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~ na wstępie

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115
tel. 61 89 59 200, fax 61 814 61 18, ug@tarnowo-podgorne.pl
Filia w Przeźmierowie 
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75C 
tel. 61 2275 873, fp@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl
Konto: ING Bank Śląski O/Poznań
62 1050 1520 1000 0005 0265 1383
Godziny pracy Urzędu Gminy i Filii:
w poniedziałki 8.30-18.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00
Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki 15.00-17.30; w czwartki 14.30-15.45
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard przyjmuje:  
w Urzędzie Gminy w pon. 15.00-17.00, w czw. 12.00-14.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

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

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX - Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

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

668 694 962
668 694 963

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo 61 652 41 17
Posterunek energetyczny:  
Tarnowo Podgórne

61 838 56 14

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

887 853 679 
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

61 652 41 92 

Agencja Pocztowa  
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51

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

61 814 69 52

112 Szanowni Państwo, 
Dożynkowymi obrzędami zakończyliśmy lato 

– bardzo wielu z nas przybyło do Lusowa na 
Gminne Dożynki, by podziękować za udane zbiory. 
Sołectwa prześcigały się w przygotowaniach 
oryginalnych stoisk i oferowaniu smakowitych 
potraw przygotowanych według domowych 
receptur. Ładna pogoda, mnóstwo atrakcji na placu 
i międzynarodowy folklor na scenie, a na koniec 
koncert TGD – to wszystko sprawiło, że było to 
piękne zakończenie lata.

A potem w nowych realiach rozpoczął się rok 
szkolny – reforma edukacji stała się faktem. 
Przez całe wakacje we wszystkich szkołach 
przeprowadzano remonty i modernizacje, by 
dostosować placówki oświatowe do nowych zadań 
i potrzeb. Dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz 
dużym nakładom finansowym z gminnego budżetu 
nasze szkoły są dobrze przygotowane.

~ Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna

Akcja sterylizacja 
Kolejna akcja sterylizacji psów zostanie przeprowadzo-

na w niedzielę, 1 października, przy Centrum Ogrod-
niczym Jucca w Tarnowie Podgórnym (ul. Poznańska 

161). Początek o godz. 9.00. Prosimy o wcześniejsze telefo-
niczne zgłoszenie pod nr 606 340 879. Uwaga: posiadacze 
Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne mogą wysteryli-
zować swoje psy bezpłatnie. 

Akcja prowadzona jest w ramach gminnego programu 
„Cztery Łapy” przez Gminę Tarnowo Podgórne przy współ-
pracy z tworzącym się Kołem Miłośników Zwierząt.  ~ ARz 

Biesiada Przy Golonce

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego zaprasza  
21 października w godz. 19.00-24.00 na „Biesiadę Przy 
Golonce” w GKS Tarnovia. Przygrywać będzie zespół 

„BUGAJE”. 
Koszt uczestnictwa 50 zł/os. Zgłoszenia, szczegóły oraz 

wpłaty przyjmuje radny i sołtys Piotr Owczarz, tel. 603 601 
933. ~ Jacek Pietrucha

Zaszczep się przed grypą!

Zbliża się sezon jesiennej pluchy, a co za tym idzie wzra-
sta ryzyko zachorowania na grypę. Dlatego przypomi-
namy, że mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne, 

którzy ukończyli 65 rok życia, mogą skorzystać z bezpłat-
nych szczepień przeciwko grypie. 

Szczepienia odbywają się w Przychodni Lekarzy Rodzin-
nych SALUBER w Tarnowie Podgórnym przy ul. Sportowej 1 
i finansowane są z budżetu naszej Gminy. Telefon kontaktowy 
61 814 62 62 lub 787 625 189. ~ WSO
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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

Co z ulicą Wierzbową?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Co z ulicą Wierzbową, 
między Lusowem a 
Tarnowem Podgórnym? 
Czy będzie to ponowne 
łatanie dziur, czy planowana 
jest zupełnie nowa 
nawierzchnia? Kiedy można 
się spodziewać remontu 
drogi?

Ulica Wierzbowa jest drogą powiatową, a zatem za jej stan odpowiada Zarząd 
Dróg Powiatowych. Niestety komfort jazdy tą drogą jest daleki od oczeki-
wań: dzisiaj kierowcy jeżdżą tam po nawierzchni z płyt betonowych, które 

są one nierówne i popękane. 
W sierpniu Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na przebudowę tego prawie 

2,5-kilometrowego odcinka. W ramach prac konstrukcja jezdni miała być wzmoc-
niona, a na całym odcinku położona nowa nawierzchnia z masy bitumicznej. Powyż-
sze prace powinny się zakończyć w listopadzie tego roku. Niestety nie wpłynęła żad-
na oferta, co oznacza, że to zadanie będzie realizowane dopiero w przyszłym roku. 

Nasza Gmina porozumiała się z Powiatem co do wspólnej realizacji te inwestycji 
mając nadzieję, że przyspieszy rozpoczęcie przebudowy. Z naszej strony zadeklaro-
waliśmy pokrycie 50 % kosztów tej inwestycji z budżetu naszej Gminy. 

Cieszy mnie bardzo budowa 
ścieżki z Jankowic do 
Tarnowa. Niestety znów 
budowana jest z kostki 
brukowej. Tak budowana 
infrastruktura jest 
zdecydowanie niewygodna 
dla rowerzystów, którzy 
wybierają jezdnię… 

Proszę pamiętać, że jako Gmina podejmujemy decyzję inwestycyjną o budowie 
ścieżki rowerowej i pokrywamy koszty tej budowy. Natomiast o kształcie da-
nej ścieżki (jej przebiegu, szerokości, oznakowaniu) decyduje administracja 

powiatowa. Dlatego tam, gdzie jest to możliwe, wykonujemy nawierzchnię asfal-
tową – tak będzie na przykład na odcinku od ul. Admiralskiej do ul. Przemysłowej. 
Z kolei tam, gdzie pod ścieżką przebiega infrastruktura techniczna (a tak jest na 
wskazanym w pytaniu odcinku), nie otrzymujemy zgody na asfalt. 

Jestem przekonany, że rowerzyści, którzy wybierają jezdnię, nie kierują się rodza-
jem nawierzchni na ścieżce. Jeżdżąc ulicą Tarnowską, która ma ścieżkę asfaltową, 
widzę nierzadko rowerzystów poruszających się po jezdni. Może to kwestia niezdro-
wej adrenaliny...? 
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~ aktualności

Baranowo
Odebrano i przekazano budynek świetlicy

Trwają prace budowlane związane z wykonaniem 
nawierzchni ul. Nowina (boczna)

Trwają prace budowlane związane z wykonaniem 
nawierzchni ul. Nad Miedzą (odcinek w granicach 
gminy)

Brak ofert w przetargu na urządzanie terenów re-
kreacyjnych na Os. Rubinowym – poszukujemy 
wykonawcy.

Batorowo
Podpisano umowę na wykonanie nawierzchni ul. 
Widok (odcinek od ul. S. Batorego w kierunku Dą-
browy)

Ceradz Kościelny
Trwa opracowywanie dokumentacji na wykonanie 
chodnika w ul. Więckowickiej

Trwa opracowywanie dokumentacji na wykonanie 
nawierzchni ul. Bocianiej

Zakończono termomodernizację szkoły podstawo-
wej

Zakończono remonty w szkole podstawowej

Zawarto umowę na wykonanie placu zabaw przy ul. 
Bukowska 3

Zawarto umowę na wykonanie siłowni na Placu 
Stawiska

Chyby
Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę 
ul. Szkolnej – II etap

Góra
Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę 
ścieżki rowerowej do Tarnowa Podgórnego

Jankowice
Trwają roboty wykończeniowe w ramach rewitali-
zacji Zespołu Pałacowo-Parkowego 

Trwa budowa I etapu ścieżki rowerowej do Tarnowa 
Podgórnego

Trwa budowa ronda wraz ze zjazdem do pałacu w 
ul. Ogrodowej 

Trwa przygotowanie przetargu na budowę kolej-
nych etapów ścieżki rowerowej do Tarnowa Pod-
górnego

Kokoszczyn 
Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kokoszczyn z 
Tarnowem Podgórnym 

Lusowo
Zakończono rozbudowę szkoły podstawowej

Trwa procedowanie przez Starostwo Powiatowe 
projektu kolejnego etapu budowy ścieżki rowero-
wej w ul. Wierzbowej (Lusowo – Tarnowo Podgórne)

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę chod-
nika w ul. Ogrodowej 

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Ponad 100 osób oddało krew

W ostatni sierpniowy weekend odbyła się 69. Akcja Honorowego Krwio-
dawstwa, organizowana przez Stowarzyszenie „Dar Serc” we współpra-
cy z poznańskim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-

twa. Do Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym przyszło  
140 osób, z czego zarejestrowało się 121, a ostatecznie krew oddały 104, w tym  
37 kobiet. Do banku szpiku zapisała się 1 osoba.

– Zebraliśmy 46,8 l krwi – mówi Wojciech Janczewski, Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy i Prezes Stowarzyszenia „Dar Serc”. – To daje łącznie 4 196 l krwi we 
wszystkich dotychczasowych akcjach. Za tę ofiarność serdecznie dziękuję.

Następna akcja – 25 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgór-
nym. ~ ARz
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~ aktualności

W Baranowie otwarto nowo wybudowaną świetli-
cę. Symbolicznego  przecięcia wstęgi, trzymanej 
przez „Modraki”, dokonał Wójt Tadeusz Czajka 

oraz Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard, Wice-
przewodniczący Rady Gminy i Radny z Baranowa Wojciech 
Janczewski i sołtys Mieczysław Paczkowski. 

– Mam nadzieję, że świetlica będzie służyła mieszkańcom 
Baranowa – powiedział Wójt Tadeusz Czajka. – Niech będzie 
to miejsce spotkań i integracji lokalnej społeczności. 

W uroczystości udział wzięli również Przewodniczący Rady 
Powiatu Poznańskiego Piotr Burdajewicz, II Zastępca Wójta 
Piotr Kaczmarek, ks. proboszcz Krzysztof Frąszczak oraz rad-
ni i sołtysi Gminy Tarnowo Podgórne. Goście mogli podzi-
wiać pierwszą wystawę plastyczną w świetlicy, przygotowaną 
przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, działają-
cych przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i ich Ro-
dzin „ROKTAR”.  –W imieniu mieszkańców dziękuję za tak 
piękny obiekt – powiedział sołtys Mieczysław Paczkowski. – 
A osobiście dziękuję Radzie Sołeckiej za pomoc w przygotowa-
niu uroczystości. 

Oczywiście były i prezenty: sołtys Przeźmierowa Katarzy-
na Preyer przekazała naczynie na potrzeby świetlicy. Sołtys 
Sadów Elżbieta Nowaczyk dała piękny wazon z kwiatami,  
a prezes Roktaru Wanda Koralewska i Elżbieta Kram z WTZ 

Rozwijanie zainteresowań i propagowanie sportu wśród najmłodszych moż-
na robić na wiele sposobów. – Moim pomysłem było przekazanie mojej pa-
sji z jak najlepszej strony wszystkim, którzy kiedykolwiek chcieli spróbować 

swoich sił na deskorolce – mówi Filip Nowak, pomysłodawca. – Myślę, że całość 
odniosła ogromny sukces patrząc chociażby na to, że liczba uczestników (nawet tych, 
którzy byli na wakacjach u rodziny w Tarnowie Podgórnym i widząc nasze zajęcia 
chcieli wziąć w nich udział) wyniosła prawie 50. Nie jest to sucha liczba, tylko pięć-
dziesiąt uśmiechniętych dzieciaków i tyle samo zadowolonych rodziców. 

Podczas zajęć uczestnicy nie tylko dobrze się bawili, ale przede wszystkim pozna-
wali wszystkie tajniki deskorolki od podstaw po wykonywanie pierwszych trików. 

– Chciałbym serdecznie podziękować uczestnikom za szerokie uśmiechy, rodzicom 
za zaufanie, wszystkim przechodnim i internautom za miłe słowa – podkreśla Filip 
Nowak. –  Dziękuję trenerom Błażejowi i Rafałowi za pomoc oraz Decathlon Swa-
dzim za wsparcie sprzętowe. Życzę wszystkim dużo uśmiechu!  ~ FN

Baranowo ma świetlicę z prawdziwego zdarzenia

– obraz i przydatną tacę. Niespodzianką był prezent od Jacka 
Stypińskiego, który przekazał obraz autorstwa Janiny Pelczar, 
przedstawiający las, który dawno temu rósł na baranowskiej 
ziemi. Koszt budowy świetlicy w Baranowie wyniósł prawie 
2,6 mln zł i został w całości pokryty ze środków Gminy Tar-
nowo Podgórne. 

~ Mieczysław Paczkowski – Sołtys Baranowa 

Deskorolkowa świetna inicjatywa

Filip Nowak z uczniami
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Lusówko
Zakończono remont szkoły podstawowej
Trwa budowa ul. Morskiej

Trwa opracowanie dokumentacji na wykonanie 
oświetlenia Os. Morskiego 

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ścież-
ki pieszo-rowerowej do Sierosławia (ul. Sierosław-
ska – Prosta)

Przeźmierowo
Trwa przebudowa Parku im. St. Kanikowskiego

Trwa budowa ul. Wysogotowskiej 

Zakończono urządzanie terenu rekreacyjnego przy 
ul. Olszynowej

Trwa opracowywanie projektu przebudowy ul. 
Wrzosowej

Zakończono przebudowę placu dydaktyczno-re-
kreacyjnego przy szkole

Podpisano umowę na wykonanie projektu przebu-
dowy szkoły podstawowej

Zakończono budowę placu zabaw na os. Ptasim

Trwa opracowywanie programu funkcjonalno-użyt-
kowego dla Centrum Integracji Obywatelskiej

Rumianek
Trwa przebudowa rurociągu 

Sady
Rozpoczęto przebudowę ul. Za Motelem

Trwa procedura przetargowa na I etap budowy ulic: 
Limbowa, Jaworowa, Jałowcowa, Olchowa, Topo-
lowa

Trwa budowa oświetlenia ulic: Jaworowa, Jałowco-
wa, Olchowa, Topolowa

Trwa procedowanie w Starostwie dokumentacji na 
wykonanie chodnika w ul. Kobylnickiej

Przekazano plac budowy pod realizację terenu re-
kreacyjnego przy świetlicy

Swadzim
Trwają uzgodnienia dla przebudowy węzła drogo-
wego na drodze krajowej nr 92

Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę ul. 
Ogrodowej

Sierosław
Trwa budowa mieszkań komunalnych

Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej do Lusówka (ul. Prosta)

Tarnowo Podgórne
Zakończono budowę placu zabaw przy gimnazjum 
w Tarnowie Podgórnym

Zakończono remont w szkole podstawowej

Trwa budowa mieszkań komunalnych przy ul. Krę-
tej

Podpisano umowę na wykonanie projektu Zespołu 
Szkół Technicznych

Podpisano umowę na budowę Warsztatów Terapii 
Zajęciowej

Zakończono opracowywanie projektu na budowę 
szatni przy boiskach ul. Nowa – brak ofert w ogło-
szonym przetargu

~ aktualności

TP-KOM: ceny wody bez zmian

Tarnowska Gospodarka Komunalna informuje, że dotychczasowe taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków 
na terenie Gminy Tarnowo Podgórne zostają przedłużone do 31 kwietnia 

2018 r. (uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XXI/296/2015).
~ TP-KOM

Uważajmy podczas spacerów

Do końca roku w lesie przy ul. Akacjowej i Wysogotowskiej w Przeźmiero-
wie Nadleśnictwo będzie prowadziło cięcia sanitarne i związane z zapew-
nieniem bezpieczeństwa. Osoby spacerujące prosimy o zachowanie ostroż-

ności. 
~ARz 

W naszym urzędzie zapłacisz 
kartą płatniczą i telefonem 
Gmina Tarnowo Podgórne uczestniczy w programie upowszechniania płatno-

ści bezgotówkowych w administracji publicznej, prowadzonym przez Mini-
sterstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. W ra-

mach programu zarówno w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym, jak i w Filii 
Urzędu w Przeźmierowie, można korzystać z płatności bezgotówkowych przy wno-
szeniu różnego rodzaju opłat z tytułu prowadzonych spraw w urzędzie. 

Z tytułu opłat bezgotówkowych realizowanych poprzez terminal POS nie są po-
bierane żadne dodatkowe prowizje. Usługa jest realizowana tylko przy płatności na 
konto główne Gminy i nie dotyczy płatności realizowanych na wydzielone indywi-
dualne konta związane z podatkami lokalnymi np. od nieruchomości czy opłatami za 
śmieci. ~ Oskar Cierpiszewski – Sekretarz Gminy

Wydział Podatków Lokalnych 
przypomina

Przypominamy, że 15 września mija termin płatności:
- III raty podatku od nieruchomości,
- III raty podatku rolnego,
- II raty podatku od posiadania środków transportowych.
Jednocześnie przypominamy o konieczności regulowania opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi. Opłatę tę uiszcza się z dołu, termin płatności mija na 
koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 

Niezapłacenie podatku lokalnego w ustawowym terminie jest zaległością podat-
kową i podlega egzekucji wraz z należnymi odsetkami. Stawka odsetek od zaległo-
ści podatkowych w stosunku rocznym wynosi 8,00 % kwoty zaległości w skali roku.

 W przypadku otrzymania upomnienia, do zapłaty pozostaje, poza zaległością po-
datkową, kwota odsetek od zaległości podatkowych oraz koszty upomnienia wyno-
szące obecnie 11,60 zł.

Punkt Kasowy Banku Śląskiego Oddział w Tarnowie Podgórnym w Urzędzie 
Gminy (bud. C) czynny jest w poniedziałki w godz. 11.00 – 16.00, od wtorku do 
czwartku w godz. 11.00 – 15.00, a w piątki 11.00 – 14.00. Wpłat z tytułu podatku od 
nieruchomości oraz podatku rolnego (łącznego zobowiązania pieniężnego) dokony-
wać można również u sołtysa danej miejscowości.

~ AW
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W nocy z 6 na 7 września w gotowym do użyt-
ku skrzydle Szkoły Podstawowej w Lusowie pę-
kła rura. Awaria miała miejsce na drugim piętrze. 

Woda z góry na dół lała się najprawdopodobniej całą noc.  
– To bardzo niedobra informacja – powiedział Wójt Tadeusz 

Czajka. – W szkole wykonywano ostatnie poprawki malarskie 
i sprzątanie, a szkoła miała pracować jeszcze tylko kilkana-
ście dni w trybie przejściowym. Ale wszyscy bardzo się starali, 

Nowe skrzydło zalane…

by jak najszybciej uczniowie mogli rozpocząć naukę w nowych 
pomieszczeniach. Teraz trzeba się liczyć z przesunięciem tego 
terminu. 

Obecnie trwa osuszanie budynku, szacowanie szkód i zakre-
su koniecznych do przeprowadzenia prac. O wynikach eksper-
tyz będziemy na bieżąco informowali na naszej stronie inter-
netowej. 

~ ARz

Od kilku miesięcy widać wyraźny wzrost kosztów reali-
zacji inwestycji. Kolejne rozstrzygnięcia przetargów 
na zadania inwestycyjne kończą się kwotami zdecy-

dowanie powyżej przewidywań. Oznacza to, że środki na re-
alizację trzeba zarezerwować w dłuższej perspektywie czaso-
wej. Tendencja ta jest na tyle wyraźna, że zaczyna negatywnie 
rzutować na harmonogram realizacji gminnych inwestycji. 

– Inwestycje w naszej Gminie dotychczas były realizowane 
zgodnie z terminami zapisanymi w Planie Rozwoju Lokalnego 

– przypomina Wójt Tadeusz Czajka. – Jednak w obecnej sytu-
acji będziemy musieli dokonać pewnych korekt.  

Wzrost kosztów inwestycji wymaga rozłożenia realizacji 
w czasie. Na przykład już wiadomo, że zaplanowana na lata 
2017 – 2018 budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tarno-
wie Podgórnym  rozstanie przedłużona do 2019 roku. 

~ ARz

Rosną koszty inwestycji

Marzena Dębska i Weronika Szulc z Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w Baranowie, prowadzonych przez 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Ro-

dzin ROKTAR, są wolontariuszkami w Urzędzie Gminy Tar-
nowo Podgórne. Do końca listopada pomagają w bieżącej 
pracy Urzędu: przygotowują sale konferencyjne na spotkania 
Wójta oraz salę sesyjną na posiedzenia Rady Gminy, pieczę-
tują koperty, przygotowują materiały wykorzystywane w pro-
mocji Gminy. Opiekunem wolontariuszy jest Izabela Grześko-
wiak z WTZ w Baranowie.

Inni uczestnicy Warsztatów – Mateusz Tomczak i Tomasz 
Miśko – pomagali w ramach wolontariatu posprzątać teren 
wokół świetlicy w Baranowie przed uroczystym jej otwar-
ciem.

Wolontariat jest efektem włączenia się przez naszą Gmi-
nę w projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidar-
nej”, prowadzony przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną. 
Działania są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Opera-

cyjnego na lata 2014-2020. Każdy z wolontariuszy uczestni-
czących w projekcie przepracuje 40 godzin.

~ ARz

Sympatyczne wolontariuszki w Urzędzie

Wolontariuszki Weronika Szulc i Marzena Dębska z opiekun-
ką Izabelą Grześkowiak
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Dla grupy wolontariuszy z Tar-
nowa Podgórnego był to bardzo 
pracowity, ale wspaniały koniec 

wakacji. Przez ostatni tydzień pomaga-
liśmy w przygotowaniach do najwięk-
szego charytatywnego biegu w Polsce 
„Business Run”. Bieg ten odbył się 3 
września, równocześnie w ośmiu mia-
stach w Polsce. Jego celem jest zbiórka 
funduszy na pomoc dla osób z niepełno-
sprawnościami. Uczestniczy w nim 21 
tysięcy biegaczy – przedstawicieli róż-
nych firm biznesowych. 

Do pomocy w jego przygotowaniach 
zostaliśmy zaproszeni przez organiza-
torów biegu w Poznaniu. 
Naszym zadaniem było 
przygotowanie 3 tysię-
cy pakietów startowych 
i pomoc w ich wydawaniu 
uczestnikom biegu, praca 
w biurze zawodów, przy-
gotowanie i wydawanie 
pakietów żywnościowych 
w dniu biegu, praca na tra-

sie biegu i pomoc we wręczaniu medali. 
A na koniec mieliśmy przyjemność w po-
rządkowaniu strefy startu i mety. 

To wydarzenie było wyróżnieniem, 
gdyż to właśnie naszą grupę poproszo-
no o pomoc. Mamy poczucie, że ostat-
ni tydzień wakacji spędziliśmy pracując 
w szczytnym celu, co każdemu wolon-
tariuszowi daje wiele satysfakcji. A dla 
mnie jako opiekuna wielką radość spra-
wia fakt, że pomimo trwających wakacji 
nie było problemu ze zorganizowaniem 
licznej grupy wolontariuszy, za co je-
stem im bardzo wdzięczna.

~ Agata Kaszuba - Opiekunka

Biała sobota
Od 5 września trwają się zapisy na bezpłatne badania 

i konsultacje medyczne, które odbędą się 23 wrze-
śnia na terenie Szpitala Powiatowego w Puszczyko-

wie przy ul. Kraszewskiego 11. Akcja w całości finansowa-
na jest ze środków Powiatu Poznańskiego. W godzinach od 
11.00 do 15.00 zainteresowane osoby będą mogły skorzystać 
z bezpłatnych badań m.in. videodermatoskopem (w kierunku 
nowotworów skóry), mammograficznych dla kobiet w wieku 
od 50-69 lat, ciśnienia tętniczego krwi, cholesterolu i gluko-
zy czy tkanki tłuszczowej. Ponadto lekarze będą udzielać bez-
płatnych konsultacji w zakresie oceny ryzyka zachorowań na 
choroby sercowo-naczyniowe, boleriozę i cukrzycę. 

Na zainteresowanych czekać będą też laryngolodzy i alergolo-
dzy. Podczas białej soboty będzie możliwość skorzystania przez 
mieszkańców powiatu (od 50. roku życia) z bezpłatnych szczepień 
przeciwko grypie. Na miejscu porad udzielać będzie dietetyk. 

Dodatkowo na terenie Szpitala Powiatowego w Puszczy-
kowie czynne będą punkty informacyjne NFZ, Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zespołu ds. Orze-
kania o Niepełnosprawności, oraz punkty edukacyjne Wielko-
polskiego Centrum Onkologii i Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej. 

Aby mieć pewność skorzystania z bezpłatnych badań, warto 
zarejestrować się już wcześniej: 

- od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 15.00, tel. 61 84 
18 822, 61 22 69 219. 

- zapisy na badania mammograficzne od poniedziałku do 
piątku, w godz. 8.00 – 18.00, tel. 61 855 75 28. 

~ ARz (info Powiat Poznański)

Pracowity koniec wakacjiTrwa opracowywanie dokumentacji projektowej 
oraz uzgodnienia na budowę ścieżki pieszo-rowe-
rowej w ul. Cichej (wg specustawy – tereny prywat-
ne)

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na 
budowę ul. 27 Grudnia (wykupy gruntów prywat-
nych)

Wysogotowo
Trwa procedura wyboru wykonawcy terenu rekre-
acyjnego przy ul. Długiej / Wierzbowej

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej 
dla przebudowy zachodniej części pasa drogowego 
ul. Wierzbowej (na odcinku od ul. Sojowej do ul. St. 
Batorego)

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych 
dla przebudowy ulic Łąkowej i Stolarskiej

Pozostałe
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych 
oraz budowa oświetlenia ulicznego w różnych czę-
ściach gminy

Trwają prace remontowe w komunalnych budyn-
kach mieszkalnych 

Zakończono remonty w gimnazjum w Baranowie 
i Tarnowie oraz w Podgórnym związane z reformą 
oświaty

Zakończono realizację umowy na kosze na śmieci
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Porozmawiajmy 
o dziejach
Zapraszamy na spotkanie z osobami zaangażowany-

mi w powstanie szóstego tomu – Kazimierzem Mar-
chlewskim, Andrzejem Choniawko, Wojciechem Bu-

kowskim, Stanisławem Jankowiakiem i Waldemarem Łazugą. 
Odbędzie się ono 19 września w Bibliotece Publicznej przy 
ul. Ogrodowej 2A w Tarnowie Podgórnym, początek o 17.00. 
Wstęp wolny – zapraszamy! 

Przypominamy, że szósty 
(ostatni) tom „Dziejów Gmi-
ny Tarnowo Podgórne” można 
kupić od 1 września w księgar-
niach w Tarnowie Podgórnym 
przy ul. Szkolnej i Przeźmie-
rowie przy ul. Rynkowej.  Po-
święcony jest on najnowszej 
historii naszej Gminy – opisuje 
ćwierć wieku samorządności, 
tzn. lata 1990 – 2015.

  ~ ARz

Dożynki w Rumianku

W niedzielę, 20 sierpnia, po sześciu latach przerwy, 
odbyły się obrzędy dożynkowe w Rumianku. Sta-
rostami dożynkowymi zostali Ewa i Zbigniew Pa-

welowie, którzy otrzymali wieniec dożynkowy w kształcie 
wiatraka. Gośćmi uroczystości byli: Wójt Tadeusz Czajka, I 
Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat. Pogoda dopisała, 
więc bawiono się przy dobrej muzyce i smacznym jedzeniu. 
Dożynkowy nastrój podkreślała para dożynkowych „staro-
stów”, dzieło Stefanii Gorońskiej, mieszkanki Rumianka. 

~ Jerzy Papych - Sołtys z Rumianka

Do końca września czekamy na pomysły, zgłaszane 
w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych. W tej edy-
cji w budżecie naszej Gminy zarezerwowano 25 tys. zł. 

Aby zgłosić swój pomysł należy skorzystać z formularza 
zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Gminy 
www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce Budżet Inicjatyw Spo-
łecznych. Pomysł wystarczy krótko opisać, przekonać 30 osób 

do jego poparcia przez złożenie podpisu i przekazać do Urzędu 
Gminy (uwaga: inicjatywy nie mogą dotyczyć inwestycji). Wy-
pełnione formularze można złożyć do końca września w Wy-
dziale Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy lub w Filii Urzędu 
w Przeźmierowie (w Pasażu). Po zweryfikowaniu pod wzglę-
dem formalnym pomysły zostaną poddane pod głosowanie 
mieszkańców, które potrwa od 13 do 24 listopada.  ~ ARz

Organizacje pozarządowe z gmin Tarnowo Podgór-
ne i Rokietnica spotkały się 8 września w Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych w Tarnowie 

Podgórnym. Spotkanie zainicjowane było przez Wielkopolską 
Radę Koordynacji Związek Organizacji Pozarządowych. Jest 
to największy związek organizacji w Wielkopolsce, zrzeszają-
cy ponad 200 organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzy-
szeń).  Spotkanie przeprowadziła Prezeska Justyna Ochędzan, 
która przedstawiła działania Federacji, rozpoczęła dyskusję 
na temat potrzeb organizacji oraz zaproponowała współpracę 
w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń wraz z CWOP. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele istniejących or-
ganizacji oraz kilka nowych osób, które są w trakcie rejestro-
wania stowarzyszenia czy fundacji. Mam nadzieję, że nowy 
„narybek” zaproponuje interesujące propozycje zadań pu-
blicznych dla mieszkańców naszej Gminy. Zakładanie no-
wych organizacji jest budujące, na pewno jest to wynik sprzy-
jających warunków jakie zapewnia Gmina organizacjom 
pozarządowym, wspierając finansowo bardzo dużo inicjatyw 
kulturalnych, sportowych oraz edukacyjnych. Gmina zapew-

MASZ POMYSŁ

 - ZGŁOŚ GO!

I edycja:  2018 

BUDŻET
INICJATYW 

SPOŁECZNYCH

szczegóły: www.tarnowo-podgorne.pl/budzet-inicjatyw-spolecznych/

do 30 września 2017 r. 

nia również opiekę merytoryczną i warsztatową w Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych.

~ Monika Mroczkiewicz
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Wrześniowe spotkanie organizacji

Czekamy na Twoje pomysły!
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Od kilku lat Gminne Dożynki 
w Lusowie są okazją do podzię-
kowania rolnikom za ich co-

dzienną, bardzo ciężką pracę. Mimo że 
zmienia się charakter naszej Gminy na 
coraz bardziej zurbanizowany, to jed-
nak są u nas rolnicy, którym należy się 
nasze uznanie i szacunek. W niedzielę, 
27 sierpnia, spotkaliśmy się w Lusowie 
i wspólnie świętowaliśmy zakończenie 
żniw.

