego kroku, a lepsze życie od pierwsze-
go głębszego wdechu.

 dr Jadwiga Kwiek
 psycholog, psychoterapeuta

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

 moderatorka SPOTKAŃ z KSIĄŻKĄ
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Biblioteka Narodowa podała najnowszy raport o stanie 
czytelnictwa w Polsce. Jak z niego wynika 42% Pola-
ków zadeklarowało, że przeczytało przynajmniej jedną 

książkę w 2020 roku. Oznacza to wzrost o 3% w skali roku. 
Na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia największy wskaź-
nik czytelnictwa był w 2004 r. i wynosił 58%, zaś w 2002 r. 
– 56%. Niezmienna jest liczba tych osób, które czytają inten-
sywnie: 10% deklaruje przeczytanie co najmniej siedmiu ksią-
żek, natomiast 5% deklaruje, że przeczytało powyżej 12 ksią-
żek w ciągu roku. 

A co czytają Polacy? Okazuje się, że najczęściej wybie-
ranym typem książek jest literatura sensacyjno-kryminal-
na (24%) i popularna (20%). Polacy czytają także biografie, 
wspomnienia czy książki historyczne dotyczące XX wieku 
(19%). Literaturę obyczajowo-romansową oraz powieści oby-
czajowe wybierały przede wszystkim kobiety. One też czytają 
częściej niż mężczyźni. Wśród nich jest również grupa osób 
czytających najintensywniej. Natomiast fantastyka dla doro-
słych (fantasy, science fiction i in.) czytana jest dwukrotnie 
częściej przez mężczyzn, zwłaszcza tych w wieku 25-39 lat. 
W raporcie wyodrębniono również dwa typy „literatury wy-
sokoartystycznej”: wydaną przed i po 1918 r. Jak się można 
było spodziewać klasyka czytana jest przede wszystkim przez 
młodzież szkolną w ramach lektur – stanowi to 38% wybo-
rów takich czytelników. Poza tym po tego typu literaturę się-

gają najstarsi czytelnicy, powyżej 70 roku życia. Jeśli chodzi 
o „współczesną literaturę wysokoartystyczną”, to była ona 
skromnie reprezentowana w wyborach czytelniczych Pola-
ków w ubiegłym roku. Wyjątkiem jest dwóch autorów, którzy 
zyskali masową popularność  – Olga Tokarczuk i Szczepan 
Twardoch. 

Czytelnicy zdecydowanie preferują książki papierowe. 
Książki w postaci elektronicznej, czytane z ekranu kompute-
ra, telefonu czy tabletu zadeklarowało zaledwie 5% osób. Ten 
rodzaj czytania jest najpopularniejszy wśród najmłodszych ba-
danych. 

W najnowszym raporcie najpoczytniejszymi autorami, któ-
rzy już drugi rok z rzędu otwierają listę znalazło się dwóch 
polskich autorów – Olga Tokarczuk i Remigiusz Mróz. Na 
uwagę zasługuje fakt, iż Remigiusz Mróz jest bezkonkuren-
cyjnym liderem i już czwarty rok lokuje się w pierwszej piątce 
najpopularniejszych pisarzy. Na kolejnych miejscach znaleźli 
się: Stephen King, Harlan Coben, Adam Mickiewicz, Henryk 
Sienkiewicz, Andrzej Sapkowski, Szczepan Twardoch, E.L. 
James oraz Jo Nesbø na dziesiątej pozycji. 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zapoznać się z twór-
czością ww. autorów i nie tylko, do naszej Biblioteki oraz Fi-
lii, gdzie czeka mnóstwo ciekawych i interesujących pozycji. 

~ A.N.

Czytelnictwo w Polsce
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Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym 
Galeria w Rotundzie - Tarnowo Podgórne, ul. Ogrodowa 14
Centrum Kultury Przeźmierowo 
ul. Ogrodowa 13a

BIURO GOK SEZAM:
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96

INTERNET:
www.goksezam.pl  | facebook.com/goksezam  |  
youtube.com/goksezam

BILETY:
serwis Biletyna.pl

INFORMACJA TELEFONICZNA: 61 895 92 93, 61 895 92 28 
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CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO
12/06 SOBOTA

GODZ. 16.00

5/06

1/06

SOBOTA
GODZ. 18.00

WTOREK
GODZ. 18:00

MAŁA SCENA SEZAMU: Spektakl słowno-muzyczny Wujka Ogórka.
Obowiązują wejściówki (wydawane po 24 maja)

Spektakl słowno-muzyczny Pawła Domagały
Bilety*: 69zł (sprzedaż po 17 maja)
www.biletyna.pl
*Nie obowiązują bilety zakupione na koncert listopadowy

DK W TARNOWIE PODGÓRNYM, DODATKOWO TRANSMISJA NA ŻYWO NA FACEBOOK.COM/GOKSEZAM 
ORAZ YOUTUBE.COM/GOKSEZAM

Jubileusz 15-lecia Mażoretek
Obowiązują wejściówki (wydawane po 4 czerwca)

MA
J

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

*Regulaminy imprez dostępne na www.goksezam.pl

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

SZCZEGÓŁOWY REPERTUAR WKRÓTCE NA WWW.GOKSEZAM.PL

SEANSE ODBĘDĄ SIĘ:
30.05 (NIEDZIELA) GODZ. 15:00 (SEANS DLA DZIECI)
6.06 (NIEDZIELA) GODZ. 15:00 (SEANS DLA DZIECI)
11.06 (PIĄTEK) GODZ. 19:00 (SEANS DLA DOROSŁYCH)

15/05 SOBOTA
GODZ. 10/ 11:30/ 13:00 

„ACH, TE EMOCJE!” - finał projektu Teatr w Każdej Wiosce

FACEBOOK.COM/GOKSEZAM ORAZ YOUTUBE.COM/GOKSEZAM
16/05

NIEDZIELA
GODZ. 10/ 11:30/ 13:00

„ACH, TE EMOCJE!” - finał projektu Teatr w Każdej Wiosce

FACEBOOK.COM/GOKSEZAM ORAZ YOUTUBE.COM/GOKSEZAM
22/05 SOBOTA

GODZ. 10/ 11:30/ 13:00/ 14:30 23/05

NIEDZIELA
GODZ. 10/ 11:30/ 13:00

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO
13/06 NIEDZIELA

GODZ. 20.00

Spektakl na podstawie tekstu Maliny Prześlugi „Wszystko jest dobrze, 
jesteśmy szczęśliwi” – grupa teatralna Novi
Obowiązują wejściówki (wydawane po 4 czerwca)
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O tym, że najlepszym przyjacielem jest pies, mogli prze-
konać się widzowie spektaklu teatru TeatRyle, który 
w kwietniu prezentowany był online w ramach Małej 

Sceny Sezamu. Historia skupiona na postaciach i ich przeży-
ciach, a nie przesadnie na scenografii, świetnie wpasowała się 
w specyfikę internetowych transmisji, które nie powinny roz-
praszać skupionych przez ekranem odbiorców. 

Bez kukiełek, ale w przebraniu i intrygującej aranżacji, 
w kwietniu na scenie Domy Kultury w Tarnowie Podgórnym 
wystąpiła też kompania artystyczna Mozaika. Z pewnością 
spektakl, choć prezentowany online, dodał nieco barw do nie-
zbyt słonecznej ostatnio codzienności.

Jako społeczeństwo jesteśmy zaspokojeni, mamy pod dostatkiem dóbr i rozry-
wek. Nie brakuje nam pozornie niczego i zaczynamy sobie wymyślać problemy, 
które pozornie nas trapią. Zajmujemy się zupełnie nic nieznaczącymi „proble-

mami pierwszego świata”, a gdzieś na świecie dzieją się prawdziwe tragedie. Dla 
nas to tylko obrazki z mediów. O naszym podejściu, tym, czym jest szczęście i wielu 
innych rzeczach opowiadać będzie spektakl teatru Novi na podstawie tekstu Maliny 
Prześlugi „Wszystko jest dobrze, jesteśmy szczęśliwi”.

Po niedawnej premierze, grupa Novi pod kierownictwem Artura Romańskiego po-
nownie stanie na deskach teatralnych. I z pewnością ich występ zapadnie w pamięć. 
Scenografią do spektaklu zajęła się Natalia Krynicka. Muzyczną oprawę na żywo 
uświetni Maciej Kuśnierz.

13 czerwca godz. 20.00 Spektakl na podstawie tekstu Maliny Prześlugi 
„Wszystko jest dobrze, jesteśmy szczęśliwi” – grupa teatralna Novi, bezpłatne 
wejściówki dostępne po 4 czerwca.

Czy naprawdę jest dobrze?

Kolorowo, wesoło, ale i patriotycznie

Ostatnie tygodnie, oprócz dobrej i mądrej zabawy, przy-
pomniały nam również o tym, kim jesteśmy i gdzie żyjemy. 
Z okazji Święta Flagi, na kanałach GOK SEZAM pojawił się 
archiwalny materiał Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Lu-
dowego Modraki, który był w pełni zrealizowany przez dzieci 
z zespołu oraz ich instruktorów. Owocem wspólnej pracy jest 
teledysk, w którym Modraki opowiadają o naszym kraju i jego 
wartościach. Weekend majowy zakończyliśmy koncertem on-
line Lux Antiqua z okazji 3 Maja. Średniowieczne i wczesno-

barokowe utwory przykuły uwagę setek widzów, co nas nie-
zmiernie cieszy. Tego dnia uroczyste obchody pod pomnikiem 
w Tarnowie Podgórnym uświetniła też Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta, prezentując repertuar patriotyczny.

Choć powtarzaliśmy to wielokrotnie – wolelibyśmy się 
z Państwem spotkać osobiście – jesteśmy bardzo szczęśliwi, 
że z taką radością reagujecie na nasze wydarzenia w sieci. 
Wciąż mając nadzieję, na to, że niebawem się spotkamy, za-
chęcamy do śledzenia nas na stronie www.goksezam.pl oraz 
facebook.com/goksezam. 

~ Magdalena Woźniak 
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Mażoretki z Tarnowa Podgórnego to grupa utalento-
wanych dziewczyn, które kochają taniec. Zespół 
istnieje już od końca kwietnia 2006 r., a swój de-

biut miał 14 stycznia 2007 r. podczas koncertu noworocznego. 
Choreografem i kierownikiem zespołu jest od zawsze Gabriela 
Drewniak. Zajęcia prowadzone są z pasją i zaangażowaniem, 
dlatego zespół się powiększa i może się pochwalić rekordo-
wą liczbą uczestniczek – 32 dziewczyn. Dziewczyny zosta-
ły podzielone na trzy grupy wiekowe: seniorki, juniorki oraz 
najmłodsza grupa wiekowa przedszkolaki. 12 czerwca odbę-
dzie się 15-lecie zespołu, na którym dziewczyny zaprezentu-
ją postęp swojej pracy, od wczesnych i nieskomplikowanych 

– A kina też otwierają? – zapytał uczeń po tym, gdy usły-
szał, że wkrótce wróci do szkolnych murów. Otóż odpowia-
damy – KINO SEZAMU POWRACA! Wiele osób spragnio-
nych filmowych seansów wreszcie doczeka się bohaterów na 
wielkim ekranie i dźwięków rozbrzmiewających na całą salę. 
Po tak długim czasie, wciąż trwają rozmowy między kinami, 
a dystrybutorami na temat wypuszczenia w obieg premier. Do 
tej pory branża przyznawało wprost, że nie może sobie pozwo-
lić na straty finansowe, jakie poniosłaby, gdyby po miesiącu 
od wprowadzenia nowego filmu na rynek, została zmuszona 
do wycofania z powodu ponownego zamknięcia kin. Mamy 
jednak nadzieję, że tym razem, oczywiście w pełnym reżimie 

sanitarnym, będziemy cieszyć się wspólnymi seansami na dłu-
żej. Wkrótce pojawią się tytuły proponowanych przez nas se-
ansów. Śledźcie nasz profil na facebooku oraz stronę interne-
tową goksezam.pl.

KINO SEZAMU: 
30 maja (niedziela) godz. 15.00 (seans dla dzieci), 
6 czerwca (niedziela) godz. 15.00 (seans dla dzieci), 
11 czerwca (piątek) godz. 19.00 (seans dla dorosłych)
 ~ MW

Tak długo nie czekaliśmy chyba 
na żadne wydarzenie. Przekłada-
ne z powodu obostrzeń, w końcu 

ma wyznaczoną ostateczną (oby!) datę. 
Na początku czerwca w CK Przeźmie-
rowo będziemy gościć Pawła Domaga-
łę. Aktor i muzyk zabierze nas w senty-
mentalną muzyczną podróż. Usłyszymy 
utwory z płyty „Wracaj”, która idealnie 
wpisuje się w teraźniejszość. To bowiem 
walka o to, co w nas piękne, młodzień-
cza bezczelna odwaga, dzięki której się-
ga się po to, co nasze. To też gra na kra-

wędzi ryzyka, wszak folk i country nie 
mają w Polsce dużego powodzenia. Tu 
jednak nie chodzi o kolejny hit. To trze-
cia już płyta w dorobku duetu Domaga-
ła&Borowiecki. Album promują single 
„Ja tak umiem”, „Popatrz na mnie” oraz 
„Wracaj”. O brzmieniu tych utworów 
będą mogli się przekonać szczęśliwcy, 
którzy dotrą na to wydarzenie. 

Przypominamy, że z powodu obowią-
zujących ograniczeń, w spektaklu bę-
dzie mogła uczestniczyć mniejsza niż 
zawsze liczba osób.  ~ LM

Na dużym ekranie

Wyczekany Paweł Domagała
5 czerwca (so-

bota) godz.18.00 
Spektakl słow-

n o - m u z y c z n y 
Pawła Domaga-
ły*, CK Przeźmierowo, bilety**: 69 zł 
dostępne na www.biletyna.pl (sprzedaż 
od 17 maja)

* W przypadku podtrzymania obostrzeń organiza-
tor zastrzega sobie prawo do odwołania wydarze-
nia
** Nie obowiązują bilety zakupione na koncert li-
stopadowy

Zbliża się 15-lecie Mażoretek

układów do najnowszych i efektownych. Zaprezentują się nie 
tylko w układach zespołowych, ale również w: solówkach, du-
etach, triach czy mini formacjach. 

12 czerwca godz. 16.00, CK Przeźmierowo, Jubileusz 
15-lecia Mażoretek, obowiązują bezpłatne wejściówki (do-
stępne od 4 czerwca)

~ Marianna Czerwińska, Olga Majorczyk
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To chyba jedna z największych inicjatyw naszej okolicy, 
która gromadzi tak wiele osób. „Teatr w Każdej Wio-
sce” to wyjątkowy projekt, który do świata sztuki na 

deskach teatralnych od lat zaprasza dzieci z gminy Tarnowo 
Podgórne. Przed nami 18. Finał. W ciągu czterech dni zoba-
czymy 13 spektakli.  

Od 2001 roku wzięły w nim udział już blisko dwa tysiące 
dzieci. Młodzi aktorzy, skupieni obecnie w trzynastu grupach, 
a każda działa w innej miejscowości, uczestniczą w zajęciach 
z instruktorami, w warsztatach artystycznych, ale też odwie-
dzają teatr. Poznają go od kuchni, ale i  tworzą – niejednokrot-
nie już od momentu wspólnego pisania scenariusza własnych 
spektakli aż po własnoręczne wykonanie scenografii. Od 2001 
roku liczba dzieci uczestniczących w tym projekcie osiągnęła 
prawie 2000. 

