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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 Szanowni Państwo!
Wrzesień, początek roku szkolnego, to moment, 

kiedy w swoje szeregi zapraszają działające w na-
szej Gminie koła zainteresowań, kluby sportowe 
i grupy artystyczne. Na łamach gazety zamieszcza-
my część propozycji, ale to nie wszystko: zachęca-
my do sprawdzania informacji na stronach inter-
netowych i w mediach społecznościowych GOK-u, 
OSiR-u i poszczególnych grup. Na pewno znajdą 
Państwo coś dla siebie i swojej rodziny! 

Nasza Gmina jest gospodarzem Drużynowych Mi-
strzostw Świata w Kręglach Klasycznych. Już dzi-
siaj, na ostatniej stronie, zapowiadamy to wydarze-
nie, natomiast szczegóły przekażemy w przyszłym 
numerze gazety. Mistrzostwa będą odbywać się 
w hali sportowej OSiR przy Zespole Szkół Technicz-
nych Tarnowo Podgórne. Zasady udziału publicz-
ności dostosujemy do obowiązującego reżimu sani-
tarnego, ale wszystkie mecze będzie można obejrzeć 
w internecie. 

Jesień to także czas, kiedy częściej myślimy o na-
szym zdrowiu. Zachęcamy zatem do skorzystania 
z finansowanych przez Gminę badań i szczepień 
profilaktycznych – szczegóły wewnątrz numeru. 

Serdecznie pozdrawiam

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Pamięć 
to nasz 
obowiązek
1 września o 4 45, w 82. rocznicę wybuchu II wojny świa-

towej przy obelisku w Parku Wojkiewicza w Tarnowie 
Podgórnym odbyły się gminne uroczystości rocznicowe. 

Odśpiewaniem hymnu, złożonymi kwiatami i zapalonymi zni-
czami oraz salwą władze gminy z Wójtem na czele członko-
wie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, harcerze oraz przed-
stawiciele stowarzyszeń i mieszkańcy oddali hołd poległym 
w walce o wolność naszej Ojczyzny. Dziękujemy wszystkim 
za obecność.

~ Stanisław Bączyk
Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
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~ pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Czy planują Państwo poprawić 
drogę gminną – ul. Platynową  
w Baranowie? 

Proszę o podanie terminu 
montażu ekranów 
dźwiękochłonnych w Sadach 
wzdłuż drogi krajowej nr 92.

Ulica Platynowa wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską (sygna-
lizacja świetlna) jest w trakcie projektowania. Przewidujemy, że pod koniec 
tego roku będziemy ogłaszać przetarg na w celu wyłonienia wykonawcy. 

Oczywiście realizacja tej inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych 
budżetu Gminy. 

Zarządzanie drogą krajową nr 92 należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że obecnie 
procedowana jest decyzja środowiskowa w Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska. To kluczowy dokument w procedurze uzyskania pozwolenia na bu-
dowę ekranów dźwiękochłonnych. Jeżeli tylko uzyskamy kolejne informacje w tej 
sprawie, to  niezwłocznie będziemy je publikować. 

Spis trwa do 30 września!Spis trwa do 30 września!
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~ aktualności

Sprawdź,  
co się dzieje  

w Twojej  
miejscowości

Baranowo
Trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy 
budowy ul. Letniskowej

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

Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
zezwolenia na przebudowę ul. Platynowej oraz skrzy-
żowania 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
Zakończono prace przy budowie ul. Orła

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na roz-
budowę szkoły podstawowej

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

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na bu-
dowę świetlicy wiejskiej

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 
Złożono wniosek o pozyskanie dofinansowania bu-
dowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kokoszczyn 
z Tarnowem Podgórnym – od Kokoszczyna do Góry

Lusowo
Przekazano plac budowy ul. Kukułki. Z uwagi na decy-
zję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska roz-
poczęcie robót nastąpi po 15.09.2021

Posiadamy pozwolenie na budowę ul. Zielnej

Trwa modernizacja boiska przy szkole podstawowej

Trwa termomodernizacja budynku komunalnego przy 
ul. Poznańskiej

Sołectwo Tarnowo Podgórne ponownie zaprasza na Samochodową Rundkę po 
Gminie – „Rajd dla Piotrusia Pana”. Poprzednia edycja została odwołana, a jej 
nowy termin to 2 października. Start i meta zlokalizowane będą przy Zespole 

Szkół Technicznych na ul. Nowej w Tarnowie Podgórnym. Na trasę wyruszą załogi, 
by wykonywać kolejne zadania przygotowane przez organizatorów. Co ważne, zna-
jomość Gminy nie jest konieczna (a czasem nawet utrudnia). Do udziału zachęcamy 
również tych, którzy jeszcze nigdy nie startowali w takim wydarzeniu. Ale ostrzega-
my – to wciąga! Wiedzą to ci, którzy pojechali w wielkoorkiestrowej Rundce „Króle 
na Kołach” – to wydarzenie organizuje ta sama ekipa, więc gwarantujemy, że bę-
dzie i wesoło, i zaskakująco. Impreza ma charakter charytatywny – numery starto-
we można już licytować na Facebook’owym wydarzeniu Rajd dla Piotrusia Pana. 
Zebrane środki zostaną przekazane w ramach pomocy finansowej na Turnus Reha-
bilitacyjny dla mieszkańca Tarnowa Podgórnego Piotrusia Zwirblisa. Zapraszamy 
do zgłaszania się – liczba załóg ograniczona. UWAGA: Licytacje, które odbyły się 
w czerwcu zostaną uwzględnione w przeniesionej edycji rajdu. Szczegóły w wyda-
rzeniu na Facebooku.

~Sołectwo Tarnowo Podgórne

Rajd Piotrusia Pana

Rafał Talarczyk, Strażnik naszej 
Straży Gminnej otrzymał od-
znakę „Honorowy Dawca Krwi 

- Zasłużony dla Zdrowia Narodu” za od-
danie łącznie 23,553 litrów krwi. Gratu-
lujemy!

Takiego mamy  
Strażnika 
Gminnego! 
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~ aktualności

Przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny, jak i ga-
stronomiczny wyrobami alkoholowymi są zobowiązani 
dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwo-

leń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 30 września 2021 r. W roku nabycia zezwole-
nia lub utraty jego ważności opłaty, o których mowa poniżej, 
dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważno-
ści zezwolenia. Opłaty kształtują się następująco: 

1. Podstawowa: 
 a) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% al-

koholu 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 prowa-

dzący 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 po-
wyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogól-
nej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzed-
nim. 

3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży po-
szczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekro-
czyła wartości, o których mowa w pkt. 2, wnoszą opłatę w wy-
sokości 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 alkoholo-
wych jest posiadanie przez przedsiębiorcę kopii złożonego 
oświadczenia potwierdzonej przez tutejszy urząd oraz posia-
danie odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie 
opłaty za korzystanie z zezwoleń. 

Zwracam uwagę, że wniesienie opłaty odbywa się bez 
uprzedniego wezwania. W przypadku niedopełnienia obo-
wiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawo-
wym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej 
czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jedno-
czesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szcze-
gółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależ-
nej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, 
którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty 
w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć 
wniosek o wydanie nowego zezwolenia 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 – ra-
chunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. Oddział Poznań nr 
rachunku: 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641. Bliższych in-
formacji na powyższy temat udziela Jolanta Kaźmierczak tel. 
61 89 59 260,  edg@tarnowo-podgorne.pl 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).  

~ wso  

Termin płatności III raty  
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

W sobotę, 28 sierpnia honorową akcją krwiodawstwa 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgór-
nym zakończyło wakacje Stowarzyszenie Dar Serc.  

– To nasza 88 akcja – mówi Wojciech Janczewski, Wice-
przewodniczący Rady Gminy i Prezes Stowarzyszenia. – 
Dziękuję Dyrekcji i pracownikom tarnowskiej „Jedynki” za 
udostępnienie pomieszczeń szkolnych i za okazane wsparcie 
organizacyjne. Dziękuję również strażakom z OSP, bo bez ich 
pomocy nie bylibyśmy w stanie przygotować tego wydarzenia.  

Tym razem przyszło ponad 90 osób, z których po wstęp-
nej rozmowie z lekarzem zarejestrowało się 80. Ostatecznie, 
po badaniach, krew oddało 61 osób, dzięki którym zebrano  
27,45 litrów tego cennego leku. 2 osoby zapisały się do banku 
dawców szpiku. 

Akcja krew za nami

Następna akcja odbędzie się 20 listopada (uwaga: to nowy 
termin!) w godz. 8.00 – 16.00, również w gościnnych progach 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym. 

 ~ ARz
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~ aktualności

Lusówko
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla 
kontynuacji ścieżki/chodnika na ul. Rozalińskie i Sie-
rosławskiej

Rozpoczęto budowę kolejnego etapu oświetlenia na 
os. Morskim 

Wybrano wykonawcę projektu i budowy hali namioto-
wej 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 przygotowanie do przetargu na opracowanie 
dokumentacji zagospodarowania terenu 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

Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę ul. Zacisze

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej doświe-
tlenia przejść dla pieszych na ul. Rynkowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświe-
tlenia ul. Orzechowej

Zakończono budowę oświetlenia na ul. Polnej i Wyso-
gotowskiej

Trwa opracowanie dokumentacji budowy łącznika ul. 
Rzemieślniczej z ul. Bukowską

Trwa remont szatni w szkole podstawowej

Rumianek
Trwa opracowanie projektu rozbiórki i budowy budyn-
ku komunalnego przy ul. Szkolnej

Sady
Trwa budowa budynków komunalnych przy ul. Jeży-
nowej

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświe-
tlenia ul. Jeżynowej

Trwa przygotowanie powtórnego przetargu dla wyło-
nienia wykonawcy II etapu budowy dróg na osiedlu 
Lipowym (Topolowa, Olchowa, Jaworowa). Poprzedni 
przetarg unieważniono z uwagi na ceny ofert przewyż-
szające środki w budżecie

Zawarto umowę na modernizację boiska przy świetlicy 
wiejskiej

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę budyn-
ków komunalnych przy ul. Kobylnickiej

Rozpoczęto modernizację boiska  przy świetlicy wiej-
skiej

Bilety dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych 

Z budżetu gminy finansowany jest 150-dniowy bilet w relacji dom-szkoła-dom dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne uczęszczających do 
szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych w obszarze działania Zarządu Trans-
portu Miejskiego w Poznaniu. Uprawnionymi  do doładowania są wyłącznie ucznio-
wie, którzy są naszymi mieszkańcami, nie pracują, posiadają ważną legitymację 
szkolną i w chwili złożenia wniosku nie ukończyli 20 lat. Warunkiem niezbędnym 
dla dokonania doładowania jest posiadanie przez ucznia Poznańskiej Elektronicznej 
Karty Aglomeracyjnej (PEKA).

Procedura uzyskania uprawnienia do doładowania:
1. Przyznawanie doładowania odbywa się po złożeniu wniosku (formularz do po-

brania ze strony internetowej Gminy Tarnowo Podgórne).
2.  Wniosek składa rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia lub sam uczeń 

jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Wniosek o doładowanie składa się w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, w Fi-

lii UG w Przeźmierowie lub w formie dokumentu  elektronicznego opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem oso-
bistym.

4. Termin składania wniosków od 20 września do 30 listopada 2021 r.
5. Jeśli w ciągu 14 dni wnioskodawca nie zostanie poinformowany przez Urząd 

o odmowie przyznania uprawnień, udaje się do Punktu Obsługi Klienta TPBUS Sp. 
z o.o. w Tarnowie Podgórnym ul. Rokietnicka 23 z ważną Legitymacją Szkolną 
i kartą PEKA w celu doładowania bezpłatnego biletu.

6. Ważność bezpłatnego biletu biegnie przez 150 dni od chwili doładowania.
7. Ostatnim dniem na skorzystanie z możliwości doładowania biletu w POK 

TPBUS Tarnowo Podgórne przyznanego na pozytywnie rozpatrzony wniosek złożo-
ny w terminie o którym mowa w punkcie 4, jest 15 grudnia 2021 r.

Uwaga!  
O uprawnienie mogą się ubiegać  wyłącznie uczniowie, którzy zamieszkują na 

terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego, Miejscem 
zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z za-
miarem stałego pobytu. Kwestia miejsca zamieszkania uprawnionego będzie kluczo-
wa w procesie weryfikacji wniosków. Jeśli uczeń nie jest zameldowany pod wska-
zanym adresem na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, Wnioskodawca o bezpłatne 
doładowanie może zostać wezwany do przedstawienia dowodów potwierdzających 
zamieszkanie ucznia pod podanym we wniosku adresem. Takim dowodem może 
być np. formularz PIT składany przez rodziców/opiekunów z prezentatą lub UPO 
Urzędu Skarbowego właściwego dla Gminy Tarnowo Podgórne. Miejsce zamiesz-
kania osoby niepełnoletniej musi być tożsame z miejscem zamieszkania rodziców 
albo opiekuna.

~ Grzegorz Leonhard, Pełnomocnik Wójta ds. nadzoru właścicielskiego
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Badania mammograficzne
Badania dla kobiet – mieszkanek Gminy Tarnowo Podgórne 

w wieku 40-49 lat oraz powyżej 69 roku życia, posiadających 
Kartę Mieszkańca. Kiedy odbędą się badania w mammobusie?

• 9 października, godz. 9.00-17.00, przy pasaży w Prze-
źmierowie (ul. Rynkowa 75C). Zapisy od 27 września w godz. 
9.00-12.00 pod nr tel. 61 89 59 209 lub 61 89 59 260

• 25 października, godz. 12.00-17.00, przy parkingu 
GKS w Tarnowie Podgórnym (ul. 23 Października 34). Za-
pisy od 11 października w godz. 9.00-12.00 pod nr tel. 61 89 
59 209

• 26 października, godz. 9.00-17.00, przy świetlicy wiej-
skiej w Lusówku (ul. Zespołowa 1). Zapisy od 11 październi-
ka w godz. 9.00-12.00 pod nr tel. 61 89 59 260

Bezpłatne badania komputerowe wzroku
Badania dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne. Ak-

cja odbędzie się 13 października 2021 w godz. 9.00-10.30 na 
parkingu przy sklepie Delikatesy Centrum w Tarnowie Pod-
górnym (ul. Szkolna). Zapisy pod numerem tel. 690 070 902.

Podczas badań pacjenci będą mogli zakupić okulary, jed-
nakże badanie nie zobowiązuje do ich zakupu.

Badania USG dzieci
Fundacja Ronalda McDonalda oraz Gmina Tarnowo Pod-

górne zapraszają na profilaktyczne, bezpłatne badania USG 
dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.

ZAPISY: 
Udział w badaniach bez rejestracji nie jest możliwy. Zapi-

sy prowadzone będą od 4 października w godz. 9.00-12.00. 
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
W czasie badań na pokładzie ambulansu obecni będą pracow-
nicy Fundacji.

MIEJSCE BADAŃ
• 13 października: Tarnowo Podgórne – lekarz będzie 

przyjmować w ambulansie Fundacji: Tarnowo Podgórne, ul. 
23 Października 34, parking GKS Tarnovia (rejestracja pod 
numerem telefonu 61 89 59 209)

• 14 października: Przeźmierowo – lekarz będzie przyj-
mować w ambulansie Fundacji: Przeźmierowo, ul. Kościelna 
46/48, parking koło szkoły (rejestracja pod numerem telefo-
nu 61 89 59 260)

Bezpłatne szczepienia profilaktyczne
PRZYCHODNIA SALUBER, ul. Sportowa 1, Tarnowo 

Podgórne, pon-pt, w godz. 8.00- 18.00, tel. 61 81 46 262 

• Gminny program szczepień przeciw pneumokokom 
– dla osób pow. 60 roku życia /mieszkańcy Gminy Tarnowo 
Podgórne

• Gminny program szczepień przeciw meningokokom – 
dla dzieci w wieku 12-23 mies. życia /mieszkańcy Gminy Tar-
nowo Podgórne

• Gminny program szczepień przeciwko grypie – dla 
osób pow. 60 roku życia /mieszkańcy Gminy Tarnowo Pod-
górne 

PRZYCHODNIA MED-LUX, ul. Rynkowa 63, 62-081 
Przeźmierowo, pon. – pt, w godz. 8.00 – 18.00, tel. 61 81 
63 900: 

• Gminny program szczepień przeciw pneumokokom 
– dla osób pow. 60 roku życia /mieszkańcy Gminy Tarnowo 
Podgórne (CM Med-Lux Gabinet Lekarza POZ)

• Gminny program szczepień przeciw meningokokom – 
dla dzieci w wieku 12-23 mies. życia /mieszkańcy Gminy Tar-
nowo Podgórne, CM Med-Lux Gabinet Lekarza POZ 

• Gminny program szczepień przeciwko grypie – dla 
osób pow. 60 roku życia /mieszkańcy Gminy Tarnowo Pod-
górne

Aby skorzystać z bezpłatnych badań lub szczepień nale-
ży być mieszkańcem Gminy Tarnowo Podgórne/ posiadać 
Kartę Mieszkańca

Punkty szczepień przeciwko COVID-19:
• 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.

W przypadku szczepień nie obowiązuje rejonizacja.

Zadbaj o swoje zdrowie! 
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Sierosław
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla 
przebudowy ul. Prostej (od ul. Bukowskiej do ul. Sza-
firowej)

Swadzim
Ogłoszono powtórny przetarg dla wyłonienia wyko-
nawcy budowy oświetlenia ul. Ogrodowej. W poprzed-
nim przetargu nie wpłynęła żadna oferta

Tarnowo Podgórne
Zakończono prace przy budowie ul. Rolnej

Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej

Opracowano projekt Termalnego Parku Zdrowia (tęż-
nie) 

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświe-
tlenia ul. Karolewskiej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświe-
tlenia ul. Czereśniowej

Trwają prace przy budowie ul. Wiśniowy Sad

Trwa opracowanie projektu na termomodernizację bu-
dynku komunalnego przy ul. Pocztowej

Trwa malowanie Szkoły Podstawowej nr 1

Trwa remont dachu sali gimnastycznej w Szkole Pod-
stawowej nr 1

Złożono wniosek o pozyskanie dofinansowania bu-
dowy ścieżki z parku 700-lecia do Termalnego Parku 
Zdrowia

Wysogotowo
Uzyskaliśmy zezwolenie na przebudowę ul. Batorow-
skiej. Złożono wniosek o pozyskanie dofinansowania 
przebudowy ze środków zewnętrznych

Trwa przygotowanie przetargu na wyłonienie wyko-
nawcy przebudowy ul. Pszennej 

Sprawdź, 
co się dzieje 

w Twojej 
miejscowości

Koniec sierpnia był dla uczniów naszej Gminy okazją do spędzenia tygo-
dnia wypoczynku w górskiej miejscowości Bardo. To właśnie tam, w Domu 
Wczasów Dziecięcych, odbyły się kolonie letnie dla uczniów z klas VI-VII. 

Malownicze Bardo – położone w Kotlinie Kłodzkiej – urzekło wszystkich swoją wy-
jątkowością i niezapomnianymi krajobrazami.

Przez tydzień uczniowie poznali nie tylko historię i zabytki tej miejscowości. 
Uczestniczyli w wielu ciekawych i niezapomnianych wycieczkach. Zobaczyli m. 
in. Złoty Stok, gdzie mogli zwiedzać Kopalnię Złota oraz Średniowieczną Osadę 
Górniczą, w Kudowie Zdroju zwiedzali Kaplicę Czaszek oraz przeszli przez Szlak 
Ginących Zawodów, w Polanicy Zdroju zjeżdżali torem saneczkowym i poznawa-
li historię miasta, w czasie wycieczki do Srebrnej Góry wzięli udział w grze tere-
nowej, połączonej ze zwiedzaniem Twierdzy, a  w Ławicy – rozwiązywali zadania 
w Folwarku Szyfrów i bawili się w escape roomie, zobaczyli i podziwiali podziemne 
miasto w Osówce. Wspomnianym atrakcjom towarzyszyła codzienna porcja aktyw-
ności, humoru, integracji i zabaw przy muzyce a także nawiązanie wielu nowych 
znajomości i przyjaźni.

Ogromne podziękowania należą się Burmistrzowi Barda Krzysztofowi Żegańskie-
mu, który dbał, aby niczego nam nie brakowało. Ciekawe i  bezpieczne spędza-
nie czasu to zasługa całej kadry wychowawców. Wyrazy uznania należą się także 
uczestnikom kolonii, którzy swoim zachowaniem prezentowali najwyższy poziom 
kultury. Gdybyśmy mogli to na pewno zostalibyśmy w Bardzie jeszcze z dwa tygo-
dnie. Bardzo dziękujemy Wójtowi i wszystkim osobom, które przyczyniły się do or-
ganizacji tak świetnej i udanej kolonii.

Wizyta w Bardo pozostanie na długo w naszej pamięci.
~ kadra kolonii w Bardo

Kolonie w Bardzie
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W sobotnie popołudnie, 4 września, na terenie Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bolechowie odbył 
się – po raz siódmy – piknik rodzinny „Bezpieczni 

w powiecie”.
W jego trakcie można było zapoznać się z charakterem pra-

cy i działań służb policji, straży pożarnej, więziennej oraz gra-
nicznej a także obejrzeć na zorganizowanych stoiskach sprzęt 
specjalistyczny. W części edukacyjnej między innymi pokaza-
no sposoby gaszenia pożarów a także poinstruowano – głów-
nie młodzież – jak się zachowywać w zadymionych pomiesz-
czeniach oraz w innych niebezpiecznych sytuacjach. 

Najważniejszym punktem pikniku było – jak co roku – 
przekazanie przez Starostę Poznańskiego Jana Grabkow-
skiego sprzętu strażackiego dla 35 jednostek OSP powiatu. 
W tym roku pompy zatapialne wraz z osprzętem (o wartości  
3 750 zł każda) otrzymały jednostki OSP, które nie są w Kra-
jowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Z naszej Gminy wy-
mieniony sprzęt otrzymały jednostka OSP z Lusowa i Ceradza 
Kościelnego – taki sam zestaw w ubiegłym roku otrzymała 
również jednostka OSP z Tarnowa Podgórnego.

W trakcie pikniku funkcjonował mobilny punkt szczepień, 
z którego skorzystało kilkadziesiąt osób.

Udział w pikniku uatrakcyjniły występy orkiestry dętej 
z Chludowa, zespołu Strefa Zero oraz duetu Haliny Benedykt 
i Marca Antonellego. 

15 sierpnia w Święto Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, w Tarnowie Podgórnym odbyły się 
Dożynki Parafialne, w których – jak co roku – bra-

ło udział Kółko Rolnicze z Tarnowa Podgórnego. Uroczy-
stość rozpoczęła dziękczynna msza św., odprawiona w inten-
cji zmarłych i żyjących członków Kółka oraz ich rodzin, którą 

Sprzęt dla OSP

Wszystkim obdarowanym jednostkom Komendant Miejski 
brygadier Jacek Michalak życzył, by pozyskany sprzęt był wy-
korzystywany tylko w czasie ćwiczeń i szkoleń. 

~ Andrzej Goszczyński 
Gł. Specj. ds. oc, zk i op

Kółko Rolnicze na Dożynkach parafialnych  
w Tarnowie Podgórnym

odprawił ks. wikary Gniewomir Kujawa. Udział w niej wzięli 
zaproszeni goście i mieszkańcy Gminy, a ozdobą były prze-
piękne wieńce dożynkowe. 

Po mszy św. zebrano się przy tablicy pamiątkowej, znajdu-
jącej się przy „małym” kościele. Tu przemawiał Wójt Tade-
usz Czajka, który przypomniał chlubną lokalną historię kółek 
rolniczych: pierwsza taka organizacja na naszym terenie po-
wstała w 1879 r. w Ceradzu Kościelnym, 5 lat później w Lu-
sowie, a w 1907 r. w Tarnowie Podgórnym, natomiast w latach  
30. ub. wieku założono Koło Włościanek w Lusówku. Następ-
nie głos zabrali: Poseł Waldy Dzikowski, prezes Wielkopol-
skiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Ryszard Na-
pierała, b. poseł i b. minister rolnictwa Stanisław Kalemba, 
którzy przedstawili trudną ale prawdziwą historię dotyczącą 
naszego narodu, ściśle związaną z naszą wiarą.

Po przemówieniach złożono kwiaty pod tablicą upamięt-
niającą działaczy i członków Kółka Rolniczego i odśpiewano 
Rotę, zainicjowaną przez Marka Czajkę. 

~ Stanisław Leitgeber
Prezes Kółka Rolniczego w Tarnowie Podgórnym

Kółko rolnicze składa podziękowania wszystkim którzy 
brali udział w Dożynkach, a w szczególności tym, którzy przy-
czynili się do organizacji tej uroczystości. 
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Za nami pierwsza edycja Ogólnopolskie-
go Festiwalu Piosenki Tarnowo Podgór-
ne 2021, która odbyła się w dniach 28-

29 sierpnia w Pałacu Jankowice! Wyjątkowe 
święto muzyki przyciągnęło do naszej Gmi-
ny przede wszystkim najlepszych wokalistów 
z całej Polski, ale także festiwalowiczów, któ-
rzy przed dwa dni licznie zasiedli na widowni, 
aby podziwiać uczestników rywalizujących na 
jednej scenie, oraz zaproszone gwiazdy – Han-
nę Banaszak oraz Sławka Uniatowskiego.

Jestem przekonana, że to święto na stałe wpisze się w ka-
lendarz imprez kulturalnych w Gminie Tarnowo Podgórne. 
Dziś myślimy już nad artystą, któremu poświęcimy kolejną 
edycję festiwalu piosenki – komentuje Monika Rutkowska, 
Dyrektor Pałacu Jankowice.