Gminne uroczystości rozpoczęła 
dziękczynna msza św. w kościele w Lu-
sowie. Już wtedy mogliśmy podziwiać 
piękne wieńce dożynkowe przygotowa-
ne przez wszystkie sołectwa. 

Potem w korowodzie, prowadzeni 
przez Zespół Pieśni i Tańca Ludowego 
„Modraki”, przeszliśmy na przykościel-
ny plac. Za dożynkowym stołem na za-
proszenie Wójta Tadeusza Czajki i Pro-
boszcza parafii lusowskiej dr Dariusza 
Madejczyka zasiedli Poseł na Sejm Wal-
dy Dzikowski, Wicestarosta Powiatu Po-
znańskiego Tomasz Łubiński, radni po-
wiatowi i gminni oraz sołtysi. Młodzi 
tancerze z „Modraków” pokazali obrzę-
dy dożynkowe, a starostowie dożynkowi 
– Iwona Żylińska z Jankowic i Dariusz 
Glinka z Przeźmierowa – przekazali na 
ręce Wójta i Proboszcza chleb wypieczo-
ny z mąki z tegorocznych zbiorów. Wójt 
dziękując za chleb podkreślił, że będzie 
go dzielić sprawiedliwie. Zgromadzeni 
goście z Wójtem i Proboszczem dzielili 
się chlebem ze zgromadzonymi na placu.

Następnie rozpoczął się Powiatowy 
Przegląd Zespołów Folklorystycznych – 
na scenie zagościł folklor w najlepszym 
wydaniu. Najpierw wystąpiły zespo-
ły z Wielkopolski: oprócz „Modraków” 
podziwialiśmy zespoły z Murowanej 
Gośliny, Kórnika, Chludowa, Wronek 
i oczywiście naszych „Lusowiaków”. 
Wzruszająca chwila nastąpiła, gdy Wójt 
Tadeusz Czajka i Dyrektor GOK SE-
ZAM Szymon Melosik dziękowali Kry-
stynie Sembie za pełnienie funkcji kie-
rownika od początku istnienia Zespołu 
Pieśni i Tańca „Lusowiacy” i gratulowali 
nowej kierowniczce – Elżbiecie Kuchar-
skiej. Potem na scenie zobaczyliśmy ze-
społy spoza granic naszego kraju: z Li-
twy, Węgier, Turcji, Francji, Włoch oraz 
Bośni i Hercegowiny. W ich wykonaniu 
obejrzeliśmy scenki rodzajowe oraz tra-
dycyjne tańce i pieśni ludowe. 

Dziękujemy za chleb
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Równocześnie na placu zapraszały stoiska przygotowane 
przez poszczególne sołectwa. Każde oryginalnie przystrojone, 
każde częstujące domowymi smakowitościami. Wszyscy byli 
pod ogromnym wrażeniem trudu i zaangażowania pracujących 
tam osób. – Dziękuję wszystkim za tak liczne przybycie do Luso-
wa – powiedział Wójt Tadeusz Czajka. – Cieszę się, że Gminne 
Dożynki są wydarzeniem integrującym naszą społeczność, ale 
też przypominającym o naszej rolniczej przeszłości i wyrażają-
cym szacunek dla pracy na roli. 

Zdaniem jury najlepszy wieniec przygotowały Chyby, a naj-
ciekawsze stoisko – Góra.

Zwieńczeniem tej pięknej niedzieli był koncert zespołu TGD 
– zespołu łączącego muzykę pop z gospel. Zachwycił publicz-
ność nie tylko doskonałym warsztatem muzycznym, ale także 
zaprosił do wspólnej zabawy, ale też zadumy i modlitwy. Wy-
stęp długo oklaskiwały zgromadzone pod sceną tłumy. 

~ ARz
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W sobotę, 2 września, w Wysogotowie odbył się fe-
styn rodzinny ,,Łączy nas Wierzbowa”. Środki na 
jego organizację w części pozyskaliśmy ,wygrywa-

jąc II edycję Budżetu Inicjatyw Społecznych.
Cały czas z niepokojem obserwowaliśmy prognozy pogo-

dy, bo ta mogła nam trochę pokrzyżować plany. Punktualnie 
o 14.00 nastąpił start do biegu ,,Wysogotowo na piątkę”, no 
może niepełną piątkę kilometrów. Wystartowało 63 zawodni-
ków. Zawodnicy biegli dla Mai, pracownicy firmy INEA, któ-
ra uległa wypadkowi i potrzebuje środków na długotrwałą re-
habilitację. 

Najstarszy zawodnik miał 73 lata i z chęcią wspominał star-
ty w wielu biegach maratońskich. W biegu wystartował też 
Wójt Tadeusz Czajka. Świetnie spisały się służby ratownictwa 
medycznego i mundurowe, wspierane przez wolontariuszy z 
INEI i pracowników firmy Antczak, profesjonalnie zabezpie-
czając trasę, z pełną dbałością o bezpieczeństwo biegaczy na 
Wierzbowej. Za trzy pierwsze miejsca w kategoriach kobiety, 

mężczyźni, open i mieszkańcy Wysogotowa były nagrody fi-
nansowe ufundowane przez firmę Smart Design z Wysogoto-
wa. INEA Park ufundowała w kategorii INEA puchary i dla 
wszystkich upominki. Wśród biegaczy rozlosowana została 
nagroda ufundowana przez firmę Krotoski-Cichy Group: sa-
mochód na weekend z pełnym bakiem. Taka sama nagroda zo-
stała rozlosowana pomiędzy  uczestnikami całego festynu. Na-
grodą był też voucher na profesjonalny masaż sportowy.

W dalszej części festynu każdy mógł znaleźć wiele atrak-
cji dla siebie np. strażacy z Tarnowa Podgórnego zaprezen-
towali pokaz ratowania poszkodowanego w wypadku samo-
chodowym, objaśniając swoje działania, czym wzbudzili duże 
zainteresowanie i podziw. Na miejscu była możliwość złoże-
nia wniosku wraz ze zrobieniem zdjęcia do Karty Mieszkańca 
Gminy Tarnowo Podgórne. 

Zaprezentowali się pasjonaci ścigania się na torze, Tomasz 
i Filip Zagórscy, jednocześnie zachęcając do uprawiania car-
tingu. Filip jest wielokrotnym mistrzem Polski w swoich ka-
tegoriach wiekowych i reprezentantem Polski na Mistrzostwa 
Świata, które odbędą się w październiku we Włoszech. Tomek 
Kucz z Wysogotowa eksponował nowoczesne i elektronicznie 
sterowane, modele latające samolotów, to hobby jego i taty. 
Można było nawet tego cacka dotknąć. Bez końca o chemii 
i doświadczeniach mógł opowiadać Paweł Kucz Al:)hemik, 
prezentując fascynujące procesy chemiczne. Ania Garczyńska 
i Marta Zagórska niestrudzenie od lat przyprowadzają na fe-
styny swoje konie, pozwalają ich dosiąść, oprowadzają, pil-
nują bezpieczeństwa. Duże powodzenie miały przejażdżki 
bryczką.

Dzieciaki świetnie się bawiły uczestnicząc w warsztatach 
animacji, na wszystkich czekały słodkie atrakcje. Całość fe-
stynu z humorem prowadził Paweł Wylegała z radia ESKA, 
mieszkaniec naszej Gminy.

W ramach rywalizacji sportowej rozegrano zawody w rzu-
cie beretem sołtysa (nota bene różowym i z antenką), wbijaniu 
gwoździ na czas, szukaniu pyrek w stogu słomy, przeciąganiu 
liny. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody.  

Gwiazda wieczoru Piotr Kuźniak z Trubadurów, który dał 
dwugodzinny koncert ,,Od Niemena do Santany”. Miłym, 
spontanicznym i nieoczekiwanym akcentem wieczoru był wy-
stęp Zuzi Beszterdy oraz debiut wokalny Joanny Adamczyk z 
Wysogotowa. Obie dziewczyny zachwyciły publiczność swo-
imi popisami, otrzymały gromkie brawa i jest pewne, że usły-
szymy o nich niejednokrotnie. Równie spontanicznie i brawu-
rowo zaprezentował się duet taneczny tańca towarzyskiego: 
Zuza Hauser i Jan Maciołka. Tancerze na koniec swojego wy-
stępu zaprosili wszystkich do nauki salsy. Resztę wieczoru 
uczestnicy festynu spędzili bawiąc się w gorących rytmach, 
mimo prawie jesiennego chłodu. Udało się! Nie padało. Dzię-
kujemy sponsorom: Krotoski-Cichy Group, INEA PARK, 
Millano Group, Smart Design, Kukartka, Studio Poligrafia, 
Walmark, Drukarnia Janusz Nowak, Studio Masażu Bagiński, 
a także tym którzy chcieli zachować anonimowość.

~ Elżbieta Szymkowiak
Sołtys Wysogotowa

Łączy nas Wierzbowa
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Jak co roku staramy się przygotować atrakcyjne formy 
spędzania czasu podczas wakacji dla naszych młodych 
mieszkańców. Tak było i w tym roku. W organizację wy-

poczynku zaangażowane były jednostki gminne, kluby i or-
ganizacje sportowe oraz Gminny Ośrodek Kultury SEZAM. 
Były wyjazdy na kolonie, warsztaty artystyczne, obozy spor-
towe, półkolonie, kilku- i jednodniowe formy spędzania czasu.

Na pięciu turnusach kolonijnych w Grzybowie i w Dziw-
nówku wypoczywało 225 uczniów szkół podstawowych. Te-
goroczna aura nie rozpieszczała kolonistów. Aby zrekompen-
sować brak słońca dzieci wyjeżdżały na dodatkowe wycieczki 
do gospodarstwa edukacyjnego „W labiryntach” w Paprotach 
oraz Parku Rozrywki „Pomerania” w Dygowie.  

Ponadto po raz pierwszy odbył się obóz w naszej part-
nerskiej gminie Czorsztyn. 40 obozowiczów zamieszkało 
w ośrodku „Kazik” w Maniowych. Atrakcją była już sama 
podróż pociągiem, dla niektórych uczestników pierwszy raz 
w życiu. Dla wszystkich dużym wyzwaniem było wędrowanie 
po górach – tym większa była radość i satysfakcja po zdobyciu 
Trzech Koron. Przeżyciem były też: spływ Dunajcem, wizyta 
na zaporze w Nidzicy, zamku w Czorsztynie oraz wędrówka 
przez Wąwóz Homole, jednej z największych przyrodniczych 
atrakcji Pienin. Już dzisiaj zapraszamy do wędrówek po pięk-
nej ziemi czorsztyńskiej i Pieninach w przyszłym roku. 

Powyższe formy wypoczynku w 50% były sfinansowane 
z gminnego budżetu. Gmina zapewniała też dodatkowe atrak-
cje dla uczestników.

Dla pozostających na miejscu Gmina zorganizowała – po 
raz trzeci – półkolonie w Przeźmierowie. 60 dzieci, przez dwa 
tygodnie sierpnia, wspaniale się bawiło w „Świetlicy popołu-
dniowej” przy szkole w Przeźmierowie. Ponieważ zaintereso-
wanie tą formą spędzania wolnego czasu było bardzo duże, 
to już dzisiaj deklaruję, że w przyszłym roku postaramy się 
zwiększyć liczbę miejsc na półkoloniach. 

Również działające w Ceradzu Kościelnym i Tarnowie Pod-
górnym świetlice socjoterapeutyczne zorganizowały wyjazdy 
dla swoich podopiecznych. 42 dzieci spędziło czas w Koło-
brzegu i w ośrodku przyrodniczym w Chalinie. 

W bardzo ciekawe propozycje obfitowała wakacyjna ofer-
ta Gminnego Ośrodka Kultury. Uczestnicy kół i warsztatów 

działających przy domach kultury rozjechali się po kraju i Eu-
ropie. Byli w Wiśle, Zatomiu, Bornem Sulinowie, Ostrzycy 
oraz Grecji – łącznie 325 osób powróciło pełnych wrażeń i no-
wych umiejętności. Zespół Modraki wraz z Mażoretkami re-
prezentował nas na festiwalu Czarnogórze.

Absolutnym hitem okazały się półkolonie GOK „Bricks 4 
Kids”. To zajęcia rozwijające i uczące dla dzieci w różnym 
wieku w oparciu o popularne klocki Lego. Odbyły się dwa tur-
nusy w których wzięło udział 48 dzieci.

Gmina dofinansowała również turnusy dla naszych dzieci na 
Tarnowskich Termach.

270 uczestników skorzystało z ofert przygotowanych przez 
kluby sportowe i organizacje pozarządowe. Były to obozy 
sportowe: piłkarskie, tenisowe, kolarskie, koszykarskie oraz 
harcerski, mające swoje bazy w różnych częściach Polski, sfi-
nansowane oczywiście w części z budżetu Gminy.

W oparciu o bazę sportową Gminy, przy współpracy z OSiR, 
ponad 400 dzieci i młodzieży skorzystało z szerokiej oferty 
w różnych formach (obozy stacjonarne i dochodzeniowe). Był 
i tenis i taniec, badminton i kręgle, kolarstwo i taekwondo. 

W sumie z oferty wakacyjnej przygotowanej i w dużej czę-
ści sfinansowanej przez gminę Tarnowo Podgórne blisko 1 
500 uczestników. Jestem przekonana, że każdy znalazł coś dla 
siebie. A organizatorzy już wyciągają wnioski i planują cieka-
we wydarzenia na przyszłoroczne wakacje.

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
I Zastępca Wójta 

Po wakacjach

Julka Kucemba, 11-latka z Lusowa, zachwyciła jurorów 
telewizyjnego programu „Mam Talent”. W pierwszym 
odcinku „Mam Talent” Julka otrzymała od prowadzących 

tzw. „złoty przycisk”, czyli prawo do przejścia bezpośrednio 
do odcinków na żywo (z pominięciem kolejnych poziomów 
eliminacji). Brawo Julka! 

Przypomnijmy: Julka jest wicemistrzynią Polski w tzw. 
„Szybkich Kubkach”, reprezentowała nasz kraj na Mistrzo-
stwach Świata na Tajwanie. Jest uczennicą Szkoły Podstawo-
wej w Lusowie.  

Kolejny pokaz swoich umiejętności będziemy mogli oglą-
dać 11 listopada na antenie TVN. Trzymajmy mocno kciuki!

~ ARz 

Złota Julka

Dzieci wypoczywające w Czorsztynie
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 29 sierpnia

49 już sesję Rady Gmi-
ny Tarnowo Podgór-
ne zwołałem na 29 

sierpnia. W jej agendzie na pod-
jęcie oczekiwało aż 30 projek-
tów uchwał. Do tego rozbudo-
wany program dodatkowy. 

Pierwsza ze wspomnianych 
wyżej prezentacji dotyczyła wy-
niku badania ratingowego. Było 
nam niezwykle miło usłyszeć, że 
w wyniku przeprowadzonego ba-
dania Gmina Tarnowo Podgór-
ne uzyskała rating na poziomie 
AA+. W międzynarodowej ter-
minologii oznacza to niezwykle 
stabilną perspektywę gminy na 
rynku kredytowym, a co za tym 
idzie nobilitującą pozycję podmio-
tu, prowadzącego skuteczną i mą-
drą politykę w zakresie finansów. 
Na sesji wystąpił Jacek Mrowic-
ki, prezes zarządu INC Rating – 
instytucji afiliowanej przy Euro-
pejskim Urzędzie Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych, któ-
ra przeprowadziła opisywane ba-
danie. Kolejna z prezentacji, jaką 
przyszło nam wysłuchać doty-
czyła stacji monitoringu środowi-
ska. Gmina jest już w posiadaniu 
urządzeń tego rodzaju, lecz doce-
niając wagę jakości środowiska 
naturalnego nosi się z zamiarem 
zakupu kolejnych. To wydatek 
przewidziany w tegorocznym bu-
dżecie. Podczas wystąpienia czło-
nów zarządu firmy Atmoservice, 
działającej w obrębie poruszanej 
problematyki radni mieli okazję 
zapoznać się podstawowymi uwa-
runkowaniami i kryteriami wiążą-
cymi się z wyborem właściwych 
urządzeń dostosowanych do spe-
cyfiki naszej Gminy.  

Podejmowanie uchwał rozpo-
częliśmy od analizy zmian w bu-
dżecie Gminy na 2017 r. oraz 
w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej. Szereg zmian w budżecie 
Gminy wygenerowano w związ-
ku z reformą oświaty. Koniecz-
nym okazało się dokonanie rozli-
czeń porządkujących związanych 

z wygaszaniem gimnazjów i inau-
guracją działalności nowych szkół 
podstawowych. Nadanie statutów 
tym ostatnim stało się kolejną po-
winnością Rady Gminy na opi-
sywanej sesji. Rada na wniosek 
prezesa TP-KOM zdecydowała 
też o prolongacie obowiązywa-
nia dotychczasowych czyli ubie-
głorocznych taryf na dostarcza-
nie wody i odbiór ścieków. Rada 
na wniosek Wójta przychyliła się 
do sprawy przyznania dotacji na 
prace konserwatorskie przy zabyt-
ku wpisanym do rejestru zabyt-
ków położonym na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne. Ten z pozoru 
tylko enigmatyczny opis dotyczy 
dofinansowania remontu dachu 
zabytkowego kościoła w Lusowie. 
Projekty uchwał podejmowanych 
w dalszej kolejności obejmowały 
zakres zagospodarowania prze-
strzennego i dotyczyły:

- zmiany zakresu obszaru 
w uchwale o przystąpieniu do 
opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w Przeźmierowie między ul. Ko-
ścielną, Modrzewiową, Kwiatową 
i Akacjową, 

- miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Wy-
sogotowie przy ul. Skórzewskiej

- zmiany mpzp w Wysogotowie 
w rejonie ulic: Bukowska, Bato-
rowska, Wierzbowa i Długa.

Kolejne projekty uchwał doty-
czyły spraw z zakresu gospodarki 
nieruchomościami. Przedłużenie 
dzierżaw, zezwolenia na kupno 
działek oraz nadanie nazw ulicom 
to tylko niektóre z nich. W dalszej 
części sesji Rada zajęła się dwoma 
skargami jakie złożono na działal-
ność Wójta. Obie z nich, po roz-
patrzeniu przez właściwe komisje, 
zostały odrzucone. Rada zajęła 
się też wysokością diet za udział 
w swych pracach. Dieta stanowi 
rekompensatę utraconych korzy-
ści z tytułu wykonywania mandatu 
radnego. Konkretne sumy, uzależ-
niające wysokość diety w stosun-

ku do liczby mieszkańców gmi-
ny, ustalają akty wyższego rzędu. 
Rada postanowiła zmodyfikować 
sposób naliczania diet, by był on 
na bieżąco aktualizowany wraz ze 
zmieniającą się kwotą bazową sta-
nowiącą podstawę wyliczeń. Ko-
lejna powód zmiany to ściślejsze 
powiązanie wysokości diet z ilo-
ścią pracy poświęcanej Radzie 
Gminy. 

W związku ze zmaganiem się 
niektórych gmin ze skutkami tra-
gicznych nawałnic, jakie przeszły 
w nocy z 11 na 12 sierpnia, Rada 
Gminy na wniosek Wójta postano-
wiła przekazać dwóm wybranym 
samorządom – Chojnice i Brusy 
– pomoc finansową na usuwanie 
zniszczeń. Gmina Tarnowo Pod-
górne ma bardzo długą i szczytną 
tradycję w pomocy samorządom 
dotkniętym klęską żywiołową. 
Jako przykład można podać choć-
by pomoc gminie Bardo dotknię-
tej katastrofalną powodzią w 1997 
r. czy gminie Balcarzowice, przez 
którą przeszła niszcząca trąba po-
wietrzna. Podejmowanie uchwał 
zakończono nowelizacją Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
naszej Gminy. Termomoderniza-
cja szkół, wymiana oświetlenia 
na LED oraz działania w zakresie 
modernizacji taboru autobusowe-
go to główne elementy tej mody-
fikacji niezbędnej dla uzyskania 
unijnego dofinansowania. Tema-
tów do dyskusji nie zabrakło też 
w wolnych głosach i wnioskach. 
Inicjatywa przedstawiciela miesz-
kańców dotycząca koncepcji tu-
rystycznego zagospodarowania 
części Jeziora Kierskiego, przyle-
gającej do Baranowa czy proble-
my we współpracy na linii sołtys 
i dzierżawca boiska piłkarskiego 
w Wysogotowie to tylko te z nich, 
które wywołały żarliwą dyskusję. 

Kolejna sesja Rady Gminy od-
będzie się 26 września. 

~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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Deszczowe lato 2017 roku nie należało do najbardziej 
udanych, jednak impreza żegnająca tę porę roku od-
była się w doskonałych warunkach pogodowych. 

Drugą sobotę września wszyscy zainteresowani mogli spędzić 
w Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym na festynie rodzin-
nym „Pożegnanie Lata” zorganizowanym przez Sołtysa i Radę 
Sołecką z Tarnowa Podgórnego we współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury SEZAM. 

W ramach festynu odbyła się także III edycja prezentacji 
klubów sportowych działających na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne „Tarnowo na sportowo”. Organizatorem oraz mo-
deratorem pokazów sportowych był Radny Michał Dolata. 
W wydarzeniu tym udział wzięły następujące kluby: Akade-
mia Piłkarska Reissa (piłka nożna), GKS Tarnovia Tarnowo 
Podgórne (piłka nożna, lekka atletyka), TKS Kross Tarnowo 
Podgórne (tenis), OSiR Dance Studio (taniec), UKS Atlas 
Tarnowo Podgórne (szermierka, taekwondo, crossminton), 
UKS Błyskawica Tarnowo Podgórne (kolarstwo), KK Tarno-
via Tarnowo Podgórne (kolarstwo), Tarnovia Basket Tarno-
wo Podgórne (koszykówka), UKS Lusowo (triathlon), OJK 
Michałówka (jeździectwo) oraz Tarnowskie Termy (sport dla 
młodzieży i dorosłych). 

Podczas familijnej zabawy można było skorzystać z wielu 
atrakcji tj. animacji dla dzieci, malowania twarzy, dmuchań-
ców, skoków na bungee, mobilnej strzelnicy Bractwa Kurko-
wego. Dużym zainteresowaniem nie tylko wśród chłopców 
cieszyły się dwa wozy bojowe, przeznaczone do walki z siłami 
przeciwnika. Najważniejsze wydarzenia odbyły się jednak na 
scenie, na której wystąpiły: Mażoretki, Maciej Piotr, Gabrysia 
i Kamil Marszał, Polski Elvis – Piotr Bugzel, Julia Mróz oraz 
Amelia Kurantowicz. Gwiazdą wieczoru był jeden z pierw-
szych zespołów disco polo „FANATIC”, który wykonał m.in. 
największy przebój grupy, czyli „Czarownicę”. Niezapomnia-
ne wrażenia na uczestnikach festynu zrobił taniec z ogniami 
w wykonaniu grupy pokazowo-wizualnej FLOW. Wieczór za-
kończył się zabawą taneczną do której przygrywał zespół mu-
zyczny Blue Boys.

Sołtys wraz z Radą Sołecką Tarnowa Podgórnego składają 
ogromne podziękowania wszystkim zaangażowanym w orga-
nizację tegorocznej imprezy. 

Więcej na stronie internetowej sołectwa www.solectwotar-
nowopodg.pl

~ BW

Pożegnanie Lata ze sportową nutą
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Po wakacjach ruszamy z warsztatami!
Sezon wakacyjny dobiegł końca, 

powoli wszyscy wracają do co-
dziennych obowiązków. Wrze-

sień to dobry czas na podjęcie nowych 
wyzwań i decyzji. Dla przedsiębiorców 
jest okazją ruszenia z nowymi projek-
tami, podjęcia wielu ważnych decyzji 
i stawienia czoła nowym wyzwaniom. 
Jednym z aspektów prowadzenia biz-
nesu jest konieczność ciągłego dosko-
nalenia się, podnoszenia swoich kwa-
lifikacji, zdobywania umiejętności, 
które będą niezbędne w dalszej pracy. 
Prowadząc firmę każdego dnia uczy-
my się czegoś nowego, napotykamy 
nowe problemy, którym musimy podo-
łać. Oprócz kwestii technicznych i or-
ganizacyjnych istnieje także czynnik 
ludzki. To co robimy, jest przecież od-
powiedzią na istniejące zapotrzebowa-
nie. To klienci kształtują dzisiejszy ry-
nek sprzedaży i usług, ich potrzeby są 
tu kluczowe. W związku z tym pojawia 
się pytanie… Jak dobrze rozpoznać te 
potrzeby? 

Odpowiedź przyniesie z pewno-
ścią pierwszy po przerwie wakacyjnej 
warsztat dla przedsiębiorców, ale także 
osób planujących otworzyć własny biz-
nes. We wrześniu zachęcamy do wzięcia 
udziału w bezpłatnym warsztacie doty-
czącym: „Skutecznej obsługi klienta.” 
Podczas warsztatu przedstawione zo-
staną najważniejsze zasady oraz zacho-
wania i kluczowe zwroty jakie powin-
ny pojawić się podczas obsługi każdego 
klienta jaki do nas trafi. Pojawi się także 
wątek zachowań niedozwolonych oraz 
zagadnienie asertywności w relacjach 
biznesowych. Serdecznie zachęcamy do 
wzięcia udziału w szkoleniu, które od-
będzie się 

28 września w godzinach 9.00-16.00. 
Zapisy trwają. Liczba miejsc jest ogra-
niczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zmiany terminów dyżurów!
W ramach Tarnowskiego Centrum 

Wspierania Przedsiębiorczości (TCWP) 
wszyscy przedsiębiorcy prowadzący 
działalność na terenie Gminy oraz osoby 
zamierzające otworzyć własny biznes 
mogą skorzystać także z bezpłatnych 
dyżurów specjalistów: doradcy podat-
kowego, księgowej oraz radcy prawne-
go. Od września zmianie uległy terminy 
tych dyżurów! 

W ramach dyżuru doradcy podatko-
wego oferujemy pomoc w zakresie za-
gadnień związanych z założeniem fir-
my, wyborem najkorzystniejszej formy 
opodatkowania, konsekwencjami podat-
kowymi zawieranych umów oraz wielu 
innych kwestii, które pojawiają się przy 
zakładaniu oraz prowadzeniu firmy. 
Dyżur ten odbywa się w każdy pierw-
szy oraz trzeci poniedziałek miesiąca, 
w godz. 16.00 – 18.00. 

Dodatkowo w ramach dyżuru księ-
gowej można uzyskać pomoc w zakre-
sie wyboru lub zmiany formy opodat-
kowania, obowiązków ewidencyjnych 
i podatkowych w zakresie podatku do-
chodowego, ubezpieczeń społecznych 
ZUS oraz podatku VAT. Księgowa 
wskaże także obowiązki przedsiębiorcy 
w związku z zatrudnieniem pracownika 
na umowę o pracę i umowy cywilno-
prawne oraz zatrudnieniem obcokrajow-
ców. Dyżur ten odbywa się w wybrany 
poniedziałek miesiąca, w godz. 16.00 – 
18.00.Daty ustalane są na bieżąco.

Z kolei dyżur radcy prawnego prze-
niesiony został na środy. Od września 
odbywa się w każdą drugą i czwartą 

środę miesiąca, w godz. 15.30 – 17.30. 
(WAŻNE: we wrześniu dyżur ten wy-
jątkowo zaplanowany został na trzecią 
i czwartą środę miesiąca!) W trakcie dy-
żuru można uzyskać pomoc w zakresie 
opiniowania umów i innych dokumen-
tów w obrocie gospodarczym, analizy 
problemów dotyczących prawa gospo-
darczego i handlowego oraz doradz-
twa w zakresie prawa pracy. Wszystkie 
dyżuru organizowane są w budynku C 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 
29. Dyżury są bezpłatne i nie wymagają 
wcześniejszego zapisu. 

Zapraszamy również 25 września na 
spotkanie z ekspertem Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych (ZUS) spotkanie 
będzie miało formę indywidualnych 
konsultacji. 

Warsztat dedykowany przedsiębior-
com odbędzie się w Urzędzie Gminy 
Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 
94 (bud. C, sala 21). Osoby zaintereso-
wane udziałem prosimy o kontakt tele-
foniczny 61 89 59 242 lub mailowy kon-
takt@tarnowo-podgorne.pl. Bezpłatne 
dyżury specjalistów odbywają się nato-
miast w Urzędzie Gminy Tarnowo Pod-
górne przy ul. Poznańskiej 94 (bud. C, 
pok. 29).

Zachęcamy do systematycznego od-
wiedzania naszej strony internetowej 
(www.tcwp.pl), znajdą tam Państwo ak-
tualne informacje dotyczące terminów 
wszystkich bezpłatnych konsultacji, 
organizowanych warsztatów, szkoleń 
i spotkań informacyjnych. 

~ Dagmara Orlik TCWP

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na 
bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

28 września w godz. 9.00 – 16.00
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, bud. C, sala 21,

SKUTECZNA OBSŁUGA KLIENTA
Jak pozostawić u siebie klienta na stałe? – najważniejsze zasady, kluczowe zwroty  

i zakazane zachowania, zachowanie asertywności w relacjach.  
Warsztaty prowadzi doradca i trener biznesu Rafał Błachowski.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny  
pod nr tel. 61 89 59 242 lub kontakt@tarnowo-podgorne.pl. Liczba miejsc ograniczona!

Szczegółowe informacje: www.tcwp.pl oraz pod nr tel. 61 89 59 242.
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~ aktualności

Od czterech lat planowałem rejs po „Pętli Kostrzyń-
skiej”, nazywanej przez żeglarzy Pętlą Berlińską. Do-
piero w tym roku staraniem klubu DELFIN w Ko-

strzynie nad Odrą doszło w dniach 20 – 30 lipca do realizacji 
rejsu. Komandor klubu Hubert Dohnke (ostatni z prawej stro-
ny) organizacyjnie przygotował rejs. Były okolicznościowe 
koszulki, uroczysta odprawa, przy udziale, fotosesja. 

W wyprawie brało udział 8 osób na 4 łódkach, mój rejs za-
cząłem w marinie w Czerwonaku. Po moim przypłynięciu do 
Kostrzyna rozpoczęliśmy rejs. Trasa wiodła Odrą do kanału 
„Hawela – Odra”, dalej kanałami Berlina, Poczdamu, kanała-
mi i rzekami Szprewą do Odry. Łącznie przepłynąłem 420 km.