Finał jest ich najważniejszym świętem i podsumowaniem 
całorocznej pracy. 

W tym roku osiemnasta edycja, w zmienionej przez pande-
mię formie, jednak EMOCJE takie same! I właśnie „Ach, te 
emocje” – takie jest tegoroczne hasło finału. Na pewno ich nie 
zabraknie.

Zapewne nie będę obiektywna, bo moje dzieci biorą udział 
w tym wydarzeniu i to nie w tej samej miejscowości. 

Zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy tego wyjątkowego 
projektu angażują się podobnie. Instruktorzy umiejętnie wcią-
gają ich w świat teatru, oni zaś współtworzą scenariusz, ko-
stiumy i scenografie, ćwiczą wokal pod okiem profesjonali-
stów, prezentują interesujące spektakle. Uwielbiają swoich 
instruktorów! 

Bardzo żałujemy, że 18. Finał TwKW  odbędzie się tylko 
online. Z teatrami i ich spektaklami obcować będziemy przez 
dwa weekendy 15/16 maja i 22/23 maja. Zapraszamy  na  
transmisję z CK Przeźmierowo na facebook.com/goksezam 
oraz youtube.com/goksezam. 

Za projekt odpowiadały koordynatorki: Grażyna Smoliboc-
ka oraz Jolanta Tepper (do grudnia 2020 roku), choreografią 
zajęła się Beata Bąblińska, scenografią: Agnieszka Gierach, 
natomiast muzyką: Jarek Krawczyk oraz Paweł Rogoża (Lu-
sówko).

~ Agata Klaudel-Berndt

Finał pełen emocji Harmonogram transmisji występów:
15 maja (sobota) 
10.00 Baranowo
Tytuł: Pchła Szachrajka; na podstawie bajki Jana Brze-

chwy, reżyseria: Izabela Buksa 
Skacze tu, skacze tam. Wszędzie psoty czyni. Figle w głowie 

same ma. Czy w końcu dorośnie, czy zrozumie? Zobacz sam!
11.30 Wysogotowo
Tytuł: Królowa Śniegu; na podstawie baśni Hansa Chri-

stiana Andersena, reżyseria: Izabela Buksa
Magiczny, ciekawy, emocjonalny, radosny, smutny, drama-

tyczny, śmieszny, pełen przygód, z morałem – taki jest nasz 
spektakl.

13.00 Ceradz Kościelny
Tytuł: Ja jestem Mikołajkiem!; na motywach powieści 

Mikołajek - Sempé i Goscinny, reżyseria: Alicja Piasecka
Każdy chce grać pierwsze skrzypce, komu tym razem się uda?
16 maja (niedziela)
10.00 Tarnowo Podgórne
Tytuł: Piekło – Niebo;na podstawie sztuki Marii Woj-

tyszko, reżyseria: Anna Dzięcioł
DJ Jola nie potrafi zrozumieć, dlaczego umarła. Jest goto-

wa zrobić wszystko, żeby wrócić na ziemię do swojego sied-
mioletniego synka - przemierza w tym celu całe piekło. Spek-
takl w humorystyczny sposób przedstawia, jak pogodzić się ze 
stratą bliskiej osoby.

11.30 Lusówko
Tytuł: Kieszonkowcy; scenariusz: Ada Rogoża, Szymon 

Bojdo, reżyseria: Ada Rogoża
Kieszonkowcy to opowieść o świecie emocji młodych lu-

dzi zderzonych z pandemią, o szukaniu odpowiedzi w teatrze 
jako przestrzeni spotkania z innymi i samym sobą. Spektakl 
jest efektem poszukiwań uczestników grupy teatralnej w Lu-
sówku.

13.00 Rumianek
Tytuł: Trochę dystansu!; scenariusz i reżyseria: Grze-

gorz Babicz
Wiecie co się stało z Dziamkiem? On jest mega! Wow. To 

nieprawda. Cieszę się, że mogę was gościć. Super! A czy 
wiesz, które miasto jest stolicą Burkina Faso? +1. To jest mak-
symalnie maksymalne. Jestem Armando. Jesteś porąbany! Je-
steś świetnym tancerzem. Jak mogłeś!? Haha. +100. To tylko 
taka zabawa. Wrr... Lubię to! W ten sposób nie dowiemy się co 
stało się z Dziamkiem. Czego słuchasz? Ding dong. Wyluzuj, 
przecież zaprosiłaś nas na zabawę. +1000. Nie Lubię!  

To jest impreza dekady!
22 maja (sobota)
10.00 Przeźmierowo
Tytuł: APKA; na motywach tekstu „Newsical”
(z materiałów Centrum Sztuki Dziecka), reżyseria: Katarzy-

na Grajewska
Opowieść o emocjach młodych ludzi, ich marzeniach, indy-

widualnych zainteresowaniach, a także o wszechogarniającym 
świecie internetu, sieci, która oplata nas wszystkich. Tajemni-
cza Apka wysyła do młodych ekscytujące, ale i niebezpieczne 
„zaproszenia”. Piątka przyjaciół  - uważana przez innych za 
dziwadła i samotników - postanawia dowiedzieć się, co dzieje 
się z zaproszonymi uczniami. I kim tak naprawdę jest APKA?

11.30 Sady
Tytuł: Error; autor: Zespół, reżyseria: Marta Berthold
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka nie mogło za-
braknąć specjalnego wydarzenia dla młodszych miesz-
kańców Gminy. Ten szczególny dzień w roku swoim 

występem uświetni nam Wujek Ogórek, który notabene rów-
nież mieszka w naszej okolicy. Artysta jest animatorem i edu-
katorem wczesnoszkolnym, koncertującym w całym kraju. 
Komponuje i pisze teksty, które pełnią funkcję dydaktyczną, 
jak i pozytywnej rozrywki. Wujek Ogórek twierdzi: aby zro-
zumieć dziecko, trzeba się z nim kumplować, słuchać i roz-
mawiać. Stąd też doskonałe sprzężenie zwrotne na koncertach 
z młodą publicznością. Nagrał 5 albumów z autorskimi pio-
senkami („Piosenki Wujka Ogórka”, ”Bajki Wujka Ogórka”, 
„Kolory Świąt”, „Podróże Wujka Ogórka”, „Wesoły Mrów-
kojad”). Prywatnie –  smakosz zielonej herbaty, fan klocków 
LEGO, jak i jazzu. 

Wujek Ogórek, czyli Przemysław Urbaniak, wystąpi w ra-
mach Małej Sceny Sezamy wraz z Łukaszem Paluchem (ca-
jon) oraz Pawłem Wojciechowskim (bas, banjo, mandoli-
na, dzwonki). Szykuje się naprawdę spora dawka dobrej 
zabawy ze świetną muzyką. 

Spotkanie odbędzie się z udziałem ograniczonej liczebnie 
publiczności. Dla tych, którym nie uda się zdobyć wejściówek 
została zaplanowana transmisja internetowa.

~ Magdalena Woźniak

Na Dzień Dziecka Wujek Ogórek!

1 czerwca godz. 18.00 MAŁA SCENA SEZAMU: Spektakl 
słowno-muzyczny Wujka Ogórka, DK w Tarnowie Podgór-
nym, obowiązują bezpłatne wejściówki dostępne po 24 maja, 
dodatkowo transmisja na żywo na facebook.com/goksezam 
oraz youtube.com/goksezam

W każdym z nas drzemie emocja, która jest najważniejsza. 
Każdy ma swój spokój, radość, gniew i choć tak samo je na-
zywamy, u każdego inaczej wyglądają. Każdy z nas opowiada 
o emocjach na swój własny sposób. Czy mogą one być błęd-
ne?

13.00 Lusowo
Tytuł: Karmelek; autor: Marta Guśniowska, reżyseria 

Mariola Ryl-Krystianowska
Tytułowy Karmelek to piesek mieszkający w najmniejszej 

wiosce na świecie. Razem z nim w gospodarstwie żyją owce, 
które dają wełnę, krowa dająca mleko, kura znosząca jajka 
i kogut będący najlepszym budzikiem dla wszystkich zwierząt 
i gospodarza. Wszyscy coś dają, a co daje Karmelek? Tego do-
wiecie się oglądając nasz spektakl.

14.30 Kokoszczyn
Tytuł: Początek końca; scenariusz i reżyseria: Maciej 

Woźniak
Każda podróż, w którymś momencie się rozpoczyna i ma 

swój finał. Marta, Martyna, Dominika, Lena i Dawid zapre-
zentują świat pełen magii, ale zarazem bardzo nam bliski. To-
warzyszyć nam będą: radość, smutek, strach...

23 maja (niedziela)
10.00 Jankowice
Tytuł: Gacek; na podstawie sztuki Elżbiety Chowaniec, 

reżyseria Weronika Świt
Ciemności nad ciemnościami!
Budzi się Gacek z długimi uszami.
Wnet w podróż wyrusza,
czy to sam chce, czy coś go zmusza?
Na samo dno ciemności schodzi,
tam przygód masa się rodzi.

Choć mały, dużo pojmuje,
księżycowe zagadki rozwiązuje.
Chce ratować rodzinę w potrzebie,
a odnajduje przy tym - siebie.
11.30 Sierosław
Tytuł: Zakurzona Królewna; na podstawie sztuki Piotra 

Rowickiego, reżyseria: Joanna Witczak
Magazyn w teatrze wypełniony jest nie tylko kurzem i ru-

pieciami, ale również... porzuconymi lalkami. Każda lalka ma 
jakiś defekt: Bezzębny Wilk jest prawdziwym utrapieniem sto-
matologów, Zakurzoną Królewnę gryzie w nosie przez swoje 
własne zakurzenie, Smutny Diabeł ma kwaśną minę i wygląda 
tak, jakby się najadł cytryn, z których nie potrafi zrobić lemo-
niady, a Cień jest cieniem i trudno mu zaistnieć. To nie jedyne 
ich problemy - pragną oni występować na scenie i powrócić do 
utraconego życia, ale utknęli w zapomnieniu. Do zatęchłego 
magazynu wpada wiatr zmian, który przywiał Reżysera z kon-
kretną wizją na wykorzystanie lalek, a wizja ta nieco różni się 
od ich oczekiwań... 

Spektakl w zabawny sposób pokazuje, że nasza wartość nie 
ma terminu ważności, a nawet najbardziej zakurzone marzenia 
warto spełniać.  

13.00 Batorowo
Tytuł: Ja mam lalkę; scenariusz i reżyseria: Michał Ko-

korzycki
Maja właśnie dostała lalkę.  Zuzia też chce dostać lalkę. 

Konstruktor tworzy lalki, sprzedawca sprzedaje, a rodzice ku-
pują. I tak to się kręci. I kręciłoby się dalej, gdyby lalkowa ma-
china marzeń uwzględniała emocje wszystkich zainteresowa-
nych. Jednak istota, której nikt nie przyznaje prawa do uczuć, 
też ma swoje pragnienia.
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Emil Malanowski, bo o nim mowa, 
jest mieszkańcem Tarnowa Pod-
górnego, a pisarstwo i literatura 

były w kręgach jego zainteresowań od 
lat. W tym roku ukazała się jego kolejna 
książka – „Wskrzeszenie”. 

Kilka słów o samym autorze
Emil Malanowski urodził się w 1989 

r. w Ostrołęce. Od urodzenia jest oso-
bą niepełnosprawną, poruszającą się 
na wózku, lecz nie przeszkodziło mu to 
w normalnym, a nawet bardzo aktyw-
nym, trybie życia. Od początku uczęsz-
czał do normalnych szkół, wychowując 
się wśród zwykłych dzieci, przez co ni-
gdy nie odczuwał swojej inności i nie 
poczuwał się do przyznawania mu ta-
ryfy ulgowej. Sam jednoznacznie twier-
dzi, że jako osobie niepełnosprawnej, 
wszystkie proste rzeczy osiąga mu się 
ze zdecydowanie większym wysiłkiem 
niż osobie w pełni sprawnej, lecz sa-
tysfakcja z każdego sukcesu jest nieby-
wale większa. Celem jest przekuwanie 
swoich słabości w siłę, która daje coś, 
czego nie mają inni. Przed laty zwią-
zany aktywnie z tańcem towarzyskim, 
gdzie osiągnął tytuł wicemistrza świata 
w tańcach latynoamerykańskich, a obec-
nie członek kadry narodowej w bilard. 
Wielokrotny uczestnik programów akty-
wizujących osoby niepełnosprawne. Ła-
macz stereotypów i osoba silnie dążąca 
do wyznaczonych celów.

Pisarstwo – pasja z wyboru
Postrzeganie świata, prostych rzeczy, 

ludzi i wydarzeń, przez osobę, która już 
na początku życia otrzymała od losu coś 
wyjątkowego, z pewnością różni się od 
myśli przeciętnego człowieka. Stąd po-
wstała pasja do mówienia o tym, co zwy-
kłe, w sposób niezwykły. Dla samego 
autora, pisanie jest formą przekazu tego, 
co ważne dla ludzi, którzy na poważnie 
chcą wejść w świat innego człowieka. 

Stąd też pomysł na beletrystykę. Samo 
opowiedzenie o rzeczach wyjątkowych 
nie jest jeszcze stworzeniem dzieła lite-
rackiego. Z szacunku dla samego czytel-
nika, warto ubrać mądre słowa i przesła-
nia w historię, która odbiorcę wciągnie 
i zaciekawi. Dopiero tak nawiązujemy 
więź, która pozwala nam wejść w rela-
cję czytelnik-autor. W natłoku przeka-
zywanych nam wszystkim informacji, 
zatrzymanie się w wizji autora w powią-
zaniu z dziejącą się historią, jest nieby-
wałym sposobem na wejście w intymny 
świat myśli człowieka, który chce swo-
im odbiorcom powiedzieć coś ważnego. 
W beletrystyce natomiast jest ten dodat-
kowy atut, że każdy wyciągnie dla siebie 
coś innego. Coś, co dla danej osoby jest 
ważne, poruszające i dotyka bezpośred-
nio konkretnego człowieka. W stworzo-
nym świecie, każdy znajdzie miejsce dla 
siebie, a w bohaterach odnajdzie swoje 
cechy, problemy czy też myśli.

„Wskrzeszenie” – kilka słów o sa-
mej książce

Jaką cenę za szczęście musi zapła-
cić młody, naznaczony traumatycznymi 
przeżyciami człowiek? Czy jest w sta-
nie udźwignąć brzemię rodzinnych se-
kretów? „Wskrzeszenie” to powieść 
o losach dwójki młodych ludzi – dzie-
więtnastoletnim Przemku i szesnasto-
letniej Alicji, którzy zostali postawieni 
przed trudnymi wyborami i zmuszeni do 
podejmowania, często moralnie skraj-
nych, decyzji. Czy rodzące się między 
nimi uczucie będzie punktem zwrotnym 
w relacjach z najbliższymi? Czy znaj-
dą w sobie odwagę i wytrwałość, by 
zawalczyć o siebie i o prawdę? Praw-
dę trzymaną w demonicznych szpo-
nach przeszłości, w których pozornie 
nieszczęśliwe zdarzenia otwierają licz-
ne tajemnice. „Wskrzeszenie” to po-
ruszająca opowieść, która uświadamia 

26 maja to ważny i wyjątkowy dzień, w tym dniu ob-
chodzimy Święto Mamy. W podziękowaniu uko-
chanym mamom warto podarować im własnoręcz-

nie stworzone prezenty – osobiste dzieło z głębi serca. Z myślą 
o takiej niespodziance Pałac Jankowice przygotował warsztaty 
tworzenia ozdób ze sznurka i korka!