Przypomnijmy, że na zaproszenie do wzięcia udziału w na-
szym festiwalu odpowiedziało aż 97 wokalistów, spośród któ-
rych komisja zakwalifikowała do udziału w imprezie dwu-
dziestu uczestników, którzy przy akompaniamencie zespołu 
jazzowego grającego na żywo zaprezentowali po dwa utwory, 
w tym jeden z repertuaru Krzysztofa Krawczyka.

Wszystko dopięte na ostatni guzik to efekt współpracy pra-
cowników Pałacu Jankowice, Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne oraz osób zaangażowanych w organizację tego wyjąt-
kowego święta. Dziś można powiedzieć, że nam się udało. 
Najlepszym tego dowodem są opinie uczestników, zarówno 
wokalistów, ich osób towarzyszących, jak również publiczno-
ści, która wypełniła miejsca siedzące w całym Pałacu Janko-

wice – dodaje Jakub Zachciał z Biura Komu-
nikacji Społecznej i Promocji Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Podczas przesłuchań konkursowych uczest-
ników oceniało profesjonalne jury w składzie: 
Prof. dr hab. Katarzyna Stroińska-Sierant – 
kierownik katedry instrumentalistyki i wo-
kalistyki jazzowej Akademii Muzycznej im. 
Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, 
Ewa Gajewska-Kiepura – pedagog, a przede 

wszystkim specjalista w zakresie prowadzenia zespołów wo-
kalnych, Janusz Szrom – muzyk, wybitny wokalista jazzowy, 
pedagog, wielokrotny Jazzowy Wokalista Roku według plebi-
scytu miesięcznika JAZZ FORUM, kompozytor, aranżer.

Czas podsumować Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Tarnowo Podgórne 2021

Na zdjęciu od lewej: członek Jury Ewa Gajewska-Kiepura, prowadzący koncert Jakub Zachciał i Dyrektor Pałacu Monika Rutkowska, laureatka 
Grand Prix Julia Mróz, Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka 
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Po sobotnich przesłuchaniach konkursowych przyszedł czas 
na ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych od Koncertu Ga-
lowego I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Tarnowo Pod-
górne. Ci zaprezentowali się szerszej publiczności w niedzielę 
(29 sierpnia) śpiewając utwór z repertuaru Krzysztofa Kraw-
czyka. Kto został laureatem?

GRAND PRIX – Julia Mróz
I miejsce – Klaudia Hejman
II miejsce – Natalia Kawszyn
III miejsce – Jakub Herfort
wyróżnienie – Szymon Rzeszowski
wyróżnienie – Karolina Karpińska
wyróżnienie – Szymon Piątkowski
wyróżnienie – Justyna Sitarek
wyróżnienie oraz nagroda specjalna Dyrektora Pałacu 

Jankowice – Gabriela Kurzac
wyróżnienie – Nina Larek

O co walczyli nasi uczestnicy?
Laureaci pierwszej edycji festiwalu w Pałacu Jankowice 

otrzymali unikatowe statuetki wykonane przez jednego z po-
znańskich artystów, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody finan-
sowe. GRAND PRIX: nagroda 2000,00 zł, I miejsce: nagroda 
1500,00 zł, II miejsce: 1000,00 zł, III miejsce: 500,00 zł.

~ Jakub Zachciał, BKSP, 
 fot. Tomasz Koryl / Pałac Jankowice

~ festiwal

Kolejny sukces 
Zariny
Mieszkanka naszej Gminy Zarina Zaradna zajęła  

III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Harfo-
wym we Włoszech. Konkurs odbywał się w Saluz-

zo w dniach od 29 sierpnia do 1 września. Na uwagę zasłu-
guje fakt, że Zarina ma tylko 10 lat, a startowała w kategorii  
do 16 lat! Konkurs zorganizowało Włoskie Towarzystwo Har-
fowe.

Zarinko, jesteś niesamowita! ~ ARz
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja z 24 sierpnia

XLIII sesja odbyła się  
24 sierpnia. Mimo że był 
to czas wakacyjny radni 

stawili się na niej w komplecie.
Sesja rozpoczęła się od przy-

jęcia zmian w uchwale budże-
towej – w planach tegorocznych 
i w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej. 

Następnie radni zajęli się pro-
jektem uchwały w sprawie do-
tacji celowej na prace konser-
watorskie, restauratorskie oraz 
roboty budowlane w koście-
le pw. Św. Jadwigi i św. Jakuba 
Apostoła w Lusowie. Prace będą 
polegały na konserwacji i re-
stauracji polichromii ściennych 
w prezbiterium (od posadzki do 
gzymsów) oraz na malowaniu 
ścian nawy głównej, nawy bocz-
nej, prezbiterium i kruchty. Wy-
sokość dotacji z budżetu Gminy 
wynosi 80 tys. zł, co stanowi po-
nad 56 % całkowitego kosztu za-

dania. Uchwałę przyjęto jedno-
głośnie. 

Rada wyraziła zgodę na zakup 
działek położonych w Tarnowie 
Podgórnym, sprzedaż działek 
w Sadach  oraz na odstąpienie 
od trybu przetargowego sprze-
daży nieruchomości w Lusowie. 
Nadano także nowe nazwy uli-
com: Malachitowa i Onyksowej 

w Sierosławiu oraz ul. Pigwowa 
w Górze.

Rada Gminy przyjęła tak-
że średnie ceny paliwa w Gmi-
nie Tarnowo Podgórne w roku 
szkolnym 2021/2022 w wysoko-
ści:  LPG – 2,68 zł, olej napędo-
wy ON – 5,50 zł, benzyna bez-
ołowiowa 95 – 5,77 zł i benzyna 
bezołowiowa 98 – 6,07 zł.

Wprowadzono także zmianę 
w regulaminie wynagradzania 
nauczycieli szkół dla których or-
ganem prowadzącym jest Gmi-
na Tarnowo Podgórne – była 
ona związana z utworzeniem od 
1 września 2021 r. stanowiska 
wicedyrektora w Zespole Szkół 
Technicznych.

Jednogłośnie przyjęto Strate-
gię Rozwoju Gminy Tarnowo 
Podgórne na lata 2021 – 2030, 
ważny dokument, nad którym 
prace trwały kilkanaście miesię-
cy. Prezentowany na tej sesji do-
kument został przygotowany we 
współpracy z ekspertami Cen-
trum Badań Metropolitarnych 
UAM, a następnie poddany pod 
konsultacje społeczne (konsulta-
cje przeprowadzone były w for-
mie zbierania opinii, uwag lub 
propozycji mieszkańców na pi-
śmie, drogą elektroniczną oraz 
w formie formularza elektronicz-
nego udostępnionego na stronie 
internetowej Gminy). Projekt 
Strategii został również przeka-
zany do konsultacji radnym, soł-
tysom i członkom rad sołeckich, 
sąsiadującym gminom oraz Dy-
rektorowi Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
Ponadto po przeprowadzeniu 
konsultacji ostateczny projekt 
pozytywnie zaopiniowany przez 
Zarząd Województwa Wielko-
polskiego. W kwietniu 2021 r. 
odbyło się spotkanie konsulta-
cyjne on-line komisji wspólnej 
Rady Gminy z zespołem opra-
cowującym Strategię, w którym 
również – poprzez kanał Gmi-

ny na YouTube – mogli uczest-
niczyć mieszkańcy. Ostateczną 
wersję dokumentu radni przyjęli 
teraz na sesji jednomyślnie. Stra-
tegia jest dostępna na gminnej 
stronie internetowej i w Biulety-
nie Informacji Publicznej. 

Radni uchwalili także zasa-
dy i tryb przyznawania stypen-
diów sportowych za osiągnięcia 
w dziedzinie kultury fizycznej 
i sportu oraz przyznawania na-
gród rzeczowych, pieniężnych 
oraz wyróżnień dla trenerów 
i innych osób wyróżniających 
się osiągnięciami w działalności 
sportowej. Osoby zainteresowa-
ne odsyłam do tej uchwały, bo 
zawiera również wzory wnio-
sków ubiegania się o stypendia.

Przyjęto także uchwałę dosto-
sowującą długość kadencji Rady 
Seniorów do długości kadencji 
Rady Gmin, a także doprecyzo-
wano kwestię wyborów uzupeł-
niających do tego ciała dorad-
czego. 

Przyjęto także określenia 
uprawnień do korzystania z nie-
odpłatnych przejazdów środ-
kami transportu zbiorowego 
w roku szkolnym 2021/2022 
dla uczniów szkół ponadpodsta-
wowych zlokalizowanych poza 
terenem Gminy Tarnowo Pod-
górne na obszarze objętym ko-
munikacją organizowaną przez 
Zarząd Transportu Miejskie-
go w Poznaniu (piszemy o tym 
także na łamach tego numeru – 
przyp. red.).

Zachęcam do śledzenia obrad 
Rady Gminy w internecie. Ko-
lejna sesja już 28 września, po-
czątek o 16.00.

 ~ Krystyna Semba  
Przewodnicząca Rady Gminy 

Jednogłośnie  

przyjęto Strategię  

Rozwoju Gminy  

2021 - 2030!
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Peregrynacja 
Parafie na terenie naszej Gminy 

przygotowują się do nawiedzenia 
obrazu Matki Boskiej w kopii ob-

razu jasnogórskiego. Odbędzie się ono 
w następujących terminach:
26 września (nd) – Lusówko 
27 września (pon) – Ceradz Kościelny 
28 września (wt) – Lusowo 
29 września (śr) – Tarnowo Podgórne  
1 października (pt) – Przeźmierowo 
2 października (sob) – Baranowo

Poznaliśmy oferty na dostarczenie energii elektrycznej dla Gminy Tarnowo 
Podgórne w najbliższych dwóch latach (2022 – 2023). I… będzie drożej! 

Poprzedni wzrost cen prądu, który miał miejsce dwa lata temu (na lata 2019-
2021), był drastyczny: o ok. 60 %. – Obecna podwyżka wynosi blisko 40%. O tyle 
wzrosną koszty prądu wykorzystywanego do oświetlania ulic, a także w obiektach 
komunalnych, sportowych, szkołach i przedszkolach – mówi II Zastępca Wójta Piotr 
Kaczmarek. – Budżet Gminy odczuje to dotkliwie. 

Jednym słowem będzie o wiele drożej.

~ARz

Prąd drożeje 

18 września 2021
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Info: Paulina Woch, p.woch@schattdecor.pl

W tym roku posprzątajmy nasz kawałek Polski – brzeg jeziora Kierskiego. 
Start: 18 września | godz. 10:00 przy Świetlicy Wiejskiej w Baranowie (ul. Spokojna 2b).

Planowany koniec akcji godz. 13:00.
Dla uczestników przewidziano słodki poczęstunek i upominki. 

Organizatorem akcji jest Schattdecor przy współpracy z Sołectwem Baranowo.
Patronat objęła Gmina Tarnowo Podgórne.

Już 18 września w naszej Gminie odbędzie się akcja sprzą-
tania świata – to międzynarodowa kampania i już 28 edy-
cja ten wyjątkowej akcji w Polsce. – W tym roku z ini-

cjatywy firmy Schattdecor uprzątnięty zostanie teren wzdłuż 
linii brzegowej dobrze nam znanego Jeziora Kierskiego (teren 
w sołectwie Baranowo) – mówi Przemysław Łuczak, Schat-
tdecor Sp. z o.o. – Przy współpracy z Sołectwem Baranowo 
oraz dzięki patronatowi Gminy Tarnowo Podgórne możemy 
zaprosić wszystkich, którym ochrona środowiska i stan nasze-
go otoczenia nie są obojętne.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnego działania - 
start godz. 10.00 przy świetlicy wiejskiej w Baranowie. Pla-
nowany koniec akcji to godz. 13.00. Dla uczestników przewi-
dziano słodki poczęstunek i upominki. 

Razem możemy zdziałać wiele!

~ Schattdecor

Podejmij wyzwanie  
– przyjdź na sprzątanie! 

Nasza Gmina przygotowuje się do realizacji II edycji 
Programu Budowy Mieszkań z Dojściem do Własno-
ści. Biorąc pod uwagę zasoby nieruchomości, jakimi 

dysponuje Gmina, nowe budynki maja powstać w Sadach przy 
ul. Kobylnickiej.

– Początkowo planowaliśmy, że powstaną tam 2 trzykondy-
gnacyjne budynki, w każdym 9 lokali – wyjaśnia II Zastępca 
Wójta Piotr Kaczmarek. – Po uwzględnieniu uwag mieszkań-
ców zmieniliśmy koncepcję na 3 dwukondygnacyjne budynki 
posiadające po 4 lokale każdy.. 

Projektowane budynki będą dopasowane do istniejącej za-
budowy jednorodzinnej. Taka koncepcja została przedstawio-
na na spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się 6 września, 
i uzyskała aprobatę uczestników.  ~ARz

Sady: projekt zaakceptowany
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W pierwszą sobotę września, Sołtys i Rada Sołecka 
Tarnowa Podgórnego we współpracy z Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne oraz Fun-

dacją Szprycha Team Poznań, zorganizowali rajd rowerowy 
połączony z integracją mieszkańców. Uczestnicy rajdu wyru-
szyli z Ogródka Sołeckiego zlokalizowanego przy ul. Ogrodo-
wej w Tarnowie Podgórnym w kierunku Lusowa. W pięknych 
okolicznościach przyrody, roztaczającej się wokół Jeziora Lu-
sowskiego, odbył się pierwszy przystanek. Leśną ścieżkę ro-

werową do Lusówka z małymi podjazdami i zjazdami, po ko-
lei przemierzali członkowie rajdu, która dostarczyła im wielu 
wrażeń, ale przede wszystkim dużą dawkę świeżego powie-
trza. 

Na starannie zaplanowanej trasie nie mogło zabraknąć zre-
witalizowanego najstarszego tego typu obiektu w Wielkopol-
sce, a mianowicie Pałacu Jankowice. W parku pałacowym 
wśród szlachetnego drzewostanu można było porozmawiać 
i zaczerpnąć powietrza przed dalszą drogą. Następnie grupa 
na swych jednośladach udała się ścieżką rowerową na pole 
golfowe do Rumianka, aby kolejno przejechać do Góry, po-
wracając do Tarnowa Podgórnego. Nie chodziło o to, by się 
ścigać, ale by wspólnie spędzić wolny czas, dlatego w umiar-
kowanym tempie wszyscy biorący udział w rajdzie szczęśli-
wie powrócili do miejsca startu, pokonując ok. 25 kilometrów. 
Na mecie, zlokalizowanej na boisku do piłki siatkowej plażo-
wej w Tarnowie Podgórnym, oczekiwał Sołtys i Rada Sołecka 
serwując ciepłe posiłki oraz napoje. Ogromne podziękowania 
dla Zespołu Szprycha Team Poznań & Wlkp za profesjonal-
nie prowadzenie i czuwanie nad bezpieczeństwem przejaz-
du, a przede wszystkim rewelacyjną atmosferę i montaż filmu 
z przebiegu rajdu (dostępny na facebookowej stronie Sołectwa 
Tarnowo Podgórne) składają uczestnicy rajdu oraz organiza-
torzy. 

~Barbara Przyjemska 
Sołectwo Tarnowo Podgórne

29 sierpnia w Tarnowskich Termach odbył się I mię-
dzynarodowy Turniej Szachów pod Wodą o Pu-
char Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. Szachy pod 

wodą to połączenie dwóch dyscyplin sportowych: nurkowa-
nia i szachów. Wymagają kondycji, koordynacji ruchowej oraz 
umiejętności logicznego myślenia.

Po niesamowicie emocjonującej rywalizacji I miejsce zajął 
Jakub Zgarda z MUKS „Wieża Kórnicka”. II miejsce oraz ty-
tuł Najlepszej Kobiety Turnieju zdobyła Maja Andrzejewska 
z UMKS „Na Pięterku”. Natomiast  III miejsce powędrowało 
do Damiana Bartkowiaka z KS Korona Zakrzewo.

~ TT

Integracyjny Rajd Rowerowy

Szachy pod wodą? – dlaczego nie!
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Na terenie Gminy Tarnowo Podgórne z roku na rok 
przybywa osób, które decydują się na założenie wła-
snej działalności gospodarczej. W chwili obecnej 

działających przedsiębiorstw jest blisko 5700, z czego zde-
cydowaną większość, bo blisko 98%, stanowią mikro- i małe 
przedsiębiorstwa. Szczególnie na początkowym etapie rozwi-
jania własnego biznesu, oprócz dobrego pomysłu i zapału do 
pracy, ważne jest także posiadanie odpowiedniego kapitału na 
start. Jeżeli osoba, która planuje rozpocząć działalność gospo-
darczą nie ma wystarczających środków własnych, może sta-
rać się o bezzwrotne dofinansowanie. 

Dla osób, które w tym momencie podjęły decyzję o założe-
niu firmy, mam bardzo dobre informacje. Z początkiem wrze-
śnia pojawiła się bowiem możliwości wnioskowania o wspar-
cie finansowe dedykowane osobom planującym założenie 
własnego biznesu, za pośrednictwem Powiatowego Urzędu 
Pracy w Poznaniu (PUP Poznań). Warunek jest jeden: osoba 
wnioskująca o dofinansowanie na założenie działalności musi 
posiadać status osoby bezrobotnej, czyli musi być formalnie 
zarejestrowana w PUP Poznań jako osoba bezrobotna. 

Równolegle ogłoszone zostały dwa nabory wniosków, któ-
rych celem jest wsparcie finansowe przyszłych przedsiębior-
ców. Pierwszy nabór wniosków dedykowany jest wszystkim 
osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w PUP Poznań. Mogą 
ubiegać się one o przyznanie, jednorazowo, środków na pod-
jęcie działalności gospodarczej, w maksymalnej wysokości do 
23 000 zł. Drugi nabór wniosków dedykowany jest osobom 
niepełnosprawnym, zarejestrowanym w PUP Poznań jako 
bezrobotne, planującym otworzyć własny biznes oraz pra-
codawcom na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy 
utworzonego z myślą o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, 
bezrobotnej, w maksymalnej wysokości do 30 000 zł. 

23 000 zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

W ramach naboru wniosków zostaną przyznane łącznie 122 
bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. 
Dotacje sfinansowane zostaną z posiadanych przez Urząd 
Pracy środków z Funduszu Pracy oraz projektów dofinanso-
wanych z Funduszy Europejskich. Nabór prowadzony jest 
w trybie ciągłym, do momentu wyczerpania limitu środków 
finansowych. W procedurze oceny złożonych wniosków bra-
ne będą pod uwagę następujące kryteria: kolejność złożenia 
wniosków, spełnienie przez wnioskodawcę określonych w re-
gulaminie naboru kryteriów oraz wynik oceny merytorycznej 
tzn. ocena przygotowania kandydata do prowadzenia okre-
ślonego rodzaju działalności gospodarczej. Z otrzymanych 
środków przyszły przedsiębiorca będzie mógł pokryć koszty 
podjęcia działalności gospodarczej, takie jak zakup środków 

trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów i wartości niemate-
rialnych i prawnych, zakup usług np. reklamowych, koszty po-
zyskania lokalu oraz koszty pomocy prawnej, konsultacji i do-
radztwa związanego z podjęciem działalności.

30 000 zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 
osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 

W ramach naboru wniosków zostaną udzielone 2 bezzwrot-
ne dotacje osobom niepełnosprawnym, planującym uruchomić 
działalność gospodarczą. Osoby te muszą spełniać warunek 
zamieszkiwania na terenie powiatu poznańskiego oraz zareje-
strowania w PUP Poznań jako osoby bezrobotne lub poszuku-
jące pracy, niepozostające w zatrudnieniu. Ponadto, w ramach 
opisywanego naboru wniosków, planowane jest przyznanie 1 
bezzwrotnej dotacji dla pracodawcy, który zamierza utworzyć 
na okres minimum 36 miesięcy na terenie powiatu poznań-
skiego stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Aby starać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej lub dotację na uruchomienie działalności gospodar-
czej dla osób niepełnosprawnych i zwrot kosztów utworzenia 
stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, należy złożyć 
wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników, w wer-
sji papierowej, w kancelarii PUP Poznań (pok. 104) lub w for-
mie elektronicznej poprzez portal praca.gov.pl lub e-puap. Co 
ważne: wnioski złożone w formie elektronicznej powinny być 
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpi-
sem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej plat-
formy usług administracji publicznej e-puap. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania 
jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodar-
czej, formularz wniosku oraz pozostałe formularze wymagane 
w procesie rekrutacji, dostępne są do pobrania na stronie in-
ternetowej PUP Poznań (www.poznan.praca.gov.pl w zakład-
ce „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy – formy wspar-
cia – dofinasowanie podjęcia działalności gospodarczej” oraz 
„dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osoby 
niepełnosprawnej”. W przypadku dodatkowych pytań lub wąt-
pliwości zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z pracowni-
kami Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, stanowisko ds. 
przedsiębiorczości tel. 61 8345 684/702/704. Zachęcamy także 
do korzystania z możliwości konsultacji przygotowanych do-
kumentów w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębior-
czości, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, 
mailowo: powp@poznan.praca.gov.pl jak i telefonicznie: 61 
853 21 86. 

~ TCWP

Bezzwrotna dotacja  
na założenie działalności 
gospodarczej
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~ stowarzyszenia

W dniu 5 września Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w Tarnowie Podgórnym świętowało 25 rocznicę 
powstania. Na dzień 21 kwiecień 1996 r. grupa ini-

cjatywna w składzie Marek Czajka, Józef Kubiak i Stanisław 
Leitgeber, Andrzej Pawlicki przygotowują Walne Zebranie 
Założycielskie. Zebranie uchwala statut stowarzyszenia, wy-
biera władze i tak zaczyna się nasza historia. Działalność sióstr 
i braci polega głównie na kultywowaniu tradycji, szerzeniu 
postaw patriotycznych, organizacji świąt państwowych i ko-
ścielnych. Popularyzujemy hasło „Ćwicz oko i dłonie w oj-
czyzny obronie”, organizując kilkanaście zawodów strzelec-
kich w roku. 

Obchody rocznicowe rozpoczęły się podniesieniem flagi 
państwowej, odśpiewaniem hymnu, powitaniem gości i mszą 
polową o godz.10 na terenie strzelnicy brackiej. Najświętsza 
ofiara sprawowana była w następującej intencji: Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie w Tarnowie Podgórnym dziękuje Bogu 
za 25 lat opieki i prosi o błogosławieństwo na kolejne lata”. 
Mszę celebrował Kapelan bractwa ksiądz Marek Tarło-Jaw-
tok, proboszcz tarnowskiej parafii. Na zakończenie nabożeń-
stwa u stóp ołtarza odbyła się koronacja Króla Żniwnego. 
Mam przyjemność ogłosić wszem i wobec, iż po przepro-
wadzeniu regulaminem przewidzianych ćwiczeń zaszczytny 
tytuł Króla Żniwnego AD 2021 zdobył brat Tadeusz Siłacz. 
Pierwszym rycerzem został brat Waldemar Kubiak, a drugim 
– brat Krzysztof Cieślik. Po zakończeniu mszy św. przyszedł 
czas na uhonorowanie członków naszego bractwa. W uzna-
niu szczególnych zasług w ciągu długoletniej działalności na 
rzecz Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Or-
derem Zasługi w klasie Krzyż Komandorski z Mieczami zo-
stali odznaczeni bracia: Marek Czajka, Stanisław Leitgeber, 
Andrzej Pawlicki oraz Józef Kubiak. Orderem Zasługi w kla-
sie Komandorski zostali odznaczeni: siostry: Magdalena Ma-
zantowicz i Halina Dutkiewicz oraz bracia: Feliks Thomas, 
Tadeusz Siłacz, Krzysztof Cieślik. Orderem Zasługi w klasie 
Krzyż Oficerski została odznaczona Dorota Kubiak, Orderem 
Zasługi w klasie Krzyż Rycerski odznaczono siostry Renatę 
Maciejewską i Justynę Szabelską oraz brata Mikołaja Mazan-
towicza,

W uznaniu szczególnych zasług położonych w ciągu długo-
letniej działalności na rzecz naszego bractwa ,,Orderem Za-
służony do Bractwa” klasy złotej zostali odznaczeni: bracia 
Feliks Thomas i Zbigniew Kubiak, Klasy brązowej zostali 
odznaczeni: siostry: Małgorzata Kubiak, Joanna Zimna i Ma-
rzena Bucherd oraz bracia: Adam Kubiak, Marek Szajkowski, 
Bartosz Mróz, Bernard Mazantowicz, Zbigniew Szabelski, 
Wiesław Cichy i Marian Gryczka. 

Po odśpiewaniu hymnu brackiego nastąpiły okolicznościo-
we przemówienia prezesa KBS Tarnowo Podgórne Stanisława 
Bączyka, Posła na Sejm RP Waldy Dzikowskiego, I Zastęp-
cy Wójta Ewy Noszczyńskiej-Szkurat Wiceprzewodniczące-
go Rady Gminy Wojciecha Janczewskiego oraz wielu innych. 
Część oficjalną zakończyliśmy tortem urodzinowym, lampką 
szampana i wystrzałem armatnim.

W obchodach rocznicy 25-lecia uczestniczyły bractwa: KBS 
Kościerzyna, KBS Starogard Gdański, KBS Skarczewy, KBS 
Tczew, KBS Grodu Przemysława, KBS Grzebienisko, KBS 
Wronki, KBS Sieraków KBS Szamotuły, KBS Pniewy, KBS 
Swarzedz, KBS Dolsk, KBS Śmigiel, Poznańskie Bractwo 
Kurkowe, Poznań 1253, KBS Puszczykowowsko-Mosińskie, 
KBS Pniec, KBS Gołańcz, KBS Kórnik, KBS Budzyń, KBS 
Opalenica i KBS Czarnków. 

