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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

887 853 689 
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831 

Agencja Pocztowa  
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51 
801 333 444

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

61 814 69 52

112

W związku ze zmianami w nocnej i świątecznej 
pomocy medycznej, które weszły w życie 1 paź-
dziernika 2017 r., informujemy, że mieszkańcy 

Gminy Tarnowo Podgórne w razie konieczności powinni 
zgłaszać się do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy 
ul. Juraszów 7/19 (tel. 61 821 22 07). ~ ARz 

Po pomoc na Juraszów

Mammografia – zbadaj się!

Najbliższa mammografia odbędzie się 2 listopada 2017 
r. w godz. od 9.00 do 16.00 na parkingu przy GKS Tar-
novia w Tarnowie Podgórnym. Preferowana jest wcze-

śniejsza rejestracja telefoniczna pod nr 61 222 37 37.  Badania 
będzie wykonywać NZOZ LARGO. z Poznania. ~ WSO

Ks. Bryzy jednokierunkowa  
na Wszystkich Świętych

W dniach 28 października – 2 listopada ul. Ks. Bryzy 
w Tarnowie Podgórnym będzie jednokierunkowa. 
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na oznako-

wania zmiany organizacji ruchu w tym czasie. Mamy nadzieję, 
że wprowadzone zmiany zmniejszą problemy komunikacyjne 
w czasie zwiększonego ruchu przy cmentarzu z racji święta 
Wszystkich Świętych.  ~ ARz 

„Sąsiadka~Czytaj” dwutygodnikiem?
Z pewnością zauważyli Państwo, że nasza gazeta z każdym 

numerem jest coraz obszerniejsza. A to dlatego, że w naszej 
Gminie bardzo dużo się dzieje. Stąd na łamach wiele relacji 
i mnóstwo zaproszeń i zapowiedzi. 

Ostatnio pojawił się pomysł, by zwiększyć częstotliwość wy-
dawania gazety. By „Sąsiadka~Czytaj” stała się dwutygodni-
kiem. Takie rozwiązanie wprowadzilibyśmy od nowego roku, 
kiedy ruszy kolejne kulturalne miejsce na gminnej mapie – Pa-
łac w Jankowicach, a w nim Tarnowskie Centrum Aktywizacji 
Senioralnej, których ofertę również będziemy promować na ła-
mach gazety. 

Oczywiście większa częstotliwość to wyższe koszty wydaw-
nicze. Można też powiedzieć, że częściej niż do gazet papie-
rowych zaglądamy na gminną stronę internetową czy Face-
booka. Z drugiej jednak strony dwutygodnik daje możliwość 
otrzymywania bardziej aktualnych informacji. A wyniki badań 
opinii publicznej pokazują, że to „Sąsiadka~Czytaj” jest nadal 
najważniejszym źródłem wiedzy o tym co dzieje się w Gminie. 

Zapraszamy zatem do dyskusji. Prosimy o Państwa opinie, 
które można przekazywać mailowo na: redakcja@tarnowo-
-podgorne.pl lub pisemnie: Redakcja Miesięcznika „Sąsiad-
ka~Czytaj”, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
115, 62-080 Tarnowo Podgórne. Już wkrótce na stronie in-
ternetowej i na Facebooku pojawi się ankieta w tym temacie.  
Będziemy wdzięczni za każdą opinię!

~ Agnieszka Rzeźnik Redaktor naczelna
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~ pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Co z parkowaniem na ul. Kościelnej w Przeźmierowie?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Niestety decyzja została 
już podjęta, a nikt nie 
lubi jak się jego decyzje 
kwestionuje. Mam jednak 
nadzieję, że się Pan 
jeszcze raz zastanowi 
i zmieni zdanie, które – 
w moim przekonaniu – jest 
błędne. Chodzi mi o słupki 
utrudniające parkowanie 
w Przeźmierowie na 
chodniku przy ul. 
Kościelnej, na wysokości 
kościoła. Zwłaszcza 
w niedziele, podczas mszy 
św. przyjeżdża bardzo dużo 
samochodów i naprawdę 
nie ma gdzie zaparkować. 
Likwidacja tych kilku 
miejsc parkingowych 
jeszcze pogorszyła sprawę…

Staram się nie działać pochopnie, ale też nie mam problemu, by wycofać się 
z wcześniej podjętej decyzji, jeśli okaże się ona błędną. 

Problem zajmowania powierzchni przeznaczonej dla pieszych przez pojazdy 
na ulicy Kościelnej w Przeźmierowie, w pobliżu kościoła, był wielokrotnie podno-
szony. Jednakże kluczowym dla tej decyzji było pismo Zastępcy Komendanta Ko-
misariatu Policji z dnia 17 sierpnia br. W piśmie tym Komendant zwraca uwagę opi-
sując ten fragment ulicy Kościelnej, że „(…) kierujący pojazdami, pomimo że jest to 
chodnik, a nie parking, parkują pojazdy, utrudniają ruch pieszych w taki sposób, iż 
rodzice poruszający się z wózkami dziecięcymi wielokrotnie zmuszani są do wcho-
dzenia na jezdnię, aby móc się przemieszczać”. W dalszej części pisma Komendant 
zwraca się z prośbą o zabezpieczenie tego miejsca podkreślając, iż czyni to „w imie-
niu mieszkańców, Pani Sołtys i swoim”. W tej sytuacji poczułem się zobowiązany do 
zrealizowania powyższego zalecenia. 

Osobiście dostrzegałem ten problem znacznie wcześniej. Już 4 lipca 2016 r. 
skierowałem list otwarty do Proboszcza Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego 
w Przeźmierowie, do wiadomości Rady Gminy Tarnowo Podgórne i Rady Sołeckiej 
Przeźmierowa. W tym piśmie podzieliłem się swoim pomysłem, aby część działki 
parafialnej o powierzchni blisko pół hektara, przylegającej do północnej ściany ko-
ścioła, przeznaczyć na parking. Działka ta wiosną minionego roku została obsadzona 
sadzonkami sosny. Proponowałem zatem, aby na tym terenie urządzić „zielony par-
king”, na którym miejsca parkingowe zlokalizowane byłyby sektorowo, po 8 – 10 
miejsc i stanowiłyby niewielki procent utwardzenia terenu. Nadmiar sadzonek sosny 
można byłoby posadzić w pasie ul. Modrzewiowej, co w niedługim czasie stano-
wiłoby naturalny ekran od cmentarza (planowane jest jego poszerzenie). Zapewni-
łem także Księdza Proboszcza, że gdyby parking został udostępniony publicznie, to 
w jego wybudowaniu Gmina mogłaby współuczestniczyć. Biorąc pod uwagę fakt, 
że na tę działkę jest bezpośredni wjazd z ul. Rynkowej, to – moim zdaniem – mogli-
byśmy mieć znakomicie rozwiązany problem parafian i szerzej mieszkańców Prze-
źmierowa.

Moim zdaniem kwestia pozostaje nadal otwarta. 



4    | sąsiadka~czytaj | październik 2017

~ aktualności

Baranowo
Trwają prace budowlane związane z wykonaniem na-
wierzchni ul. Nowina (boczna)

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

Trwa urządzanie terenów rekreacyjnych na Os. Rubi-
nowym – ul. Ametystowa.

Batorowo
Podpisano umowę na wykonanie nawierzchni ul. Wi-
dok (odcinek od ul. S. Batorego w kierunku Dąbrowy)

Ceradz Kościelny
Przygotowanie procedury przetargowej na wykona-
nie chodnika w ul. Więckowickiej.

Trwa opracowywanie dokumentacji na wykonanie 
nawierzchni ul. Bocianiej.

Zakończono budowę placu zabaw przy ul. Bukowska 3

Zakończono budowę 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 rewitaliza-
cji Zespołu Pałacowo-Parkowego 

Trwa budowa I etapu ścieżki rowerowej do Tarnowa 
Podgórnego

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

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

Lusowo
Trwa procedowanie przez Starostwo Powiatowe pro-
jektu kolejnego etapu budowy ścieżki rowerowej w 
ul. Wierzbowej (Lusowo – Tarnowo Podgórne)

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę chodni-
ka w ul. Ogrodowej 

Trwają procedury odbiorowe nowego skrzydła Szko-
ły Podstawowej

Lusówko
Trwa budowa ul. Morskiej

Trwa opracowanie dokumentacji na wykonanie 
oświetlenia Os. Morskiego 

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pie-
szo-rowerowej do Sierosławia (ul. Sierosławska – Prosta)

Przeźmierowo
Trwa przebudowa Parku im. St. Kanikowskiego

Trwa budowa ul. Wysogotowskiej 

Trwa opracowywanie projektu przebudowy ul. Wrzosowej

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

BEZPŁATNA AKCJA PROFILAKTYCZNA 
DLA DZIECI W WIEKU 3 – 6 LAT

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ
zaprasza na listopadowe

BADANIA W RAMACH PROGRAMU 
WCZESNEGO WYKRYWANIA,  

PROFILAKTYKI  I KOREKCJI WAD POSTAWY

badanie stóp przy użyciu podoskopu,
ocena postawy,

badanie statyki miednicy i równowagi mięśniowej

ZADBAJ O SWOJE DZIECKO 
UPEWNIJ SIĘ, ŻE JEST ZDROWE!

informacje i zapisy: 
www.ctmrakowski.pl 

61 814 79 00

Turniej Kopa Sportowego o puchar  
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

Sala gimnastyczna OSiR  
w Przeźmierowie przy ulicy Kościelnej

22 października 2017, od 14.00
(zapisy w dniu zawodów do 13.45 w sali gimnastycznej)
As 3 dychy – 5 x 32 rozdań
Klasyfikacja : drużynowa, par i indywidualna
Dla uczestników turnieju przygotowano puchary i nagrody. Uczestnicy turnieju 

otrzymają poczęstunek. Organizatorem turnieju jest Wielkopolska Liga Kopa Spor-
towego z siedzibą w Borku Wielkopolskim.

Patron honorowy: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
Patronat medialny: www.kaszebe-baszka.pl, www.borekwlkp.pl
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~ aktualności

Chociaż na rozpoczęcie roku 
szkolnego nie udało się oddać 
nowego skrzydła Szkoły Pod-

stawowej w Lusowie, to wszyscy mie-
li nadzieję, że stan przejściowy potrwa 
tylko kilka dni i dzieci szybko zasiądą 
w nowych ławkach, w nowych salach. 
Niestety awaria (pęknięcie rury), która 
miała miejsce w nocy z 6 na 7 września 
skutecznie uniemożliwiła dotrzymanie 
założonych terminów – zalanych zosta-
ło kilkanaście sal, zamokły podwieszane 
sufity, wykładziny, ościeżnice... 

Gmina natychmiast podjęła kroki ku 
jak najszybszej naprawie. We współpra-
cy z wykonawcą, firmą Democo, oce-
niono zakres szkód po awarii i wyzna-
czono harmonogram niezbędnych prac. 
Wiadomo już było, że uruchomienie no-
wego skrzydła przesunie się do 16 paź-
dziernika. Takie informacje Wójt prze-
kazał rodzicom na spotkaniach, które 
dwukrotnie (13 i 18 września) odbyły 
się w Szkole w Lusowie. 

Szkoła wprowadziła tymczasowy 
plan zajęć.  Wśród rozpatrywanych sce-
nariuszy organizacji pracy w placówce 
w okresie przejściowym była również 
zgłoszona przez Radę Rodziców pro-
pozycja wynajęcia kontenerów i przy-
stosowania ich do nauki najmłodszych 

dzieci. To rozwiązanie zostało przedsta-
wienie na sesji Rady Gminy. Radni, po 
wysłuchaniu wszystkich argumentów 
i burzliwej dyskusji nie wyrazili zgody 
na wynajęcie kontenerów – szacunko-
wy koszt takiego przedsięwzięcia to po-
nad 172 tys. zł, na które trzeba byłoby 
przeznaczyć środki zarezerwowane na 
tegoroczne inwestycje. Ponadto konte-
nery byłyby używane przez ok. tydzień 
– taka była różnica czasu między ich 
ostatecznym przystosowaniem do nauki 
a wynikającym z harmonogramu termi-
nem zakończenia prac w nowym skrzy-
dle szkoły. 

W chwili zamykania tego numeru „Są-
siadki-Czytaj” mamy zapewnienie Wy-
konawcy, że do 13 października wszyst-
kie usterki zostaną usunięte. Ponadto 
równolegle, zgodnie z sugestiami przed-
stawicieli Rady Rodziców, wymieniono 

klamki we wszystkich oknach na zamy-
kane na klucz oraz dodatkowo zabezpie-
czono szyb windy. Szkoła może zatem 
planować rozpoczęcie nauki w nowych 
przestrzeniach od 16 października. 

 – Przede wszystkim dziękuję za cier-
pliwość. Zdaję sobie sprawę z tego , że 
ta budowa w ostatnich kilkunastu dniach 
wymagała od wszystkich - Gminy, wyko-
nawcy, rodziców i uczniów - cierpliwo-
ści i wzajemnego zrozumienia – pod-
kreśla Wójt Tadeusz Czajka. – Mam 
nadzieję, że nauka w nowoczesnych sa-
lach sprawi uczniom lusowskiej Szkoły 
Podstawowej wiele przyjemności. 

Uroczyste otwarcie nowego skrzydła 
zaplanowano na 25 października, w ra-
mach obchodów Dnia Patrona Szkoły – 
relację przedstawimy w przyszłym nu-
merze „Sąsiadki-Czytaj”.

~ ARz

Ostatnie prace w nowym skrzydle

Jarmark Bożonarodzeniowy  
zaprasza wystawców

Tegoroczna, trzecia już edycja Jarmarku Bożonarodze-
niowego w Przeźmierowie odbędzie się w niedzielę, 
10 grudnia. Na gości czekać będzie wielki namiot usy-

tuowany na parkingu Centrum Kultury Przeźmierowo, który 
zapełni się rozmaitymi stoiskami. GOK „SEZAM” poszukuje 
wystawców.

Do kontaktu zapraszamy rękodzielników, artystów, sprze-
dawców świątecznych przysmaków i dekoracji, wszystkich, 
którzy chcieliby wystawić własne stoisko. Chętnych prosimy 
o zgłoszenia mailowe: natalia@goksezam.pl. Pod tym adre-
sem można też uzyskać odpowiedź na wszelkie pytania orga-
nizacyjne.  ~ Jarek Krawczyk

Szkoła może 
już planować 

organizację nauki  
w nowych salach
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Trwa opracowywanie koncepcji przebudowy szkoły 
podstawowej

Zawarto umowę na opracowanie koncepcji Centrum 
Integracji Obywatelskiej (budynek przy Rynku)

Rumianek
Trwa przebudowa rurociągu 

Sady
Rozpoczęto przebudowę ul. Za Motelem

Trwa procedura przetargowa na I etap budowy ulic: 
Limbowa, Jaworowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa

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

Trwa przygotowanie procedury przetargowej w ul. 
Kobylnickiej

Trwa realizacja terenu rekreacyjnego przy świetlicy

Swadzim
Trwają uzgodnienia dla przebudowy węzła drogowe-
go na drodze krajowej nr 92

Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę ul. 
Ogrodowej.

Zlecono opracowanie dokumentacji na rozbudowę 
świetlicy

Sierosław
Trwa budowa mieszkań komunalnych

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

Tarnowo Podgórne
Trwa budowa mieszkań komunalnych przy ul. Krętej

Ogłoszono przetarg na budowę szatni przy boiskach 
ul. Nowa – brak ofert w ogłoszonym przetargu.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej oraz 
uzgodnienia na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w 
ul. Cichej (wg specustawy – tereny prywatne)

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na 
budowę ul. 27 Grudnia (wykupy gruntów prywatnych)

Zlecono opracowanie koncepcji Centrum Integracji 
Obywatelskiej (Rynek)

Wysogotowo
Ponownie ogłoszono przetarg na wykonanie terenu 
rekreacyjnego przy ul. Długiej / Wierzbowej

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

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych 
dla przebudowy ulic Łąkowej i Stolarskiej

Pozostałe
Trwa opracowanie koncepcji Zespołu Szkół Technicz-
nych w Tarnowie Podgórnym

Przekazano plac budowy Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w Tarnowie Podgórnym

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

Trwają prace remontowe w komunalnych budyn-
kach mieszkalnych 

Trwają prace remontowe w budynkach GKS, OSP i 
Muzeum Powstańców Wielkopolskich

~ aktualności

Baranowo na wycieczce
W dniach 8-10 września udaliśmy się na wycieczkę zorganizowaną przez 

Radę Sołecką Baranowa. W pierwszym dniu zwiedziliśmy rezydencję 
Wielkich Mistrzów Krzyżackich w Malborku. Były to 4 godziny obco-

wania z historią i kulturą tamtych czasów. Miejscem zakwaterowania na nocleg był 
pensjonat „Ewa” w nadmorskiej miejscowości Jantar.

Drugi dzień rozpoczęliśmy od udania się do obozu koncentracyjnego w Sztutowie 
– miejsca zagłady ok. 120 000 więźniów z 19 państw. Kolejnym etapem naszej wy-
cieczki było zwiedzanie starówki w Elblągu. Na koniec dnia udaliśmy się do Kryni-
cy Morskiej, leżącej między Zatoką Wiślaną a Bałtykiem.

W trzecim dniu wybraliśmy się na rejs po Kanale Elbląskim na odcinku funkcjo-
nowania unikalnych na świecie pochylni. Przy pięknej pogodzie mogliśmy podzi-
wiać wspaniałą myśl techniczną oraz piękno otaczającej nas przyrody.

Po trzech dniach pełnych wrażeń, zadowoleni z wyjazdu i poznania wielu cieka-
wych miejsc wróciliśmy do Baranowa. 

~ Anna Stoińska

Akcja: bezpłatna sterylizacja 
Kolejna akcja sterylizacji psów zostanie przeprowadzona w niedzielę, 22 paź-

dziernika, przy Szkole Podstawowej w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej. 
Początek o godz. 9.00. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie pod 

nr 606 340 879. Uwaga: bezpłatną akcją są objęte zwierzęta, których właściciele po-
siadają Kartę Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne. 

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

ZAPROSZENIE 

PROGRAM:
10.30 –  Cmentarz w Lusowie: Złożenie kwiatów na grobie 

Generała Józefa Dowbora Muśnickiego
 Przemarsz pod pomnik Generała Józefa Dowbora Muśnic-
kiego
ok. 13.00 – Konferencja naukowa w Muzeum

Szkoła Podstawowa im. Gen. J. D. Muśnickiego w Lusowie
Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego

Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie
oraz Instytut Pamięci Narodowej oddział w Poznaniu

mają zaszczyt zaprosić na obchody
150. rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci

Generała Józefa Dowbora Muśnickiego,
które odbędą się 25 października 2017 r.
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Złote gody
Aż 33 pary obchodzą w tym roku 50. rocz-

nicę zawarcia związku małżeńskiego. Z tej 
okazji Prezydent RP Andrzej Duda przy-

znał jubilatom medale za długoletnie pożycie. Na 
uroczystość ich przekazania, która odbyła się 4 paź-
dziernika w sali sesyjnej Urzędu Gminy, jubilatów 
zaprosił Wójt Tadeusz Czajka. Nie zabrakło ser-
decznych życzeń, okolicznościowych upominków 
oraz pysznego tortu.

~ ARz

Oto tegoroczni jubilaci:
• Eugenia i Maksymilian Behnke z Przeźmierowa,
• Helena i Jerzy Biernatowie z Góry,
• Barbara i Jan Borowiakowie z Tarnowa Podgór-

nego,
• Wanda i Aleksander Ciszewscy z Sierosławia,
• Genowefa i Mieczysław Czajkowie z Przeźmie-

rowa,
• Henryka i Tadeusz Drążkowiakowie z Przeźmie-

rowa,
• Anna i Michał Fuchs ze Swadzimia,
• Stanisława i Jacek Hałasikowie z Baranowa,
• Teresa i Stanisław Hałuszczakowie z Wysogoto-

wa,
• Stefania i Jan Janasikowie z Przeźmierowa,  
• Janina i Stefan Janasikowie z Przeźmierowa,
• Danuta i Wojciech Jałoszyńscy z Przeźmierowa,
• Mirosława i Lechosław Judkowiakowie z Prze-

źmierowa,
• Teresa i Łukasz Kierzek z Tarnowa Podgórnego,
• Irena i Janusz Kliksowie z Przeźmierowa,
• Wanda i Jan Kowalczykowie z Przeźmierowa,
• Ewa i Jerzy Krajna z Przeźmierowa,
• Maria i Stanisław Królakowie ze Sadów,
• Maria i Zdzisław Leśniewiczowie z Lusówka,
• Irena i Andrzej Marczakowie  z Tarnowa Podgór-

nego,
• Krystyna i Józef Michalczukowie z Przeźmiero-

wa,  
• Irena i Józef Noakowie z Baranowa,
• Bożena i Józef Piłasiewiczowie z Tarnowa Pod-

górnego,
• Aniela i Zbigniew Poprawa z Sierosławia,
• Wanda i Bolesław Prządka z Lusowa,
• Anna i Henryk Schmidt z Baranowa,
• Stanisława i Wenecjusz Stawujakowie z Sierosła-

wia,
• Bronisława i Tadeusz Stypińscy z Tarnowa Pod-

górnego,
• Ewa i Stanisław Tokarzowie z Baranowa,
• Teresa i Leszek Tylkowscy z Baranowa,
• Stefania i Kazimierz Wiśniewscy z Przeźmiero-

wa,
• Stanisława i Krzysztof Ziemba z Baranowa,
• Maria i Henryk Zygmańscy z Tarnowa Podgór-

nego.
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Na Alternatywne lekcje w-f zaprosiła swoich uczniów 
nasza Gmina wspólnie z Fundacją Moniki Pyrek.

W piątek, 6 października w godz. 8.00 – 16.30, 
w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Baranowie za-
jęcia sportowe poprowadziła Monika Pyrek – mistrzyni i re-
kordzistka Polski w skoku o tyczce, rekordzistka Europy, 
medalistka mistrzostw świata, olimpijka. Potem, po krótkiej 
rozgrzewce dzieci przechodziły kolejne stacje ćwiczeń – były 
m.in. piłka ręczna, bieg, koszykówka i… ćwiczenia w rzeczy-
wistości wirtualnej. W zajęciach sportowych udział wzięły 
dzieci ze wszystkich gminnych podstawówek (od IV klasy) – 
każda grupa ćwiczyła 90 min.