Zapraszamy 22 maja o godz. 15.00 na nasz kanał na 
YouTube, a 23 maja o godz.13.00 na taras Pałacu. Będzie-
cie mogli dać upust swoim artystycznym talentom i wycza-

rować upominek, który zostanie zapamiętany przez mamę na 
długo. Dołącz do Nas ! 

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 17 
maja pod numerem telefonu: 61 10 10 400 (poniedziałek – pią-
tek w godzinach 7.00 – 22.00, sobota – niedziela w godzinach 
12.00 – 20.00). Procedura uczestnictwa w koncertach oraz 
szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.palacjan-
kowice.pl.

Literackie spotkanie z Emilem Malanowskim

czytelnikowi, że tuż obok bezpiecznego 
i znanego mu świata może istnieć inny – 
bezlitosny świat ludzi krzywdzących dla 
własnych celów tych, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji. Jednocześnie jest to 
jednak historia o potędze miłości – ta-
kiej, którą daje się drugiemu człowieko-
wi bez względu na to, czy samemu jest 
się nią otoczonym, czy też nie. Miłości, 
której dawanie uzdrawia.

Spotkanie autorskie
6 czerwca o 16.00 odbędzie się spo-

tkanie autorskie, w którym sam autor 
opowie o swojej książce. Wydarzenie 
odbędzie się na tarasie Pałacu Jankowi-
ce – wstęp wolny. Będzie to niebywała 
okazja do zapoznania się ze sposobem 
patrzenia na świat przez samego autora, 
jak również na porozmawianie o książce 
i nie tylko. Serdecznie zapraszamy!

Książkę można kupić na stronie inter-
netowej autora na Facebooku – Emil 
Malanowski – strona autorska.

Prezent na dzień mamy – pomysł ci damy !
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Ogromnie się cieszymy na myśl 
o wspólnym świętowaniu Dnia 
Dziecka w Pałacu Jankowi-

ce. Najmłodszych mieszkańców naszej 
Gminy serdecznie zapraszamy na kon-
cert, podczas którego przeniesiemy się 
do muzycznego świata Czarnego Lądu. 

Poznamy tam króla afrykańskich in-
strumentów – bęben djembe oraz tajem-
niczy instrument melodyczny – balafon. 
Posłuchamy ciekawych rytmów oraz 
melodii z tego niezwykłego kontynentu. 
Dowiemy się, jak za pomocą instrumen-
tów można naśladować odgłosy różnych 
zwierząt. Wspólnie nauczymy się także 
afrykańskich rytmów oraz podstawo-
wych kroków tańca afrykańskiego. 

Będziemy słuchać, śpiewać, tupać, 
grać, a przede wszystkim świetnie się 
bawić! To wszystko już 30 maja o go-
dzinie 16.00 na pałacowym tarasie.

Do zobaczenia!

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek od 24 maja pod numerem 
telefonu: 61 10 10 400 (poniedziałek – 
piątek w godzinach 7.00 – 22.00, sobota 
– niedziela w godzinach 12.00 – 20.00). 
Procedura uczestnictwa w koncertach 
oraz szczegółowe informacje dostępne 
na stronie: www.palacjankowice.pl

Z ogromną przyjemnością zapra-
szamy na wystawę malarską prac 
Doroty Matuśkiewicz, która rów-

nież zaśpiewa.
Sama Artystka tak pisze o swojej 

twórczości: – Maluję z potrzeby. Impul-
sami do tworzenia są emocje, uczucia, 
stany ducha wynikające z moich osobi-
stych przeżyć, które sprawiają, że muszę 
wypowiedzieć się poprzez obraz. 

W jej duszy pląsają różne namiętności 
kształtujące się pod wpływem otaczają-
cej, dynamicznej rzeczywistości. W ma-
lowanym obrazie stara się oddać emo-

cje, odczucie stanu, którego choć nie 
nazywa, to dąży do jego przedstawienia. 

Jak sama twierdzi: – Malarstwo po-
winno poruszać, oddziaływać. I tak 
właśnie – w przypadku Doroty Matuś-
kiewicz – rozgrywa się to na poziomie 
emocji i podświadomości. A w odbio-
rze polega na wrażliwości i otwartości 
widza, który jest w stanie znacznie wię-
cej opowiedzieć sobie o jej obrazach niż 
ona sama. 

Serdecznie zapraszamy na wydarze-
nie 12 czerwca o godzinie 16.00 do Sali 
Koncertowej Pałacu Jankowice.

Dorota Matuśkiewicz – z wykształ-
cenia pedagog. Zawodowo kieruje pla-
cówką oświatową. Ma dwóch uroczych 
synów. W wolnym czasie rozwija swo-
je pasje: maluje, śpiewa i tańczy w ze-
spole „Lusowiacy”. Uczy się grać na 
skrzypcach. Malarstwem zajmuje się 
od 2016. Swoje umiejętności malarskie 
rozwija samodzielnie studiując facho-
wą literaturę oraz poprzez uczestnictwo 
w zajęciach organizowanych w Akade-
mii Rysunku w Tarnowie Podgórnym. 
Jej ulubioną techniką jest pastel suchy, 
ale w swoich pracach stosuje również 
akryl i olej. W malarstwie, jak sama 
mówi, znalazła sposób na życie, stało 
się ono dla niej wyzwaniem i oderwa-
niem od szarej rzeczywistości, a także 

sposobem na przekazanie uczuć i wra-
żeń. Swoje prace prezentowała podczas 
swojego pierwszego wernisażu w Domu 
Kultury „Bajka” w Poznaniu.

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek od 31 maja pod numerem 
telefonu: 61 10 10 400 (poniedziałek – 
piątek w godzinach 7.00 – 22.00, sobota 
– niedziela w godzinach 12.00 – 20.00). 
Procedura uczestnictwa w koncertach 
oraz szczegółowe informacje dostępne 
na stronie: www.palacjankowice.pl

Wystawa i spektakl słowno-muzyczny  
Doroty Matuśkiewicz

Świętujemy Dzień Dziecka
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Projekt Erasmus+ – „Tradition is a source of inspiation 
– from region to Europe” („Tradycja jest źródłem inspi-
racji – od regionu do Europy”) wystartował 1 września 

2020 roku w przedszkolu „Mali Odkrywcy”.  Będzie on trwał 
dwa lata. Udział w nim biorą trzy przedszkola. Oprócz nasze-
go, są to placówki z Islandii oraz z Portugalii.

 W ramach współpracy i realizacji projektu Erasmus+ od-
były się w naszym przedszkolu tygodnie tematyczne: „tydzień 
islandzki” (22 – 26 marca) oraz „tydzień portugalski” (19 – 23 
kwietnia). W tym czasie dzieci odbyły wirtualne wycieczki po 
Reykjaviku i Lizbonie. Poznały flagi, herby, ciekawe miejsca 
obu krajów. Wysłuchały hymnów, zatańczyły tańce narodowe 
oraz poznały kilka prostych słówek po portugalsku i islandz-
ku. Wykonały wiele ciekawych prac plastycznych: ptaki – ma-
skonury, koniki islandzkie, koguty, flagi, portugalskie słońce, 
puzzle oraz wiele innych. Przedszkolaki oglądały zdjęcia por-

W przedszkolu Tenisówka Grupa Fioletowa zrealizo-
wała przedszkolny projekt edukacyjny pod tytu-
łem „Tenisówka bez zabawek”. Jego celem było 

rozwijanie kreatywności i pomysłowości dzieci. Przedszkola-
ki przez trzy dni zastąpiły tradycyjne zabawki przedmiotami 
stworzonymi z materiałów wtórnych. 

W trakcie projektu dzieci korzystały z gier dydaktycznych, 
stworzonych samodzielnie, poznały zasady ochrony środowi-
ska i segregowania odpadów.

Najwięcej radości sprawiło dzieciom tworzenie modeli sa-
modzielnie zaprojektowanych, które wykonane zostały z ma-
teriałów wtórnych. Zajęcia pokazały dzieciom w jaki sposób 

W maju Przedszkole „Czarodziej-
ski Zamek” weźmie udział 
w ogólnopolskiej akcji ekologicz-

nej „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. 
Przedszkolaki oraz ich rodzice mogą nie-

odpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny 
lub elektroniczny. Kształtowanie świado-
mości ekologicznej wśród dzieci z „Czaro-
dziejskiego Zamku” jest jednym z naszych 
priorytetów. Od najmłodszych lat uczymy 
przedszkolaki jak dbać o naszą planetę. Dla-
czego „Czarodziejski Zamek” postanowił 
zaangażować się w ten projekt? Główną ideą 
recyklingu jest oczywiście ochrona środowi-
ska. 

Naszym celem jest ograniczenie zużycia su-
rowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości 
odpadów. Na oficjalnej stronie akcji można do-
wiedzieć się, że w ciągu roku w naszym kraju 
wyrzuca się prawie 300 ton zużytego sprzętu. 
Nie wszyscy wiedzą, że materiały z nieużywa-
nych od dawna telefonów można wykorzystać 
do produkcji czajników, plomb dentystycz-
nych, a nawet instrumentów muzycznych. Ze 
starej lodówki można wyprodukować kołpaki 
samochodowe oraz odzyskać freon do napeł-
nienia nowej chłodziarki. 

Dodatkowo motywujące są nagrody, któ-
re można wygrać biorąc udział w akcji m.in. 
sprzęt sportowy dla przedszkolaków.

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Erasmus+  
u „Małych Odkrywców”

Przedszkole Tenisówka w Lusówku,

Tenisówka bez zabawek

tugalskiej i islandzkiej przyrody, poznały tamtejsze zwierzęta. 
Wykonały nawet eksperyment z wulkanem. Poznaliśmy wiele 
ciekawych informacji o naszych krajach partnerskich.

~ Weronika Łopusiewicz

Przedszkole „Czarodziejski Zamek” w Przeźmierowie

Szkole pomagamy i świat oczyszczamy

można wykorzystać materiały wtórne w zabawie, a ich two-
rzenie dawało poczucie sprawstwa „potrafię zrobić to sam”.

Przedszkolaki z zaangażowaniem realizowały proponowane 
zadania, a na ich twarzach można było wyczytać radość i sa-
tysfakcję, podczas wspólnego działania.

~ Małgorzata Góra 
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Koronawirus sprawił, że nie mo-
żemy tak jak dotychczas po-
dróżować, chodzić do szkoły 

i spotykać się z przyjaciółmi. Nie prze-
szkadza to jednak w nawiązywaniu no-
wych znajomości za pomocą Internetu!  
Dzięki programowi eTwinning, klasa 6a 
rozpoczęła współpracę ze szkołą Escola 
Granullarius z Granollers w Hiszpanii.

Na początku roku szkolnego, kie-
dy jeszcze uczniowie zdobywali wie-
dzę w klasie, nakręciliśmy krótki film, 
w którym każdy krótko się przedstawił 
i opowiedział o swoich zainteresowa-
niach. Podobny film stworzyli nasi ró-
wieśnicy z Hiszpanii, dzięki czemu mo-
gliśmy ich zobaczyć, a nawet usłyszeć 
ich głos. 

Opiekunowie dobrali uczestników 
projektu w pary i tak rozpoczęła się pol-
sko-hiszpańska przygoda. Żeby lepiej 
poznać nowych przyjaciół, uczniowie 

Sukces to nie przypadek. To ciężka praca, wytrwałość, nauka, analiza, poświę-
cenie, a przede wszystkim miłość do tego, co robisz.

Niewątpliwym sukcesem są osiągnięcia młodego pasjonata języka niemiec-
kiego - Mateusza Woźniaka - ucznia klasy 8b Szkoły Podstawowej w Baranowie. 

W marcu Mateusz został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckie-
go, a w ostatni weekend kwietnia uzyskał tytuł laureata IV Ogólnopolskiego Kon-
kursu Języka Niemieckiego Lust auf Lesen organizowanego przez Polskie Stowa-
rzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego we współpracy z Instytutem Goethego 
w Warszawie. 

W obu konkursach należało wykazać się znajomością słownictwa z wielu dzie-
dzin, wiedzą o krajach niemieckiego obszaru językowego, umiejętnością czytania 
i słuchania ze zrozumieniem oraz redagowania własnych tekstów, a w finale konkur-
su Lust auf Lesen dodatkowo trzeba było zaprezentować umiejętność prowadzenia 
rozmowy - uzasadniania własnych poglądów i reagowania na informacje przedsta-
wiane przez rozmówcę. Oczywiście cała wypowiedź musiała być płynna i poprawna 
gramatycznie. 

Zarówno w części pisemnej jak i w czasie rozmowy Mateusz zaprezentował wy-
soki poziom kompetencji językowych, dzięki czemu powtórzył swoje osiągnięcie 
z ubiegłego roku szkolnego – ponownie uzyskał tytuł laureata konkursu.

A jaki jest Mateusza przepis na sukces w nauce języka obcego? Mieć jak najczę-
ściej kontakt z językiem, nie bać się rozmawiać, a do tego być po prostu ciekawym 
świata - czytać, przeglądać strony internetowe, oglądać różne programy telewizyjne 
– oczywiście w języku obcym. 

Gratulujemy!
~ BG

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Mój korespondencyjny przyjaciel z Hiszpanii

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Językowe sukcesy Mateusza Woźniaka

pisali tradycyjne listy oraz samodzielnie wykonali kartki świąteczne i urodzinowe. 
Ponieważ w międzyczasie szkoły zostały zamknięte, pisanie odbyło się podczas 
zdalnej lekcji języka angielskiego. Napisane listy oraz kartki uczniowie dostarczyli 
do szkoły w kopertach, skąd wyruszyły w kilkudniową podróż do Hiszpanii. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli kontynuować nasz projekt.

~ Paulina Olesińska i Iwona Stasińska, Opiekunowie projektu
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W lusowskiej podstawówce profilaktyka to bardzo 
ważna sprawa, dlatego w marcu i kwietniu ucznio-
wie wzięli udział w rozmaitych zajęciach profilak-

tycznych. W klasach młodszych były zajęcia o smogu, za-
nieczyszczeniach środowiska, zagrożeniach jakie niesie dym 
tytoniowy i uzależnieniu od nikotyny. Rozważania dotyczy-
ły bezpiecznego i zdrowego stylu życia.  Dzieci uczestniczy-
ły w projektach tj.  „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal 
przy mnie, proszę” oraz „Cukierki”. Był też autorski program 
o zdrowym żywieniu i prawidłowych nawykach żywienio-
wych. Zwieńczenie całości działań stanowił spektakl profi-
laktyczny z kabaretową aurą pt. „Mniam, mniam…” w wyko-
naniu grupy T z Torunia. I choć tym razem w formie online, 
to jak zwykle nie zawiódł widzów swoim poczuciem humoru 
i interesującym ujęciem jakże ważnych tematów. Uczniowie 
z pionu starszego również uczestniczyli w wydarzeniach pro-
filaktycznych. Dla nich przewidziany był spektakl „Strach ma 
wielkie oczy”, którego przesłaniem było poznanie sposobów 
unikania zagrożeń oraz umiejętność asertywnego reagowania.  
Uczniowie najstarszych klas mieli okazję gościć (w formie on-
-line) specjalistę Krakowskiego Centrum Profilaktyki i Eduka-
cji p. Urszulę Sarnecką, która ciekawie i wyczerpująco przed-
stawiła  temat  uzależnień od substancji psychoaktywnych.