W drugiej części obchodów przygotowaliśmy poczęstunek 
oraz zawody strzeleckie do następujących tarcz;

Tarcza Kołkowa 25-lecia KBS Tarnowo Podgórne:
 I miejsce: Aleksander Muller – KBS Skarczewy
 II miejsce: Marian Herman – KBS Sieraków
 III miejsce: Grzegorz Jaskuła – KBS Sieraków
Tarcza Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
 I miejsce: Krzysztof Tyda – KBS Starogard Gdański 
 II miejsce: Grzegorz Jaskuła – KBS Sieraków
 III miejsce: Arkadiusz Muller – KBS Skarczewy
Tarcza Kołkowa Prezesów KBS Tarnowo Podgórne
 I miejsce: Jerzy Pawlak – KBS Wronki
 II miejsce: Piotr Tyda – Starogard Gdański
 III miejsce: Piotr Czapiewski – KBS Tczew
Tarcza Kołkowa Motocyklistów
 I miejsce: Grzegorz Jaskuła KBS – Sieraków
 II miejsce: Arkadiusz Muller – KBS Skarczewy
 III miejsce: Piotr Nedar – KBS Gołańcza
Tarcza Pistoletowa
 I miejsce: Andrzej Pawlicki – KBS Tarnowo Podgórne
 II miejsce: Grzegorz Jaskuła – KBS Sieraków
 III miejsce: Zbigniew Lemiech – KBS Wejcherowo 
Tarcza Karabinek Pneumatyczny 
 I miejsce Emilia Bączyk
 II miejsce Emil Vogt
 II miejsce Kamil Bączyk

Wiadomości brackie
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Kur 
 I miejsce: Wiesław Łuczkowski – KBS Poznań
 II miejsce: Wiesław Molik – KBS Sieraków
 III miejsce: Marek Szajkowski – KBS Tarnowo Podgórne 
W dniu 3 i 4 września przeprowadziliśmy otwarte zawody 

strzeleckie o tytuł Mistrza Gminy Tarnowo Podgórne w strze-
lectwie. Pierwszym Mistrzem Gminy Tarnowo Podgórne 
w strzelectwie został Grzegorz Jaskuła z KBS Sieraków, II 
miejsce zajął Andrzej Pawlicki KBS Tarnowo Podgórne, a III 
– Sławomir Sawala, mieszkaniec Tarnowa Podgórnego 

Zwycięzcy zostali uhonorowani podczas naszego jubileuszu 
pucharami i nagrodami.

W imieniu sióstr i braci kurkowych dziękuję Władzom Samo-
rządowym Gminy Tarnowo Podgórne za wieloletnią współpracę 
i wspieranie przedsięwzięć, szczególne podziękowania kieruje-
my do Wójta Tadeusza Czajki i jego zastępców: Ewy Noszczyń-
skiej-Szkurat oraz Piotra Kaczmarka. Naszemu Członkowi ho-
norowemu Waldy Dzikowskiemu jesteśmy wdzięczni za pomoc 
przy powstawaniu bractwa. Dziękujemy Ks. Kapelanowi Mar-
kowi Tarło-Jawtok za odprawienie najświętszej ofiary. Dziękuję 
przedstawicielom stowarzyszeń za pamięć. Wszystkim uczest-
nikom składam serdeczne podziękowania. 

Nasza strzelnica otwarta jest w każdy wtorek i czwartek 
w godz. 16.00 – 20.00. Zapraszamy młodzież zainteresowaną 
sportem strzeleckim. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk 

prezes KBS Tarnowo Podgórne 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

  

Pierwsze 
miejsce dla 
Seniorów 
z Przeźmierowa

W tym czasie gdy liczna gru-
pa członków naszego Koła 
wypoczywała w Wiśle od-

było się, zorganizowane przez UTW, 
VIII Spotkanie Sportowo-Integracyjne 
Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne. 
W spotkaniu tym uczestniczyło oko-
ło stu pięćdziesięciu seniorów z naszej 
Gminy. I choć rywalizacja sportowa 
była bardzo zacięta, to niezbyt licz-
na reprezentacja z naszego Koła zajęła 
I miejsce. Nagrodą był dyplom i piękny 
puchar wręczony przez Wójta Tadeusza 
Czajkę. ~ Julian Kiełczewski
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Letnie atrakcje i nie tylko
„Piękny wiek, piękny wiek, niech wam dobrze służy, 

byście mogli z nami być sto lat albo dłużej” – tak 
śpiewaliśmy jubilatom podczas spotkania w sobo-

tę, 7 sierpnia. Na propozycję Zarządu UTW odpowiedziały 33 
osoby, które w tym roku kalendarzowym kończą 70, 75, 80 
i 85 lat. Były oczywiście życzenia, kwiaty, drobne upominki 
i balony. Były pamiątkowe zdjęcia, wspólne śpiewy i dobra za-
bawa. Mimo że jesteśmy zaszczepieni, spotkanie ze względów 
epidemiologicznych odbyło się na powietrzu, a pogoda nam 
dopisała. Wspaniała atmosfera pozwala sądzić, że takich spo-
tkań oczekujemy i że są one w pewnym sensie lekarstwem 
w dzisiejszych ciężkich czasach.

Góry Harzu były miejscem wyjazdu 18-osobowej grupy na-
szych słuchaczy. Na tę krótką wycieczkę do Niemiec udaliśmy 
się ze słuchaczami UTW z Kostrzyna Wielkopolskiego. Zwie-
dzaliśmy najstarsze, malownicze, kolorowe miasteczka Sakso-
nii. Wjechaliśmy kolejką linową na Hexentanplatz, z którego, 
według legendy, wylatywały na miotłach czarownice na sabat. 
Zachwycaliśmy się budownictwem szachulcowym i pruskim 
murem. Nad rzeką Bodbe przeszliśmy wiszącym ażurowym 
mostem Titan–RT o długości 458 metrów. Obserwowaliśmy 
przepływ barki przez najdłuższy na świecie most kanałowy, 
będący częścią skrzyżowania dróg wodnych. Byliśmy na de-
gustacji lokalnych likierów, gdzie mogliśmy zakupić mniej 
nam znane, np. imbirowy. W Poczdamie poświęciliśmy trochę 
czasu na pobyt w Parku w Sanssouci, otaczającym dawną let-
nią rezydencję Fryderyka II, a w drodze powrotnej zatrzymali-
śmy się na trzy godziny w Berlinie. Wróciliśmy do domu nieco 
zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń.

Dwa wakacyjne tygodnie (koniec lipca i ostatni tydzień 
sierpnia) przeznaczyliśmy na półkolonie dla seniorów. O lip-
cowych pisaliśmy w poprzedniej „Sąsiadce”. Program sierp-
niowej grupy był kopią lipca, tylko pogoda była inna. Myślę, 
że uczestnicy zadowoleni. Marii i Basi dziękujemy za cało-
kształt.  

W ostatnią sobotę sierpnia odbyła się, organizowana po raz 
ósmy pod patronatem Wójta Tadeusza Czajki, Spartakiada 
Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne. W spotkaniu uczest-
niczyło ponad 160 osób, w tym zawodnicy i kibice. Byli to 
przedstawiciele UTW oraz Klubów Seniora. Sportową kla-
syfikację przeprowadzono w 5 konkurencjach. Wyłoniono 
zwycięzców indywidualnych: pierwsze miejsce Jacek Woj-
ciechowski, II – Ryszard Fertsch, III – Wojciech Łakomy, 
a najlepsze kluby seniora to: I miejsce – Przeźmierowo, II – 
Rumianek, III – Wysogotowo. Puchary, dyplomy i upominki 
rzeczowe wręczył Wójt Tadeusz Czajka. Oprócz sportowych 
emocji był czas na wspólną zabawę, koleżeńskie rozmowy, 
kawę i grochówkę. Dziękujemy darczyńcom i wszystkim za-
angażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy.

Podajemy do wiadomości, że 20 września br. w sali GKS 
Tarnovia, odbędzie się Walne, Sprawozdawcze Zebranie 
Członków UTW w Tarnowie Podgórnym. Początek o godzi-
nie 16.00 

Zarząd intensywnie pracuje nad przygotowaniem konferen-
cji na temat: „Uniwersytety Trzeciego Wieku. Dobre rady”, 
która będzie miała miejsce w Pałacu Jankowice, przed połu-
dniem, 1 października. Tego dnia odbędzie się też inaugura-
cja roku akademickiego 2021/2022, połączona z obchodami 
10-lecia naszego UTW, w Centrum Kultury Przeźmierowo 
przy ul. Ogrodowej.  

Rada Programowa, pod kierownictwem Aleksandry Kolen-
do, opracowuje harmonogram wykładów na nadchodzący se-
mestr, a Zarząd dopina rozkład zajęć, korzystając z możliwo-
ści powrotu do szkół i świetlic wiejskich. Pełni optymizmu 
czekamy na „Gaudeamus igitur…” a póki co wygrzewajmy 
się do woli w letnich promieniach słońca.

~ Maria Zgoła
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Oj, działo się, działo na VIII Spartakiadzie Seniorów 
Gminy Tarnowo Podgórne. Choć było nas trochę 
mniej niż w latach poprzednich , ale 160 osób, któ-

re reprezentowało 11  Klubów Seniora i UTW, dało z siebie 
wszystko w sportowej rywalizacji.

„Niebiosa” pięknie przyświecały , więc i humor wszystkim 
dopisywał. Ze względu na sytuację covidową zmniejszono do 
pięciu liczbę konkurencji. Przyczyniło się to do sprawniejsze-
go przeprowadzenia spartakiady przez organizatorów – Uni-
wersytet Trzeciego Wieku. Walka w poszczególnych kon-
kurencjach była bardzo zacięta. Część drużyn występowała 
w okrojonym składzie.

Pierwsze miejsce niespodziewanie zajęło Przeźmierowo, 
drugie – Rumianek, trzecie – Wysogotowo. Indywidualnie 
najsprawniejszymi okazali się:

I miejsce – Jacek Wojciechowski
II miejsce – Ryszard Fertsch
III miejsce – Wojciech Łakomy
Po tak wyczerpujących zawodach trzeba było się wzmocnić 

kawą, ciastem i grochówką, o co zadbali organizatorzy i spon-
sorzy. W trakcie były też tańce, jak to zwykle u seniorów. Na 
koniec Wójt Tadeusz Czajka wręczył puchary ,medale, dyplo-
my i upominki rzeczowe.

~ Mariola i Jacek Wojciechowscy
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

~ stowarzyszenia

Mimo COVID-owych obaw, w dniach 16 -30 sierp-
nia kilkadziesiąt odważnych osób z Koła Seniorów 
w Przeźmierowie wzięło udział w trzecim, auto-

karowym wyjeździe wypoczynkowo-turystycznym na Śląsk 
Cieszyński. Wszyscy spragnieni kontaktów i wspólnej zabawy 
zasiedliśmy przy stołach zastawionych smacznymi potrawa-
mi, m.in.: kaszanką w folii z ogniska i kiełbaską, których smak 
wspomagały ogórki małosolne, sałatki, oraz smalec góralskiej 
roboty. Nie brakło też wyśmienitego ciasta. Małe „co nieco” 
i związane z tym świetne humory dopełniały nastroju. Jedy-
nym utrudnieniem było stosowanie maseczek i rękawiczek 
skrupulatnie egzekwowane przez sympatyczne panie kelnerki.

Zadbano, aby nasz wypoczynek był urozmaicony i tak każ-
dego dnia coś się działo! Na miejscu do dyspozycji mieliśmy 
autokar z przemiłym panem Grzegorzem, który bezpiecznie 
dowoził nas do celu. 

Zobaczyliśmy pałac prezydencki w Wiśle i skocznię „Ma-
łysza”; zwiedziliśmy pałac-muzeum w Pszczynie, dawną wła-
sność książąt Hochbergów z Książa i słuchaliśmy informacji 
o urodziwej mieszkance – angielskiej księżnej Daisy. Byliśmy 
też w Cieszynie zapoznając się z jego zabytkami, podziwiali-
śmy uliczki z pięknie odnowionymi kamienicami.

Mimo niesprzyjającej pogody, dla odważnych i chętnych 
był wjazd kolejką krzesełkową i wejście szlakiem turystycz-
nym na Czantorię Wielką (995 m n.p.m.) z 45 m wieżą TV. 
Byliśmy na Równicy (884 m n.p.m.) oraz zaporach wodnych: 
Wisła-Czarne i Goczałkowice. Zwiedziliśmy ogrody KA-
PIAS; podziwialiśmy alejkę „pod parasolami” i piękną roślin-

ność. Było gwarnie, radośnie i wesoło; wspólne śpiewy, tańce 
i toasty – jak zwykle, humory nam dopisywały, a rozmowom 
i wspomnieniom nie było końca.

Wieczory przy ognisku uprzyjemniały nam występy żeń-
skiej kapeli góralskiej oraz gawędziarzy. W czasie wolnym 
mogliśmy pływać w basenie z podgrzewaną wodą, który znaj-
duje się na terenie ośrodka. 

Wracaliśmy do Przeźmierowa zdrowi, zadowoleni z pięknie 
spędzonego czasu, weseli i wypoczęci, tylko niektórzy trochę 
narzekali na dodatkowe kilogramy z „winy” urozmaiconych 
i obfitych dań serwowanych przez kuchnię „u FOJTA”.

Pozostaje tylko podziękować uczestnikom za wspaniałą at-
mosferę i życzliwość jaką wszyscy darzyli się nawzajem. Na 
nudę nikt nie narzekał, bo nieliczne wolne wieczory spędzali-
śmy w podgrupach według indywidualnych pomysłów: na ta-
rasie, przy ognisku lub pod kawiarnianymi parasolami.

~ Zbigniew Koczorski

Sportowe emocje na Spartakiadzie

Wczasy w Wiśle Jaworniku – „u FOJTA” 
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11 sierpnia spotkaliśmy się przy kawie i domowych 
wypiekach w Przeźmierowie. Miło było porozma-
wiać, podzielić się przeżyciami z ostatnich tygodni. 

Jak zwykle nie próżnowaliśmy –  w ramach relaksu panie wy-
konały tradycyjne bukiety z ziół i zbóż.

W środę 18 sierpnia wybraliśmy się z naszymi podopieczny-
mi do Kórnika. Z przewodniczką przemierzaliśmy zamkowe 
komnaty. Zapoznaliśmy się z historią zamku i jego właścicieli. 

Z dużym zainteresowaniem słuchaliśmy ciekawych opowie-
ści o kolejnych właścicielach posiadłości, zamkowych zwy-
czajach i zgromadzonych eksponatach. Zachwyciły nas sza-
fy gdańskie, inkrustowane podłogi i meble oraz broń i trofea 
myśliwskie. 

Kolejna atrakcją wyjazdu był rejs statkiem po Jeziorze Kór-
nickim, podczas którego wysłuchaliśmy historii Kórnika oraz 
tradycyjnych szant. Pomimo wietrznej pogody rejs okazał się 
dużą atrakcją i przyczynkiem do wspomnień z młodości. Dla 
niektórych pań była to pierwsza podróż statkiem, przełamanie 
własnych słabości.

Z dużą satysfakcją obserwujemy, że nasze działania zmobi-
lizowały nasze podopieczne do aktywności osobistej jak i spo-
łecznej. Dzięki ich zaangażowaniu pozyskaliśmy środki na po-
moc charytatywną. Dziękujemy!

Na 11 września, w ramach projektu „CUD”, zaplanowali-
śmy wyjazd do Chudowa, gdzie czeka nas mnóstwo niespo-
dzianek, ale o tym opowiemy w kolejnym numerze „Sąsiadki-
-Czytaj”.

~ Zarząd Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte”
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Wakacyjne spotkania

Po ponad rocznej przerwie, spowo-
dowanej pandemią, zaczęliśmy 
spotykać się w naszym klubie. 

Początkowo przychodzili tylko nielicz-
ni członkowie naszego koła, później 
coraz więcej osób przybywało. Cieszy-
liśmy się, że możemy się spotykać, roz-
mawiać, snuć plany wspólnych wyjaz-
dów. Nasza koleżanka Mirka (skarbnik 
koła) przygotowała jednodniową wy-
cieczkę do Gołuchowa i Dobrzycy. 17 
sierpnia dwudziestoparoosobową grupą 
pojechaliśmy w trasę pełni optymizmu 
i nadziei na miłe wrażenia. Zwiedzanie 
zaczęliśmy od pałacu w Dobrzycy tj. od 
Zespołu Pałacowo-Parkowego z XVIII 
w. – obecnie Muzeum Ziemiaństwa. 
Podziwialiśmy wnętrza pałacu: specy-
ficzne malowidła na ścianach i sufitach, 
sztukaterię, meble, figury i przedmio-
ty użytkowe. Później spacerowaliśmy 
po parku, przyglądając się pozostałym 
obiektom rozmieszczonym na terenie 
zieleni wokół pałacu.

Następnie udaliśmy się do Gołucho-
wa, żeby zobaczyć Zamek znajdujący 
się na terenie Ośrodka Kultury Leśnej 
w Gołuchowie a podlegający pod od-
dział Muzeum Narodowego w Pozna-
niu. Zamek ten to murowana budowla 
Leszczyńskich z XVI w., odrestauro-

wana przez Izabelę i Jana Działyńskich 
w II połowie XIX w. z przeznaczeniem 
w większej części na muzeum, w któ-
rym zgromadzili bardzo dużo zabytko-
wych eksponatów, szczególnie pięknych 
waz, przywiezionych z różnych państw 
południowej Europy. Niestety grabieże 
podczas II wojny światowej ogołociły 
Zamek ze wspaniałych eksponatów mu-
zealnych. 

Wnętrza Zamku stwarzały wrażenie 
tajemniczości – korytarze i  sale z ma-
łymi oknami, umieszczone na różnych 
poziomach, ściany pokryte ciemnymi 
tapetami i materiałami, większość mebli 
i sztukaterii też w ciemnych kolorach. 
Po wyjściu z zamku, w którym poko-
naliśmy wiele schodów i wysokich pro-
gów, niewielu wycieczkowiczów miało 
siły na spacer po parku – arboretum. 

Na koniec udaliśmy się do Restaura-
cji ZAMKOWEJ na obiad i deser, które 
wszystkim bardzo smakowały. Do do-
mów wróciliśmy zadowoleni i pełni mi-
łych wrażeń.

3 września pojechaliśmy do Teatru 
WojArt w Poznaniu (wcześniej Apollo) 
na spektakl komediowy „Znaczek Mi-
łości”. Była to zabawna komedia z kry-
minalnym wątkiem i miłosną intrygą 
z czasów PRL. Akcja przedstawienia 
przeplatana była piosenkami z tamtych 
czasów. Po mile spędzonym wieczo-
rze i z przywołanymi wspomnieniami 
z młodych lat, wróciliśmy do domów.

~ KP
Projekty współfinansowane przez 

Gminę Tarnowo Podgórne

Koło  Seniora Tarnowo Podgórne
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Towarzystwo Pamięci
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

~ stowarzyszenia

Z wizytą w Garbowie Starym
Pierwszy pomnik generała Józefa Dowbora Muśnickiego, 

dowódcy Powstania Wielkopolskiego, staraniem nasze-
go Towarzystwa stanął w Lusowie. Drugi pomnik, któ-

rego byliśmy współinicjatorami i współfinansowaliśmy, od-
słonięto w Międzyrzeczu. Trzeci z kolei, a właściwie okazałe 
popiersie stanęło w Garbowie Starym k/Sandomierza, w miej-
scu, gdzie urodził się przyszły przywódca Powstania Wielko-
polskiego. Na jego odsłonięcie, które odbyło się 8 sierpnia, 
pojechała delegacja Towarzystwa Pamięci Generała Józefa 
Dowbora Muśnickiego z Lusowa. Zaproszenie wystosowało 
Stowarzyszenie Pamięci Zawiszy Czarnego z Garbowa z pre-
zes Olgą Gawron na czele.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczy-
zny w miejscowej kaplicy, która wg mieszkańców Garbowa 
została postawiona w miejscu, gdzie wiele lat temu była sie-
dziba rodziny Dowbor Muśnickich. Całą uroczystość uświet-
niała Kompania Honorowa, którą stanowili żołnierze 102. 
Batalionu Lekkiej Piechoty w Sandomierzu z 10. Świętokrzy-
skiej Brygady Obrony Terytorialnej im. majora Eugeniusza 
Gedymina Kaszyńskiego, ps. „ Nurt” pod komendą podpo-
rucznika Krzysztofa Mędrykowskiego. Wartę honorową przy 
postumencie pełnili żołnierze 17. WBZ im. generała broni Jó-
zefa Dowbora Muśnickiego z Międzyrzecza oraz żołnierze 3 
Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego. Obecne rów-
nież poczty sztandarowe naszego Towarzystwa oraz Szkoły 
Podstawowej im. Zawiszy Czarnego herbu Sulima w Starym 
Garbowie. Przed ceremonią odsłonięcia nastąpiło kilka wystą-
pień zaproszonych gości, którzy przedstawiali sylwetkę ge-
nerała i podkreślali jego zasługi dla Ojczyzny. Oprócz zasług 
typowo żołnierskich mówiono o tym, że generał nie zapomi-
nał o swoich rodzinnych stronach i wspomagał finansowo bu-
dowę szkół: Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwole-
niu, SP 2 w Sandomierzu i SP w Garbowie. Prezes naszego 
Towarzystwa Zofia Smolarz przedstawiła historię Towarzy-
stwa i jego największe osiągnięcia. Aby nie powtarzać swoich 
przedmówców skupiła się na córkach Generała, na ich patrio-
tyzmie i tragicznych losach. Spotkało się to z gromkimi bra-
wami i sporym uznaniem, że troszczymy się o pamięć całej 
rodziny Józefa Dowbora Muśnickiego.

Uroczystego odsłonięcia popiersia Generała dokonali: Pre-
zes Stowarzyszenia Pamięci Zawiszy Czarnego Herbu Sulima 
z Garbowa Olga Gawron, Senator RP Jarosław Rusiecki, Poseł 
na Sejm RP Marek Kwitek, zastępca Starosty Powiatu Sando-
mierskiego Paweł Niedźwiedź, Wójt Gminy Dwikozy Marek 
Łukaszek, radny Gminy Dwikozy Grzegorz Basak oraz panie 
sołtys Nowego i Starego Garbowa Małgorzata Kowalska oraz 
Małgorzata Broda. Poświęcenia popiersia dokonał ks. Kano-
nik Sławomir Świstak. Po odsłonięciu popiersia złożono kwia-
ty oraz zapalono znicze. Oprawę muzyczną zapewniła Orkie-
stra Polowa Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Ostrowca 
Świętokrzyskiego, której koncertu pieśni patriotycznej i woj-
skowej mogli wysłuchać zgromadzeni goście.

Po uroczystości przygotowany został poczęstunek, pod-
czas którego była okazja do wielu ciekawych rozmów. Go-
ście bardzo interesowali się lusowskim Muzeum i Towarzy-
stwem. Przy każdej okazji informowaliśmy, gdzie znajduje się 
Lusowo oraz podkreślaliśmy współpracę z Gminą Tarnowo 

Podgórne. Szczególnie miło wspominamy rozmowę z Wój-
tem Gminy Dwikozy Markiem Łukaszkiem, który prosił, aby 
gorąco podziękować Wójtowi Tadeuszowi Czajce oraz miesz-
kańcom Gminy Tarnowo Podgórne za wsparcie Gminy Dwi-
kozy w czasie pamiętnej powodzi w 2010 r., co niniejszym 
czynimy.

Następnego dnia delegacja Towarzystwa pojechała do Łoso-
siny Dolnej oraz Tęgoborza. W pierwszej miejscowości znaj-
duje się lotnisko, na którym szkoliła swe lotnicze umiejętności 
córka generała Janina Lewandowska. W pobliskim Tęgobo-
rzu, w małym drewnianym kościółku brała ślub z Mieczysła-
wem Lewandowskim. Przed kościółkiem znajduje się kamień 
z wmurowaną tablicą pamiątkową dedykowaną Janinie. Tam 
nasza delegacja również złożyła wieniec i zapaliła znicze.

Trzeba jeszcze dodać, że w drodze do Garbowa zatrzyma-
liśmy się w Opatowie, gdzie znajduje się obelisk poświęco-
ny powstańcowi styczniowemu majorowi Ludwikowi Topór 
Zwierzdowskiemu. Na postumencie znajduje się również ta-
blica upamiętniająca bohaterów ziemi opatowskiej, poległych 
w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Korzystając z okazji 
oddaliśmy im hołd. Podobnie postąpiliśmy w Komańczy, od-
dając hołd wielkiemu Polakowi, Prymasowi Tysiąclecia, kar-
dynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który w tutejszym klasz-
torze Sióstr Nazaretanek był przez komunistów internowany. 
Oprowadzająca nas po klasztorze siostra była niezmiernie po-
zytywnie zaskoczona goszcząc nas z tak dalekich stron. Oczy-
wiście korzystając z okazji opowiedzieliśmy o naszej działal-
ności oraz Gminie Tarnowo Podgórne.

Warto też wspomnieć o innej sytuacji, która zdarzyła się 
podczas jednego z noclegów. Dzieci, które wypoczywały z ro-
dzicami w sąsiednich domkach, bardzo zainteresowały się 
sztandarem Towarzystwa. Zapytały, czy mogą go zobaczyć. 
Sławomir Grajek skorzystał z okazji pokazał im oraz ich ro-
dzicom nie tylko sztandar, objaśniając znajdujące się na nim 
symbole, ale opowiedział też o naszym Towarzystwie, gene-
rale Dowborze Muśnickim i jego córkach. Korzystając z oka-
zji przytoczył kilka anegdot z czasów Powstania Wielkopol-
skiego oraz pokazał liczne posty i fotorelacje z uroczystości 
przez nas organizowanych. Trzeba przyznać, że dzieci i ich 
rodzice słuchali opowieści z zapartym tchem. Było nam bar-
dzo miło, gdy po dwóch dniach dowiedzieliśmy się, że dzieci 
wciąż wspominają tę niestandardową, wakacyjną „lekcję” hi-
storii. Mamy nadzieję, że ta wiedza pozostanie im w pamięci 
bardzo długo.