Zajęcia miały na celu propagowanie aktywności sportowej 
i zdrowego stylu życia wśród najmłodszych, ale także wyszu-
kiwanie i wspieranie talentów sportowych.  ~ ARz 

W-F inaczej

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zaprasza wszystkie 
organizacje pozarządowe na spotkanie w sprawie 
konsultacji Programu współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2018 rok, które odbędzie się 20 październi-
ka o godz. 17.00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarzą-
dowych – salka w budynku GKS Tarnovia ul.23 Października 
34 w Tarnowie Podgórnym. W programie znajdą się m.in.:

•  konsultacje dotyczące Programu współpracy z Organiza-
cjami Pozarządowymi na 2018 rok,

•  zgłoszenie kandydatów do Komisji Konkursowych opi-
niujących oferty,

•  omówienie obowiązujących wzorów oferty i sprawozda-
nia dotyczących realizacji zadania publicznego,

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi na rok 2018 znajduje się na stronie internetowej Gminy 
Tarnowo Podgórne www.tarnowo–podgorne.pl.

~ Monika Mroczkiewicz

Zaproszenie do konsultacji

Przyjazny Urząd!

W Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej, 19 września, odbyła się 
Uroczysta Gala Finałowa Konkursu „Przyjazny Urząd”. Kapituła kon-
kursu, organizowanego przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości w 

Katowicach, postanowiła przyznać Godło „Przyjazny Urząd” dla Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne. Szczególnym było jednak dla nas Wyróżnienie Nadzwyczajne 
„Wzorowa Jakość” za najwyższą liczbę punktów konkursowych.

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne na Gali reprezentowali (na zdjęciu od lewej): 
Monika Rutkowska – Kierownik Wydziału Obsługi Klienta, Oskar Cierpiszewski – 
Sekretarz Gminy oraz Elżbieta Neumann – Koordynator Filii Urzędu w Przeźmiero-
wie. ~ ARz
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~ aktualności

4 listopada 
 VII Rodzinny Samochodowy Rajd Niepodległościowy – szczegóły na www.rajdyzlwem.pl

11 listopada 
 11.00  msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Najświętszego Serca w Tarnowie Podgór-

nym (z udziałem Koła Śpiewu im. F. Nowowiejskiego, Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
i pocztów sztandarowych)

       Po mszy św. – przemarsz pod pomnik w Parku im. J. Wojkiewicza i złożenie kwiatów pod 
pomnikiem

 14.00  start XIV Biegu i Nordic Walking, hala OSiR przy ul. Wypoczynkowej w Baranowie 
(więcej na str. 50)

 15.00  Strzelanie patriotyczne, Strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego przy ul. Zachod-
niej w Tarnowie Podgórnym 

 17.00  Koncert Niepodległościowy, wystąpi Jacek Kortus z orkiestrą „Le Quattro Stagioni” pod 
dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego, Centrum Kultury Przeźmierowo (więcej na str. 38)

 18.00  „Wyśpiewać Wolność” Harcerska Wieczornica Patriotyczna, Pałac w Lusówku (więcej 
na plakacie poniżej)

Pamiętajmy o biało-czerwonych flagach!

WOLNOŚĆ to idea, która dla 
wielu była tylko marzeniem 
i nieosiągalnym celem. Wal-

cząc o nią gotowi byli poświęcić wszyst-
ko, do końca wierząc w odrodzenie nie-
podległej ojczyzny, naszej Polski. 

W dzień Narodowego Święta Niepod-
ległości wspólnota harcerzy  z Lusówka 
zaprasza, aby oddając hołd bohaterom 
WYŚPIEWAĆ WOLNOŚĆ. Przyłącza-
jąc się do muzycznej podróży do prze-
szłości, będą mieli Państwo okazję na 
własne oczy zobaczyć bohaterów tam-
tych wydarzeń, wysłuchać opowieści 
świadków naszej narodowej historii, 
przyłączyć się do śpiewania pieśni pa-
triotycznych. Niech także Państwa głos 
zabrzmi w ten listopadowy wieczór, 
a kto wie, może usłyszy nas i przybędzie 
sam Marszałek…  Gwarantujemy, że 
wspólne świętowanie nie tylko wzmoc-
ni w nas patriotycznego ducha, ale tak-
że zmęczone gromkim śpiewem ciało – 
na zakończenie poczęstunek i okazja do 
rozmów.

Zapraszamy także najmłodszych – dla 
nich harcerze przygotowali specjalne 
zadania!  ~ SPHzL

Harcerska wieczornica

Gminne obchody Święta Niepodległości
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Najnowsza oferta przemysłu meblarskiego i propozy-
cje największych producentów w branży zostały za-
prezentowane podczas VIII edycji ogólnopolskich 

targów METALMEX 2017 TRENDY I INNOWACJE, które 
odbyły się 29 września w siedzibie firmy w Wysogotowie. 

W tym roku część wystawiennicza została podzielo-
na na sześć stref. Główna z nich to strefa branżowa – to 
prezentowano aktualne trendy i najciekawsze rozwiąza-
nia techniki oraz technologii. Pięć pozostałych stref to: 
- Metalmex’owska Arena Designu – wystawy młodych pol-
skich designerów,

- Strefa Sztuki (pod patronatem V.A. Gallery Poland) – wy-
stawy zdjęć wielokrotnie nagradzanych w świecie, poznań-
skich fotografików – Michała Pazia i Tomka Tomkowiaka,

- Aktywni i kreatywni prace pasjonatów nowych technolo-
gii,

- Upcyklingowy zawrót głowy – nowa forma i funkcjonal-
ności niepotrzebnych przedmiotów oraz prace z nurtu eco-art, 
stworzone z darów natury i surowców z odzysku, 

- Bikezone –  tegoroczna nowość – dedykowana miłośni-
kom rowerów i wszelakich sportów z nimi związanych.  

Główną sportową atrakcją tegorocznej edycji targów były 
zawody Strongman’ów. Za sprawą najsilniejszych ludzi w Pol-
sce – Sławomira Toczka Marcina Wlizło, Bartłomieja Grubby, 
Przemysława Brzozy, Piotra Czaplewskiego oraz Krzysztofa 

Schabowskiego  w Wysogotowie naprawdę zatrzęsła się  zie-
mia. A wszystko to pod czujnym okiem Mariusza Pudzianow-
skiego, pięciokrotnego Mistrza Świata, najsilniejszego czło-
wieka na świecie w historii Strongman. 

Konferansjerem tej edycji targów  był Irek Bieleninik 
Emocjom sportowym – wzorem ubiegłego roku towarzy-

szyła charytatywna zbiórka pieniędzy na wsparcie sekcji ko-
szykarzy na wózkach, podopiecznych Fundacji Fundacji imie-
nia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. Jest to jedyna 
taka drużyna w Wielkopolsce, wśród jej zawodników jest aż  
5 członków kadry polski! ~ ARz

Najnowsze technologie, arena designu i siłacze

Ponad 500 osób – samorządowców i sympatyków Ruchu Społecznego Bezpar-
tyjni – przyjechało 23 września do Tarnowa Podgórnego na I Ogólnopolską 
Konwencję. 

Zgromadzonych w hali sportowej OSiR uczestników powitał Wójt Tadeusz Czaj-
ka, który jest Prezesem Stowarzyszenia Bezpartyjni Wielkopolska. Następnie pre-
legenci z całej Polski przedstawiali swoją ocenę aktualnej pozycji samorządów 
w Polsce oraz komentowali zapowiadane zmiany w ordynacji wyborczej. Na sce-
nie pojawili się m.in. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek, Prezydent Zielonej Góry 
Janusz Kubicki, Prezydent Lubina Robert Raczyński czy Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Na koniec uczestnicy podpisali Deklarację, zawierającą główne zasady programo-
we Ruchu Bezpartyjni i wzywającą do tworzenia bezpartyjnych koalicji wyborczych 
w nadchodzących wyborach samorządowych.  ~ ARz

I Konwencja Bezpartyjnych

Wśród prelegentów był Prezydent Szczecina Piotr Krzystek

~ aktualności
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Ważny będzie każdy głos!

Poniżej prezentujemy listę projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach I edycji 2018 Budżetu Inicjatyw Spo-
łecznych Gminy Tarnowo Podgórne. Głosowanie odbywać się będzie w terminie 13 – 24 listopada w następujący sposób:

- bezpośrednio – za pomocą karty do głosowania (dostępnych do pobrania na stronie internetowej i w punktach głoso-
wania):

- w Wydziale Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115 (bud. A), Tarnowo Podgórne,
- w Filii Urzędu Gminy w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej 75C, 
- elektronicznie - za pomocą formularza on-line (uruchomionego w dniu głosowania). 
Można oddać jeden głos na jeden wybrany projekt. 

~ ARz

L.p. Nazwa projektu Pomysłodawca wnioskowana 
kwota z BIS 

1

„Biesiada u sąsiada - program Latino” występy zespołu artystycznego Punto Latino, ani-
macje, zabawa taneczna, oraz zawody wędkarskie z atrakcyjnymi nagrodami (prowadzący 
Z. Braciszewski). Projekt dedykowany sąsiadom ul. Jarzębinowej w Przeźmierowie oraz 
mieszkańcom Gminy Tarnowo Podgórne, posiadającym karty wędkarskie lub członkostwo 
w organizacji wędkarskiej mającej siedzibę na terenie Gminy, lokalizacja: ul. Jarzębinowa w 
Przeźmierowie oraz stawy w Baranowie

Ireneusz Rembalski 
Przeźmierowo 12 500

2
„Seanse filmowe dla seniorów z Przeźmierowa i sąsiednich miejscowości” – 1 x w mie-
siącu, w drugie piątki miesiąca, lokalizacja: Centrum Kultury Przeźmierowo (kino Zielone 
Oko) 

Krzysztof Szpera,  
Jacek Wojciechowski 
Przeźmierowo

5 000

3

Warsztaty stacjonarne rękodzieła spotkania 1 x w tygodniu po 2 godziny dla kobiet i 
dzieci z Gminy, tworzenie różnorodnych form plastyczno-technicznych i rękodzielniczych, 
projekt planowany na 10 m-cy dla 15 osób, lokalizacja: świetlica wiejska w Lusowie lub w 
Baranowie

Agnieszka Wróblewska 
Baranowo 8 500

4

Kreatywność dla każdego – wyjazdowe warsztaty rękodzieła 
wielopokoleniowa integracja, plenerowe warsztaty, poznanie nowych technik artystycz-
nych, wymiana doświadczeń oraz poznanie ciekawych ludzi, profesjonalny instruktor, loka-
lizacja: okolice Poznania

Małgorzata Raciborska 
Przeźmierowo 6 300

5

Retro-Moto-Show Traktory Sady 2018 prezentacja historycznych ciągników i maszyn 
rolniczych połączona z festynem rozpoczynającym wakacje dla dzieci i młodzieży, parada 
ciągników , pokazy, konkursy, biesiada z muzyką i tańcami.
Projekt adresowany do wszystkich mieszkańców Gminy, lokalizacja: Sady

Marcin Orzeł Lusowo 18 000

6

„Zielarski Rumianek” piknik z warsztatami (całodniowe wydarzenie)
wspólne stworzenie wizytówki miejscowości Rumianek, której symbolem będzie zaprojek-
towany i wykonany przez mieszkańców Park Zielarski (sadzenie ziół, wytyczanie ścieżek 
montaż tabliczek infor. i ławeczek) ze ścieżką dydaktyczną. Warsztaty zielarstwa, warsztaty 
ogrodnicze, festyn zielarski. Motywem przewodnim będzie wykorzystanie ziół w praktyce, 
m.in. degustacja produktów z wykorzystaniem ziół. Lokalizacja: okolice świetlicy wiejskiej 
w Rumianku

Artur Pawlak  
Rumianek 20 000

7

„Cafemama nowa” – projekt adresowany do rodziców (kobiet i mężczyzn) dzieci w wieku 
0-6, którzy nie mogą przekazać opieki nad dzieckiem. Projekt ma cechy klubokawarni spo-
łecznej: warsztaty wychowawcze, psychologiczne i edukacyjne, podczas spotkań zapew-
niona opieka dla dzieci i animowanie ich czasu wolnego podczas warsztatów dla rodziców 
(wiek 2-6), lokalizacja: Lusowo sale Parafii św. Jadwigi i Jakuba Apostoła

Irena Brańka  
Lusowo 8 100

8
„Wzmacniajmy więzi lokalne” organizacja imprezy plenerowej „Poznaj swojego sąsiada” 
– integracja społeczności lokalnej, osiedlowej , gry, zabawy, szkolenie BHP na wesoło, loka-
lizacja: osiedle Ptasie w Przeźmierowie, teren placu zabaw 

Hanna Chudzik  
Przeźmierowo 4 900

9

Festyn „W wiejskiej zagrodzie” integracja rodzin z dziećmi z Gminy Tarnowo Podgórne. 
Warsztaty garncarskie, warsztaty podpłomykowe i plastyczne, gry zręcznościowe i konku-
rencje sportowe, atrakcją będzie obecność wiejskich zwierząt oraz degustacja jadła wiel-
kopolskiej wsi – pozwoli to na poznanie szczególnie przez najmłodszych polskich tradycji. 
Dodatkowo muzyka biesiadna realizacja czerwiec-wrzesień 2018.
Lokalizacja: teren przedszkola „Czarodziejski Zamek” w Przeźmierowie

Iwona Graja  
Przeźmierowo 8 800

10

Niebo nad Tarnowem – Asteroid Day 2018 Pokaz nieba, wieczór astronomiczny pod 
gołym niebem, wykłady, warsztaty w szkołach, projekcja filmu, koncert „astronomicznej” 
muzyki elektronicznej i gość specjalny gen. Mirosław Hermaszewski – to wszystko w ra-
mach obchodów Międzynarodowego Dnia Planetoid z nadania ONZ po raz drugi w Polsce, 
po raz pierwszy w Tarnowie Podgórnym. czas: cały czerwiec 2018 r. Lokalizacja: SP i LO w 
Tarnowie Podgórnym, sala audiowizualna na terenie Gminy, Park 700-lecia - wieczór astro-
nomiczny

Tomasz Kluwak  
Lusówko 18 000

11 Bliżej Natury  Rodzinny spływ kajakowy rzeką Wełną dla mieszkańców Gminy, trasa: Nowy 
Młyn – Ruda – Oborniki, noclegi , biesiada, zwiedzanie muzeum młynarstwa

Katarzyna Szymkowiak 
Wysogotowo 12 000

  Łącznie 122 100

~ aktualności

MASZ POMYSŁ

 - ZGŁOŚ GO!

I edycja:  2018 

BUDŻET
INICJATYW 

SPOŁECZNYCH

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

do 30 września 2017 r. 



12    | sąsiadka~czytaj | październik 2017

~ aktualności

Mieszkańcy Sadów wybra-
li się grzybobranie. 23 wrze-
snia ponad 30 osobowa grupa 

mogła cieszyć się pokaźnymi zbiora-
mi, wspaniałą atmosferą biesiadną oraz 
wyśmienitym poczęstunkiem przygo-
towanym przez „ Agroturystykę Stasi-
nówka”. Królową grzybobrania została 
Kazia Beszterda. Dziękujemy wszyst-
kim grzybiarzom za miło spędzony czas 
i zapraszamy na kolejne grzybobranie w 
przyszłym roku.

~ Elżbieta Nowaczyk, Sołtys Sadów

W Sadach odbył się coroczny 
festyn z okazji zakończenia 
lata. Mimo braku promieni 

słonecznych oraz chwilowych opadów 
deszczu frekwencja przeszła nasze naj-
śmielsze oczekiwania. 

Można było skorzystać z wielu atrak-
cji: malowanie twarzy, „dmuchańce- 
skakance” oraz przejażdżka kucykiem 
i bryczką. Z Bractwem Kurkowym moż-
na było spróbować swoich sił na strzel-
nicy, a z Panem Romanem sprawdzić 
umiejętności w strzelaniu z łuku. Po-
dobnie jak w zeszłym roku naszą im-
prezę uświetniły zabytkowe samochody 
z Automobilklubu Wielkopolskiego zor-
ganizowane dzięki Mariuszowi Zeidle-
rowi oraz traktory będące własnością 
Andrzeja Orła. Po uroczystym konwo-
ju można było przyjrzeć się pojazdom 
z bliska na placu imprezy. Największą 
atrakcją dla młodych uczestników fe-

stynu były przejażdżki wojskową cię-
żarówką Chevrolet Canada, „gazikiem” 
oraz traktorami. Jako co roku impreza 
zakończyła się występem zespołu Blue 
Wave Band oraz zabawą taneczną z DJ 
Darkiem. 

Dziękujemy bardzo, że byliście 
z nami i mamy nadzieję że spędziliście 
bardzo miło czas. Dziękujemy wszyst-
kim firmom tj.: Derform, Gizo, Glu-
tenex, Elektromechanika Pojazdowa 
Daniel Żuchowski, Stihl, Or- Bud, Jo-
wat Polska, Gusma Strauss Cafe, Lo-
renz, Amazon, Sklep ABC oraz Gminie 
i zaprzyjaźnionym gościom za pomoc 
w zorganizowaniu tej wspaniałej impre-
zy. Dziękujemy wszystkim przyjacio-
łom, znajomym i nieznajomym, którzy 
bezinteresownie i z własnej inicjatywy 
pomagali nam przed i w czasie trwania 
festynu. 

Sady na grzyby

W Sadach deszczu się nie bali!

Jesteśmy usatysfakcjonowani widząc 
zadowolenie na twarzy naszych naj-
młodszych milusińskich. 

Do zobaczenia w przyszłym roku!
~ Elżbieta Nowaczyk, Sołtys Sadów

Za nami niezapomniany Festyn Ro-
dzinny. Za jego wspaniałą organizację 
wielkie podziękowania dla Pani Sołtys 
Elżbiety Nowaczyk oraz całej Rady So-
łeckiej składają mieszkańcy Sadów. 
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Za nami kolejne radosne pożegna-
nie lata. 16 września w Parku im. 
S. Kanikowskiego w Przeźmiero-

wie rozstaliśmy się znów na rok z ulu-
bioną nie tylko dzieci i młodzieży porą 
roku. Tym razem rodzinny festyn odbył 
się pod hasłem „Co nam w duszy gra!”. 
Muzyczny korowód tradycyjnie wyru-
szył spod Szkoły Podstawowej im. A. 
Fiedlera w Przeźmierowie. W miejsco-
wym parku uczestników imprezy wita-
li ze sceny: Wójt Tadeusz Czajka, rad-
ny Henryk Witkowski, dyrektor szkoły 
Renata Duszczyk i sołtys Przeźmierowa 
Katarzyna Preyer.

Muzyka od zawsze towarzyszy czło-
wiekowi w pracy, zabawie, odpoczyn-
ku. Sobotni wrześniowy dzień wypeł-
niały rozmaite dźwięki, śpiew, taniec. 
Muzyka była obecna niemal wszędzie. 
Na scenie można było podziwiać wy-
stępy Młodzieżowej Gminnej Orkie-
stry Dętej pod dyrekcją Pawła Joksa. 
Przy okazji przypomnieliśmy sobie, 
jak wygląda saksofon, klarnet, puzon... 
Zgromadzonych czarowały Mażoretki. 
Ubrane w paradne stroje dziewczyny 
zaprezentowały układy taneczno-mar-
szowe do muzyki orkiestry dętej, żon-
glując i podrzucając przy tym specjal-
ne pałeczki. Widowisko niesamowite!!! 
Kto nie widział, niech żałuje. Gościnnie 
zagrał też dla nas Big Band ze Szkoły 
Muzycznej im. M. Karłowicza z Pozna-
nia. Ucho cieszyły także piosenki w wy-
konaniu Macieja Narożnego. To był cu-
downy powrót do dawnych lat.

Oczywiście to nie koniec atrakcji. Pod 
okiem instruktorów chętni uczestniczyli 
w warsztatach budowania instrumentów 
muzycznych z rozmaitych materiałów 
– kluczy, garnków, misek, drewnianych 
łyżek. Można było sprawić sobie wła-
snoręcznie gitarę, którą nie pogardziłby 
sam Elvis Presley lub drewnianą pisz-
czałkę. Z drutu wyrabiano pierścion-
ki – klucze wiolinowe. Pod wpływem 
utworów klasycznych, rockowych, jaz-
zowych (cała gama gatunków muzycz-
nych) powstawały impresje muzyczne.  
Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
stanowisko „Karaoke” – nie brakowało 
osób chętnych do śpiewania piosenek 
do profesjonalnych podkładów muzycz-
nych z tekstem. Wielką frajdę sprawia-
ła dzieciom  gra na perkusji i bębnach. 
Swoją wiedzą dzielili się z nami także 
nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Mu-
zycznej w Tarnowie Podgórnym. Dzię-

Co nam w duszy gra! 
Pożegnanie lata w Przeźmierowie

kujemy im serdecznie za przybliżenie 
nam różnych instrumentów muzycz-
nych.

Muzyka ma koronę w niebie, ale ko-
rzenie w ziemi – słowa Marii Kuncewi-
czowej  podkreślają wyjątkowy charak-
ter muzyki, która potrafi wręcz sięgać 
nieba, osiągać doskonałość. Nieba się-
gały także latawce. Jak co roku odbył 
się konkurs na najwyżej szybujący lata-
wiec. W tym roku zwyciężyły klasy IVa 
i VIIc.

Festyn rodzinny od lat kojarzy się ze 
zdrowym śniadaniem na trawie. Tego-
roczne stoły uginały się pod ciężarem 
przekąsek, kanapek, sałatek, owoców, 
warzyw... Było smacznie jak u mamy, 
a przede wszystkim kolorowo i pięknie. 
Pomysłowość rodziców przeszła nasze 
najśmielsze wyobrażenia. W konkursie 
na najpiękniej udekorowane stanowi-
sko kulinarne wygrały Ic, IIIe i zerów-
ka. Nagrodę w postaci biletów do kina 
ufundowała pani Katarzyna Preyer – 
sołtys Przeźmierowa.