W trakcie spotkania prowadząca skierowała uwagę uczniów 
na emocje oraz umiejętność zarządzania nimi – jako „klucz” 
do ochrony przed uzależnieniami. Zajęcia miały charakter in-
teraktywny, więc uczniowie mieli okazję wykonywać ćwicze-
nia, angażować się w dyskusję oraz otrzymać odpowiedzi na 
nurtujące pytania.

Rodzice natomiast mogli skorzystać z udziału w webina-
rium „Zrozumieć nastolatka”. Prelekcję poprowadziła on-line 

Szkoła Podstawowa w Lusowie 

Profilaktyka to podstawa

Paulina Kukorowska-Adamska, psycholog z Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Luboniu.

W imieniu zespołu organizatorów
~ Karolina Bera i Dorota Bukowska 

Podczas zdalnego nauczania uczniowie naszej szkoły po-
dejmują różne ciekawe wyzwania. Jednym z nich był 
projekt History Box, w którym wzięli udział uczniowie 

klasy VIII a. Wykazali się oni niezwykłą kreatywnością i za-

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Projekt History Box

angażowaniem, wykonując prace plastyczne na temat wybra-
nego przez siebie wydarzenia z historii zimnowojennej, które 
umieszczali w niedużym pudełku. Znajdowały się w nich ma-
kiety obrazujące wydarzenia, opisy, ilustracje, fotografie. Re-
zultaty wykonanych prac były imponujące.  

~ A.K.
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W klasie 1d bardzo lubimy pracę metodą projektu. 
Jest to wspaniała okazja do uczenia się współpracy 
w zespole i budowania relacji. Bezcenne jest także 

uczenie się od siebie nawzajem i zaangażowanie pozytywnych 
emocji podczas zgłębiania tajników wiedzy. 

Nie inaczej było tym razem. Wspólnie wybraliśmy temat. 
Pomysł podpowiedziała nam sama natura, bo skoro prawdzi-
wa zima wokół, to postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda 
zima na biegunach Ziemi: w Arktyce i na Antarktydzie. 

Rozpoczęliśmy od podziału na zespoły, które potem przy-
stąpiły do wytężonej pracy. Było wiele pomysłów, twórczych 
poszukiwań, negocjacji, wzajemnych inspiracji…a przy tym 
mnóstwo radości i możliwość zaprezentowania siebie. W efek-
cie powstały niezwykłe plakaty i prezentacje. Wszystkie bar-
dzo ciekawe i niepowtarzalne. 

I chociaż projekt już za nami, wcale nie jest nam smutno, 
bo planujemy już następny… tym razem polecimy w kosmos!

~ Aneta Jezierska

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Na biegunach Ziemi

Za oknem znów wiosna, a w bibliotece ko-
lejny Dzień Książki i Praw Autorskich. 
Z tej okazji bibliotekarki przygotowały 

prezentacje z najpiękniejszymi cytatami o książ-
kach oraz szereg konkursów. Uczniowie, w do-
wolnej technice, tworzyli swój awatar. Piękne 
prace, wyrażające ich osobowość wirtualną, sze-
rokim strumieniem spływały do biblioteki. Rów-
nie interesujące były okładki do opowiadania 
„Mała książka o książce”. Natomiast nauczycie-
le, z okazji Święta Książki, zajęli się poezją, a do-
kładnie „poezją z grzbietów książek”. W ramach 
projektu BOOK SPINE POETRY powstało kilka-
naście oryginalnych wierszy.

W naszej bibliotece nie można się nudzić. 
Uczniowie biorą udział w cotygodniowym „Ran-
kingu bestsellerów nastolatków” oraz większych 
i mniejszych konkursach.

Wiosenna sprzyja kreatywności, którą szczegól-
nie wykazali się uczniowie klasy III d. Po cyklu 
zajęć o sztuce, uczniowie wykonali „Żywe obra-
zy”, przebierając się za postać z ulubionego dzie-
ła. Tak powstały wspaniałe interpretacje: „Damy 
z łasiczką” Leonarda da Vinci czy „Dziewczyny 
z perłą”  Johannesa Vermeera. Dzięki takim zaję-
ciom, każdy uczeń wie, że sztukę można znaleźć 
wszędzie: w tańcu, muzyce, malarstwie, fotogra-
fii, rzeźbie czy literaturze.

~ Joanna Pawłowska

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Zdalnie, ale intensywnie. 
Wiosna w bibliotece i nie tylko…
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W połowie marca uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 1 wzię-
li udział w Ogólnopolskim konkursie chemicznym. Konkurs ALCHE-
MIK przeprowadzany jest we współpracy merytorycznej z warszawskimi 

uczelniami, w której biorą udział szkoły z całego kraju. Uczniowie mieli za zadanie 
w dość krótkim czasie rozwiązać test on line, składający się z pytań zamkniętych 
oraz jednego zadania opisowego, otwartego. 

 Jest nam niezmiernie miło przekazać, że w konkursie ALCHEMIK uczennica kla-
sy 8 LAURA JAŚKOWIAK uzyskała tytuł LAUREATA II MIEJSCA w kraju. Lau-
ra zdobyła 32 punkty na 33 punkty możliwe do zdobycia. Troje uczniów uzyskało 
wyróżnienie w konkursie, natomiast nasza szkoła zajęła II miejsce, uzyskując tytuł 
LAUREATA KRAJOWEGO. 

Nie byłoby takiego sukcesu, gdyby nie zaangażowanie, poświęcenie i doświadcze-
nie Doroty Mizery – nauczycielki chemii z naszej szkoły.

Gratulujemy sukcesów Uczniom i trzymajcie tak dalej!
~sp1tp

W ramach współpracy z „Centrum Edukacji i Spotykań Zamek Trebnitz”, 
w marcu odbyły się Warsztaty Językowo-Kulturoznawcze “Deutschland 
Online” dla uczniów z klasy 6d oraz 6f. Lekcje prowadzone były przez 

wolontariuszki z Niemiec: Johannę Roppelt i Julię Lehnen, które na podstawie przy-
gotowanej prezentacji w ciekawy sposób przybliżyły uczniom zagadnienia dotyczą-
ce geografii i kultury Niemiec. Po zakończeniu prezentacji dzieci mogły sprawdzić 
zdobytą wiedzę, rozwiązując quiz. Celem warsztatów było nie tylko poszerzenie 
wiedzy uczniów na temat kraju naszego zachodniego sąsiada, ale także możliwość 
obcowania z żywym językiem oraz rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu. 
Cieszymy się z przeprowadzonych zajęć i czekamy na kolejne warsztaty.

16 marca odbył się trzeci, ostatni już etap Wojewódzkie-
go Konkursu Matematycznego, organizowanego co 
roku przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. O ile na 

etapie szkolnym wystarcza wiedza i umiejętności objęte podsta-
wą programową realizowaną w ramach lekcji, tak etap rejono-
wy i wojewódzki wymaga już od uczniów zarówno pogłębienia 
jak i znacznego poszerzenia omawianych zagadnień. Zwycię-
stwo w tym prestiżowym konkursie oprócz wielkiej satysfakcji 
otwiera drzwi do wielu elitarnych szkół średnich, zwalnia ucznia 
z pisania egzaminu klas ósmych z matematyki oraz gwarantuje 
uzyskanie celującej oceny końcowo rocznej z tego przedmiotu. 

Tegoroczna edycja konkursu była wyjątkowa ze względów 
organizacyjnych i technicznych. Dwa pierwsze etapy odbywała 
się on line, trzeci organizowany był przy zachowaniu wszelkich 
norm sanitarnych w jednej z poznańskich szkół. Wiele moż-
na by pisać na temat obecnego systemu nauki i pracy szkoły 
oraz aktywności samych uczniów. Jedno jest pewne, nie jest to 

system łatwy, zarówno dla ucznia jak i nauczyciela. Wymaga 
sporo dodatkowej pracy, samozaparcia i wytrwałości. Tym bar-
dziej z dumą możemy przekazać informację, iż jeden z naszych 
uczniów klasy ósmej – Hubert Budny uzyskał tytuł laureata te-
goż konkursu uzyskując 39 na 40 punktów możliwych. Do III 
etapu przystąpiło 70 uczniów z całego województwa wielko-
polskiego. Aby otrzymać tytuł laureata należało osiągnąć 90% 
możliwych punktów do zdobycia. Hubert uzyskał 98%, co dało 
mu miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych uczniów w wo-
jewództwie. To wielki zaszczyt dla naszej szkoły i kolejny lau-
reat którym możemy się pochwalić.

Hubertowi i jego rodzicom, którzy przez cały ten czas wiernie 
go wspierali gratulujemy wyniku. Mamy nadzieję, że to dopie-
ro początek jego sukcesów, czego szczerze mu życzymy i za co 
trzymamy kciuki. Pozostałych uczniów naszej szkoły zachęca-
my do nauki i pójścia w ślady utalentowanego kolegi.

~ Magdalena Polińska     

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

LAUREATKA w Ogólnopolskim  
Konkursie Chemicznym

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Warsztaty językowe Deutschland – Online

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Słodki smak sukcesu
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Przez ostatnie trzy lata nasza szkoła uczestniczyła w pro-
gramie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, którego 
głównym celem jest podniesienie kompetencji ICT na-

uczycieli i uczniów z wielkopolskich szkół. W trakcie trwania 
projektu nauczyciele liceum mieli możliwość doskonalić swo-
je umiejętności informacyjno- komunikacyjne, a także mogli 
wziąć udział w cyklu warsztatów dotyczących metod aktywi-
zujących, motywacji do nauki oraz elementów neurodydak-
tyki. 

W ramach Cyfrowej Wielkopolski uczniowie startowali 
w ligach przedmiotowych. Idea rozgrywek zakładała cyklicz-
ne współzawodnictwo szkół z naszego województwa. Ligi 
obejmowały następujące przedmioty: język angielski, język 
polski, matematyka, fizyka, historia oraz geografia. Ośmio-
osobowe zespoły raz w miesiącu rywalizowały z młodzieżą 
z innych wielkopolskich szkół. Nieodzowne były przygotowa-
nia – spotkania z opiekunem przedmiotowym grupy. W trakcie 
tych spotkań wyłoniły się grupy pasjonatów, którzy zgłębiali 
zagadnienia niejednokrotnie wykraczające poza program li-
ceum. Same rozgrywki to doskonała zabawa – za pomocą na-
rzędzi telekonferencyjnych łączyliśmy się z innymi szkołami 
z naszego regionu. Czuliśmy się jak w teleturnieju.

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Cyfrowe Liceum

Rok szkolny 2019/20 zakłóciła pandemia. Przed szkołami 
zostało postawione wyzwanie – nauczanie online. Było nam ła-
twiej, gdyż nauczyciele liceum – między innymi dzięki uczest-
nictwu w projekcie – zaznajomili się wcześniej z narzędziami 
IT i płynnie przeszliśmy na zdalny tryb. Za udział w Cyfrowej 
Wielkopolsce otrzymaliśmy specjalistyczny zestaw do wide-
okonferencji, a także tablety i laptopy, które mogliśmy wypo-
życzyć uczniom podczas zdalnej nauki. Pandemia nie prze-
rwała też rozgrywek lig przedmiotowych – rywalizowaliśmy 
z domów, a spotkania przygotowawcze odbywały się online.

Co nam dało uczestnictwo w projekcie? Laptopy i tablety 
to cenna rzecz, ale ważniejsze okazały się nasze umiejętności 
pracy z nowymi technologiami. Największą wartością są jed-
nak zintegrowane grupy uczniów – pasjonatów, którzy z pew-
nością osiągną niejeden sukces w przyszłych projektach i kon-
kursach. ~ Michał Kokorzycki
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WGN.6840.28.2019
Na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt 3 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990) 

oraz § 16 i § 17 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 II/17/2014 z dnia 16.12.2014r. 
w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Rumianku

Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza (w tym 23%VAT) Wysokość wadium
Rumianek 111/2 1234 PO1P/00224972/4 160.000,00 zł 8.000,00 zł

Przeznaczenie nie-
ruchomości:

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu jeziora Lusow-
skiego i rzeki Samy oraz terenów ościennych – część Rumianek, uchwalonego uchwałą nr X/71/2003 Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 25.03.2003r., zgodnie z którym działka położona w Rumianku o nr ewid. 111/2 znajduje 
się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem IR1M2.

Opis nieruchomo-
ści:

działka stanowi grunt niezabudowany, częściowo ogrodzony. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowi teren za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz gospodarstwa rolne. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. 
Szkolna, dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. 
Uzbrojenie terenu -  w ul. Szkolnej w zasięgu znajduje się pełne uzbrojenie. 

Informacje dodat-
kowe:

nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe; cena sprzedaży jest opodatkowana podatkiem 23% VAT na podstawie 
art. 2 pkt 33 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 oraz pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004r. (Dz. U. z 2020r., 
poz. 106); zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży 
w formie aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony odbędzie się 28 czerwca 2021r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Tarnowo Pod-
górne, ul. Poznańska 115 

Oferty należy składać w biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115, Tarnowo Podgórne 62-080 
do 18 czerwca 2021r. do godz. 14:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na przetarg nieruchomości położonej w Rumianku o nr 
ewid. 111/2” podając również adres e-mail (na który zostanie przesłana informacja o jawnej części przetargu).

Oferta winna zawierać: 1) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba 
prawna lub inny podmiot), 2) datę sporządzenia oferty; 3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki 
bez zastrzeżeń; 4) oferowaną cenę; 5) kopię dowodu wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi 28 czerwca 2021r. o godz. 11:00. Gmina Tarnowo Podgórne informuje, że w zaistniałej sytuacji zagrożenia epide-
micznego w Polsce, realizując zasadę o której mowa w & 19 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, nr 1490 t.j.), część jawna przetargu - otwar-
cie kopert z ofertami - nastąpi poprzez transmisję on-line. Udział w sesji otwarcia ofert będzie możliwy pod linkiem przesłanym oferentom 
na wskazany na kopercie adres mailowy najpóźniej 25.06.2021. Zastrzega się, że Gminie Tarnowo Podgórne przysługuje prawo zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty. Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do 18 czerwca 2021r., w tytule przelewu należy 
napisać: „Wadium dotyczy działki o nr ewid. 111/2 obr. Rumianek” 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. Wpłata wadium winna jednoznacznie 
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 roboczych od odwołania przetargu, zamknięcia prze-
targu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysłu-
guje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (tj. Dz.U.2020r. poz. 1990) upłynął w dniu 30 kwietnia 2021r. 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 Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy, ul. Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-mail: wgn@tarnowo-podgorne.pl

„Cały Świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat.”

Słowa tej piosenki towarzyszyły działaniom zerówek 
przez cały tydzień poświęcony temacie „Dbamy o przy-
rodę”. 22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Zie-

mi. Dzieci podjęły szereg zabaw i zadań, które przypomniały 
nam, dlaczego należy dbać o naszą planetę: tworzyły „Kodeks 
Przyjaciela Przyrody”; segregowały śmieci, grały w eko-grę 
planszową. Bawiły się w detektywów, poszukujących elemen-
tów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz dowiedziały się, 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Dzień Ziemi

w jaki sposób drzewa oczyszczają powietrze i jak są zbudowa-
ne. Jesteśmy pewni, że nasi mali ekolodzy będą dbać o naszą 
planetę.