~ Aleksandra Ludwiczak, sekretarz TPGJDM w Lusowie
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Ostatnie promienie wakacyjnego słońca łapaliśmy pod-
czas gminnych dożynek w Lusowie. Mogliście spo-
tkać nas na dwóch stoiskach. Na pierwszym druhny 

czekały głównie na młodszych uczestników dożynek i za po-
mocą malowania twarzy zmieniały dzieci w ich ulubionych 
bohaterów z kreskówek. Był Marshall z Psiego Patrolu, Spi-
der-Man czy Myszka Miki. Nawet jeden tata zdecydował się 
zostać smokiem! Dodatkowo na dzieci czekały kolorowanki 
i materiały do zrobienia własnych zabawek-gniotków. 

Na drugim stanowisku odbywały się zabawy dla starszych. 
Osoby, które do nas zawitały, mogły spróbować swoich sił 
na moście dwulinowym i szczudłach. Ci wytrwalsi uczyli się 
podłączać telefony polowe. A to tylko kilka z atrakcji, jakie 
przygotowali harcerze! 

Było to dla nas świetne doświadczenie. Za każdym razem 
dużo radości daje nam możliwość pokazania chociaż ułamka 
tego, o co chodzi w harcerstwie. A zawsze chodzi o dobrą za-
bawę! Mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy: na kolejnych 

dożynkach, festynach, a kto wie, może nawet na zbiórce? :) 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kon-
taktu przez naszego Facebooka lub kontaktu telefonicznego: 
577 123 026.

~ dh. Paulina Kamieniarz

Harcerze na dożynkach

Fundacja Ronalda McDonalda oraz Gmina Tarnowo Pod-
górne zapraszają na profilaktyczne, bezpłatne badania 
USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.

Zapisy prowadzone będą od dnia 4 października w godzi-
nach 9.00-12.00. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje 
kolejność zgłoszeń. Uwaga: udział w badaniach bez rejestracji 
nie jest możliwy.

Badania odbędą się w następujących terminach:
•  13 października, Tarnowo Podgórne, ul. 23 Października 

34, parking GKS Tarnovia (rejestracja pod nr tel. 61 89 59 
209),

•  14 października, Przeźmierowo, ul. Kościelna 46/48, par-
king koło szkoły (rejestracja pod nr tel. 61 89 59 260)

W czasie badań na pokładzie ambulansu obecni będą pra-
cownicy Fundacji.

Badana osoba (dziecko) musi posiadać Kartę Mieszkańca 
Gminy Tarnowo Podgórne. ~ ARz

W lipcu pracownicy sklepów sieci Leroy Merlin or-
ganizowali lokalne akcje sprzątania świata. W na-
szej Gminie odbyło się ono 15 lipca – tego dnia 

pracownicy sklepu w Swadzimiu oraz wolontariusze Fundacji 
Nasza Ziemia spotkali się na plaży w Lusowie. Do akcji zapro-
sili również wolontariuszy z Fundacji Nasza Arka oraz dzieci 
z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nasz Dom z Chrzyp-
ska Wielkiego. Wspólnie zebrali ponad ćwierć tony śmieci. 
Ale to nie koniec – dla uczestników wydarzenia nasza Ochot-
nicza Straż Pożarna z Lusowa przeprowadziła pokaz pierw-
szej pomocy, przyszła również sołtys Lusowa Karolina Nowak 
z domowym plackiem. 

Okazało się, że to wydarzenie zostało uznane przez Fun-
dację Nasza Ziemia za najlepsze w Polsce! W nagrodę Fun-
dacja zorganizowała kolejne sprzątanie Jeziora Lusowskiego 
– ale tym razem porządkowano nie tylko brzeg, ale również 
i dno jeziora (dzięki udziałowi profesjonalnej ekipy nurków). 
Uczestników odwiedziła również ambasadorka akcji – pio-
senkarka Ewelina Flinta (na zdjęciu z I Zastępcą Wójta Ewą 
Noszczyńską-Szkurat). ~ ARz

Posprzątane z Leroy Bezpłatne USG dzieci  
z McDonaldem
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W ostatnich latach w sprzedaży 
pojawiły się różnego typu od-
kurzacze domowe. Wśród bo-

gatej oferty możemy podzielić je na czte-
ry grupy:

a. odkurzacze tradycyjne – ciągnięte 
przez osobę sprzątającą na kółkach,

b. odkurzacze pionowe – prowadzone 
ręcznie, zasilane baterią akumulatorową,

c. i-Roboty – samobieżne, zasilane 
akumulatorem,

d. odkurzacze centralne – systemy in-
stalacji wewnętrznej.

Przyjrzyjmy się tym produktom bliżej, 
by poznać ich zalety i wady.

Odkurzacze tradycyjne. Znamy je do-
brze, od dawna towarzyszą nam w co-
dziennych porządkach. Są to odkurzacze 
zasilane z gniazda elektrycznego, wypo-
sażone w prosty system filtracji.

Zalety: zadawalająca i stała moc odku-
rzacza – zasilanie sieciowe, akceptowa-
na i zrównoważona cena w stosunku do 
mocy odkurzacza.

Wady: wydmuch zasysanego powie-
trza do tego samego pomieszczenia, 
w którym sprzątamy – to duży problem 
dla alergików, usuwany kurz, częściowo 
a w sporej ilości wydmuchiwany z po-
wrotem, osiada natychmiast z powro-
tem na meblach, uciążliwość sprzątania 
– plączący się przewód zasilający, hałas 
w trakcie sprzątania – silnik jest w bezpo-
średnim sąsiedztwie osoby sprzątającej. 

Odkurzacze pionowe. Grupa odkurza-
czy, zasilanych baterią akumulatorową. 
Posiadają silnik i filtr powietrza umiej-
scowiony na rurze ssącej. Ze względu na 
małe gabaryty możemy je chować w sza-
fie, schowku lub powiesić na ścianie. 

Zalety: wygodne w użytkowaniu – nie 
mają kabla zasilającego, nieduże i po-
ręczne – pozwalają posprzątać schody, 
prostsze w przechowywaniu, dosyć ciche 
– małe.

Wady: wydmuch zasysanego powie-
trza prosto w kierunku osoby, która sprzą-
ta – filtr nie zatrzymuje kurzu w 100% 
i spora jego część wdychana jest przez 
sprzątającego a także osiada ponow-
nie wokół – to szkodliwe nie tylko dla 
alergików, mała moc silników akumu-
latorowych – problem ze skutecznym 
odkurzeniem wykładzin i dywanów, ko-
nieczność częstego ładowania baterii – 
nawet w trakcie jednego sprzątania 

i-Roboty. Ze względu na ich miniatury-
zację posiadają niestety mniejszej mocy 
silniki oraz wyjątkowo małe zbiorniki na 
kurz, nie dotrą też w każde miejsce wy-
magające odkurzenia. Nadają się ewentu-
alnie do małych mieszkań – w przypadku 
apartamentów czy domów mogą służyć 
tylko jako uzupełnienie przy sprzątaniu.

Zalety: małe gabaryty, dość cichy, wy-
konuje pracę za nas, 

Wady: wydmuch zasysanego przez i-
-Robota powietrza do tego samego po-
mieszczenia, w którym urządzenie sprzą-
ta to problem dla alergików, w dużej 
części kurz osiada z powrotem we wnę-
trzach zaraz po sprzątaniu, bardzo mały 
zbiornik na kurz (0,4 L), mała siła ssąca 
– problem z dokładnym odkurzaniem dy-
wanów i wykładzin, nadaje się wyłącznie 
do powierzchni płaskich

Odkurzacz centralny. To system spe-
cjalnych rur PVC układanych w ścia-
nach budynku, z odpowiednią lokalizacją 
gniazd ssących na kondygnacjach. Sys-
tem zasila jednostka centralna montowa-
na w piwnicy, garażu, itp. 

Odkurzacze centralne posiadają dużej 
mocy silniki, o wieloletniej żywotności. 
Mają wyjątkowo skuteczny, kilkustopnio-
wy system filtracji. Zasysane powietrze, 
wydmuchiwane na zewnątrz budynku 
jest niemalże w 100% czyste! Kurz bez-
powrotnie opuszcza pomieszczenia a to 

ważne dla alergików, których wśród 
nas jest coraz więcej.

Duże zbiorniki na śmieci (25-45 L), po-
zwalają na ich opróżnianie tylko 2 razy 
w roku. 

Zalety: zassane w trakcie sprzątania po-
wietrze jest wydmuchiwane na zewnątrz 
budynku, najwyższa skuteczność sprzą-
tania – brak efektu osiadania kurzu po 
sprzątaniu, bardzo duża moc ssąca i dłu-
ga żywotność jednostki – nawet 20 lat, 
wygoda w trakcie sprzątania powierzchni 
takich jak schody, wiele urządzeń współ-
pracujących z systemem (szufelka au-
tomatyczna), cisza w trakcie sprzątania, 
odkurzacz znajduje się pomieszczeniu 
gospodarczym, garażu, możliwość scho-
wania węża ssącego do środka instalacji. 

Wady: instalację najlepiej układać 
w trakcie budowy, ew. remontu (a trud-
no uznać to za wadę). Czasem słyszy się 
opinie, że odkurzacz centralny jest droż-
szy niż inne odkurzacze – jednak skutecz-
ność sprzątania, komfort a przede wszyst-
kim długowieczność urządzenia (20 lat 
to norma) sprawiają, że jest wart swej 
ceny. Sprzątając innymi typami odkurza-
czy a zwłaszcza za pomocą odkurzaczy 
pionowych i i-Robotów, w tym samym 
czasie musielibyśmy dokonać kilkakrot-
nej wymiany sprzętu, wydając w sumie 
znacznie większe kwoty.

Podsumowanie.
Każdy z typów odkurzaczy ma swoje 

wady i zalety, ale jeśli chodzi o zdrowie, 
czyste powietrze w naszych wnętrzach, 
to zdecydowanie najlepszy jest system 
centralnego odkurzania dobrych marek. 
Zassany kurz bezpowrotnie opuszcza 
sprzątane pomieszczenie, nie ma efektu 
osiadania kurzu. A cały system jest wy-
godny i wszechstronny.

~ www.comfortsystem.pl

Ważne dla alergików!

Dlaczego odkurzacz centralny jest skuteczniejszy?

DOKONAJ MĄDREGO WYBORU!
ODKURZACZ
CENTRALNY
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Z praktyki dietetyka

Jak naprawdę wygląda odchudzanie

Żywienie na codzień 

„Dieta dla mózgu” w chorobach 
neurodegeneracyjnych 

Jak naprawdę wygląda odchudzanie? Dokładnie tak jak na 
zdjęciu, czyli… RÓŻNIE! 

Utrata masy ciała to niestety niejednostajny proces. 
Dlatego nie martw się, jeśli pomimo zachowania wszystkich 
zasad Twoja waga stoi w miejscu lub nawet wzrasta! Zakłada-
jąc, że trzymasz się ustalonych zasad, powody przestoju bądź 
wzrostu mogą być następujące:

•  jesz za mało i organizm zaczyna magazynować energię, 
zamiast ją spalać,

•  dużo się ruszasz – to nic złego, ale pamiętaj, że mięśnie 
też swoje ważą!

•  nie wysypiasz się – to z kolei spowalnia metabolizm 
i powoduje odkładanie się wody w organizmie przez co 
„puchniemy”,

•  dużo się stresujesz – w tym przypadku wzrost wagi może 
mieć dwa źródła: 1. podjadasz, zajadając emocje, 2. wy-
dziela się zbyt dużo kortyzolu, który sprzyja odkładaniu 
się tkanki tłuszczowej,

•  choroba – jeśli wykluczasz inne czynniki warto zrobić ba-
dania i szukać źródła problemów!

Mam nadzieję, że ten artykuł doda Ci trochę otuchy i utrzy-
ma Twoją motywację do pracy! 

Jeśli pomimo licznych prób Twoja masa ciała nie rusza się 
z miejsca przez dłuższy czas skontaktuj się ze specjalistą.

~ dietetyk kliniczny mgr Aleksandra Kotlarz
kontakt@prozdrawiam.pl; www.prozdrawiam.pl

Choroby neurodegenera-
cyjne (np. Alzheimera, 
Parkinsona, SMA) są 

związane z przewodzeniem 
nerwowym i stopniowym 
uszkadzaniem neuronów mó-
zgu. Ich skutkiem są problemy 
z poruszaniem się i/lub demen-
cja. Całkowite wyleczenie nie jest 
możliwe, ale zastosowanie farmakote-
rapii połączonej z właściwą dietą, może 
złagodzić objawy i poprawić jakość ży-
cia chorych.

Ważną cechą „diety dla mózgu” jest 
jej potencjał antyoksydacyjny. Zba-
dano korzystny wpływ polifenoli, wi-
taminy C i E, flawonoidów, glutationu, 
karotenoidów i tokoferoli (żywność po-
chodzenia roślinnego o intensywnym 
zabarwieniu – buraki, czarna porzeczka, 
szpinak, pomarańcza, pomidor). Istot-
ną funkcje w żywieniu pełnią tłuszcze. 
Nadmiar nasyconych kwasów tłuszczo-
wych (KT), cholesterolu oraz izomerów 
trans KT (tłuszcze zwierzęce, żywność 

wysokoprzetworzona) nasila 
niekorzystne zmiany w neu-
ronach i demencję. Zaleca 
się spożycie jedno- i wie-
lonienasyconych KT (oliwa 
z oliwek, olej rzepakowy, 

awokado). Znaczenie mają 
kwasy eikozapentaenowy (ma-

krela, śledź, łosoś) i dokozaheksa-
enowy (makrela, śledź, łosoś, tuńczyk, 
pstrąg). Zbilansowanie białka spowal-
nia progresję choroby. Mięso, wędliny, 
ryby, produkty mleczne, jaja, winny zaj-
mować maks. 30% zawartości talerza, 
pozostałą część należy uzupełnić po-
karmami roślinnymi (zbożowe, strącz-
kowe, warzywa, owoce, orzechy i na-
siona). Prewencję i terapię wspomagają 

witaminy B6, B12 i kwas foliowy (otrę-
by pszenne, orzechy, kasza gryczana, 
soja, strączkowe, jajka, wątroba, ner-
ki, zielone liściaste warzywa, produk-
ty pełnoziarniste z niskiego przemiału). 
Zalecenia w dolegliwościach tj. zapar-
cia (zaburzenia umięśnienia tkanki jelit 
- ch. Parkinsona) uwzględniają spoży-
cie min. 30 g błonnika i podaż płynów 
(produkty pełnoziarniste zbożowe, fer-
mentowane, warzywa, owoce, suszone 
owoce). Rola błonnika rośnie przy mo-
dulacji mikroflory jelitowej (dieta bo-
gata w symbiotyki zmniejsza nagroma-
dzanie amyloidu w ch. Alzheimera). Co 
najważniejsze, w żywieniu obowiązuje 
zasada indywidualizacji zaleceń, zwią-
zana z chorobami i zaburzeniami towa-
rzyszącymi tj. problemy z przełykaniem 
i braki w uzębieniu.

~ dr hab. Magdalena Człapka-Matyasik, 
dietetyk kliniczny

 dietetyk@twojdietetyk.org,  
www.twojdietetyk.org
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Psychologia na co dzień 

OPIEKOWANIE się sobą 

Uczy się nas, i słusznie, opiekowania się innymi. Obu-
dzeni o północy, z zamkniętymi oczami, wyrecytuje-
my, że trzeba się opiekować dziećmi, starymi rodzica-

mi. Chorymi, niepełnosprawnymi. Coraz bardziej dociera do 
naszej świadomości fakt, że bez „zaopiekowania” się klima-
tem, zwierzętami, roślinami możemy nie przetrwać jako gatu-
nek. Wszak jesteśmy częścią ekosystemu. O czym coraz czę-
ściej przypominają nam różnego rodzaju kataklizmy.

Z jednej strony powiększa się liczba podmiotów, którymi 
powinniśmy się opiekować. Czyli zwiększa się zakres na-
szych codziennych obowiązków. Z drugiej strony specjaliści 
od zdrowia psychicznego biją na alarm: jesteśmy coraz bar-
dziej wypaleni, przeciążeni. Nie dajemy rady. Nie radzimy 
sobie. W pracy, w domu, w szkole, w życiu społecznym.

Skąd się bierze zjawisko przeciążenia, wypalenia? Dlacze-
go tak wielu ludzi dopuszcza do sytuacji wyczerpania orga-
nizmu, dlaczego nie uruchamia się obronny odruch instynktu 
samozachowawczego, jaki wewnętrzny mechanizm lub jaki 
wewnętrzny deficyt temu sprzyja?

Odpowiedź, jak zwykle w przypadku złożonych ludzkich 
spraw, nie jest taka prosta. Niemniej wszystkie szczegółowe 
naukowe ustalenia i hipotezy można sprowadzić do wspólne-
go mianownika. Mianownika dającego się przedstawić w spo-
sób praktyczny i użyteczny. Tym mianownikiem jest umiejęt-
ność opiekowaniu się sobą. 

Skąd się ona bierze i dlaczego, w jakich warunkach może jej 
zabraknąć? Ale przede wszystkim czym jest umiejętność opie-
kowania się sobą? Opiekowanie się sobą to przede wszystkim 
dawanie sobie wsparcia i miłości. Niezwykle ważne jest to 
żebyśmy zdali sobie sprawę z podstawowego prawa, że im 
więcej od siebie wymagasz, tym więcej potrzebujesz wła-
snej miłości. W trudnych sytuacjach należy sobie powtarzać: 
jestem tutaj, nigdzie się nie spieszę, stoję za tobą, jestem po 
twojej stronie, możesz na mnie polegać, możesz się o mnie 
oprzeć, z radością niosę twój ciężar, należy Ci się oddech 
i odpoczynek.

Zdolność do opiekowania się sobą posiada dwie składowe:
•  Intelektualno-poznawczą czyli określoną wiedzę na temat 

„instrukcji obsługi” ludzkiego organizmu;
•  Składową emocjonalną wyznaczającą nasz stosunek do 

nas samych.
Z tym pierwszym nie ma kłopotu. Można ją stosunkowo 

łatwo uzupełnić, zapisać i zapamiętać. Pamiętając o pułapce 
jaką są dziedziczone przez pokolenia, dogmatyczne przekona-
nia na temat tego, co dla nas dobre a co nie dobre. 

Zdecydowanie trudniej jest z korektą emocjonalnego nasta-
wienia do nas samych. 

Badania pokazują, że ci spośród nas, którzy mają tenden-
cję do przeciążania się pracą i stresem a także do ignorowa-
nia sygnałów ostrzegawczych organizmu, posiadają jednocze-
śnie wewnętrzną predyspozycję do nadmiernego starania się 
o uznanie innych. Rodziców, szefów i różnych prawdziwych 

lub wyimaginowanych autorytetów. Mają tendencję do nad-
miernego wymagania od siebie. 

Ma to źródło w sposobie wychowania. W wychowywaniu 
dzieci powinna obowiązywać zasada: tyle wymagań ile miło-
ści. Innymi słowy im więcej wymaga się od dziecka tym wię-
cej należy mu dawać wsparcia a także dowodów na to, że jest 
ważne i kochane. Często rodzicom nie jest łatwo w praktyce 
wyważyć te proporcje. Bardzo wiele zależy przecież od tego 
jak sami byli wychowywani. Bo to właśnie postawa naszych 
opiekunów z dzieciństwa wyznacza nasz późniejszy stosunek 
do nas samych. Jeśli w naszym dzieciństwie wymagań było 
zbyt dużo a wsparcia i miłości za mało to w dorosłym życiu 
możemy mieć trudności z realistycznym wymaganiem od sie-
bie i z dawaniem sobie wsparcia i opieki.

Stąd tak ważny jest trening opiekowania się sobą. Konieczne 
jest zainstalowanie na twardym dysku naszego umysłu tego co 
psycholodzy nazywają skryptem wewnętrznego opiekuna. 
Jeżeli czujemy, że nam tego brak a równocześnie odczuwa-
my przeciążenie i wypalenie dobrze udać się do psychologa. 
Skorzystać z grupowych i indywidualnych ćwiczeń pozwala-
jących doświadczać troski i wsparcia ze strony innych. Bardzo 
ważne jest wyrabianie nawyku mówienia do siebie w umyśle, 
szczególne w tych trudnych momentach życia, tekstu, który 
każde dziecko pragnęłoby usłyszeć od swoich opiekunów: je-
stem tutaj, nigdzie się nie spieszę, stoję za tobą, jestem po two-
jej stronie, możesz na mnie polegać, możesz się o mnie oprzeć, 
z radością niosę twój ciężar, należy ci się oddech i odpoczynek. 

Oczywiście, łatwo powiedzieć trudniej wykonać! Poza tym 
nie każdy ma możliwość skorzystania z pomocy profesjonali-
sty. Ale na szczęście człowiek ma ogromne możliwości ada-
ptacji i samo reperacji jeśli już zda sobie sprawę czego mu 
naprawdę potrzeba.

Zatem nawet minimalne, częściowe tylko przyswojenie po-
wyższego skryptu spolegliwego opiekuna, wydatnie zwiększy 
nasze szanse w radzeniu sobie z przeciążeniem i ze stresem 
a także naszą ochotę i wytrwałość we wdrażaniu. 

Dobrze byłoby sięgnąć ponownie do lipcowego nume-
ru „Sąsiadki” i przypomnieć sobie podstawy budowania we-
wnętrznego przyjaciela. 

~ dr Jadwiga Kwiek, psycholog, psychoterapeuta
autorka książki …jak żyć, jak…? PRZEPIS na CZŁOWIEKA
redaktorka ogólnopolskiego miesięcznika GAZETA SENIOR
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SPORTOWE
WAKACJE

2021

GKS Tarnovia obóz sportowy

Półkolonie sportowe UKS Karate Tradycyjnego ORZEŁ Lusowo

Półkolonie tenisowe z TKS KROS

Tarnovia Basket obóz sportowy

UKS ATLAS obóz szermierczy
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Projekty współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne

UKS ATLAS obóz szermierczy

UKS ATLAS obóz taekwondo

UKS JUDO KANO obóz sportowy

UKS LUSOWO obóz sportowy

UKS LUSOWO obóz sportowy

UKS SPRINT PRZEŹMIEROWO obóz sportowy
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ACADEMICA
Od czerwca tego roku w naszej bi-

bliotece działa darmowa wypożyczal-
nia Academica, która umożliwia korzy-
stanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki 
Narodowej. Pozwala ona na natychmia-
stowy dostęp do publikacji ze wszyst-
kich dziedzin wiedzy za pośrednictwem 
terminali bibliotecznych. W zasobach 
Academici znajdziemy najnowsze pod-
ręczniki, monografie czy lektury szkol-
ne. Użytkownicy biblioteki mają moż-
liwość dostępu do ponad 3 milionów 
publikacji z różnych dziedzin wiedzy, 

również tych najnowszych, które są ob-
jęte ochroną prawa autorskiego. Dzięki 
Academice studenci i uczniowie mają 
dostęp do literatury naukowej i popu-
larnonaukowej (książek i artykułów 
z czasopism) potrzebnej w procesie 
kształcenia oraz przygotowaniu prac li-
cencjackich i magisterskich. Ta ogrom-
na baza wiedzy jest ważnym narzędziem 
w nauce, pracy badawczej i dydaktycz-
nej. Korzystanie z systemu jest bezpłat-
ne. Rejestracja użytkowników odbywa 
się na podstawie karty bibliotecznej. 

LEGIMI
Zapraszamy naszych czytelników do 

korzystania z bezpłatnej platformy Le-
gimi, czyli ogromnej bazy książek – 
ebooków. Co miesiąc mamy do rozda-

nia bezpłatne kody (liczba kodów jest 
ograniczona), dzięki którym użytkow-
nik biblioteki ma dostęp do bazy ponad 
65 tysięcy tytułów, wśród nich mnóstwo 
nowości i bestsellerów. Aplikację Legi-
mi można pobrać na każde urządzenie – 
komputer, tablet, smartfon oraz czytnik. 

MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI 
CZŁOWIEK

Już jesienią nasza biblioteka weźmie 
udział w projekcie realizowanym przez 
Instytut Książki w ramach ogólnopol-
skiej kampanii promującej czytelnic-
two „Mała Książka – Wielki Człowiek”, 
skierowanego do dzieci w wieku przed-

szkolnym. Każde dziecko, które odwie-
dzi bibliotekę otrzyma w prezencie wy-
prawkę czytelniczą oraz Kartę Małego 
Czytelnika. Za każdą wizytę w biblio-
tece zakończoną wypożyczeniem mi-
nimum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zosta-
nie uhonorowany dyplomem potwier-
dzającym jego czytelnicze zaintereso-
wania. Mamy nadzieję, że uda nam się 
rozpalić w najmłodszych czytelnikach 
miłość do książek. Już dziś serdecznie 
zapraszamy do wzięcia udziału w tym 
projekcie. O rozpoczęciu akcji poinfor-
mujemy na naszej stronie internetowej 
(bibliotekatp.pl). 

~ A.N. 