Po wpłynięciu na Hawelę dużym przeżyciem była śluza Nie-
derfinow, gdzie w podnośni łodzie i barki wędrują na ponad 30 
m do góry. W planie rejsu pragnąłem odwiedzić miejscowość 
Oranienburg. A to dlatego, że w latach 1942 – 43 przebywał 
tam w obozie koncentracyjnym mój ojciec Kazimierz. Jest tam 
muzeum i fragmenty infrastruktury obozowej. Mogłem tam 
w zadumie uczcić pamięć ojca. W czasie mojej wizyty w tym 
miejscu było wielu zwiedzających różnych nacji oraz nad wy-
raz dużo młodych ludzi. 

Żarty i dobra atmosfera przy piwie w marinie pozwoliła 
szybko zapomnieć o zadumie i przeżyciach podczas zwiedza-
nia obozu w Oranienburgu. 

Płynęliśmy kanałami i jeziorami, na noc wpływając do płat-
nych marin lub cumując w bezpłatnych miejscach, gdzie wol-
no cumować tylko 24 godziny.

Dobrym duchem całej wyprawy był Tomek Retwiński „To-
fik” (drugi z lewej), który znając język niemiecki załatwiał 
wszelkie formalności w marinach lub na śluzach. Nasz naj-
młodszy uczestnik rejsu, szesnastoletni Maciek Pietrzak (trze-
ci z lewej) swoją znajomością internetu prowadził uczestni-
ków wybierając drogę wśród licznych kanałów, zwłaszcza 
w samym Berlinie. Pogoda była „żeglarska” zwłaszcza 

w Pocztamie i częściowo w Berlinie – nieźle padało. Mimo to 
sam Pocztam, a zwłaszcza Berlin widziane z wody robią duże 
wrażenie. Było co filmować i fotografować. 

Rejs przebiegał sprawnie, bez niebezpiecznych zdarzeń. 
Duża w tym zasługa Edwarda Pietrzaka (piąty z lewej), które-
go doświadczenie w rzemiośle motorowodniaka, była bardzo 
pomocna. W przedostatnim dniu rejsu kanałem Odra – Szpre-
wa przez ostatnią śluzę wpłynęliśmy na Odrę i dalej do Ko-
strzyna zamykając pętlę. 

Wszystkie załogi bardzo szybko zintegrowały się, tworząc 
bardzo zgraną paczkę. Wspólne przeżycia pozwoliły nawią-
zać przyjaźnie. Być może w przyszłych sezonach spotkamy 
się na rejsach. 

Na koniec muszę podziękować moim bliskim za wyrozu-
miałość i przeprosić, że swoim samotnym rejsem przysporzy-
łem im wielu „siwych włosów”.

~ Edmund Jurdziński
Autor artykułu czwarty z prawej. 

Zainteresowanych tematem pętli berlińskiej pozostawiam 
kontakt i adres w redakcji. 

Jak spędziłem moje wymarzone wakacje

Drugi weekend września upłynął w Tarnowie Podgór-
nym pod znakiem imprez sportowych. W sobotę, 9 
września, od wczesnych godzin porannych wszystkie 

aktywne rodziny zmierzały w kierunku stadion GKS Tarno-
vii. Tu odbywała się pierwsza edycja pikniku sportowego dla 
dzieci – Kids Run. 

Do udziału w zawodach zapisało się prawie 550 dzieci 
w wieku od 1 do 14 lat, które w sobotę przez kilka godzin 
uczestniczyły w 18 biegach na dystansach dostosowanych 
do kategorii wiekowych: od 100 do 800 metrów. Na każdego 
uczestnika czekał pamiątkowy medal, a najszybsi zostali ude-
korowani na podium.  

Przez cały czas trwania zawodów dzieci mogły również ko-
rzystać z szeregu atrakcji sportowych przygotowanych przez 
organizatorów. Ponadto lokalne kluby sportowe prezentowały 
swoją ofertę sportową w zakresie koszykówki, tenisa oraz lek-
koatletyki. 

Realizację tego projektu wsparła finansowo Gmina Tarnowo 
Podgórne.  ~ Tomasz Makowski

Bieganie dla najmłodszych



20    | sąsiadka~czytaj | wrzesień 2017

~ sprawozdania

POselskie wieści

Drodzy Czytelnicy Są-
siadki~Czytaj,

po zarządzonej przez 
Marszałka Sejmu kilkotygodnio-
wej przerwie w pracach parla-
mentarnych powracamy na ulicę 
Wiejską i między innymi będzie-
my pracować nad przyszłorocz-
nym budżetem państwa. Jesień 
zapowiada się niezwykle inten-
sywnie. 

Z pewnością gruntownej ana-
lizie poddane zostaną skutki re-
formy edukacji i likwidacji. Do-
ciera do mnie szereg wiadomości 
na ten temat. Wiemy, że np. do 
wielu szkół nie dostarczono na 
czas podręczników. Pracowni-
cy oświaty oraz samorządowcy 
zostali z praktycznym wymia-
rem reformy sami – bez wspar-

cia finansowego ze strony pań-
stwa. W wielu miejscach trzeba 
było remontować i przystosować 
do dzieci w innym wieku, prak-
tycznie nowo powstałe budynki 
szkolne. Pojawiły się już rów-
nież dane odnośnie zwolnionych 
nauczycieli – w samym Pozna-
niu, wbrew zapowiedziom mini-
ster edukacji, dotyczy to kilkuset 
osób. Dostrzegamy więc wie-
le kwestii, które mogłyby być 
zaplanowane i zorganizowane 
w dużo efektywniejszy i bardziej 
racjonalny sposób. Nadmierny 
pośpiech nigdy nie jest najlep-
szym doradcą. 

Drugą ważną kwestią jest re-
forma wymiaru sprawiedliwości. 
Początkowe propozycje rządzą-
cych spotkały się z masowym 

sprzeciwem obywateli i eksper-
tów. W najbliższym czasie spo-
dziewamy się deklarowanych 
przez Prezydenta własnych pro-
pozycji. Nie ulega wątpliwości, 
że reforma sądownictwa jest po-
trzeba. Należy się jednak skupić, 
przy wsparciu szerokiego gro-
na ekspertów, nad konkretnymi 
rozwiązaniami które uspraw-
nią działanie sądów, skrócą czas 
oczekiwania, a także podniosą 
jakość polskiego prawa, a nie 
skupiać się na możliwym uzy-
skaniu politycznego wpływu na 
władzę sądowniczą. 

~ Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP

Młodzieżowa Rada Gminy

Młodzieżowa Rada Gminy  
wraz z OSiR Tarnowo Pod-
górne zorganizowała Rajd 

Rowerowy „Na dwóch kołach”. 3 wrze-
śnia uczestnicy zebrali się o 14.00 na 
plaży w Lusowie. Do młodzieży, która 
się stawiła, przyłączył się Wójt Tadeusz 
Czajka, który przewodniczył wyprawie. 
Na początku każdy z uczestników do-
stał okolicznościową przypinkę przy-
gotowaną specjalnie na to wydarzenie. 
Potem wyruszyliśmy z Lusowa i jecha-
liśmy dalej przez Lusówko oraz Otowo. 
Wracając na plażę do Lusowa mieliśmy 
okazję jechać nową ścieżką rowero-
wą na ul. Zakrzewskiej (droga ta łączy 
Lusowo z Zakrzewem). W nieco ponad 
godzinę zameldowaliśmy się z powro-
tem na miejscu, z którego wyruszyli-
śmy. Dzięki dofinansowaniu od Gminy 
Tarnowo Podgórne wszyscy uczestni-

cy mieli możliwość zamówić wybrane 
przez siebie posiłki w barze na plaży 
w Lusowie. 

Pierwszy rajd rowerowy – mimo po-
chmurnej pogody oraz słabej z tego po-
wodu frekwencji – można z pewnością 
zaliczyć do udanego organizacyjnie 
przedsięwzięcia. Zapraszamy do polu-

bienia naszej strony na Facebook’u, by 
być z nami na bieżąco. 

~ Łukasz Duda – Przewodniczący  
Komisji ds. Sportu w MRG 

Szczególne podziękowania dla pań: Ani 
Lis oraz Katarzyny Pawłowskiej  za 

wsparcie i pomoc  
w organizacji rajdu rowerowego. 

Rajd Rowerowy „Na Dwóch Kołach”
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~ stowarzyszenia

Zainspirowani pieśnią K. I. Gałczyńskiego: Jesteśmy 
w pół drogi. Droga pędzi z nami bez wytchnienia. 
Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnie-

nia, podążamy śladami naszych wspomnień.
Ocalić od zapomnienia, czyli historie życia w pięciu sma-

kach...
Dzieciństwo. Młodość. Miłość. Podróże. Pasja.
Spadkobiercy – młodzi, ciekawi, wspaniali ludzie – czekają 

na nasze testamenty. Na ślady naszego życia, okruchy naszych 
miłości i radości, blizny po walkach stoczonych  z samym 
sobą. Na świadectwa naszych pasji i zwycięstw nad czasem. 
Słuchamy się, wspieramy, motywujemy i wzbogacamy. Ubie-
ramy myśli w słowa i ... piszemy.

O kolorach i smakach dzieciństwa... 
Anna Kotlarczyk „Oto ja!, czyli autoportret literacki”
Oto ja – mała Ania. Mam około 5 lat, jestem przedszkola-

kiem. Mieszkam w Pniewach, w domu nad jeziorem. W tej 
właśnie chwili jestem bardzo szczęśliwa. (...)

Dzisiaj w przedszkolu wielkie poruszenie: na placu pojawiła 
się wspaniała limuzyna. Przeczuwam, że w jakimś szczegól-
nym celu, i zachwycam się jej widokiem. Pół dnia siedzę przy 
oknie z nosem przyklejonym do szyby. W końcu pozwolono 
mi wsiąść, poprawiono włosy i – pstryk! To tylko zdjęcie, ale 
przyjemność ogromna. (...)

O przedmiotach, które ożywają, bo pod piórem ożywa 
ich czas... (tekst p. Siwczak)

Jolanta Siwczak „Zegar pradziadka”
Kiedy patrzę na przepiękny, drewniany zegar, który wisi 

w reprezantacyjnym miejscu w domu mojego brata, od razu 
myślę o pamiętnym dniu śmierci naszego pradziadka.

Byłam wtedy małą, ośmioletnią dziewczynką. (...) W poko-
ju pradziadka wisiał stary zegar. Wtedy nie zwracałam na nie-
go uwagi: po prostu był i co pół godziny wybijał czas. Zatrzy-
manie zegara w godzinie śmierci jego właściciela zapadło mi 
w pamięci. Był grudzień 1966 roku. (...)

O pasjach, które odsłaniamy, jak serce, przed towarzysz-
mi drogi, i obdarowujemy się nimi wzajemnie... 

Janusz Zarzyński „Moja muzyka”
(...) Duchowe doznania wypływające z słuchania muzyki są 

ponad wszystkie stany emocjonalne dostępne człowiekowi.  

Zdarza mi się, że siadając do słuchania w jakimś szczególnym 
nastroju, doznaję czegoś, co do końca nie daje się opisać. Czu-
ję, jak muzyka, jej frazy, poszczególne dźwięki, wnikają we 
mnie, przenikają moją duszę i wydaje mi się, że jestem z tymi 
emocjami zapisany w nutach na pięciolinii. Są to przeżycia 
nieomal mistyczne. (...) 

Warsztaty literackie. Warsztaty pamięci. Warsztaty wię-
zi międzypokoleniowej.

W kalejdoskopie wspomnień widzę zdarzenia,
Które dawno przeminęły; przyjaznych ludzi,
Dom rodzinny, matczyne ręce zatroskane.
To wszystko – jakby dziś; wolne od zapomnienia 
Jak modlitwa i chleb, który się nie znudzi (...)
      J. Zarzyński
Verba volant, scripta manent. Co nie jest opowiadziane i za-

pisane, nie istnieje.
Jak mówi Maja Stępień, pomysłodawczyni warsztatów: – 

Jeszcze nie jest za późno, żeby do nas dołączyć. Kolejne spo-
tkania odbędą się 23 września, 21 października i 18 listopada 

~ Małgorzata Wiernowolska-Cieślak
Współprowadząca warsztaty

Warsztaty współfinansuje Gmina Tarnowo Podgórne.

Warsztaty literackie trwają!
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~ seniorzy

Kącik Seniora

Starości poświęca się coraz więcej uwagi. Ważna jest tu 
edukacja pokazującą co i jak robić, by jesień życia była 
pełna i dobra. 

Jak się dobrze zestarzeć? Co możemy zrobić w każdym 
wieku? – o tym z okazji obchodzonego 1 października Mię-
dzynarodowego Dnia Osób Starszych, z przewodniczącą Za-
rządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologiczne-
go, prof. Katarzyną Wieczorowską-Tobis z Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu rozmawia Agnieszka Maciejewska 
z Tarnowskiego Centrum Aktywności Senioralnej. 

Kiedy powinniśmy zacząć myśleć 
o tym, by dobrze przygotować się do 
bycia seniorem?

To zaczyna się bardzo wcześnie, bo 
proces starzenia związany z pogorsze-
niem wszystkich narządów rozpoczyna 
się około 30-tki. Natomiast trzeba sobie 
zdać sprawę, że starzenie nie jest proce-
sem, który występuje nagle, jest rozłożo-
ny w czasie. Czasem mówimy, że „starość 
nie czyha za rogiem” tylko mamy dużo 
czasu, by się przygotować.

Do czynników starzenia, które może-
my zmieniać, należy wszystko to, co za-
leży od stylu życia. Na pewno dieta, ruch 
i używki. 

Jeśli chodzi o dietę, to wiemy, że nadwaga nie jest korzyst-
na, ale teraz zwraca się też uwagę na przewlekłe niedobory, 
np. witaminy D. Warto, co pewien czas oznaczyć sobie jej stę-
żenie i zobaczyć, czy musimy ten poziom uzupełniać. Czasem 
mówię, że niedobór witaminy D nie powoduje, że zieleniejmy. 
To ułatwiłby pomoc. Witamina D, oprócz powszechnie zna-
nego wpływu  na układ kostny i mięśniowy, powoduje m.in. 
zaburzenia odporności. Dlatego, zwłaszcza gdy w okresie je-
sienno-zimowym mamy nawracające infekcje, warto spraw-
dzić poziom tej witaminy. Nie mówiąc już o depresji, ale też 
coraz więcej badań pokazuje, że zaburzenia funkcji poznaw-
czych – czyli nasza pamięć – może gorzej działać przy niedo-
borze witaminy D. 

Ruch – wszyscy wiemy, że musimy się ruszać. 30 minut, 3 
razy w tygodniu jest absolutnie obowiązkowe. Lepiej  schody, 
nie winda – wiemy, ale nie zawsze to stosujemy. 

Proces starzenia jest procesem powolnym, jednak wyraźnie 
przyspiesza po 50-tym roku życia. Zmiany w naszym orga-
nizmie już trwają jakiś czas, ale teraz zaczynamy je widzieć. 
Jednym z takich objawów jest wolniejsze tempo chodu. 

Badania pokazują, że żyjemy coraz dłużej. Grupa senio-
ralna jest też ciekawa, bo bardzo zróżnicowana. Zaczyna 
się od 60+, a kończy coraz częściej na 100, a nawet 100+.

Walczymy o to, by rzeczywiście dostrzec, że zapotrzebowa-
nia osób w tzw. wczesnej starości są zupełnie inne, niż w póź-
nej. Często jest tak, że gdy oferujemy jakąś aktywność fizycz-
ną, rodzaj gimnastyki i przychodzą osoby młodsze i jedna, czy 
dwie starsze, to one nie chcą ćwiczyć w tej grupie.  Dlatego 
oferta dla starszych powinna być możliwie szeroka.

Ja uważam, że wiek senioralny to nie jest 60+. WHO (Świa-
towa Organizacja Zdrowia) chce, by starość zaczynała się od 
60-tego roku życia, ale geriatrzy bardziej stawiają na 65 lat. 

Pierwsze 15 lat, czyli od 60 do 75, albo od 65 do 80, to tzw. 
wczesna starość. Z medycznego punktu widzenia ten okres 
niewiele różni się od lat wcześniejszych. Nie ma jeszcze typo-
wej, wielochorobowości, czy dużej grupy osób z otępieniem. 
To zaczyna się w późnej starości, czyli między 75 a 80-tym 
rokiem życie. Do tych osób trzeba zupełnie inaczej podejść. 
Trudno wtedy też oddzielić problemy zdrowotne od socjalno-
-bytowych. Musimy zdać sobie sprawę, że starsza osoba, któ-
ra przestaje wychodzić z domu, bo jest niesprawna, za chwile 
może mieć depresję. Dlatego powinniśmy skoncentrować się 
na tym, by jak najdłużej z tego domu wychodziła i potrzebne 
są dla niej zupełnie inne działania niż dla 60-latka, który pa-
trząc od przodu chce mieć 30 lat sprawnego życia.

Jeżeli należymy do grupy „młod-
szych” seniorów, czy każda chwila jest 
dobra, nigdy nie jest za późno, by po-
myśleć o sobie i przygotować się na ko-
lejne lata?

Nigdy, nawet w późnej starości, nie 
jest za późno. Nasza sprawność, to nasze 
mięśnie. Doświadczenia w aktywizacji fi-
zycznej osób starszych pokazują, że każ-
dy może jeszcze choć trochę dobudować 
swój układ mięśniowy, choć oczywiście 
w każdej grupie wygląda to inaczej. Waż-
na jest jednak konsekwencja, bo przery-
wając ćwiczenia, bardzo szybko tracimy 
efekt. Musimy też zdawać sobie sprawę, 

że nie należy zaczynać od bardzo intensywnych ćwiczeń. War-
to tak rozłożyć siły, by to było na dłuższy czas i systematycz-
nie. To dotyczy wszystkich rodzajów podejmowanych działań. 
Przy diecie, gdy trochę pilnujemy co i jak jemy, bardzo ładnie 
waga się stabilizuje. Gdy tylko zapominamy o systematycz-
ności – mamy efekt jo-jo. Konsekwencja dotyczy także na-
szej sprawności umysłowej. Nie może być tak, że przez jeden 
dzień nasza głowa intensywnie pracuje, a później leżymy i pa-
trzymy w sufit. 

Biegacze, mający 85 lat, pokonują maraton. Na wielu 
robi to spore wrażenie, a jak reaguje specjalista?

Też nie kryję podziwu, bo wiem, że nie każdy przebiegnie 
taki dystans, nawet osoby sporo młodsze. Jednak to, czego się 
boję patrząc na takich seniorów na trasie, to uwaga, która się 
nich skupia. Nie powinniśmy, aż tak reagować. To zazwyczaj 
osoby trenujące od lat, utrzymujące sprawność. 

Ten przykład pokazuje, że postrzegamy starość biało-czar-
no. Albo jest to niesprawna starsza osoba, która potrzebuje za-
opiekowania,  albo na drugim biegunie mamy sprawnych 80-, 
90-letnich maratończyków. 

Bardzo chciałabym znaleźć przestrzeń dla takiej zwyczaj-
nej, normalnej starości, dla osób starzejących się w swoim 
tempie, które chcą być aktywne, ale w sposób, który same wy-
biorą. Nie wolno nam narzucać obrazu starości. Pamiętajmy 
też, że nie każdy dobrze odnajduje się w grupie. Samotność, 
to może być wybór. Naszym zadaniem jest jednak przyglądać 
się seniorom i zdiagnozować te decyzje, by nie okazało się, że 
powodem zamknięcia w domu jest np. depresja. Trzeba to ro-
bić bardzo umiejętnie.

Coraz więcej o tym mówimy i to jest bardzo pozytywne. 
Jeśli dobrze się zestarzejemy, to mając starość w swoich rę-
kach przynajmniej częściowo od nas będzie zależało, czy bę-
dzie ona dobra.  
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~ bezpieczeństwo

Z notatnika Gminnego Strażnika

Za nami początek roku szkolnego, 
warto zatem kilka słów napisać na 
temat ogólnych zasad bezpieczeń-

stwa.
Pierwszym z przypadków, które chcę 

przypomnieć, to zasada korzystania 
z drogi. Jeżeli wyznaczony jest chod-
nik, to pieszy ma obowiązek z niego ko-
rzystać. Często obserwowaną praktyką 
w obrębie szkół i przedszkoli jest prze-
kraczanie jezdni poza przejściami dla 
pieszych. Chociaż są wyznaczone przej-
ścia dla pieszych, to jednak zdarza się, 
iż rodzice lub opiekunowie przywożący 
dzieci wysadzają dzieci po przeciwnej 
stronie jezdni, a potem dzieci nie zawsze 
prawidłowo przekraczają jezdnię. Warto 
im zatem stale przypominać, by korzy-
stały z wyznaczonych przejść dla pie-
szych. Przechodzenie przez jezdnię poza 
przejściem dla pieszych jest dozwolone, 
gdy odległość od przejścia przekracza 
100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znaj-
duje się w odległości mniejszej niż 100 m 
od wyznaczonego przejścia, to przecho-
dzenie jest dozwolone również na tym 
skrzyżowaniu.

Na drodze do i ze szkoły znajdują się 
też przejścia dla pieszych z sygnaliza-

cją świetlną, dlatego warto przypominać 
najmłodszym zasady korzystania z nich. 
Tylko zielone światło zezwala na prze-
chodzenie przez jezdnię.

Pamiętajmy, że nie wszystkie dzieci 
przyjeżdżają autami, stąd apel do użyt-
kowników ruchu drogowego o prawi-
dłowe parkowanie szczególnie w rejonie 
obiektów oświatowych.

Pieszy jest obowiązany korzystać 
z chodnika lub drogi dla pieszych, 
a w razie ich braku – z pobocza. Je-
żeli nie ma pobocza lub czasowo nie 
można z niego korzystać, pieszy może 
korzystać z jezdni, pod warunkiem 
zajmowania miejsca jak najbliżej jej 
krawędzi i ustępowania miejsca nad-
jeżdżającemu pojazdowi.

Kolejnym tematem jest kwestia prze-
wożenia dzieci w samochodach. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w pojeź-
dzie, wyposażonym w pasy bezpieczeń-
stwa lub urządzenia przytrzymujące dla 
dzieci, dziecko mające mniej niż 150 
cm wzrostu powinno być przewożone 
w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka 
lub innym urządzeniu przytrzymującym 
dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem 
dziecka oraz właściwymi warunkami 

technicznymi określonymi 
w przepisach Unii Euro-
pejskiej lub w regulaminach EKG ONZ 
dotyczących urządzeń przytrzymujących 
dla dzieci w pojeździe.

Wyjątkiem od tego przypadku, jest 
przewożenie na tylnym siedzeniu pojaz-
du, dziecka mającego co najmniej 135 
cm wzrostu, przytrzymywanego za po-
mocą pasów bezpieczeństwa w przypad-
kach, kiedy ze względu na masę i wzrost 
dziecka nie jest możliwe zapewnienie 
fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub 
innego urządzenia przytrzymującego dla 
dzieci zgodnego z warunkami.

Zezwala się również na przewoże-
nie w pojeździe, na tylnym siedzeniu 
pojazdu, trzeciego dziecka w wieku co 
najmniej 3 lat, przytrzymywanego za 
pomocą pasów bezpieczeństwa, w przy-
padku gdy dwoje dzieci jest przewożo-
nych w fotelikach bezpieczeństwa dla 
dziecka lub innych urządzeniach przy-
trzymujących dla dzieci, zainstalowa-
nych na tylnych siedzeniach pojazdu 
i nie ma możliwości zainstalowania trze-
ciego fotelika bezpieczeństwa dla dziec-
ka lub innego urządzenia przytrzymują-
cego dla dzieci.

~ Artur Szeląg Komendant SG

Bezpiecznie do szkoły

W związku z powtarzającymi się przypadkami oszustw, 
których ofiarami stają się osoby starsze, samotnie za-
mieszkujące, bardzo gorąco apelujemy o zdrowy roz-

sądek w kontaktami z osobami telefonującymi lub pukającymi 
do drzwi. 

Wiemy, że oszuści wchodzą do Państwa mieszkań pod różnym 
pretekstem, np. z prośbą o wodę, prezentacją promocyjnych ofert 
czy sprzedaży artykułów przemysłowych. Powołują się na pra-
cowników administracji, przedstawicieli różnych służb, urzędni-
ków. Przedstawiają się np. jako listonosz, policjant, pracownik 
ZUS, pomocy społecznej, pogotowia ratunkowego, gazowni, za-
kładu energetycznego czy innych instytucji… Oszuści są bez-
względni – umiejętnie manipulują rozmową tak, aby uzyskać jak 
najwięcej informacji, a następnie doprowadzają do przypadków 
podejmowania z kont zgromadzonych oszczędności, nierzadko 
zaciągania kredytów. 

Seniorzy, słysząc przez telefon, że czeka ich lub osobę im 
bliską jakieś niebezpieczeństwo lub że mogą stracić wszystkie 
oszczędności życia z powodu np. awarii zabezpieczeń banko-
wych, bez wahania i zastanowienia podejmują pieniądze z ban-
ki i pozostawiają w miejscu wyznaczonym i wskazanym przez 
oszusta (najczęściej są to ławki w parku, pojazdy samochodowe, 
a nawet śmietniki czy kontenery). Działają z przeświadczeniem, 

że pieniądze trafią do bezpiecznego policyjnego depozytu. A po-
tem kontakt z rozmówcą się urywa…

Co zrobić, żeby nie stać się ofiarą oszusta?
Jeżeli zgłosi się do Państwa osoba, osobiście lub telefonicz-

nie, która będzie chciała byście przekazali jej gotówkę lub inne 
drogocenne przedmioty, to można przypuszczać, że jest to próba 
oszustwa. Żadne służby, które zajmują się ściganiem przestęp-
czości, nie mogą żądać od Państwa wartościowych rzeczy ani 
pieniędzy! Nawet nieumundurowany policjant musi na Państwa 
prośbę okazać legitymację służbową. Zawsze zatem sprawdzaj-
cie Państwo wiarygodność osób kontaktujących się w sprawie 
przekazania gotówki, dzwońcie do krewnych i weryfikujcie ta-
kie informacje. 

W sytuacji, gdy osoba, która się z Wami kontaktuje, staje się 
natarczywa, natychmiast należy zadzwonić na Policję lub zaalar-
mować otoczenie. We wszystkich przypadkach, które wydają się 
podejrzane, należy się kontaktować z Policją, dzwoniąc na numer 
alarmowy 997 lub 112, przekazując jak najwięcej zapamiętanych 
szczegółów, np. wygląd nieznajomej osoby, numer rejestracyjny 
pojazdu, kolor i markę samochodu, którym ewentualnie przyje-
chała, a w przypadku rozmowy telefonicznej – numer telefonu 
z wyświetlacza, datę i godzinę rozmowy. Bądźmy czujni!

~ Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

Seniorko, seniorze – Policja ostrzega!
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~ stowarzyszenia

W sobotę, 5 sierpnia, grupa słuchaczy Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku wyruszyła do Szczecina na 
The Tall Ships Races 2017 – Wyścigi Wielkich 

Żaglowców. Impreza odbywała się w Szczecinie po raz trze-
ci, poprzednie miały miejsce w 2007 i 2013 r. W ciągu 5 dni 
Szczecin odwiedziło około 2 mln ludzi – na kilka dni miasto 
zamieniło się w centrum żeglarskiego świata. W wyścigach 
wzięło udział prawie 70 jednostek, podzielonych na 4 klasy 
w zależności od wielkości. Podziwialiśmy piękne, zarówno 
stare, jak i nowoczesne żaglowce, w tym kilka polskich jedno-
stek. Funkcjonowały wesołe miasteczka, odbywał się festi-
wal rzeźby z piasku, było także mnóstwo innych atrakcji 
sportowych, kulturalnych, żeglarskich. 

Wyścigi Wielkich Żaglowców w Szczecinie

Atrakcją wieczoru był występ światowej sławy tenora 
– Andrea Bocelli wystąpił przy akompaniamencie Or-

kiestry Filharmonii Szczecińskiej oraz chóru Akademii 
Morskiej. Po występie odbył się wielki pokaz sztucznych 
ogni. Podczas finału regat z pewnością każdy z nas znalazł tam 
coś dla siebie! W Szczecinie spędziliśmy prawie 12 godzin, 
wróciliśmy w nocy, ale myślę, że wszyscy, pomimo zmęcze-
nia, byli zadowoleni i pełni wrażeń, ponieważ udzielił nam się 
magiczny morski  klimat imprezy.

~ Jola Stanisławska

Do zobaczenia za rok

Pierwsze Półkolonie Seniorów Gminy Tarnowo Podgór-
ne za nami. Było tyle obaw jednak wszystko się udało. 
Dziękuję wszystkim za stworzenie miłej serdecznej at-

mosfery.
W dwóch turnusach uczestniczyło 60 seniorów z całej Gmi-

ny (Sady, Wysogotowo, Batorowo, Rumianek, Chyby, Bara-
nowo, Lusowo, Lusówko, Przeźmierowo, Tarnowo Podgórne) 
członków UTW i licznej rzeszy Seniorów mieszkańców Gmi-
ny. Szczególnie serdecznie dziękuję dr Wandzie Wójtowicz, 
która w ramach wolontariatu pokazała nam piękno i wiele cie-
kawostek Ogrodu Botanicznego.

Wiele radości sprawiła Maja Stępień – Prezes Fundacji „Ni-
gdy nie jest za późno”, która również pro bono motywowała 
nas do spełniania własnych marzeń i ich  realizacji nie zależ-
nie od wieku. Podziękowania należą się licznej grupie młodych 
wolontariuszy, którzy pokazywali i uczyli nas jak radzić sobie 
z nowymi technikami mając dla nas dużo cierpliwości i uśmie-
chu. O poprawę kondycji zadbała Katarzyna Marciniak, fizjote-
rapeutka, która pokazała nam jak prawidłowo chodzić z kijkami 
i zadbać o własny kręgosłup ćwicząc przez cały rok. Dziękuję 
Walerianowi Pajtakowi, który z własnej inicjatywy umilał nam 
czas grając na akordeonie na zakończenie każdego turnusu. 

Bogaty program półkolonii umożliwiło dofinansowanie na-
szego projektu przez Gminę, za co składamy serdeczne podzię-
kowania i liczymy na dalszą pomoc w roku następnym. Dzięku-
ję całemu Zarządowi, a szczególnie Eli Biniek i Marii Zgoła, za 
zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu tego projektu.

Spotkania na półkoloniach przyczyniły się do dalszej inte-
gracji naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że spotkamy się 
za rok w jeszcze szerszym gronie.