~ Beata Mądra
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WGN.6840.25.2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt 3 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990) oraz § 16 i § 
17 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 nr IX/129/2015 z dnia 12 maja 2015r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Sierosławiu

Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza (w tym 23%VAT) Wysokość wadium
Sierosław 43/82 1255 PO1P/00139104/6 238.000,00 zł 11.900,00 zł

Przeznaczenie  
nieruchomości:

zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwałą 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XII/134/2011 z dnia 21 czerwca 2011r., działka położona w Sierosławiu o nr 
43/83 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem M 2 –  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej indy-
widualnej, deweloperskiej i zorganizowanej o podwyższonym standardzie (funkcja dominująca). Studium nie jest 
przepisem prawa miejscowego. Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy 
WZP.6730.25.2015 z 12.03.2015r., w której dla działki została przyjęta funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu 
– budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego.

Opis nieruchomości:

gruntowa niezabudowana, położona w Sierosławiu przy ul. Okrężnej (o nawierzchni utwardzonej kostką betonową). 
Działka ma kształt wydłużonego prostokąta, częściowo ogrodzona od nieruchomości sąsiedniej, niezagospodarowana, 
porośnięta trawami, krzewami i drzewami. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna oraz działki niezabudowane. 
Uzbrojenie terenu - w ulicy Okrężnej są dostępne sieci: wodna, kanalizacyjna, energetyczna i gazowa.

Informacje  
dodatkowe:

nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe; cena sprzedaży jest opodatkowana podatkiem 23% VAT na podstawie 
art. 2 pkt 33 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004r. (Dz. U. z 2020r., poz. 106);
zapłata ceny musi zostać uiszczona najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony odbędzie się 23 czerwca 2021r. (środa) o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. 
Poznańska 115 

Oferty należy składać w biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115, Tarnowo Podgórne 62-080 
do 18 czerwca 2021r. do godz. 14:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na przetarg nieruchomości położonej w Sierosławiu o nr 
ewid. 43/82” podając również adres e-mail (na który zostanie przesłana informacja o jawnej części przetargu).

Oferta winna zawierać: 1) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba 
prawna lub inny podmiot), 2) datę sporządzenia oferty; 3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki 
bez zastrzeżeń; 4) oferowaną cenę; 5) kopię dowodu wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi 23 czerwca 2021r. o godz. 11:00. Gmina Tarnowo Podgórne informuje, że w zaistniałej sytuacji zagrożenia epide-
micznego w Polsce, realizując zasadę o której mowa w & 19 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, nr 1490 t.j.), część jawna przetargu - otwar-
cie kopert z ofertami - nastąpi poprzez transmisję on-line. Udział w sesji otwarcia ofert będzie możliwy pod linkiem przesłanym oferentom na 
wskazany na kopercie adres mailowy najpóźniej na dzień przed otwarciem kopert. Zastrzega się, że Gminie Tarnowo Podgórne przysługuje 
prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty. Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do 18 czerwca 2021r., w tytule 
przelewu należy napisać: „Wadium dotyczy działki o nr ewid. 43/82 obr. Sierosław”, 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. Wpłata wadium winna jednoznacznie 
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 uczestni-
ków przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od odwołania przetargu, zamknięcia 
przetargu, unieważnienia przetargu lub 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. 1990) upłynął w dniu 25 grudnia 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 Urzędu Gminy, ul. Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-
-mail: wgn@tarnowo-podgorne.pl 
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Nasza drużyna od rozpoczęcia rozgrywek w rundzie 
wiosennej notuje zwyżkową formę i plasuje się na 
pierwszym miejscu tabeli IV ligi. Pierwsza porażka 

przytrafiła się nam w Ostrowie Wlkp. Do 50 minuty przegry-
waliśmy 4:0 po fatalnych błędach indywidualnych defensywy 
oraz błędnej interpretacji sędziego przy podyktowanym rzucie 
karnym. Przez resztę meczu zawodnicy gieksy zdążyli odrobić 

Dzień dziecka z GKS Tarnovia!
Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami, a my chcemy go uczcić w sposób wyjątkowy! Dlatego już teraz serdecz-

nie zapraszamy na wspólną zabawę razem z GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne. Dla wszystkich dzieci – zarówno tych 
młodszych, jaki i trochę starszych – przygotowaliśmy prawdziwe konfetti atrakcji, a wszystko w ramach Dzień Dziecka 

z GKS Tarnovia. Na stadion przy ul. 23 Października 34 zapraszamy 6 czerwca. Więcej informacji na fb GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Tarnowo Podgórne ~ Błażej Budzyński

W miesiącu kwietniu jeszcze 
na początku nie wiedzieli-
śmy, kiedy będziemy mo-

gli wrócić na boiska i wznowić trenin-
gi oraz rozgrywki ligowe. Zmieniło się 
to 18 kwietnia, kiedy rząd zniósł ob-
ostrzenia odnośnie uprawiania spor-
tu na obiektach sportowych. Wszystkie 
nasze zespoły młodzieżowe rozpoczęły 
rozgrywki w swoich kategoriach wieko-
wych i odnotowały sukcesy. 

Junior starszy po przerwie rozpoczął 
zmagania w mocno osłabionej kadrze 
w wyniku kontuzji, kwarantanny i trans-
ferów między innymi do takich klu-
bów jak Ruch Chorzów. Dopiero mecz 
wyjazdowy z TPS Winogrady pozwo-
lił trenerowi Błażejowi Budzińskiemu 
skompletować zespół i podjąć walkę 
o 3 punkty. Juniorzy wygrali pewnie 1:2 

i tylko jakość murawy, która pozostawia 
wiele do życzenia utrudniła zdobycie 
większej liczbie bramek. 

W zespole juniora zadebiutowali za-
wodnicy pierwszego zespołu, Krzysztof 
Karpik, Michał Gławdecki oraz Oskar 
Bartkowiak. Cała trójka spisała się zna-
komicie i z pewnością trener Budziński 
będzie korzystał z ich usług przy każdej 
możliwej okazji. Cały zespół juniora za-
sługuje na słowa uznania za wytrwałość 
i wolę walki w trakcie ciężkiego okresu 
jakim była runda jesienna w lidze woje-
wódzkiej A1. Tylko ogromne zaufanie za-
rządu do trenera spowodowało, że nie zre-
zygnowano z najwyższej ligi juniorskiej, 
która jest zapleczem ogólnokrajowym. 
Dziś widzimy jak ciężką pracę wykonali 
wspólnie zawodnicy i trener i jakim za-
ufaniem siebie darzą. 

Błażej Budziński prowadzi również ze-
spół E1 rocznik 2010 od września zeszłe-
go roku. Rundę jesienną zakończył na 2. 
Miejscu, a w wiosennej na inaugurację 
pokonał na wyjeździe SPN Szamotuły 
1:15, a kolejny mecz u siebie z Sokołem 
Duszniki wygrali 9:3. Pod wodzą nowego 
trenera zespół E1 zrobił ogromny postęp 
i mimo że na co dzień gra w 3 lidze, to 
podczas spotkania towarzyskiego z Koro-
ną Zakrzewo, która gra w 2 lidze, młoda 
Gieksa wygrała 2 bramkami, grając jed-
nego zawodnika mniej. Ogromnie cieszy 
nas efektywność pracy przy grupach mło-
dzieżowych i jesteśmy niezmiernie dum-
ni , że dzieci i młodzież Gminy Tarnowo 
Podgórne mają okazję trenować z wy-
kwalifikowaną kadrą szkoleniową.

Projekt współfinansowany przez Gmi-
nę Tarnowo Podgórne

„Gieksa” na szczycie tabeli w rundzie wiosennej
3 bramki, niestety ulegając gospodarzom. Był to dość bolesny 
wynik i niesmak pozostał aż do kolejnego spotkania u siebie 
z Victorią Ostrzeszów. 

Goście do przerwy rozpaczliwie się bronili przed groźny-
mi atakami gieksy, sporadycznie wychodząc z kontratakami, 
a po jednym z nich wyszli na prowadzenie. W drugiej połowie 
nastąpiło prawdziwe oblężenie bramki Victorii, wypracowu-
jąc sobie kilka dogodnych sytuacji bramkowych. Niestety nie-
wykorzystane sytuacje się mszczą i po katastrofalnym błędzie 
jednego z naszych zawodników straciliśmy kolejną bramkę. 
W doliczonym czasie gry strzeliliśmy bramkę honorową, którą 
zdobył Adam Dyzert. Dwie ostatnie porażki nie wpłynęły jed-
nak na utratę fotela lidera i nadal zajmujemy I miejsce w tabeli 
za sprawą remisu Obry Kościan, która ma punkt straty do nas, 
z Ostrovią Ostrów Wlkp. 

Informujemy, że na mecz 22 maja z Polonią oraz każdy ko-
lejny zapraszamy kibiców na trybuny. (maksymalna liczba ki-
biców to 25% pojemności stadionu).

Najbliższe mecze:
16 maja – wyjazd/ Lubuszanin Trzcianka
22 maja – dom/ Polonia 1912 Leszno
29 maja – dom/ Kotwica Kórnik
Zapraszamy do śledzenia nas na fb: @gkstarnovia.oficjalna
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Dzieci i młodzież GKS Tarnovia



maj  2021 | sąsiadka~czytaj |    49

~ sport

W drodze po złoto Karol Robak stroczył pięć pojedyn-
ków. Medal Mistrzostw Europy w taekwondo olim-
pijskim w kategorii do 74 kg jest jego największym 

sukcesem w seniorskiej karierze. 23-letni taekwondzista, tre-
nujący w AZS Poznań, jest pierwszym Polakiem, który zdo-
był tytuł mistrza Europy w rywalizacji mężczyzn. W finało-
wej walce pokonał 16:12 reprezentanta Bośni i Hercegowiny 
Nedzada Husica. Zawody odbyły się w terminie 8-11 kwietnia 
w Sofii w Grand Hotel Millenium w tzw. bańce i wystartowało 
w nich 363 zawodniczek i zawodników. 

W tym samym miejscu, 7 maja, odbył się europejski turniej 
kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich  w Tokio. Niestety po-
mimo zaciętej walki Karol przegrał w pierwszej walce. Startu-
jąc w kat. 80 kg przegrał z reprezentującym Mołdawię Brytyj-
czykiem – Aaronem Cookiem 18:23. ~ Ania Lis

Piąty tytuł z rzędu Drużynowego 
Mistrza Polski wywalczyła męska 
drużyna KS Alfy Vector Tarnowo 

Podgórne. Po dziesięciu kolejkach złoci 
medaliści zgromadzili na swoim koncie 
18 punktów, wyprzedzając o trzy Start 
Gostyń i aż o dziewięć KK Dziewiątkę 
Amicę Wronki. W składzie zwycięskiej 
drużyny minionego sezonu zagrali: To-
masz Masłowski, Leszek Torka, Jaro-
sław Bonk, Michał Grędziak, Tomasz 
Byliński, Dawid Strzelczak, Piotr Kacz-
marek, Maciej Krzyżostaniak, Jarosław 
Michalak i Michał Bonk.

~ Ania Lis

Projekt współfinansowany ze środków 
Gminy Tarnowo Podgórne

W sobotę, 8 maja, nasi zawodnicy wzięli udział w mi-
tingu okręgowym zorganizowanym przez WZLA.  
Oprócz doświadczonego zawodnika naszego klubu 

Bartka Zielińskiego,  który w biegu na 100 m (10.93) zwycię-
żył, a na 300 m zajął III miejsce (34.78), w zawodach wzię-
ło udział grono młodych nowicjuszy. W kategorii młodzików 
Amelia Witkowska i Wiktor Prager, ustanowili swoje rekordy 
życiowe na 100 m i 300 m. Podobnie, tylko w kategoriach 
starszych na tych samych dystansach wystartowali: Natalia 
Morkis, Wojciech Buszczak oraz Hubert Curyk.  Na troszkę 
dłuższym dystansie 600 m rekordy życiowe ustanowiły Julian-
na Leśniak oraz Maria Borucka.  Liczymy na to, że młodzi 
sportowcy poczuli to coś, co będzie ich pchać do przekracza-
nia swoich granic. Czego serdecznie im życzymy!

Mistrz Europy

Piąte mistrzostwo Polski

Sekcja lekkoatletyczna GKS Tarnovia

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne



50    | sąsiadka~czytaj |  maj 2021

~ sport

Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym 
jest organizowany od 2012 roku. 
To impreza wyjątkowa. Oczy-

wiście kluczowa jest część sportowa 
- półmaraton i bieg na 10 km – Pogoń 
za Lwem, ale niezwykle ważne są też 
dodatkowe elementy imprezy – Expo 
Lwa, Biegi Lwiątek, Mityng Lekkoatle-
tyczny. W związku z pandemią korona-
wirusa organizatorzy musieli odwołać 
edycje 2020 i 2021. Dziewiąta edycja 
odbędzie się dopiero w maju 2022 roku. 
Jest też dobra informacja – 12 czerwca 
2021 w Lusowie odbędzie się Triathlon 
Lwa, a dzień później – 13 czerwca 2021, 
również w Lusowie, zadebiutuje Swim-
run Lwa.

– Nie wyobrażamy sobie Biegu Lwa 
bez całej otoczki towarzyszącej zawo-
dom biegowym. Dlatego już kilka ty-
godni temu, nie czekając na kolejne 
rozporządzenia, podjęliśmy decyzję 
o odwołaniu tegorocznej imprezy. Już 
wtedy wiedzieliśmy, że szanse na organi-
zację tak dużego wydarzenia są znikome 
– podkreśla Piotr Modzelewski, dyrek-
tor Biegu Lwa. – Niezmiennie deklaru-
jemy chęć organizacji zawodów na naj-
wyższym poziomie w kolejnych latach.

Triathlon Lwa z dodatkowymi wy-
mogami

Triathlon Lwa 2021 odbędzie się 12 
czerwca. Do wyboru są dystanse 1/4, 
1/8 IM oraz sztafety na tych samych 
trasach. Zawody będą organizowa-
ne we współpracy z Polskim Związ-
kiem Triathlonu. Start w Lusowie bę-
dzie w tym roku wymagał od biegaczy 

Bieg Lwa dopiero w 2022 roku,  
Triathlon Lwa już 12 czerwca!

podjęcia dodatkowych działań. Każdy zawodnik, który będzie chciał wziąć udział 
w indywidualnej lub sztafetowej rywalizacji będzie musiał posiadać licencję PZTri. 

– Na ten moment jeszcze nie wiemy, czy wystarczą licencje jednodniowe, czy 
będą wymagane roczne. To jest uzależnione od przepisów, jakie będą obowiązywać 
w czerwcu, a informacje podamy zawodnikom na 2 tygodnie przed imprezą – pod-
kreśla Piotr Książkiewicz, współorganizator Triathlonu Lwa.

Swimrun Lwa – blisko natury

Dzień po Triathlonie Lwa organi-
zatorzy postanowili zorganizować 
pierwszą edycję Swimrun Lwa, czyli 
przełajowe bieganie połączone z pły-
waniem w Jeziorze Lusowskim na 
łącznym dystansie niespełna 10 km.