Jak zwykle było muzycznie, koloro-
wo, wesoło, a pogoda dopisała. Na za-
proszenie dyrektor Renaty Duszczyk 
odpowiedziało wielu uczniów, ich ro-
dziców, krewnych i znajomych. Ser-
decznie dziękujemy organizatorom pik-
niku – Radzie Sołeckiej Przeźmierowa 
oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. 
A. Fiedlera – wspieranych przez Gminę, 
OSiR i GOK Sezam. Zachęcamy rów-
nież do obejrzenia obszernej fotorelacji 
na stronie szkoły www.spprzezmiero-
wo.pl. ~Aleksandra Filipek
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Nasza Gmina otrzymała unijne dofinansowanie na 
utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiad-
kowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Dodat-

kowo w ramach tego wniosku unowocześnione zostaną tabor 
autobusowy i zaplecze techniczne. Wnioskodawcą była Ko-
munikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS.

Pierwszym elementem projektu będzie modernizacja pięciu 
przystanków autobusowych z wyposażeniem w parkingi dla 
rowerów oraz dynamiczny system elektronicznej informacji 
pasażerskiej ITS. Modernizacją objęte zostaną następujące 
punkty przystankowe:
� Ceradz Kościelny – centrum, w obydwóch kierunkach,
� Lusowo – przystanek końcowy,
� Kokoszczyn – pętla,
� DK 92 przystanek Sady – w obydwóch kierunkach,
� DK 92 Przeźmierowo wiadukt – w obydwóch kierunkach.
Drugim elementem projektu jest zakup pięciu autobusów ni-

skoemisyjnych, w tym pierwszego w historii gminnej komuni-
kacji autobusu przegubowego. Natomiast trzecim – komplek-
sowa modernizacja bazy autobusowej TPBUS w Tarnowie 
Podgórnym. Powstanie zintegrowany budynek administracyj-
no-warsztatowy z zapleczem socjalnym, magazynem części 
i myjnią autobusową. Przy budowie zostaną zastosowane no-
woczesne, energooszczędne rozwiązania pozwalające na obni-
żenie kosztów eksploatacyjnych bazy. 

Wartość złożonego projektu to kwota 12 285 240 zł, nato-
miast dofinansowanie z UE wynosi 8 198 216,17 zł. 

To kolejne dofinasowanie do projektów związanych z uno-
wocześnieniem gminnej komunikacji – otrzymaliśmy już unij-
ne wsparcie dla inwestycji polegającej m.in. na budowie do 
końca roku nowoczesnych przystanków w Tarnowie Podgór-
nym i Przeźmierowie.

~ ARz

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne  
dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców zainteresowanych utworzeniem stanowisk pracy

23 października 16.00 – 17.30 Urząd Gminy Tarnowo Podgórne,  
ul. Poznańska 94, bud. C, sala 21

PROJEKT PIERWSZY BIZNES „WSPARCIE W STARCIE II”
omówienie grupy docelowej, dla której dedykowany jest program; możliwości przeznaczenia środków;  

warunki finansowania; omówienie przykładowego wniosku.
Spotkanie poprowadzi pracownik Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

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

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

Modernizacja komunikacji z unijnym dofinansowaniem
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12 września w Tarnowie Podgórnym odbyło się Se-
minarium Efektywny Biznes. Wydarzenie zor-
ganizowane zostało przez Tarnowskie Centrum 

Wspierania Przedsiębiorczości (TCWP) przy współpracy 
z Wielkopolskim Instytutem Jakości, FOOUSA oraz architekt-
-biznesu.com. Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Tadeusz 
Czajka.

Nie przesadzone będzie stwierdzenie, że wydarzenie zakoń-
czyło się pełnym sukcesem. Frekwencja dopisała: na sali se-
syjnej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne spotkało się w su-
mie blisko 80 przedsiębiorców z terenu naszej Gminy oraz 
Poznania i okolic. Spotkanie otworzył Wójt Tadeusz Czajka. 
Po powitaniu przybyłych gości nastąpiło wręczenie w imieniu 
Wielkopolskiego Instytutu Jakości certyfikatów Wielkopol-
ska Jakość. Co ważne wśród przedsiębiorców uhonorowanych 
znakiem Wielkopolskiej Jakości znalazły się cztery przedsię-
biorstwa z terenu Gminy Tarnowo Podgórne. Certyfikat, wrę-
czony na ręce Wójta Tadeusza Czajki, otrzymał także Urząd 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Po oficjalnej części spotkania rozpoczęły się panele mery-
toryczne. Były to cztery prezentacje biznesowe w czterech 
blokach tematycznych: organizacja biznesu, finanse w biz-
nesie, prawo w biznesie oraz psychologia sukcesu. Tak sze-
rokie spektrum poruszanych tematów spowodowało, że każ-
dy przedsiębiorca pogłębił wiedzę w pożądanym przez siebie 
zakresie. Między kolejnymi wystąpieniami prelegentów od-
bywały się tzw. przerwy networkingowe, w trakcie których 
uczestnicy Seminarium mieli szansę nawiązania nowych re-
lacji biznesowych, wymiany kontaktów i wizytówek oraz 
poznania swoich biznesów. Seminarium okazało się bardzo 
owocne i już nie możemy doczekać się kolejnego! 

Zachęcamy także wszystkich przedsiębiorców oraz osoby, 
które dopiero myślą o rozpoczęciu własnej działalności go-
spodarczej, do korzystania z możliwości bezpłatnych kon-
sultacji specjalistów (radca prawny, księgowa, doradca po-
datkowy). Wszystkie dyżury organizowane są w budynku C 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 29, są bezpłatne i nie 
wymagają wcześniejszego zapisu. Ponadto w ramach TCWP 
korzystać można z bezpłatnych szkoleń i warsztatów. Najbliż-
szy warsztat dla przedsiębiorców odbędzie się 25 października 
w Urzędzie Gminy, ul. Poznańska 94 (bud.C), sala 21. Osoby 
zainteresowane udziałem prosimy o kontakt telefoniczny 61 

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości  
zaprasza na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców  

oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą 
25 października w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne,  
ul. Poznańska 94, w bud. C, sala 21, w godz. 9.00 – 16.00

SKUTECZNA MOTYWACJA 
Jak skutecznie zmotywować pracowników do efektywniejszej pracy? Sprawdzone sposoby motywowa-

nia innych, z wykorzystaniem najnowszych technik motywacyjnych i technik wywierania wpływu.
Warsztaty przeprowadzi doradca i trener biznesu Rafał Błachowski.   

Szczegółowe informacje dot. szkolenia: www.tcwp.pl. oraz nr tel. 61 89 59 242.

Certyfikat Wielkopolska Jakość przyznany Urzędowi Gminy 
odebrał Wójt Fot. Grzegorz Czajka - Fotografia

O biznesie, dla biznesu

89 59 242 lub mailowy (kontakt@tarnowo-podgorne.pl). Na 
naszej stronie internetowej odnajdą Państwo szczegółowe in-
formacje dot. warsztatu. 

23 października odbędzie się spotkanie informacyjne dot. 
możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach drugiej edy-
cji projektu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie II”. Jeżeli 
zastanawiasz się nad rozpoczęciem własnej działalności go-
spodarczej, ale nie wiesz skąd wziąć na to kapitał; bądź pro-
wadzisz już własną firmę i planujesz zwiększenie zatrudnie-
nia, co wiąże się z wydatkami na utworzenie stanowiska pracy 
weź udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwo-
ści uzyskania niskooprocentowanej pożyczki (0,44% w ska-
li roku!) w ramach Projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie 
w starcie II”. Spotkanie poprowadzi pracownik Polskiej Fun-
dacji Przedsiębiorczości. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, w bud. C, sala 
21, w godz. 16.00 – 17.30. Zapraszamy do rejestracji telefo-
nicznej. 

Zachęcamy do systematycznego odwiedzania naszej strony 
internetowej (www.tcwp.pl), znajdą tam Państwo aktualne in-
formacje dotyczące terminów wszystkich bezpłatnych konsul-
tacji, organizowanych warsztatów, szkoleń i spotkań informa-
cyjnych. 

~ Dagmara Orlik TCWP
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja z 26 września

Jubileuszowa 50 sesja Rady 
Gminy Tarnowo Podgór-
ne wymagała wiele wysiłku 

i wykrzesała ze wszystkich bio-
rących w niej udział maksimum 
pracowitości. Na uchwalenie 
czekały 34 projekty uchwał. Spo-
ro z nich wymagało czasochłon-
nych głosowań cząstkowych, do-
tyczących wyrażenia stanowiska 
w materiałach uzupełniających 
projekty uchwał. Wszystko to 
spowodowało, że na sesji prze-

prowadzić musiałem rekordo-
wą liczbę 80 głosowań. Niespo-
dziewanie dla porządku obrad, 
stosownie do rozwoju sytuacji, 
jaką dla procesu dydaktycznego 
prowadzonego w Szkole Podsta-
wowej w Lusowie spowodowa-
ło zalanie nieoddanego jeszcze 
nowego budynku, na sesji zja-
wili się przedstawiciele dyrekcji 
szkoły, Rady Rodziców i wyko-
nawców obiektu. Emocjonalna 
w formie i treści dyskusja spro-
wadziła się w swym finale do 
głosowania na temat przyzwole-
nia dla poniesienia przez budżet 
Gminy wydatku sfinansowania 
wynajmu 44 kontenerów, w któ-
rych możnaby prowadzić lekcje 
do czasu oddania do użytku no-

wego skrzydła szkoły (pierwszy 
miesiąc najmu to wydatek na 
ten cel rzędu 170 tys. zł!). Od-
danie budynku zaplanowano na 
15 października. Większością 
głosów Rada nie udzieliła przed-
miotowej zgody. Po rozpatrzeniu 
wielu argumentów za i przeciw 
przeważył jak sądzę ten związa-
ny z ekonomicznym aspektem 
sprawy. Deklarowany przez wy-
konawcę nieprzekraczalny ter-
min oddania nowego budynku 
tylko o kilka dni nie pokrywał 
się bowiem z terminem ewen-
tualnego postawienia kontene-
rów. Z kolei kontenerowa szkoła 
jakkolwiek kosztowna to ex de-
finitione nie zapewnia komfortu 
prowadzenia w niej procesu dy-
daktycznego i bezpieczeństwa 
uczniów. Tak znaczny wydatek 
poniesiony jedynie na tak krótki 
czas funkcjonowania szkoły zo-
stał tym samym uznany za nie-
uzasadniony. 

Rozpatrywanie projektów 
uchwał rozpoczęliśmy od mo-
dyfikacji uchwały budżetowej 
i Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej. Podstawowe zmiany w tej 
pierwszej uchwale dotyczyły 
głównie zwiększeń w wydat-
kach dotyczących nowego spo-
sobu organizacji systemu oświa-
ty. Spraw z kręgu dokończenia 
procedur funkcjonowania refor-
my edukacji dotyczyło też wie-
le kolejnych uchwał. Ostatnią 
z zakresu oświaty dotyczyła za-
pewnienia bezpłatnego transpor-
tu i opieki w czasie przewozu do 
szkół na terenie Gminy. 

Kolejny blok uchwał doty-
czył spraw zagospodarowania 
przestrzennego. Uchwalono dwa 
miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego: w Jan-
kowicach przy ul. Leśnej, Po-
lnej i Ogrodowej część A oraz 
w Baranowie w rejonie ul. Bia-
łej. Rozpatrzono też uwagi do 
projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 

w Tarnowie Podgórnym, uzu-
pełniając go jednym wnioskiem. 
Następnie Rada przeszła do roz-
patrywania projektów uchwał 
z dziedziny gospodarki nieru-
chomościami. Wśród kilkunastu 
uchwał przeważały te, dotyczące 
udzielenia zezwoleń na zawarcie 
kolejnych umów dzierżaw z do-
tychczasowymi dzierżawcami. 
Agendę sesji zawierającą pro-
jekty uchwał wyczerpał projekt 
dotyczący upoważnienia Wój-
ta do zaciągnięcia pożyczki na 
atrakcyjnych warunkach w Na-
rodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej na cele związane z moderni-
zacją oświetlenia z tradycyjnego 
na LED. Po zakończeniu rozpa-
trywania uchwał Rada zajęła się 
kolejnymi punktami porządku 
obrad. Jak zwykle sprawozdanie 
z działalności Wójta oraz inter-
pelacje cieszyły się dużym zain-
teresowaniem Radnych objawia-
jącym się ochoczym zabieraniem 
głosu. Jak zwykle po szczegóły 
odsyłam do protokołu z obrad, 
jaki ukaże się niezwłocznie po 
jego przyjęciu na stronie interne-
towej Gminy. 

Kolejna Sesja Rady Gminy 
odbędzie się 24 października 
2017 r. Wszystkich zaintereso-
wanych serdecznie zapraszam 
do udziału w niej!

~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Rada zajmowała 
się zapewnieniem 

bezpłatnego 
transportu i opieki 
w czasie przewozu 
dzieci do szkół na 

terenie Gminy
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W ostatni tydzień września 
grupa mieszkańców Prze-
źmierowa wyruszyła na wy-

prawę w piękny, sąsiadujący z Wielko-
polską, nie tylko winem słynący region 
Polski – lubuskie. 

Jak się okazało trzy dni to za mało, 
aby doświadczyć wszystkich atrakcji, 
jakie ma on do zaoferowania. Zwiedzili-
śmy fragment Międzyrzeckiego Rejonu 
Uzbrojonego – zwiedzanie podziemi za-
kończyło się przejażdżką wozem opan-
cerzonym po największych wertepach 
w okolicy. Aby pogłębić wiedzę mili-
tarną odwiedziliśmy Lubuskie Muzeum 
Wojskowe w Drzonowie.

Swoją przygodę z winem rozpoczę-
liśmy wykładem o produkcji  i szkole-
niem sommelierskim oraz degustacją 
doskonałych win w urokliwej i klima-
tycznej Winnicy Mozów. Następnego 
dnia natomiast sięgnęliśmy do korzeni 
i zwiedziliśmy skansen w Ochli. 

W edukacji regionalnej nie sposób 
oczywiście pominąć obiektów sakral-
nych. Na naszej trasie mieliśmy takie 
dwa: pierwszy to oczywiście pomnik 
Chrystusa Króla w Świebodzinie, a dru-
gi to rzadko niestety odwiedzany, a war-
ty zobaczenia niewielki drewniany ko-
ściółek – z nie tylko bogatą historią, ale 
przepięknym wnętrzem.

Podczas naszych wędrówek był oczy-
wiście też czas na relaks – sprzyjał temu 
klimatyczny zamek w Łagowie czy nie-
wielka Palmiarnia w Zielonej Górze.

Po drodze do domu zwiedziliśmy 
jeszcze Parowozownię w Wolsztynie 
oraz Wielkopolskie Muzeum Pożarnic-
twa w Rakoniewicach.

Dziękując wszystkim uczestnikom za 
wspaniałą atmosferę i zdyscyplinowa-

nie pragnę oczywiście zaprosić pozosta-
łych mieszkańców, aby choć raz spróbo-
wali, bo muszę się pochwalić, że oprócz 
ciekawego programu naszym sołeckim 
wyjazdom towarzyszy zawsze piękna 
słoneczna pogoda.

~ Katarzyna Payer,  
Sołtys Przeźmierowa

Wycieczka w Lubuskie

Wzorem lat ubiegłych Wydział Infrastruktury 
Kubaturowej i Ochrony Środowiska prze-
prowadza nieodpłatną zbiórkę odpadów 

niebezpiecznych, do których zaliczmy opakowania 
po nawozach i środkach ochrony roślin. Objazdowa 
zbiórka odbędzie się w poszczególnych sołectwach 
wg zamieszczonego poniżej harmonogramu odbioru:

22 listopada 2017
 Kokoszczyn od 9.00 do 9.30 – przy świetlicy 
wiejskiej
 Góra od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
  Tarnowo Podgórne od 10.30 do 11.00 – parking 

ul. Szkolna przy Markecie „MILA”
  Rumianek od 11.15 do 11.45 – ul. Szkolna przy 

starej świetlicy wiejskiej
  Ceradz Kościelny od 12.00 do 12.30 – przy świe-

tlicy wiejskiej

Nieodpłatna zbiórka opakowań  
po nawozach i środkach ochrony roślin

  Jankowice od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
 Lusówko od 13.30 do 14.00 – wjazd do pałacu
 Lusowo od 14.15 do 14.45 – parking przy kościele

23 listopada 2017
 Sierosław od  9.00 do 9.30 – ul. Kasztanowa przy nr 4
 Wysogotowo od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
  Batorowo od 10.30 do 11.00 – przy świetlicy wiejskiej
  Przeźmierowo od 11.15 do 11.45 – ul. Orzechowa za Pasażem 
  Sady od 12.00 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej
  Swadzim od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
  Baranowo  od 13.30 do 14.00 – Szamotulska 28 wjazd na teren Uni-

wersytetu Przyrodniczego
  Chyby od 14.15 do 14.45 – przy świetlicy wiejskiej

W przypadku posiadania większej ilości (powyżej 50 kg) odpadów , 
prosimy o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do Przedsiębiorstwa Wielo-
branżowego „IRK” Ryszard Klimaszewski tel. 61 663 49 91 lub tel. kom. 
605 108 099 w celu odbioru bezpośrednio z posesji.

~ Marek Ratajczak, Główny Specjalista d/s ochrony środowiska
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W drugiej połowie września 
50-osobowa grupa mieszkań-
ców Tarnowa Podgórnego 

miała możliwość skorzystania z wyjaz-
du zorganizowanego przez Sołtysa Pio-
tra Owczarza wspólnie z Radą Sołecką.

Z uwagi na chęć uczestnictwa w do-
południowej mszy świętej przed odsło-
niętym cudownym obrazem Matki Bo-
żej Częstochowskiej na Jasnej Górze 
wycieczka rozpoczęła się wczesnym 
rankiem. Finalnym miejscem podróży w 
tym dniu oraz bazą noclegową na czte-
ry najbliższe doby stała się Karczma Be-
skidzka w Bielsku-Białej.  

Drugiego dnia grono zaintereso-
wanych odwiedziło największy we 
wschodniej Europie ewangelicki Ko-
ściół Jezusowy w Cieszynie mogący po-
mieścić jednocześnie ok. 7 tysięcy osób. 
Potem Tarnowianie rozsmakowali się w 
słynnych cieszyńskich kanapkach z kul-

towej sieci sklepów Społem. Wczesne 
popołudnie upłynęło na zwiedzaniu mia-
sta, w tym pozostałości z siedziby Pia-
stów cieszyńskich czyli znanej z 20 zł 
banknotu Rotundzie św. Mikołaja oraz 
Wieży Piastowskiej. Następnie grupa 

udała się do królestwa Adama Małysza 
tj. muzeum z jego trofeami oraz skoczni 
narciarskiej w Wiśle. Z uwagi na niezbyt 
sprzyjającą aurę podziwianie po drodze 
przełęczy Salmopol oraz Szczyrku było 
delikatnie mówiąc utrudnione. 

Bielsko-Biała, miasto leżące u stóp 
Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, 
nad rzeką Białą (formalnie powstałe 1 
stycznia 1951 r. z połączenia położone-
go na Śląsku Cieszyńskim Bielska oraz 
małopolskiej Białej) zawładnęło podró-
żującymi w kolejnym dniu. Na począ-
tek Muzeum Techniki i Włókiennictwa 
w Bielsku-Białej, a później dwa niegdy-
siejsze miasta stały się miejscami za-

chwytu tak, aby na koniec znajdująca 
się w granicach administracyjnych mia-
sta kolejka gondolowa, mogła zawieźć 
poszukiwaczy przygód z Tarnowa Pod-
górnego na szczyt Beskidu Śląskiego – 
Szyndzielnie.

Z nowym dniem nastała pora na Ży-
wiecczyznę w szczególności na spacer 
po Żywcu, wjazd kolejką na Górę Żar, 
zaporę na jeziorze w Tresnej, Sanktu-
arium Matki Bożej w Rychwałdzie jed-
nak najbardziej wyczekiwanym punk-
tem programu okazało się być Muzeum 
Browaru Żywiec. Muzeum otwarto w 
2006 r. z okazji 150-lecia browaru. Sta-
nowi ono jedno z największych i najno-
wocześniejszych placówek tego typu w 
Polsce. Położone w dawnych piwnicach 
leżakowych browaru muzeum, opowia-
da niezwykłą historią browaru oraz pro-
dukowanego w nim piwa. Przechodząc 
przez sale ekspozycyjne aktywnie moż-
na poznawać kolejne okresy rozwoju 
browaru i marki Żywiec aż po współ-
czesność.

Chciałoby się, by wyprawa trwała i 
trwała, lecz trzeba było wracać w do-
mowe pielesze. Traumatycznym przeży-
ciem w drodze powrotnej było zwiedza-
nie byłego niemieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego Auschwitz II-
-Birkenau. 

Za zorganizowanie wyjazdu Sołtyso-
wi i Radzie Sołeckiej Tarnowa Podgór-
nego ogromne podziękowania składają 
– niezwykle zadowoleni uczestnicy.

~BW

Sołectwo Tarnowo Podgórne na Żywiecczyźnie ale nie tylko…

Dożynki parafialne odbyły się 
w Ceradzu Kościelnym w nie-
dzielę, 17 września. Uroczysto-

ści rozpoczęła msza św. w podziękowa-
niu za udane zbiory. Parafialny wieniec 
dożynkowy, przygotowany przez Janko-
wice, przyjął proboszcz ceradzkiej pa-
rafii ks. Krzysztof Borowicz. Po mszy 
wszyscy przeszli w korowodzie na przy-
kościelny plac. Tam Zespół Pieśni i Tań-
ca „Lusowiacy” zaprezentował obrzędy 
dożynkowe w nowym układzie chore-
ograficznym. Wójtowie: Kaźmierza Ze-
nona Gałki i Tarnowa Podgórnego Tade-
usz Czajka otrzymali chleb wypieczony 
z mąki tegorocznych zbiorów, którym 
podzielili się z licznie zgromadzony-
mi uczestnikami dożynek. Potem był 
czas zabawy i wspólnego dożynkowego 
świętowania do wieczora.  ~ ARz

Ceradz dziękował za chleb
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Na placu budowy budynków powstających w ramach 
Gminnego Programu Budowy Mieszkań wmurowa-
no kamień węgielny. Na zaproszenie Wójta Tadeusza 

Czajki i Prezesa Zarządu TP-KOM Waldemara Nowaka odpo-
wiedzieli radni, sołtysi, przedstawiciele wykonawcy, inspek-
torzy nadzoru oraz przyszli mieszkańcy, dla których była to 
okazja do poznania sąsiadów. Po odczytaniu akt erekcyjny zo-
stał podpisany, włożony do specjalnej urny i zamurowany. Na 
zokończenie uroczystości budynek poświęcił prezbiter Adam 
Prozorowski, proboszcz tarnowskiej parafii. 