~ Irena Szewczyk  – Prezes UTW

Zaproszenie
Zarząd Stowarzyszenia UTW  

w Tarnowie Podgórnym
ma zaszczyt zaprosić

na uroczystą inaugurację roku akademickiego 
2017/2018  

w dniu 04.10.2017 r. o godz. 1700

do Centrum Kultury Przeźmierowo,  
przy  ul. Ogrodowej 13A

Wykład
pt. „Jak zrozumieć, o czym 

mówią poznaniacy”
wygłosi  prof. zw. dr hab. Anna Piotrowicz 

Pokaz: „Piękni i zadbani w każdym wieku” 
przygotowany przez Fundację Mai Stępień 

„Nigdy nie jest za późno”



wrzesień 2017 | sąsiadka~czytaj |    25

~ stowarzyszenia

Zarząd UTW praktycznie wakacji nie ma. W czasie, gdy 
studenci, stypendyści ZUS-u, spacerują morskimi brze-
gami, zdobywają szczyty wzniesień, zwiedzają miasta 

i miasteczka, podziwiają cuda architektury i przyrody, zaczy-
nają się przygotowania do nowego roku akademickiego.

Inauguracja odbędzie się w Centrum Kultury przy ulicy 
Ogrodowej w Przeźmierowie w środę, 4 października o 17.00. 
Wykład inauguracyjny o gwarze poznańskiej wygłosi prof. 
zw. dr hab. Anna Piotrowicz „To samo a jednak cos innego, 
czyli jak zrozumieć o czym mówią poznaniacy”. W części ar-
tystycznej zobaczymy pokaz przygotowany przez członków 
UTW we współpracy z Fundacją „Nigdy nie jest za późno” 
Mai Stępień pod wiele mówiącym tytułem „Piękni i zadbani 
w każdym wieku”.

Rok akademicki 2017/2018 za pasem. Nadchodzi koniecz-
ność deklaracji uczestnictwa w wybranych sekcjach. Konty-
nuujemy dotychczasowe zajęcia. Proponujemy dodatkowo 
zajęcia z przepisów ruchu drogowego (zmiany, nowości), bi-
żuteria z koralików i nie tylko, seminarium z dendrologii „Na-
sze drzewa leśne”, które poprowadzi dr Wanda Wójtowicz, jak 
również sekcję fotograficzno-historyczną, która poszukiwała-
by i uwieczniała na kliszy pozostałości wiejskiego charakteru 
w naszej Gminie, lektorat z języka rosyjskiego (dla osób, któ-
re się kiedyś uczyły). Po raz kolejny spróbujemy uruchomić 
sekcje brydżową.

Zapisy na nadchodzący semestr rozpoczynamy od ponie-
działku do piątku w ostatni tydzień września (25 – 29.09) 
w godz. 10.00-12.00 tak, by z początkiem października uru-
chomić poszczególne sekcje. Podtrzymujemy dyżury wtorko-
we w biurze w godzinach 10.00 – 12.00. Zapraszamy wszyst-
kich do Biura w tych godzinach celem zapisów na zajęcia. 

Póki co jeszcze garść wspomnień.
W sobotę, 12 sierpnia, ponad 40-osobowa grupa słucha-

czy UTW wybrała się do Wolsztyna. Godziny popołudnio-
we przeznaczone były na zwiedzanie Skansenu Budownictwa 
Ludowego Zachodniej Wielkopolski. Skansen to kilkanaście 
obiektów przeniesionych lub zrekonstruowanych na zachod-
nim brzegu Jeziora Wolsztyńskiego. Są wśród nich np. karcz-
ma, wiatrak koźlak zagroda średniozamożnego chłopa, kuźnia 

itp. Pobyt w skansenie zakończył się biesiadą z kiełbaskami, 
smacznym chlebem ze smalcem i ogórkiem, no i oczywiście 
szalonymi tańcami na trawiastym parkiecie.

Wieczorem uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Festi-
walu „Czyste Country”, który odbywa się w Wolsztynie od 
2010 roku, przyciąga znanych muzyków i coraz więcej tury-
stów z Polski i Europy. Pełni wrażeń, wróciliśmy do domu 
w środku nocy. W imieniu uczestników składam koledze Fran-
kowi podziękowanie za zaangażowanie i perfekcyjne przygo-
towanie wycieczki.

W sierpniu odbył się tygodniowy turnus półkolonii dla se-
niorów. Zadowoleni koloniści opowiadają o nich na łamach tej 
gazety. Brawa należą się pomysłodawczyni i głównej organi-
zatorce tego projektu, Prezes UTW Irenie Szewczyk.

Przełom sierpnia i września był czasem wypoczynku dla po-
nadtrzydziestoosobowej grupy słuchaczy. Gościły nas Biesz-
czady a konkretnie Lesko.

Wszystkim, którzy chcieliby wypocząć w dobrym towa-
rzystwie, proponujemy ośrodek nad morzem, w Sarbinowie 
w dniach 21 – 28 października. Zapewniamy smaczną kuch-
nię i wiele atrakcji. Niestety, nie mamy wpływu na pogodę, 
ale zawsze jakaś jest. Szczegóły na stronie i u koleżanki Ewy 
Garbarczyk. 

Szczegółowe informacje otrzymać można w biurze, na na-
szej stronie internetowej i w korespondencji elektronicznej. 

~ Maria Zgoła

Wakacje minęły, wspomnienia zostały
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~ rolnictwo

Rolnicy o powierzchni gruntów 
ornych powyżej 15 ha i niepro-
wadzący upraw ekologicznych 

muszą deklarować praktyki zazielenie-
nia w zakresie utrzymania obszarów 
proekologicznych (EFA). Ponieważ 
ilość stałych elementów proekologicz-
nych (pojedyncze drzewa, zadrzewie-
nia liniowe i zadrzewienia grupowe, 
oczka wodne, rowy, strefy buforowe, 
pasy wzdłuż obrzeży lasu, uprawy wią-
żące azot) nie wystarcza do osiągnię-
cia minimum rolnik ma do wyboru trzy 
elementy – międzyplony ścierniskowe, 
międzyplony ozime i grunty ugorowa-
ne. Większym powodzeniem cieszą się 
międzyplony ścierniskowe, które muszą 
być wysiane do 20.08 i utrzymywane co 
najmniej do 1.10, niż międzyplony ozi-
me, które muszą być wysiane między 
1.07 a 1.10 i utrzymywane co najmniej 
do 15.02.

Tegoroczne żniwa, w których rolnicy ła-
pali chwile pogody, uniemożliwiły wielu 
rolnikom wywiązanie się z zadeklarowa-
nego we wnioskach o przyznanie płatno-
ści bezpośrednich wysiania do 20 sierp-
nia międzyplonu ścierniskowego. Jeśli 
było to spowodowane złymi warunkami 
agrometeorologicznymi, rolnik ma moż-
liwość zmiany elementu EFA deklaro-
wanego we wniosku na inny element (na 
międzyplon ozimy). Rolnik może także 
dokonać zmiany gatunku roślin wysiewa-
nych w mieszankach jako międzyplony lub 
zmiany działki. Zmiany elementów pro-
ekologicznych są możliwe, jeżeli: procent 
powierzchni zadeklarowanej jako EFA po 
zmianie nie jest wyższy niż we wniosku 
o przyznanie płatności na rok 2017, doty-
czą działek będących w posiadaniu rolnika, 
zadeklarowanych we wniosku o przyzna-
nie płatności na rok 2017.

O zmianach należy poinformować kie-
rownika biura powiatowego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
składając zmianę do wniosku o przyznanie 
płatności. Dodatkowo do zmiany do wnio-
sku należy dołączyć oświadczenie – druk 
o symbolu O-18/01.

Innym problemem jest wystąpienie siły 
wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, 
które mogą mieć wpływ na powierzchnię 
kwalifikującą się do płatności lub liczbę 
zwierząt kwalifikujących się do płatności, 
rolnik powinien złożyć do biura powiato-
wego ARiMR pisemne oświadczenie o za-
istniałych okolicznościach, w terminie 15 
dni roboczych od dnia, w którym rolnik jest 

w stanie dokonać takiej czynności oraz do-
starczyć dowód potwierdzający wystąpie-
nie nadzwyczajnych okoliczności lub siły 
wyższej. Dowodem potwierdzającym wy-
stąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych 
okoliczności może być wszystko, co może 
przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie 
jest sprzeczne z prawem. Mogą to być do-
kumenty, zeznania świadków, opinie bie-
głych oraz oględziny, np.:

1. protokół oszacowania szkód w upra-
wach rolnych spowodowanych przez su-
szę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki 
przezimowania, przymrozki wiosenne, po-
wódź, huragan, piorun, obsunięcie się zie-
mi, sporządzony przez komisję powołaną 
przez wojewodę właściwego ze względu 
na miejsce wystąpienia szkód

2. dokument potwierdzający wystąpie-
nie szkody w uprawach rolnych, z które-
go wynika powierzchnia upraw, na których 
wystąpiła szkoda spowodowana przez ww 
żywioły, sporządzony przez zakład ubez-
pieczeń, z którym rolnik zawarł umowę 
ubezpieczenia upraw, z którym rolnik za-
warł umowę ubezpieczenia upraw co naj-
mniej od jednego z tych ryzyk

3. pisemne oświadczenia potwierdzające 
wystąpienie szkody w uprawach rolnych, 
spowodowanej przez ww żywioły sporzą-
dzone przez 2 świadków, którzy nie są do-
mownikami rolnika w rozumieniu przepi-
sów o ubezpieczeniu społecznym rolników

4. zaświadczenie o wystąpieniu poża-
ru – w przypadku szkód w uprawach lub 
płodach rolnych spowodowanych pożarem 
– wydane przez właściwego ze względu na 
miejsce zdarzenia komendanta powiato-
wego (miejskiego) Państwowej Straży Po-
żarnej, w przypadku, gdy w zdarzeniu tym 
uczestniczyły jednostki ochrony 

5. protokół oględzin lub ostatecznego 
oszacowania szkody w uprawach i płodach 
rolnych wyrządzonych przez dzikie zwie-
rzęta (dziki, łosie, jelenie, daniele, sarny) 
sporządzony przez upoważnionego przed-
stawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwo-
du łowieckiego lub inne podmioty upraw-
nione do szacowania szkód łowieckich na 
podstawie przepisów prawa łowieckiego

6. pisemne oświadczenie rolnika o poło-
żeniu gospodarstwa rolnego na obszarze, 
na którym został wprowadzony stan klęski 
żywiołowej na podstawie przepisów o sta-
nie klęski żywiołowej

7. decyzja właściwego organu nadzo-
ru budowlanego, określająca zakres i ter-
min wykonania niezbędnych robót w celu 
uporządkowania terenu katastrofy i zabez-

pieczenia budynku służącego gospodarce 
rolnej do czasu wykonania robót doprowa-
dzających budynek do stanu właściwego

8. decyzja właściwego powiatowego le-
karza weterynarii nakazująca zabicie lub 
ubój zwierząt chorych lub zakażonych, po-
dejrzanych o zakażenie lub o chorobę epi-
zootyczną lub zwierząt z gatunku zwierząt 
wrażliwych na daną chorobę epizootyczną

9. pisemne oświadczenie rolnika o wy-
stąpieniu powodzi/zalania/huraganu spo-
rządzone przez rolnika i potwierdzone 
przez dwóch świadków niebędących do-
mownikami rolnika w rozumieniu przepi-
sów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Należy zaznaczyć, że obowiązek dostar-
czenia dowodów wystąpienia siły wyższej 
spoczywa na rolniku. 

W prawie cywilnym, co do zasady, cię-
żar udowodnienia faktu spoczywa na oso-
bie wywodzącej z tego faktu skutki prawne. 
Norma ta ma zastosowanie do wszystkich 
dziedzin prawa prywatnego, a także do po-
stępowania nieprocesowego, zabezpieczają-
cego, egzekucyjnego i międzynarodowego.

Beneficjent może w każdym momencie 
poinformować kierownika Biura Powia-
towego ARiMR, że wniosek o przyzna-
nie płatności jest nieprawidłowy lub stał 
się niepoprawny od czasu jego złożenia. 
Wówczas nie jest narażony na nałożenie 
kar, chyba że rolnik został przed dokona-
niem zgłoszenia o zmianach powiadomio-
ny o zamiarze przeprowadzenia kontroli 
na miejscu lub o jakichkolwiek niezgod-
nościach we wniosku o płatność. W ta-
kim przypadku nie stosuje się kar admi-
nistracyjnych w odniesieniu do tej części 
wniosku, co do których beneficjent poin-
formował właściwy organ na piśmie o do-
konanych zmianach.

Należy przypomnieć, że w ramach płat-
ności za zazielenienie za obszary proekolo-
giczne (EFA) uznaje się obszary utworzone 
poprzez wysianie mieszanki składającej się 
co najmniej z dwóch gatunków roślin z na-
stępujących grup: zboża, oleiste, pastewne, 
bobowate drobnonasienne, bobowate gru-
bonasienne, miododajne – z wyłączeniem 
mieszanki złożonej wyłącznie z gatunków 
zbóż. Mieszankę należy wysiać w terminie:

• od 1 lipca do 20 sierpnia i utrzymywać 
co najmniej do 1 października – w przy-
padku międzyplonu ścierniskowego

• od 1 lipca do 1 października i utrzy-
mywać co najmniej do 15 lutego – w przy-
padku międzyplonu ozimego.

Na podstawie materiałów ARiMR
opracował Wiesław  Biały

Możliwość zmiany elementu proekologicznego
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Wiadomości brackie 
Strzelanie o tytuł ,,Króla Żniwne-

go” odbyło się 3 września. Mam 
przyjemność ogłosić wszem i 

wobec, iż po przeprowadzeniu regu-
laminem przewidzianych ćwiczeń ten 
zaszczytny tytuł zdobył brat Leszek Je-
rzak. Pierwszym rycerzem został brat 
Krzysztof Cieślik, drugim rycerzem zo-
stała siostra Renata Maciejewska. Brat 
Leszek Jerzak jest mieszkańcem Prze-
źmierowa. W Bractwie jest od 1996 r. 

Jest członkiem zarządu, w którym pełni 
funkcję wiceprezesa. To aktywny i zaan-
gażowany działacz Bractwa.

W pozostałych konkurencjach zwy-
ciężali: Puchar Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne zdobyła Joanna Rogacka, II 
miejsce – Krzysztof Cieślik, III miejsce 
– Jerzy Pawlak KBS Wronki. Tarczę Pi-
stoletową zdobył Krzysztof Cieślik, II 
miejsce – Andrzej Pawlicki, III miejsce 
– Marek Szajkowski. Tarczę Pań zdoby-
ła Renata Maciejewska, II miejsce – Jo-
anna Rogacka, III miejsce – Hanna Po-
spiech. Karabinek pneumatyczny (dla 
dzieci) zwyciężył Franek Wudarski, II 
miejsce – Janek Szajkowski III miej-
sce – Leon Wudarski. Kura zestrzeliła 
Joanna Rogacka, przy sporym udziale  
Stanisław Leitgebera i Joanny Zimnej. 
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy. Wydarzenie było współfinan-
sowane przez naszą Gminę.

W ramach współpracy z  zaprzyjaź-
nionymi sołectwami  3 sierpnia odwie-
dziliśmy Podrzewie, a 26 sierpnia Ro-
kietnicę organizując dla nich strzelnicę 
wiatrówkową. 2 września  uczestniczy-

liśmy w festynie w Sadach wystawiając 
strzelnicę wiatrówkową dla dzieci i do-
rosłych. Dla zwycięzców ufundowali-
śmy  nagrody.

Informujemy, że strzelnica jest otwar-
ta w każdy wtorek i czwartek w godz. 
16.00 – 20.00. ZAPRASZAMY MŁO-
DZIEŻ ZAINTERESOWANĄ SPOR-
TEM STRZELECKIM. 

Szczegółowych informacji udzie-
la brat Leszek Jerzak pod nr tel. 
880 584 242.

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk  Prezes KBS 

15 sierpnia w Święto Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny – Matki Boskiej Zielnej, podczas do-
żynek parafialnych obchodziliśmy 110. rocznicę 

powstania Kółka Rolniczego w Tarnowie Podgórnym. Jak co 
roku zbieramy się na mszy św., by podziękować Bogu za plo-
ny zebrane z pól. Po mszy poczty sztandarowe przeszły w po-
chodzie pod kamień z tablicą upamiętniającą powstanie Kółka 
Rolniczego. 

W tym roku uroczystość była wyjątkowa, ponieważ przypa-
dała w 110. rocznicę powstania tej organizacji. 

110 lat Kółka Rolniczego

Zostaliśmy docenieni przez władze wojewódzkie kółek rol-
niczych, które przyznały naszym członkom oraz władzom 
gminy okazjonalne odznaki. Prezes Kółka Rolniczego otrzy-
mał z rąk wicewojewody wielkopolskiego Wojciecha Janko-
wiaka odznakę honorową za zasługi dla województwa wiel-
kopolskiego. Zarząd Poznańskiego Okręgowego  Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu przy-
znał także dwa ordery Wdzięczności Matce Wsi – Teresie Kie-
rzek i Marii Ignyś, które wychowały pięcioro dzieci. Były tak-
że gratulacje, życzenia i słowa uznania dla kółek rolniczych  
z terenu Gminy i województwa.

~ ARz
Wicewojewoda Wojciech Jankowiak odznaczył prezesa 
Stanisława Leitgebera



28    | sąsiadka~czytaj | wrzesień 2017

~ stowarzyszenia

Sporo przygotowań… i już za nami 
I edycja Tarnowskiej Gry Rowe-
rowej. Zmieniająca się pogoda 

odstraszyła jednak kilkoro chętnych, 
którzy zgłosili się jako jedni z pierw-
szych, ale, cóż, jest to zrozumiałe.  Dru-
żyny były bardzo zróżnicowane pod 
względem wieki od dzieci kilkuletnich 
do dojrzałych wiekiem rowerzystów. 
Wszyscy, którzy pojawili się na starcie 
imprezy udowodnili, że dla aktywnych 
– nie ma złej pogody, tylko ludzie są 
czasami nieodpowiednio ubrani – a nasi 
śmiałkowie byli świetnie ubrani, wy-
poczęci i wyposażeni nawet w termosy 
z ciepłą herbatką! 

Do pokonania wszyscy uczestnicy gry 
mieli blisko 30 km. Trasa wiodła przez 
Tarnowo Podgórne, Lusówko, Janko-
wice i Lusowo. Uczestnicy mieli do 
pokonania kilka zadań zręcznościowo-
-sprawnościowych. Były też elementy 
do odszukania, sprawdzenia, rozszyfro-

wania oraz wykonanie zdjęcia drużyny 
ze św. Florianem. Każdy gracz odwie-
dził Muzeum w Lusowie. Czy ktoś wie, 
jak nazywało się letnisko w Lusowie 
prowadzone przez Generała Dowbora 
Muśnickiego? Nasi uczestnicy już wie-
dzą… Jak ktoś nie wie, to warto tam 
zajrzeć i dowiedzieć się tego oraz kilku 
innych ciekawostek z okresu Powstania 
Wielkopolskiego. 

Jednym z punktów do odwiedzenia 
były też – dobrze już nam wszystkim 
znane – Tarnowskie Termy, a tam jaz-
da rowerem po… tego nie zdradzimy. 
Kto był ten wie. Trasa wiodła również 
przez świetnie zaaranżowany dla rodzin 
z dziećmi park linowy w Jankowicach. 
Tu wszyscy gry bardzo dobrze się ba-
wili.

Na plaży w Lusowie, po przeprawie 
brzegiem jeziora, uczestnicy mieli czas 
na relaks i pokonanie wyznaczonej od-
ległości jak najwolniej, oczywiście na 

rowerze. Nasz najwolniejszy zawodnik 
osiągnął czas 40 sekund. Gratulacje!  

Meta zorganizowana była na „Ogród-
ku”, który znajduje się za Biblioteką 
w Tarnowie Podgórnym. Na miejscu 
można było odpocząć na słoneczku po-
pijając kawę lub gorącą czekoladę… gra-
jąc oczywiście w planszówki i zaliczając 
ostatnią „najtrudniejszą” konkurencję 
zręcznościową – cztery w rzędzie.

Staraliśmy się, aby trasa była zarówno 
edukacyjna, rekreacyjna jak i zachowu-
jąca przepisy bezpieczeństwa. 

Składamy serdeczne podziękowa-
nia wszystkim drużynom, które wzięły 
udział w naszym nowym wydarzeniu 
skierowanym dla rodzin. Wasze emo-
cje, wyrażane „na gorąco”, były dla nas 
bardzo cenne. Wyniki zaliczonych kon-
kurencji wyłoniły cztery nagrodzone 
drużyny – w I edycji Tarnowskiej Gry 
Rowerowej zwyciężyli Jola i Robert. 
W drodze dodatkowego losowania tych, 
którzy się tego nie spodziewali, również 
obdarowano nagrodami. Warto nadmie-
nić, że chociaż kilka drużyn było z nami 
już kolejny raz, to większość stanowiły 
osoby nowe. Wasze pozytywne opinie 
są dla nas motorem napędowym do dal-
szego działania.

Ta gra nie udała by się bez wsparcia 
ze strony: Ani i Tomka z Mateuszem, 
Iwony z Agatką oraz Damiana i w tym 
miejscu bardzo serdecznie Wam dzię-
kujemy! Projekt wsparty został przez 
Gminę Tarnowo Podgórne. W realiza-
cji projektu pomogli nam również: Soł-
tys Tarnowa Podgórnego Piotr Owczarz 
oraz  Michał Krzyżaniak, dyrektor Mu-
zeum w Lusowie.

~ Fundacja Free Time

Tarnowska Gra Rowerowa

Na straży pamięci!
Poobozowy czas jest dla wielu harcerzy okresem oderwania się od  drużyno-

wych obowiązków. Nie dla nas! 1 sierpnia, w związku z kolejną, 73 rocznicą 
Powstania Warszawskiego, drużynowa i przyboczne 1 Lusówieckiej Drużyny 

Harcerek wzięły udział w centralnych obchodach w Warszawie. Nasi harcerze z za-
stępu Zenit, włączyli się w akcję „Wyślij kartkę bohaterom” – zapraszamy wszyst-
kich chętnych do wsparcia tej cennej inicjatywy patriotycznej.

Zaczął się nowy rok szkolny, liczymy na nowych „strażników pamięci” – rekruta-
cja do naszych drużyn harcerskich będzie prowadzona podczas spotkań w szkołach 
na terenie gminy.

~ SPHzL



wrzesień 2017 | sąsiadka~czytaj |    29

~ stowarzyszenia

Bardzo dziękujmy, za zainteresowanie czytelników „Są-
siadka~Czytaj” ostatnim artykułem, za liczne telefo-
ny zgłaszające chęć przystąpienia do Tarnowskiego 

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych TARSON. W zde-
cydowanej większości były to kilkudziesięciominutowe opo-
wieści, przedstawiające liczne problemy zatroskanego rodzi-
ca dziecka niepełnosprawnego, szukającego pomocy. Jakże są 
to nam znane sprawy, jaki znany język, nastrój; wszystko to 
przez lata doświadczaliśmy. Rozumiemy się bez słów.

 Jak już pisaliśmy jesteśmy nową organizacją, oficjalnie ist-
niejemy od miesiąca. Na dziś mamy tylko siebie do zaofero-
wania. Ale myślę, że to co dla niektórych znaczy niewiele, dla 
wielu z nas znaczy bardzo dużo. Chcemy stworzyć rodzinę ro-
dzin. Miejsce, gdzie rodzic osoby niepełnosprawnej znajdzie 
bratnią duszę, zrozumienie, życzliwość, dobrą radę czy pocie-
chę, wymianę doświadczeń, pokierowanie na drogę, by roz-
wiązać problem. Zobaczysz, że nie jesteś osamotniony, że jest 
nas wielu w tarnowskim środowisku. 

Razem można więcej. Jesteśmy organizacją pozarządową. 
Możemy oficjalnie występować w Twoim imieniu, by o coś 
się starać, by z czymś walczyć, by o coś prosić. Na pewno 
wielokrotnie doświadczyłeś jak trudno jest stanąć we własnej 
sprawie. Jak bolą samotne porażki. Chętnie będziemy Twoim 
orędownikiem.

Zanim wyjdziemy z konkretnymi propozycjami, chcemy 
wysłuchać Waszych głosów. Pozbierać największe potrze-
by i oczekiwania. Chcemy je pogrupować według niepełno-
sprawności i wieku, tak by móc jak najlepiej adresować póź-
niejsze, dalekosiężne działania. Nic jeszcze nie obiecujemy, 
ale nic też nie tracisz, dając sobie szansę i wspierając się o or-
ganizację rodziców osób niepełnosprawnych.

Bazując na dotychczasowej wiedzy, mamy pomysły na dzia-
łania na rok 2018. Pierwszy etap starań o dotacje na rok 2018 

kończy się 15 września. Dlatego musieliśmy, nie czekając na 
Państwa zgłoszenia podjąć pewne decyzje. Jesteśmy po deba-
cie programowej Stowarzyszenia. O ile uzyskamy na te działa-
nia dofinansowanie z Gminy Tarnowo Podgórne, będziemy je 
realizowali od początku 2018 roku. Będą to zarówno działania 
doraźne, krótkotrwałe jak i permanentne, przebiegające przez 
cały rok. Chcemy objąć nimi niepełnosprawne dzieci i doro-
słych. Jest zrozumiałe, ze jako młoda organizacja, starujemy 
powoli, rozkręcamy się.

Ważne jednak, że będziemy razem. Będziemy się spotykali, 
wsłuchiwali w Państwa potrzeby i problemy. Będziemy zorga-
nizowaną grupą mieszkańców naszej Gminy, która wspólnie 
może oczekiwać od jej Włodarzy bardziej konkretnej pomo-
cy, niż miałby się o nią starać każdy samodzielnie. Wierzę, że 
z czasem będziemy mieli coraz większe możliwości działania 
na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Żyjemy w bogatej Gminie, sprawnie zarządzanej, która na 
pewno życzliwie będzie wspierać nasze środowisko.

Wszystkie działania zarządu i członków Stowarzyszenie są 
oparte na pracy społecznej. Pomyśl, co i Ty możesz wnieść do 
tego wspólnego dzieła. 

W następnym miesiącu podamy datę i miejsce pierwszego 
spotkania zainteresowanych Tarnowskim Stowarzyszeniem 
Osób Niepełnosprawnych TARSON. Jako Stowarzyszenie 
pragniemy wesprzeć również Rodziców osób z niepełno-
sprawnością, m.in poprzez warsztaty tematycznie poruszające 
znane im problemy, na które z przyjemnością zaprosimy także 
już niebawem.

Do Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnospraw-
nych TARSON jest lista otwarta. Czekamy na Ciebie.

Można się z nami skontaktować: Grażyna tel. 508 610 256, 
Paweł tel.603 684 930, Kazimierz tel. 665 28 28 28. Adres ma-
ilowy: stowarzyszenie@tarson.pl ~ Kazimierz Szulc

Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON

Rozkręcamy się!

Zarząd Koła zaprasza członków na zawody spinningo-
we na rzece Warcie. Zbiórka uczestników 24 wrze-
śnia o godz. 7.00 na parkingu w miejscowości Tuchola 

koło Sierakowa. Zawody zaliczane do klasyfikacji GPx Koła 
w spinningu.

Natomiast 25 czołowych zawodników z klasyfikacji GPx 
Koła w spławiku zapraszamy na zawody finałowe. Zbiórka 23 
września o godz. 7.00 nad Jeziorem Niepruszewskim w miej-
scowości Cieśle. Zawody są zaliczane do klasyfikacji GPx 
koła i stanowią o ostatecznej klasyfikacji.

W dniach 18-20 sierpnia przedstawiciele koła uczestniczyli 
w zawodach wędkarskich Bardo – Tarnowo Podgórne, które 
odbyły się na terenie Barda. W tych zawodach wystawiliśmy 3 
trzyosobowe drużyny i okazaliśmy się bardzo „niekoleżeńscy” 
– zabraliśmy wszystkie puchary, jakie można było zdobyć! 

27 sierpnia odbyły się zawody spławikowe dla dzieci i mło-
dzieży na stawach w Baranowie, współorganizowane przez koła 
PZW nr 132 Tarnowo Podgórne i 62 KARAŚ w Poznaniu. 

Na starcie stanęło 20 uczestników, którzy podzieleni zostali 
na dwie grupy wiekowe: do 8 lat i starszych. W grupie star-
szych zawody wygrał Jan Enea przed Anią Brachaczek i An-
drzejem Bobykiem, a w grupie młodszych Mikołaj Michalski 
przed Mają Kaiser i Marcelem Siergiejem. Zwycięzcy zostali 
wyróżnieni pucharami, a wszyscy otrzymali medale i paczki 
z drobnymi upominkami. Na koniec wszyscy zostali poczę-
stowani hot-dogami przygotowanymi przez mamy na miejscu 
zawodów.

3 września odbyły się zawody spinningowe na rzece Warcie 
w m. Zielonagóra koło Obrzycka. Na starcie stanęło 27 uczest-
ników. Ryba dopisała. Było kilka szczupaków i dużo okoni. 
Zawody wygrał Mirosław Zgoła łowiąc 2 szczupaki przed 
Darkiem Gorońskim i Rafałem Sikorskim.

W klasyfikacji GPX w spinningu prowadzi Piotr Michalski 
przed Romanem Nowakowskim i Mirosławem Zgołą.

~ Zdzisław Braciszewski Prezes koła

WIADOMOŚCI WĘDKARSKIE
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Fundacja Trifolium zaprasza na: 
PROFESJONALNE SZKOLENIA 

współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne

DEDYKOWANE SENIOROM
Szkolenia poprowadzą eksperci z dziedziny HR. 

Warsztaty edukacyjne dla seniorów mające na celu pod-
niesienie im samooceny, wskazanie możliwości lepszej ko-
munikacji z najbliższym otoczeniem.

Planowany sposób prowadzenia zajęć ma charakter inte-
raktywny – istotne jest zapoznanie się również z powszech-
nie panującymi opiniami seniorów i ustosunkowanie się do 
nich przez ekspertów.

Pomożemy Wam wzmocnić kompetencje z zakresu komu-
nikacji, asertywności i negocjacji. Nauczycie się również, 
jak budować poczucie własnej wartości.

PIERWSZE SZKOLENIE  
– 7 października o godz. 10.00

Komunikacja w relacjach czyli sztuka współżycia z przy-
jaciółmi, sąsiadami i synową.

Ważne: Szkolenie odbędzie się w sali świetlicowej w Ba-
ranowie, ul. Spokojna 2b

Konieczna wcześniejsza rejestracja – lista u Sołtysa Bara-
nowa M. Paczkowskiego. Wstęp wolny, Liczba miejsc ogra-
niczona! Do zobaczenia!