 
Idea swimrun jest taka, że pokonując tra-
sę z punktu A do B, zawodnicy mają być 
jak najbliżej natury. Odcinki pływackie 
są przeplatane biegowymi. W przypad-
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Uwaga utrudnienia

W dniu rozgrywania Triathlonu Lwa – 12 czerwca 2021 – trzeba przygotować się na utrudnienia wynikające z zamknięcia ulic:
-  w godz. 7.30-17.45 – ul. Ogrodowa – odcinek od kościoła (od placu Dowbora Muśnickiego) do parkingu (strefa zmian)
- w godz. 9.30-11.30 i 13.15-16.15 – pętla rowerowa od placu Dowbora Muśnickiego (ul. Nowa i ul. Poznańska w Lusowie, 

ul. St. Batorego w Batorowie i ul. Lusowska w Sadach) 
- w godz. 10.15-12.15 i 14.15-17.45 – pętla biegowa do parkingu (ul. Ogrodowa w Lusowie i ul. Grabowa w Lusówku

ku Swimrun Lwa fragmenty pływackie 
liczą 2 km, natomiast biegowe - 7,7 km. 

Zapisy trwają
Rejestracja do Triathlonu Lwa oraz 

Swimrun Lwa trwa. Szczegóły są do-
stępne na www.triathlonlwa.pl. 

Plan minutowy – 12 czerwca 2021 – Triathlon Lwa
·  8.00 – otwarcie biura zawodów, rozpoczęcie wydawania 

pakietów startowych 
·  8.15 - 9.45 – wprowadzanie rowerów do strefy zmian dla 

zawodników dystansu 1/8 IM 
·  9.30 – zakończenie wydawania pakietów startowych na 

dystansie 1/8 IM 
·  10.00 – START I tury zawodników z dystansu 1/8 IM 

(150 osób) 
·  10.15 – START II tury zawodników z dystansu 1/8 IM 

(150 osób) 
·  11.45-12.20 – wyprowadzanie rowerów ze strefy zmian 

zawodników z dystansu 1/8 IM 
·  12.20-12.30 – usunięcie przez wolontariuszy pozostałych 

rowerów i sprzętu zawodników z dystansu 1/8 IM ze stre-
fy zmian 

·  12.30-13.15 – wprowadzanie rowerów do strefy zmian 
zawodników z dystansu 1/4 IM 

·  13.00 – zakończenie wydawania pakietów startowych na 
dystansie 1/4 IM 

·  13.00 – dekoracja najlepszych zawodników z dystansu 
1/8 IM 

·  13.30 – START I tury zawodników z dystansu 1/4 IM 
(150 osób) 

·  13.45 – START II tury zawodników z dystansu 1/4 IM 
(150 osób) 

·  17.00-17.45 – wyprowadzanie rowerów ze strefy zmian 
zawodników z dystansu 1/4 IM 

·  17.30 – dekoracja najlepszych zawodników dystansu 1/4 
IM.

Plan minutowy – 13 czerwca 2021 – Swimrun Lwa
· 8.00 – otwarcie biura zawodów, rozpoczęcie wydawania 

pakietów startowych 
· 9.30 – zakończenie wydawania pakietów startowych 
· 9.40 – odprawa techniczna dla zawodników 
· 10.00 – START Swimrun Lwa 
· 12.30 – dekoracja zwycięzców 
· 12.30 – zamknięcie trasy zawodów (limit czasu).

~ Justyna Grzywaczewska
Fot. Tomasz Szwajkowski

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt 3 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 
1990) oraz § 16 i § 17 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 
25.09.2018r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Sadach

Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza (w tym 23%VAT) Wysokość wadium
Sady 156/51 681 PO1P/00245350/1 188.000,00 zł 9.400,00 zł

Przeznaczenie 
nieruchomości:

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 za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną – ozn. w planie symbolem MN.

Opis  
nieruchomości:

działka gruntu, niezabudowana o regularnym kształcie, porośnięta częściowo krzewami i pojedynczymi drzewami. Dział-
ka 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 gospodarczej. 
Uzbrojenie terenu - w ul. Malinowej znajdują się sieci: energetyczna, kanalizacyjna, wodna i gazowa. 

Informacje  
dodatkowe:

nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe; cena sprzedaży jest opodatkowana podatkiem 23% VAT na podstawie art. 2 
pkt 33 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 oraz pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004r. (Dz. U. z 2020r., poz. 106);
zapłata ceny musi zostać uiszczona najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony odbędzie się 28 czerwca 2021r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Tarnowo Pod-
górne, ul. Poznańska 115 

Oferty należy składać w biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115, Tarnowo Podgórne 62-080 
do 18 czerwca 2021r. do godz. 14:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na przetarg nieruchomości położonej w Sadach o nr ewid. 
156/51” podając również adres e-mail (na który zostanie przesłana informacja o jawnej części przetargu).

Oferta winna zawierać: 1) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba 
prawna lub inny podmiot), 2) datę sporządzenia oferty; 3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki 
bez zastrzeżeń; 4) oferowaną cenę; 5) kopię dowodu wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi 28 czerwca 2021r. o godz. 9:00. Gmina Tarnowo Podgórne informuje, że w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicz-
nego w Polsce, realizując zasadę o której mowa w & 19 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, nr 1490 t.j.), część jawna przetargu - otwarcie 
kopert z ofertami - nastąpi poprzez transmisję on-line. Udział w sesji otwarcia ofert będzie możliwy pod linkiem przesłanym oferentom na 
wskazany na kopercie adres mailowy najpóźniej 25.06.2021. Zastrzega się, że Gminie Tarnowo Podgórne przysługuje prawo zamknięcia prze-
targu bez wybrania którejkolwiek oferty.

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do 18 czerwca 2021r., w tytule przelewu należy napisać: „Wadium dotyczy działki o nr ewid. 
156/51 obr. Sady” 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. Wpłata wadium winna jed-
noznacznie 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 roboczych od odwołania przetargu, za-
mknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub 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. 1990) 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 Urzędu Gminy, ul. Poznańska 115, 
pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-mail: wgn@tarnowo-podgorne.pl

WZP.6721.15.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku, przy ulicy 
Dopiewskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r. poz. 741) 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku, przy ulicy Dopiewskiej wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko w dniach od 31 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 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 21 czerwca 2021 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

W związku ze stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się za pomocą środków poro-
zumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku 
oraz zadawania pytań i składania uwag w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej 
– szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony w BIP Gminy Tarnowo Podgórne w zakładce „Planowanie przestrzenne / Ogłoszenia 
w sprawie planów miejscowych oraz studium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem dyskusji. 



maj  2021 | sąsiadka~czytaj |    53

~ ogłoszenia

Na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt 3 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 
1990) oraz § 16 i § 17 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 XXVII/451/2020 z dnia 
28 lipca 2020r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Lusowie

Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza (w tym 23%VAT) Wysokość wadium
Lusowo 613/2 589 PO1P/00105692/7 135.000,00 zł 6.750,00 zł

Przeznaczenie  
nieruchomości:

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w Lusowie – osiedle Przylesie, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr IV/22/98 z dnia 22 grudnia 
1998r., działka położona w Lusowie o nr ewid. 613/2 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 11MJ – tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis  
nieruchomości:

działka niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami. Na terenie działki znaj-
dują się mury rozpoczętej budowy budynku do rozbiórki. Działka zlokalizowana jest przy ul. Dzięcioła, która jest drogą 
o nawierzchni gruntowej niedaleko oddalonej od ulicy utwardzonej kostką betonową. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w okolicy tereny leśne.
Uzbrojenie terenu - w ul. Dzięcioła znajdują się sieci: wodna, energetyczna, kanalizacyjna i gazowa.

Informacje  
dodatkowe:

nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe; cena sprzedaży jest opodatkowana podatkiem 23% VAT na podstawie art. 2 
pkt 33 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004r. (Dz. U. z 2020r., poz. 106); zapłata 
ceny musi zostać uiszczona najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony odbędzie się 23 czerwca 2021r. (środa) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. 
Poznańska 115 

Oferty należy składać w biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115, Tarnowo Podgórne 62-080 
do 18 czerwca 2021r. do godz. 14:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na przetarg nieruchomości położonej w Lusowie o nr 
ewid. 613/2” podając również adres e-mail (na który zostanie przesłana informacja o jawnej części przetargu).

Oferta winna zawierać: 1) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba 
prawna lub inny podmiot), 2) datę sporządzenia oferty; 3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki 
bez zastrzeżeń; 4) oferowaną cenę; 5) kopię dowodu wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi 23 czerwca 2021r. o godz. 9:00. Gmina Tarnowo Podgórne informuje, że w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicz-
nego w Polsce, realizując zasadę o której mowa w & 19 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, nr 1490 t.j.), część jawna przetargu - otwarcie 
kopert z ofertami - nastąpi poprzez transmisję on-line. Udział w sesji otwarcia ofert będzie możliwy pod linkiem przesłanym oferentom na 
wskazany na kopercie adres mailowy najpóźniej na dzień przed otwarciem kopert. Zastrzega się, że Gminie Tarnowo Podgórne przysługuje 
prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do 18 czerwca 2021r., w tytule przelewu należy napisać: „Wadium dotyczy działki o nr ewid. 
613/2 obr. Lusowo” 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. Wpłata wadium winna jed-
noznacznie 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 roboczych od odwołania przetargu, za-
mknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub 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. 1990) upłynął w dniu 25 grudnia 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 Urzędu Gminy, ul. Poznańska 115, 
pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-mail: wgn@tarnowo-podgorne.pl 

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 
prognozy i postępowania w jej sprawie. 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2021 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/ochro-
na-danych-osobowych.html oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-
-danych-osobowych/
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To nie był łatwy wyścig, ale udany! W trzyetapowym 61. 
Małym Wyścigu Pokoju, który odbył się 2 i 3 maja na 
Torze Poznań, wystartowało 134 zawodników w kat. 

żaków i młodzików z trzynastu klubów. 
W klasyfikacji etapowej miejsca na podium zajęli:
po I etapie, wyścig ze startu wspólnego, dystans 29,4 km (7 

rund x 4,2 km):
1 . Krzysztof Gurzyński z UKS KOMETA OBROWO CO-

PERNICUS TORUŃ
2. Szymon Wrona z KS DEICHMANN SKSM MAT SO-

BÓTKA
3. Mikołaj Listwoń z KOLARSKIEGO KLUBU SPORTO-

WEGO GOSTYŃ
po II etapie, jazda indywidualna na czas, dystans 4,2 km:
1. Nikodem Gwóźdź z GRUPY KOLARSKIEJ GLIWICE
2. Krzysztof Gurzyński z UKS KOMETA OBROWO CO-

PERNICUS TORUŃ
3. Karol Grządziel z UKS RATUSZ MASZEWO SZKÓŁ-

KA KOLARSKA W MASZEWIE
po III etapie, wyścig ze startu wspólnego, dystans 25,2 km 

(6 rund x 4,2 km):   
1. Nikodem Gwóźdź z GRUPY KOLARSKIEJ GLIWICE
2. Mikołaj Legieć z UKS CENTRUM NOWA RUDA 
3. Piotr Stryjewski z KS DEICHMANN SKSM MAT SO-

BÓTKA
Najaktywniejszym zawodnikiem 61. edycji Małego Wy-

ścigu Pokoju został Szymon Wrona z  KS Deichmann SKSM 
MAT Sobótka. 

W klasyfikacji dziewczyn pierwsze miejsce zajęła Nadia 
Hartman z UKS Feniks Rydułtowy, drugie Gabriela Kaczmar-
czyk ze Świętokrzyskiej Fundacji Sportu Daleszyce, a trzecie 
Maria Okrucińska z UKS Copernicus SMS Toruń CCC. 

Z KK Tarnovia Tarnowo Podgórne w pierwszej dziesiątce 
znalazła się Gabriela Nowakowska, która po trzech etapach 
zajęła bardzo dobre dziewiąte miejsce. Jej klubowa koleżanka 
Zofia Hibner zajęła trzynaste miejsce, a Oliwia Mikołajczak – 
czterdzieste pierwsze. W rywalizacji dziewcząt udział wzięła 
również zawodniczka UKS Błyskawica Tarnowo Podgórne - 
Maja Zawilińska, która zajęła czterdzieste szóste miejsce.

W klasyfikacji generalnej po trzech etapach triumfował Ni-
kodem Gwóźdź. Poza nim miejsce na podium zajęli kolejno 
Krzysztof Gurzyński i Szymon Wrona, a miejsca 4-10: Karol 
Grządziel z UKS Ratusz Maszewo, Marcin Włodarski z UKS 
Koźminianka Koźminek, Mikołaj Legieć, Filip Podgórski 
z LKKS Chrabąszcze Nowogard, Maciej Majchrzak z LKS 
Baszta Golczewo, Stanisław Zimny z UKS Mróz TFP Jedynka 
Kórnik i Mikołaj Listwoń. 

Z KK Tarnovia Tarnowo Podgórne najlepszy wynik uzyskał 
Paweł Kaźmierczak, zajmując dwudzieste ósme miejsce oraz 
Dawid Budny, który uplasował się dwa oczka niżej. Pięćdzie-
siąte pierwsze miejsce zajął Jakub Gorzyński, a pięćdziesiąte 
czwarte Filip Budny.

Ogólnie w Wyścigu wystartowało 55 dziewcząt i 79 chło-
paków.    

Drużynowo zwyciężył UKS Copernicus SMS Toruń CCC 
z trenerem Sławomirem Balińskim na czele. KK Tarnovia za-
jął jedenaste miejsce na trzynaście możliwych.    

W dekoracji wzięli udział Wójt Tadeusz Czajka, prezes KK 
Tarnovia Grzegorz Wasielewski, dyrektor OSiR Tarnowo Pod-
górne Radosław Szukała oraz organizator Wyścigu Piotr Broń-
ski. Organizatorzy dziękują partnerowi technicznemu, którym 
była firma Kia Delik z Przeźmierowa, za udostępnione na po-
trzeby Wyścigu samochody.

~ Ania Lis  
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Jolanta Witczak w niecałe 23 godzi-
ny przebiegła 5 maratonów i zaję-
ła trzecie miejsce Witunia Weekend 

Maraton. Do zajęcia drugiego zabrakły 
jej jedynie 22 sekundy! Łączny dystans 
wituńskiej korony wyniósł blisko 211 
km (5x42,195 km).  

16 kwietnia biegaczka z Lusowa prze-
biegła dwa maratony. Pierwszy po-
konała w 4 godz. 7 min., a drugi 4:35. 
W sobotę kolejne pokonała kolejne dwa 
w czasie – 4:29:55 i 4:55:24. Ostatni 
niedzielny start ukończyła w 4:45:50.

~ Ania Lis

61. MWP 2021

Brązowa korona
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Pierwszy raz usłyszałam o nich 
w grudniu ubiegłego roku, kiedy 
otrzymywali nagrody Wójta Gmi-

ny Tarnowo Podgórne za bardzo dobre 
wyniki we współzawodnictwie sporto-
wym dzieci i młodzieży. Może i jeszcze 
nie są tak znani, zresztą jak i sport, który 
trenują, ale to tylko kwestia czasu. 