W ramach Gminnego Programu Budowy Mieszkań w Tar-
nowie Podgórnym powstają dwa budynki mieszkalne, każdy 
składający się z dziewięciu lokali. Gmina Tarnowo Podgór-
ne przekazała Spółce TP-KOM działkę budowlaną, która za-
ciągnęła kredyt i prowadzi budowę. Zainteresowani udziałem 
w programie mieszkańcy Gminy składali wnioski w zeszłym 
roku. Po weryfikacji powstała lista osób, które otrzymają przy-
dział lokalu. Przyszli mieszkańcy będą stopniowo dochodzić 
do własności, wykupując swoje lokale w systemie ratalnym.

Projekt powstał w poznańskich pracowniach AC Studio oraz 
Buildings & Panels Engineering Consultancy. Inwestycję re-

alizuje konsorcjum, którego liderem jest AK-BUD KURANT 
z Poznania. Koszt budowy I etapu to ponad 2,4 mln zł. Budo-
wa powinna zakończyć się do końca czerwca przyszłego roku.

~ ARz

Kamień węgielny wmurowany

Na zaproszenie Wójta Tadeusza Czajki dwie grupy se-
niorów – jedna z Tarnowa Podgórnego, druga z Prze-
źmierowa – zaplanowały jednodniowe wycieczki po 

naszej Gminie. Grupa z Przeźmierowa zwiedziła już m.in.  
Tarnowskie Termy, Park w Jankowicach i Lusówko. Z kolei 

seniorzy z Tarnowa zobaczą wschodnią część Gminy m.in. 
Centrum Kultury Przeźmierowo i Baranowo. Dla wielu była 
to pierwsza po latach możliwość obejrzenia jak zmieniły się 
i rozwinęły miejsca, które kiedyś znali. 

~ ARz 

Objazdem po Gminie

Kamień węgielny wmurowali nawet najmłodsi mieszkańcy
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POselskie wieści
Drodzy Czytelnicy Sąsiadki,

Wraz z początkiem paź-
dziernika w życie 
wchodzi kilka wzbu-

dzających niemałe emocje ustaw 
uchwalonych przez Parlament. 
Wśród nich są między innymi 
budzące kontrowersje ustawy 
o obniżeniu wieku emerytalne-
go, ustawa o sieci szpitali, a tak-
że tzw. ustawa deubekizacyjna.

Prognozy demograficzne dla 
naszego kraju są niestety brutal-
ne – Polacy są społeczeństwem 
starzejącym się. W perspektywie 
20-30 lat bardzo trudno będzie 
utrzymać obecny system eme-
rytalny – istnieje zagrożenie, że 
nie będzie miał kto pracować na 
emerytury dla coraz większej 
grupy beneficjentów. Obniże-
nie wieku emerytalnego pogłę-
bia ten problem; może również 

niekorzystnie wpłynąć na kwotę 
wypłacanych obecnie emerytur. 

Wiele emocji wywoływa-
ła tzw. ustawa deubekizacyj-
na. Nie zgadzam się z powiela-
ną często tezą, iż przeciwnicy 
tej ustawy bronią zbrodniarzy 
komunistycznych, donosicie-
li itp. Przypomnę, że w 2009 r. 
uchwaliliśmy ustawę, która ob-
niżała emerytury i funkcjonariu-
szom służb PRL, a także mię-
dzy innymi członkom WRON. 
Dziś emerytury i renty zabie-
ra się cywilnym pracownikom, 
np. tym tworzącym w Polsce do 
dziś działający system PESEL. 
Ponadto wystarczyło przepraco-
wać choć jeden dzień w resorcie 
spraw wewnętrznych i podle-
głych mu jednostkach za czasów 
PRL, aby również znaleźć się 
w katalogu osób, którym obni-
żono świadczenia do minimum – 

bez względu na to co robili przez 
cały okres po 1990 roku.

Wprowadzenie tzw. sieci 
szpitali również wiąże się z róż-
norakimi zagrożeniami. Kilka-
set szpitali nie wchodzi do sie-
ci, co powoduje utratę pewności 
ich finansowania. Spora część 
z nich może zostać zlikwidowa-
na, co spowoduje ogromny cha-
os. Dotyczy to między innymi 
ważnych ośrodków geriatrycz-
nych i kardiologicznych. Miej-
my nadzieję, że uda się tego 
uniknąć.

~ Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP

Międzynarodowa grupa socjologów przyjechała 23 
września do Tarnowa Podgórnego w ramach projek-
tu prowadzonego przez prof. Sławomirę Zbierską 

Salameh, przewodniczącą Instytutu Haverford Publicznej So-
cjologii. Byli tu reprezentanci wszystkich kontynentów, m.in. 

z Nigerii, Portugalii, Argentyny, Ukrainy, Polski, Indii czy Ja-
ponii!

Z gośćmi spotkał się Wójt Tadeusz Czajka ze swoimi za-
stępcami, który przedstawił najpierw Gminę Tarnowo Podgór-
ne, a potem odpowiadał na pytania socjologów. Prof. Sławo-
mira Zbierska omówiła z kolei przebieg i efekty współpracy 
Gminy ze studentami Wydziału Architektury Politechniki Po-
znańskiej, którą osobiście koordynowała. Przedstawiła tak-
że najlepsze projekty Centrum Tarnowa Podgórnego, będące 
efektem tejże współpracy (prezentowaliśmy je na łamach lip-
cowego numeru „Sąsiadki-Czytaj”). 

Wcześniej międzynarodowi goście spotkali się z przedsta-
wicielami Marszałka Wielkopolskiego, Starosty Poznańskiego 
i Prezydenta Miasta Poznania. Natomiast rozmawiając z pra-
cownikami i wolontariuszami poznańskiego Centrum Bukow-
ska poznali także pracę organizacji pozarządowych i zasady 
tworzenia budżetów obywatelskich w Polsce. Wizyta w naszej 
Gminie stanowiła ostatni punkt programu – była zatem okazją 
do podsumowania całego projektu. 

~ ARz

W międzynarodowym gronie socjologów
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Przypominamy, że od 1 stycznia 2017 r. Gmina Tarnowo 
Podgórne pobiera opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (a nie związek SELEKT, z którego wy-

stąpiliśmy!). Opłatę uiszcza się z dołu co miesiąc, w terminie 
do końca miesiąca kalendarzowego. 

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do 
wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania 
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W deklara-
cji tej należy wskazać liczbę osób zamieszkujących na terenie 
danej nieruchomości. Takie wytyczne zawiera ustawa z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (t .j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późniejszymi zmianami).

Z uwagi na to, że nie wszyscy zobowiązani złożyli stosow-
ną deklaracje, Wydział Podatków Lokalnych prowadzi sys-
tematyczne działania zmierzające do uszczelnienia systemu. 
W tym celu wystosowywane są wezwania do złożenia deklara-
cji lub złożenia ewentualnych wyjaśnień w sprawie przyczyn 
jej niezłożenia. Brak reakcji na wezwanie może spowodować 
nałożenie kary porządkowej w kwocie do 2 800 zł! 

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy w Tarnowie 
Podgórnym lub w Filii Urzędu w Przeźmierowie (w Pasażu). 
Wszelkich wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału Podat-
ków Lokalnych (budynek C pok. 22, nr tel. 61 8 959 285, 61 
8959 311).

~ Aleksandra Wiśniewska 
Kierownik Wydziału Podatków Lokalnych

W dniach 5 i 6 października mocno powiało, również 
na obszarze naszej Gminy. Orkan Ksawery wiał ze 
średnią prędkością 40-50 km/h, a w porywach osią-

gał 115 km/h.
Szczęśliwie na terenie Gminy nie odnotowano ani osób po-

szkodowanych, ani większych strat w mieniu prywatnym i ko-
munalnym. Wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
intensywnie uczestniczyły w usuwaniu połamanych (w zdecy-
dowanej większości) lub powalonych drzew.

W pierwszej kolejności usuwano drzewa zagrażające bu-
dynkom mieszkalnym oraz tarasujące przejazdy na drogach 
publicznych i wewnętrznych.  Gminne jednostki OSP interwe-
niowały w niemal 60 przypadkach, często w towarzystwie jed-
nostek Państwowej Straży Pożarnej z Poznania, dysponującej 
specjalistycznym sprzętem w postaci podnośników niezbęd-
nych do usuwania połamanych konarów na dużej wysokości. 
Dzięki tym pełnym poświęcenia działaniom strażaków stosun-
kowo szybko udało się opanować sytuację na terenie Gminy 
i  zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom . Należy dodać, że 
to już drugie tego typu zjawisko wystąpiło na obszarze naszej 
Gminy w tym roku i mając ten fakt na uwadze  mieszkańcy 
powinni lepiej  przygotowywać się odpierania   tego rodzaju 
ataków (np. wcześniejsze zgłaszanie uszkodzonych drzew czy 

Odpady komunalne – czynności sprawdzające

Po „wizycie” Ksawerego

Konsul w Cantinie 

Konsul Honorowa Włoch Karolina Pinna (obok 
na zdjęciu) odwiedziła Przeźmierowo z okazji 
otwarcia restauracji włoskiej Cantina Trattoria 

w Przeźmierowie, wchodzącej w skład znanego kom-
pleksu Glamour. Wieczór, w trakcie którego na stoły tra-
fiły pyszne włoskie dania, umilił włoski piosenkarz Al-
berto Amati. ~ ARz

zabezpieczanie okien, dachów lub innych urządzeń i sprzętu 
gromadzonych na terenie posesji).

Przypominamy o możliwości pozyskiwania dodatkowych 
informacji o zbilżających się groźnych zjawiskach pogodo-
wych przez wspierające systemy: RSO (aplikacja telefonicz-
na) i SI SMS (system SMS-owy). Ostrzeżenia meteorologicz-
ne – tak jak w przypadku Ksawerego – zamieszczane są na 
naszej stronie internetowej (www.tarnowo-podgorne.pl) oraz 
na profilu Gminy na Facebooku. 

~ Andrzej Goszczyński
OC i Zarządzanie Kryzysowe
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~ bezpieczeństwo

Z notatnika Gminnego Strażnika
Bezpieczna jesień
Okres jesienny to krótsze dni, a także zmienne warunki 

atmosferyczne. Nie tylko o wiele wcześniej robi się 
ciemno, dodatkowo zdarzają się opady deszczu czy 

mżawki lub inne zjawiska pogodowe, które znacznie ogra-
niczają widoczność tj. jesienne mgły. Dlatego warto przypo-
mnieć o używaniu elementów odblaskowych, różnego rodzaju 
zaczynając: od kamizelek odblaskowych, zawieszek, opasek 
itp. kończąc na dodatkach do ubrań.

W tych warunkach kierowca dostrzega pieszych i rowerzy-
stów z dużym opóźnieniem, zwłaszcza w terenie niezabudo-
wanym i tam, gdzie poruszają się oni poboczem po nieoświe-
tlonych drogach. Realnie można przyjąć, że kierowca widzi 
pieszego dopiero, kiedy jego sylwetka pojawia się w zasięgu 
świateł samochodu – czyli zaledwie 20-30 metrów przed po-
jazdem. A elementy odblaskowe na ubraniu bądź rowerze po-
wodują, że taką osobę widać z odległości 120–160 metrów! 
Pamiętać zatem należy, że odblaski poprawiają widoczność 
pieszych oraz innych uczestników ruchu. Dzięki temu kierow-
ca zyskuje więcej czasu na bezpieczne ominięcie poruszają-
cego się poboczem, jak również dostrzeżenie pieszego w nor-
malnym ruchu drogowym.

Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obsza-
rem zabudowanym jest obowiązany używać elementów od-
blaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ru-
chu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie 
dla pieszych lub po chodniku (art. 11 ust 4a ustawy prawo 
o ruchu drogowym).

Przepisy nie narzucają konkretnego wyglądu i wymiarów 
obowiązkowego elementu odblaskowego. Ważne jest to, by 
spełniał swoją funkcję i był widoczny. Dostępne są wszelkiego 
rodzaju breloczki, opaski, kamizelki, naklejki… – każdy może 
wybrać sobie dowolną formę, dostosowaną zarówno do wieku 
jak i rodzaju aktywności na drodze. Inne elementy odblaskowe 
wybiorą dzieci, inne dorośli, inne rowerzyści czy inne osoby 
korzystające z aktywności np. z kijkami popularny nordic wal-
king. Warto pamiętać i samemu dbać o bezpieczeństwo.

Przypominam także o zmianie przepisów dotyczących upraw-
nień do kierowania. Obecnie po ukończeniu wieku 14 lat moż-
liwe jest zdobycie uprawnień do kierowania motorowerem (tj. 
pojazdem dwu- lub trójkołowym zaopatrzonym w silnik spa-
linowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub 
w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego kon-
strukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h), tj. prawa jazdy 
kategorii AM. Osoby nieletnie, by uzyskać takie uprawnienia, 
muszą przejść kurs i zdać egzamin w WORD. Nie tak dawno 
była jeszcze karta motorowerowa, którą można było uzyskać po 
zaliczeniu i zdaniu egzaminów w szkole gimnazjalnej. Zgodnie 
ze zmienionymi przepisami prawa jazdy do kierowania moto-
rowerem czy skuterem o wskazanych powyżej parametrach nie 
musi posiadać uprawnień osoba, która w dniu wejścia ustawy 
w życie w 2013 roku miała ukończone 18 lat. Dlatego też apel 
do rodziców, by przed zakupem i dopuszczeniem do jeżdżenia 
przez dziecko motorowerem doprowadzili do uzyskania upraw-
nień, czyli np. prawa jazdy kategorii AM.

~ Artur Szeląg – Komendant Straży Gminnej

W ramach projektu „Bezpieczna gmina – bezpiecz-
ny mieszkaniec” utworzono adres internetowy  
bezpieczna.gmina.tarnowo-podgorne@po.policja.

gov.pl, pod który można przysyłać opisy nurtujących obywa-
teli problemów. 

Działający w ramach tego projektu zespół składa się za-
równo z przedstawicieli policji, jak i Gminy, zatem nadsyła-

ne zagadnienia nie muszą dotyczyć ściśle tematyki „policyj-
nej”. Mogą to być także sprawy związane np. z infrastrukturą 
drogową, oznakowaniem, porządkiem na terenie gminy, aktu-
alnymi wydarzeniami, itp. Powołany zespół będzie weryfiko-
wać i realizować nadsyłane problemy i propozycje. 

~ KP Tarnowo Podgórne

 BĄDŹ WIDOCZNY 
NOŚ ODBLASKI

Bezpieczna gmina – bezpieczny mieszkaniec
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~ seniorzy

Kącik Seniora

TCAS  
w rozRUCHU

„TCAS w rozRUCHU” 
to październikowy pro-
jekt Tarnowskiego Cen-

trum Aktywności Senioralnej. Ewa 
Jańczak i Agnieszka Maciejewska, 
budujące tę gminną jednostkę, po-
stanowiły przez najbliższy miesiąc 
dotrzeć do wszystkich klubów, kół 
seniora i miejsca skupiających naj-
starszych mieszkańców. 

Październik nie jest przypadko-
wym terminem. Na całym świecie 
w tym miesiącu wydarzeń dla senio-
rów jest więcej, ponieważ – przypo-
mnijmy – 1. października obchodzi-
liśmy Międzynarodowy Dzień Osób 
Starszych. Z tej okazji  Tarnowskie 

Centrum Aktywności Senioralnej, 
w imieniu Wójta Tadeusza Czajki 
i swoim, rozesłało do miejsc zrze-
szających seniorów życzenia.

Natomiast cykl wizyt rozpoczął 
się w Klubie Seniora w Baranowie, 
gdzie wszyscy uczestnicy dostali 
ankiety przygotowane przez TCAS. 
Autorkom zależy na poznaniu ocze-
kiwań seniorów w Gminie, dlatego 
ankieta ma trafić do możliwie dużej 
grupy. W Baranowie Ewa Jańczak 
i Agnieszka Maciejewska miały 
możliwość zobaczyć nową świetli-
cę, w której spotkają się teraz senio-
rzy. Miejsce daje ogromne możliwo-
ści do działań różnego typu. 

Kolejnym etapem akcji „TCAS 
w rozRUCHU” była inauguracja 
roku akademickiego Uniwersyte-
tu III Wieku. Bardzo żywiołowy, 
międzypokoleniowy wieczór w sali 
w Przeźmierowie, zostawił wspania-
łe wspomnienia. Delegacja Centrum 
dotarła już także do Klubu Seniora 

w Rumianku. Tam padły zapewnie-
nia udziału w propozycjach Cen-
trum, gdy już zadomowi się ono 
w Pałacu w Jankowicach. Seniorzy 
w Rumianku mówili też o swoich 
oczekiwaniach m.in. chcą włączyć 
się w zajęcia taneczne, poznać nowe 
technologie, ale też zaangażować się 
artystycznie. Uczestnicy spotkania 
chcą też włączyć się w planowane 
ogólnopolskie projekty. 

„TCAS w rozRUCHU” ma pomóc 
zdiagnozować potrzeby społeczno-
ści senioralnych w Gminie Tarnowo 
Podgórne. Na każdym spotkaniu ze-
spół Centrum informuje o powstają-
cej jednostce dla seniorów w Pałacu 
w Jankowicach oraz o działaniach 
koordynujących i informacyjnych 
dla tej grupy mieszkańców. Kolej-
ne wizyty zaplanowano m.in. w klu-
bach w Tarnowie Podgórnym, Lu-
sówku, Przeźmierowie i Sadach.

~ Agnieszka Maciejewska
Tarnowskie Centrum Aktywności Senioralnej

W październiku zostanie zainaugurowany w Tar-
nowie Podgórnym projekt „Wystawy z Dosta-
wą – działania terenowe”. W tym roku Tar-

nowskie Centrum Aktywności Senioralnej, jako jedna 
z czterech wybranych instytucji w Polsce, będzie mia-
ło ogromną przyjemność zaprosić mieszkańców Tarno-
wa Podgórnego do udziału w tematycznych warsztatach 
oraz na wystawę.

Październik będzie kolorowy! 
Projekt jest wyjątkową szansą na to, by poczuć, że sztu-

ka nowoczesna jest wspaniałym narzędziem do wspólne-
go działania i poznawania się. Będziemy gościć Latają-
cych Animatorów z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych 
„ę”, organizacji, która jest pionierem w kreowaniu nowej 

jakości działań osadzonych w społecznościach lokal-
nych. Obserwuje rzeczywistość i przygląda się nowym 
zjawiskom w kulturze. Szuka nieszablonowych rozwią-
zań i pomysłów na działania. Jako jeden z najważniej-
szych celów stawia sobie projektowanie użytecznych na-
rzędzi, które wspierają kadry kultury.

„Wystawa” to zestaw 14 reprodukcji dzieł sztuki, to-
warzyszą im dodatkowe materiały, ułatwiające zrozu-
mienie prac i scenariusze działań warsztatowych. 

Do udziału w warsztatach zaprosimy chętne osoby ze 
wszystkich klubów, Kół Seniora działających na terenie 
Gminy oraz z UTW i innych organizacji zrzeszających 
Seniorów, by wspólnie wypracować wizję działań na 
kanwie medium jakim będzie sztuka nowoczesna. 

Na „Wystawy z Dostawą – działania terenowe” zapra-
sza TCAS we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw 
Twórczych „ę” – projekt dofinansowano ze środków Na-
rodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura 
– Interwencje 2017.

Zapraszamy na ciekawe, tematyczne warsztaty mię-
dzypokoleniowe i dla Seniorów. Warto być ! 

Kiedy: 6 – 12 listopada 
Informacja TCAS: tel. 61 89 59 290, 
mail: seniorzy@tarnowo-podgorne.pl
oraz na stronie: www.goksezam.pl

~ Ewa Jańczak
Tarnowskie Centrum Aktywności Senioralnej

Nie taki obraz straszny jak go malują
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~ stowarzyszenia

Słuchacze oraz przyjaciele Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Tarnowie Podgórnym spotkali się 3 października 
w Centrum Kultury Przeźmierowo, by rozpocząć nowy 

rok akademicki. 
Na początku uroczystości Prezes Stowarzyszenia Irena 

Szewczyk podsumowała działalność Uniwersytetu w poprzed-
nim roku akademickim, m.in. pokazała obszerną listę wykła-
dów i warsztatów, wycieczek jedno- i kilkudniowych, zajęć 

językowych, imprez kulturalnych i integracyjnych oraz wyda-
rzeń sportowych – przypomniała, że w tym roku, dzięki udzia-
łowi seniorów z Solecznik na Litwie, Spartakiada Seniorów 
nabrała międzynarodowego charakteru. Potem nowym studen-
tom wręczone zostały legitymacje członkowskie, natomiast ci, 
którzy studiują już 5 lat, dołączyli do grona Kryształowych 
Studentów. Natomiast przedstawiciele instytucji wspierają-
cych i współpracujących ze Stowarzyszeniem otrzymali spe-
cjalne podziękowania.

Podczas każdej inauguracji roku akademickiego wygłasza-
ny jest wykład – w tym roku o tym jak zrozumieć, o czym mó-
wią poznaniacy opowiedziała prof. zw. dr hab. Anna Piotro-
wicz. Wieczór zakończył się międzypokoleniowym pokazem 
mody „Piękni i zadbani w każdym wieku” przygotowanym 
przez Fundację Mai Stępień „Nigdy nie jest za późno” (o po-
kazie piszemy obok).

Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem w szeregi uni-
wersyteckie zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć do-
stępną na www.utw.tarnowo-podgorne.edu.pl. Informacje 
można także uzyskać w biurze UTW podczas dyżurów w każ-
dy wtorek 10.00 – 12.00 w godz. w GOK Sezam przy ul. Po-
znańskiej 96 (pok. 25) w Tarnowie Podgórnym lub tel. 61 
8959 283 (w godz. dyżurów) lub kom. 500 620 983. 

~ ARz

Za nami wakacje, wypoczynek, relaks, towarzyskie spo-
tkania, wyjazdy, poznawanie ciekawych miejsc i na-
wiązywanie nowych znajomości. Ostatnim 

miejscem wypoczynku były Bieszczady, konkretnie Lesko 
i okolice. We wrześniu zorganizowaliśmy wyjazd na 
grzyby do Potrzebowic. We wszystkich koszy-
kach znalazły się grzyby na dobry posiłek, 
przeważały kurki i podgrzybki. Mieliśmy 
również możliwość kupienia grzybów 
świeżych i suszonych. Grzybobranie za-
kończyliśmy smaczną grochówką, chle-
bem ze smalcem i kiełbasą pieczoną nad 
ogniskiem. Korzystając z pięknej pogo-
dy miło spędziliśmy czas na łonie natury. 
Było super!

Jesteśmy po uroczystej inauguracji roku 
akademickiego (więcej informacji na ten te-
mat – powyżej). Zaczynają się wykłady i zaję-
cia w sekcjach. Tematyka najbliższych wykładów 
przedstawia się następująco: 

•  25 października – mgr Krzysztof Duda – Systemy wy-
borcze w Polsce.

•  8 listopada – spotkanie z Józefem Bancewiczem, pre-
zesem Związku Sybiraków – sala GOK SEZAM, ul. 
Ogrodowa Tarnowo Podgórne.

Wykłady mają charakter otwarty – zapraszamy!

Kontynuujemy wszystkie dotychczasowe zajęcia i spotka-
nia. Wykłady, jak dotychczas, będą odbywały się w środy, dwa 
razy w miesiącu. Dodatkowo proponujemy wtorkowe wieczo-
ry z operą, zajęcia „Koraliki i nie tylko”, cykl spotkań „Na-

sze drzewa leśne”, sekcję fotograficzną „Ocalić od 
zapomnienia” i zajęcia z cyklu „Czy znasz nowe 

przepisy ruchu drogowego – aktualizacja, 
zmiany”, warte przypomnienia. Zajęcia są 

dofinansowywane przez Gminę Tarnowo 
Podgórne. Szczegółowe informacje na 
naszej stronie internetowej, w biurze i na 
bieżąco na łamach „Sąsiadki~Czytaj”.

Pod koniec października prawie 
czterdziestoosobowa grupa studen-

tów UTW przez tydzień będzie wypo-
czywać w Sarbinowie, gdzie korzystając 

z jesiennych uroków morza będzie ładować 
akumulatory na zimowe miesiące.

Przypominamy, że opłatę semestralną, za zaję-
cia w sekcjach i wszystkie inne uiszczamy na konto 

UTW, z wyszczególnieniem czego dotyczy.
Słuchaczom życzymy dużo sił, zdrowia i chęci do 

pogłębiania wiedzy, miłego spędzania czasu w studenckim 
gronie, zadowolenia i optymizmu. Jak nam wszystkim wiado-
mo, na naukę i zabawę dobry każdy czas.

~ Maria Zgoła 

UTW zainaugurował kolejny rok akademicki

Zapraszamy na pierwsze zajęcia UTW 
Kryształowi Studenci UTW
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~ stowarzyszenia

Podczas inauguracji nowego roku akademickiego UTW 
Tarnowo Podgórne miał miejsce niezwykły spektakl, 
którego byliśmy autorami. Na scenie głównej w roli mo-

delek i modeli wystąpili seniorzy wraz z dziećmi i młodzieżą. 
W ten sposób chcieliśmy pokazać, że radość, zabawa, dbałość 
o swój wygląd i kondycję fizyczną są ważne dla każdego czło-
wieka. Niezależnie od wieku! Udowodniliśmy, że integracja 
międzypokoleniowa jest możliwa i to na wielu płaszczyznach. 
Możemy ze sobą współpracować, bawić się i uczyć od siebie 
nawzajem, czerpiąc z tego ogromną radość! Publiczność zgro-
madzona w tym dniu w Centrum Kultury Przeźmierowo zo-
baczyła wspaniałą młodzież i otwartych, pozytywnie zakręco-
nych seniorów, którzy mieli odwagę spełnić swoje marzenia! 

O tym był nasz pokaz. Możecie go zobaczyć na YouTube 
wyszukując Fundacja Nigdy nie jest za późno. 

Międzypokoleniowy pokaz piękna, zdrowia i urody
Najlepsze jest jeszcze przed nami!

Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne, ich rodziny i przyjaciół
zapraszamy 

na Popołudnie pełne niespodzianek
w ramach gminnych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

18 października, początek o 16.30  
Centrum Kultury Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 13, 

Wstęp wolny, więcej informacji: www.tarnowo-podgorne.pl

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się 
do jego realizacji, a w szczególności Gminie Tarnowo Pod-
górne, Decathlon Polska, Quiosque, UTW Tarnowo Podgórne, 
OSiR Studio Dance, GOK Sezam, Bartkowi Rażnikiewiczo-
wi, Nikolinie Wrona, Miłoszowi Wilczyńskiemu, Tomaszo-
wi Bylińskiemu oraz fantastycznym dziewczynom ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym, wolontariuszom, 
a w szczególności bohaterom pokazu – fantastycznym senio-
rom, dzieciom i młodzieży – którzy w tym dniu wystąpili na 
scenie. Byliście wspaniali, a wszystko co najlepsze, jest jesz-
cze przed nami! 

Z wyrazami szacunku i podziwu
~ Maja Stępień

Fundacja Nigdy nie jest za późno 
Pokaz współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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~ stowarzyszenia

W dniu 10 września na Jezio-
rze Lusowskim odbyły się 
zawody spinningowe z łó-

dek. Na starcie stanęło 30 dwuosobo-
wych załóg. W zawodach zwyciężyła 
załoga w składzie Marek Pazgrat i Ire-
neusz Urbanek, drugie miejsce przypa-
dło załodze w składzie Marcin Mular-
ski i Piotr Machowicz, trzecie Michał 
i Rafał Szatkowscy. Złowiono łącznie 
182 okonie oraz 16 szczupaków. Łow-
cą największego okonia 34,0 cm oka-
zał się Tomasz Marszałek, a szczupaka 
64,0 cm Gwardyś Bartłomiej. Zwy-
cięzcy uhonorowani zostali puchara-
mi ufundowanymi przez Posła Waldy 
Dzikowskiego, Starostę  Poznańskiego 
Jana Grabkowskiego i Wójta Tadeusza 
Czajkę. Zawody odbyły się w miłej 
sportowej atmosferze, a wszystkie ryby 
po zmierzeniu wróciły do wody, aby 
dać się złowić w przyszłym roku (jako 
dużo większe!). Zawody były dofinan-
sowane przez Gminę Tarnowo Podgór-
ne. 

16 września odbyło się sprzątanie brze-
gów Jeziora Lusowskiego. Na miejscu 
zbiórki zgłosiło się 10 członków koła 
PZW w Tarnowie Podgórnym. Zebra-
no 12 worków śmieci, które zabrał TP-
-KOM, za co bardzo dziękujemy.

23 września odbyły się ostatnie zawody 
dla 25 najlepszych spławikowców. Swo-
je sektory wygrali Darek Goroński, Piotr 
Lima i Piotr Michalski. Zawody wygrał 
Piotr Michalski przed Piotrem Limą oraz 
Darkiem Gorońskim. Cały cykl rozgry-
wek GPX w spławiku wygrał Piotr Lima 
przed Markiem Sikorskim i Piotrem Mi-
chalskim.

24 września na rzece Warcie w m. Tu-
chola koło Sierakowa odbyły się zawo-
dy spinningowe. Na stercie stanęło 26 
zawodników. Z rybami do wagi zgłosi-
ło się tylko 13. Zawody wygrał Jarosław 
Dorszyk przed Romanem Nowakowskim 
i Kordianem Urbanem. Całą klasyfikacje 
Grand Prix w spinningu wygrał Piotr Mi-
chalski przed Romanem Nowakowskim 
i Jarosławem Dorszykiem. 

1 października na stawach w Barano-
wie odbyły się ostatnie zawody cyklu  
GPx Okręgu PZW w Poznaniu organizo-
wane przez koło PZW w Tarnowie Pod-
górnym. Startowało 41 najlepszych za-
wodników – spławikowców w okręgu. 
Zawody wygrał Tomasz Horemski, któ-
ry w czasie 4 godzin złowił ponad 7,5 kg 
ryb oraz największą rybę zawodów – lina 
0,86 kg. Drużyna  naszego koła zajęła 8 
miejsce, zajmując w sektorach 4, 9 i 11 
miejsce. Cały cykl zawodów wygrał Ja-
cek Ruszczyński z koła WPPZ w Lubo-
niu, a drużynowo Sensas Team Osieczna. 
Zwycięzcy zostali uhonorowani dyploma-
mi, medalami i pucharami ufundowany-
mi przez Okręg PZW w Poznaniu oraz za 
największą rybę pucharem ufundowanym 
przez koło PZW w Tarnowie Podgórnym. 
Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu i Zarząd 
Koła składa serdeczne podziękowania 
firmie TP-KOM oraz Gminie za pomoc 
w przygotowaniu łowiska.   

Prezes koła
~ Zdzisław Braciszewski

We wrześniowym wydaniu Sąsiadki-Czytaj mogliście 
przeczytać o planszowym renesansie. Zjawisku, które 
rośnie w siłę, które powoduje, że rozrywka i poznawa-

nie nowych ludzi można połączyć siadając przy wspólnym stole 
podczas gry. Korzystając z coraz rosnącej popularności spędza-
nia wolnego czasu przy grach kierujemy szeroko zaadresowane 
zaproszenie do każdego z Was – mieszkańców Gminy Tarnowo 
Podgórne. Organizujemy turniej gier planszowych w przed-an-
drzejkową niedzielę, 25 listopada. Serdecznie zapraszamy każde-
go – małego i dużego. 
ü		Jeżeli nie wiesz, gdzie będzie turniej – przyjdź na dużą salę 

gimnastyczną w budynku GKS Tarnovia przy ulicy 23 Paź-
dziernika 34,

ü	Jeżeli chcesz spróbować czegoś nowego – przyjdź,
ü		Jeżeli boisz się, że to dla dzieci – przyjdź, a przekonasz się, 

że każdy może się dobrze bawić,
ü		Jeżeli myślisz, że masz za dużo lat na taką zabawę – przyjdź, 

spróbujemy Cię trochę odmłodzić,
ü		Jeżeli boisz się o to, że nie znasz gier – przyjdź, wytłuma-

czymy zasady, będą to bardzo proste, ale ciekawe gry,
ü		Jeżeli chcesz się zmierzyć z innymi mieszkańcami – przyjdź, 

będzie sporo elementów zdrowej rywalizacjib
ü		Jeżeli Ty się wahasz przyjść, ale znasz kogoś, kto byłby chęt-

ny – przyjdź z tą osobą. 
Uczestnicy biorą udział indywidualnie, każdy kto przyjdzie 

otrzyma kartę zawodnika, w którą nasi przedstawiciele będą wpi-
sywali wyniki. Będą nagrody i będziemy mieli ich dużo, a co! 
Krótki rozkład jazdy w dniu 25 listopada:

10.00 – 11.00 witamy wszystkich, rozdajemy karty zawodnikom
10.00 – 13.30 to czas dla Was, bawcie się, zbierajcie punkty

Wiadomości wędkarskie

Planszowe zaproszenie

13.30 – 14.00 zbieramy karty zawodników i wyłaniamy zwy-
cięzców

Czekamy na Was i gwarantujemy ciekawie spędzony czas.
Projekt jest współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgór-

ne, którą śmiało nazywamy już Zgraną Gminą.
~ Fundacja Free Time
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Wiadomości brackie 
W dniu 16 września do Pozna-

nia zjechali bracia i siostry 
z całego kraju na uroczy-

stość odsłonięcia pierwszego w Polsce 
pomnika Brata Kurkowego. Pomnik 
stanął w Parku Szelągowskim, w miej-
scu historycznym dla ruchu brackie-
go – mieściła się tu bowiem w okresie 
międzywojennym siedziba bractwa po-
znańskiego oraz najokazalsze obiekty 
brackie w Polsce. W Poznaniu w 1253 r. 
powstała pierwsza organizacja bracka, 
tu zrodziła się idea utworzenia zjedno-
czenia skupiającego bractwa strzelec-
kie, której inicjatorem był Jan Łuczak. 
W sierpniu 1922 r. do sali „Bazaru” 
przybyło 133 delegatów, głównie z wo-
jewództwa poznańskiego. Powołano 
wtedy Zjednoczenie Bractw Strzelec-
kich Zachodnich Ziem Polskich, które 
przyjęło za cel „krzewienie tradycyj-
nego strzelectwa obywatelskiego, sze-
rzenie idei bractw strzeleckich, budze-

nie świadomości poczucia obowiązków 
obywatelskich i państwowych wzglę-
dem Rzeczpospolitej Polskiej”. Rok 
później zwołano, także w Poznaniu, 
I Kongres i Zjazd delegatów z Wiel-
kopolski, Poznania i Śląska. Podczas 
V Kongresu Zjednoczenia w 1927 r., 
w Grudziądzu przyjęto nazwę: Zjed-
noczenie Kurkowych Bractw Strzelec-
kich Rzeczypospolitej Polskiej, a do 
zjednoczenia przystąpiło Krakowskie 
Towarzystwo Strzeleckie. W Pozna-
niu 1991 r. reaktywowano Zjednocze-
nie KBSRP, pierwszym prezesem w III 
Rzeczypospolitej został wybrany Tade-
usza Jakubiaka KBS Kórnik. Dlatego 
Szeląg został wybrany na lokalizację 
pomnika. 

24 września odbyło się strzelanie o ty-
tuł króla Żniwnego Okręgu Szamotul-
skiego. Gospodarzem zawodów było 
nasze bractwo. O godność króla rywa-
lizowali członkowie bractw z Grzebie-
niska, Wronek, Sierakowa, Szamotuł, 
Pniew, Tarnowa Podgórnego. Tytuł Króla 
Żniwnego Okręgu zdobył brat Stanisław 
Spychała – KBS Wronki, pierwszym ry-
cerzem został brat Leszek Jerzak, a dru-

gim – Andrzej Pawlicki KBS Tarnowo 
Podgórne. Serdecznie gratulujemy zwy-
cięzcom i dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za sportową rywalizację. Wy-
darzenie było współfinansowane przez 
Gminę Tarnowo Podgórne.

Jako bractwo uczestniczyliśmy rów-
nież w innych imprezach organizowa-
nych we wrześniu na terenie naszej 
Gminy. Strzelnicę wiatrówkową wy-
stawiliśmy na festynie organizowanym 
przez Sołtysa i Radę Sołecką Tarnowa 
Podgórnego „Pożegnanie Lata” oraz na 
festynie z cyklu „Otoczmy Troską Dzie-
ci”. Ponadto 16 września na zaproszenie 
Policji w Bolewicach zorganizowaliśmy 
zawody strzeleckie. Natomiast ostatni 
weekend września minął nam na trady-
cyjnym grzybobraniu, które w tym roku 
było wyjątkowo udane i obfite.

Informujemy, że strzelnica jest otwar-
ta w każdy wtorek i czwartek w godz. 
16.00 – 20.00.  Zapraszamy młodzież 
zainteresowaną sportem strzeleckim. 

Szczegółowych informacji udzieli brat 
Leszek Jerzak pod nr tel. 880 584 242. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Prezes Stanisław Bączyk

WZP. 6721.9.2017
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszka-
niowego w obrębie ul. Rynkowej w Przeźmierowie - wschodnia 
pierzeja rynku.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: 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 ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr 
XLVIII/722/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do 

opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów budownictwa mieszkaniowego w obrębie ul. Rynkowej 
w Przeźmierowie - wschodnia pierzeja rynku.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na 
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 16 listopada 2017 r.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.
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Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych TARSON ma swoje logo. Dzisiaj je publicz-
nie prezentujemy. Identyfikujemy się z naszą Gminą 

w pełnej nazwie stowarzyszenia zaczynającej się od  Tar-
nowskie... Skrót TARSON ma przedrostek TAR od Tarnowa. 
Pierwsze trzy kolory logo to: czerwony, żółty i zielony, wystę-
pujące w herbie i logo naszej Gminy.  

Drugiego października członkowie Zarządu Stowarzysze-
nia TARSON przedstawili Wójtowi Tadeuszowi Czajce histo-
rię powstania, cele dalekosiężne i działania bliskie na rok 2018 
zawarte w przedłożonym w Gminie preliminarzu. Spotkanie 
z Wójtem było bardzo serdeczne. Dało się odczuć zrozumienie 
włodarza Gminy z podejmowanych oddolnie inicjatyw oraz 
uznanie dla społecznej działalności. Zakończyliśmy spotkanie 
z nadzieją na otrzymanie poparcia finansowego na rok 2018.

Stowarzyszenie Tarson zamierza objąć pomocą rodziny 
i osoby z naszej Gminy, które dotąd nie znalazły miejsca lub 
oferty od innych organizacji pozarządowych. Dla nich nasze 
projekty są świeże, przez nikogo jeszcze nie proponowane. 
Nie uszczuplamy innym stowarzyszeniom ich działań, prze-
ciwnie – pokazujemy, jak jeszcze wiele należy zrobić. Zapra-
szamy wszystkie organizacje pozarządowe do współpracy. 
Wierzymy, że wspólne działanie dwóch lub więcej organizacji 
na rzecz osób niepełnosprawnych da lepszy efekt. 

TARSON – Synowie Tarnowa!

Pierwsze spotkanie z rodzicami osób z niepełnosprawno-
ściami, którzy odpowiedzieli na nasze artykuły w gazecie „Są-
siadka~Czytaj” zgłaszając chęć dołączenia do Stowarzyszenia, 
odbyło się w pięknej, niedawno otwartej Świetlicy Wiejskiej 
w Baranowie, w sobotę, 7. października. Przedstawiliśmy pla-
ny na rok 2018, zaznaczając że ich realizacja zależy od tego 
czy otrzymamy na to dotacje z Gminy. Wysłuchaliśmy i spisa-
liśmy oczekiwania i potrzeby rodziców. Będziemy wspólnie 
zastanawiali się, co możemy wspólnie zrobić, jak pomóc.

Warsztaty! Jak pisałem w poprzednim artykule zaprasza-
my Rodziców osób z niepełnosprawnościami na Warsztaty 
„Rodzic wobec niepełnosprawności dziecka”. Postaramy 
się odpowiedzieć na pytania: Jak odnaleźć się w trudnej rze-
czywistości? Skąd czerpać siły? Czy mam prawo do szczęśli-
wego życia? Prowadzącą Warsztaty będzie Natalia Przybyl-
ska, matka dziecka niepełnosprawnego, koordynatorka Klubu 
Rodziców Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Razem 
Łatwiej” w Poznaniu. Warsztaty odbędą się w budynku Gmin-
nego Klubu Sportowego w Tarnowie Podgórnym, przy ul. 23 
Października 34 na parterze, w środę 18 października, począ-
tek o godz. 18.00 (przewidujemy zakończenie około 20.00). 
Udział jest bezpłatny. Zapraszamy!

Włączyliśmy się do wyjątkowej inicjatywy społecznej 
– Fundacji Banku Zachodniego WBK i Banku Zachodniego 
WBK pod hasłem „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”. Złożyli-
śmy projekt „Warsztatów twórczych i rekreacyjnych” adreso-
wanych do matek osób niepełnosprawnych. Czekamy na wy-
niki konkursu. 

 
Dołącz do Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Niepeł-

nosprawnych TARSON, lista jest stale otwarta.  
Można się z nami skontaktować: 

Grażyna Nowicka – tel. 508 610 256,  
Paweł Dębski – tel. 603 684 930,  

Kazimierz Szulc – tel. 665 282 828. 
Adres mailowy: stowarzyszenie@tarson.pl

~ Kazimierz Szulc

Spotkanie z Wójtem Tadeuszem Czajką członków Zarządu 
Stowarzyszenia, (od lewej) Paweł Dębski, Grażyna Nowicka, 
Zofia Kandulska, Kazimierz Szulc

Fundacja Trifolium zaprasza na warsztaty szkoleniowe 
współfinansowane z Gminą Tarnowo Podgórne doty-
czące przedsiębiorczości.

Jeżeli jesteś w czymś wyjątkowy, robisz to z zamiłowa-
niem i chcesz się stać przedsiębiorcą, ale nie wiesz jak, to te 
warsztaty są dla Ciebie.

„Z PASJI w BIZNES” – cykl trzech spotkań, w ramach 
których przybliżymy problematykę wchodzenia w problema-
tykę zarządzania własną działalnością. W ramach pierwsze-
go spotkania, które odbędzie się 25 października, w godz. 