~ Anna Łoszczyńska i Blanka Kordylewska 

Komunikacja  
w relacjach

To, że znamy język, że mamy bogate słownictwo, że wy-
daje nam się, że komunikacja międzyludzka to nie pro-
blem, jesteśmy w błędzie

Podstawą w komunikacji międzyludzkiej jest nie tylko 
umiejętność mówienia, co przede wszystkim umiejętność 
słuchania. Jeśli obydwa te czynniki współgrają ze sobą, 
wówczas nie ma żadnego problemu, by móc nawiązać dia-
log. 

Komunikacja interpersonalna to problem dla wielu ludzi, 
zarówno w życiu zawodowym, jak również i prywatnym. 
Nie umiemy rozmawiać z dziećmi, nie umiemy porozumieć 
się na stopie partnerskiej, trudno nam wejść w dobre re-
lacje z sąsiadami. Jeśli jednak nauczymy się słuchać, wów-
czas bez problemu, będziemy umieli i mówić i komuniko-
wać się tak, jak powinno.

Nie osądzajmy, nie wyciągajmy zdań z kontekstu, nie fil-
trujmy informacji. Chcemy nawiązać dialog, a więc dokład-
nie wsłuchujmy się w to, co mówi do nas druga osoba. Jeśli 
wiemy, czego ona chce, wówczas łatwo będzie nam i odpo-
wiedzieć, ale i wypowiedzieć swoje zdanie.

Jesteśmy po to żeby ten proces stworzyć łatwiejszym,
Zapraszamy na warsztaty,

~ Anna Łoszczyńska i Blanka Kordylewska

Gry planszowe i karciane przeżywają swoisty renesans. 
Ich popularność rośnie coraz bardziej, a projektanci i 
wydawnictwa wydają coraz to nowe pozycje.

Głównym czynnikiem ich popularności jest rosnąca w dzi-
siejszych czasach potrzeba zachowania balansu pomiędzy spę-
dzaniem wolnego czasu z mediami elektronicznymi, a pod-
trzymywaniem kontaktów towarzyskich. Gry planszowe są do 
tego doskonałą okazją. Angażują uczestników w swoją fabułę, 
ale pozostawiają dużo miejsca i czasu na wspólne ustalanie 
strategii a przez rozmowę i dają olbrzymią dawkę rywalizacji.

Planszówki dorosłym dają możliwość planowania strate-
gicznego i dostarczają wiele satysfakcji. Dzieci i młodzież 
uczą przede wszystkim interakcji społecznych. Pomagają 
utrwalić podstawową zasadę przegrywania bez urazy i wy-
grywania bez pychy. Uczą rozumienia i przestrzegania zasad. 
Ważną kwestią jest też umiejętność czytania ze zrozumieniem. 
Gry planszowe uczą bardzo ważnej umiejętności prezentacji i 
komunikacji, kiedy trzeba opowiedzieć i przekonać nowych 
graczy do swojej ulubionej gry lub do wyjaśnienia swojego 
ruchu. To również istotne aby w sposób zaplanowany i cie-
kawy przedstawić reguły gry kiedy reszta graczy chce już za-
czynać. Gry uczą panować nad emocjami swoimi i innych. W 
sposób nieświadomy uczą organizacji. Zarówno podczas przy-
gotowania, czyli właściwego rozłożenia i złożenia gry jak i 
odpowiedniego zarządzania swoimi żetonami i kartami pod-
czas rozgrywki. 

Tematyka dzisiejszych gier planszowych jest bardzo róż-
norodna. Gry dotyczą wielu dziedzin jak nauka, przyroda, ję-
zyk, biologia, historia (IPN w swojej działalności edukacyj-

nej wydaje ich dość sporo). Gry uczą negocjacji, planowania, 
kooperacji, potrafią doskonale symulować zjawiska społecz-
ne. Z obecnych tytułów można wybierać tytuły na długie po-
południa i wieczory. Znane wszystkim gry takie jak Mono-
poly, Chińczyk i Grzybobranie odeszły już do lamusa. Teraz 
gry może mieć tematykę osadzoną w II wojnie światowej, gra-
cze mogą zarządzać restauracją, prowadzić batalię w kosmo-
sie, urządzać swoje mieszkanie, budować królestwa i zamki, 
uczestniczyć w wyścigach wielbłądów lub robić zakupy na 
targowisku w Stambule.

Nasze już dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu cyklicz-
nych spotkań z grami planszowymi, potwierdzają wyżej wy-
mienione zalety spędzania wolnego czasu właśnie grając w 
planszówki. Mamy bardzo wiele pozytywnych opinii zarów-
no ze strony uczestników (dzieci i młodzieży) oraz ich rodzi-
ców z uczestnictwa w naszych spotkaniach. W naszych grach 
bierze udział też już całkiem stała i zgrana ekipa. Możesz do-
łączyć do nas w każdej chwili. Zapraszamy!!! Harmonogram 
naszych cyklicznych spotkań dostępny na Facebooku. Witamy 
każdego gracza bardzo chętnie, wystarczy tylko przyjść i po-
wiedzieć: „Hej, jestem tu nowy i chcę zagrać”.

Fundacja Free Time 

Planszowy renesans
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Niepłodność jest chorobą społeczną i dotyka coraz wię-
cej par. Często problemy z zajściem w ciążę mają 
podłoże w czynnikach natury psychicznej głęboko 

nieświadomych i powodujących blokadę na poziomie fizjolo-
gicznym. Niepłodność przenika na całe życie pary – wpływa 
na stosunek do siebie, do partnera, do seksu i do swojego ciała. 
W około 30 proc. przypadków przyczyna niepłodności pozo-
staje niewyjaśniona, a jej skutki przenikają wszystkie dziedzi-
ny życia. Na podstawie moich doświadczeń w pracy z parami 
mogę ułożyć listę trudności w związku wywołanych niepłod-
nością. Do najczęstszych należy poczucie niskiej wartości, 
a nawet pewnej inności czy niepełnosprawności. 

U osób długo oczekujących dziecka następuje także spadek 
poczucia sprawstwa, kontroli na skutek konieczności całko-
witego zawierzenia lekarzom, aparaturze i lekom. Kobiety 
skarżą się często na utratę kontaktu z własnym ciałem. Nie-
skuteczne leczenie prowadzi do poczucia bezradności i bez-
nadziei. Kolejna miesiączka łączy się czasami z wybuchem 
rozpaczy i rezygnacji, a po kilku przepłakanych dniach zno-
wu przemienia się w nerwowe wyczekiwanie i badanie oznak 
nadchodzącej owulacji. Taka huśtawka nastrojów jest wynisz-
czająca emocjonalnie. Życie traci sens samo w sobie. W chwi-
lach największej potrzeby wsparcia i bliskości innych ludzi 
wiele par leczących niepłodność izoluje się od kontaktów to-
warzyskich. Obawiają się niewygodnych pytań, niezrozumie-
nia i wścibstwa. Szczególnie bolesne są naciski rodziców czy 
teściów, by wreszcie „dali im wnuka”. Wzbudza to poczucie 
winy i prowadzi do różnego rodzaju gier rodzinnych oraz uda-
wania, że „wszystko jest w porządku”. Napięcie udziela się 
obojgu i zaczyna się obwinianie siebie lub partnera, ujawniają 
się różnice w oczekiwaniach i stosunku do leczenia. Mogą się 
także pojawić zaburzenia seksualne, takie jak brak satysfakcji 
z seksu, brak orgazmu czy trudności z erekcją, a seks często 
staje się obowiązkiem. 

Ponieważ to kobiety kontrolują cykl owulacyjny, ich part-
nerzy czują się odrzuceni albo traktowani instrumentalnie, od-
mawiają kochania się na rozkaz. Życie osoby, która wpadła 

w wir walki z niepłodnością, przypomina błędne koło: frustra-
cja i niepowodzenie prowadzą do prób działania, a gdy te koń-
czą się porażką, wzrasta presja, by wreszcie osiągnąć cel . Do 
tego dochodzą negatywne skutki procedury medycznej: czę-
stokroć utrata zaufania do lekarzy, uboczne efekty przyjmo-
wania leków hormonalnych, a także poniesione nakłady finan-
sowe na zabiegi, leki czy podróże. Niepłodność jako choroba 
jest bardzo obciążająca psychicznie oboje partnerów i może 
powodować inne problemy. Kobiety niespokojne o brak dziec-
ka odwracają uwagę od relacji z partnerem i żyją wyłącznie 
myślą o zajściu w ciążę. Mężczyźni czują presję opiekowania 
się nimi, a jednocześnie czują rodzaj odrzucenia. Niepłodność 
często rujnuje samoocenę obojga partnerów. Czują się bezwar-
tościowi, wstydzą się braku dziecka, mają wrażenie, że są gor-
si od osób, które mają dzieci. U kobiet często mogą pojawić 
się objawy depresyjne, brak sensu życia, złość, agresja, a także 
objawy lęku. Mężczyźni często uciekają w pracę zawodową. 
Wszystkie te objawy i zachowania nie pomagają w leczeniu, 
a wręcz je utrudniają. Coraz więcej par pragnących dziecka 
zwraca się o pomoc do psychoterapeuty. Znane jest zjawisko 
blokady psychicznej przeszkadzającej poczęcie dziecka wy-
nikające ze zbytniej koncentracji na problemie. Pomoc psy-
chologiczna osobom borykającym się z niepłodnością może 
umożliwić uwolnienie się od negatywnego sposobu myślenia, 
dostrzec pozytywne wartości w tym, co jest tu i teraz, a nie 
tylko w tym, co będzie. Może pomóc w rozładowaniu napię-
cia i odwróceniu uwagi, znalezieniu sposobów na adaptację do 
sytuacji i lepszego znoszenia samego leczenia, a zlikwidowa-
nie objawów daje większą szansę na pomyślne zakończenie. 
Psychoterapia jest w takich przypadkach pomocna i stosowa-
na równocześnie z dobrą opieką medyczną daje w wielu przy-
padkach oczekiwany efekt w postaci zajścia w ciążę. Niepłod-
ność może stać się lekcją życia, która choć trudna i bolesna 
otwiera nieznane dotąd obszary możliwości tkwiące w ludz-
kiej psychice.

~ Małgorzata Remlein - psycholog 
www.malgorzataremlein.pl

Marzenie o dziecku – psychoterapia pary leczącej niepłodność 

Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy” 
zaprasza młodzież  i dorosłych na zajęcia  z tańca i śpiewu z różnych regionów Polski

Możliwość udziału w wyjazdowych warsztatach oraz prezentowania umiejętności na koncertach i festiwalach w kraju i zagra-
nicą. Próby zespołu odbywają się w świetlicy wiejskiej w Lusowie,ul. Ogrodowa  5, w poniedziałki i czwartki od godz. 19.00. 

Szczegółowe informacje:
Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM”     Kierownik Zespołu:
ul. Poznańska 96, 62-080 Tarnowo Podgórne    Elżbieta Kucharska, tel. kom.  506 219 794
tel. 61 895 92 28

Przyjdź, zobacz, spróbuj, zdecyduj

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

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

Raz Dwa Trzy - koncert
sobota, 16 września godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Brak biletów

Mama, Tata, Teatr i ja: spektakl „Leśna Przygoda” teatru TeatRyle
niedziela, 17 września godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kino Zielone Oko zaprasza: „Frantz”
niedziela, 17 września godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kino Zielone Oko zaprasza: „Bodyguard Zawodowiec”
niedziela, 24 września godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kabaret Hrabi w nowym programie „Cyrkuśniki”
piątek, 29 września godz. 17 i godz. 20, Centrum Kultury Przeźmierowo. Brak biletów

Festiwal Muzyczny dla Dzieci
piątek-niedziela, 29 września - 1 października, Zamek Górków w Szamotułach. Wstęp wolny

Mama, Tata, Teatr i ja - spektakl „Czerwony Kapturek”
niedziela, 1 października godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kino Zielone Oko: szczegóły w TarNowej Kulturze
niedziela, 1 października godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Młodzieżowa Orkiestra Dęta dyr. Paweł Joks, Szymon Melosik - fortepian
niedziela, 1 października godz. 19.30, Kościół w Lusowie. Wstęp wolny

Otwarcie wystawy fotografii prac Katarzyny Kamińskiej
wtorek, 3 października, Galeria w Rotundzie w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

„Nareszcie w Dudapeszcie” - recital Krzysztofa Daukszewicza
piątek, 6 października godz. 19, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 35 zł

„Kontrasty - my” - premiera spektaklu Teatru Tańca Sortownia
sobota, 7 października godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia

Kino Zielone Oko dla dzieci: szczegóły w TarNowej Kulturze
niedziela, 8 października, godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kino Zielone Oko zaprasza: szczegóły w TarNowej Kulturze
niedziela, 8 października godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł
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Dołujące myśli, czyli zniekształ-
cenia poznawcze, to po prostu 
nawykowe błędy w myśleniu, 

których przeważnie sobie w ogóle nie 
uświadamiamy, a które znacząco wpły-
wają na nasz poziom stresu oraz na na-
sze obawy i lęki. Sęk w tym, że nie tylko 
myślisz w ten sposób, ale też WERBA-
LIZUJESZ te myśli, czyli przekładasz 
je na konkretne słowa i zwroty, które sa-
m/-a też słyszysz i jeszcze używasz ich 
w komunikacji z innymi. 

Typowe przykłady to traktowa-
nie wszystkiego, co dzieje się w Twoim 
życiu w kategorii „czarne – białe”, czy-
tanie w myślach innych (oczywiście nie 
próbując ich nawet spytać, czy to, co so-
bie wyobrażasz jest zgodne z prawdą), 
klasyczna selektywna uwaga – dostrzega-
nie tylko tego, co nie wyszło, skupianie 
się na wadach i negatywach, pomijanie 
wszelkich pozytywów lub umniejsza-

nie ich znaczenia (to częste „fabryczne 
ustawienia” wielu Polaków), nadmiernie 
obwinianie siebie i innych, wszelkie im-
peratywy powinnościowe albo wyolbrzy-
mione uogólnienia, np.:

• To, że raz mi „się udało”,  nie ozna-
cza, że potrafię...

• No tak, inni oczywiście świetnie so-
bie radzą, tylko ja jestem beznadziejną 
matką....

• POWINNAM BYŁA to wiedzieć / 
MUSZĘ wiedzieć, jak to zrobić... 

• To przeze mnie, ZAWSZE przyspa-
rzam ci kłopotów…

• Przez ciebie jest ZAWSZE problem, 
gdyby nie ty, to ja byłbym już dzisiaj…. 

• Nie udało się, więc już NIGDY wię-
cej mi się nie uda.

• Tak, bo ze mną NIKT NIGDY nie 
może się dogadać, więc nie ma się co dzi-
wić, że mój szef też ma z tym problem…

Jak  sobie radzić z dołującymi myśla-
mi, które pozbawiają nas energii do dzia-
łania i radości życia?

Za każdym razem, gdy złapiesz się 
na zniekształceniu poznawczym, podej-
mij  kroki:

1. Zrób kreskę w notesie, aby zobaczyć, 
ile razy w ciągu dnia/tygodnia Ci się to 
przydarza. Wtedy lepiej zrozumiesz ska-
lę problemu i dowiesz się, kiedy najczę-

ściej nieświadomie stosujesz typowe dla 
siebie zniekształcenia poznawcze.

2. Wrzucaj złotówkę, dwa, pięć zło-
tych do słoika za każdym razem, gdy zła-
piesz się na dołujących myślach, z prze-
znaczeniem na cel, którego normalnie nie 
chcesz wspierać, np. zakup prezentu dla 
niesympatycznej osoby itp. Rób to kon-
sekwentnie przez 21 kolejnych dni lub 
nawet przez miesiąc. To dość czasu, by 
zacząć zmieniać swoje nawyki myślowe. 
Po zakończeniu eksperymentu przeznacz 
tę kasę na cel charytatywny – w dobrej in-
tencji i z satysfakcją, że coś już ci się uda-
ło załatwić. 

3. Zacznij ćwiczyć mindfulness (uważ-
ność), bo to podejście, wraz z medyta-
cją, tworzy nowe połączenia neuronowe 
w Twoim mózgu. Stosując pozycję życz-
liwego obserwatora wobec własnych my-
śli i emocji możesz najpierw „przyjść do 
siebie”. Z pozycji wewnętrznego spoko-
ju sprawdzisz, co dzieje się wokół Ciebie. 
Wtedy jesteś w stanie dać sobie chwilę na 
podjęcie decyzji, JAK zareagować i czy 
w ogóle reagować w danej trudnej sytu-
acji, ZAMIAST reagować z automatu, 
czego potem możesz żałować.  

~ Katarzyna Weiss
Lektor, coach, trener rozwoju osobistego, 

www.mindfulcultures.pl   
www.lingwest.com 

Jak sobie radzić z dołującymi myślami?

Z pewnością prawidłowa masa ciała jest istotnym czynni-
kiem wpływającym na dobrostanu naszego organizmu. 
Istnieje wiele aplikacji, urządzeń do ważenia masy cia-

ła, które znacznie precyzyjniej określają skład ciała niż tylko 
„czysty” kilogram. I bardzo dobrze! 

W określaniu naszego stanu zdrowia pomocna jest wiedza 
na temat poszczególnych komponentów na-
szego ciała takich jak tkanka tłuszczowa, 
tkanka mięśniowa, nawodnienie ogólne, na-
wodnienie wewnątrz i zewnątrzkomórkowe, 
masa kości i bardzo ważny wskaźnik jakim 
jest tłuszcz trzewny. Ostatni z komponen-
tów mówi nam o stanie otłuszczenia narzą-
dów wewnętrznych. Stanowi on duże ryzy-
ko dla zdrowia, gdyż jest bardzo aktywny 
metabolicznie. Wyzwala toksyczne substan-
cje do układu krwionośnego, wywołuje sta-
ny zapalne i tym samym staje się elemen-
tem wyzwalającym choroby typu cukrzyca 2 
czy choroby krążenia na tle miażdżycowym. 
Monitorując zatem naszą wagę należy zwró-
cić uwagę na fakt, że prawidłowa masa ciała 

w kilogramach nie zawsze oznacza, że komponenty naszego 
ciała mają właściwe proporcje. Osoby z dużą masą ciała mogą 
mieć świetne zbudowaną masę mięśniową i tym samym pra-
widłowe wartości dla masy tłuszczowej. Z drugiej strony mo-
żemy mieć osobę uznawaną za szczupła, z małą masą ciała, 
lecz ze znacznie podwyższonym wskaźnikiem tkanki tłusz-

czowej trzewnej. Należy również zaznaczyć, 
że procentowy udział tkanki tłuszczowej 
w składzie ciała jest wprost proporcjonalny 
do procentowej zawartości wody w naszym 
organizmie. Krótko mówiąc im lepiej jeste-
śmy nawodnieni tym mniejszy procent tkanki 
tłuszczowej i odwrotnie.

Monitoring składu ciała jest bardzo waż-
nym elementem pracy dietetyków i lekarzy 
z Pacjentem. Dla Pacjenta – jasnym obrazem 
stanu zdrowia w zakresie omawianych zagad-
nień i świetnym narzędziem motywacyjnym. 

Meet Me Centrum Doradztwa  
Żywieniowego, Baranowo

www.meetme-poznan.pl

Monitor stanu zdrowia
„WSKAŻ Ryzyko Zdrowotne - OCEN profesjonalnie - REAGUJ profilaktycznie“

Analizator składu ciała MC-780
Pan Jan Nowak
(Mężczyzna 43 Lat)

Pomiary w 2015-09-12 o godz. 08:26

Tryb: NORMALNY
Masa tk. tłuszcz.: 14,7 kg

=20,9 %
Masa tk. beztłuszcz.: 55,7 kg
Wisceralna Tk. tłuszcz.: 8 level
Wiek metaboliczny: 39 Lat

Analiza tk. tłuszczowej [%]

11,0%
7,7kg

22,0%
15,5kg

28,0%
19,7kg

3028262422201816141210
Wartość 20,9%
Zmniejszone
Dobrze
Zwiększone
Otyłość

Wysokość ciała: 172 cm
Masa ciała: 70,4 kg
BMI: 23,8 kg/m2

BMR: 6753 kJ
=1613 kcal

Analiza BMI [kg/m²]

21,0 26,0 31,0

32313029282726252423222120
Wartość 23,8
Niedowaga
Dobry zakres
Nadwaga
Otyłość

Masa mięśni: 52,9 kg
Skeletal Muscle Mass:

30,0 kg
=42,6 %

Masa tkanki kostnej: 2,8 kg
Zawartość wody: 39,1 kg

=55,5 %
Kąt fazowy: 6,6 °
Impendancja: 633 Ohm

Analiza zawartości wody [%]

50,0%
35,2kg

65,0%
45,8kg

66646260585654525048
Wartość 55,5%
Zmniejszone
Dobrze
Zwiększone

ECW: 16,7 kg
ICW: 22,4 kg
ECW/ICW: 0,75

(ECW/TBW) (ICW/TBW)

42,7% 57,3%

Rozkład segmentowy
Masa tk. tłuszcz.

Masa mięśni
Inna masa

Tułów Prawa ręka Lewa ręka Prawa noga Lewa noga Całość
8,8kg 0,7kg 0,7kg 2,3kg 2,2kg 14,7kg

29,6kg 2,9kg 2,9kg 8,8kg 8,7kg 52,9kg
1,4kg 0,2kg 0,2kg 0,5kg 0,5kg 2,8kg

3,5%

74,4%

22,1%

4,5%

76,3%

19,2%5,8%

76,3%

17,9%

4,1%

76,3%

19,6%4,6%

75,9%

19,5%

Rozkład masy w organizmie

4,0%

75,1%

20,9%

Inna masa Masa mięśni
Masa tk. tłuszcz.

2017-09-07 19:26 Monitor stanu zdrowia Wersja 3.2.1 - www.gmon.eu Strona 1 / 2

Czy kilogramy to wszystko?
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~ porady

Suche i spierzchnięte dłonie oraz 
łamliwe paznokcie – to problemy, 
z którymi boryka się wiele kobiet. 

Która z pań nie marzy wtedy, by wybrać 
się z wizytą do kosmetyczki na profe-
sjonalny zabieg pielęgnacyjny? Jednak 
brak czasu, a często również zasobność 
portfela stają na przeszkodzie tym pla-
nom. Oto kilka wypróbowanych spo-
sobów, by niewielkim kosztem zadbać 
o skórę rąk i paznokci oraz cieszyć się 
ich pięknym, zadbanym wyglądem.

Domowy peeling
Aby rozpocząć zabiegi pielęgnacyj-

ne na dłoniach, najpierw należy wyko-
nać dokładny peeling i pozbyć się mar-
twego naskórka. W tym celu zalewamy 
wodą (około 120 ml) dwie łyżki owsian-
ki. Gdy nasiąknie, dodajemy do niej po 
dwie łyżki soku z cytryny i oliwy z oli-
wek. Tak przygotowaną maseczkę pe-
elingującą nakładamy na dłonie i wy-
konujemy masaż przez około 10 minut. 
Potem spłukujemy owsiankę z rąk i na-
kładamy na dłonie krem nawilżający.

Innym, prostszym sposobem na do-
mowy peeling jest wymieszanie połowy 
szklanki cukru z łyżeczką oliwy z oli-
wek oraz pięcioma łyżeczkami soku 
z cytryny. Taką mieszankę również na-

leży przez kilka minut wcierać kolistymi 
ruchami w dłonie, a następnie dokładnie 
je spłukać i nałożyć krem nawilżający.

Odżywcza maseczka
Maseczka idealnie nawilży i odży-

wi spierzchniętą skórę dłoni. Można ją 
przygotować z trzech łyżek podgrza-
nej oliwy i żółtka. Wystarczy jedynie 
połączyć te dwa składniki i maseczka 
jest gotowa do użycia. Nakładamy ją 
na dłonie, następnie zakładamy folio-
we rękawiczki (do kupienia w drogerii) 
i owijamy ciepłym ręcznikiem na około 
15 minut. Dzięki witaminie E zawartej 
w oliwie z oliwek skóra dłoni stanie się 
nawilżona, a witamina A oraz cynk znaj-
dujące się w żółtku jajka będą działały 
regenerująco i odżywczo.

Parafinowy kompres
Parafina jest idealnym ratunkiem dla 

skóry suchej i skłonnej do podrażnień. 
Na szczęście można ją zastosować sa-
modzielnie w domu, gdyż obecnie jest 
do kupienia w prawie każdej droge-
rii. Wystarczy ją rozpuścić (podobnie 
jak rozpuszcza się czekoladę na pole-
wę), umieszczając ją w garnuszku wło-
żonym do kąpieli wodnej. Należy przy 
tym uważać, by się nie poparzyć – ko-
niecznie trzeba sprawdzić jej temperatu-

rę przed zanurzeniem rąk. Nim jednak 
do tego dojdzie, należy nawilżyć dłonie 
odżywczym kremem. Dopiero wtedy 
wkładamy je na moment do ciepłej para-
finy. Mikstura szybko zasycha, tworząc 
jakby woskowe rękawiczki. Następ-
nie na każdą dłoń nakładamy foliowy 
worek i owijamy ręce ciepłym ręczni-
kiem. Po około 20 minutach ściągamy 
zastygniętą parafinę z dłoni i wcieramy 
w nie krem głęboko nawilżający. Efek-
ty widać od razu. Dłonie są gładkie, od-
żywione i delikatne w dotyku. Zabieg 
z użyciem parafiny można wykonywać 
raz w tygodniu.

~ Maja Wachowska make up & styling
www.majawachowska.pl

Domowe sposoby na zadbane dłonie

Biżuteria artystyczna w obiektywie
„Biżuteria artystyczna jest dla mnie formą prze-

strzenną, w której liczy się wszystko: kształt, ko-
lor, faktura, dynamika, a nawet zapach czy smak” 

– opowiada o swoich pracach Katarzyna Kamińska, projek-
tantka biżuterii. Fotografie jej dzieł będzie można podziwiać 
w Galerii w Rotundzie w Tarnowie Podgórnym od 3 paździer-
nika.

Katarzyna Kamińska pochodzi z Poznania, jest absolwent-
ką Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Umiejętności 
Społecznych w tym mieście. W 2009 roku uzyskała dyplom 
magisterski z wyróżnieniem z projektowania biżuterii. Po za-
kończeniu studiów została asystentem prowadzącego tę pra-
cownię profesora Andrzeja Banachowicza i rozpoczęła zajęcia 
ze studentami. Założyła tez firma jubilerską, w której zajmuje 
się projektowaniem i wykonywaniem biżuterii. Jej prace po-
wstają z pasji tworzenia i poszukiwania piękna, a także z mi-
łości do oryginalnych kształtów. Najczęściej są to dzieła prze-
łamujące jubilerskie kanony i zwyczaje, przez co blisko im do 
kameralnej rzeźby.

W Galerii w Rotundzie zobaczymy fotografie kolekcji, któ-
ra inspirowana jest budową drzew. Stąd jej tytuł – „Boskie 
kształty natury”. Do ich wykonania artystka użyła m. in. sre-
bra i kamieni naturalnych.

- Srebro to moja ulubiona oprawa biżuterii. Barwa srebra, 
jego metaliczny, chłodny kolor kojarzy się z wyrafinowaniem i 
elegancją. Piękno i szlachetność materiału z jakiego są wyko-
nane są przedmioty biżuteryjne dodaje im subtelności. A blask 
niepowtarzalnego uroku kamieni naturalnych dodaje moim 
wyrobom barwy oraz oryginalnego charakteru. To właśnie ka-
mienie są eksponowane prawie we wszystkich wyrobach bi-
żuteryjnych. W sposób niebanalny prezentuję ich piękno. Fa-
scynująca jest w nich niezwykła barwa oraz niepowtarzalność 
każdej bryły. Kamienie nie pełnią tu roli wypełnienia, lecz są 
głównymi elementami tworzącymi strukturę tych obiektów. 
Naturalny ich kształt i kolor decyduje o ostatecznej formie bi-
żuterii i tematyce niezwykłych rzeźb – opisuje artystka.

Wszystkie wyroby z kolekcji wykonane są tylko technikami 
ręcznymi, bez używania odlewów. Zapewnia to ich niepowta-
rzalność. Proste, harmonijne kształty urzekają różnorodnością 
form i struktur. Fotograficzne reprodukcje tych dzieł będą mo-
gli zobaczyć wszyscy, którzy odwiedzą Galerię w Rotundzie 
od 3 października. Wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk
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~ biblioteka

INFORMATOR KULTURALNY 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Kulturalne wakacje z książką z BIBLIOTEKI. Urlo-
powo-wakacyjne miesiące się skończyły. Książki, 
w różnej formie, przez całe letnie miesiące krążyły 

między czytelnikami, długo nie zagrzewały miejsca na na-
szych półkach, szczególnie, że wybór nowości był olbrzymi. 
Praktycznie Biblioteka cały czas uzupełniała propozycje 
książkowe i audiobooki o coraz to nowe tytuły, tak dla doro-
słych jak i dla dzieci i młodzieży, które błyskawicznie znikały 
z półek. Co oczywiście cieszyło i cieszy nasze placówki.

Wrzesień zaczęliśmy Akcją „Narodowe Czytanie”. Tra-
dycyjnie przed Biblioteką 2 września, w przygotowanej in-
scenizacji, można było spróbować swoich sił recytatorskich 
i zdolności aktorskich. Odważni mieszkańcy mogli, bez żad-
nych konsekwencji szkolnych, przypomnieć sobie klasykę 
literatury polskiej, ulubioną lub nie lekturę z czasów szkol-
nych. Gratulujemy odważnym, bo do odważnych świat nale-
ży. Już po raz szósty odbyła się ogólnopolska, zainicjowana 
w 2012 roku akcja społeczna, mająca na celu zwrócenie uwagi 
na rolę czytania i książki w całym życiu, jako coś, co powin-
no nam towarzyszyć niezmiennie i jakie lektury powinniśmy 
znać. Pierwsza zainicjowana wspólna lektura do czytania to 
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, w następnym roku dzieła 
Aleksandra Fredry, „Trylogia” Henryka Sienkiewicza, „Lal-
ka” Bolesława Prusa, a w 2016 „Quo Vadis” Henryka Sien-
kiewicza.