Bracia Borys i Jakub Chaława ze 
Swadzimia są młodymi zawodnikami, 
trenującymi i zachęcającymi do treno-
wania brazylijskiego jiu-jitsu, które od 
początku był dla nich numerem jeden. 
Na matę trafili za sprawą przypadkowo 
oglądanej walki przez tatę Michała, któ-
ry na tyle  zafascynował się bjj, że po-
stanowił wysłać  ich na trening do Wuef 
Clubu w Tarnowie Podgórnym. Było to 
we wrześniu 2018 r. Zajęcia prowadził 
tam wówczas Jan Walus, który zauwa-
żył drzemiący w nich potencjał i polecił 
rozpocząć treningi w Gameness Team 
Poznań. Z biegiem czasu u chłopaków 
poprawiła się kondycja fizyczna i zdol-
ności motoryczne. Wtedy też pojawił się 

na horyzoncie klub KOKA, w którym 
młodzi jiu-jiteiro trenują bez kimon trzy 
razy w tygodniu. Po blisko trzech latach 
treningów chłopacy mają pomarańczo-
we pasy i jednomyślnie jako najcen-
niejszy medal z ich kolekcji wskazują 
na złoto zdobyte w zawodach Ameri-
can Grappling Federation 2019 w Ber-
linie. Poza tym chłopcy zdobyli medale 
m.in. podczas German Cup Champion-
ship, Karl-Marx Cup, pucharów Polski 
oraz mistrzostw Polski i Wielkopolski, 
za które otrzymali w ubiegłym roku na-
grody Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. 

Oczywiście Borys i Kuba nie spoczy-
wają na laurach i w miarę możliwości 
trenują oraz startują w zawodach. W naj-
bliższym czasie wezmą udział w zawo-
dach, które odbędą się 22 maja w Kato-
wicach, 25 maja w Mińsku Mazowiecki, 
29 maja w Tarnowie Podgórnym, 5 
czerwca w Luboniu, oraz 6 i 12 czerwca 
w Stargardzie.

~ Ania Lis

Fajny przypadek
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PÓŁKOLONIE SPORTOWO-
REKREACYJNE:
12-16 LIPCA I  23-27 SIERPNIA
MIEJSCE:  TARNOWO PODGÓRNE
DEDYKOWANE DLA ROCZNIKÓW 2007-2012
ZAJĘCIA SPORTOWE, REKREACYJNE I  ROZRYWKOWE
WYŻYWIENIE I  ATRAKCJE W CENIE
UPOMINEK DLA KAŻDEGO
KOSZT:  450 ZŁ

OBÓZ SPORTOWY:
24-31 LIPCA 
MIEJSCE: KŁODZKO
DEDYKOWANE DLA ROCZNIKÓW 2003-2012
ZAJĘCIA SPORTOWE, REKREACYJNE I  ROZRYWKOWE
WYŻYWIENIE,  TRANSPORT I  ATRAKCJE W CENIE
KOSZT: 1250 ZŁ

TARNOVIA BASKET ZAPRASZA NA

więcej informacji:

tel. 664 467 818

facebook.com/tarnoviabasket

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt 3 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 
1990) oraz § 16 i § 17 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 XXVII/450/2020 z dnia 
28.07.2020r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Przeźmierowie

Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza (w tym stawka 
VAT zwolniona)

Wysokość wadium

Przeźmierowo 145/6 678 m2 PO1P/00099481/9 150.000,00 zł 7.500,00 zł

Przeznaczenie 
nieruchomości:

zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwałą Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne Nr XII/134/2011 z dnia 21 czerwca 2011r., działka położona w Przeźmierowie o nr 145/6 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem M 4 –  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o dużej inten-
sywności (funkcja dominująca). Studium nie jest przepisem prawa miejscowego. Dla przedmiotowej nieruchomości nie 
została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Warunki zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości zostaną wydane 
na wniosek na podstawie art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opis nierucho-
mości:

działka częściowo zagospodarowana po przez nakłady w postaci kostki betonowej, częściowo ogrodzona, porośnięta 
drzewami i krzewami. Działka zlokalizowana jest przy ul. Wrzosowej o nawierzchni asfaltowej. Bezpośrednie sąsiedz-
two stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Uzbrojenie terenu - w ul. Wrzosowej znajdują się sieci: wodna, energetyczna, kanalizacyjna i gazowa.

Informacje do-
datkowe:

nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe; cena sprzedaży jest zwolniona z opodatkowana podatkiem VAT na podsta-
wie art. 2 pkt 33 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004r. (Dz. U. z 2020r., poz. 106);
zapłata ceny musi zostać uiszczona najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony odbędzie się 24 czerwca 2021r. (czwartek) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, 
ul. Poznańska 115 

Oferty należy składać w biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115, Tarnowo Podgórne 62-080 
do 18 czerwca 2021r. do godz. 14:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na przetarg nieruchomości położonej w Przeźmierowie 
o nr ewid. 145/6” podając również adres e-mail (na który zostanie przesłana informacja o jawnej części przetargu).

Oferta winna zawierać: 1) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba 
prawna lub inny podmiot), 2) datę sporządzenia oferty; 3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki 
bez zastrzeżeń; 4) oferowaną cenę; 5) kopię dowodu wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi 24 czerwca 2021r. o godz. 9:00. Gmina Tarnowo Podgórne informuje, że w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicz-
nego w Polsce, realizując zasadę o której mowa w & 19 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, nr 1490 t.j.), część jawna przetargu - otwarcie 
kopert z ofertami - nastąpi poprzez transmisję on-line. Udział w sesji otwarcia ofert będzie możliwy pod linkiem przesłanym oferentom na 
wskazany na kopercie adres mailowy najpóźniej na dzień przed otwarciem kopert. Zastrzega się, że Gminie Tarnowo Podgórne przysługuje 
prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do 18 czerwca 2021r., w tytule przelewu należy napisać: „Wadium dotyczy działki o nr ewid. 
145/6 obr. Przeźmierowo” 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. Wpłata wadium winna 
jednoznacznie 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 pozosta-
łych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od odwołania przetargu, 
zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub 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. 1990) upłynął w dniu 25 grudnia 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 Urzędu Gminy, ul. Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-
-mail: wgn@tarnowo-podgorne.pl

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

     Paulo Coelho

Panu Markowi Woźniakowi
Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego

wyrazy głębokiego 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

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszego Kolegi

Śp. drh Stefana Kabacińskiego
wieloletniego i zasłużonego chórzysty, człowieka 

życzliwego, towarzyskiego, o dobrym sercu
„Pokój Ci wieczny w cichej krainie,  

gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,
gdzie słyszysz Boga głos serdeczny POKÓJ CI WIECZNY”

Żonie i Rodzinie zmarłego wyrazy  
głębokiego współczucia składają:

członkowie Koła Śpiewu im. F. Nowowiejskiego
z Tarnowa Podgórnego
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~ ogłoszenia

Na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt 3 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 
1990) oraz § 16 i § 17 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 XXXV/597/2021 z dnia 
26.01.2021r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Przeźmierowie

Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza (w tym stawka 
VAT zwolniona)

Wysokość wadium

Przeźmierowo 947/1 481 m2 PO1P/00099481/9 96.200,00 zł 4.810,00 zł

Przeznaczenie 
nieruchomości:

zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne zatwier-
dzonego uchwałą Rady Gminy Nr XII/134/2011 z dnia 21 czerwca 2011r., działka o nr ewid. 947/1 znajduje się na tere-
nie oznaczonym symbolem M.4 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o dużej intensywności (funkcja dominująca). 
Dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Warunki zabudowy dla przed-
miotowej nieruchomości zostaną wydane na wniosek na podstawie art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

Opis nierucho-
mości:

niezabudowana działka gruntu, położona w Przeźmierowie, przy drodze o nawierzchni utwardzonej kostką brukową 
ul. Ogrodowa. Działka jest niezagospodarowana, porośnięta drzewami i krzewami. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Uzbrojenie terenu - w ul. Ogrodowej znajdują się sieci: energetyczna, wodna, 
kanalizacyjna i gazowa.

Informacje do-
datkowe:

nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe; cena sprzedaży jest zwolniona z opodatkowana podatkiem VAT na podsta-
wie art. 2 pkt 33 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004r. (Dz. U. z 2020r., poz. 106);
zapłata ceny musi zostać uiszczona najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony odbędzie się 24 czerwca 2021r. (czwartek) o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, 
ul. Poznańska 115 

Oferty należy składać w biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115, Tarnowo Podgórne 62-080 
do 18 czerwca 2021r. do godz. 14:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na przetarg nieruchomości położonej w Przeźmierowie 
o nr ewid. 947/1” podając również adres e-mail (na który zostanie przesłana informacja o jawnej części przetargu).

Oferta winna zawierać: 1) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba 
prawna lub inny podmiot), 2) datę sporządzenia oferty; 3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki 
bez zastrzeżeń; 4) oferowaną cenę; 5) kopię dowodu wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi 24 czerwca 2021r. o godz. 11:00. Gmina Tarnowo Podgórne informuje, że w zaistniałej sytuacji zagrożenia epide-
micznego w Polsce, realizując zasadę o której mowa w & 19 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, nr 1490 t.j.), część jawna przetargu - otwar-
cie kopert z ofertami - nastąpi poprzez transmisję on-line. Udział w sesji otwarcia ofert będzie możliwy pod linkiem przesłanym oferentom na 
wskazany na kopercie adres mailowy najpóźniej na dzień przed otwarciem kopert. Zastrzega się, że Gminie Tarnowo Podgórne przysługuje 
prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty. Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do 18 czerwca 2021r., w tytule 
przelewu należy napisać: „Wadium dotyczy działki o nr ewid. 947/1 obr. Przeźmierowo” na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu 
na wskazany powyżej rachunek bankowy. Wpłata wadium winna jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której 
dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczest-
nika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie 
później niż przed upływem 3 dni roboczych od odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetar-
gu wynikiem negatywnym. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020r. poz. 1990) upłynął w dniu 19 
marca 2021r. 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 Urzędu Gminy, ul. Poznań-
ska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-mail: wgn@tarnowo-podgorne.pl

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

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

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

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

Nakład: 7 000 egz.; Numer zamknięto: 12.05.2021 r.

Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
  Wydawnictwo – studioPROJEKT – Przeźmierowo, ul. Ryn-

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

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

Pani Reginie Miler wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Męża 

śp. Mariana Milera 
składa sołtys Mieczysław Paczkowski  
Rada Sołecka oraz Radni z Baranowa

Rodzinie Pani 

Śp. Stefanii Dudziak
byłej pracownicy Urzędu Gminy

wyrazy szczerego współczucia składa Wójt Tarnowa 
Podgórnego Tadeusz Czajka z pracownikami Urzędu Gminy



58    | sąsiadka~czytaj |  maj 2021

~ i na koniec...

• DAM PRACĘ
• Przyjmę do zbioru truskawek w se-
zonie. Kokoszczyn 609 752 509 
• Zakład instalacji sanitarnych za-
trudni instalatora lub osobę do przy-
uczenia tel. 603 118 115
• Kierowców z kat. B i C, zatrudnię 
i pracownika fizycznego, 503 053 585
• Kierowcę C+E kraj, zatrudnię, 609 
659 932

• Hotel Orange w Przeźmierowie po-
szukuje recepcjonistki 500 276 184
• Potrzebna sympatyczna pani do 
sprzątania, czasem gotowania i drob-
nych prac ogrodowych w przyjaznym 
domu w Przeźmierowie. 609 778 935 
tylko w godz. wieczornych
•  

SZUKAM PRACY
• Podejmę się prac ogrodniczych, tel. 
503 008 671

• Kierowca kat C (doświadczenie wy-
wrotka), emeryt szuka pracy 694 043 808
• Szukam pracy, wykonam prace ogro-
dowe, potnę drzewo 667 069 745

• Emeryt złota rączka wykona różne pra-
ce remontowe tel. 609 697 398

Apteka w Tarnowie Podgórnym
zatrudni technika farmacji
na atrakcyjnych warunkach

tel. 601 061 359

- PORTIERA Z GRUPĄ 
   INWALIDZKĄ
- PRACOWNIKA 
  PRODUKCYJNEGO

ZATRUDNI:

PRACA W SYSTEMIE
4-BRYGADOWYM

Bóg widzi śmieć inaczej niż my. My widzimy ją 
jako ciemny mur, Bóg jako bramę.

   Walter Flex

Naszej Koleżance
Ani Gałce Zdartej

składamy wyrazy szczerego 
współczucia z powodu śmierci Męża

śp. Janusza Zdartego.
Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia 

Dar Serc

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

   Paulo Coelho 

Pani Annie Gałce-Zdartej
Radnej Gminy Tarnowo Podgórne 

w latach 2014 – 2018
składamy wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci  
Męża Janusza Zdartego  

i Szwagierki Małgorzaty Zdartej

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz 
Czajka z pracownikami Urzędu Gminy,
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna 

Semba z Radnymi oraz Sołtysi

Pani Wiesławie Kaczmarek wyrazy 
szczerego współczucia z powodu 

śmierci Brata 

śp. Zdzisława Rutkowskiego 
składają Koleżanki i Koledzy  

z Klubu Seniora Sady

Koleżance i Koledze 

Krystynie i Edmundowi Słomińskim
wyrazy współczucia z powodu śmierci

matki i teściowej składają Seniorzy z Klubu z Rumianka

Naszej Koleżance Danusi Dutkowskiej 
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Brata 

śp. Władysława Łysiaka
składają Koleżanki i Koledzy  

z Klubu Seniora Sady

Naszej Koleżance Zosi Szalczyk 
oraz jej rodzinie wyrazy szczerego 

współczucia z powodu śmierci Siostry 

śp. Leokadii Dekert
składają Koleżanki i Koledzy z Klubu 

Seniora Sady

Naszej Koleżance Danusi Dutkowskiej 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Szwagra 

śp. Zdzisława Rutkowskiego 
składają Koleżanki i Koledzy  

z Klubu Seniora Sady

„Lecz oni ciągle przecież żywi,
Nadal wytrwale są wśród nas,
Ich dusze przy nas pozostały,
Tylko ich ciała zabrał czas.”

   Henryk Rynkowski

KOCHANA ANIU,  
DROGI JAKUBIE

Wiadomość o śmierci najbliższych  
Wam osób

śp.
JANUSZA I MAŁGORZATY ZDARTA

 wstrząsnęła nami dogłębnie i trudno 
pogodzić się z tak wielką stratą.

Prosimy przyjmijcie od nas wyrazy 
najszczerszego współczucia i żalu.  

Pamiętajcie, iż zawsze  
możecie na nas liczyć.