17.00 – 20.00 w świetlicy sołeckiej w Baranowie ul. Spokoj-
na 2b poruszymy następujące tematy:

• weryfikacja wstępna pomysłu,
• analiza strategiczna rynku,
• analiza SWOT,
• lean canvas czyli pierwsze kroki do Biznes Planu.
Warsztaty są wolne od opłat. Wszystkich chętnych zaprasza-

my do rejestracji telefonicznej pod nr 781 021 607 lub przez 
stronę Fundacji Trifolium, zakładka kontakt.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc 
ograniczona. ~ Anna Łoszczyńska

Z PASJI w BIZNES
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Czasy się zmieniają, potrzeby również. Kiedyś odkłada-
liśmy pieniądze na książeczkach oszczędnościowych, 
co nie dla wszystkich skończyło się pozytywnie. Ale 

przynajmniej myśleliśmy o tym, by dzieciom zapewnić parę 
złotych na przyszłość. Teraz, kiedy ludzie są coraz bardziej za-
jęci, taka postawa staje się coraz bardziej potrzebna. Ale roz-
mawiając z klientami często napotykam się na obiekcje typu: 
po co mam składać pieniądze dla dziecka, przecież ja zaczy-
nałem od zera, nikt mi nie pomógł, lub: stać mnie na to, aby 
później jak będzie trzeba zapewnić dziecku dobry start, niech 
martwi się samo o siebie. Można i tak, w końcu trzeba harto-
wać dziecko zanim pójdzie w świat dorosłych. Sam się nad 
tym zastanawiałem, czy warto odmawiać sobie niektórych 
przyjemności i kosztem siebie składać dodatkowe pieniądze 
na przyszłość, a kto w przyszłości zadba o mnie? Otóż jakie są 
powody, aby zgromadzić pieniądze na start w dorosłość nasze-
go dziecka. Po pierwsze i najważniejsze: za pomocą niewiel-
kich wpłat można uzbierać w ciągu dłuższego okresu całkiem 
sporą sumę, oczywiście w zależności od możliwości wpłaty 
mogą być różne i przyszłe oczekiwane sumy również. Dla jed-
nych uzbieranie 20 tys. zł to odpowiednia suma, dla drugich 
zupełnie niewystarczająca. Po drugie: nigdy nie wiemy jak po-
toczy się nasze życie. To, że teraz jesteśmy panami życia, nie 
znaczy, że nie spotka człowieka coś złego w jego trakcie, co 
pokrzyżuje wszystkie plany. To, że firma idzie świetnie, nie 
znaczy, że tak będzie zawsze (oczywiście wszystkim życzę, 
aby wasze życie szło jak po sznurku). Jednak na takim płyn-

nym rynku ciągłej zmiany niczego nie można być pewnym, 
a już na pewno nie zdrowia, które może determinować nasze 
zdolności zarobkowe. A gdyby było coś, co da Wam gwaran-
cję, bez względu jak wszystko się potoczy, że uskładacie od-
powiednią zaplanowaną sumę dla dziecka, to czy byłby to po-
wód, aby zacząć? Można też powiedzieć, że bardziej wydajnie 
uskłada się pieniądze w banku licząc na procent ok, a co się 
stanie jak zdrowie nawali i nie dasz rady składać, a jeszcze 
będziesz musiał zabrać te pieniądze na leczenie? Z twoich 
wspaniałych planów nic nie wyjdzie. Wydaje się, że jedynym 
rozwiązaniem są systematyczne inwestycje zabezpieczone 
ubezpieczeniem. Gdzie zarówno ty jak i dziecko będziecie 
zabezpieczeni przed niespodziankami losu. A ty, rodzicu, bę-
dziesz miał pewność, że to co zaplanowałeś się dokona. Na 
rynku są różne tego typu rozwiązania, ale bez względu jakie 
wybierzecie, warto to zrobić. Korzyści są wymierne i nie do 
przecenienia. Dobro i bezpieczeństwo naszych dzieci to nasze 
zobowiązanie, które świadomie wzięliśmy na siebie. Aby roz-
wiać jeszcze bardziej obawy niektórych osób powiem, że takie 
rozwiązania są do końca własnością tego, kto je założył i gdy-
by los coś spłatał zawsze możecie się wspomóc tymi pieniędz-
mi. Pamiętajmy, że za dziesięć lat lub więcej prawdopodobnie 
wszystko będzie jeszcze droższe, a na pewno edukacja. Warto 
przed tym zabezpieczyć swoje dzieci. 

~ Dariusz Jóźwik
Konsultant ds. ubezpieczeń i inwestycji

jozwik.dariusz@live.com

Czy warto inwestować dla dzieci

Pod tym hasłem odbył się siódmy festyn rodziny orga-
nizowany przez Fundację „Otoczmy Troska Życie” 
w Akademii Pitagorasa w Baranowie. Tym razem pro-

mowaliśmy życie i przesłanie św. Brata Alberta Chmielow-
skiego. Dzieci z Zespołu  Szkół Specjalnej nr 109 przy Ośrod-
ku Rehabilitacyjnym w Kiekrzu przygotowały przedstawienie 
„A czy mnie można kochać?”. Po przedstawieniu podzielili-
śmy się chlebem. Dla dorosłych miał on symboliczną wymo-
wę, dzieci przyjęły go jako chleb powszedni. Następnie od-
był się konkurs, w którym można było wykazały się wiedzą 
o życiu Świętego. W nagrodę za udział w licznych konkursach 
i konkurencjach zręcznościowych dzieci otrzymały książki 
i audiobooki o św. Bracie Albercie.

Jak co roku dzieci miały okazję pożegnać lato biorąc 
udział w licznych konkursach zręcznościowych. W gru-
pach wiekowych. Na boisku odbył się konkurs strzelecki 
zorganizowany przez Bractwo Kurkowe z Tarnowa Podgór-
nego   oraz konkurs strzelania do bramek. Rodzice i dzie-
ci skorzystali ze specjalistycznych konsultacji ortopedycz-
nych, psychologa i dietetyka. Miłym akcentem był występ 
Chóry Dziecięcego z Pamiątkowa. Dzięki uprzejmości To-
warzystwa Ubezpieczeniowego Aviva mogliśmy zapoznać 
się z udzielaniem pierwszej pomocy pod czujnym okiem 
ratownika medycznego. Za udział w konkursach dzieci 
otrzymały   praktyczne upominki z firmy DERFOR oraz 
Domu Medialnego Św. Wojciech. Nie zabrakło słodkości 

dzięki uprzejmości firmy Millano oraz przekąsek z firmy 
Lorentz kawy dla rodziców serwowanej przez Strauss Cafe 
Poland oraz polskich jabłek, które można było zabrać ze 
sobą. Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za okazaną pomoc oraz 
sponsorom i uczestnikom. Festyn „Otoczmy Troską Dzie-
ci” był realizowany przy udziale dotacji z Gminy Tarnowo 
Podgórne.

Zapraszamy  za rok!
~ Wioletta Ciesielska

Bądź dobry jak chleb…
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Flawonoidy (związki flawonowe) – 
grupa organicznych związków che-
micznych występujących w rośli-

nach, spełniających funkcję barwników, 
przeciwutleniaczy i naturalnych insek-
tycydów oraz fungicydów, chroniących 
przed atakiem ze strony owadów i grzy-
bów. Większość z nich jest barwnikami 
zgromadzonymi w powierzchniowych 
warstwach tkanek roślinnych, nadając in-
tensywny kolor i ograniczając szkodliwy 
wpływ promieniowania ltrafioletowego.

Dotychczas zidentyfikowano 12.000 
flawonoidów, które dzielimy na 8 grup 
związków chemicznych: flawonole, fla-
wony, flawanony, flawanole, izoflawony, 
katechiny, antocyjanidyny i procyjanidy-
ny.

Np. fioletowe antocyjanidyny występu-
ją w kolorowych owocach jagodowych 
(maliny, czarne jagody, czarne porzecz-
ki, aronia, czarny bez), a procyjanidyny 
w kakao. Należy podkreślić, że nie ma 
takich owoców, w których obecne były-
by wszystkie z grup związków chemicz-
nych. Właśnie dlatego ich kombinacja jest 
tak ważna w produktach z grupy żywno-
ści funkcjonalnej, gdyż flawonoidy w za-
leżności od swej struktury (od grupy do 
której przynależą) wspomagają inne funk-
cje fizjologiczne.

Żywność funkcjonalna, czyli taka któ-
ra oprócz funkcji odżywczej wywiera do-
datkowo korzystny wpływ na organizm 
człowieka – podnosi odporność, wspoma-
ga trawienie, obniża poziom złego cho-
lesterolu, chroni przed infekcjami. Kon-
cepcja żywności funkcjonalnej wywodzi 
się z kultur Dalekiego Wschodu, gdzie 
jedzenie traktowano tak samo jak leki. 
Jest wiele definicji żywności funkcjonal-
nej. W efekcie do żywności funkcjonalnej 

włączane są wszystkie produkty natural-
ne bogate w składniki korzystnie wpły-
wające na zdrowie (błonnik, nienasycone 
kwasy tłuszczowe, witaminy i minerały), 
żywność wzbogacona w substancje bio-
aktywne, specjalnego przeznaczenia (np. 
dla sportowców, niemowląt), a także die-
tetyczna (np. niskokaloryczna, bezglute-
nowa, niskosodowa, dla cukrzyków). Pa-
nujący pod tym względem chaos próbuje 
uporządkować definicja zamieszczona 
w raporcie FUFOSE (Nauka o Żywności 
Funkcjonalnej w Europie) z 1999 r., we-
dług której żywność może być uznana za 
funkcjonalną, jeżeli naukowo udowod-
niono jej korzystny wpływ na jedną lub 
więcej funkcji organizmu ponad te, które 
wynikają z walorów odżywczych. To zna-
czy, że nie tylko dostarcza nam potrzeb-
nych składników odżywczych, ale syste-
matyczne jej jedzenie przynosi wymierne 
efekty dla zdrowia. 

Pozostańmy zatem przy procyjanidy-
nach – przy kakao. Są to trochę większe 
molekuły jednoznacznie wspomagają-
ce układ krążenia i zdrowie ścianek na-
czyń krwionośnych. Produkt zawierający 
surowe ziarno kakaowca jest wskazany 
z punktu widzenia działania i wzmacnia-
nia żył oraz regulacji ciśnienia krwi. Trze-
ba na ten aspekt zwracać uwagę zwłaszcza 
w starszym wieku. A jak nie chcemy do-
świadczyć zawałów czy udarów to ratuje 
nas tylko prewencja. Produkt z surowym 
ziarnem kakaowca jest jednoznacznie ko-
rzystny dla każdego, kto trenuje i nadwy-
ręża swój system krążenia. Szybsza rege-
neracja organizmu, zakwasy trwają krócej 
i szybciej można stanąć na nogi.

Flawonoidy kolorowe (pochodne anto-
cyjanu) mogą być w niewiarygodnie ko-
rzystny sposób kombinowane np. z ole-

jami roślinnymi. Oleje w dużej mierze 
wspomagają aktywność enzymów, aby 
dostały się one do komórki poprzez błonę 
komórkową. My sami, nasze odżywianie 
i suplementacja diety muszą wspomagać 
także powstawanie tych enzymów w or-
ganizmie. Najlepiej więc dostarczyć orga-
nizmowi nie gotowe rzeczy, ale tak, aby 
on je sam przygotował, bo wtedy lepiej je 
przyswoi.

Człowiek posiada dwa rodzaje antyok-
sydacyjnych systemów obronnych – pier-
wotny i wtórny. Wtórny związany jest 
z odżywianiem, kiedy dostarczamy orga-
nizmowi surowców np. witaminy C. Ale 
prawdziwie efektywny jest powstający 
z nich pierwotny enzymatyczny, składają-
cy się z wielkich molekuł system antyok-
sydacyjny. Dlatego warto się zastanowić, 
gdy widzimy w reklamie, że masz jeść 
tabletki lub kapsułki z koenzymem Q10 
albo z melatoniną. Jak zjesz tabletkę lub 
kapsułkę, to nie zostanie ona przyswojo-
na, nie dostanie się do krwioobiegu. Sys-
tem działa tylko, jeżeli powstał wewnątrz 
organizmu. To jest podstawowym błędem, 
że chcemy organizmowi dostarczyć goto-
we rzeczy zamiast zwracać uwagę na jego 
sprawne działanie. Te enzymy wywierają 
swój wpływ w dwojaki sposób:  albo akty-
wują jakiś proces, pomagają, przyspiesza-
ją, albo spowalniają, hamują dany proces. 
Żywność funkcjonalna powinna być za-
tem tylko wartościowym elementem 
zrównoważonej diety i aktywnego stylu 
życia, a nie „wygodnym” dodatkiem za-
stępczym. Dopiero wtedy można mówić 
o tzw. terapii zintegrowanej, która gwa-
rantuje wyzdrowienie i zmniejszenie ry-
zyka chorób określanych jako cywiliza-
cyjne.

Opracował:  ~ Wiesław Biały 

Fizjologiczny wpływ flawonoidów

WZP.6721.3.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie 
Podgórnym - część zachodnia

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 art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) 
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tar-
nowie Podgórnym - część zachodnia wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 2 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r. 
w godzinach pracy urzędu, ul. Poznańska 115 - budynek A, pokój 13. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 

miejscowego odbędzie się 20 listopada 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 lub nazwy jednostki organizacyjnej, 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 - budynek A, pokój 13 - oraz skła-
dać uwagi do wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępo-
wania w tej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 
grudnia 2017 r.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.
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Zakupy są częścią naszego życia, jednak wy-
mykające się spod kontroli  mogą być groźne.  
W czasach wszechobecnej reklamy, zakupów online, 

kart kredytowych, dostępności produktów i wciąż zmieniają-
cej się mody na wszystko coraz częściej słyszymy o ludziach 
uzależnionych od kupowania i wydawania pieniędzy. Niekon-
trolowana żądza zakupów i wydawania pieniędzy, zwana też 
oniomanią, to choroba o podłożu psychicznym. Objawia się 
epizodami, w czasie których osoba nimi dotknięta nie może 
powstrzymać się przed manią zakupów potrzebnych i niepo-
trzebnych rzeczy, najczęściej po kilka egzemplarzy tej samej 
rzeczy. Przyczynę żądzy niekontrolowanych zakupów, jak 
w większości zaburzeń psychicznych, trudno jest określić jed-
noznacznie. Uzależnienie od zakupów występuje  najczęściej 
u osób z tendencją do stanów depresyjnych jako zachowanie, 
które rekompensuje im przeżywanie nieprzyjemnych emocji. 
Zakupy stają się dla uzależnionych koniecznością, jedynym 
sposobem radzenia sobie ze stresem, smutkiem, złością, wsty-
dem, poczuciem gorszości i jedyną odpowiedzią na wszel-
kie problemy, nawet te spowodowane właśnie przez zakupy 
i wydane pieniądze. Życie zakupoholika jest jak błędne koło, 
z którego ciężko wyjść. Odczuwanie nieprzyjemnych emocji 
i pojawienie się problemu jest dla uzależnionego powodem do 
pójścia na zakupy. Wydanie pieniędzy jest sposobem na po-
prawę nastroju. 

Osoba taka podczas zakupów czuje się szczęśliwa, zapo-
mina o swoich troskach, myśli o nowych przedmiotach, które 
może kupić. Jednak lepsze samopoczucie znika równie szyb-
ko, jak się pojawiło. Powrót do domu jest dla zakupoholików 
momentem, w którym zdają sobie sprawę, że po raz kolejny 
wydali pieniądze na produkty im zbędne. Pojawiają się wyrzu-
ty sumienia, poczucie winy, wstyd za to co się zrobiło. Nega-
tywny nastrój powraca, a sposobem na jego poprawę wydają 
się być jedynie kolejne zakupy. Najczęstszymi objawami za-
kupoholizmu jest kupowanie w euforii, a po zakupach odczu-
wanie wyrzutów sumienia. Kolejnym przejawem uzależnienia 
jest pragnienie samego kupowania, a nie posiadania towarów. 
Zakupoholicy częstokroć robią zakupy płacąc kartą kredytową 
za rzeczy, których nie kupiliby za gotówkę. Uczuciami jakie 
towarzyszą choremu są: poczucie winy, wstyd i zakłopotanie 
po dokonaniu niekontrolowanego zakupu czy wydaniu pienię-
dzy. 

Osoba uzależniona najczęściej też kłamie na temat ile wy-
dała lub co kupiła, bo boi się reakcji najbliższych. Często na-
trętnie też myśli o pieniądzach i poświęca dużą ilość czasu na 
rozważanie jak zapłacić swoje rachunki i spłacić debet na kar-
cie kredytowej. Przedmiotami najczęściej znajdującymi się na 
liście zakupoholika to w przypadku kobiet: ubrania, perfumy, 
buty, meble, a w przypadku mężczyzn: ubrania, sprzęt elek-
troniczny, akcesoria samochodowe oraz narzędzia. Zakupione 
przedmioty na ogół nie są użytkowane lecz odłożone do szafy 
lub do piwnicy. Wyprzedaże i promocje wprowadzają w stan 
euforii i są wymówką do kolejnych kompulsywnych zakupów. 
Zakupoholizm jak każde uzależnienie jest niebezpieczne. Le-
czenie zakupoholizmu zaczyna się od zauważenia problemu 

przez osobę uzależnioną. Następnym krokiem jest udanie 
się do psychoterapeuty. Leczenie opiera się na psychoterapii 
i często lekach antydepresyjnych. Osoby, które mają problem 
z kontrolowaniem swoich zakupów nie powinny nosić przy 
sobie kart kredytowych, a za zakupy powinny płacić gotów-
ką, robić wcześniej listę zakupów i kupowć tylko to, co jest 
na liście oraz układać listę zakupów pod kątem tego, co jest 
najbardziej potrzebne, a rezygnować z rzeczy mniej ważnych. 

Dobrze też, by wybierały się na zakupy z odliczoną kwotą 
pieniędzy i w towarzystwie innych osób. W pracy nad uza-
leżnieniem ważne  jest też, by osoba unikała wszelkich pro-
mocji i wyprzedaży, nie oglądała kanałów TV reklamujących 
produkty oraz tak planowała wolny czas, aby nie było w nim 
miejsca na wizyty w centrach handlowych, a kiedy pojawi się 
myśl o zakupach, wychodziła na spacer w towarzystwie bli-
skich osób i rozmawiała z nimi o swoim problemie.

~ Małgorzata Remlein – psycholog
www.malgorzataremlein.pl

Oniomania – choroba  
niekontrolowanych zakupów
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Instytut Pantone przygotował listę kolorów, które będą kró-
lować w trendach w modzie damskiej na sezon jesień zima. 
Eksperci firmy wytypowali 10 barw, które były najpopular-

niejsze w kolekcjach światowych projektantów i tym samym 
już niebawem znajdziemy je również na sklepowych półkach 
popularnych marek odzieżowych. Jesiennozimowy okres bę-
dzie pod względem palety kolorów stonowany i pełen harmonii, 
a jeżeli pojawią się mocniejsze odcienie, to zawsze będą mieć 
kroplę głębszych, wyciszających tonacji.

Najwięcej barw sezonu odnajdziemy na wybiegach Gucci, 
Valentino, Stella McCartney, Versace, Vivienne Westwood czy 
Giorgio Armani. Kolorystyczną lekcję odrobiły również mar-
ki Fenty x Puma, Nina Ricci, Max Mara, Miu Miu oraz Issey 
Miyake. 

CZERWONY – GRENADINE. Odnoszący się wprost do 
grenadyny. Klasyczna czerwień z kroplą różu. Silna, sugestyw-
na, dynamiczna, pewna siebie i skupiająca uwagę wszystkich 
wokół. Na elegancko i sportowo, na wieczorowo i dziennie. 
Brakuje Wam energii – ta czerwień będzie dla Was panaceum. 

ŚLIWKA – TAWNY PORT. Śliwkowy odcień, który swoją 
głębią znacznie poszerza rodzinę czerwieni. Elegancki, wyrafi-
nowany, niezwykle gustowny. Można go stosować oczywiście 
na szykownych sukniach, koszulach i okryciach, ale też na spor-
towo. 

RÓŻOWY – BALLET SLIPPER. Delikatny, pudrowy róż, 
symbolizujący młodzieńczy blask i świeżość. Kwintesencja nie-
winności i lekkości! Warto go wypróbować na elementach, któ-
re od razu przychodzą na myśl przy tej barwie, czyli tiulowych 
spódnicach czy bieliźnianych sukienkach, ale też w „cięższym” 
wydaniu, np. na futrach lub w zestawieniu z rockowymi dodat-
kami.

BRĄZOWY – BUTTERRUM. Przytulny, ciepły, przyrumie-
niony odcień. Jak dla nas, to idealny wełniany płaszcz o oversi-
zowym kroju! Według Pantone, przypomina rozgrzewający rum 
z masłem w zimny wieczór. Jak się na niego nie skusić?

GRANATOWY – NAVY PEONY. Nawiązujący do morskich 
głębin, kolor bazowy niebieskiej palety. Solidny, mocny odcień 
z nutą czerni, ale i z wibrującym odbiciem. To jeden z niewie-
lu kolorów, w którym będzie się dobrze prezentować każdy typ 
urody.

SZARY – NEUTRAL GRAY. Neutralny, bazowy, fundament 
w obrębie swojej palety. Projektanci polecają stosować go od 
stóp do głów z czarnym przełamaniem. Świetnie czuje się w roli 
kraty, na damskich garniturach oraz płaszczach. Must-have każ-
dej garderoby!

ZIELONY – SHADED SPRUCE. Kolejny odcień bardzo 
charakterystyczny dla jesiennego okresu. Pantone twierdzi, że 
to kolor lasu zimą. Projektanci lansują go w połączeniu z nie-
bieskim i jako wykończenie, szczególnie futrzane. 

LIMONKOWY – GOLDEN LIME. Złote akcenty w tej zie-
mistej barwie sprawiają, że staje się ona odświeżająca i dosko-
nale podbije jesienne stonowane odcienie. Kolor ten doskonale 
czuje się na płaszczach, sukienkach i fantazyjnych falbanach. 

NIEBIESKI – MARINA. To najbardziej cool kolor nadcho-
dzącego sezonu. Rozjaśniony, świeży i dynamiczny. Świetnie 
gra z czernią, bielą i czerwienią.

POMARAŃCZOWY – AUTUMN MAPLE. Jesienny klon. 
Kwintesencja tego sezonu w ciepłym, energetycznym wydaniu. 
Dla antyfanów mocnych kolorów, warto go wprowadzać w de-
talach lub w elementach dalekich od twarzy, np. spodniach i to-
rebkach, a odważnych opcja totalna – pomarańcz od stóp do 
głów.

Moi Drodzy, niech ta jesień będzie kolorowa, polecam każde-
mu zabawić się kolorami.

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

Modne kolory na jesień i zimę 2017/18
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Jesienne popołudnia tylko z książ-
ką z… BIBLIOTEKI. Zaprasza-
my wszystkich od lat 3 do… 103. 