Co nowego w bibliotece

Wydaje się, że dopiero co za-
inaugurowaliśmy tegorocz-
ny cykl Lusowskich Spo-

tkań Muzycznych, a tu nagle przed nami 
ostatni koncert w roku 2021. Jak zwy-
kle kończymy mocnym akcentem, bo-
wiem w kościele w Lusowie zabrzmi, 
stosunkowo młoda stażem, orkiestra 
pod batutą Michała Plichty – dyrygenta 
i kompozytowa. Mowa o Project Group 
Orchestra – założona w grudniu 2019 r. 
przez Martę Gadzinę i Michała Plichtę. 
Orkiestrę cechuje młody skład, a przez 
co jej wykonania są pełne wigoru, ener-
gii i świeżych pomysłów. Przekrój re-
pertuaru orkiestry jest bardzo szeroki. 
W swoim dorobku ma ona nagradzane 
wykonania Bacha, Pergolesiego, czy 
Mozarta. Jednak nie boi się również się-
gać po nowe kompozycję. W grudniu 

ubiegłego roku PGO nagrało I. Symfo-
nię kameralną Moniki Wierbiłowicz.

3.10 (niedziela) godz. 13, kościół 
w Lusowie, Lusowskie Spotkania Mu-
zyczne: Project Group Orchestra, 
wstęp wolny

~ MW

Na zakończenie sezonu – orkiestra!
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Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym
Galeria w Rotundzie - Tarnowo Podgórne, 
ul. Ogrodowa 14

Centrum Kultury Przeźmierowo 
ul. Ogrodowa 13a

BILETY/wEjścIówkI:
• serwis Biletyna.pl (tylko bilety)
• w biurze GOK SEZAM (ul. Poznań-
ska 96, Tarnowo Podgórne) od pon. 
do pt. w godz. 9-15; DK w Tarnowie 
Podgórnym od pon. do pt. w godz. 
16-20; w CK Przeźmierowo od wt. 
do pt. w godz. 16-20

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

BIUrO GOk SEZAM:
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96

InfOrMAcjA TELEfOnIcZnA:
61 895 92 93, 61 895 92 28 
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*Regulaminy imprez dostępne na www.goksezam.pl
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kInO SEZAMU: Annette
seans dla dorosłych
Bilety: 16 zł

17/09 pIąTEk
GOdZ. 19:00

cEnTrUM kULTUrY prZEŹMIErOwO

kInO SEZAMU: Lassie, wróć!
seans dla dzieci
Bilety: 11 zł

26/09 nIEdZIELA
GOdZ. 15:00

cEnTrUM kULTUrY prZEŹMIErOwO
ABc fotografii
warsztaty fotograficzne z damianem 
nowickim
koszt całkowity: 80 zł 
Informacje o zapisach: www.goksezam.pl

14/09, 21/09, 28/09 wTOrEk
GOdZ. 18:00

cEnTrUM kULTUrY prZEŹMIErOwO

plakatożercy - warsztaty 
z projektowania plakatu
koszt: 20 zł
Zapisy: www.strefazajec.pl

plakat lubi skakać - wystawa plakatów 
przemysława Szydłowskiego

18/09

18/09    - 16/10

SOBOTA
GOdZ. 15:00-17:30

SOBOTA
GOdZ. 17:30

dOM kULTUrY w TArnOwIE pOdGórnYM

GALErIA w rOTUndZIE
kInO SEZAMU: „najmro; kocha, 
kradnie, szanuje”
seans dla dorosłych
Bilety: 16 zł

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany repertuaru kina 
lub odwołania wydarzenia

kInO SEZAMU: czarny młyn
seans dla dzieci
Bilety: 11 zł

3/10
cEnTrUM kULTUrY prZEŹMIErOwO

Lusowskie Spotkania Muzyczne: 
Orkiestra kameralna 
„project Group Orchestra”
dyr. Michał plichta
wstęp wolny

15/10

nIEdZIELA
GOdZ. 13:00

kOścIół w LUSOwIE

Mała Scena SEZAMU:
„Opowieści Starego kredensu”
 - spektakl Teatru „pod Orzełkiem”
Bilety: 11 zł

17/10 nIEdZIELA
GOdZ. 12:30

dOM kULTUrY w TArnOwIE pOdGórnYM

3/10

cEnTrUM kULTUrY prZEŹMIErOwO 

jazzowa Scena Sezamu:
jan Adamczewski Trio
Bilety: 25 zł

17/09 pIąTEk
GOdZ. 19:00

dOM kULTUrY w TArnOwIE pOdGórnYM

pIąTEk
GOdZ. 19:00

BArAnOVSkI
- koncert
Bilety: 35 zł

24/09 pIąTEk
GOdZ. 19:00

cEnTrUM kULTUrY prZEŹMIErOwO

nIEdZIELA
GOdZ. 15:00

porozmawiajmy o muzyce - koncert 
fundacja „Europejczyk”
Obowiązują bezpłatne wejściówki

2/10
dOM kULTUrY w TArnOwIE pOdGórnYM

Zeskanuj i kup bilet

SOBOTA
GOdZ. 18:00

ostatniewolne miejsca
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Nasz kino zapełnia się na każdym 
seansie, a to znak, że wszyscy 
wrócili bezpiecznie z waka-

cji i w pełni rozpoczęli sezon kultural-
ny. Prawda jest też taka, że w ostatnich 
miesiącach termin wielu premier został 
przesunięty, mamy więc teraz kilka na-
prawdę interesujących tytułów, które 
warto zobaczyć. Sprawdźcie sami!

17.09 (piątek) godz. 19 „Anette” 
reż, Leos Carax. Dramat/Musical

„Annette” to historia miłości słynne-
go komika Henry’ego i Ann, śpiewacz-
ki o międzynarodowej sławie. W świetle 
reflektorów stanowią idealną, szczęśli-
wą parę. Ich życie odmienią narodziny 
pierwszego dziecka, Annette, dziew-
czynki o wyjątkowym darze. Nowy film 

mistrza światowego kina Leosa Caraxa 
(„Holy Motors”) to ponadczasowa opo-
wieść o miłości, zazdrości i zemście. Do 
swojej pierwszej anglojęzycznej pro-
dukcji francuski twórca zaangażował 
zdobywczynię Oscara, Marion Cotil-
lard („Niczego nie żałuję – Edith Piaf”) 
oraz nominowanego do Oscara, Adama 
Drivera („Historia małżeńska”, saga 
„Gwiezdne Wojny”). Scenariusz, muzy-
kę i piosenki do filmu stworzył zespół 
Sparks. Za produkcję muzyczną odpo-
wiadają również twórcy „La La Land” 
oraz „Moulin Rouge!”

26.09 (niedziela) godz. 15 „Lassie, 
wróć”

Historia najwierniejszego psa świata 
i jego niezwykłej podróży w poszukiwa-
niu domu i najlepszego kumpla. Dwu-
nastolatek Flo i suczka Lassie są parą 
nierozłącznych przyjaciół. Niestety tata 
chłopca traci pracę i cała rodzina musi 

przenieść się do małego mieszkania, 
gdzie psy nie są akceptowane. Zrozpa-
czony Flo, chcąc nie chcąc, musi rozstać 
się z Lassie. Pies zostaje oddany w ręce 
rozpieszczonej dziewczynki – Priscil-
li, która zawozi go do swojego domu 
nad morzem. Jednak gdy tylko nadarza 
się okazja, Lassie wykorzystuje szansę 
i ucieka. Dając popis niezwykłego spry-
tu i mądrości, przemierza cały kraj, by 
odnaleźć Flo. Ale nie tylko ona wpada 
na podobny pomysł. Również Flo, nie 
mogąc znieść samotności, zaczyna szu-
kać suczki. Chociaż dwójkę przyjaciół 
dzielą setki kilometrów, chłopiec i zwie-
rzę zrobią wszystko, żeby znów być ra-
zem.

3.10 (niedziela)  godz. 15 „Czarny 
młyn”

Na motywach najsłynniejszej powie-
ści dziecięcej Marcina Szczygielskiego. 
„Czarny młyn” to wzruszająca opowieść 
o akceptacji i tolerancji, do której dzie-

ci muszą dojść własną drogą. Iwo wraz 
z grupą przyjaciół mieszkają w małym 
miasteczku, w którym przeżycie czegoś 
ekscytującego grani-
czy z cudem. Z każdym 
dniem coraz bardziej 
zaczynają ich fascyno-
wać górujące nad oko-
licą ruiny ogromne-
go fabrycznego młyna, 
zwanego przez miej-
scowych Czarnym 
Młynem. Kiedy mimo 
ostrzeżeń wchodzą na 
zakazany teren, w sie-
lankowym dotąd mia-
steczku rozpoczyna się 
seria niesamowitych 
zdarzeń, które wystawią 
na próbę ich przyjaźń.

15.10 (piątek)  godz. 
19 „Najmro. Kocha, 
kradnie, szanuje”

„Najmro. Kocha, 
kradnie, szanuje” to ko-

media akcji inspirowana prawdziwymi 
wydarzeniami z życia Zdzisława Naj-
mrodzkiego, legendarnego celebryty 
półświatka, który ośmieszał władze PRL 
wymykając się 29 razy organom ści-
gania. Kobiety go kochały, a mężczyź-
ni podziwiali. Milicja dawała za głowę 
Najmrodzkiego milionowe nagrody, 
a jego brawurowe wyczyny śledziła 
cała Polska. W filmie „Najmro” wraz ze 
swoją ferajną obrabia Pewexy, żeby żyć 
kolorowo w czasach, w których wszyst-
ko jest szare i zakazane. Ponad wszyst-
ko kocha wolność i dobrą zabawę. Choć 
żyje w świecie najpiękniejszych kobiet, 
najszybszych samochodów i wielkich 
pieniędzy, poznaje dziewczynę, dla któ-
rej chce wszystko zmienić. Tylko czy 
będzie potrafił?

Oprócz serwisu biletyna.pl, bilety 
można kupować w kasach:

Biuro GOK SEZAM (ul. Poznań-
ska 96, Tarnowo Podgórne) czynne od 
pon. do pt. w godz. 9-15; DK w Tarno-
wie Podgórnym od pon. do pt. w godz. 
16-20; CK Przeźmierowo od wt. do pt. 
w godz. 16-20.

~ gok

Premiery Kina Sezamu
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Dzieci wraz z rodzicami zapra-
szamy na kolejny spektakl z cy-
klu „Mała Scena Sezamu”. Tym 

razem profesor Hilary Szczebrzeszyński 
wraz z asystentką panią Anią opowia-
da legendę o Złotej Kaczce oraz bajkę 
o Grzecznym Rycerzu, który dobrocią 
pokonał smoka. Lalki stworzone z ku-
chennych przedmiotów, mieszkające 

w starym kredensie, nie mogą docze-
kać się wejścia na scenę. Stolnica staje 
się stolicą bajkowego królestwa, gdzie 
rządzi król Wałek Pierwszy, a w pobli-
skiej pieczarze hałasuje smok stworzony 
z tłuczka, drewnianych łyżek i foremek 
do ciasta. Chlebowa Kromka ożywa 
i nuci pieśń o Złotej Kaczce pływającej 
po podziemnym stawie, kuchenny ręcz-
nik po zawiązaniu supełków zamienia 
się w lalkę biednego Jasia marzącego 
o legendarnym bogactwie.

Nie zabraknie też niespodzianek. 
W trakcie spektaklu dzieci składają ry-
cerskie ślubowanie przez co powiększa 
się Zakon Rycerek i Rycerzy Grzeczno-
ści. 

17.10 (niedziela) godz. 12.30 Mała 
Scena Sezamu: „Opowieści Stare-
go Kredensu” – spektakl, Teatr „Pod 
Orzełkiem”, bilety: 11 zł do kupienia 

na www.biletyna.pl oraz w kasach GOK 
SEZAM: Biuro GOK SEZAM (ul. Po-
znańska 96, Tarnowo Podgórne) czyn-
ne od pon. do pt. w godz. 9-15; DK 
w Tarnowie Podgórnym od pon. do pt. 
w godz. 16-20; CK Przeźmierowo od 
wt. do pt. w godz. 16-20.

Opowieści Starego Kredensu

Podczas wrześniowego, pierwsze-
go w tym roku koncertu Jazzo-
wej Sceny Sezamu, wystąpi Jan 

Adamczewski. Adamczewski to sak-
sofonista, aranżer i kompozytor. Naj-
częściej inicjator wielu wydarzeń mu-
zycznych w Poznaniu i Wielkopolsce, 
takich jak: koncerty jazzowe, jam ses-
sion, warsztaty i audycje muzyczne. Jan 
Adamczewski na koncertach sięga po 
swoje kompozycje, standardy muzyki 
filmowej, popowej i jazzowej, które są 
zarejestrowane na płytach: „Una Escul-
tura”, 2019, „Sax Buster”, 2016,  „Jan 
Adamczewski” 2013, „Chopin Profa-
num” 2011r.  Jan Adamczewski jest 
również autorem muzyki do spektakli: 
„Dag Hammarskjold” współtworzonego 
wraz z Aleksandrem Machalicą, a także 
„Poezja może uratować świat”, którego 
pomysłodawcą był Mieczysław Hrynie-
wicz.

W Domu Kultury w Tarnowie Podgór-
nym muzyk nie wystąpi sam. Na scenie 
pojawi się bowiem Jan Adamczewski 
Trio w składzie z Katarzyną Stroiń-
ską-Sierant – pianistką, kompozytorką 
i aranżerką oraz Waldemarem Franczy-
kiem, perkusistą. Zespół stawia na swoje 
najmocniejsze strony, własne kompozy-

cje oraz porywające improwizacje. Pod-
czas koncertów Jan Adamczewski Trio 
można usłyszeć znane utwory filmowe, 
standardy muzyki popowej i jazzowej 
we własnych aranżacjach oraz oczywi-
ście kompozycje artystów. Zapraszamy!

17.09 (piątek) godz. 19, Dom Kultu-
ry w Tarnowie Podgórnym, Jazzowa 
Scena Sezamu: Jan Adamczewski Trio, 

bilety: 25 zł do nabycia za pośrednic-
twem serwisu Biletyna.pl oraz w kasach 
GOK SEZAM: Biuro GOK SEZAM 
(ul. Poznańska 96, Tarnowo Podgórne) 
czynne od pon. do pt. w godz. 9-15; DK 
w Tarnowie Podgórnym od pon. do pt. 
w godz. 16-20; CK Przeźmierowo od 
wt. do pt. w godz. 16-20.

~ MW

Wrzesień na Jazzowo
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Muzyka pragnąca przekazać pewne treści wymaga 
odrobiny skupienia, zatrzymania w codziennym 
biegu, a także stosownej atmosfery. Taką atmosferę 

pragną stworzyć twórcy wydarzenia „Porozmawiajmy o mu-
zyce”, którzy pragną zaprosić publiczność naszej Gminy do 
wspólnego odkrywania w muzyce klasycznej takich wartości 
jak humor, radość, wesołość i szereg pozytywnych emocji. 
Prowadzący i muzycy postarają się stworzyć klimat dialogu 
z publicznością. 

Koncert poprowadzą artyści Anna i Piotr Niewiedziałowie, 
którym towarzyszyć będzie profesjonalny kwartet smyczkowy 
- artyści wywodzący się ze środowiska Akademii Muzycznej 
w Poznaniu i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.  Prowa-
dzący przewidują wciągnięcie publiczności do udziału w wy-
branych utworach. Na program koncertu złożą się największe 
przeboje, „hity” muzyki klasycznej w niecodziennych opra-
cowaniach.  

Pomysłodawcą i organizatorem cyklu koncertów „Porozma-
wiajmy o muzyce” jest Fundacja Europejskiego Dziedzictwa 
Kulturowego „Europejczyk”, a projekt dofinansowany jest 
przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Na scenie pojawi się kwartet smyczkowy „Złotnicki”, 
w którego skład wchodzi Dorota Kwiecińska – skrzypce, Jan 
Bałaban – skrzypce, Lech Bałaban – altówka, Agnieszka Ba-
łaban – wiolonczela

2.10. (sobota) godz. 18.00 DK Tarnowo Podgórne, „Po-
rozmawiajmy o muzyce” – koncert, obowiązują bezpłatne 
wejściówki dostępne w kasach GOK SEZAM: Biuro GOK 
SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo Podgórne) czynne od 
pon. do pt. w godz. 9-15; DK w Tarnowie Podgórnym od pon. 
do pt. w godz. 16-20; CK Przeźmierowo od wt. do pt. w godz. 
16-20.

~ Oprac. MW

Jego piosenka „Lubię być z nią” dotarła do pierwszego 
miejsca oficjalnej listy airplay w Polsce, stając się naj-
popularniejszym utworem granym przez stacje radiowe 

w kraju. Klip do piosenki przekroczył już 30 milionów wy-
świetleń i liczba ta cały czas rośnie.

Za projektem BARANOVSKI, bo o nim mowa, stoi 30-letni 
wokalista, muzyk, producent i songwriter Wojtek Baranowski. 
Znany m.in. z występów z grupą XXANAXX, na początku 
2018 r. zaczął pisać swoją własną historię. Zaledwie półtora 
roku później miał już na swoim koncie cztery radiowe prze-
boje, nominację do Fryderyka w kategorii „Fonograficzny 
debiut roku”, a z koncertami zaliczył niemal wszystkie naj-
ważniejsze festiwalowe sceny w kraju. Kiedy dodać do tego 
złote płyty dla singli „Dym” i „Zbiór”, platynową dla „Luźno” 
i podwójnie platynową dla „Czułego miejsca”, można mówić 
o jednej z najbardziej błyskotliwych karier w ostatnich sezo-
nach. W październiku 2019 r. premierę miała oczekiwana de-
biutancka płyta BARANOVSKIEGO zatytułowana „Zbiór“, 
w zgodnej opinii krytyków jeden z najbardziej udanych albu-
mów w polskim popie ostatnich lat. Wydawnictwo przyniosło 
autorowi kolejne 3 nominacje do Fryderyków, uzyskało także 
status Złotej Płyty.

Na koncert Baranovskiego w CK Przeźmierowo czekaliśmy 
kilka miesięcy. Wreszcie jego występ zbliża się wielkimi kro-
kami. W momencie pisania tego artykułu wiemy, że na to wy-

darzenie zostały ostatnie bilety. Można je kupować za pośred-
nictwem serwisu Biletyna.pl oraz w kasach GOK SEZAM:

Biuro GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo Podgórne) 
czynne od pon. do pt. w godz. 9-15; DK w Tarnowie Podgór-
nym od pon. do pt. w godz. 16-20; CK Przeźmierowo od wt. 
do pt. w godz. 16-20.

Przed koncertem prosimy o zapoznanie się z regulaminem 
wydarzeń obowiązującym w trakcie pandemii COVID-19.

24.09 godz. 19, CK Przeźmierowo, BARANOVSKI – 
koncert, bilety: 35 zł.

~ MW

Wyczekany koncert Baranovskiego

Muzyka klasyczna inaczej
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Damian Nowicki odkryje przed swoimi kursantami taj-
niki fotografii. Uczestnicy najbliższych warsztatów 
dowiedzą się nieco o przeszłości fotografii, zastano-

wią się czym jest dziś i co czeka ją w przyszłości. Odkryją 
również budowę aparatu fotograficznego, dowiedzą się co to 
jest przysłona, migawka, celownik, zgłębią wiedzą na temat 
obiektywów – czym jest ogniskowa obiektywu, jasność obiek-
tywu, co to obiektyw stało i zmiennoogniskowy, którego użyć 
do portretu a którego do pejzażu. Porozmawiają o głębi ostro-
ści jako środku wyrazu fotografa, o głębi ostrości stosowanej 
w poszczególnych rodzajach fotografii np. portretowej, spor-
towej, reportażowej, plenerowej, a także o kompozycji obrazu: 
zasadzie złotego podziału kadru oraz czym są mocne punkty 
obrazu, zasadzie pierwszego planu i budowaniu perspektywy, 
czasie naświetlania - jaki wybrać prawidłowy czas naświe-
tlania, aby zdjęcie było poprawnie naświetlone, jaki wybrać 
czas do fotografowania sportu a jaki do fotografii nocnej, za-
leżności pomiędzy czasem naświetlania, wartością przysłony 
i czułością ISO. Oczywiście nie zabraknie również porad, jaki 
sprzęt fotograficzny wybrać, na co zwrócić uwagę i co jesz-
cze warto kupić oprócz aparatu. Na teorii się nie skończy. Jak 

przystało na warsztaty, w ich czasie odbędą się dwa plenery 
fotograficzne.

14.09, 21.09, 28.09 godz. 18, Centrum Kultury Przeźmie-
rowo, ul. Ogrodowa 13a, Warsztaty fotograficzne – ABC 
fotografii, prowadzący: Damian Nowicki, koszt całkowity: 
80 zł, informacje o zapisach oraz formularz zgłoszeniowy na 
www.goksezam.pl

Aparat bez tajemnic

W najbliższym czasie będziemy mieli okazję przyj-
rzeć się z bliska technice plakatu, a także podjąć się 
wyzwania stworzenia własnego. Plakatożercy – tak 

nazywają się warsztaty z projektowania plakatów. Uczestnicy, 
którzy wezmą w nich udział dowiedzą się m.in. jak powstaje 
plakat? Czy plakat musi mieć metaforę? To tylko namiastka 
pytań, na które odpowiedzi poznają uczestnicy spotkań z Prze-
mysławem Szydłowskim, na co dzień zajmującym się malar-
stwem, edukacją artystyczną i grafiką. 

Prowadzący, razem z uczestnikami warsztatu, stworzy listę 
z ich ulubionymi filmami i bajkami. Na tej podstawie spróbują 
wspólnie zrobić alternatywne plakaty, które będą odnosiły się 
do wybranej sceny lub bohatera. Spotkanie składać się będzie 
z dwóch części: pierwsza teoretyczna, przybliżająca strategie, 
jakimi posługują się twórcy plakatów, druga praktyczna sta-
nowiąca wyzwanie uczestnikom na znalezienie takiej formy 
plastycznej, która będzie czytelna nie tylko dla uczestników 
warsztatu.

To jednak nie wszystko. Prace Pawła Szydłowskiego będzie 
można oglądać podczas wystawy „Plakat lubi skakać”, która 
będzie podzielona na trzy części. Pierwsza składać się będzie 
z plakatów, które wykonał on na zamówienie do wydarzeń 
kulturalnych, druga to plakaty do ulubionych filmów, a trze-
cia będzie zbiorem prac przedstawiających różnego rodzaju 
święta, jakie obchodzimy w ciągu roku np. Dzień Babci. Jak 
mówi autor prac: – Plakat jest dla mnie wyzwaniem niezależ-
nie od tego, czy jest to moja wersja do filmu Spielberga, czy 
afisz na występ zespołu tanecznego w domu kultury” i dodaje, 
że „w prostym przekazie, znaku chce ująć doświadczenie, jak 
w soczewce. Ale przede wszystkim zaintrygować, aby odbiorca 

był ciekawy, co dalej? Czy tak się stanie? By się przekonać, 
trzeba będzie odwiedzić DK w Tarnowie Podgórnym już we 
wrześniu.

~ MW
18 września (sobota) godz. 15-17.30 Dom Kultury w Tar-

nowie Podgórnym Plakatożercy – warsztaty projektowania 
plakatów, wiek uczestników od 12 lat wzwyż, liczba miejsc 
ograniczona, koszt uczestnictwa: 20zł, zgłoszenia za pośred-
nictwem strony strefazajec.pl

18 września (sobota)  otwarcie o godz. 17.30 – 18 paź-
dziernika, Rotunda w Domu Kultury w Tarnowie Podgór-
nym Plakat lubi skakać – wystawa plakatów autorstwa Prze-
mysława Szydłowskiego

Plakat od teorii do praktyki
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~ pałac jankowice

Międzynarodowy Festiwal im. Józefa Madei to wy-
jątkowe przedsięwzięcie artystyczne, które organi-
zowane jest corocznie w październiku, na terenie 

województwa wielkopolskiego.  Organizatorem Festiwalu jest 
Stowarzyszenie im. Józefa Madei.

W ramach tegorocznej III edycji Festiwalu (14-24 paździer-
nika) odbędzie się wiele interesujących wydarzeń otwartych dla 
publiczności. Mistrzowskie warsztaty poprowadzą wybitni ar-
tyści – wiolonczelista Justus Grimm (Królewskie Konserwato-
rium w Antwerpii) oraz klarnecistka Barbara Borowicz (Aka-
demia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie).  

16 października  podczas Koncertu Inauguracyjnego pt. 
„Gala klarnetowa”, w Pałacu Jankowice wystąpi Festiwalowa 
Orkiestra Klarnetowa pod dyrekcją prof. Zdzisława Nowa-
ka – nestora poznańskich klarnecistów, a także wyróżniający 
się studenci i uczniowie z Wielkopolski. Podczas tego wyjąt-
kowego koncertu usłyszymy prawykonania utworów Jerze-
go Mackiewicza i Piotra Pawlika oraz kompozycje Claude 
Debussyego, Roberta Schumanna, Nino Roty czy Leonarda 
Bernsteina. Na scenie zobaczymy kilka pokoleń poznańskich 
klarnecistów.

 21 października w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Poznaniu odbędzie się prawykonanie zrekon-
struowanego koncertu klarnetowego Józefa Madei (w 70. rocz-
nicę powstania utworu). Solistami koncertu będą: klarnecista 
Paweł Kroczek oraz wiolonczelista Justus Grimm, a towarzy-
szyć im będzie Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej 
w Poznaniu pod dyrekcją Jakuba Chrenowicza.  22 październi-
ka w Szamotułach podczas koncertu wystąpi zespół wokalny  
I Cantanti Ensamble. 24 października w Zamku w Kórniku 
odbędzie się koncert zespołu Ami Ensamble wraz z solistką 
Celiną Kotz. Koncert będzie dedykowany Antonio Vivaldie-
mu w 280. rocznicę śmierci – artyści wykonają jego cenioną 
na całym świecie kompozycję 4 Pory Roku. Wydarzeniem to-
warzyszącym będzie koncert współpracy polsko-niemieckiej, 
podczas którego wystąpi zespół Apeiron Trio i wykona m.in. 
utwory Władysława Żeleńskiego w 100. rocznicę jego śmier-

ci. Koncert odbędzie się w Niemczech (w Bayreuth) i jest or-
ganizowany wspólnie z Niemieckim Stowarzyszeniem Kultu-
ralnym w Bayreuth. 