W tym roku czytaliśmy „Wesele” Stanisława Wyspiańskie-
go, które konkurowało z takimi tytułami jak „Przedwiośnie” 
Stefana Żeromskiego, „Pamiętniki Soplicy” Henryka Rzewu-

skiego i „Beniowski” Juliusza Słowackiego. Ogólnie w całym 
kraju oddano 37 tys. głosów. Zwyciężyło – z 18 tys. głosów – 
„Wesele” - klasyka naszej literatury. Autor Stanisław Wyspiań-
ski to poeta, dramatopisarz, malarz, jeden z najgenialniejszych 
polskich artystów, zajmował się wieloma dziedzinami sztuk. 
Prapremiera „Wesela” odbyła się 16 marca 1901 r. w Teatrze 
Miejskim w Krakowie. Dramat Stanisława Wyspiańskiego po-
wstał na kanwie autentycznego wydarzenia wesela poety i dra-
maturga Lucjana Rydla z chłopką z podkrakowskich Bronowic 
Jadwigą Mikołajczykówną. Myślę jednak, że wszyscy ogólnie 
znamy lekturę, jak nie książkę, to świetną adaptację w reżyse-
rii Andrzeja Wajdy, ze znakomitymi rolami wybitnych aktorów. 

Cytaty, które na stałe weszły do języka takie jak : „Każden so-
bie rzepkę skrobie” , „A to Polska właśnie”, „Chłop potęgą jest 
i basta” i wiele, wiele innych , które znamy i używamy. Z cie-
kawostek warto wiedzieć także, że w języku polskim ukazało 
się 120 wydań, a dramat przetłumaczono na ponad 10 języków. 
Do Akcji tradycyjnie włączyła się młodzież z Liceum w Tarno-
wie Podgórnym. Fragmenty dramatu czytali wszyscy: i starsi, 
i młodsi, bo przecież bez czytania nie ma edukacji. A to otwie-
ra nas na świat, poszerza horyzonty. Fotorelacja z Narodowego 
Czytania „Wesela „ Stanisława Wyspiańskiego przed BIBLIO-
TEKĄ w Tarnowie Podgórnym i odważni czytelnicy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy codziennie do 
naszych placówek. Duży wybór nowości na wszystkie intere-
sujące tematy. Książki z różnych półek, z różnych działów, li-
teratura lżejsza, relaksująca oraz tematy poważne, eseje, opra-
cowania naukowe, książki obcojęzyczne – jednym słowem 
książki dla wszystkich. Rok szkolny już się zaczął – warto 
zapisać się do Biblioteki. ~ I.B.
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„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych 
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie www.goksezam.pl.

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

Raz Dwa Trzy - koncert
sobota, 16 września godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Brak biletów

Mama, Tata, Teatr i ja: spektakl „Leśna Przygoda” teatru TeatRyle
niedziela, 17 września godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kino Zielone Oko zaprasza: „Frantz”
niedziela, 17 września godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kino Zielone Oko zaprasza: „Bodyguard Zawodowiec”
niedziela, 24 września godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kabaret Hrabi w nowym programie „Cyrkuśniki”
piątek, 29 września godz. 17 i godz. 20, Centrum Kultury Przeźmierowo. Brak biletów

Festiwal Muzyczny dla Dzieci
piątek-niedziela, 29 września - 1 października, Zamek Górków w Szamotułach. Wstęp wolny

Mama, Tata, Teatr i ja - spektakl „Czerwony Kapturek”
niedziela, 1 października godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kino Zielone Oko: szczegóły w TarNowej Kulturze
niedziela, 1 października godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Młodzieżowa Orkiestra Dęta dyr. Paweł Joks, Szymon Melosik - fortepian
niedziela, 1 października godz. 19.30, Kościół w Lusowie. Wstęp wolny

Otwarcie wystawy fotografii prac Katarzyny Kamińskiej
wtorek, 3 października, Galeria w Rotundzie w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

„Nareszcie w Dudapeszcie” - recital Krzysztofa Daukszewicza
piątek, 6 października godz. 19, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 35 zł

„Kontrasty - my” - premiera spektaklu Teatru Tańca Sortownia
sobota, 7 października godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia

Kino Zielone Oko dla dzieci: szczegóły w TarNowej Kulturze
niedziela, 8 października, godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kino Zielone Oko zaprasza: szczegóły w TarNowej Kulturze
niedziela, 8 października godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Afisz
~ gok



36    | sąsiadka~czytaj | wrzesień 2017

~ gok

Leśna Przygoda i Czerwony Kapturek

W popularnym cyklu „Mama, tata, teatr i ja” wkrót-
ce kolejne ciekawe spektakle dla dzieci i ich rodzi-
ców. We wrześniu teatr TeatRyle przedstawi pre-

mierowy spektakl „Leśna przygoda”, a w październiku swoją 
wersję bajki o Czerwonym Kapturku zaprezentuje bułgarski 
teatr Theatre 199 „Valentin Stoychev”.

„Leśna przygoda” to najnowszy spektakl Teatru TeatRyle, 
prowadzonego przez Mariolę i Marcina Ryl-Krystianowskich. 
Oboje są absolwentami Wydziału Sztuki Lalkarskiej PWST 
w Białymstoku. Teatralną działalność rozpoczęli w 1995 roku 

i jak sami mówią, tworzą spektakle dla dzieci w wieku od 3 
do 103 lat. Najmłodsi mieszkańcy gminy mogli niedawno zo-
baczyć spektakl TeatRyli „Pyza na polskich dróżkach”. Spek-
takl „Leśna Przygoda” może okazać się idealną propozycją 
na nadchodzącą jesień. Historia głównego bohatera – Misia – 
przestrzega bowiem młodych widzów przed zbieraniem w le-
sie nieznanych grzybów i roślin. Na najnowsze przedstawienie 
zapraszamy w niedzielę, 17 września o godz. 12.30 do Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym.

A już 1 października kolejny spektakl w cyklu „Mama, tata 
teatr i ja”. Tym razem do Tarnowa Podgórnego zawita teatr 
z Bułgarii. Theatre 199 „Valentin Stoychev” przedstawi au-
torską wersję napisanej przez Charlesa Perraulta bajki o Czer-
wonym Kapturku. Przeznaczony dla dzieci w wieku od 4 lat 
spektakl skupiony jest na relacji pomiędzy dorosłymi i dzieć-
mi. Utrzymany jest w klasycznym stylu teatru lalkowego i te-
atru cieni, a do tego zmienia znaną wszystkim historię w wy-
pełnioną dreszczykiem komedię z nieoczekiwanym finałem. 

Bilety na każdy ze spektakli kosztują 10 zł (dzieci) i 1 zł 
(opiekunowie) i dostępne są w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym (od poniedziałku do piątku w godz. 15-20) i na 
godzinę przed przedstawieniami, w siedzibie GOK „SEZAM” 
(od poniedziałku do piątku w godz. 9-15) oraz w Centrum 
Kultury Przeźmierowo (od wtorku do piątku w godz. 16-20). 
Sprzedaż online prowadzi serwis Bilety24.pl.

~ Jarek Krawczyk

Dudapeszt w Przeźmierowie
Najnowszy „List Ignacego do Hrabiego”, „Ballada 

o wyklętych kredkach”, czy „Ballada o Rysiu Petru” 
to tylko niektóre punkty najnowszego, autorskiego 

programu Krzysztofa Daukszewicza. Trwający ponad półto-
rej godziny, aktualizowany na bieżąco satyryczny spektakl za-
tytułowany „Nareszcie w Dudapeszcie” zobaczymy w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym w piątek, 6 października 
o godz. 19.

Krzysztof Daukszewicz jest jedną z najbardziej wszech-
stronnych postaci polskiego życia publicznego. Pisze książki, 
felietony, teksty, regularnie widujemy go w telewizji, a do tego 
komponuje, gra na gitarze i śpiewa. Jego znakiem rozpoznaw-
czym, w każdej z tych działalności, jest inteligentny humor. 

Artysta urodził się 1947 roku Wichrowie koło Olszty-
na. Studiował na tamtejszej Wyższej Szkole Pedagogicznej, 
a działalność estradową rozpoczął w połowie lat siedemdzie-
siątych. W 1976 roku otrzymał drugą nagrodę na I Biesiadzie 
Humoru i Satyry w Lidzbarku Warmińskim za swój autorski 
program „Dookoła Wojtek”. Rok później przypadły mu Złote 
Rogi Kozicy na przeglądzie kabaretów w Zakopanem. Wkrót-
ce przeprowadził się do Warszawy, gdzie zaczął występować 
w Kabarecie Na Pięterku. W latach 1979-84 był kierownikiem 
literackim Teatru na Targówku, w którym wystawiono jego 
satyryczny program „Dziury na drodze” i musical dla dzie-
ci „Dzieci taty Zeusa”. Wraz z Januszem Gajosem w latach 
1983-86 tworzył kabaret „Hotel Nitz”. Następnie aż do 1990 
roku występował w kabarecie „Pod Egidą”. Oprócz regular-

nych występów w całym kraju, prowadzi stałą rubrykę w ty-
godniku „Przegląd”, od 12 lat jest też stałym gościem progra-
mu „Szkło kontaktowe” w TVN24. Wydał kilkanaście książek.

W programie, który premierę miał w warszawskim Te-
atrze Kamienica, autorowi towarzyszy pianista Mieczysław 
Grochowski. Bilety w cenie 35 zł można kupować w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do piątku 
w godz. 15-20), w siedzibie GOK „SEZAM” (od poniedziałku 
do piątku w godz. 9-15) i w Centrum Kultury Przeźmierowo 
(od wtorku do piątku w godz. 16-20). Sprzedaż online prowa-
dzi serwis Bilety24.pl.

~ Jarek Krawczyk
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Huczne obchody święta muzyki
Międzynarodowy Dzień Muzy-

ki w naszej gminie zapowia-
da się niezwykle ciekawie. 1 

października, wyjątkowo o godz. 19.30 
w cyklu „Lusowskie Spotkania Muzycz-
ne” odbędzie się galowy koncert, pod-
czas którego usłyszymy m. in. słynny 
„Koncert warszawski” Richarda Addin-
sella w wykonaniu Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne 
pod dyrekcją Pawła Joksa. Jako solista 
na fortepianie zagra Szymon Melosik.

„Koncert warszawski” (oryg. „War-
saw Concerto”) został skomponowany 
w 1941 roku na fortepian i orkiestrę do 
filmu „Niebezpieczne światło księży-
ca”. Jego kompozytor zawarł w nim licz-
ne motywy oparte na muzyce Fryderyka 
Chopina. O popularności utworu świad-
czy fakt, że od jego premiery w 1941 roku 
do kwietnia 1944 roku w samej Wielkiej 
Brytanii sprzedano ponad 800 000 eg-
zemplarzy nut i płyt z jego zapisem. Ri-
chard Addinsell zaś został w 1944 roku 
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi 
przez premiera Stanisława Mikołajczy-
ka. Choć film wydaje się dziś nieco zapo-
mniany, utwór przetrwał i cieszy się nie-
słabnącą popularnością.

Koncert w Lusowie to kolejne ambitne 
zadanie stojące przed Młodzieżową Or-
kiestrą Dętą Gminy Tarnowo Podgórne. 
Prowadzona w GOK „SEZAM” przez 
Pawła Joksa grupa doskonale radzi so-

bie w klasycznym repertuarze, co udo-
wadniała wielokrotnie, m. in. podczas 
Koncertów Noworocznych. Swoją kla-
sę potwierdza nie tylko na terenie naszej 
gminy, ale i podczas występów w kraju 
i za granicą, gdzie regularnie zdobywa 
prestiżowe wyróżnienia. Dyrektor GOK 
„SEZAM” Szymon Melosik właśnie 
odebrał w jej imieniu I nagrodę, którą ze-
spół zdobył na międzynarodowym festi-
walu Balkan Folk Fest w Bułgarii, gdzie 
wystąpiło 200 zespołów z całej Europy.

Szymon Melosik, który zasiądzie 
przy fortepianie jest pianistą i dyrygen-
tem, absolwentem Państwowej Wyższej 
Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana 
Paderewskiego. Przez wiele lat związa-
ny był z P. A. A. „Pagart”, Estradą Po-

znańską i Teatrem Nowym w Pozna-
niu. W latach 90. podjął współpracę ze 
„Sceną na Piętrze”, gdzie był kierow-
nikiem muzycznym cyklu „Ring z…” 
oraz z wieloma teatrami z całego kra-
ju. W 1986 roku założył i przez wiele 
lat był dyrygentem chóru „Pallotti”. Od 
1996 roku prowadził też orkiestrę kame-
ralną „In Commendam”, z którą doko-
nał nagrań radiowych, m. in. światowej 
premiery „Kantaty di barocco” Marka 
Jasińskiego. Jako pianista współpraco-
wał z czołówką polskich artystów. 

Na wspólny koncert Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Pod-
górnego i Szymona Melosika zaprasza-
my do kościoła w Lusowie 1 paździer-
nika. Wstęp wolny. ~ Jarek Krawczyk

Ulubiony Młynarski Piotra Machalicy

Muzyka, elementy teatru i doskonałe teksty. Tego 
wszystkiego spodziewać się możemy w sobotę, 
28 października o godz. 18 w Centrum Kultury 

Przeźmierowo. Zobaczymy wówczas recital Piotra Machali-
cy „Mój ulubiony Młynarski”. Będzie on hołdem złożonym 
Mistrzowi przez Piotra Machalicę, który „Jego piosenki śpie-
wa od zawsze”. Nigdy dotąd nie wykonywał jednak programu, 
który w całości składa się z utworów (piosenek, ale i poezji) 
Wojciecha Młynarskiego. 

„Mój ulubiony Młynarski” to koncert na głos, dwie gita-
ry, trąbkę, instrumenty perkusyjne i akordeon. Piotrowi Ma-
chalicy towarzyszą instrumentaliści: Krzysztof Niedźwiecki, 
Michał Walczak i Paweł Surman. Wśród niezapomnianych 
utworów Mistrza włączonych do programu są m. in. „Jeszcze 
w zielone gramy”, „Tango desperado”, „Nie ma jak u mamy”, 
„Bynajmniej”, „Najpiękniejszy list miłosny”, „Idź swoją dro-
gą” i „Blue Tango”. 

Premiera tego recitalu miała miejsce w warszawskim Och 
Teatrze w maju bieżącego roku. Bilety na ten wyjątkowy kon-

cert do nabycia są w cenie 50 zł w Centrum Kultury Prze-
źmierowo (od wtorku do piątku w godz. 16-20), w siedzibie 
GOK „SEZAM” (od poniedziałku do piątku w godz. 9-15) 
i w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku 
do piątku w godz. 15-20). Sprzedaż internetową prowadzi ser-
wis Bilety24.pl.  ~ Jarek Krawczyk
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Prapremiera Teatru Muzycznego w Przeźmierowie!

Choć artyści poznańskiego Teatru Mu-
zycznego wielokrotnie byli widywani 
i oklaskiwani podczas imprez Gminne-

go Ośrodka Kultury „SEZAM”, nigdy jeszcze 
nie wybrali gminy Tarnowo Podgórne na miej-
sce prapremiery swojego spektaklu. A właśnie na 
deskach Centrum Kultury Przeźmierowo po raz 
pierwszy będzie można zobaczyć najnowszy ko-
mediowy spektakl teatru, zatytułowany „neSTO-
RY”.

Anna Bajerska-Witczak, Karolina Garlińska-Ferenc, Marze-
na Małkowicz, Włodzimierz Kalemba, Marlena Łaszewicz, 
Maciej Ogórkiewicz, Wiesław Paprzycki, Jarosław Patycki, 
Arnold Pujsza, Jacek Ryś i Adam Silecki – wszystkich tych 
artystów zobaczymy w przedstawieniu „neSTORY”. Spektakl 
z elementami muzycznymi zainspirowany jest „Ptakami” Ary-
stofanesa. Jego opowieść przedstawia obywateli Aten, którzy 
w sprzeciwie wobec panującej sytuacji zakładają własne pań-
stwo i ustanawiają nowy porządek w ptasim raju.

W spektaklu „neSTORY” historia rozgrywa się wśród... doj-
rzałych artystów w Polsce. W odpowiedzi na brak ról w te-

atrach, postanawiają oni w nowy sposób wyko-
rzystać swoje klasyczne wykształcenie, talenty 
i energię życiową. Po wielu perypetiach zatrudniają 
się w nowoczesnej firmie oferującej ludziom biz-
nesu lekcje ze sztuki autoprezentacji i skutecznych 
przemówień. Tym sposobem wchodzą w nieoczeki-
wane role zawodowe związane z mentoringiem – 
metodą doradztwa opartego na relacji mistrz-uczeń. 
I tak jak w dziele Arystofanesa, tak również w ko-

medii „neSTORY” z jednej strony odnajdziemy wiele zabaw-
nych aluzji dotyczących gasnącej epoki, a z drugiej – podzi-
wiamy niegasnący wigor bohaterów sztuki.

Najnowszą komedię Marka Chojnackiego zobaczymy 
w niedzielę, 15 października o godz. 17 w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo. Bilety kosztują 39 zł, a kupować je 
można w miejscu imprezy (od wtorku do piątku w godz. 16-
20), w siedzibie GOK „SEZAM” (od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-15) i w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od 
poniedziałku do piątku w godz. 15-20). Sprzedaż internetową 
prowadzi serwis Bilety24.pl.

~ Jarek Krawczyk

Bułgarski chór  
z Berlina
Ostatniego dnia września usłyszymy w Centrum Kultu-

ry Przeźmierowo śpiew cerkiewny w wykonaniu dzia-
łającego w stolicy Niemiec bułgarskiego chóru Bulga-

rischen Orthodoxer Chor Berlin. 
Założycielką i dyrygentką chóru jest Boryana Cerreti-Ve-

lichkova, absolwentka Akademii Muzycznej w Płowdiw. 
Ukończyła ona klasy dyrygentury chóralnej, fortepianu i śpie-
wu. Oprócz Bułgarskiego Chóru Prawosławnego, prowadzi 
też w stolicy Niemiec Music Agency Voices i żeński Bulga-
rian Vocies Berlin. Jako pedagog pracuje z dziećmi i młodzie-
żą w sferze śpiewu, dyrygentury chóralnej i fortepianu. Ponad-
to uczy bułgarskiej muzyki ludowej.

Zespół, któremu przewodzi poszczycić się może całkiem 
długą już historią. Założony został w 2004 roku i połączył 
śpiewaków z różnych środowisk, których wspólną pasją i mi-
łością jest muzyka cerkiewna. Zespół bierze udział w między-
narodowych festiwalach i konkursach w Niemczech i wielu 
krajach Europy. Chór odwiedził m. in. Węgry, Finlandię,  Buł-
garię i Polskę. Wśród ważniejszych nagród w dorobku Bul-
garischen Orthodoxer Chor Berlin jest I miejsce na XXVIII 
Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 
2009” w Białymstoku. 

Na ten interesujący występ zapraszamy do Centrum Kul-
tury Przeźmierowo w sobotę, 30 września o godz. 18. Wstęp 
wolny.

~ Jarek Krawczyk
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Premiera nowego spektaklu Sortowni
Od lat umiejętnie łączą nowoczesne formy taneczne z ele-

mentami multimedialnymi i teatrem o głębokim przesłaniu. 
Członkowie działającego w GOK „SEZAM” Teatru Tańca 
Sortownia kończą już przygotowania do najnowszego spek-
taklu, zatytułowanego „Kontrasty – My”. Jego premiera od-
będzie się w Centrum Kultury Przeźmierowo w sobotę, 7 
października o godz. 18. 

-  Dziś wszystko staje się show businessem. W każdej dzie-
dzinie życia wszystko jest oferowane na sprzedaż, w pięknym 
„opakowaniu”. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że 
coraz częściej, manipulując naszą świadomością, wciska nam 
się buble, które nie są nam do niczego potrzebne. Nie inaczej 
ma się to w szeroko rozumianej kulturze, która oferuje nam 
przez media, również te społecznościowe, tylko trudną do stra-
wienia papkę. I właśnie tego dotyka ten spektakl, zachęcając 
również do tego, byśmy odrzucili czysto komercyjne podejście 

do świata, robiąc coś po swojemu. Bez blichtru i sztucznego 
„wow”. – zapowiada grupa.

Spektakl w reżyserii Piotra Bańkowskiego będzie kolejnym 
programem tego niezwykle aktywnego teatru. Występował on 
nie tylko w gminie Tarnowo Podgórne, ale także w Teatrze 
Wielkim i Auli Nova w Poznaniu, w Wodzisławiu Śląskim 
oraz dwukrotnie – jako jedyny teatr nieprofesjonalny u boku 
grup z całego świata – na prestiżowym Festiwalu Tańca Kiel-
ce.

Bezpłatne zaproszenia na najnowszy spektakl Sortow-
ni można odbierać od poniedziałku, 18 września w siedzibie 
GOK „SEZAM” (od poniedziałku do piątku w godz. 9-15), 
w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do 
piątku w godz. 15-20) oraz w Centrum Kultury Przeźmierowo 
(od wtorku do piątku w godz. 16-20).

~ Jarek Krawczyk

Festiwal jakiego nie było
Tytuł tego artykułu, choć może wyglądać na przewrot-

ny, jest jak najbardziej prawdziwy. Każda bowiem od-
słona Festiwalu Muzycznego dla Dzieci im. Tadeusza 

Osyry jest niepowtarzalnym świętem muzyki, tańca i wesołej 
zabawy. 

W tym roku Festiwal odbędzie się od 29 września do 1 paź-
dziernika w gościnnych murach Muzeum-Zamku Górków 
w Szamotułach. Oprócz Muzeum organizatorami tego przed-
sięwzięcia są Towarzystwo Użytkowników Obiektów Zabyt-
kowych, Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty „PUER 
DOCILIS” i GOK „SEZAM” w Tarnowie Podgórnym. 

W Festiwalu wezmą udział uczniowie szkół muzycznych 
I stopnia Regionu Wielkopolskiego. Zagrają solo i w zespo-
łach - na różnych instrumentach (fortepianie, skrzypcach, wio-
lonczeli, gitarze, flecie, trąbce, klarnecie, harfie, akordeonie). 
Na 3 festiwalowe dni sala gobelinowa Zamku zamieni się 
w salę koncertową. Wstęp na koncerty jest wolny. Zapraszamy 
więc serdecznie wszystkich miłośników muzyki i słowa, po-
nieważ każdy z koncertów stanowić będzie barwną muzyczną 
opowieść, którą poza młodymi muzykami tworzyć będzie pre-
legent. Do tematyki koncertów nawiążą warsztaty plastyczne, 
które poprowadzi Małgorzata Rynarzewska. Będzie też czas 
na wspólne muzyczne zabawy uczestników i gości Festiwalu – 
w parku lub (w razie niepogody) w zamkowych salach. 

Na szczególną uwagę i zarezerwowanie czasu ze strony sze-
rokiej publiczności zasługuje dzień finałowy Festiwalu, przy-
padający na 1 października. Jest to data wyjątkowego święta 
– Międzynarodowego Dnia Muzyki. W tym dniu Zamek we 
władanie obejmie muzyka ludowa. Pan Jan Prządka poprowa-
dzi naukę gry melodii ludowych – wspólną dla wszystkich, 
potrafiących grać na jakimkolwiek instrumencie, także dla 
publiczności! (dlatego prosimy koniecznie zabrać tego dnia 
ze sobą instrument). Jeśli ktoś woli inny rodzaj aktywności, 
zapraszamy do nauki tańców ludowych i piosenek naszego 
regionu. Wszystko to pod okiem Agnieszki Dolaty – chore-
ografa i instruktora Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ludo-
wego Modraki, działającego w GOK „SEZAM”. Zespół ten 

fachowo pomoże w opanowaniu tańców i zabaw tanecznych. 
Poprowadzi też barwny korowód wokół Zamku i wystąpi na 
zakończenie Festiwalu. Całość rozpocznie się o godz. 10.00, 
a finałowy koncert organizatorzy przewidują na godz. 13.30. 

Do zobaczenia na jesiennej odsłonie XXII Festiwalu Mu-
zycznego dla Dzieci im. Tadeusz Osyry. Kolejna, XXIII edy-
cja imprezy odbędzie się w przyszłym roku w nowym miejscu 
– w Pałacu w Jankowicach.

~ Organizatorzy
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Szkoła Podstawowa w Lusowie

Rozwijamy się i idziemy po nową wiedzę

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Tymczasem w Przeźmierowie...

~ edukacja

Takie słowa były hasłem inau-
guracji nowego roku szkolnego 
2017/2018 w Szkole Podstawo-

wej im. gen. Józefa Dowbora Muśnic-
kiego w Lusowie. Tradycyjnie pierw-
sze powakacyjne spotkanie ze szkołą 
poprzedziła o godzinie 9.00 msza św. 
w kościele wraz z poświęceniem torni-
strów „pierwszaków”. 

O 10.00 w szkolnej sali gimnastycz-
nej miało miejsce oficjalne rozpoczę-
cie nowego roku szkolnego z udziałem 
uczniów klas 1-3, dzieci z oddziałów 
przedszkolnych, zaproszonych gości, 
rodziców i pracowników szkoły. W trak-
cie tej inauguracji odśpiewaliśmy hym-
ny, zarówno państwowy, jak i szkolny. 
Głównym punktem uroczystości była 

ceremonia ślubowania i pasowania na 
pierwszoklasistę. Pasowania dokona-
ła Dyrektor Aleksandra Kolendo za po-
mocą ogromnego, czerwonego ołówka. 
Nowo przyjętych do naszej szkolnej 
społeczności uczniów klas pierw-
szych, nagrodzono gromkimi brawami. 
Uczniowie klas 4 – 7 spotkali się w sa-
lach ze swoimi wychowawcami. 

Z okazji nowego roku szkolnego życzy-
my wszystkim uczniom, by zdobywanie 
wiedzy było fascynującą przygodą, odkry-
waniem nauki i jej praw, odnajdywaniem 
siebie, rozwojem własnych uzdolnień i za-
interesowań, a hasło inauguracyjne towa-
rzyszyło nam każdego dnia.

W imieniu dyrekcji i nauczycieli
~ wychowawcy klas I

Wakacje dobiegły końca, czas wrócić do obowiąz-
ków szkolnych. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. A. Fiedlera w Przeźmierowie rozpoczną naukę 

w odnowionej szkole. Na świeżo wyremontowanym korytarzu 
szkolnym dzieci z radością będą oczekiwać na lekcje. Nowy, 
przyjazny wygląd zyskała świetlica „Hałasówka” – ulubione 
miejsce zabaw, wypoczynku i nauki. Powstał  również gabinet 
chemiczno-fizyczny, w którym uczniowie będą mogli poczuć 
się jak Albert Einstein czy Maria Skłodowska-Curie.

Od lat dzieci  borykają się z problemem, jakim są ciężkie 
tornistry. Plecaki przepełnione  podręcznikami, zeszytami do 
ćwiczeń oraz przyborami szkolnymi można będzie zostawić 
w cieszących oko solidnych metalowych szafkach.  

Na dziedzińcu wewnętrznym trwa nadal budowa miasteczka 
ruchu drogowego. Pojawią się jezdnie i skrzyżowania okręż-
ne dla ruchu rowerowego, znaki drogowe. A wszystko dla  
bezpiecznego szkolenia małoletnich kandydatów na posiada-
czy karty rowerowej.

Szkoła w Przeźmierowie od wielu lat kieruje w stronę swo-
ich podopiecznych bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Warto 
wspomnieć, że nasza podstawówka przystąpiła do programu 
„Edukacja przez szachy w szkole”. Dbając o rozwój ucznia, 
w myśl zasady: „Zagraj w szachy przeciwko komputerowi”, 
zachęcamy do poznawania tajników tej strategicznej gry plan-
szowej (dzieci w klasach I rozpoczną naukę gry w szachy, star-
sze dzieci w ramach koła zainteresowań).

W klasach IV rozpoczynamy naukę języka niemieckiego. 
Miłośników hiszpańskiego zapraszamy do udziału w zaję-
ciach koła. W dalszym ciągu odbywać się będzie nauka pływa-
nia w ramach wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych. 
Warto zapoznać się też z propozycją kół zainteresowań – dla 
każdego coś miłego, wartościowego, pouczającego.

Dzieciom, które muszą pozostać dłużej w szkole, oferujemy 
zajęcia w świetlicy (osobna świetlica dla dzieci klas I i II). Za-
pewniamy profesjonalną opiekę, służymy pomocą w odrabianiu 
zadań domowych i rozwijaniu zainteresowań. W razie kłopo-
tów nad uczniami będzie czuwać zespół profesjonalistów: psy-
cholog, pedagog, logopedzi, terapeuci. Dla tych, którzy osiągają 
wysokie wyniki w nauce, swoje podwoje otwiera ponownie „ 
Akademia Wiedzy i Umiejętności Wszelakich”, a dla programi-
stów przewidziano spotkania  w ramach  zajęć „Mistrzowie ko-
dowania”. Ból zęba nadal można zgłosić w działającym w szko-
le gabinecie stomatologicznym, a ból brzucha (i nie tylko) pani 
higienistce. Oczywiście – wszelkie inwestycje, liczne zajęcia 
dodatkowe i koła zainteresowań nie byłyby możliwe bez potęż-
nego wsparcia Gminy, za co serdecznie dziękujemy.

Na progu nowego roku szkolnego życzymy wszystkim, aby 
każdy spędzony z nami w tym roku szkolnym dzień był jak wiel-
ka, niezwykła wyprawa w nieznane, aby zdobywanie wiedzy 
i umiejętności, wszelkie spotkania odbywały się w atmosferze 
przyjaźni i wzajemnego szacunku. ~ Aleksandra Filipek
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WZP.6721.18.2014
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w Rumianku, w rejonie 
ulic: Nowej, Parkowej i Szkolnej - część „C” (obejmująca teren 
przy ul. Parkowej i Szkolnej)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednoli-
ty: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) 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 2017 
r. poz.1405) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ru-
mianku, w rejonie ulic: Nowej, Parkowej i Szkolnej - część „C” wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 5 października 
2017 r. do 3 listopada 2017 r. w godzinach pracy urzędu, ul. Poznań-
ska 115 - budynek A, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego odbędzie się 16 października 2017 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.16.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi 
należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i na-
zwiska / nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - budynek A, pokój 13 - oraz skła-
dać uwagi do wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępowa-
nia w tej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 23 listopada 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.15.2014
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tar-
nowie Podgórnym - część II (w rejonie ul. aleja Solidarności oraz 
ul. Rolnej)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednoli-
ty: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) 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 2017 
r. poz. 1405) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Tarnowie Podgórnym - część II wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 26 września 2017 r. do 24 
października 2017 r. w godzinach pracy urzędu, ul. Poznańska 115 - 
budynek A, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
zmiany planu miejscowego odbędzie się 9 października 2017 r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.16.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi 
należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i na-
zwiska / nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - budynek A, pokój 13 - oraz skła-
dać uwagi do wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępowa-
nia w tej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 10 listopada 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.11.2016    
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie 
w rejonie ulic Szamotulskiej i Białej - dla działki nr 311/2.