Książki, audiobooki i inne propozycje 
dla wszystkich bezpłatnie, wystarczy 
tylko wyjść z domu i skierować swoje 
kroki do placówek kulturalnych, jakimi 
są Biblioteki. Różnorodnie tematycznie 
książki zgromadzone w naszych pla-
cówkach czekają na czytelników. Bada-
nia pokazują, że tylko 20% Polaków ma 
w swoich domach kilka książek, 40% 
ma tylko podręczniki, a 40% ma około 
20 książek. Z ciekawostek statystycz-
nych warto przytoczyć jeszcze jedną cy-
frę – 75% Polaków nie kupiło w 2016 
roku żadnej książki! Nowocześni Szwe-
dzi, zapatrzeni w laptopy i komórki za-
wsze znajdują czas na czytanie ksią-
żek. Bo czytanie może wydłużyć życie 
i podwyższyć jego jakość. Wystarczy 
kilka godzin tygodniowo. Z badań na-
ukowych (opracowywanych i powta-
rzanych co kilka lat) wynika, że ci, któ-
rzy czytają książki żyją średnio o 2 lata 

dłużej niż ci, co omijają książki z dale-
ka. Czytanie wzbogaca naszą wiedzę, 
tak potrzebną w tym szybko zmienia-
jącym się świecie, ćwiczy wyobraźnię 
i uczy też empatii tak przydatnej w co-
dziennym życiu. W starożytnej Biblio-
tece Aleksandryjskiej widniały słowa 
„KSIĄŻKI TO LEKARSTWO DLA 
UMYSŁU”. Warto korzystać z tego dar-
mowego lekarstwa.

Biblioteka to nie tylko książki na pół-
kach, bogate księgozbiory o szerokim 
zakresie tematycznym, udzielanie infor-
macji na różne tematy. To także interesu-
jące spotkania z książką i ich autorami. 
We wrześniu gościli autorzy „Dziejów 
Gminy Tarnowo Podgórne (Tom VI)”: 
Stanisław Jankowiak, Waldemar Łazu-
ga, Kazimierz Marchlewski oraz pomy-
słodawca opisania historii Gminy Woj-
ciech Bukowski. Ostatni tom (lata 1990 
– 2015) powinien zaciekawić wszyst-
kich mieszkańców, ponieważ jest o cza-
sach, w których żyjemy, o „tu i teraz” 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Popołudnia z kulturą, czyli jesien-
nych spotkań w BIBLIOTECE ciąg dal-
szy. 25 października Biblioteka Publicz-
na w Tarnowie Podgórnym zaprasza na 
spotkanie z dziennikarzem, podróżni-
kiem, fotoreporterem JAROSŁAWEM 
KRETEM. Znany dziennikarz i podróż-
nik chętnie podzieli się z czytelnikami 
swoimi wrażeniami z licznych podróży.

Polecamy książki o podróżach nasze-
go gościa – Jarosława Kreta: „MOJE IN-
DIE”, „PLANETA WEDŁUG KRETA”, 
„MÓJ EGIPT : Przygoda nie pyta o ad-
res”, „MÓJ MADAGASKAR”, „POL-
SKA WEDŁUG KRETA”, „W ZIEMI 
ŚWIĘTEJ”.

W Bibliotece tradycyjnie duży wy-
bór NOWOŚCI (we wszystkich placów-
kach), audiobooki (w tym lektury szkol-
ne), książki z dużym drukiem, dużo 
nowości dla dzieci w różnym wieku, 
książki dla młodzieży szkolnej, poradni-
ki edukacyjne, poradniki dla rodziców, 
zabawy edukacyjne, poradniki psycho-
logiczne, książki poruszające różne pro-
blemy dzieci w wieku szkolnym. Pole-
camy.

 ~ I.B.

Popołudnia z kulturą 

Jarosław Kret

25 października (środa), 
godz. 18.00

Biblioteka Publiczna
ul. Ogrodowa 2a, 

Tarnowo Podgórne

„Błażej w kuchni” dla dzieci  
i rodziców

Dobrze znany w Gminie Tarnowo 
Podgórne toruński Teatr Fraj-
da powraca z kolejnym spekta-

klem dla dzieci i ich rodziców. Sztuka 
zatytułowana jest „Błażej w kuchni”.

Teatr Frajda umiejętnie łączy wyso-
ki poziom artystyczny swoich przedsta-

wień z edukacyjnymi treściami spek-
takli dla dzieci. Po tym najnowszym 
można więc spodziewać się nie tylko 
dobrej zabawy, ale i skutecznej zachęty 
do zdrowego jedzenia.

Na trzeci w tym sezonie spektakl z cy-
klu „Mama, Tata, Teatr i ja” zaprosimy 

dzieci i ich rodziców do Domu Kultu-
ry w Tarnowie Podgórnym w niedzie-
lę, 5 listopada o godz. 12.30. Bilety dla 
dzieci kosztować będą 10 zł, a maksy-
malnie dwóch opiekunów będzie mogło 
towarzyszyć maluchom za symboliczną 
złotówkę. ~ Jarek Krawczyk

Spotkanie z autorami VI tomu „Dziejów Gminy Tarnowo Podgórne”
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To bez wątpienia jeden z najlep-
szych koncertowych zespołów 
w kraju. Ich występy mają w so-

bie coś z żartu, performance’u i zabawy 
formą koncertu rockowego. Lecz niech 
to nikogo nie zmyli! Łąki Łan to dosko-
nali muzycy, którzy grają całkiem se-
rio. Wspólnie wypracowali doskonałe 
brzmienie, w którym łączą funk, roc-
ka, disco i coraz mocniej akcentowaną 
elektronikę. Ich sceniczna energia potra-
fi rozruszać nawet najbardziej opornych 
słuchaczy, a w kompozycjach i aranża-
cjach słychać szerokie horyzonty mu-
zyczne.

Korzenie zespołu sięgają począt-
ku wieku i jam sessions w warszaw-
skich klubach. Wbrew oficjalnej wer-
sji, to tam, a nie „pod liściem jełopianu” 
spotkali się „smakosze pyłku i nektaru 
kwiatowego”, którzy stworzyli grupę. 
Od samego początku deklarowała ona 
swą miłość do przyrody, szczególnie 

łąk i trawy, co odzwierciedlały zarów-
no surrealistyczne teksty, jak i osobliwe 
kostiumy rodem z atlasu entomologicz-
nego. Ich pierwszy album, zatytułowa-
ny „Łąki Łan” ukazał się w 2005 roku. 
Godzinna dawka eklektycznej muzyki 
łączyła w sobie funk, rocka, country, 
bluesa, elementy disco i techno. Album 
nie odbił się zbyt szerokim echem, lecz 
zespół znakomitymi koncertami zyski-
wał coraz szersze grono fanów. Druga 
płyta „Łąkiłanda” (2009) zyskała sze-
roki rozgłos i przyniosła warszawiakom 
nominację do Fryderyka w kategorii 
„muzyka alternatywna”. Album okazał 
się bardziej spójny, grupa skupiła się 
na brzmieniach funkowych i elektro-
nicznych, choć przebrzmiewały na niej 
także bałkańskie i bluesowe rytmy. Sil-
niejszy zwrot w stronę szeroko pojętej 
elektroniki przyniosła wydana w 2012 
roku „Armanda” na której słychać na-
wet echa trip hopu, a najnowsza płyta 

„Synthonia” (2016) kontynuuje elektro-
niczny trend.

Niezależnie od proporcji gitary i syn-
tezatorów, Łąki Łan zadziwiają pomy-
słowością, dopracowanymi brzmieniami 
i przede wszystkim energią, którą zara-
żają słuchaczy swoich koncertów. Gru-
pa regularnie grywa na najważniejszych 
polskich festiwalach, takich jak Open’er 
Festival, Przystanek Woodstock, Oran-
ge Warsaw Festiwal, Jarocin Festiwal, 
Męskie Granie, prezentowała się także 
za granicą, m. in. na Tbilisi Open Air, 
Montreux Jazz Festival.

Grupę tworzą: Poń Kolny (Jarosław 
Jóźwik) – instrumenty klawiszowe; Bonk 
(Michał Chęć) – gitara, wokal, Mega Mo-
tyl (Piotr Koźbielski) – perkusja, wokal; 
Paprodziad (Włodek Dembowski) – wo-
kal, Zając Cokictokloc (Bartek Królik) – 
gitara basowa, instrumenty klawiszowe, 
wokal i Jeżus Marian (Marek Piotrowski) 
– instrumenty klawiszowe. Wśród arty-
stów, z jakimi współpracują lub współ-
pracowali członkowie Łąki Łan są m 
in. takie gwiazdy jak Sistars, Katarzyna 
Nosowska, Agnieszka Chylińska, Tede, 
O.S.T.R., Poluzjanci, Natalia Kukulska 
i Krzysztof Zalewski. 

 „Moc, energia, endorfina” gwaranto-
wane! Zapraszamy do Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo w sobotę, 18 listo-
pada o godz. 19. Bilety na ten koncert 
w cenie 30 zł można kupować: od po-
niedziałku do piątku w godz. 9-15 
w siedzibie GOK „SEZAM” w Tarno-
wie Podgórnym, od poniedziałku do 
piątku w godz. 15-20 w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym oraz od wtor-
ku do piątku w godz. 16-20 w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo. Sprzedaż 
online prowadzi serwis Bilety24.pl. 
  ~ Jarek Krawczyk

Moc, energia, endorfina

Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową
Choć do Świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze 

sporo czasu, warto przygotowania rozpocząć ze znacz-
nym wyprzedzeniem. W przedświąteczny nastrój może 

wprowadzić np. przygotowywanie kartki świątecznej. Jak co 
roku GOK „SEZAM” ogłasza konkurs na najciekawszy projekt.

Jest on skierowany do dzieci i młodzieży z przedszkoli, 
szkół podstawowych i gimnazjów. Prace mogą być wykona-
ne dowolną techniką, a ich format nie może przekroczyć A4. 
Na dostarczone osobiście lub pocztą propozycje czekamy 
w Gminnym Ośrodku Kultury „SEZAM” (ul. Poznańska 96 

w Tarnowie Podgórnym) do 20 listopada. Prace dostarczone 
po tym terminie nie będą brane pod uwagę, a organizator nie 
zwraca konkursowych materiałów.

Główną nagrodą będzie wydrukowanie zwycięskiej pracy 
w formie kartki świątecznej GOK „SEZAM”, przewidziane są 
także nagrody rzeczowe dla najlepszej i wyróżnionych prac. 
Najciekawsze, zdaniem jurorów, trafią na pokonkursową wy-
stawę do Galerii w Rotundzie, której otwarcie odbędzie się 28 
listopada.

~ Jarek Krawczyk
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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

„neSTORY” - prapremiera spektaklu Teatru Muzycznego
niedziela, 15 października godz. 17, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 39 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Gang Wiewióra 2”
niedziela, 22 października godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kino Zielone Oko zaprasza: „Ptaki śpiewają w Kigali”
niedziela, 22 października godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

„Wiele hałasu o nic” - premiera Grupy Teatralnej Zamiast
piątek, 27 października godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

„Mój ulubiony Młynarski” – recital Piotra Machalicy
sobota, 28 października godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 50 zł

Kino Zielone Oko zaprasza: szczegóły na www.goksezam.pl
niedziela, 29 października godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Jazzowa Scena Sezamu - koncert zaduszkowy: Unobtainum
sobota, 4 listopada godz. 18, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł

Mama, Tata, Teatr i ja: „Błażej w kuchni” Teatru Frajda
niedziela, 5 listopada godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł / 1 zł

„Jezioro Łabędzie” - balet z udziałem artystów Teatru Wielkiego
niedziela, 5 listopada godz. 17, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 20 zł

Koncert z okazji Święta Niepodległości: Jacek Kortus (fortepian)
 i orkiestra Le Quattro Stagioni, dyr. Tadeusz Żmijewski. 
sobota, 11 listopada godz. 17, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Miś Bamse i miasto złodzei”
niedziela, 12 listopada godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kino Zielone Oko zaprasza: „Twój Vincent”
niedziela, 12 listopada godz. 18 Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kabaret Nowaki w programie „Śmiechokalipsa”
piątek, 17 listopada godz. 17.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 49 zł

Łąki Łan - koncert
sobota, 18 listopada godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 30 zł

Afisz
~ gok
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Unikatowy świat gitary, fortepianu i harfy
To będzie unikatowy, muzyczny świat stworzony 

z dźwięków gitary, fortepianu i harfy. Do tego pełen 
spontanicznej improwizacji. Na Jazzowej Scenie Seza-

mu 4 listopada będziemy świadkami niezwykłego muzyczne-
go spotkania. Podczas koncertu zaduszkowego wystąpią duet 
Unobtainum i Cecylia Matysik-Ignyś.

Działający od 2013 roku duet Unobtainum tworzą Marek 
Jakubowicz (gitara) i Michał Ruksza (fortepian, syntezatory). 
Wspólnie tworzą i występują na scenach klubowych i teatral-

nych. Koncertowali m. in. w „Piwnicy pod Baranami”, Teatrze 
Gdynia Główna, klubie Blue Note i Moim Teatrze w Pozna-
niu. Ich muzyka opiera się na dojrzałości dźwięku i wirtuoze-
rii. Artyści pełnymi garściami czerpią z motywów skandynaw-
skiego jazzu i muzyki świata. Podczas koncertów Unobtainum  
nie brakuje też improwizacji. To ona sprawia, że każdy występ 
duetu jest niepowtarzalnym wydarzeniem muzycznym. 

Szczególnie ciekawie zapowiada się koncert w Tarnowie 
Podgórnym. Duetowi towarzyszyć będzie bowiem harfistka, 
Cecylia Matysik-Ignyś. Jest ona absolwentką Akademii Mu-
zycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Pro-
wadzi działalność solową, gra też w duetach i zespołach kame-
ralnych oraz orkiestrach polskich i zagranicznych. Z Markiem 
Jakubowiczem współpracowała przy nagraniu płyty „Fe-
elings” oraz przy jego międzynarodowym projekcie muzycz-
nym „Zendegi Zibast”.

Na wyjątkowy koncert z gitarą, fortepianem i harfą w roli 
głównej zapraszamy w sobotę, 4 listopada o godz. 18 do 
Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety w cenie 20 
zł do nabycia w miejscu imprezy (od poniedziałku do piątku 
w godz. 15-20), w siedzibie GOK „SEZAZM” (od poniedział-
ku do piątku w godz. 9-15) oraz w Centrum Kultury Przeźmie-
rowo (od wtorku do piątku w godz. 16-20). Sprzedaż interne-
tową prowadzi serwis Bilety24.pl.

~ Jarek Krawczyk

Święto Niepodległości
Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpocz-

ną się w Tarnowie Podgórnym o godz. 11. Patriotycz-
ną oprawę Mszy Św. w intencji Ojczyzny zapewni 

Koło Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego, a Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne poprowadzi prze-
marsz pod zlokalizowany w tarnowskim parku pomnik. 11 li-
stopada czekać nas będzie także wydarzenie artystyczne o wy-
sokiej randze – o godz. 17 w Centrum Kultury Przeźmierowo 
wystąpi Jacek Kortus z orkiestrą „Le Quattro Stagioni” pod 
dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego. 

Urodzony w 1988 roku w Poznaniu Jacek Kortus jest piani-
stą, który zyskał już światową sławę. Przyczyniło się do tego 
niewątpliwie wyróżnienie na XV Międzynarodowym Konkur-
sie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w 2005 roku.

Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 4 lat. Jest ab-
solwentem Akademii Muzycznej w klasie prof. Waldemara 
Andrzejewskiego i laureatem jedenastu krajowych i między-
narodowych konkursów pianistycznych dla dzieci i młodzie-
ży, a także nagrody specjalnej na Międzynarodowym Konkur-
sie dla Młodych Pianistów „Artur Rubinstein in memoriam” 
w Bydgoszczy (2004). Rok później jako jeden z dwóch Po-
laków dotarł do finału Konkursu Chopinowskiego, w którym 
zdobył wyróżnienie. Koncertuje w czołowych filharmoniach 
na całym świecie, a jego debiutancka płyta uzyskała nomina-
cję do Fryderyków.

Orkiestra „Le Quattro Stagioni” powstała w 2000 roku z ini-
cjatywy dyrygenta i skrzypka Tadeusza Żmijewskiego. Gra-

ją w niej muzycy z czołowych poznańskich instytucji kultury. 
Przez lata orkiestra wyrobiła sobie własny styl i piękne, sym-
foniczne i kameralne brzmienie. Wykonuje zarówno repertuar 
typowo symfoniczny, jak i operowy, musicalowy, operetkowy 
i rozrywkowy.

Zespół w dorobku ma niemal 300 koncertów. Wśród soli-
stów, z którymi występował są m. in. Wiesław Ochman, Piotr 
Paleczny, Konstanty Andrzej Kulka i Grażyna Brodzińska. Or-
kiestra towarzyszy także artystom estradowym, wśród których 
byli do tej pory Zbigniew Wodecki, Grzegorz Turnau, Krysty-
na Prońko, Joanna Rawik i wielu innych. Zespół współpraco-
wał też z byłym wokalistą grupy Genesis – Rayem Wilsonem 
oraz zespołami Dżem i Perfect. Za płytę „Dżem Symfonicz-
nie” Tadeusz Żmijewski wraz z orkiestrą otrzymał Złotą Płytę. 
Nazwa „Le Quattro Stagioni”, czyli „Cztery pory roku” nie 
sugeruje nastawienia na konkretną epokę w historii muzyki, 
lecz na zmienność gatunków muzycznych, które uprawia, tak 
jak zmienia się pogoda w poszczególnych fazach roku. Melo-
mani z Gminy Tarnowo Podgórne mieli okazję usłyszeć ze-
spół wielokrotnie, m. in. podczas Koncertów Noworocznych, 
Lusowskich Spotkań Muzycznych i ubiegłorocznego koncertu 
Jacka Wójcickiego.

Na artystyczne obchody Święta Niepodległości zaprasza-
my 11 listopada o godz. 17 do Centrum Kultury Przeźmie-
rowo. Wstęp wolny.

~ Jarek Krawczyk
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Słynny balet w Przeźmierowie
Ta propozycja zainteresować powinna wszystkich miło-

śników tańca i muzyki klasycznej. Słynny balet Piotra 
Czajkowskiego, z udziałem zawodowych tancerzy po-

znańskiego Teatru Wielkiego, zobaczyć będzie można w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo.

Dziś aż trudno uwierzyć, że w 1877 roku premiera sztuki 
„Jezioro Łabędzie” w moskiewskim Teatrze Bolszoj okaza-
ła się klapą. Kompozytor nie doczekał odpowiedniej opra-
wy choreograficznej dla swojej melodii. Dopiero rok po jego 
śmierci, za sprawą M. Petipy i L. Iwanowa z Teatru Maryj-
skiego w Petersburgu, rozpoczęło się trwające do dziś pa-
smo sukcesów dzieła. Opowieść o zaklętej w Królową Łabę-
dzi księżniczce Odetcie nie znika z afiszy, inspiruje twórców 
filmowych i stała się jedną z najbardziej popularnych sztuk 
baletowych świata. Oprócz niezwykłych walorów muzycz-
nych i tanecznych, przemawia za nią uniwersalność: opowia-
da o walce dobra ze złem, ludzkich namiętnościach, zdradzie, 
bólu i potędze miłości.

W Centrum Kultury Przeźmierowo słynny balet przedstawi 
grupa Art Dance, którą tworzą zawodowi artyści związani m. 
in. z Teatrem Wielkim w Poznaniu. Ciekawa opowieść, dopra-

cowana choreografia, piękne kostiumy i niezapomniane melo-
die – do wszystko czeka widzów, którzy zechcą poznać losy 
dziewczyny zamienionej w łabędzia.  Na „Jezioro Łabędzie” 
zapraszamy do Centrum Kultury Przeźmierowo w niedzielę,  
5 listopada o godz. 17. Bilety kosztują 20 zł.

~ Jarek Krawczyk

10-lecie Kabaretu 
Nowaki  

w Przeźmierowie
„Ta przygoda trwa już 10 lat! Kabaret Nowaki do-

kładnie od dekady bawi fanów dobrej rozrywki. 
Niezliczone spektakle i programy telewizyjne to 

doświadczenie, które pozwala na określenie Nowaków mia-
nem ekspertów w dziedzinie śmiechu i żartu” – tak zapowiada 
swój jubileuszowy program ta „młoda, zdolna i wybitnie ener-
getyczna trójka zielonogórskich artystów”. Rocznicę działal-
ności obchodzić będą oni także na deskach Centrum Kultury 
Przeźmierowo.

Talent grupy nierzadko przyciąga pełną widownię, która po-
lubiła ich charakterystyczną ekspresję i oryginalny sposób po-
ruszania obyczajowej tematyki. Kabaret, który tworzą Adrian-
na Borek, Tomasz Marciniak i Kamil Piróg, do Przeźmierowa 
przyjedzie z najnowszym programem „Śmiechokalipsa”.

Świętując jubileusz, Nowaki wyruszają ku zupełnie nowej 
przygodzie. Zobaczymy nowe perypetie znanych już postaci, 
takich jak pani Krystyna i Martynka. Jak zapowiada zespół, 
jego nowy program to „kabaretowy koniec świata”, i „nowa 
era kabaretu”. Warto to sprawdzić, a okazja ku temu nadarzy 
się już w piątek, 17 listopada o godz. 17.30 w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo. 

Bilety na „Śmiechokalipsę” kosztują 49 zł. Można je ku-
pić 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
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Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Warsztaty humanistyczne licealistów
Uczniowie z koła historycznego i humanistycznego Li-

ceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Tarnowie Podgórnym wybrali się  

30 września wraz z nauczycielkami Pauliną Habryło i Magda-
leną Gawrońską-Garstka do Muzeum Myślistwa w Uzarzewie. 