Festiwal współfinansowany jest ze środków Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego, Fundacji Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej, Fundacji Zakłady Kórnickie, Fundacji PZU, 
Fundacji Lotto, ZAIKS, Pałacu Jankowice, Gminy Tarnowo 
Podgórne, Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnowie 
Podgórnym, Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu. Partne-
rami Festiwalu są: STOART, Akademia Muzyczna im. I. J. Pa-
derewskiego w Poznaniu, Pałac Jankowice, Biblioteka Kór-
nicka, Zamek w Kórniku, Państwowa Szkoła Muzyczna im. 
Wacława z Szamotuł w Szamotułach, Drukarnia i poligrafia 
Nowak, Towarzystwo Muzyczne Schola Cantorum Posnanien-
sis, firma PROartBART, www.offbird.pl, ZM Concept, Royal 
Global Clarinets, Deutsch-Polnischer Kulturverein Bayreuth, 
NH Hotel oraz Fundacja Life and Art.

Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
Więcej szczegółów na www.festiwalmadei.pl.
*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek na kon-

cert w Pałacu od 4 października pod nr tel.: 61 10 10 400 (pon. 
– pt w godz. 8.00 – 20.00 | sob. – nd. w godz. 12.00 – 20.00). 
Procedura uczestnictwa w wydarzeniach oraz szczegółowe in-
formacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl

Jeszcze we wrześniu gościem w pałacu będzie Szymon 
Kaczmarek – artysta, malarz, autor wystaw indywidual-
nych i uczestnik wystaw grupowych. Absolwent kierunku 

Malarstwo sztalugowe, na poznańskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Jego obrazy zostały docenione w wielu krajach świata. 
Artystyczne wizje realizuje również w filmie, a kulisy twór-

czych działań odsłania na vlogu. Fascynują go kobiety oraz 
sztuka gestu. Jest autorem poznańskiego murala – Jeżyna. 

Zaprasza do swojej autorskiej galerii w Poznaniu, bo jak 
twierdzi, obrazy powinny być oglądane na żywo. Na spotka-
niu, które odbędzie się 26 września o godz. 16.00, to artysta 
wraz z pracami przybędzie do zainteresowanych słuchaczy do 
Pałacu Jankowice. Podczas spotkania zostanie zaprezentowa-
nych kilka ostatnich prac twórcy, na których podstawie do-
wiemy się w jaki sposób autor patrzy na świat, w jaki sposób 
powstają jego dzieła i jak robi to co robi.

Zapraszamy wszystkich entuzjastów malarstwa na to nieco-
dzienne spotkanie.

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 13 
września pod nr tel.: 61 10 10 400 (pon. – pt w godz. 8.00 – 
20.00 | sob. – nd. w godz. 12.00 – 20.00). Procedura uczestnic-
twa w wydarzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na 
stronie: www.palacjankowice.pl

Gala klarnetowa w Pałacu Jankowice

Spotkanie z Krzysztofem Kaczmarkiem
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Od czerwca Seniorzy prężnie działają w ramach zajęć 
odbywających się w Pałacu Jankowice. Także jesienią 
zajęcia gimnastyczne, taneczne, rękodzielnicze, ce-

ramiczne, informatyczne będą kontynuowane w ramach Tar-
nowskiego Centrum Senioralnego. Od października zostaną 
uruchomione nowe grupy:

Grupa rękodzielnicza – malarska, którą prowadzi Magdale-
na Kokoszko. Zajęcia odbywają się we wtorki, w godz. 12.00 
– 14.00.

Grupa informatyczna – nowe technologie, grupa począt-
kująca która pod okiem Anny Kasprzak nabierać będzie do-
świadczenia w pracy z komputerem. Zajęcia będą się odbywa-
ły w czwartki, w godzinach 9.00 – 10.30. 

Zajęcia z języka angielskiego 
w dwóch początkujących poniedziałkowych grupach, w go-

dzinach 9.00 – 10.00: 
- prowadzonej online przez native speakera, Panią Eszter
- prowadzonej w tradycyjnie formie, stacjonarne w Pałacu 

Jankowice.
Zajęcia skierowane są do Seniorów powyżej 60. roku życia, 

zamieszkujących Gminę Tarnowo Podgórne. Po więcej infor-
macji oraz w celu zapisania się na zajęcia, zapraszamy do kon-
taktu pod nr tel. 61 10 10 402.

Zajęcia dla Seniorów: 
malarstwo, zajęcia informatyczne, język angielski

10 października już po raz czwarty w Pałacu Jankowice 
spotkają się organizacje, instytucje gminne oraz grupy działa-
jące na rzecz Seniorów i realizujące inicjatywy międzypoko-
leniowe. Wszystko po to, by być razem, inspirować, budować 
sieci wsparcia, zaprezentować co jest realizowane na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne na rzecz Seniorów, a także otwo-
rzyć się na nowe możliwości. W programie znajdą się m.in.:

godz. 13.00 – 14.30 Warsztaty jesiennych kompozycji
Uczestnicy warsztatów zdobędą umiejętności przydatne 

w tworzeniu ozdób pasujących do jesiennej aury. Wykreowa-
ne kompozycje ozdobią wnętrza wybranych instytucji współ-
pracujących z Seniorami Gminy Tarnowo Podgórne. Zajęcia 
dla członków Kół i Klubów Seniora poprowadzi Magdalena 
Kokoszko.

godz. 14.30 – 15.00 Prezentacje organizacji pozarządo-
wych realizujących projekty dla Seniorów na terenie Gmi-
ny Tarnowo Podgórne

godz. 15.00 – 16.30 Autorski wykład Sędzi Anny Marii 
Wesołowskiej (na zdjęciu)

„Budowanie bezpiecznego otoczenia Seniorów w świetle 
współczesnych zagrożeń” 

Anna Maria Wesołowska – sędzia w stanie spoczynku, oso-
bowość telewizyjna, propagatorka edukacji prawnej wśród 
młodzieży. Przez lata orzekała w łódzkich sądach – m.in. 
w sprawach przestępczości zorganizowanej, w tym łódzkiej 
„ośmiornicy” i gangu Popeliny. Jest współautorką ustawy 
o świadku koronnym. Z Fundacją Dzieci Niczyje walczyła 
o przyjazne pokoje przesłuchań dla dzieci – świadków i ofiar 
przestępstw. Występuje w programie „Sędzia Anna Maria We-
sołowska” – najpierw emitowanym na antenie TVN, a teraz 
stacji TTV. Mogliśmy ją oglądać również w programie „Weso-
łowska i mediatorzy”. Od lat angażuje się w edukację prawną 
dzieci i młodzieży. Pisała felietony do „Dziennika Łódzkie-
go”, zainicjowała program uczestniczenia uczniów w rozpra-

wach sądowych, wydała książkę „Bezpieczeństwo młodzie-
ży”, odwiedziła tysiące szkół i przedszkoli w całym kraju. 
Przez 10 lat była społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziec-
ka – Marka Michalaka. W 2020 r. na platformie How2 wydała 
ebook „Stalking, posiadanie narkotyków i inne czyny zabro-
nione. Poradnik prawny dla młodzieży i nie tylko”. Od 2012 r. 
jest członkinią Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.  

17.00 Pałacowe spotkanie integrujące, wymiana do-
świadczeń  

IV Targom Senioralnym w Pałacu Jankowice towarzyszyć 
będzie wystawa „Seniorzy z pasją II”, prezentująca malar-
stwo oraz prace z ceramiki i rękodzieło. Na targach nie zabrak-
nie informacji dotyczących kompleksowej oferty aktywizują-
cej, kulturalnej i edukacyjnej dla Seniorów.

Więcej szczegółów na temat IV Targów Senioralnych znajdą 
Państwo na stronie Pałacu www.palacjankowice.pl 

Seniorzy, widzimy się w Pałacu! 
*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek na wykład od 27 

września pod nr tel.: 61 10 10 400 (pon. – pt w godz. 8.00 – 20.00 
| sob. – nd. w godz. 12.00 – 20.00). Procedura uczestnictwa w wy-
darzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.
palacjankowice.pl

IV Pałacowe Targi Senioralne
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Zapraszamy na pierwsze, jesienne spotkanie z cyklu „At-
moSFERA POEZJI”. Tym razem, 26 września o godz, 
13.00, będziemy gościć znanego aktora – Jacka Bra-

ciaka, który zinterpretuje wiersze Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego. Nie zabraknie także muzyki. Na oboju zagra Łukasz 
Krzemiński, który na co dzień związany jest z Orkiestrą Teatru 
Muzycznego w Poznaniu.

Jacek Braciak jest absolwentem Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w War-
szawie. Na scenie teatralnej zadebiutował 7 lutego 1991 r. 
W tym samym roku otrzymał nagrodę Jury za rolę Łatki we 
Fredraszkach na IX Przeglądzie Przedstawień Dyplomo-
wych Szkół Teatralnych w Łodzi. W latach 1990-1991 oraz 
1992-2010 był w zespole Teatru Powszechnego w Warsza-
wie, gdzie wystąpił w takich tytułach jak m.in.: Klub Pickwic-
ka i Sen nocy letniej (reż. M. Wojtyszko), Gimpel Głupek, 
Ferdydurke i Pamiętnik z powstania warszawskiego (reż. W. 
Śmigasiewicz), Ożenek (reż. A. Domalik), Makbet (M. Tre-
liński), Panna Tutli-Putli (reż. K. Janda), Trzy siostry (reż. 
A. Glińska), Król Lear (reż. P. Cieplak), Nad Złotym Stawem 
(reż. Z. Zapasiewicz), Jakobi i Leidental (reż. M. Hycnar). 
Obecnie można go oglądać go oglądać na deskach stołeczne-
go Teatru Współczesnego w przedstawieniu Wstyd (reż. W. 
Malajkat). W 2020 r. za rolę Andrzeja w tym spektaklu przy-
znano mu nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza. Na du-
żym ekranie można go było zobaczyć w takich filmach jak 
m.in.: Uprowadzenie Agaty (reż. M. Piwowski), Edi (reż. P. 
Trzaskalski), Katyń (reż. A. Wajda), Róża, Drogówka, Wołyń 
i Kler (reż. W. Smarzowski), W ukryciu (reż. J. Kidawa-Błoń-
ski), Volta (reż. J. Machulski), Córka trenera i Moje wspa-

niałe życie (reż. Ł. Grzegorzek), Żeby nie było śladów (reż. 
J. P. Matuszyński). Znany jest także z występów w wielu se-
rialach, takich jak m.in.: Miodowe lata, 13 Posterunek, Kasia 
i Tomek, Glina, Oficer, Trzeci oficer, Plebania, Magda M., 
Brzydula, Rodzinka.pl, Ja to mam szczęście!, Król. Zdobył 
liczne nagrody, w tym m.in.: nagrodę za drugoplanową rolę 
męską w Edim na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni, Polską Nagrodę Filmową Orzeł w kategorii: naj-
lepsza drugoplanowa rola męska w Róży, Polską Nagrodę 
Filmową Orzeł w kategorii: najlepsza główna rola męska 
w Córce trenera.

Sylwetki artystów – niezmiennie – przybliży prof. UAM dr 
hab. Wiesław Ratajczak. Do zobaczenia!

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 15 
września pod nr tel.: 61 10 10 400 (pon. – pt w godz. 8.00 – 
20.00 | sob. – nd. w godz. 12.00 – 20.00). Procedura uczestnic-
twa w wydarzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na 
stronie: www.palacjankowice.pl

Wracamy z poezją

Zapraszamy na wystawę malarską 
Jolanty Silskiej-Hałupki Kobieta 
moją inspiracją, która tak o pisze 

o sobie samej i swojej twórczości: 
– Malarstwo jest moją pasją życiową 

i maluję od zawsze. Z zawodu jestem le-
karzem alergologiem. Początkowo por-
tretowały ołówkiem, potem zajęłam się 
martwą naturą i pejzażami, które do 
dzisiaj stanowią moją ulubioną formę 
malarstwa. Ukończyłam kursy rysunku 
i malarstwa w CK Zamek, na Uniwer-
sytecie Artystycznym w Poznaniu, a na-
stępnie w Muzeum Narodowym w Po-
znaniu.

Od kilkunastu lat maluję w Kole Ma-
larzy Lekarzy przy Wielkopolskiej Izbie 
Lekarskiej w Poznaniu pod kierunkiem 
artysty plastyka Lidii Kot.

Od 2007 r. uczestniczę w ogólnopol-
skich plenerach malujących lekarzy 
oraz w ich wernisażach w Łodzi, a od 
kilku lat także w plenerach malarskich 

WIL. Do tek pory miałam 13 indywidu-
alnych wystaw malarskich oraz brałam 
udział w wystawach zbiorowych w Mu-
zeum Narodowym w Poznaniu i licznych 
organizowanych  przez Wielkopolską 
Izbę Lekarską. 

Obecnie maluję techniką olejną 
i akrylową, a moje obrazy zdobią mój 
dom oraz domy moich przyjaciół w Pol-
sce i za granicą.

Będąc malarką i matką trzech córek, 
temat kobiety interesował mnie od za-
wsze. Najpierw malowałam córki – 
dziewczynki, a potem jako już dorosłe 
kobiety. Maluję też interpretacje por-
tretów kobiet wg słynnych malarzy np. 
Pabla Picassa, Fridy Kahlo, Renoira 
czy Tycjana. Innym razem twarz kobie-
ty jest pretekstem do wyrażania emocji, 
np. strachu, rozpaczy czy nadziei. Poza 
tym inspirują mnie czasami kobiety na-
potkane w czasie podróży. Tworzę rów-
nież abstrakcyjne portrety kobiet.  Dla 
mnie „Kobieta to Królowa Życia „ tu 
i teraz i zawsze.

Zapraszamy 2 października na godzi-
nę 16.00 do sali koncertowej Pałacu Jan-
kowice. 

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek od 20 września pod nr tel.: 61 
10 10 400 (pon. – pt w godz. 8.00 – 20.00 | 
sob. – nd. w godz. 12.00 – 20.00). Procedura 
uczestnictwa w wydarzeniach oraz szczegó-
łowe informacje dostępne na stronie: www.
palacjankowice.pl

Kobieta moją inspiracją



wrzesień  2021 | sąsiadka~czytaj |    41

~ edukacja

Stałe miejsce w programie dydak-
tycznym Przedszkola Tenisówka 
zajmują zajęcia sensoryczne. Ich 

celem jest ćwiczenie narządów zmysłu 
dzieci w jak najpełniejszym rejestro-
waniu informacji z zewnątrz, ułatwia-
jąc im tym samym poznawanie świata 
i otaczającej ich rzeczywistości. Zajęcia 
mają formę zabawy. Poszczególne za-
dania wymagają dotykania, smakowa-
nia, wąchania, odkrywania, poznawa-

nia i słuchania, stymulują tym samym 
wszechstronny rozwój dzieci. Warszta-
ty sensoryczne nie wymagają używa-
nia specjalnych narzędzi ani zabawek, 
wykorzystywane są głównie produkty 
spożywcze, przedmioty codziennego 
użytku oraz dary natury, takie jak liście, 
kamienie, szyszki, kasztany czy kwiaty. 

Zajęcia sensoryczne to nie tylko 
wszechstronny rozwój Tenisówkowych 
Przedszkolaków, ale też gwarantowana 

świetna zabawa i dużo radości na ich 
twarzach. 

~ Sandra Goślińska-Smykowska

Pierwsza połowa sierpnia upłynęła pod znakiem świet-
nej zabawy i wielu ciekawych atrakcji. Wszystko za 
sprawą półkolonii, które już po raz kolejny odbyły się 

w naszej szkole. Uczniowie brali udział w ciekawych warszta-
tach plastycznych, muzycznych, stolarskich czy modelarskich. 
Z ogromnym zaangażowaniem tworzyli w drewnie, wykony-
wali przestrzenną makietę, wprawiali w ruch samodzielnie 
złożone wyścigówki, a dzięki laboratorium da Vinci poznali 
tajniki astrologii. Na dziedzińcu odbył się pokaz baniek my-
dlanych. Gościliśmy także bajarza, który uraczył nas wyjąt-
kową opowieścią o smokach z Dalekiego Wschodu. Dzieciom 
nie zabrakło również sportowego ducha. Każdego dnia, peł-
ne energii, bawiły się na świeżym powietrzu. Atrakcji było co 
niemiara, nikt się nie nudził! Wakacje w szkole to wyjątkowy 
czas, który na długo pozostanie w naszej pamięci. 

Tymczasem 1 września zabrzmiał dzwonek, który oznajmił 
powrót do szkoły. Pełni radości i optymizmu rozpoczęliśmy 
kolejny rok nauki. Z tej okazji życzymy wszystkim nauczy-

Przedszkole Tenisówka w Lusówku

Sensoryka w Tenisówce

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie 

Sierpień i wrzesień w SP Przeźmierowo

cielom satysfakcji z wykonywanej pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej, a rodzicom i uczniom wszelkiej pomyślności. Niech 
nowy rok szkolny obfituje w sukcesy edukacyjne, niech będzie 
spokojny i bezpieczny! ~ Joanna Borkowska

Tak można powiedzieć, bo minęło 25 lat odkąd w pro-
gach szkoły w Lusowie, pojawili się pierwsi uczniowie. 
1 września – to ważna data dla wszystkich uczniów 

i ich rodziców, zarówno tych starszych jak i najmłodszych 
z oddziałów przedszkolnych – dla których jest to początek 
drogi edukacyjnej. 

Dla siedmiolatków był to niezapomniany dzień. Chociaż 
trochę zdenerwowani, ale z uśmiechem na twarzach, złożyli 
ślubowanie i zostali przez Dyrektor Kingę Grek-Kowalczyk 
pasowani na pierwszoklasistów. 

Dzieci otrzymały pamiątkowe medale, zostały im wręczone 
legitymacje szkolne jako oficjalne potwierdzenie przynależno-
ści do naszej szkoły. Na wszystkich pierwszoklasistów w sali 
lekcyjnej czekały balony, z którymi dumni uczniowie poma-
szerowali do swoich domów. 

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy samych suk-
cesów oraz twórczej, radosnej nauki, a całej społeczności 
szkolnej owocnej współpracy, bo wiadomo, że RAZEM MO-
ŻEMY WSZYSTKO.  ~ Wychowawcy klas pierwszych  

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Witaj szkoło, witaj nasza szkoło!
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Dla pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej im. Pol-
skich Noblistów w Baranowie ostatni tydzień sierpnia 
okazał się szczególnie wyjątkowy. Nie tylko z tego 

powodu, że był to czas na kompletowanie wyprawki, czy kup-
no pięknego tornistra, ale i dlatego, że czekało na nich jesz-
cze jedno ważne wydarzenie. Miało ono miejsce 25 sierpnia 
– w tym dniu po długiej, wakacyjnej przerwie na szkolnych 
korytarzach znów można było usłyszeć gwar i śmiech dzieci. 
Podczas zajęć integracyjno-adaptacyjnych przyszli uczniowie 
klas 1 wraz ze swoimi wychowawczyniami zwiedzali budy-
nek, wspólnie bawili się i rozwiązywali zadania. Krótko mó-
wiąc, w aktywny sposób rozpoczęli swoją przygodę ze szkołą.

Na kolejne emocje długo nie trzeba było czekać, przyszły 
bowiem wraz z 1 września. W tym dniu odbyła się szkolna uro-
czystość dla klas 1 z okazji rozpoczęcia nowego roku szkol-
nego. Rodzice ze swoimi dziećmi zostali przywitani przez Dy-
rekcję Szkoły, Radę Rodziców i wychowawczynie. Później, 
podczas krótkiego występu, pierwszoklasiści śpiewali piosen-
ki i rozwiązywali zagadki. Na dobry początek zostali również 
obdarowani drobnym upominkiem. Liczymy na to, że radosne 

uśmiechy naszych nowych uczniów, które pojawiły się na ich 
twarzach, będą im towarzyszyć, aż do końca czerwca. 

Powodzenia Pierwszaki!
~ AW

Na początku lipca maturzyści naszego liceum odebra-
li świadectwa dojrzałości. Wszyscy wyczekiwaliśmy 
ich z niepokojem i zaciekawieniem. Tegoroczni ma-

turzyści to wyjątkowy rocznik, z trzech lat nauki w liceum 
niemal dwa to czas pandemii, czyli w znacznym stopniu pra-
ca zdalna. Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że pod 

okiem profesjonalistów świetnie sobie z nim poradzili. 89% 
wskaźnik zdawalności (bez wyników matur poprawkowych) 
to w kraju, gdzie co roku co czwarty maturzysta nie zdaje ma-
tury, bardzo dobry wynik. W naszej szkole  był najwyższy od 
kilku lat. Osiągnięty wskaźnik 89% jest wyższy od średniej 
dla kraju (74,2%), okręgu (74,5%), liceów (81%) czy miasta 
Poznania (80%).

Podobne rezultaty maturzyści osiągnęli w wypadku przed-
miotów obowiązkowych. Procentowe wyniki z języka pol-
skiego, języka angielskiego czy matematyki są powyżej lub na 
poziomie średnich wyników w kraju, okręgu, dla liceów czy 
miasta Poznania. 

Jesteśmy dumni z efektów pracy uczniów i zaangażowa-
nia nauczycieli w przygotowanie maturzystów do egzaminów 
w tak trudnym czasie. Mamy nadzieję, że w  przyszłych latach 
będę na podobnym i wyższym poziomie. Uważamy, że deter-
minacja i systematyczność pracy uczniów oraz profesjonalizm 
nauczycieli są tego gwarantem. 

~ Mirosława Przyłudzka-Moryl
Dyrektor Liceum  Ogólnokształcącego  

im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym

Szkoła Podstawowa w Baranowie 

Początki nie zawsze muszą być trudne

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowi Podgórnym 

Matura w naszym Liceum

Porównanie wyników egzaminów pisemnych
POZIOM PODSTAWOWY 2021

Przedmiot liczba  
zdających 

średnia  
dla LO TP

średnia   
dla m. Poznań 

średnia dla pow. 
poznańskiego 

średnia  
dla okręgu

średnia  
w kraju

J. POLSKI 66 54% 52% 52% 56% 55%
MATEMATYKA 66 56% 48% 48% 54% 56%
J. ANGIELSKI 66 74% 75% 75% 74% 75%
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Zapraszamy dzieci od lat 8 i wszystkich starszych zain-
teresowanych szermierką na zajęcia w poniedziałek 20 
września, o godzinie 17.00 w hali OSiR w Tarnowie 

Podgórnym ul. Nowa 15. Zajęcia organizowane są przez UKS 
ATLAS i realizowane przy wsparciu Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 602 637 951.

~ Paweł Kapłon

Zapisy na szermierkę
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Wakacje już za nami, więc treningi klubu ruszyły peł-
ną parą!  Serdecznie zapraszamy młodych lekko-
atletów do zapisów!  Zajęcia prowadzimy w dwóch 

lokalizacjach:  
I. Hala  Sportowa OSiR w Baranowie:  
• wtorki, 17.00 - 19.00 – sprinty, sztafety, płotki,
• środy, 18.30 - 20.30 – skoki i tempo biegowe,
• soboty,  10.00 – 11.30 – wytrzymałość biegowa i gra lek-

koatletyczna,
II. Szkoła Podstawowa nr 62 w Poznaniu: 
• poniedziałki, 16.40 – 18.10 – grupa zaawansowana – 

ogólny trening lekkoatletyczny,
• piątki, 16.00 – 17.30 – grupa początkująca – gry i zabawy 

lekkoatletyczne.

Szkolenie  prowadzi  trener  I  klasy  LA  i  licencjonowany  
trener PZLA Michał Bebejewski. Zapraszamy do odwiedze-
nia naszej strony: www.ukssprint.pl oraz  do  śledzenia aktu-
alności  na  Facebooku:  @ukssprintprzezmierowo. Informacji 
udziela biuro klubu pod numerem telefonu:  508 170 938.

Zajęcia  współfinansowane  są  z  środków  Gminy  Tarnowo 
Podgórne, Powiatu Poznańskiego oraz Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

~ UKS SPRINT

Klub Karate Mukudori zaprasza wszystkie dzieci na 
zajęcia karate, które odbywają się w naszej Gminie. 
Dlaczego nasz klub? – ponieważ u nas panuje świetna 

atmosfera, a na treningach jest dużo świetnej zabawy. Organi-
zujemy obozy zimowe oraz letnie. Wpadnijcie do nas, a sami 
się przekonacie! Treningi w poniedziałki i środy w godz. 16.15 
– 17.15. Zapraszamy!

~ Klub Karate Mukudori

A może karate?

Nabór do klubu 
lekkoatletycznego 
UKS „SPRINT” 
Przeźmierowo
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Za nami półmetek Tartan League 2021. Dla kapitanów 
i ich zespołów jest to dobry czas na zrobienie pewnych 
podsumowań oraz wyciągnięcie wniosków z pierwszej 

części sezonu. Wraz z zakończeniem piętej kolejki otworzyło 
się także okienko transferowe, umożliwiając korekty w skła-
dach na drugą część rozgrywek.