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 2017 r. poz. 1073) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Barano-
wie w rejonie ulic Szamotulskiej i Białej - dla działki nr 311/2  wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 września 
2017 r. do 24 października 2017 r., ul. Poznańska 115, w godzinach 
pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 2 października 2017 r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.14:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wy-
mienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy skła-
dać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2017 r. Organem 
właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.10.2016    
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie 
przy ul. Batorowskiej.

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 2017 r. poz. 1073) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogoto-
wie przy ul. Batorowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko w dniach od 26 września 2017 r. do 24 października 2017 r., ul. 
Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.14:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 li-
stopada 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Rok szkolny rozpoczęty

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Obóz Erasmusa w Turcji

4 września 2017 – początek roku szkolnego, to pierwszy 
dzień, od którego możemy datować start reformy oświa-
ty w naszym kraju. Zmiany w naszej szkole – dotych-

czasowym Gimnazjum im. Integracji Europejskiej w Tarnowie 
Podgórnym rozpoczęły się już wiosną, kiedy ruszyły przygo-
towania do zaadaptowania szkoły na potrzeby zerówek i klas 
pierwszych. Do pracy zostało przyjętych wiele nowych osób – 
kadra pedagogiczna, woźna, konserwator i sekretarka. 

Remonty sal, adaptacja tzw. małej auli na potrzeby świetlicy, 
budowa placu zabaw oraz przebudowa toalet trwały całe waka-
cje. W międzyczasie przyjeżdżały zamówione wcześniej meble 
i sprzęty. Obsługa naszej szkoły miała pełne ręce roboty. 

Dla najmłodszych przygotowano całe skrzydło budynku 
wraz z osobnym wejściem. Na uczniów klas O i I czekają czte-

ry piękne, wyposażone w nowe mebelki i tablice interaktywne 
sale, toalety, plac zabaw oraz osobna świetlica. 

Pracownie, które znajdowały się w salach na parterze (geo-
graficzna, historyczna, chemiczna i religii) zostały przeniesio-
ne na piętro.

Pod koniec sierpnia ok. 10-osobowy zespół nauczycieli pod 
kierunkiem niżej podpisanej zajął się opracowywaniem pod-
ręczników dla uczniów. Książki należało wypakować, spraw-
dzić pod kątem ilościowym i zgodności z zamówieniem oraz 
ostemplować i nadać im numery zgodnie z księgą inwentarzo-
wą. W tym roku nowe podręczniki i ćwiczenia z dotacji celo-
wej finansowanej przez rząd otrzymali uczniowie klas I i VII 
szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum. Razem ok. 4500 
egz. nowych książek! 

Uczniowie klas II gimnazjum (135 osób) będą mieli wy-
pożyczone książki, z których w ubiegłym roku szkolnym ko-
rzystali ich starsi koledzy. Tak więc przez bibliotekę szkolną 
przejdzie ok. 450 zestawów podręczników i ćwiczeń – a każdy 
liczy po ok. 15 egz.

Całość prac logistycznie koordynowała dyrekcja szkoły. 
4 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku 

szkolnego w naszej szkole. Dla małych dzieci uroczystość 
miała miejsce o godz. 8.15, a dla starszych o godz. 10.15. Po-
między uroczystościami w szkole o 9.00 w kościele parafial-
nym odbyła się msza św. Stare za nami – nowe przed nami. Jak 
będzie? Postaramy się, żeby wszyscy czuli się w naszej szkole 
jak najlepiej.

~ Jolanta Siwczak

W sierpniu reprezentanci uczniów ze szkół partner-
skich wraz z opiekunami, w tym nasi gimnazjali-
ści, uczestniczyli w obozie przyrodników w Turcji. 

To już trzecie spotkanie w projekcie „Fun face of Science and 
Maths with Games”. 

Tematem przewodnim na wyjeździe były nauki przyrodni-
cze i robotyka. Uczniowie brali udział w zajęciach z robotyki, 
eksperymentach w Centrum Nauki oraz prezentacjach w Pla- netarium  w Elazig. Przeprowadzali doświadczenia  na zaję-

ciach w czasie pobytu nad jeziorem Hazar. Odbyli też wspa-
niałą lekcję geografii w bajkowej krainie Kapadocji. 

Wizyta stała wyjątkową okazją do poznania kraju  odmien-
nego krajobrazowo, gospodarczo,  kulturowo i religijnie. Du-
żym przeżyciem okazało się zwiedzanie historycznego me-
czetu oraz fortecy bizantyjskiej w Harput. W Turcji, słynącej 
z pięknej ceramiki nie mogło zabraknąć warsztatów szkol-
nych, na których uczniowie i nauczyciele wykonali dla siebie 
pamiątki. W Avanos, mieście garncarzy, wszyscy  nacieszyli 
oko niezliczoną ilością przepięknych wyrobów i poznali arka-
na tego rzemiosła. 

Turecka przygoda skończyła się szybko, jednak pozostanie 
długo w pamięci uczestników. Nasi uczniowie nie chcieli wra-
cać do domu. Zatem, pełen sukces. ~ Elżbieta Kubiak
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Sierpniową rywalizację kolarze KK Tarnovia rozpoczę-
li w pierwszą niedzielę miesiąca. Wówczas w centrum 
Warszawy odbył się VIII Memoriał Stanisława Króla-

ka, będący jednocześnie finałem kolarskich Mistrzostw Polski 
w kryterium ulicznym. W kat. orlik trzecie miejsce zajął To-
biasz Pawlak oraz piętnaste w kat. open. Jego klubowy kolega 
Mikołaj Sójka rywalizację w kat. orlik zakończył na jedena-
stym miejscu, a open na trzydziestym szóstym. 

Miejsce na podium zajęli również młodzicy, którzy 20 sierp-
nia wzięli udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach tej 
kategorii. KK Tarnovia na wrocławskim torze reprezentowa-
li Piotr Matuszak, Bartosz Kempiak, Kevin Kabaciński i Jan 
Piechowiak. W wyścigu punktowym Piotr Matuszak był trze-
ci, a Bartosz Kempiak z taką samą liczbą punktów czwarty. 
W sprincie najlepiej poradził sobie Bartosz Kempiak, który 
zajął dziewiąte miejsce. W wyścigu drużynowym na 2 km 
podopieczni trenera Konrada Olejniczaka zajęli czwarte miej-
sce. Miejsca na podium nie mogło zabraknąć dla Julity Jago-

Okres startowy dla młodych tria-
thlonistów dobiegł już do koń-
ca. W tym czasie nasi zawodni-

cy startowali w zawodach w całej Polsce. 
Najmłodsi zawodnicy w kategoriach dzie-
cięcych startowali w okolicznych triath-
lonach i aquathlonach m.in. w Lusowie, 
Środzie Wielkopolskiej, Obornikach, ale 
także w Gdyni, w których praktycznie za-
wsze stawali na podium, lub tuż za nim. 

Zawodnicy z kat. młodzik i junior młod-
szy startowali w zawodach takiej rangi 
jak Puchar Polski i Mistrzostwa Polski. 
W tym roku zawodniczki i zawodnicy po-
znali smak rywalizacji z najlepszymi spor-
towcami w Polsce i pokazywaliśmy się 
naprawdę z dobrej strony. Zawody odby-
wały się w takich miastach jak Augustów, 
Blachownia, Gdynia, Kozienice. Najważ-
niejsze, czyli Mistrzostwa Polski Młodzi-
ków w aquathlonie odbyły się 4 sierpnia 
w Gdyni, oraz 12 sierpnia w Kozienicach 
Mistrzostwa Polski Młodzików i Ogólno-
polska Olimpiada Młodzieży (Mistrzo-
stwa Polski Juniorów Młodszych).

W Gdyni kategorię młodziczek re-
prezentowały Zosia Sołtysia i Maria Al-
brecht, które zajęły odpowiednio 15 i 16 
miejsce, natomiast młodzików Sebastian 
Kaczmarek (13.) i Jakub Kędra (24.). 
W juniorach młodszych wystartował Łu-
kasz Przyślewicz (28.).

Główny start sezonu odbył się tydzień 
później w Kozienicach. Na Mistrzo-
stwach Polski młodzików wystartowało 
4 naszych zawodników, a na OOM dwój-
ka. Łukasz Ossowski dzielnie walczył, 
ale niestety nie ukończył zawodów, na-
tomiast wśród juniorek młodszych We-
ronika Bochnak z bardzo mocnymi skur-
czami dobiegła na 19. pozycji. Dla tych 
zawodników liczą się brawa, bo to dopie-
ro pierwsi zawodnicy, którzy reprezento-
wali nasz klub na imprezie tej rangi.

Starty młodzików i młodziczek dostar-
czyły wszystkim wiele emocji, a szczegól-
nie mi jako trenerowi. Najpierw wystarto-
wali chłopcy. Poziom wśród tych młodych 
zawodników poszedł tak mocno w górę, 
że aby pokazać się z dobrej strony trzeba 

naprawdę dużo czasu poświęcić na tre-
ningi, a na zawodach dać z siebie wszyst-
ko. Emocji było naprawdę wiele od etapu 
pływackiego, przez kolarski, aż po biego-
wy. Nasz najlepszy zawodnik Sebastian 
Kaczmarek zajmuje 8. miejsce w Mistrzo-
stwach Polski! Nasz kolejny zawodnik Ja-
kub Kędra zajmuje 14. pozycję.

Młodziczki również pokazały, że po-
ziom sportowy idzie mocno w górę. Na-
sze zawodniczki stratę z wody systema-
tycznie odrabiały na etapie kolarskim i na 
biegu dały z siebie wszystko. Ostatecznie 
Maria Albrecht plasuje się na 10. pozycji, 
natomiast Zosia Sołtysia na 11.

W tym sezonie zyskaliśmy bardzo 
dużo doświadczenia i dzięki rywalizacji 
z czołówką Polski. Wiemy, gdzie mamy 
braki. Jeśli nadrobimy zaległości pływac-
kie, bo niestety w porównaniu z najlep-
szymi klubami w Polsce je mamy, to stać 
nas naprawdę na więcej.

Na razie musimy się cieszyć, że mamy 
ósmego zawodnika w Polsce w triathlo-
nie. Jeśli Sebastian mocno popracuje to 
w przyszłym roku w młodzikach może 
powalczyć nawet o medal MP!

Jeśli zawodnicy starają się, sumiennie 
trenują i walczą na zawodach, to napraw-
dę duma mnie rozpiera, niezależnie od 
zajmowanego miejsca. W trenowaniu tej 
ciężkiej dyscypliny potrzeba bardzo dużo 
motywacji i determinacji i cieszy mnie 
fakt, że Ci młodzi ludzie mają jej coraz 
więcej. Nasz klub wspiera Gmina Tarno-
wo Podgórne. ~ Tomasz Kosicki - Trener

Kolarski przegląd miesiąca

UKS Lusowo na Mistrzostwach Polski

dzińskiej. Zawodniczka podczas torowego Grand Prix of Ga-
lychyna w konkurencji keirin zajęła drugie miejsce. Zawody 
odbyły się w połowie sierpnia we Lwowie.

Poza tym kolarze wystartowali w szosowych Górskich Mi-
strzostwach Polski, Memoriale Henryka Łasaka w Suchej Be-
skidzkiej oraz międzynarodowym wyścigu kolarskim o Pu-
char Ministra Obrony Narodowej. ~ Ania Lis
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Aerobik
OSiR Tarnowo Podgórne zaprasza na aerobik, który rusza już 
3 października. Zajęcia będą odbywały się w sali GKS Tarno-
via w Tarnowie Podgórnym (ul. 23 Października 34) we wtorki 
i czwartki od godz. 20.00.

~ OSiR

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób z dys-
funkcją wzroku, od 23 sierpnia w poszczegól-
nych miejscach hali sportowej OSiR w Tarnowie 

Podgórnym przyklejono brajlowskie tabliczki. Jednocześnie 
obiekt OSiR stał się pierwszym sportowym na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne, który posiada takie przyrządy.

~ Ania Lis

OBÓZ       DANCE STUDIO

Tegorocz- ny letni obóz taneczny OSiR Dance 
S t u d i o Tarnowo Podgórne odbył się w Łę-
żeczkach w terminie od 16 do 25 sierpnia. Wzięło 

w nim udział 60 tancerek i tancerzy. Każdy dzień wypełniony 
był zajęciami tanecznymi: street, jazz, contemporary, klasy-
ka oraz innymi formami tańca, zajęciami ogólnorozwojowo-
-akrobatycznymi i zajęciami na basenie. Oprócz instruktorów 
OSiR Dance Studio w obozie gościnnie wzięli udział nauczy-
ciele tańca i choreografii: Łukasz Ludwiczak, Łukasz Kukul-

ski i Anna Dąbek (Wielka Brytania). Uczestnicy brali również 
udział w projektach filmowych i innych aktywnościach tj.: 
podchody, kalambury, karaoke czy parodie teledysków. Wśród 
atrakcji była m.in. wycieczka do Parku Linowego w Sierako-
wie. Chętnych, którzy chcieliby dołączyć do grup tanecznych 
i ogólnorozwojowo-akrobatycznych zachęcam do kontaktu 
mailowego z Beatą Dudek b.dudek@dbst.pl lub telefoniczne-
go pod nr 665 121 302.

~ Ania Lis

OSiR bardziej widoczny

Emilia Zygarłowska z Przeźmierowa i Zuzanna Wa-
łecka, absolwentki Gimnazjum w Baranowie zdoby-
ły Mistrzostwo Polski na regatach odbywających się 

w dniach 1 – 3 września w Pucku.
Żeglarstwo trenują od 10 lat w Jacht Klubie Wielkopolski. 

Swoją wodną przygodę i pracę zaczynały na Jeziorze Kier-
skim od dziecięcej klasy Optymist. Do dzisiaj zresztą na tym 
jeziorze czasem trenują. Obecnie drugi sezon pływają razem 
na dwuosobowej łódce klasy 29er. Klasa ta jest przygotowaw-
czą klasą do damskiej konkurencji olimpijskiej 49er FX.

Gratulujemy! ~ P. Zygarłowski

Żeglarski sukces
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Sezon Tartan League wkroczył w decydującą fazę. 
Wszystkie mecze 6. kolejki wygrały niżej notowane 
w tabeli drużyny. Podobnie w kolejce siódmej: najpierw 

wicelider Sporting sensacyjnie poległ w starciu z zamykają-
cym tabelę Dynamo 5:3 Lwy przegrały z Galacticos 6:3. Bo-
haterem meczu został Tomasz Byliński – autor aż trzech goli. 
Dwa dni później prowadzące w TL Lwy przegrały z goniący-
mi czołówkę Galacticos 3:6. Aż 5 meczów z rzędu przegra-
nych przez faworytów! Dzięki tym wynikom tabela spłaszczy-
ła się niesamowicie – po zakończeniu siódmej kolejki (mecz 
United – Trefl odbył się po oddaniu artykułu do druku) róż-
nica punktowa pomiędzy pierwszą, a ostatnią drużyną może 
wynieść zaledwie 4 punkty! Walka o mistrzostwo potrwa do 
ostatniego meczu sezonu.

Na brak emocji nie mogli narzekać także obecni na półfina-
łowym meczu Tartan Cup, w którym Tarnowo United walczyli 
z Dynamo o udział w finale. Walka była niezwykle zażarta, 
a po remisie 2:2 w podstawowym czasie gry rozstrzygnąć mu-
siała dogrywka – w niej górą United, którzy staną przed okazją 
do obrony pucharu.

Sierpień to czas rozgrywania tradycyjnego Meczu Gwiazd 
TL (zdj.). W tegorocznej edycji ligowcy z Południa zrewanżo-
wali się Północy za porażkę z ubiegłego lata i wysoko (12:5) 
ograli swoich rywali. Wyrównana walka trwała tylko 50 mi-

Przegrane faworytów w Tartan League

nut, po których dyscyplina taktyczna i wytrzymałość pomogła 
w odniesieniu zwycięstwa południowcom. Bohaterem spotka-
nia został wybrany Bartosz Szczęsny, a wydarzenie zakończył 
wspólny piknik połączony z turniejem rzutów karnych.

~ Dariusz Lambryczak

Ostanie wyniki 4-ligowej Tarnovii to huśtawka nastro-
jów. Po zwycięstwie w trzeciej kolejce u siebie z Iskra 
Szydłowo 4:2 kibice z optymizmem czekali na kolej-

ny mecz przy ulicy 23 Października. Niestety słabszy dzień 
drużyny trenera Kikuta wykorzystali goście ze Swarzędza 
i wygrali 1:0.Kolejne spotkanie również na stadionie w Tar-
nowie miał przynieść 3 punkty, ale skończyło się remisem 1:1 
z drużyna Grom Plewiska.

Ostatnia ligowa kolejka to ciężki teren w Wysokiej k. Piły 
i mecz z miejscowym GLKS-em. Do przerwy pewne pro-
wadzenie 3:0, ale po zmianie stron nastąpiła dekoncentracja 
i dużo nerwowości, bo gospodarze doskoczyli na 3:2.

Mecz zakończony powyższym rezultatem i Tarnovia wraca 
z trzema punktami do domu.

Najbliższe mecze to spotkanie w środę 13 września o 17:30 
na stadionie GKS Tarnovia z sąsiadem z tabeli – zajmującą 
piąte miejsce Wełną Skoki oraz arcyważny i ciężki wyjazd 
do Międzychodu w sobotę, 16 września na mecz z miejscową 
Wartą, zajmującą drugą pozycje.

Marcin Kikut 

Młodzi zawodnicy z GKS Tarnovia uczestniczyli w IV 
Międzyregionalnym Turnieju Piłki Nożnej, który 
odbywał się w Łebnie w zaprzyjaźnionej Gminie 

Szemud w dniach 1 – 3 września. Mecze były rozgrywane na 
boisku przy tamtejszej szkole podstawowej. Organizacja Tur-
nieju była ma wysokim poziomie, chłopcom nie brakowało ni-
czego!  

Turniej był dla chłopców urodzonych w 2007 roku i młod-
szych. Uczestniczyły w nim następujące drużyny: Olimpia 
Grudziądz, Chojniczanka Chojnice, Gwardia Koszalin, dwie 
drużyny gospodarzy, zespół z Węgier, FAC Szczecin, LAP 
Lubawa, Concordia Elbląg i nasza. Byliśmy jedną z naj-
młodszych drużyn, graliśmy chłopakami urodzonymi w 2009 
i 2008 roku, ale mimo to w każdym meczu ciężko walczyliśmy 
i pokazywaliśmy charakter! 

Ostatecznie zajęliśmy 11 miejsce na 12 drużyn. Cały turniej 
wygrała Olimpia Grudziądz. Duże brawa za walkę dla naszych 
chłopców, którzy reprezentowali Gminę. Wielkie podzięko-
wania dla organizatorów za zaproszenie i organizację turnieju. 

GKS Tarnovia wystąpił w składzie: Bartek Szpakowski, 
Tymoteusz Berndt, Dawid Kanikowski, Oskar Kurkowiak, 
Jędrzej Bartkowiak, Hubert Nowak, Wojtek Marcinkowski, 
Hubert Nowak, Mateusz Wojciechowski oraz Trener Kacper 
Kikut.

~ GKS Tarnovia

Tarnovia w grze Na Turnieju  
w Szemudzie
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Już siódmy raz, a czwarty w Tarnowie Podgórnym, odbę-
dą się w dniach 6-8 października turnieje koszykarskie 
oldbojów: VII Turniej Chyżych Dziadków oraz I Turniej 

Chyżych Lasek o puchary i pod Patronatem Wójta Gminy Tar-
nowo Podgórne 

W VII Turnieju Chyżych Dziadków zagra sześć zespołów 
męskich: Betomex Koszalin, Oldboys Działdowo, Stare Pier-
niki Toruń, zespoły ze Słowacji i Hamburga oraz oczywiście 
i Chyże Dziadki!

W tym roku po raz pierwszy nasze koleżanki postanowiły 
poprowadzić turniej żeński jako swój wyodrębniony oficjalnie 
I Turniej Chyżych Lasek (nazwa ich zespołu). W turnieju tym 
zagrają zespoły juniorek starszych z Działdowa, Lęborka, To-
runia, Sędziejowic, Chyżych Lasek z Poznania i Poznania II 
(tu: w składzie byłe mistrzynie Europy i Polski!).

Mecze Chyżych Dziadków odbywać się będą w Hali OSiR 
przy ul. Nowej 15, a Chyżych Lasek w sali Szkoły Podstawo-
wej nr 1 przy ul. Szkolnej 5 w piątek w godz. 15.00 – 19.00 
i w sobotę w godz. 9.00 – 18.00.

Szczegółowy plan gier przedstawiony zostanie w połowie 
września. Informacje bieżące na stronie www.chyzedziadki.pl

~ Przemysław Jurkowlaniec

Zajęcia odbywają się w GKS Tarnovia przy ul.23 Paź-
dziernika 34 w  Tarnowo Podgórne w czwartki:

• 15.30 – 16.30 grupa 6-9 lat
• 16.30 – 17.30 grupa 10-14 lat
Zajęcia rozpoczęły się 14 września, pierwsze wejście jest 

darmowe.
Hip hop dance odnosi się do socjalnych lub zaaranżowa-

nych choreograficznie tanecznych styli głównie tańczonych 
do muzyki rap/funk. Taniec ten zawiera szeroki przedział styli 
zwłaszcza breaking, locking i popping, które rozwinęły się w 
latach ’70 – tych. Co odróżnia hip hop od innych form tańca 
to, to, że pierwotnie i często nadal opiera się na improwizacji 
czyli na freestyle’u naturalnym dla ciała danego człowieka. 
Tancerze hip hopowi często rywalizują w walkach – battles 
– w formalnych – zorganizowanych lub nieformalnych – nie-
zorganizowanych tanecznych konkursach i zawodach. Nie-
formalne, swobodne freestyle sessions czyli sesje improwi-
zowane i walki są zazwyczaj dokonywane w kole. Taniec w 
okrężnej, kolistej przestrzeni jest naturalną formą od począt-
ków tańca. Te trzy elementy – improwizacja (freestyle), wal-
ki (battle) i koła (cypher) są najistotniejszymi i kluczowymi 
składnikami tańca hip hop.

Instruktor: Jakub Kubik Wieczorek, tel. 692 156 422 
Znany na scenie tanecznej jako Kubik, należy do międzynaro-
dowej ekipy tanecznej Sinior Family. Pełen zapału instruktor 
i tancerz, który dzięki treningom i uporowi doszedł do wie-
lu sukcesów na skalę krajową i międzynarodową. Przygodę z 
tańcem zaczął w 2003 roku. Trenując doskonalił się głównie w 
sztuce Bboyingu (Break Dance), w której posiada największe 
sukcesy. Czerpał wiedzę od takich legend tańca jak Alien Ness 
(Zulu Kingz), Mr Wiggles (Rock Steady Crew), Focus (Flo-
mo), Luigi (Skillmethodz), K-mal (Boogie Brats). Najwięcej 
radości sprawia mu startowanie w zawodach tanecznych, co 

zaowocowało zajęciem najwyższego podium między innymi 
na Rockin Champ 2010 Praga , Castle Eastside Jam Sprem-
berg, Black Streets 2010 Koszalin, Rytm Ulicy 2009 Piła. Na 
zawodach sprawdza się nie tylko w roli świetnego zawodnika 
ale często zasiada w jury. Wielokrotnie zapraszany do grona 
tancerzy występujących w zagranicznych imprezach. Wyznaje 
zasadę Each One Teach One i z zaangażowaniem przekazuje 
swoją wiedzę. Każdego dnia stara się znaleźć coś nowego za-
równo w tańcu jak i muzyce.

Tarnovia zaprasza na 
Hip Hop Dance

Chyże Dziadki znów w Tarnowie
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Wraz z końcem wakacji zbliża się koniec okresu 
przygotowawczego naszych zawodników. Po za-
kończeniu sezonu w czerwcu mieli oni troszkę cza-

su na odpoczynek i naładowanie baterii. Od początku lipca 
każdy przygotowywał się indywidualnie, pracowaliśmy nad 
siłą, szybkością i wytrzymałością. Od 23 lipca do 1 sierpnia 
w ramach zgrupowania kadry wojewódzkiej nasi podopiecz-
ni wybrali się na obóz kondycyjny do Białki Tatrzańskiej. Ze 
względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu treningi od-
bywały się głównie na świeżym powietrzu, a najstarsi zawod-
nicy w zabójczym tempie zdobywali szczyty Tatr. Nie zabrakło 
również interwałów i treningów siłowych. Dwa dni przerwy 
i wyjazd na kolejny obóz, który trwał od 4. do 14 sierpnia. Do 
Białegostoku wybrali się zawodnicy UKS Orkan Przeźmiero-
wo i UKS Baranowo. W tym samym czasie zgrupowanie tech-
niczne miała kadra wojewódzka oraz kadra narodowa junio-
rów, na które również zostali powołani nasi zawodnicy. 

W przeciwieństwie do poprzedniego obozu ten miał na celu 
pracę nad techniką uderzeń naszych zawodników. Głównie 
trenowaliśmy na hali pracując nad doprowadzeniem każdego 
uderzenia do perfekcji. Nie zabrakło również treningów tak-
tycznych. Czas między treningami urozmaicały wycieczki, 

dzięki którym poznaliśmy Białystok i jego okolice. Mamy na-
dzieję, że ciężka praca zawodników zaowocuje w nadchodzą-
cym sezonie. Dziękujemy wszystkim za okazane nam wspar-
cie, lecz główne podziękowania przesyłamy Gminie, z której 
środków oba obozy były współfinansowane.

~ Bartosz Frontczak

Pracowite wakacje badmintonistów
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DAM PRACĘ
• Firma ogrodnicza z Przeźmierowa 
zatrudni mężczyzn w wieku od 20-
50 lat do prac przy zakładaniu i pie-
lęgnacji ogrodów. Zapewniamy 
stabilną pracę, przyjazną atmos-
ferę oraz regularne, cotygodniowe 
wynagrodzenie. Prosimy o  kon-
takt osoby z doświadczeniem oraz 
tych, którzy chcą je zdobyć i rozwi-
jać swoje umiejętności. Kontakt te-
lefoniczny: 669 324 437
• DOSTAWCA PIZZY - pizzeria w  Tar-
nowie Podgórnym zatrudni osobę 
z własnym pojazdem  do rozwoże-
nia zleceń. Szczegółowe informa-
cje pod tel. 692 680 794
• Poszukuję do pracy opiekunkę do 
dzieci 4 lata oraz 8 lat, która rów-
nież będzie pomagać w pracach 
domowych. Miejsce pracy Lusów-
ko. Wymagania: prawo jazdy kat. 
B, nie paląca, dyspozycyjna, osoba 
o miłym usposobieniu, pełna wigo-
ru, dbająca o rozwój dzieci. Oferu-

ję: dobre warunki pracy, umowa o 
pracę. Praca od zaraz. Tel. kontakt. 
602-590-064
• Potrzebny pracownik do pracy w 
kasie lodowiska w Tarnowie Pod-
górnym. Praca od poniedziałku do 
piątku od 14:00 do 20:00. Kontakt 
730-111-200
• Szukam Niani dla 2-letniego 
chłopca. Praca w Tarnowie Pod-
górnym. Szczegóły pod nr. tel: 502-
196-990 
• Dla mieszkanki Wysogotowa, 
która uległa nieszczęśliwemu wy-
padkowi, potrzebna jest pani do 
prowadzenia domu (ok. 2-4 godz. 
dziennie) m.in. prasowanie, robie-
nie zakupów, przygotowanie obia-
dów, codzienne drobne porządki. 
Kontakt: tel. 602 216 077.
• Firma kosmetyczna zatrudni ma-
gazynierów do pracy w Przeźmie-
rowie. Praca w godzinach 08:00-
16:00. Wymagamy biegłej obsługi 
komputera. Oferujemy umowę o 
pracę. Prosimy wysyłać cv na adres 
sekretariat@seboradin.pl

• Poszukujemy pracowników do 
naszego zespołu na stacji paliw 
Shell w Tarnowie Podgórnym na 
stanowisko pracownika obsługi 
podjazdu oraz kasjerów - sprze-
dawców. Oferty prosimy składać 
bezpośrednio na stacji lub pod nu-
merem telefonu 724-112-690
• Dekarza , blacharza , pomocnika 
zatrudnię  504-034-594
• Instalatora wod. kan. i co. zatrud-
nię 601-782-689
• Do zbioru jabłek przyjmę . Tarno-
wo Podgórne . 501-94-93-06
• Zatrudnię emerytów i rencistów 
do obsługi ceremonii pogrzebowej. 
Mile widziane prawo jazdy kat. B. 
Umowa zlecenie. Tel. 504 453 567
• Zatrudnię osoby do branży ka-
mieniarskiej oraz pogrzebowej. 
Wymagane prawo jazdy kat. B. 
Umowa o pracę. Tel. 503 053 585
• Szukam niani – niepalącej, dla 
rodzeństwa – 3 latka i 1 rok, z Tar-
nowa Podgórnego, opieka popo-
łudniami, raz na tydzień/dwa ty-

godnie, możliwy jeden weekend w 
miesiącu, przez 2-5 godzin, tel. 695 
401 323, oferta długoterminowa
• Potrzebne osoby do zbioru śliwek 
koło Tanowa Podgórnego. Informa-
cje tel. 695-553-953
• SZUKAM PRACY
• Emeryt podejmie stałą pracę od 
1 grudnia Przeźmierowo i okolice , 
ma trzecią grupę stałą, prawo jaz-
dy B , abstynent 501-228-373
• Posprzątam biura. Tel. Kontakto-
wy 504-319-329
• Kierowca samochodu ciężarowe-
go, wywrotka (doświadczenie) szu-
ka pracy. 694 043 808
• Podejmę pracę z uczniami klas 
I-IV szkoły podstawowej w zakresie 
czytania, liczenia, rozwiązywania 
zadań. 691 86 12 07
• Wykonam wszystkie prace ogro-
dowe - malowanie domów. Tel. 
667-069-745
• Wykonam prace ogrodowe - wy-
cinka drzew. Tel. 515-336-526

Rodzine 

ś.p. IRENY HAUFFY 
wyrazy współczucia składa 

sołtys Mieczysław Paczkowski, 
Rada Sołecka i Radni z Baranowa

Naszej koleżance

Iwonie Turkiewicz
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci Męża
składa Zarząd i członkowie

UTW w Tarnowie Podgórnym 

Pani Karinie Białej
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci TATY
składa Zarząd i słuchacze

UTW w Tarnowie Podgórnym

Romanowi Krupce, 
a także Anecie, Przemkowi, 

Sebastianowi, Adrianowi, Norbertowi 
oraz ich rodzinom wyrazy 

współczucia z powodu śmieci  Żony, 
Mamy, Teściowej, Babci  

śp. Marii Krupka 
w imieniu mieszkańców 

Wysogotowa składa Elżbieta 
Szymkowiak 

Wszystkim, którzy byli z nami  
w trudnych chwilach po  śmierci 

naszej kochanej Mamy, Tesniowej, 
Babci i Prababci 

śp. Zofii Błaszyk 
szczególnie Panu Wójtowi, Panu 

Przewodniczącemu i Radnym, 
Sołtysom, Koleżankom i Kolegom, 
księdzu Szymonowi, delegacjom  

oraz wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ceremonii pogrzebowej  

za wspólną modlitwę i złożone 
kwiaty serdeczne podziękowania 

składa RodzinaPanu Romanowi Krupka 
wyrazy współczucia z powodu 

śmierci żony
Przyjaciele

Zjednoczeni w żałobie i smutku
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy 
z Lusówka pragnie przyłączyć się 

do kondolencji dla rodzin harcerek, 
które 11 sierpnia zginęły na obozie  

w Suszku – SPHzL

Dziekujemy wszystkim którzy 
uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu 
naszego Taty, Męża, Dziadka, Teścia

Ś.P. Henryka Cichego
rodzinie, delegacjom, kolegom  

za złożone kwiaty, wspólną 
modlitwe i dżwięki klaksonów

Córka Magdalena z rodziną  
oraz żona z synami

Panu Rafałowi i rodzinie wyrazy 
serdecznego współczucia z powodu 
śmierci mamy Grażyny Pieczyńskiej

składają mieszkańcy

Wszystkim, którzy dzielili z nami 
smutek i żal, okazali pomoc, wiele 
serca, życzliwości i współczucia
oraz uczestniczyli we mszy św. 
i ceremonii pogrzebowej mojego 

Męża, naszego Ojca, Teścia i Dziadka

Ś.P. Sylwestra Majorczyka  
a w szczególności ks. Prezbiterowi 

Adamowi Prozorowskiemu, rodzinie, 
znajomym, sąsiadom oraz delegacji 

Kombatanckiej
serdeczne podziękowania  

składa żona z rodziną

Naszej Koleżance, Kierownik 
Wydziału Spraw Obywatelskich 

Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 

Wiesławie Błaszyk 
oraz Rodzinie

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Teściowej, Matki i Babci

ś+p Zofii Błaszyk
składają

Wójt Tadeusz Czajka z Pracownikami 
Przewodniczący Rady Gminy 
Grzegorz Leonhard z Radnymi 

Sołtysi
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PRACOWNIK 
MAGAZYNOWY

PRACA

  Umowa o pracę
  Pakiet socjalny

Magazyn
korzyści

  Stabilność zatrudnienia
  Premie

ZADZWOŃ 798 912 912

NIE MASZ UPRAWNIEŃ NA WÓZKI? U NAS JE ZDOBĘDZIESZ!