Mieszkańcy ulic 27 Grudnia  
i Sadowej

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci męża naszej 

koleżanki

śp. Stefana Kabacińskiego
Bogusi, jej rodzinie i bliskim wyrazy 

szczerego współczucia składają:
Zarząd oraz Koleżanki i Koledzy 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Tarnowie Podgórnym

Wszystkim,
którzy dzielili z Nami smutek i żal,
uczestniczyli we mszy świętej oraz 

ceremonii pogrzebowej

śp. Stefanii Dudziak
Dziękuje Rodzina

Zatrudnimy osoby 
do sprzątania 

Term  
w Tarnowie 
Podgórnym

Tel. 61 222 60 50

KUPIĘ WŁOSY
NATURALNE min 45cm

nie farbowane
tel. 601 82 89 89
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~ reklamy

Co u nas znajdziesz?
- piękne róże produkowane przez naszą szkółkę w formie 
krzewów i drzewek
- duży wybór okazałych bylin, traw, krzewów i drzew liściastych 
- chwile relaksu - spacer w zawsze zielonym „ogrodzie” 
z mnóstwem pachnących kwiatów i kolorowych motyli
- fachową i miłą obsługę gotową, by doradzić

Szamotulska 51, 62-081 Chyby  pn. - pt. 8:00-18:00, sb 9:00 - 14:00  tel: 793 407 488

punkt sprzedaży roślin ozdobnych

Toyota zdobywanie miejsc w rankingu popularności zawdzięcza ele-
ganckiemu i niezawodnemu produktowi oraz przestrzeganiu kilku zasad, 
z których najważniejszą jest zaufanie, jakim firmę obdarzają klienci. Właśnie 
ta zasada jest filarem misji Toyota Bońkowscy – niezawodne zaufanie.
Jeśli niezawodność, zaufanie i pasja do motoryzacji są Ci bliskie, 

dołącz do Naszego Zespołu jako:

Mechanik/Elektromechanik
Miejsce pracy: Sady, ul. Poznańska 10

Twoim zadaniem będzie:
-  obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna pojazdów,
- diagnozowanie usterek oraz ich naprawa,
-  diagnostyka, przegląd i naprawa samochodów 

osobowych w zakresie układów elektrycznych
Szukamy osoby która:
-  potrafi pracować pod presją czasu – bo klient 

potrzebuje sprawnego auta na „teraz, zaraz, 
natychmiast”,

-  jest dokładna – bo przyzwyczailiśmy klientów 
do niezawodnego serwisu,

- ma doświadczenie w pracy mechanika samochodowego.
W zamian za Twoje zaangażowanie:
-  przyjmiemy Cię do Naszego zespołu z ciekawością i otwartością na Twoje 

pomysły
-  zatrudnimy Cię na umowę o pracę (wynagrodzenie 3000-6000 netto 

w zależności od doświadczenia i umiejętności)
-  zadbamy o Twoje zdrowie, dzięki darmowej opiece medycznej i karcie 

sportowej
-  zaprosimy do programu dofinansowywania aut pracowniczych, a jeśli ze-

chcesz z niego skorzystać będziesz jeździł nowym autem

Nie zwlekaj! Wyślij CV na adres: praca@bonkowscy.pl
Wysyłając aplikację do Bońkowscy Auto Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Komornikach 

przy ul. Platynowej 2 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwar-
zanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wska-
zane w ogłoszeniu.

Toyota zdobywanie miejsc w rankingu popularności zawdzięcza eleganckiemu i niezawodnemu 
produktowi oraz przestrzeganiu kilku zasad, z których najważniejszą jest zaufanie, jakim firmę 
obdarzają klienci. Właśnie ta zasada jest filarem misji Toyota Bońkowscy – niezawodne zaufanie. 

 

Jeśli niezawodność, zaufanie i pasja do motoryzacji są Ci 
bliskie, dołącz do Naszego Zespołu jako: 

Mechanik/ Elektromechanik 

Miejsce pracy: Sady, ul. Poznańska 10 

 

Twoim zadaniem będzie: 

- obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna pojazdów, 

- diagnozowanie usterek oraz ich naprawa, 

- diagnostyka, przegląd i naprawa samochodów osobowych w zakresie układów elektrycznych 

Szukamy osoby która: 

- potrafi pracować pod presją czasu – bo klient potrzebuje sprawnego auta  na „teraz, zaraz, 
natychmiast”, 

- jest dokładna – bo przyzwyczailiśmy klientów do  niezawodnego serwisu, 

- ma doświadczenie w pracy mechanika samochodowego.  

W zamian za Twoje zaangażowanie: 

- przyjmiemy Cię do Naszego zespołu z ciekawością i otwartością na Twoje pomysły 

- zatrudnimy Cię na umowę o pracę (wynagrodzenie 3000-6000 netto w zależności od doświadczenia 
i umiejętności) 

- zadbamy o Twoje zdrowie, dzięki darmowej opiece medycznej i karcie sportowej 

- zaprosimy do programu dofinansowywania aut pracowniczych, a jeśli zechcesz z niego skorzystać 
będziesz jeździł nowym autem 

Nie zwlekaj! 

Wyślij CV na adres: praca@bonkowscy.pl 

Wysyłając aplikację do Bońkowscy Auto Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Komornikach przy ul. Platynowej 2 (Pracodawca, Administrator 
danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 
rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.  

Sprzedaż
truskawek
w sezonie

Kokoszczyn
tel. 609 752 509

TANIA
PRZESYŁKA

• przesyłki kurierskie w każde miejsce Polski
• doręczenie w następnym dniu roboczym
• zwrot pobrania w pierwszym dniu po doręczeniu 
   bez dodatkowej prowizji
• paczki niestandardowe, gabarytowe (części samochodowe)
• przesyłki zagraniczne
• PALETY EURO od 150 zł brutto

taniaprzesylka@op.pl

tel. 790 777 031

ul. ROKIETNICKA 63, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE

pon.-pt

9.30 - 16.30
Zapraszamy!

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488
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• Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów          
   • Prowadzenie ksiąg handlowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych      
      • Rachunkowość dla uproszczonych form opodatkowania 
                (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) 
           • Sporządzanie zeznań rocznych (PIT)  

BIURO RACHUNKOWE
ul. Poznańska 101, 62–080 Tarnowo Podgórne

tel.: 513 071 183  www.abakuspro.pl  e-mail: biuro@abakuspro.pl

ABAKUS § PRO sp. z o.o.

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

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

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

lek. wet. Michał Woliński

Zapraszamy

tel. 604 078 665, ul. Leśna 36, Kaźmierz
pn-pt 1000-1700, sob. 1000-1200

Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt.

www.wolvet.com

OGRODY
• wertykulacje
• pielęgnacje
• modernizacje
tel. 509 847 494

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

MIESZKANIE 52m2

DO WYNAJĘCIA  
Tarnowo Podgórne

Tel. 889 125-832

USŁUGI 
REMONTOWE

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA

ZNUDZIŁA CI SIĘ TWOJA KU-
CHNIA, STARE MEBLE, DRZWI? 
DAJ DRUGIE ŻYCIE MEBLOM, 

KTÓRYCH JUŻ NIE LUBISZ.  
ODNOWIĘ, POMALUJĘ - 

STWORZYMY NOWE WNĘTRZE. 
ZNOWU BĘDZIE PIĘKNIE.  

NIE BĘDZIE TO DUŻY KOSZT.
EWA TEL. 501 35 38 45

USŁUGI HDSUSŁUGI HDS
Transport kontenerów

609 659 932

KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych

Do wynajęcia pokój 
1-2 osobowy, kuchnia 

Przeźmierowo
Tel. 573 437 608

Mieszkanie 
2-pokojowe w Sadach 

do wynajęcia 
tel. 880 165 282

ODDAM W NAJEM
działkę 3000m2 

w Tarnowie Podg. na szkółkę itp.
tel. 534 251 471

SZUKAM DZIAŁKI BUDOWLANEJ  

w Przeźmierowie lub Baranowie  

do 250 000 zł 

Tel.: 887 791 234
E-mail: mail88779@wp.pl

KUPIĘ DOM 
dla siebie, może być  

do remontu
tel. 501 950 796
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Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

N AU K A  J A Z DY
• elastycznie • sprawnie • skutecznie •

tel. 694 99 88 21

CZYSZCZENIE 

603 635 878

dywanów
foteli

elewacji
dachówki

kostki bruk.

wykładzin

Eko 21Dom

(+ malowanie)

NA HASŁO SĄSIADKA 10% RABATU NA INSTALACJE

Sady, ul. Rolna 1 
tel.: 693 893 514

www.solar-progress.pl    |    www.nowaelektro.pl

F O T O W O L T A I K A
Doradztwo | Projekt | Montaż

USŁUGI 
BRUKARSKIE

• układanie  
kostki brukowej

• granitu 
•  płyt gresowych 

•  odwodnienia

tel. 537 700 281

Moskitiery    Rolety    Markizy 
Sprzedaż    –    Montaż    –    Naprawa 
Naprawy pogwarancyjne produktów innych firm 

Tel.     512 755 995  www.izmark.pl 

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

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

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

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

Czynne: pon- pt 9.00-17.00PRALNIA CHEMICZNA

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników
ul. Poznańska 62a, Tarnowo Podg.
tel. 693 721 394, 600 216 964
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Zadzwoń i zamów!

DOMOWY CHLEB
NA ZAKWASIE

MaciejGotuje.pl
... i Piecze Chleb

zamowienia@maciejgotuje.pl

żytni
żytni z ziarnami

Dowóz na terenie Przeźmierowa i okolic.

US¸UGI TRANSPORTOWE
NISKIE CENY

600 042 721

• ˝wir • ziemia ogrodowa •
• porzàdkowanie terenu - rozbiórki •

• wywóz gruzu i Êmieci •
• karczowanie • niwelacja • wykopy •

M¸OT WYBURZENIOWY

CAT - koparko-∏adowarka

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

Podnośniki 
koszowe

tel. 608 443 604

piec 8 mb • krótkie terminy realizacji zleceń • konkurencyjne ceny
516 -138 - 485  |  www.imipol.pl

+48 605 320 413,  ul. Zachodnia 3, TP
www.bankietowastrzelnica.pl

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY 
MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE 
UL. POZNAŃSKA 100B  

KOM. 697 703 200

CZYNNE:
PN-PT 11-199, SOB 10-14

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH



maj  2021 | sąsiadka~czytaj |    63

~ reklamy

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

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

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

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

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

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)
Częściowe: tworzywo różowe, przeźroczyste - przeciw alergiczne, klamrowe, bezklamrowe
Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa
Zęby (wysoka estetyka, twardość)
Protezy na miękkim podłożu, elastyczne: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, 
zmniejszają ucisk, polepszają przyssanie
Mikroprotezy (do 2 zębów)
Naprawy protez

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77, ☎ 518 268 039

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

Jednoosobowe wykonawstwo

•  oczyszczanie 
paznokcia zmienionego 
chorobowo (grzybica, 
onycholiza, itp)

• rekonstrukcja paznokcia

• terapia pękających pięt

• usunięcie krwiaka

• wrastające paznokcie

•  leczenie brodawek  
i kurzajek

•  badanie mykologiczne, 
itp.

Przeźmierowo,  
Rynkowa 57

tel. 510 770 374

P O D O L O G

Z A P R A S Z A M Y

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

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

tel. 61 814 79 00

ORTOPEDA
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   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

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

OKNA I DRZWI

                       513 035 741
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

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

WISTkom.

HIT!!!  RABAT NA 
MOSKITIERY!

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.

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.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)

OBRÓBKA CNC METAL
KONWENCJA

      Toczenie  •  Frezowanie
   Spawanie   •  Szlifowanie
Dłutowanie  •  Cięcie automat.

tel. 606 916 949, biuro@met-pras.pl, Przeźmierowo

P     KZ
rok założenia 1966

��������

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

603 635 878

MYCIE OKIEN
Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE

www.ekodom21.pl

  biur    domów   firm

Profesjonalne i kompleksowe

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

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

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

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

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

UL. SZKOLNA 2B, ROKIETNICA

  

Umów się na 

Tysiące najnowszych modeli okularów 

1+1, -50% na oprawki, rabat na okulary progresywne i przeciwsłoneczne

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

 

Telefonicznie lub na stronie: visionoptyk.pl/rezerwacja

696 696 332

NA WSZYSTKIE
OPRAWKI

Godziny otwarcia: PN.-ŚR.: 10.00-18.00, CZW.: 12.00-20.00,
PT.: 10.00-18.00, SB.: 10.00-13.00

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
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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

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

CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE

Tarnowo Podgórne, Poznańska 40D
Godziny otwarcia:

od poniedziałku do soboty 9.00-19.00

NISKIE CENY! 
DOBRA JAKOŚĆ! 
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!

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

535 867 490

• nowe instalacje
• przeróbki
• remonty

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

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

DRZEWA
wycinanie i przycinanie

tel. 608 443 604

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

HYDRO   FOB
Kompleksowe osuszanie budynków
• izolacje przeciw wilociowe
• izolacje przeciw wodne
• naprawa powłok izolacyjnych
• doractwo techniczne
• iniekcja
• systemy wentylacji
• odgrzybianie ścian
• drenaże tel. 609 270 132

michal-hydro-fob@wp.pl
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KUPON RABATOWY 10%
NA URZĄDZENIA I AKCESORIA DOSTĘPNE W SKLEPIE STACJONARNYM

ROLNA 6  BARANOWO

SPRZEDAŻ
SERWIS
WYPOŻYCZALNIA
URZĄDZEŃ OGRODNICZYCH

RATY 0% 



Bezpłatna aplikacja
Ministerstwa Zdrowia

IKP to bezpłatna aplikacja internetowa. Tutaj szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o zdrowiu: 
swoim, swoich dzieci lub osoby, która Cię do tego upoważniła. 

Dlaczego warto korzystać z IKP?
• zerejestrujesz się na szczepienie COVID i odbierzesz jego potwierdzenie z QR-kodem,
• otrzymasz e-receptę SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że podasz swój numer telefonu lub adres e-mail,
• wykupisz leki z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji,
• otrzymasz kod e-skierowania SMS-em,
• udostępnisz bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków,
• masz dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia,
• odbierzesz kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji).

Dzięki IKP masz w jednym miejscu:
• swoją dokumentację medyczną — na przykład e-recepty i e-skierowania, a wkrótce także swoje wyniki 

badań czy wypis ze szpitala,
• informacje o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych, a także świadczeń 

wykorzystanych w ramach NFZ — na przykład przebytego zabiegu lub badania, 
• zaleconej dawce leków,
• zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ, takich jak wizyta u twojego lekarza specjalisty 

czy planowany termin rehabilitacji,
• masz podgląd swoich zwolnień lekarskich i e-skierowań do lekarzy specjalistów.
Wkrótce w IKP sprawdzisz także swoje deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej publicznej służby 
zdrowia (POZ).

Jak założyć konto IKP i otrzymywać kod do e-recepty SMS-em?

w serwisie pacjent.gov.pl kliknij „Zaloguj się”

wybierz sposób logowania,
np. profil zaufany

Brawo!
Jesteś na swoim
Internetowym Koncie Pacjenta
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(jak założyć profil zaufany sprawdź
w Sąsiadka-Czytaj maj 2020)

Chcesz odbierać e-recepty
SMS-em lub e-mailem?

4 Wybierz „Moje konto”, a następnie ustaw 
„powiadomienia”, wpisz swój numer telefonu 
lub e-mail (albo jedno i drugie)

5 Kliknij „Zapisz”.
Odtąd aplikacja będzie do Ciebie wysyłać 
e-recepty SMS-em lub/i e-mailem

Konto IKP umożliwia otrzymanie kodu do recepty w formie bezpłatnego SMS-a dokładnie w chwili, w której 
lekarz wystawił e-receptę. Jest to duże ułatwienie – nie trzeba już dzwonić do przychodni po kod do recepty. 
Powyższa informacja powstała na podstawie oficjalnych materiałów informacyjnych Ministerstwa Zdrowia, który jest właścicielem aplikacji internetowej IKP. 
W ramach zmian w IKP zakres informacji może ulec zmianie.