Wyniki oraz układ tabeli wyraźnie obrazują, dla którego ze-
społu szklanka jest w połowie pusta, a który widzi ją do poło-
wy pełną.  Jako że równowaga w przyrodzie musi być, na pół-
metku sezonu 2021 wyraźnie widać trzy zespoły „po stronie 
minusów” oraz trzy zaliczające rundę „na plus”. 

Tabelę zamykają dwa zespoły, które nie odniosły w tym 
sezonie jeszcze żadnego zwycięstwa. To Sporting, który ma 
w dorobku zaledwie jeden punkt oraz 9Trefl, która wywalczy-
ła jeden remis więcej, tym samym wyprzedzając wicemistrza 
poprzedniego sezonu o jedno oczko. Nad nimi, z dorobkiem 
czterech punktów, po jednym zwycięstwie i remisie, znajduje 
się Pavilon. 

Po „drugiej stronie barykady” mamy niewątpliwie wygra-
nych pierwszej rundy sezonu Tartan League 2021. Tabeli 
przewodzą obrońcy tytułu – zespół Galacticos, który jak burza 
przebrnął pierwsze pięć spotkań, gromadząc komplet piętna-
stu punktów. Za nimi zespół Zachodnich Lwów, tracący trzy 
punkty po porażce z liderem. Podium uzupełnia Dynamo, któ-
re zwyciężyło w trzech spotkaniach i przegrało dwa mecze, 
tym samym zbierając dziewięć punktów.

Układ tabeli oraz wnioski płynące z obserwacji meczów, na-
pędzają sporo spekulacji transferowych. Najwięcej uwagi me-
dia poświęcają zespołom z dołu tabeli, które za wszelką cenę 

będą dążyły do poprawy swojej pozycji  na zakończenie sezo-
nu Tartan League 2021.  

W przypadku ostatniego w tabeli Sportingu priorytetem ma 
być bramkostrzelny zawodnik, jako że zespół jest w tym mo-
mencie najgorszym atakiem w lidze. Dużo mówiło się o pew-
nym Portugalczyku, jednak ostatecznie wylądował on w czer-
wonej części Manchesteru.

Pozostałe dwa zespoły z dołu tabeli, 9Trefl oraz Pavilon, 
rozglądają się za uszczelnieniem obrony, gdyż, według staty-
styk, jest to ich pięta Achillesowa.

Najbliższy miesiąc na rynku transferowym, mimo nadcho-
dzącej jesieni, zapowiada się naprawdę gorąco. Kto zrobi zło-
ty interes? Kogo transakcja będzie totalnym niewypałem? 
Przekonamy się w najbliższych tygodniach!

Zapraszamy do śledzenia rozgrywek Tartan League na stro-
nie: www.tartanleague.ligspace.pl

~ tartan

Szklanka w połowie...

Przygotowania Tarnovii Basket Tarnowo Podgórne do 
rozpoczęcia sezonu koszykarskiego 2021/2022 dobie-
gają końca. W nowym, rozpoczynającym się 26 wrze-

śnia, podopieczni trenera Rafała Urbaniaka będą grać na 
drugoligowych parkietach grupy A, do której wrócili po dwu-
letniej przerwie. W sezonie zasadniczym koszykarze z Tarno-
wa Podgórnego rozegrają aż 28 meczów. Łatwo nie będzie. 
– Przenosimy się na górną część mapy Polski. Przyjdzie nam 
zagrać z zespołami z województw pomorskiego, zachodnio-po-
morskiego i kujawsko-pomorskiego, które grają trochę inną 
koszykówkę – przyznał trener Tarnovii Basket. 

Miniony sezon nie ułożył się tak jak zakładano. Po bar-
dzo dobrej pierwszej rundzie, w której trakcie na trzynaście 
spotkań drużyna Rafała Urbaniaka zwyciężyła w dziewię-
ciu, przyszedł spadek formy, który zaowocował dziesięcioma 
przegranymi meczami w drugiej odsłonie sezonu. Po zakoń-
czeniu rozgrywek rundy zasadniczej Tarnovia Basket uplaso-
wali się na ósmym miejscu w ligowej tabeli i w play off-ach 
przyszło zmierzyć jej się z liderem tabeli Rycerzami Rydzy-
na. W tej fazie sprawdził się najbardziej prawdopodobny sce-
nariusz i po dwóch przegranych z rzędu drużyna z Tarnowa 
Podgórnego zakończyła swoje zmagania i odpadła z niej po 
dwóch przegranych z rzędu. Było minęło i co dalej? To się 
okaże, bo sezon 2021/2022 zapowiada się bardzo ciekawie. 
Tytułem przetasowań na bardzo bliskim terenie pojawiły się 

cztery drużyny: KKS Basket Poznań, MKK Pyra Poznań, TS 
Basket Poznań i Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne. Od tar-
nowskiej ekipy odłączyło czterech zawodników: Filip Taisner, 
Grzegorz Stefanowicz, Paweł Robak i Wojciech Pawełczyk, 
a dołączyło dwóch: Maciej Poznański i Mateusz Rutkowski. 
Póki co największą trudnością będzie uzupełnienie luki pod 
koszem. Ale team Tarnovia Basket nie składa broni i mam na-
dzieję, że będzie czarnym koniem drugoligowych rozgrywek. 
Pierwszy mecz na własnym boisku Tarnovia Basket Tarnowo 
Podgórne rozegra już 26 września. Wówczas to podopieczni 
trenera Rafała Urbaniaka zmierzą się z Astorią II Bydgoszcz. 
Zapraszam na mecz do hali OSiR w Tarnowie Podgórnym na 
ul. Nowej 15. Pierwszy gwizdek o godz. 16.00, a wstęp jak za-
wsze jest bezpłatny. Zachęcam również do polubienia fanpage 
Klubu – facebook.com/tarnoviabasket  

~ Ania Lis

Jaki będzie?
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Piłkarskie lato zawsze rozgrzewa kibiców ciekawymi 
transferami zawodników na całym świecie. Nie inaczej 
jest w Polsce! Również na poziomie juniorskim, gdzie 

piłkarze zmieniają otoczenia, aby zrobić krok naprzód. Często 
Ci najmłodsi gracze zaczynają przygodę z piłką na treningach 
tam, gdzie mają najbliżej lub rodzice wybierają im znane aka-
demie piłkarskie w pobliżu. Tak też się stało z zawodnikiem 
Filip Tuliszka, który rozpoczynał grę w Akademii Piłkar-
skiej Reissa w Baranowie. Od nowego sezonu będzie jed-
nak reprezentował barwy Arki Gdynia, które wypatrzyło go 
dzięki dobrym występom w rozgrywkach Centralnej Ligi Ju-
niorów. 

Podczas transferowego letniego okienka w 2021 roku 
aż piętnastu piłkarzy opuściło szeregi Akademii Piłkar-
skiej Reissa na poziomie zespołów z Centralnej Ligi Ju-
niorów U-15 i U-17. Każdy z nich udał się do klubów, 
które swoje seniorskie drużyny mają w PKO Ekstrakla-
sie, Fortunie 1 Lidze lub eWinner 2 lidze. Taki krok na-
przód wykonał właśnie Filip Tuliszka, wychowanek 
Akademii Piłkarskiej Reissa w Baranowie. 

– Spędziłem w Akademii Piłkarskiej Reissa siedem 
lat. Zaczynałem już jako pięciolatek, po roku przerwa-
łem swoją grę i wróciłem tutaj w 2015 roku na kolej-
nych sześć lat – wspomina Filip Tuliszka. – Rywaliza-
cja w CLJ była dla mnie dużym wyróżnieniem, ponieważ 
grałem z rok starszymi kolegami. Początkowo wydawało 
mi się, że dołączyłem do drużyny na chwilę, jednak ko-
lejne mecze spowodowały, że trener Thomas Rozworski 
zaufał mi, zostałem na stałe i co najważniejsze zdobyłem 
zaufanie reszty zespołu, dzięki czemu zostałem kapita-
nem. Wśród ważnych dla mnie chwil w tym klubie jest 
między innymi 3. miejsce w Pucharze Tymbarku w 2017 
roku, baraże o CLJ dwa lata później czy już samo utrzy-
manie w tym roku, które było dla nas kluczowe”. 

Na początku drogi Akademia Piłkarska Reissa stawia 
na zrównoważony rozwój zawodników (już od 3 roku 
życia). Tym, którzy dopiero dołączają proponowana jest 
tzw. ścieżka lokalizacyjna. Przede wszystkim szkolenie 
młodych zawodników oparte jest o unikalną metodolo-
gię szkolenia przy wsparciu wykwalifikowanej kadry 
trenerskiej. Każdy zawodnik trafia do grup treningo-
wych dopasowanych wiekiem i umiejętnościami, aby 
dbać o jego zdrowie i odporność oraz gwarantowany jest 
udział w wielu turniejach piłkarskich. 

Celem Akademii Piłkarskiej Reissa jest zapewnienie 
najlepszych warunków do rozwoju na każdym etapie 
szkolenia oraz wychowanie przyszłych reprezentantów 
Polski. Ponad 10-letnie tworzenie struktur organizacyj-
nych i ciągła praca nad udoskonaleniem metodologii 
przyczyniły się do osiągnięcia sukcesów w różnych gru-
pach wiekowych. Dzięki odpowiedniej strukturze i orga-
nizacji rozwoju piłkarzy, drużyny APR odnoszą sukcesy 
na każdym etapie szkolenia, a zawodnicy są powoływa-
ni do młodzieżowych Reprezentacji Polski i trafiają do 
uznanych klubów z Ekstraklasy. 

Wychowanek Akademii Piłkarskiej Reissa – 
zawodnikiem Arki Gdynia

Takie wyniki nie uszły uwadze znanym piłkarskim 
markom w Polsce. Do tej pory wśród klubów, które zgło-
siły się po naszych młodych piłkarzy są Legia Warsza-
wa, Pogoń Szczecin, Zagłębie Lubin, Wisła Płock, Śląsk 
Wrocław, Arka Gdynia, Miedź Legnica, Chrobry Gło-
gów, Widzew Łódź i Arka Gdynia. 

– Nieprzypadkowo te silne kluby wyciągają właśnie 
z naszych zespołów młodych piłkarzy, to efekt wyjątko-
wo ciężkiej pracy, którą wykonywaliśmy przez poprzed-
nie lata z chłopakami w Akademii. Jak widać „Projekt 
SMS APR Opalenica PRO” przynosi takie korzyści, jakie 
były zakładane na początku tego przedsięwzięcia, czy-
li rozwój bardzo zdolnych zawodników oraz tworzenie 
mocnych drużyn w CLJ, a wszystko to dzięki naszemu 
systemowi szkolenia. Oczywiście życzymy naszym już by-
łym piłkarzom powodzenia i jak najszybszego debiutu 
w seniorskiej piłce na najwyższych szczeblach rozgryw-
kowych w Polsce – podsumowuje Trener Projektu SMS 
APR Opalenica PRO, Thomas Rozworski. 

Akademia wyróżnia się podejściem pedagogicznym 
i coachingowym, które wynika z nielinearnej pedagogiki 
– zawodnicy mają konkretne cele do zrealizowania, nie 
narzucana jest im jedna droga. Dzięki temu tworzy się 
szkolenie zawodników kreatywnych, nieszablonowych 
i rozumiejących grę. Z myślą o dynamicznym rozwoju 
Akademia wydzieliła w ramach rozwoju zawodnika tzw. 
ścieżkę PRO, która obejmuje Reprezentacje Regionów, 
a także 3 ośrodki szkolenia powiązane z placówkami 
oświatowymi (SMS) oraz drużynę seniorów. 

Każdy, kto zaczyna przygodę z piłką nożną w Akademii Pił-
karskiej Reissa, ma szansę pójść drogą Michała i innych star-
szych kolegów!

~ Akademia Reissa
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W słynącym z siatkówki plażowej Zbąszyniu zawsze 
można spodziewać się rywalizacji na najwyższym 
poziomie. I tak też było podczas dwóch turniejów 

w kategorii OPEN w dniach 29 czerwca oraz 3 lipca, (ten dru-
gi był zaliczany do Wielkopolskiego Wielkiego Szlema w siat-
kówce plażowej, razem z turniejem Chwiałka Volley w Pozna-
niu oraz Plaża Wrze we Wrześni). 

Plaże w Zbąszyniu okazały się szczęśliwe dla naszych pla-
żowiczów. W pierwszym turnieju reprezentujący Gminę Tar-
nowo Podgórne Błażej Szubstarski i Marcin Ernastowicz (na 
zdjęciu na drugim stopniu podium) zwyciężyli, a w drugim 
zajęli wysokie II miejsce, przegrywając w finale jedynie ze 
zwycięzcami klasyfikacji generalnej Wielkiego Szlema Błaże-
jem Szymczakiem i Filipem Troczyńskim z Kalisza i Nowych 
Skalmierzyc. Marcin Ernastowicz to siatkarz reprezentujący 
na co dzień barwy klubu z niemieckiej Bundesligi SWD Po-
wervolleys Duren, który w sezonie plażowym postanowił bro-
nić z Błażejem Szubstarskim barw klubu Tarnovia Volleyball 
Tarnowo Podgórne i to z niezłym skutkiem. 

W trakcie drugiego turnieju rozgrywany był również turniej 
minisiatkówki plażowej dzieci do lat 12 (rocznik 2008), w któ-
rym nasi reprezentanci w składzie Filip Szubstarski i Gracjan 
Wyrozumialski zajęli wysokie II miejsce i mimo młodego 
wieku (oboje roczniki 2010) pokazali się z bardzo dobrej stro-
ny, przegrywając jedynie z Mistrzami Polski w mini-siatków-
ce w kategorii czwórek Piotrem Grobelnym i Alanem Stacho-
wiakiem z Międzyrzecza (oboje rocznik 2008). 

~ Błażej Szubstarski 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

W dniach 13-15 sierpnia odbyły się Mistrzostwa 
Polski Oldboyów w Siatkówce Plażowej mające 
miejsce, tak jak w poprzednich latach, w słynącej 

z siatkówki plażowej Wrześni. Medale czekały na najlepsze 
pary męskie w kategoriach wiekowych (łączna suma lat obu 
zawodników): +70, +80, +90, +100, +110, +120 oraz żeńskie 
w kategoriach +70, +80 +90. 

W kategorii +70 srebrny medal dla Tarnowa Podgórne wy-
walczyły  Anna Urych-Turska w parze z Julią Jurczyk-Bury. 
Panie już zdążyły przyzwyczaić nas do sukcesów w tej kate-
gorii, ponieważ był to trzeci z rzędu srebrny krążek po równie 
udanych poprzednich Mistrzostwach Polski.  Naszej męskiej 
parze Błażej Szubstarski/Łukasz Murdzia niewiele zabrakło 
do awansu do strefy medalowej – po niezwykle zaciętych po-
jedynkach ćwierćfinałowych niestety zakończyli ostatecznie 
rozgrywki na V miejscu.  Nasza żeńska para po równie dra-
matycznym finale uległa parze Joanna Rejno/Ilona Zielińska. 
Zwycięzcom gratulujemy. 

~ Błażej Szubstarski 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Wicemistrzostwo Puszcza Notecka Cup Sieraków 

29 sierpnia odbył się turniej siatkówki plażowej Puszcza Notecka Cup na 
malowniczej plaży nad Jeziorem Jaroszewskim w Sierakowie. W tur-
nieju barw Gminy Tarnowo  Podgórne oraz klubu Tarnovia Volleyball 

Tarnowo Podgórne broniła para w składzie Błażej Szubstarski/Patryk Thomas, któ-
rzy  po kilku bardzo zaciętych pojedynkach, zajęli ostatecznie II miejsce, ulegając 
w finale nieznacznie parze z Sępólna Krajeńskiego (Szymon Suchowierski/Konrad 
Rudnik), ale pokazując tym samym, że siatkówka plażowa w naszej Gminie stoi na 
bardzo wysokim poziomie. 

~ Błażej Szubstarski 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Dobry wynik  
w Zbąszyniu

Srebrny medal podczas 
Mistrzostw Polski 
Oldboyów
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W dniach 26-28 sierpnia w Are-
nie Gliwice został rozegrany 
27. Wielki Finał Ogólnopol-

skich Mistrzostw w Minisiatkówce im. 
Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of 
moving.

Do rywalizacji stanęły po 2 najlep-
sze drużyny z każdego wojewódz-
twa – razem po 32 drużyny w kate-
goriach dwójek (rocznik 2010), trójek 
(rocznik 2009) i czwórek (rocznik 
2008) chłopców i dziewcząt. Sam 
awans i możliwość wzięcia udzia-
łu w Wielkim Finale to nie lada wy-
czyn, w szczególności jeżeli chodzi 
o Wielkopolskę, gdzie poziom siat-
karski jest niezwykle wysoki. W tur-
nieju udział wywalczyli sobie nasi 
reprezentanci klubu Tarnovia Volley-

ball Tarnowo Podgórne w kategorii 
dwójek chłopców w składzie Wojtek 
Witkowski/ Paweł Latawiec, którzy 
po wcześniejszych ciężkich bojach 
zdobyli Wicemistrzostwo Wielkopol-
ski we Wrześni, przegrywając tylko 
z gospodarzem. W Wielkim Finale 
w walce o najwyższe miejsca decydo-
wał rezultat z pierwszej grupy, w któ-
rej minimalnie, po walce na przewagi 
w końcówkach, ulegliśmy zespołowi 
z Tomaszowa Mazowieckiego i Wro-
cławia (zespoły, które awansowały do 
strefy medalowej), przez co pozostała 
nam już tylko walka o miejsca 17-32. 
Nasze chłopaki jednak nie osiadały 
na laurach i w kolejnych pojedynkach 
zwyciężyli wszystkie swoje spotka-
nia, zajmując ostatecznie 17 miejsce 

w Polsce, co można uznać za histo-
ryczny wynik w minisiatkówce dla 
Tarnowa Podgórnego. 

~ Błażej Szubstarski 
Projekt współfinansowany przez Gmi-

nę Tarnowo Podgórne

Finał Kinder Mistrzostw Polski  
w Minisiatkówce

Kobieta  
z żelaza
Ciężka praca popłaca, czego do-

wodem jest pokonanie przez 
Martę Halę pełnego dystansu 

Ironman’a. Triathlonistka, reprezentują-
ca drużynę Tarnowo Podgórne Biega, na 
królewskim dystansie: pływanie – 3,8 
km, jazda na rowerze – 180,2 km i bieg 
42,2 km zajęła szóste miejsce w katego-
rii kobiet 40-44. Pokonanie trasy zajęło 
jej 11 godz. 57 min. i 11 sek. Zawody 
odbyły się 29 sierpnia w Hamburgu.

~ Ania Lis Ubiegłoroczny czerwcowy z wia-
domego powodu nie mógł się 
odbyć. Na szczęście w tym 

roku obostrzenia nie zablokowały moż-
liwości zorganizowania Pucharu Polski 
w kolarstwie szosowym, któremu towa-
rzyszył XII Memoriał Tomka Jakubow-
skiego. Tradycyjnie zmagania odbyły się 
na drogach Gminy Chrzypsko Wielkie. 
W organizacji zawodów siły połączyły: 
OSiR Tarnowo Podgórne, KK Tarnovia 
Tarnowo Podgórne, WZKol oraz partner 
techniczny KIA Delik z Przeźmierowa. 

Podczas dwudniowych zmagań w jeź-
dzie indywidualnej i starcie wspólnym 
o zwycięstwo w sześciu kategoriach ry-
walizowało ponad dwustu zawodników 
z Polski i Litwy. Oczywiście na trasie nie 
mogło zabraknąć kolarskiej ekipy Tarno-

vii Tarnowo Podgórne. W jeździe indy-
widualnej, która odbyła się 4 września, 
najlepszy wynik w kat. juniora młodsze-
go uzyskał Maciej Banaszak, który za-
jął pierwsze miejsce, a wśród juniorek 
młodszych Otylia Zagórska, która była 
dziesiąta. Na piętnastym miejscu w kat. 
młodzików uplasował się Dawid Budny, 
oczko niżej Jakub Gorzyński, a dziewięt-
nasty był  Paweł Kaźmierczak. 

W niedzielę odbył się start wspól-
ny. W kategorii juniora dystans 108 km 
najszybciej pokonał Bartłomiej Kwiat-
kowski i tym samym zajął trzecie miej-
sce. Równie dobrze jak dzień wcześniej 
poradziła sobie Otylia Zagórska, któ-
ra w swojej kategorii przekroczyła linię 
mety jako ósma. Jedenaste miejsce w kat. 
młodzik zajął Dawid Budny. ~ Ania Lis

Kolarski Puchar Polski
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W dniu 1 sierpnia odbył się już po raz piętnasty w hi-
storii, legendarny Wielki Finał Rutnicki Cup – tur-
niej siatkówki plażowej o puchar Posła Jakuba 

Rutnickiego. Tak jak zawsze Finał poprzedzony był pięcioma 
turniejami eliminacyjnymi, z których tylko najlepsze pierwsze 
czwórki miały prawo zawalczyć w Wielkim Finale o to cenne 
trofeum oraz dodatkowo cztery pary z dziką kartą, którym za-
brakło trochę szczęścia w eliminacjach. Łącznie 24 pary zmie-
rzyły się na doskonale znanym fanom tej dyscypliny boiskach 
do siatkówki plażowej w Zbąszyniu. Prawo udziału w Fina-
le wywalczyły sobie dwie pary reprezentujące Gminę Tarno-
wo Podgórne – Tomasz Jaroszczak/Mikołaj Kaczmarek (znani 
z występów w turniejach rangi Mistrzostw Polski) oraz Błażej 
Szubstarski/Tomasz Guziałek. Pierwsza para, zgodnie oczeki-
waniami, ale po bardzo wyrównanych pojedynkach, w trakcie 
których do ostatniej piłki nie było wiadomo kto wygra, zdoła-
ła zwyciężyć i zdobyła upragniony puchar Rutnicki Cup. Na-
sza druga para, z nieco mniejszym szczęściem, uplasowała się 
ostatecznie na IX miejscu.  

~ Błażej Szubstarski 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Seniorzy Alfy Vector Tarnowo Podgórne postawili kropkę 
nad „i”, kończąc mistrzostwami Polski w Tucholi (13 - 
15 sierpnia) rozgrywki kręglarskie w sezonie 2020/2021. 

Z zawodów wrócili z czterema medalami. Srebrny w kat. in-
dywidualnej zdobyła Dominika Zygarłowska, a brązowy Jarek 
Bonk. Ten sam zestaw medali zdobyli w konkurencji par. Sre-
bro wywalczyli Jarek Bonk i Tomek Masłowski, a brąz Wero-
nika i Izabela Torka.

~ Ania Lis

Ostatnie medale

Trzy brązowe medale na zakończenie wakacyjnych star-
tów zdobyli młodzi kolarze Klub Kolarski Tarnovia 
Tarnowo Podgórne. W ostatni weekend podopieczni 

trenera Konrada Olejniczaka ścigali się w Miękni, gdzie odbył 
się IX Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Korona Kocich Gór” 
Memoriał im. Kornela Morawieckiego 

Na trzecim stopniu podium w kat. żaków stanęli Oliwia 
Mikołajczak i Filip Budny, a w kat. młodziczka Gabriela 
Nowakowska. Poza nimi dobre lokaty uzyskali w najmłod-
szej kategorii Wojciech Skupin, który zajął 12. miejsce oraz 
w młodzikach Zofia Hibner (6), Paweł Kaźmierczak (8), Da-
wid Budny (9) i Jakub Gorzyński (24).

~ Ania Lis

Medale z wakacji

Rutnicki Cup Zdobyty
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Zespół seniorów prezentuje coraz lepszą formę z każdym 
kolejnym meczem. Głośno o nas zrobiło się w Wielko-
polsce po zwycięstwie 9:2 nad KKS 1925 Kalisz. Była 

to jedna z najwyższych wygranych w historii naszych wystę-
pów na boiskach czwartoligowych. 

Kolejnym cennym zwycięstwem była wygrana 1:2 na wy-
jeździe z Polonią Marcinki Kępno. Obecnie znajdujemy się 
w środku tabeli z niewielką stratą punktową do pierwszego 
miejsca. 

Serdecznie zapraszamy na nasze mecze w Tarnowie Podgór-
nym, by kibicować nam w walce o kolejne punkty.

Mecze domowe:
25 września, godz. 10.00 Górnik Konin
9 października, godz. 15.00 Mieszko Gniezno
23 października, godz. 15.00 Olimpia Koło
30 października, godz. 14.00  Huragan Pobiedziska
6 listopada, godz. 13.00 SKP Słupca
14 listopada, godz. 13.00 Centra 1946 Ostrów Wlkp.

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

„Odmłodzona” Gieksa nabiera tempa

W turnieju Felix Cup o puchar Burmistrza Nowego 
Tomyśla zespół D2 prowadzony przez trenera Bła-
żeja Budzińskiego zajął 4. miejsce, walcząc o po-

dium do końca. W walce o trzecie miejsce przegraliśmy bi-
lansem bramkowym z gospodarzem turnieju, Akademią Six 
Nowy Tomyśl. Organizacja zawodów stała na wysokim pozio-
mie, pogoda, humory i emocje dopisały – nie możemy docze-
kać się już kolejnej edycji. 

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Młodzi zawodni GKS Tarnovii  na turnieju 
w Nowym Tomyślu

WZP.6721.6.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany Uchwały Rady Gmi-
ny Tarnowo Podgórne Nr XXXIII/505/2016 z dnia 25 październi-
ka 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w Lusówku - część Centrum B.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tar-
nowo Podgórne Uchwały Nr XLII/713/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. 
w sprawie w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany Uchwały 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXIII/505/2016 z dnia 25 paź-
dziernika 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Lusówku - część Centrum B.