TONS RECOMMANDÉS (3)

Mag 100 %
Jaune 100%

Noir 100 % Mag 5 %
Jaune 100 %

ÉCHELLE 1/1 - FORMAT D’IMPRESSION 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TRACÉS TECHNIQUES

CARRÉ NOIR - 82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 / Web : www.carrenoir.com

MOUSQUETAIRES
GDM_08_1797_BricoMarche_logoQuad
R1 - date : 06/01/2009

A NOUS RETOURNER SIGNÉE AVEC VOTRE ACCORD OU VOS CORRECTIONS

JFB

CRÉATION

PRODUCTION

CONSULTANT

CLIENT + QUALITÉ*

ACCORD DATE

*La responsabilité de la validation des textes marketing et qualité appartient au client

muszkieterowie.pl/kariera/praca-w-logistyce

SWADZIM

Firma Kreativia poszukuje STOLARZA.

 Mile widziane doœwiadczenie w bran¿y 
reklamowej. Do zadañ bêdzie nale¿eæ 

produkcja mebli z p³yt meblowych.
 Proszê wysy³aæ CV na adres: 
natalia.rulczynska@kreativia.pl 

Agencja ochrony o stabilnej pozycji na rynku
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Nasza Agencja oferuje:
- stabilne zatrudnienie
- terminowe wynagrodzenie
-  szkolenie przed rozpoczęciem pracy
-  dobre warunki pracy (umundurowa-

nie, wyposażenie)

Do zadań na tym stanowisku należy:
- prowadzenie ewidencji osób
- prowadzenie ewidencji pojazdów
- prowadzenie książki zdarzeń
- obchody terenu

Od kandydatów oczekujemy:
-  niekaralności (warunek konieczny)
-  orzeczenia o niepełnosprawności 

(mile widziane)
- chęci do pracy i dyspozycyjności
-  doświadczenie w ochronie będzie 

dodatkowym atutem
Jeśli chcesz zatrudnić się w firmie, która poważnie i uczciwie podchodzi do swoich pracowników i zainteresowała

Cię powyższa oferta, zadzwoń pod numer: 531 533 200 lub 517 574 235

PRACOWNIK OCHRONY-DOZORU
W Tarnowie Podgórnym lub Wysogotowie (obiekt przemysłowy)

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla po-
trzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz.883)

W związku z dynamicznym rozwojem  Agrifirm Polska Sp. z o.o., producent pasz i koncentratów, należący do 
Agrifirm Group, holenderskiego lidera branży rolniczej poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Operator linii produkcyjnej
Miejsce pracy: Szamotuły

Główne obowiązki:
• Obsługa linii produkcyjnej i urządzeń pomocniczych;
• Kontrola procesu produkcyjnego; 
• Bieżąca kontrola pracy maszyn;
• Wypełnianie dokumentacji z procesu produkcji; 
•  Odpowiedzialność za jakość wyrobów, produktywność i przestrze-

ganie procedur;
• Utrzymywanie czystości w miejscu pracy;

Od kandydatów oczekujemy:
• Gotowości do pracy w systemie 3 zmianowym;
•  Zaangażowania w wykonywane obowiązki oraz w doskonalenie 

procesu produkcyjnego;

• Umiejętności do pracy w zespole;
• Umiejętności kierowania zespołem;
•  Zdeterminowania i ambicji w dążeniu do realizacji założonych celów;

Oferujemy:
•  Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na 

pełny etat;
• Interesującą i pełną wyzwań pracę w rozwijającej się firmie;
• Możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
• Przejrzysty system wynagrodzeń;
•  Bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie 

grupowe, karta Multisport);

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: praca@agrifirm.pl 
lub dostarczyć osobiście/listownie do firmy Agrifirm Polska Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 52, 64-500 Szamotuły
A może znasz kogoś, kto byłby zainteresowany? – przekaż informację! 
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Strima Sp. z o.o. 
zatrudni 

 

Elektryka 
lub 

Elektromechanika 
 

Swadzim 
tel. 61 8 950 904 

praca@strima.com 

 

 
 

Strima Sp. z o.o. 
zatrudni 

 

Magazyniera 
 

Swadzim 
tel. 61 8 950 904 

praca@strima.com 

PRACA DLA
UCZNIA/STUDENTA

Prace produkcyjne i magazynowe
– atrakcyjne wynagrodzenie

Wyślij CV lub zadzwoń
e-mail: praca@hrconsulting.com.pl

tel. 797 292 169

Oferujemy:
•  stałą pracę od poniedziałku  

do piątku

• atrakcyjne wynagrodzenie

•  pracę w Tarnowie Podgórnym  
lub Baranowie

HR CONSULTING Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Rodziewiczówny 7
60-545 Poznań
praca@hrconsulting.com.pl

Dynamicznie rozwijająca się �rma
z branży poligra�czno-reklamowej

szuka
pracowników produkcyjnych

Gwarantujemy przyuczenie do zawodu.
Prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem 882 097 645

CV proszę przesyłać na adres mailowy
anastazja.dublaga@kreativia.pl

producent akcesoriów do profili aluminiowych

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO

mechanik - ślusarz
pracownik produkcyjny / operator maszyn
pracownik gospodarczy
ogrodnik

zgłoszenia prosimy przesyłać 
na adres praca@ideal.net.pl

Zatrudnię fryzjerkę 
damsko-męską

732 850 999

ZATRUDNIĘ  
FRYZJERÓW

725 196 459

Terminowa realizacja świadczeń wynikających z umowy, 
wdrożenie stanowiskowe dla osób bez doświadczenia.

Zachęcamy do aplikowania osoby posiadających 
orzeczenie o niepełnosprawności.

Telefon kontaktowy: 698-633-944,  696-483-162

Firma specjalizująca się w kompleksowym 
świadczeniu usług porządkowych
poszukuje osób do pracy

Elastyczny czas pracy, pracę w oparciu
o umowę zlecenie lub umowę o pracę dla osób

z orzeczeniem o niepełnosprawności

Zatrudnimy
osoby

do sprzątania
Term

w Tarnowie Podgórnym

tel. 61/222-60-50

Zapraszamy na test akumulatorów wszystkich marek.
Dodatkowo sprawdzimy ładowanie oraz pobór prądu.
A to wszystko całkowicie... BEZPŁATNIE!!!
Tylko dla czytelników „Sąsiadki-Czytaj” specjalny rabat na zakup
akumulatorów i prostowników! O szczegóły pytaj sprzedawcę.

Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 900-1700

Sobota 900-1400

ul. Rynkowa 1
62-081 Przeźmierowo
kom.: 790 390 299
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10 minut
od granic Poznania

Osiedle Sady / ul. Jagodowa

Miejsce owocujące 
szczęściem

74,21 – 113,86 m2 

powierzchnia 
użytkowa mieszkań

www.osiedlesady.pl

Przytulne domy dwulokalowe z ogródkiem 
i garażem w cenie mieszkania.

Zadzwoń: +48 61 824 61 64  |  +48 694 694 190  |  +48 605 103 820 facebook.com/osiedlewsadach

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych  
na treningi JKA Karate Shotokan

• doświadczeni instruktorzy
• sprawdzony system treningowy
• elementy zabaw i gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
• poprawa sprawności fizycznej i koncentracji
• zawody, zgrupowania i obozy
• cykliczne staże techniczne z udziałem japońskich instruktorów

Zapisy podczas treningów lub tel. 609 709 636

www.samurajkarateklub.pl

Klub Karate Samuraj
Ponad 25 lat doświadczenia

We wrześniu treningi za darmo!!!

TRENINGI
Przeźmierowo, sala gimnastyczna, Kościelna 46/48 

wtorek, czwartek 18 -19

Już czas na otwarcie 3 2 1 startujemy
Już otwarte!

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe doradztwo

ZAPRASZAMY
Rynkowa 42, 62-081 Przeźmierowo (obok chłodnic Nowak)

577 142 111
bhp.przezmierowo@gmail.com
fb: bhp.przezmierowo

- odzież ochronna
- buty ochronne
- rękawice

Całościowe zaopatrzenie fi rm, oraz osób prywatnych

SKŁAD
W¢GLAW¢GLAW¢GLA

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

ZAPRASZAMY

W
YSOKA JA

KOŚĆ

NISKIE CENY

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

MIESZKAŃ I DOMÓW
TEL. 575 00 43 03
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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

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

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

Częściowe: tworzywo różowe, przeźroczyste - przeciw alergiczne, klamrowe, bezklamrowe

Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa

Protezy na miękkim podłożu, elastyczne: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, 
zmniejszają ucisk, polepszają przyssanie

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

Jednoosobowe wykonawstwo

   TERAPIA  TRUDNOŚCI  W  UCZENIU  .    
metodą Instrumental Enrichment 

prowadzona przez Licencjonowanego Terapeutę 
(dysleksja, ADHD, ADD, matematyka, ogólne) 

Czas trwania- 1 rok 
 Diagnoza, terapia zaburzeń pamięci u osób starszych. 

Konsultacje i zapisy od czerwca  

Tel:  531 744 177 

• kursy dla firm, Business English
• kursy dla doros∏ych, m∏odzie˝y i dzieci

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

• przygotowanie do matury i egzaminów
• konwersacje

VAT 8%

www.tech-building.pl

• stany surowe
• pełna wykończeniówka
• budowa na działce klienta
• etapowa i kompleksowa realizacja

tel.: 603 717 005, e-mail: biuro@tech-building.pl, Tarnowo Podgórne

BUDOWA DOMÓW

PIANINO
nauka
gry
500 182 536

CHEMIA

MATEMATYKA
FIZYKA

Zapraszamy uczniów
szkół podstawowych

oraz ponadpodstawowych!!
Rzetelnie i skutecznie!

ul. Ogrodowa 125, Przeźmierowo
tel. 691 735 035

KOREPETYCJE

MATEMATYKA
Nauczycielka z doświadczeniem

Egzaminy poprawkowe, korepetycje

603 818 114
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Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia
Od listopada czynne w soboty w godz. 8.00-13.00

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SCh
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
WĘGIEL

WĘGIEL BRUNATNY
MIAŁ

ECO GROSZEK

PALIWO

• dowóz bezpłatny
   od 1 tony na terenie 
   gminy
• również węgiel 
   w workach, drewno 

CIEPŁE OKNA

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
tel. 61 816 43 76, fax 61 814 76 56, kom. 602 150 364 

biuro@dobreokna.poznan.pl,  pn.-pt.: 8.00-16.00, sob.: 9.00-13.00

PROMOCJA!NAPRAWA,  

REGULACJA 
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

ZAMÓW 
BEZPŁATNY POMIAR!
Bramy garażowe
Okna drewniane 
Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne DRE

 

ROLETY  
ZEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

ROLETKI  
MATERIAŁOWE

ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

www.dobreokna.poznan.pl

 
 

RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew
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Okna i drzwi
produkcja, sprzedaż, montaż, naprawa, regulacja

WIST

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41
tel. 513 035 741, 665 356 318,  61 8142 974

www.wist.poznan.pl

Rok założenia 1992

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

z kuponem
rabat

HIT!!!  
Rabat na moskitiery!

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

• DOCIEPLANIE
• ELEWACJE
• NIDA
• KOSTKA
  BRUKOWA
• INNE PRACE
  WYKOŃCZENIOWE
TARNOWO PODGÓRNE

ROLNA 8

600 45 37 27

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

US¸UGI
MINIKOPARKÑ

kom. 505 805 204

• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93
501 662 042

NESOS
MANUFAKTURA MEBLI IDYWIDUALNYCH 
MEBLE DO KUCHNI, SALONU, POKOJU, ŁAZIENKI
SZAFY, GARDEROBY, MEBLE LITE DREWNIANE, STOŁY, KRZESŁA
SOFY, SOFY NAROŻNE, ŁÓŻKA, PANELE ŚCIENNE

www.nesos.com.pl
Przeźmierowo, ul. Modrzewiowa 8A, tel. kontaktowy: 608 314 680                                     

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

Kadry i płace                       

Pełna i uproszczona księgowość

BIURO RACHUNKOWE

tel 575 24 50 24

ul Pogodna 6, Baranowo 

 WANNY  KABINY  BATERIE  MEBLE  UMYWALKI  CERAMIKA

SALON FIRMOWY RAVAK  
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 81  

tel. 61 816 13 07   
pon. - pt. 8 - 16:00; sb. 10:00 - 14:00

KOMPLEKSOWE
WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

 

Mieszkanie 3 pok.  
do wynajęcia

Przeźmierowo

694 202 161
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Nieruchomości
Art-Family

Szybko! Sprawnie! Skutecznie!

katarzyna@art-family.pl
www.art-family.pl

tel. 511 696 328

SALON PARKIETÓW
PAWLACZYK I SYNOWIE

Szlifowanie bezpyłowe
504-202-143

• SPRZEDAŻ RATALNA
• RENOWACJA
• KONSERWACJA
• UKŁADANIE

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)kom. 602 659 208

61 814 27 12

CZYNNE: Pn-Pt  12.00-18.00
tel. 61 8 142 712
      663 316 539
ul. Akacjowa 41
62-081 Przeźmierowo
www.ogrodzenie-poznan.pl

www.stomatologialusowko.pl

Zapraszam
Małgorzata Zajdler

lekarz dentysta

tel. 733 353 483

Stomatologia Lusówko ul. Tarnowska 33 B, 62-080 Lusówko

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

TELEFONY GSM
www.top-tel.pl

e-mail: toptel@op.pl
Allegro login: telgsm2

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 68
tel. 601 753 838

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488

HISZPAŃSKI
725 261 948

GEODETA
607 644 710

KAZBET® Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

Kaêmierz, ul. Nowowiejska 11
tel. 61 291 77 80, 601 77 10 43
www.kazbet.pl

PRODUKCJA I UKŁADANIE

KOSTKI BRUKOWE
Starobruk classic, Holland - grub. 4 i 6 cm
koÊç, kraw´˝niki, Êcieki - grub. 6 cm

P
R
O
M
O
C
J
A
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DOCIEPLENIA i ELEWACJE
od projektu po realizację

Fachowość za przystępną cenę!
piotr.tatka@op.pl

www.ptbud.pl 508-33-22-20

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818, fax. 61 814 10 09

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818, fax. 61 814 10 09

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818, fax. 61 814 10 09

agarbaranowo@e-agar.pl

1a. 1b.

2a. 2b.

3b.3a.

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

COSMETICS

515 528 609, 725 118 570 www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

MALOWANIE

604 345 047

20 lat doświadczenia

z k
uponem

20%
ra

batu

G R O C H Ó W K A
z NapachaniaDOLEWKA 

GRATIS!

T.Podg-Rumianek, ul Poznańska 13 - przy skupie palet 24h - pon.-pt.:10:30-18:00 ; Cerekwica - Trasa P-ń_Szamotuły 
tel. 508-6-7-8-9-10

grochowka_z_napachania@wp.pl

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

tel. 694 99 88 21

tel. 726-075-566

ABSOLUTNA POMOC
ZADŁUŻONYM

tel. 602 124 820
www.geotest.poznan.pl

Pracownia Geotechniki
GEOTEST

• badania podłoża gruntowego
  i opracowania geotechnicznych
  warunków posadowienia 
• ustalenie przyczyn zawilgocenia
• opracowanie metod wzmacniania
  słabych podłoży

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

ul. Spokojna 1, Palędzie, tel. 790 795 737

STUDIO FIGURA PALĘDZIE
PROFESJONALNE STUDIO MODELOWANIA SYLWETKI

Spełnij
marzenie
o pięknej
sylwetce

• zwalcz celulit
• wyroluj zbędne kilogramy
• zredukuj tkankę tłuszczową
• idealnie wyrzeźbij swoje ciało

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

Czynne: pon- pt 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników
ul. Poznańska 62a, Tarnowo Podg.
tel. 504 485 108, 693 721 394

HISZPAŃSKI
lekcje i tłumaczenia

609 546 685

Szpachlowanie,
malowanie,

sufity
podwieszane G-K

tel. 501 484 314
ORKIESTRA

WESELA, IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
ZESPÓL MUZYCZNY

„POD NAGŁYM WEZWANIEM”
MARCIN TEL. 790-787-317

SZUKAM MIESZKANIA NA WYNAJEM
• 3 POKOJOWE •

• TARNOWO PODGÓRNE •
KONTAKT: 698-095-147

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
Montaż, naprawa, serwis

Wiercenie studni głębinowych
Montaż obudów, pomp.

TOMPAT
tel. 694 419 441
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Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

już od 447 000 zł

DOM JEDNORODZINNY PARTEROWY W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 
Z DZIAŁKĄ I GARAŻEM

POWIERZCHNIA 115,24 m2

DOMY JEDNORODZINNE — MIESZKANIA Z OGRODEM
tel. 61 652 23 35 | sprzedaz@novum-plus.pl

NOWOC ZE SNE OSIEDLE W NOWOC ZE SNE J GMINIE

www.osiedle-rozalin.pl

tel./fax + 48 61 814 23 08

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

Gabinet Psiej Urody

Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami

ZAPISYTELEFONICZNE

dołącz do nas
na facebooku:
vadera.poznanwww.vadera.com.pl

ZAPRASZAMY

DO SALONU!

Smochowice, 
ul. Kościerzyńska 9,
tel. 796 127 287

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE
TANIO

Infuzja tlenowa - nowy zabieg
Tarnowo Podgórne 62-080, Plac Margaretek 17/1

tel. 61 670 77 49, kom. 502 525 816
Zapisy telefoniczne:

(Osiedle Zielony Gród)

tel: 606 440 303; 663 181 841
e-mail: widorom@interia.eu

www.widorom2014.simplesite.com

WIDOROM
Myjnia Parowa

- Pranie tapicerki samochodowej
- Pranie tapicerki meblowej
   (tapczany, pufy, narożniki, dywany)
- Mycie parowe samochodów
   (na zewnątrz i wewnątrz)
- Mycie parowe
  (nagrobki i pomniki)

DOJAZD DO KLIENTA
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Serwis
i naprawa kotłów

512 193 302

KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436

www.wibet-bruk.pl
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

RA
TY

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

LOGOPEDA
LUSÓWKO
502 283 655

dojazd również do pacjenta

 603 635 878

SPRZĄTANIE
• biur i powierzchni
  usługowo- handlowych
• po remontach 
• profesjonalne
  czyszczenie parowe

FAKTURY
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GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY
MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 100B

TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200

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

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

PEDIATRA - PULMONOLOG

Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

• od poniedziałku do soboty •

LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

Spirometria na miejscu

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

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

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

REHABILITACJA
I MASAŻ
ul. Grabowa 30/3, Lusówko

WIZYTY DOMOWE
Bezpłatna rehabilitacja powypadkowa

Zapisy pod tel. 501 495 002 www.reha-clinic.pl

PORADNIA
DIETETYCZNA

Zaprasza w piątki
od godz. 15.00

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

www.twojdietetyk.org

dr Magdalena
Człapka-Matyasik

SPECJALISTYCZNA
PIEL¢GNACJA

STÓP
Laserowe leczenie grzybicy
ul. Grabowa 30, Lusówko

tel. 780 084 080
www.podologiahelp.pl

U
S
G

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK
lek med. Janusz Talikowski

Zaprasza w poniedziałki i środy
od godz. 15.00

Rejestracja

602 465 143
Tarnowo Podgórne, Jasna 8 

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

PRZEŹMIEROWO, ul. Krótka 14
tel. 606 261 239; 61 670 09 28

WYKONANIE
I NAPRAWA

PROTEZY
ZĘBOWE

CENTRUM REHABILITACJI MED-LUX
www.med-lux.plPrzeźmierowo, ul. Rynkowa 76

RELAKS I ZDROWIE
FIZYKOTERAPIA I REHABILITACJA

MASAŻE LECZNICZE I RELAKSACYJNE
TERAPIE MANUALNE

BEZPŁATNE MASAŻE KOBIET W CIĄŻY*
*w ramach szkoły rodzenia

tel. 61 8163 901       www.med-lux.pl

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
EASTYCZNETarnowo Podgórne

ul. Jasna 8

PSYCHIATRA
lek. med. Paulina Undrych

tel. 509 797 384
SPECJALISTA

PEDIATRA I NEONATOLOG
lek.med.Wiesława Dzieciątkowska- Hibner

WIZYTY DOMOWE
607 037 274

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

GABINET
STOMATOLOGICZNY

i prywatnie

Baranowo, ul. Szmaragdowa 9
(os. Rubinowe)

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

MAŁGORZATA ZAWISTOWSKA
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CHIŃSKI  MARKET  WIELOBRANŻOWY

62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 158

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9.00 – 19.00

sobota 9.00 – 17.00, niedziela 10.00 – 15.00

NISKIE CENY! DOBRA JAKOŚĆ!
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!

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

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:

DOMY-  LUSÓWKO, TARNOWO,
RUMIANEK, POZNAŃ

DZIAŁKI BUDOWLANE- GÓRA,
CHYBY,  RUMIANEK, CERADZ,

KOŚCIELNY, MŁYNKOWO  
ROLNA 2,15 HA JANKOWICE, 

AG  TARNOWO PODGÓRNE 5HA

ELEKTRYK
instalacje • naprawa

tel. 607 286 479

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

tel. 508 610 256

01342016_KV1 PZU PRASA S 205x135.indd   1 2016-06-06   15:40:00

Piotr Zaradny 
Agencja PZU w Przeźmierowie 
ul. Rynkowa 75C (Pasaż 1-sze piętro)
tel. 510 452 100  
pzaradny@agentpzu.pl 
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Piotr Zaradny 
Agencja PZU w Przeźmierowie 
ul. Rynkowa 75C (Pasaż 1-sze piętro)
tel. 510 452 100  
pzaradny@agentpzu.pl 

Piotr Zaradny
Agencja PZU Przeźmierowo
Agent wyłączny PZU ŻYCIE

ul. Rynkowa 75C
(Pasaż 1-sze piętro)
tel. 510 452 100
pzaradny@agentpzu.pl

tel. 693 533 533

Sprzedam działkę
1000 lub 2000 m2

Jankowice-Edmundowo

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

TRENING
ASERTYWNOŚCI

Zapewniamy

 » pełen profesjonalizm
 » dogodne godziny zajęć
 » wypożyczamy instrument do domu

Przeźmierowo,
ul. Folwarczna 2

NAUKA GRY
Jędrzej Fecek

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
515 514 211

ORKIESTRA
WESELA, IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

ZESPÓL MUZYCZNY
„POD NAGŁYM WEZWANIEM”

MARCIN TEL. 790-787-317
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GLAMOUR • ul. Rynkowa 92 • 62-081 Przeźmierowo k/Poznania
tel. 695 925 277, 618 141 535 • e-mail: rezerwacja@glamourhouse.pl • www.glamourhouse.pl

Spa
Zabiegi na twarz i ciało

Zabiegi laserowe
Masaże ciała

Pielęgnacja stóp i dłoni

Restauracja
Niedzielne obiady

Uroczystości rodzinne
Spotkania firmowe

Szkolenia, konferencyjne

OBIADY DOMOWE

Otwarcie 7 października, 
godz. 19.00 

Otwarcie uświetni konsul Włoch  
oraz koncert Alberto Amatti
Informacja i zapisy: 721 294 202
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Przeźmierowo, ul. Rynkowa 146
tel. 533 515 001, www.dermatis.com.pl

REWOLUCJA LASEROWA 
W DERMATIS

SPEKTAKULARNY EFEKT, 
MINIMALNE ODCZUCIA ZABIEGU 
I ZADOWOLENIE PACJENTA :)

UNIKALNE POŁĄCZENIE 
DWÓCH TECHNOLOGII 
LASEROWYCH.

CO NOWEGO?

EFEKTYWNA DEPILACJA. 
SKUTECZNE ZAMKNIĘCIE 
NACZYNEK KRWIONOŚNYCH.

WYKORZYSTANIE 
TECHNOLOGII?

CO GWARANTUJEMY? 

Przy zakupie depilacji 
laserowej 1 partii 
druga GRATIS!

Kupię mieszkanie
2 pokojowe

BARANOWO-OKOLICE
604 372 440

Jeżeli jesteś seniorem, mieszkasz w 
Tarnowie Podgórnym, masz czas, 
chcesz pomóc i dorobić do emerytury 
poszukuję opieki dla starszego pana, 
który nie może sam zostać w domu.  
                    tel.   502 237 688

rok zał. 2005

w Przeźmierowie

ZAPRASZA

OŚRODEK AKREDYTOWANY Educational Testing Service

ANGIELSKI              NIEMIECKI             HISZPAŃSKI

 • kursy stacjonarne dla każdej grupy wiekowej,
 • konwersacje ONE to ONE,
 • kursy i audyty dla firm,
 • kursy z dojazdem do domu,
 •  program autorski "CKJOwa szkoła" 

–  pozalekcyjne zajęcia na terenie  
szkół podstawowych oraz zajęcia  
w przedszkolach,

 • egzaminy TOEiC,
 • tłumaczenia.

INFO I ZAPISY: 

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

www.ckjo.pl

FACHOWE
USŁUGI

PŁYTKARSKIE
660 070 232

Język angielski
korepetycje dla dzieci
szkoła podstawowa

794-905-146

OFERUJE:
• opiekę nad dzieckiem od 2 roku życia • do-
godne godziny funkcjonowania placów-
ki • pełne wyżywienie – ekocatering • zaję-
cia Eko-przyrodnicze • warsztaty plastyczne • 
podróże angielskim autobusem • aktywności 
muzyczno-taneczne • gimnastykę języka i smyka  
• niezapomniane wojaże • udział w życiu kultural-
nym jako widz i jako aktor

Zapisz swoje DZIECKO już DZIŚ!!!
Wysogotowo, ul. Urocza 11, tel. 513 513 868

biuro@laloli.pl, www.laloli.pl

WOLNE TERMINY!!!
Bezkonkurencyjne ceny! 

ZAPRASZAMY

Przedłużanie rzęs 
metodą 1:1, 2-3D

Zadzwoń

733-379-125

                  WARSZTATY  
                CERAMICZO- KREATYWNE  

                   DLA DZIECI 
        Trzy atrakcyjne lokalizacje: 

Baranowo, świetlica wiejska,  
      ul. Spokojna 2B 

 

Baranowo, Akademia Pitagorasa  
      ul . Platynowa 1 

 

Kaźmierz, siedziba Znajome  
      ul. Rynek 9 

        Szczegóły na stronie 
   www.znajome.org        Informacje: 509 105 585 

     Serdecznie zapraszamy  
              ZNAJOME

 

tel. 603 635 878

M Y C I E
O K I E N

S ol idnie
i  sprawnie

Oddam 
ziemię

516 066 984
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Przeźmierowo, ul. Rynkowa 146
tel. 533 515 001, www.dermatis.com.pl

REWOLUCJA LASEROWA 
W DERMATIS

SPEKTAKULARNY EFEKT, 
MINIMALNE ODCZUCIA ZABIEGU 
I ZADOWOLENIE PACJENTA :)

UNIKALNE POŁĄCZENIE 
DWÓCH TECHNOLOGII 
LASEROWYCH.

CO NOWEGO?

EFEKTYWNA DEPILACJA. 
SKUTECZNE ZAMKNIĘCIE 
NACZYNEK KRWIONOŚNYCH.

WYKORZYSTANIE 
TECHNOLOGII?

CO GWARANTUJEMY? 

Przy zakupie depilacji 
laserowej 1 partii 
druga GRATIS!



MASZ POMYSŁ

 - ZGŁOŚ GO!

I edycja:  2018 

BUDŻET
INICJATYW 

SPOŁECZNYCH

szczegóły: www.tarnowo-podgorne.pl/budzet-inicjatyw-spolecznych/

do 30 września 2017 r. 
Więcej na str. 9