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-

kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnie-
niu 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 Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spra-
wy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie 
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tar-
nowo Podgórne lub w formie elektronicznej, w szczególności pocztą 
elektroniczną (na adres wzp@tarnowo-podgorne.pl) w terminie do 15 
października 2021 r.

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

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

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne nr XXXV/600/2021 z 26.01.2021r. oraz nr XXVII/449/2020 z dnia 28.07.2020r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki niezabudowanej w Przeźmierowie
Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza 

(st. VAT zwolniona)
Wysokość wadium Postąpienie minimalne

Przeźmierowo 11/9 761 m2 PO1P/00099481/9 167.000,00 zł 8.500,00 zł nie mniej niż 1% ceny 
wywoławczej 

Przeznaczenie nierucho-
mości:

zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwa-
łą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XII/134/2011 z dnia 21 czerwca 2011r., działka położona w Przeźmiero-
wie o nr 11/9 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem M 4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej o dużej intensywności (funkcja dominująca). Studium nie jest przepisem prawa miejscowego. Dla działki 
o nr ewid. 11/9 obr. Przeźmierowo nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Warunki zabudowy dla 
przedmiotowej nieruchomości zostaną wydane na wniosek na podstawie art. 61 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym.

Opis nieruchomości:

działka niezabudowana, niezagospodarowana, częściowo ogrodzona od nieruchomości sąsiednich, porośnięta 
trawami, drzewami i krzewami. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oraz blisko położone tereny leśne. Działka położona jest przy ciągu pieszym pomiędzy ulicami Wy-
sogotowską i Akacjową. Wjazd na nieruchomość od ul. Akacjowej przez części działek gminnych o nr ewid. 9/5; 
11/8 i 12 (zostanie ustanowiona służebność drogi dojazdowej). Uzbrojenie terenu - w ul. Akacjowej znajdują się 
sieci: wodna, energetyczna i gazowa, natomiast sieć kanalizacyjna znajduje się w działce gminnej o nr ewid. 12 
(ciąg pieszy) przyległej do działki 11/9.

Forma zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje:
do nieruchomości zostanie ustanowiona służebność gruntowa drogi koniecznej przez działki gminne położone 
w Przeźmierowie o nr ewid.: 9/5; 11/8 i 12. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe;
cena sprzedaży jest zwolniona z opodatkowana podatkiem 23% VAT na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy o podat-
ku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r., poz. 106); zapłata ceny musi zostać uiszczona najpóźniej na dzień przed 
podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg odbędzie się dnia 21 października 2021r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali nr 21, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-
wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawiera-
jącym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru przedsiębiorców lub 
firm (notarialne pełnomocnictwo). Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do 15 października 2021r. (piątek), w tytule przelewu nale-
ży wpisać: „Wadium na sprzedaż działki o nr ewid. 11/9 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. Wa-
dium 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 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 Urząd Gminy TP, ul. Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-
-mail: wgn@tarnowo-podgorne.pl 

WZP.6721.10.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 2, 3, 
4, 5 w Batorowie, przy ulicy Zakrzewskiej.

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 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek 
nr 2, 3, 4, 5 w Batorowie, przy ulicy Zakrzewskiej wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko w dniach od 29 września 2021 r. do 25 
października 2021 r.

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektro-
niczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-pod-
gorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarno-
wo-podgorne.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 18 października 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 
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Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990) oraz § 6 ust. 1 oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) i uchwały Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne: Nr XXXVIII/660/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r., przeznacza się do zbycia nieruchomość:

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Lusowie

Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza (wli-
czona stawka 23%VAT) Wysokość wadium Postąpienie minimalne

Lusowo 625/5 93 m2 PO1P/00105692/7 23.500,00 zł 1.200,00 zł nie mniej niż 1% ceny 
wywoławczej 

Przeznaczenie nie-
ruchomości:

zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusowie – osiedle Przylesie, zatwierdzo-
ną uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XXVII/441/2020 z dnia 28 lipca 2020r., działka położona w Lusowie 
o nr ewid. 625/5 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol 3MN.

Opis nieruchomo-
ści:

działka gruntu położona w rejonie ul. Wilgi o nawierzchni gruntowej. Działka ogrodzona i zagospodarowana, poro-
śnięta pojedynczymi drzewami i krzewami. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna. Przetarg ograniczony skierowany jest do właścicieli działek sąsiednich o nr ewid.: 625/12 i 694. 

Forma zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego – art. 40 ust.1 pkt 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990).

Informacje dodat-
kowe:

przetarg ustny ograniczony jest skierowany do właścicieli działek sąsiednich położonych w Lusowie o nr ewid.: 625/12 
i 694; nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe; sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT na podstawie art. 2 pkt 
33 oraz art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy od towarów i usług (t.j., Dz. U. z 2020r., poz. 106); zapłata ceny nabycia musi zostać 
uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg odbędzie się dnia 21 października 2021r. (czwartek) o godz. 11:00w sali nr 21, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-
wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawiera-
jącym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru przedsiębiorców lub 
firm (notarialne pełnomocnictwo). Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do 15 października 2021r. (piątek), w tytule przelewu należy 
wpisać: „Wadium na sprzedaż działki o nr ewid. 625/5 obr. Lusowo” na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Ślą-
ski 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. W dniu 19 października 2021r. (wtorek) w siedzibie oraz na 
stronie internetowej tut. urzędu zostanie wywieszona lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020r. poz. 1990) upłynął w dniu 3 sierpnia 2021r. Gminie Tarnowo 
Podgórne przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

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

porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, za-
dawania 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 przeglą-
darki internetowej – szczegółowy link do dyskusji zostanie zamiesz-
czony w BIP Gminy Tarnowo Podgórne w zakładce „Planowanie 
przestrzenne / Ogłoszenia w sprawie planów miejscowych oraz stu-
dium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem dyskusji. 

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

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 podmio-
tów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 
700 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzi-
bie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, oraz składać uwagi do wyżej 
wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy 
składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2021 r. Or-
ganem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tar-
nowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 
62-080 Tarnowo Podgórne; Kontakt do inspektora ochrony danych: 
iod@tarnowo-podgorne.pl; Klauzula informacyjna dotycząca da-
nych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
pod linkiem: http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/biuletyn-infor-
macji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: http://www.tarno-
wo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/

~ ogłoszenia
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WZP.6721.14.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Pod-
górnym: dla terenu działek nr 16/1, 16/2, 16/8, 16/11, 16/13 przy 
ulicy Poznańskiej, terenu działek nr 764/5 i 764/7 przy drodze 
krajowej nr 92 oraz dla terenu działek 242/2-częsć, 242/5-część, 
242/4, 242/6 przy ulicy Szkolnej.

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 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie 
Podgórnym: dla terenu działek nr 16/1, 16/2, 16/8, 16/11, 16/13 przy 
ulicy Poznańskiej, terenu działek nr 764/5 i 764/7 przy drodze kra-
jowej nr 92 oraz dla terenu działek 242/2-częsć, 242/5-część, 242/4, 

242/6 przy ulicy Szkolnej wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko w dniach od 29 września 2021 r. do 25 października 2021 r.

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektro-
niczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-pod-
gorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarno-
wo-podgorne.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 25 października 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 
porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, za-
dawania 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 przeglą-

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990) oraz § 6 ust. 1 oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) i uchwały Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne: Nr XXXVIII/659/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r., przeznacza się do zbycia nieruchomość:

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Lusowie

Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza (wli-
czona stawka 23%VAT) Wysokość wadium Postąpienie minimalne

Lusowo 625/6 144 m2 PO1P/00105692/7 36.400,00 zł 2.000,00 zł nie mniej niż 1% ceny 
wywoławczej 

Przeznaczenie  
nieruchomości:

zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusowie – osiedle Przylesie, zatwierdzo-
ną uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XXVII/441/2020 z dnia 28 lipca 2020r., działka położona w Lusowie 
o nr ewid. 625/6 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol 3MN.

Opis nieruchomo-
ści:

działka gruntu położona w rejonie ul. Wilgi o nawierzchni gruntowej. Działka ogrodzona i zagospodarowana, poro-
śnięta pojedynczymi drzewami i krzewami. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna. Przetarg ograniczony skierowany będzie do właścicieli działek sąsiednich o nr ewid.: 625/12 i 693.

Forma zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego – art. 40 ust.1 pkt 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990).

Informacje dodat-
kowe:

przetarg ustny ograniczony jest skierowany do właścicieli działek sąsiednich położonych w Lusowie o nr ewid.: 625/12 
i 693;
nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe;
sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT na podstawie art. 2 pkt 33 oraz art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy od towarów 
i usług (t.j., Dz. U. z 2020r., poz. 106);
zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarial-
nego.

Pierwszy przetarg odbędzie się dnia 21 października 2021r. (czwartek) o godz. 11:30 w sali nr 21, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-
wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawiera-
jącym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru przedsiębiorców lub 
firm (notarialne pełnomocnictwo). Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do 15 października 2021r. (piątek), w tytule przelewu należy 
wpisać: „Wadium na sprzedaż działki o nr ewid. 625/6 obr. Lusowo” na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Ślą-
ski 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. W dniu 19 października 2021r. (wtorek) w siedzibie oraz na 
stronie internetowej tut. urzędu zostanie wywieszona lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020r. poz. 1990) upłynął w dniu 3 sierpnia 2021r. Gminie Tarnowo 
Podgórne przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

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

~ ogłoszenia
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Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990) oraz § 6 ust. 1 oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) i uchwały Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne: Nr XXXVIII/658/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r., przeznacza się do zbycia nieruchomość:

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Lusowie

Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta
Cena  wywoław -
cza (wliczona stawka 
23%VAT)

Wysokość wadium Postąpienie minimalne

Lusowo 625/7 143 m2 PO1P/00105692/7 36.100,00 zł 2.000,00 zł nie mniej niż 1% ceny 
wywoławczej 

Przeznaczenie nie-
ruchomości:

zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusowie – osiedle Przylesie, zatwierdzo-
ną uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XXVII/441/2020 z dnia 28 lipca 2020r., działka położona w Lusowie 
o nr ewid. 625/7 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol 3MN.

Opis nieruchomo-
ści:

działka gruntu położona w rejonie ul. Wilgi o nawierzchni gruntowej. Działka ogrodzona i zagospodarowana, poro-
śnięta pojedynczymi drzewami i krzewami. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna. Przetarg ograniczony skierowany będzie do właścicieli działek sąsiednich o nr ewid.: 625/12 i 692

Forma zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego – art. 40 ust.1 pkt 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990).

Informacje  
dodatkowe:

przetarg ustny ograniczony jest skierowany do właścicieli działek sąsiednich położonych w Lusowie o nr ewid.: 625/12 
i 692; nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe; sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT na podstawie art. 2 pkt 
33 oraz art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy od towarów i usług (t.j., Dz. U. z 2020r., poz. 106); zapłata ceny nabycia musi zostać 
uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg odbędzie się dnia 21 października 2021r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali nr 21, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-
wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawiera-
jącym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru przedsiębiorców lub 
firm (notarialne pełnomocnictwo). Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do 15 października 2021r. (piątek), w tytule przelewu należy 
wpisać: „Wadium na sprzedaż działki o nr ewid. 625/7 obr. Lusowo” na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Ślą-
ski 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. W dniu 19 października 2021r. (wtorek) w siedzibie oraz na 
stronie internetowej tut. urzędu zostanie wywieszona lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020r. poz. 1990) upłynął w dniu 3 sierpnia 2021r. Gminie Tarnowo 
Podgórne przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

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

darki internetowej – szczegółowy link do dyskusji zostanie zamiesz-
czony w BIP Gminy Tarnowo Podgórne w zakładce „Planowanie 
przestrzenne / Ogłoszenia w sprawie planów miejscowych oraz stu-
dium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem dyskusji. 

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

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 podmio-
tów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 
700  z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-

ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzi-
bie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, oraz składać uwagi do wyżej 
wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy 
składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2021 r. 

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

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tar-
nowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 
62-080 Tarnowo Podgórne; Kontakt do inspektora ochrony danych: 
iod@tarnowo-podgorne.pl; Klauzula informacyjna dotycząca da-
nych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
pod linkiem: http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/biuletyn-infor-
macji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: http://www.tarno-
wo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/

~ ogłoszenia
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 Pragniemy serdecznie podziękować rodzinie, przyjaciołom, 
sąsiadom, znajomym oraz pracownikom  

Firmy LOKGAZ za Waszą pamięć i wsparcie oraz  
za uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej naszego 

ukochanego Taty i Dziadka

Sp.P Floriana Leśniewicza 

Dziękujemy  
Monika i Renata z  Rodziną

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

Ś+P Józefa Grajka  
wieloletniego społecznika  

i działacza na rzecz Lusowa  
i gminy Tarnowo Podgórne .

 
Rodzinie i bliskim wyrazy serdecznego współczucia  

składają Sołtys, Rada Sołecka  
i Mieszkańcy Lusowa

Wszystkim krewnym, 

przyjaciołom, znajomym, 

delegacjom instytucji, 

organizacji i wojsku oraz 

członkom Towarzystwa 

Pamięci Generała Józefa 

Dowbora Muśnickiego  

za udział w ostatniej 

ziemskiej drodze  

naszego  

Ojca i Teścia  

śp. Józefa Grajka

za słowa otuchy  
i pocieszenia

serdecznie dziękujemy

Zofia Smolarz  
i Sławomir Grajek

Z ogromnym smutkiem  
przyjęliśmy informację,  

że 2 września 2021 r. zmarł

śp. Józef Grajek
Wielki Patriota. Propagator wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, Powstańcach  

i Generale Józefie Dowborze Muśnickim. Animator życia społecznego  
w Gminie Tamowo Podgórne.

Zaangażowany samorządowiec – Przewodniczący Rady Gminy I i II kadencji,  
Radny Gminy IV i V kadencji

Założyciel i wieloletni Prezes Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego
Inicjator budowy Szkoły Podstawowej w Lusowie

Współtwórca Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie
Inicjator budowy Pomnika Generała Józefa Dowbora Muśnickiego

Nagrodzony medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, „Pro Patria”  
oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Wyróżniony tytułami „Zasłużony dla Gminy Tarnowo Podgórne” (2001), „Tarnowski Lew” 
(2009) i „Aktywny Lokalnie” (2016)

Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia

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

Sołtysi
Gminne Jednostki i Spółki, Gminne Instytucje Kultury,  

Organizacje Pozarządowe, Gminne Placówki Oświatowe

Naszemu Koledze  

Arturowi Majchrzakowi
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Mamy
składają Koleżanki i Koledzy  

z OSP Tarnowo Podgórne

Naszemu Koledze 

Rafałowi Krasuckiemu
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

Ojca 

składają Koleżanki i Koledzy  
z OSP Tarnowo Podgórne

~ i na koniec
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Bóg widzi śmierć inaczej niż my.  
My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg - jako bramę

Walter Flex

Naszej Koleżance 

Magdalenie Kuli
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Teściowej 

ś.p. Krystyny Kuli
składa

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  
z pracownikami Urzędu Gminy

„W daleką podróż zabrał Cię Bóg. 
Jedną nadzieję Nam dając, 

Że kiedyś przekroczą, też Niebios próg, 
Ci, którzy tutaj w bólu zostali…”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

ś.p. Alicji Węgierkiewicz

Jej odejście dotknęło nas wszystkich. Żegnamy Ją z wielkim 
smutkiem. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego 

współczucia.
Koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera  

w Przeźmierowie

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii 
pogrzebowej 

drogiego Ojca, Teścia, Dziadka i Pradziadka 

śp. Edwarda Napierała
za wspólną modlitwę, zamówione msze św.  

i złożone kwiaty 
Ks. Wikaremu, Panu Ignysiowi,  

Panu Organiście, pocztowi sztandarowemu 
rolników i znajomym 

serdeczne podziękowania składa Rodzina. 

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

Pani Annie Grajek oraz rodzinie
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

ŚP. Józefa Grajka
założyciela i wieloletniego prezesa

Towarzystwa Pamięci
Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie,

współtwórcy
Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie,

Składają
Zarząd i członkowie

Towarzystwa Pamięci Gen. Józefa Dowbór Muśnickiego w Lusowie

~ i na koniec

Zatrudnimy osoby  
do sprzątania  

Term  
w Tarnowie Podgórnym. 

Tel. 61 222-60-50

Firma Budowlana KKMB 
zatrudni: 

 murarzy oraz pomocnika 

690 927 588

Skuteczne i efektywne korepetycje z CHEMII.
Doświadczony nauczyciel na wszystkich etapach kształcenia.

Wysoki stopień sukcesu w przygotowaniach do:
ocen semestralnych, zaliczeń, matury, egzaminów i projektów.

Tel.: 603 960 649

• DAM PRACĘ
• Szukam osoby do sprzątania domu 
1-2 x w tygodniu w Tarnowie Podgór-
nym, 780- 146-423 
• Przyjmę do pralni w Przeźmierowie 
tel. 507-067-176
• Potrzebna krawcowa-praca stała lub 
dodatkową, Przeźmierowo tel. 507-
067-176

SZUKAM PRACY
• Podejmę się prac ogrodniczych, tel. 
503 008 671
• Szukam pracy, wykonam prace ogro-
dowe, potnę drzewo 667 069 745
• Emeryt złota rączka  tel. 609 697 398
• Kierowca kat C (doświadczenie wy-
wrotka), emeryt szuka pracy 694 043 808
• Zaopiekuję się osobą starszą w Prze-
źmierowie. Mam doświadczenie 530 
109 670
• Niania szuka pracy. Referencje, do-
świadczenie 723 278 427
• Podejmęsię prac w ogrodzie oraz cię-
cie i rąbanie drewna 575 518 345

HR CONSULTING Sp. z o. o.
ul. Rodziewiczówny 7,
60-545 Poznań

Wyślij CV lub zadzwoń:
praca@hrconsulting.com.pl
tel. 531 315 348  

• Praca od zaraz  • Dwuzmianowy system pracy
• Wolne weekendy i nocki
• Atrakcyjne wynagrodzenie, odprowadzamy Zus
• Praca w renomowanej �rmie zajmującej się produkcją 
   luksusowych dodatków cukierniczych

SAMODZIELNY PAKOWACZ
Praca w Tarnowie Podgórnym

Naszej Koleżance Zdzisławie 
i jej rodzinie  wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci męża 

Ś+P Jana Nowaczyńskiego 
składa Koło Seniora w Baranowie
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Sprzedam  
działki budowlane

GAJ WIELKI
826 m2 i 908 m2

799-972-013

KOMPLEKSOWE
USŁUGI SPRZĄTAJĄCE

JORDOS
mycie okien  

i pranie dywanów

665-255-105
785-320-775

Sprzedam nieruchomość  
zabudowaną

5000 m2  
CERADZ KOŚCIELNY

799-972-013

Profesjonalnie przygotuję
do zawodu

FRYZJER
799-972-013

DO WYNAJĘCIA
PRZEŻMIEROWO

pokój 1 lub 2 osobowy
669 838 185

DO WYNAJĘCIA
mieszkanie i lokal po 50 m2

osobne wejścia
SMOCHOWICE  506 570 955

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ

Zapraszamy do korzystania z usług 
w sprzedaży, kupnie, najmie

Poszukujemy do zakupu mieszkań, 
domów i działek

www.suszkaisyn.pl

Od 20 lat 
na rynku nieruchomości

tel.: 605 13 85 13  ul. Rynkowa 75c/106 

biuro@suszkaisyn.pl (Zielony Pasaż - I piętro)
 Przeźmierowo

Suszka i Syn Nieruchomości

rok zał. 2005

zaprasza na:

OŚRODEK AKREDYTOWANY
Educational Testing Service

ANGIELSKI      NIEMIECKI      HISZPAŃSKI

 •  kursy stacjonarne oraz online 
dla każdej grupy wiekowej

 • kursy i audyty dla fi rm

  • egzaminy TOEiC

 • tłumaczenia

www.ckjo.pl

INFO I ZAPISY:

kom. 691 735 035, e-mail: ckjo@op.pl
Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 125

MALOWANIE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

UKŁADANIE PŁYTEK
792 888 345
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PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488
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

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

Wkrótce otwarcie

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

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

Tel.     512 755 995  www.izmark.pl 
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JasperJasper

Tarnowo Podgórne
Indianapolis

Nanjing

Timisoara

TampaReynosa
Laem Chabang

Poznaj nas lepiej:  
www.kimballelectronics.com/career

Zobacz aktualne oferty pracy:  
www.pracodawcy.pracuj.pl/kimball-
electronics-poland-sp-z-o-o,875 

Bądź na bieżąco:  
https://www.facebook.com/
KimballElectronicsPL

Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.

ul. Poznańska 1C,  
62-080 Tarnowo Podgórne

61 658 58 00 

praca@kimballelectronics.com
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BARANOWO, UL. SZAMOTULSKA 26J

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

GODZINY
OTWARCIA

TELEFON

789-001-276
513-611-654

Przy zakupie okularów badanie 
refrakcji wzroku bezpłatnie.

Szybka realizacja zleceń.

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze
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BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE

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)

tel. 517 553 033

SPRZEDAŻ ŚLIWEK

Kontakt

PROSTO
Z SADU

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

USŁUGI 
BRUKARSKIE

• układanie  
kostki brukowej

• granitu 
•  płyt gresowych 

•  odwodnienia

tel. 537 700 281  

 

 

 

 

 

 

NOWY CENNIK NA ROK 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 573 172 990 
 

 

 

 

 

 

 

 

RODZAJ KALORYCZNOŚĆ CENA/ TONA 
Orzech  28 MJ 1020 zł 

Kostka, węgiel gruby            28 MJ 1050 zł 

     Eko groszek            28 MJ 990 zł 

Miałogroszek 26 MJ 850 zł 

Workowany 
Orzech 

28 MJ 1100 zł 

Workowany 
 Eko groszek                

28 MJ 1050 zł 
 

SKŁAD OPAŁU 

ul. Szkolna 3 

62-080 Góra 

www.eko-gora.pl 

GODZINY OTWARCIA: 

 PON. - PT. 8:00 – 16:00    SOB. 8:00 – 13:00 

TRANSPORT            

OD 1 TONY    

GRATIS! 

W PROMIENIU 15 
KILOMETRÓW! 
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Podnośniki 
koszowe

tel. 608 443 604

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

WESELA • IMPREZY RODZINNE

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY 
MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE 
UL. POZNAŃSKA 100B  

KOM. 697 703 200

CZYNNE:
PN-PT 11-18, SOB 10-14

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

USŁUGI 
REMONTOWE

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA

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

• kursy dla firm, Business English
• kursy dla dorosłych, młodzieży i dzieci

Zajęcia stacjonarne i online

ul. ks.Niklewicza 1/2, Tarnowo Podgórne
tel. 603 093 436, www.english-first.pl

• przygotowanie do matury i egzaminów
• konwersacje

 j.angielski, niemiecki i rosyjski oraz j.polski dla obcokrajowców

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
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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

PORADNIA
DIETETYCZNA

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

www.twojdietetyk.org

dr hab. Magdalena
Człapka-Matyasik

Profesjonalne doradztwo żywieniowe
dla dzieci i dorosłych, zdrowych 
i w chorobach metabolicznych

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 964tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych

OrCal®

ODKWASZA • UŻYŹNIA • ODŻYWIA

Sprzedaż wapna organiczno-mineralnego

• wzrost pH o 1 punkt w 3 miesiące
•  uzdrawianie gleby poprzez neutralizowanie 

metali ciężkich
• big bag 1 T lub luz
• tylko 1 tona na 1 ha!
tel. 790 253 327

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27
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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. 800-1800

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 
DOSZCZELNIENIE OKIEN!

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818

fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl • 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)

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

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

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

MMUU IITTUU
WYPOZYCZAMY

www.mutui.pl
tel. 666 881 568

•

tel. 502 573 608

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

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

Odbieramy
Pierzemy
Odwozimy

EMERYTOM  I  RENCISTOM  odbieramy dywan  B E Z P Ł A T N I E!

AUTOMATYCZNA PRALNIA DYWANÓW

Punkt Obsługi:
ul. Trzebiatowska 18C, Smochowice

Zamów odbiór:

tel. 885 025 022

TWÓJ DYWAN BĘDZIE WYGLĄDAĆ JAK NOWY!

innowacyjna technologia

Sprzedam 4 paczki pieluch dla doro-
słych roz.3. 3 paczki dziennych  

i 1 nocna. 50 zł za paczkę, 180 zł  
przy zakupie 4. Odbiór w Baranowie.

600 384 222

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488
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INSTALACJE
WOD., KAN., GAZ., C.O.

535 867 490

• nowe instalacje
• przeróbki
• remonty

CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE

Tarnowo Podgórne, Poznańska 40D
Godziny otwarcia:

od poniedziałku do soboty 9.00-19.00

NISKIE CENY! 
DOBRA JAKOŚĆ! 
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!

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

PROJEKTY BUDOWLANE - ARCHITEKTONICZNE

601 726 802     arx.org.pl

DOMY - FIRMY - GARAŻE - HALE -MODERNIZACJE

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

KOREPETYCJE- PRZEŹMIEROWO
JĘZYK POLSKI  •  MATEMATYKA

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH
tel. 691 735 035, ul. Ogrodowa 125 Przeźmierowo 

ZAPRASZAMY  !!!

ODKURZACZE CENTRALNE

Comfort System
ul. Malwowa 138, 60-185 Skórzewo

tel. 61 8 62 84 22
www.comfortsystem.pl
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HALA SPORTOWA ZST

23-30
PAŹDZIERNIKA 2021

Drużynowe
Mistrzostwa
Świata Tarnowo

Podgórne
w kręglach klasycznych

HALA SPORTOWA ZST

23-30
PAŹDZIERNIKA 2021

Drużynowe
Mistrzostwa
Świata Tarnowo

Podgórne
w kręglach klasycznych