Na początku wycieczki w pałacowych wnętrzach odby-
ły się dwie lekcje dotyczące obowiązkowej lektury – „Pana 
Tadeusza” Adama Mickiewicza. Nasze nauczycielki w cieka-
wy sposób przybliżyły nam treść epopei narodowej, wspól-
nie omówiliśmy zwyczaje i obyczaje szlacheckie oraz główne 
wątki akcji. Po warsztatach przewodnik oprowadziła nas po 

pałacowych wnętrzach oraz pokazała nam znajdujące się na 
terenie parku wystawy zwierząt z różnych zakątków i konty-
nentów. Usłyszeliśmy wiele ciekawostek na temat ekspono-
wanych zwierząt, przykładowo o drogocennych rogach noso-
rożca, które używane są do robienia afrodyzjaków dla ludzi. 
Kilogram sproszkowanego rogu kosztuje 60 000$! Niestety, 
złodzieje nie oszczędzili znajdującego się w zbiorach muze-
alnych nosorożca i ukradli prawdziwy róg, który zastąpiony 
został drewnianą atrapom. Wycieczka do Uzarzewa była bar-
dzo udana i pouczająca a uroku dodawała jej piękna, słonecz-
na pogoda. 

~ Monika Sztukiewicz i Aleksandra Borys uczennice kl. II a 
LO w Tarnowie Podgórnym

W sobotę, 30 września, odbył 
się festyn rodzinny w Szko-
le Podstawowej im. Janusza 

Korczaka w Ceradzu Kościelnym. Po-
goda sprzyjała i atrakcji nie brakowało. 

Od prezentacji artystycznej oraz kuli-
narnej każdej z klas, poprzez loterię, po-
kazy Staży Pożarnej z Ceradza Dolnego 
oraz wspaniałych dmuchańców. 

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Pogoda i nie tylko w Ceradzu Kościelnym 

Podziękowania należą się wszystkim, tym bezpośrednio zaangażowanym oraz 
tym licznie uczestniczącym.  Wszyscy bawili się świetnie. Kogo nie było, niech ża-
łuje, ale… zapraszamy za rok. 

~ HSŁ
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W dniach 21 i 21 września 
uczniowie klasy II c o profi-
lu biologiczno-chemicznym 

liceum w Tarnowie Podgórnym uczest-
niczyli w kolejnej edycji zajęć tereno-
wych. Było to szczególne wydarze-
nie, ponieważ obchodziliśmy 15-lecie 
współpracy. 

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach, 
które miały na celu podniesienie ich 

świadomości ekologicznej. Jak zwykle 
były bardzo intensywne – wymagały du-
żego zaangażowania zarówno ze strony 
uczniów jak i prowadzących zajęcia, pra-
cowników Stacji i nauczyciela biologii, 
który 15 lat temu zainicjował ten typ za-
jęć dla klas z rozszerzoną biologią.

Młodzież miała możliwość skorzystać 
ze sprzętu Stacji i wykonać badania i ob-
serwacje w terenie. Wszyscy doskonalili 

swoje umiejętności i poszerzali wiado-
mości zdobyte w szkole.

Zajęcia były prowadzone w ciekawy 
sposób, angażowały  różne zmysły. Mło-
dzież doskonale potrafiła zaprezentować 
swoje umiejętności na ćwiczeniach oraz 
integrować wiedzę z różnych dziedzin 
biologii. Efekty intensywnej pracy zapew-
ne zaowocują podczas nauki w szkole. 
 ~ organizator A. Stephan-Śmidoda

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

15 współpracy ze stacją ekologiczną UAM w Jeziorach

Opinie uczniów:
Zajęcia terenowe w Jeziorach były ciężką pracą, ale rów-

nież przygodą i zdobywaniem nowych doświadczeń. Dzięki 
nim dowiedziałam się wielu ciekawych informacji o skamie-
niałościach oraz o organizmach żyjących w wodzie. Wykony-
waliśmy obserwacje mikroskopowe, które były moją ulubioną 
częścią wyjazdu. Podziwialiśmy również piękne krajobrazy 
wielkopolskiego parku narodowego oraz Jeziora Góreckiego. 
Wyjazd ten zaliczam do udanych i z niecierpliwością czekam 
na kolejny. 

 Asia F.
Warsztaty biologiczne – nie wycieczka, to motto naszego wy-

jazdu. Siedzieliśmy dumni w Sali wykładowej, jak na studen-
tów przyssało. Dużą ilość wiedzy, od której bolały nas już gło-
wy, wynagrodziło nam wspólne biesiadowanie. Smutni, że czas 
tak szybko minął wróciliśmy do szarej codzienności.

 Joanna P. 
Dnia 21 września 2017 roku wybraliśmy się wraz z naszymi 

opiekunami Panią Profesor Aliną Stephan-Smidodą oraz Pa-
nią Małgorzatą Grześkowiak-Waselą do Stacji Ekologicznej 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Jeziorach. Był to wy-
jazd w ramach przedmiotu „Laboratorium Terenowe.” Cała 
placówka znajdowała się na terenie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Gdy dotarliśmy na miejsce mieliśmy dosłow-
nie kilka minut na to by znaleźć swoje pokoje, zostawić rzeczy 
i przygotować się na wykłady  które miały trwać 3 godziny. 
Dookoła nas było słychać tylko śpiew ptaków i szum liści, była 

to idealna okazja do tego by napawać się tą ciszą i spokojem. 
Głównym tematem pierwszego wykładu były grupy ekologicz-
ne w zbiornikach wodnych. Pani która przekazywała nam tą 
cenną wiedzę, opisywała wszystko bardzo szczegółowo, poka-
zywała mnóstwo zdjęć, a na sam koniec zabrała naszą gru-
pę nad Jezioro Góreckie gdzie tłumaczyła jaką rolę odgry-
wa aerator na środku jeziora. Dowiedzieliśmy się, że jest on 
tam  postawiony, by dostarczać tlen do najniższych warstw je-
ziora. Następnie nasz kolega z klasy, Stasiu, pobierał razem 
z Panią próbki wody z jeziora. Były nam potrzebne po to by 
potem moc oglądać za pomocą mikroskopu to, co znajduje się 
w wodzie. Te zajęcia mogę zaliczyć do jednych z najciekaw-
szych które mieliśmy. Po 3 pracowitych godzinach była  chwi-
la czasu dla siebie, wszyscy bardzo głodni pobiegliśmy  do 
swoich pokoi i zamawialiśmy pizzę. Po południu, pani Alina 
Śmidoda  poświęciła nam kolejne 3 godziny, aby  doskona-
lić umiejętności udzielania prawidłowych odpowiedzi do za-
dań.. Po wszystkich zajęciach zebraliśmy się w kuchni i wspól-
nie przygotowaliśmy dla wszystkich kolację. Towarzyszyła 
nam dobra atmosfera i masa śmiechu. Po kolacji, by umilić 
nam wieczór nasi opiekunowie zaproponowali gry, które mia-
ły na celu zintegrowanie klasy. Następnego dnia rano chłopcy 
zdeklarowali się, że przygotują śniadanie dla całej grupy. Tak 
jak poprzedniego dnia towarzyszył nam dobry humor i zapał 
do pracy. Po śniadaniu mieliśmy wykłady pod tytułem „Ska-
mieniałości”. Był to bardzo intrygujący temat. Wykładowca 
bardzo ciekawie prowadził zajęcia, dowiedzieliśmy się m.in 
jak powstają skamieniałości na lądzie i pod wodą, oraz po-
kazywał mnóstwo znalezisk. Po 2 godzinnych zajęciach było 
kilka minut  przerwy i zgodnie z umową mieliśmy napisać test 
który obejmował całą wiedzę którą przyswoiliśmy na wykła-
dach. Wszyscy poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Mamy miłe 
wspomnienia z tym wyjazdem, że z niecierpliwością czekamy 
na kolejny który odbędzie się w maju na 3 dni.  Olga K.
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PSP „Kuźnia Talentów” w Lusówku

Dłuższe wakacje czy może nietypowa edukacja?

Złota polska jesień już nadeszła. Myślimy o ciepłych pal-
tach, kaloszach i parasolach, zbieramy z dziećmi liście 
i kasztany, ale czy to wszystko? Nie, to nie wszystko! 

Dzieci z Kuźni Talentów patrzą już w stronę wiosny, bo na wio-
snę będą zbierać plony z Pól Nadziei.

Pola Nadziei, to ekologiczno-charytatywna akcja realizowa-
na przez hospicja w całej Polsce. I takie właśnie pola powsta-
ły przed budynkiem szkoły. Rodzice uczniów z Kuźni Talen-
tów zakupili cebulki tulipanów i żonkili, a dzieci posadziły je 
przed szkołą. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży cebulek, a także 
te, które uzyskają dzieci na wiosnę ze sprzedaży kwiatów, zo-
staną przekazane hospicjum im. Piotra Króla w Środzie Wlkp. 

Widać, że w Kuźni Talentów wykuwa się nie tylko talenty, 
ale także kształtuje przyszłych wrażliwych na ludzkie potrzeby 
szlachetnych młodych ludzi. ~na

Dla niektórych 4 września był dniem rozpoczęcia no-
wego roku szkolnego, ale nie dla uczniów Kuźni Ta-
lentów. Już od poniedziałku zaraz po Uroczystej Inau-

guracji roku szkolnego i zakopaniu Kapsuły Czasu zaczęły się 
przygotowania do wyjazdu na Zieloną Szkołę.

Ekskursja edukacyjna miała nastąpić w najbliższą środę. 
Uczniowie sporządzili listy „potrzebnych rzeczy”, a nauczy-
ciele przygotowywali ciekawy program edukacyjno – integra-
cyjny. Nasi wychowankowie pojechali kuć talenty do samego 
serca Puszczy Noteckiej. Tam zwiedzali pasiekę i smakowa-
li pszczele wyroby, a także brali udział w warsztatach przy-
rodniczych w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej 
w Mniszkach. Wędrówek po lesie, przejażdżek bryczka-
mi, podchodów i indiańskich zabaw nie było końca, nawet 
w ulewny deszcz zdecydowali się na nocne ognisko pod go-
łym niebem!

Teraz już wiemy czym różni się drewno od drzewa, poro-
że od rogów, a także dlaczego Puszcza nie jest pusta! Wiemy 
również jak zaczniemy następny rok szkolny!  ~na

PSP „Kuźnia Talentów” w Lusówku

Dlaczego przed Kuźnią Talentów zakwita dobro?

Dobre wychowanie zawsze popłaca. To dzięki niemu 
jesteśmy lubiani i akceptowani – w domu, w szkole, 
w towarzystwie, w pracy. Jednak uczenie dzieci za-

sad savoir-vivre’u nie jest łatwe, gdyż dzieci bardzo nie lubią 
sztywnych reguł: nie wolno, trzeba, należy, musisz, nie po-
winieneś. Brzmi nudno i nieciekawie. Jak więc pokazać  im 
dobre wzorce tak, by chętnie się z nimi zapoznały? Wiemy, 
że przedszkole jest takim miejscem i takim okresem w życiu 
dziecka, w którym chętnie uczy się ono nowych rzeczy. Dużym 
wyzwaniem dla nauczycieli jest nauczyć dzieci przestrzegania 
dyscypliny i dobrego zachowania. Odpowiedzią na te potrze-
by będą nasze działania w roku szkolnym 2017/2018, poprzez 
naukę pełnych humoru wierszyków, odgrywanie scenek i in-
nych działań dydaktycznych. Wiemy jednak, że małe dzieci 
uczą się przede wszystkim poprzez naśladowanie dorosłych 
– uczmy je więc witać się, kulturalnie jeść, używać zwrotów 
grzecznościowych, właściwie zachowywać się w sklepie, na 
ulicy, na placu zabaw i kontaktach z nieznajomymi.

  ~R. Włodarczak

Przedszkole Mali Odkrywcy w Baranowie

Proszę, dziękuję, przepraszam
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WZP.6721.2.2017    
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach 
przy drodze krajowej nr 92 oraz przy ul. Lusowskiej.

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 2017 r. poz. 1405) zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenóww Sadach 
przy drodze krajowej nr 92 oraz przy ul. Lusowskiej wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 25 października 2017 r. do 
24 listopada 2017 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, 
pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnymo godz.14:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 
grudnia 2017 r.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.4.2017    
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach w rejo-
nie ul. Jeżynowej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. z 
2017 r. poz. 1073) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów w Sadach w rejonie ul. Jeżynowej wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 października 
2017 r. do 24 listopada 2017 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy 
urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 30 października 2017 r. w 
siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.14:00.

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 
grudnia 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Nadeszła jesień, lato już na dobre nas opuściło, po-
wietrze jest chłodniejsze, liście lecą z drzew… ale 
w przedszkolu wciąż świeci słońce! My się chłodu nie 

boimy. 
Codziennie z uśmiechem i radością uczymy się nowych rze-

czy, zgodnie się bawimy, odkrywamy świat. Przy każdej po-
godzie wychodzimy na spacer lub całkiem nowy plac zabaw, 
który przy przedszkolu w Lusowie i Tarnowie Podgórnym zo-
stał od podstaw zbudowany i unowocześniony. Kolorowe kon-
strukcje, miniboisko do gry w piłkę nożną, wszystkie bujaki 
i huśtawki sprawiają, że nawet jesienne zabawy na ogrodzie są 
o wiele przyjemniejsze.

Jednak nie ograniczamy się tylko do najbliższego otoczenia 
przedszkola. Z okazji Święta Pieczonej Pyry wyjechaliśmy na 
dwie bardzo ciekawe wycieczki. Pod koniec września byliśmy 
w Alpakolandzie w Klotyldzinie. Spotkaliśmy tam bardzo ła-
godne i przyjaźnie nastawione alpaki i inne zwierzaki, takie 
jak psy, czy konie. Mieliśmy czas aby je poznać i nakarmić, 
pojeździć na kucyku, była też ciepła zupka, kiełbaska z ogni-
ska, śpiewy i zabawy na świeżym powietrzu. To był bardzo 
udany, słoneczny dzień. Na początku października natomiast 
odwiedziliśmy Traperską Osadę w Bolechówku. Tam podzi-
wialiśmy prędkość psich zaprzęgów, sami próbowaliśmy sił 
na trasie toru surwiwalowego, karmiliśmy strusie i zdobyli-

śmy Dyplomy dla Młodego Trapera, prezentując swoją wie-
dzę o przyrodzie.  Lubimy te wycieczkowe dni, są one bardzo 
pouczające. Ale i w przedszkolu nigdy się nie nudzimy.

W październiku ruszamy z wdrażaniem naszych programów 
dodatkowych takich jak „Kolorowy dzień”, Akademia Przy-
jaźni My Little Pony, Cała Polska Czyta Dzieciom – serdecz-
nie zapraszamy rodziców do współpracy, a czytelników do 
śledzenia kolejnych wydarzeń z Przedszkola „Chatka Kubusia 
Puchatka”. ~ Ewelina Sobańska

Przedszkole Chatka Kubusia Puchatka

Jesień
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15 września uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym po raz pierw-
szy wzięli udział w Międzynarodowym Dniu Krop-

ki, czyli święcie kreatywności, talentów i świetnej zabawy. 
Święto zostało zainspirowane książką Petera H. Reynoldsa 
„The Dot”.

Włączenie się naszej szkoły w to wydarzenie był rewelacyj-
ną okazją do odkrywania uczniowskich talentów oraz do roz-
wijania ukrytych pokładów kreatywności. W obchody włączy-
li się uczniowie z klas 0 – III z nauczycielami. Kropki gościły 
na ubraniach uczniów oraz pracowników szkoły, a także zdo-
biły sale lekcyjne. Niektórzy ozdabiali swoje koszulki w sa-
modzielnie wykonane kółeczka, inni natomiast mieli namalo-
wane kropeczki na buzi. 

W tym szczególnym dniu, nauczyciele prowadzili lek-
cje z kropką, jako motywem przewodnim i wymyślali zada-
nia z kropkami. Uczniowie oglądali  filmik „The Dot”. Poru-
szająca historia Vashti posłużyła do rozmowy na temat wiary 
w swoje możliwości. Nauczyciele omawiali z nimi przesła-
nie filmu, a także pomagali uzmysłowić sobie, że każdy z nich 
posiada jakiś talent. Uczniowie wykonywali również wspa-

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Międzynarodowy Dzień Kropki w naszej szkole!

niałe prace plastyczne inspirowane kropką.  Tworzyli drzewo 
swoich talentów oraz mozaikę z wykorzystaniem kół orgia-
mi.  

Dzień Kropki przyniósł wiele radości zarówno małym jak 
i dużym, dzieciom i dorosłym. Jesteśmy przekonani, że wpisze 
się on na stałe w kalendarium wydarzeń szkolnych!

 ~ B. Drab

Gimnazjum/Szkoła Podstawowa w Baranowie

Goście z Hildesheim
W dniach od 25 do 29 września 

gościliśmy w szkole grupę 
naszych niemieckich koleża-

nek i kolegów z partnerskiej szkoły Al-
bertus Magnus Realschule w Hildeshe-
im. Spędziliśmy razem 5 dni pełnych 
wrażeń, których dostarczyły nam reali-
zowane wspólnie projekty edukacyjne, 
krajoznawcze, sportowe i rekreacyjne. 

Wtorek to dzień zajęć w szkole. Go-
ście mogli doświadczyć tego, jak prze-
biega praca polskich gimnazjalistów 
podczas różnych lekcji, spędzić czas ze 

społecznością szkoły w czasie przerw 
oraz wziąć udział w zajęciach sporto-
wych. 

Z kolei ze środowego wyjazdu do 
Torunia większość zapewne zapamięta 
przede wszystkim warsztaty w Muzeum 
Piernika i wypiekanie pierników pod 
dyktando znawców tej sztuki.

W przedostatnim dniu spotkania 
w Poznaniu zwiedzaliśmy okolice Sta-
rego Rynku, biorąc udział w grze ulicz-
nej. Pokazaliśmy gościom Stary Browar, 
a w Centrum Škoda AutoLab testowa-

liśmy nasze predyspozycje kierowcy 
i aktywnie utrwalaliśmy zasady bezpie-
czeństwa obowiązujące użytkowników 
ruchu drogowego. 

O wymiernych efektach wymiany 
mogliśmy porozmawiać podczas wie-
czornego spotkania przy kolacji przy-
gotowanej przez rodziców. Atrakcyjny 
program i doskonalenie umiejętności ję-
zykowych to tylko jedne z wielu korzy-
ści, do nich należy dołączyć możliwość 
poznania siebie, współpracę w grupie, 
przełamywanie barier.

Historia wymiany pomiędzy szkołami 
z Hildesheim i Baranowa, a wcześniej 
Przeźmierowa, trwa nieprzerwanie od 
25 lat, co wydaje się być ewenementem 
na skalę obu krajów. Ten fakt potwier-
dza, jak potrzebne są spotkania i wspól-
na przygoda młodych ludzi, ich nauczy-
cieli i rodziców, aby stać się otwartym 
i gotowym do nowych wyzwań.  

Dziękujemy Dyrekcji gimnazjum, na-
uczycielom prowadzącym zajęcia w ra-
mach projektów oraz rodzicom za po-
moc w realizacji naszego spotkania 
z rówieśnikami z Hildesheim. Słowa 
podziękowania kierujemy również do 
Gminy Tarnowo Podgórne oraz Funda-
cji Polsko-Niemiecka Współpraca Mło-
dzieży w Warszawie za sfinansowanie 
tegorocznej edycji wymiany.

 ~ Uczestnicy wymiany z opiekunami
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Szkoła Podstawowa w Lusowie

Wizyta Olimpijki w Szkole Podstawowej w Lusowie

Szkoła Podstawowa w Lusowie

W Szkole w Lusowie 
troski swoje dziel na dwa, a radości mnóż!

Spływy po rwących i spokojnych rzekach, smocze ło-
dzie, wędrówki dookoła świata, zawody olimpijskie, 
a to wszystko w kajaku! 

27 września klasy V, VI i VII z zapartym tchem słucha-
ły opowieści naszego wspaniałego gościa – dwukrotnej brą-
zowej medalistki olimpijskiej z Seulu i Barcelony, kajakar-
ki wyczynowej Izabeli Dylewskiej. Pani Izabela ciekawie 
opowiadała o swoim życiu – nauce pływania w uczniow-
skim klubie sportowym, przebiegu kariery, sukcesach olim-
pijskich oraz turystycznych przygodach w Polsce i za grani-
cą. Mogliśmy nawet obejrzeć prawdziwy medal, który nasza 
polska zawodniczka zdobyła na olimpiadzie. 

Usłyszeliśmy także historie o innych miłośnikach kajakar-
stwa, sportowcach i pasjonatach. Jednym z nich jest Aleksan-
der Doba, który aż trzy razy przepłynął kajakiem Atlantyk. 

Pani Dylewska przekonywała nas, że ten interesujący sport 
może uprawiać każdy, byleby miał chęci i zapał. Dostali-
śmy zaproszenie na Termy Tarnowskie, gdzie pod bacznym 
okiem naszej olimpijki można trenować kajakarstwo i do-
brze się przy tym bawić. 

Spotkanie, które odbyło się w ramach „Programu Kumula-
cji Aktywności”, z pewnością może stać się dla nas wszyst-

kich inspiracją, by spróbować swoich sił w tej pięknej dys-
cyplinie sportu.

 ~ Julia Zwolak

29 września w Szkole Podstawowej im. gen. Józe-
fa Dowbora Muśnickiego odbyły się radosne ob-
chody VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. 

Mieliśmy okazję po raz kolejny przekonać się, że te ważne 
umiejętności matematyczne są bardzo przydatne w życiu każ-
dego człowieka, a ich nauka może sprawiać wielką frajdę. 

Sale lekcyjne i korytarze zamieniły się tego dnia w praw-
dziwe laboratoria nauki i zabawy. Dzielni uczniowie klas 
IV z zapałem egzaminowali starszych kolegów. Swoich sił 
mogli spróbować także nauczyciele oraz pracownicy szkoły, 
którzy równie chętnie poddawali się testom wiedzy, pamię-
ci i refleksu. Każdy uczestnik, który pomyślnie zaliczył ta-

bliczkę mnożenia, 
otrzymywał odzna-
kę Eksperta w tej 
dziedzinie – trzeba 
przyznać, że ten ty-
tuł brzmi dumnie! 
Tego dnia obec-
ność matematyki 
zaskakiwała nas 
wszędzie – swoją 
wiedzę można było 
sprawdzać nawet 
wchodząc po scho-

dach! Na stopniach umieszczone zostały kolorowe naklejki 
z przykładami mnożenia i dzielenia. Zainteresowanie tym 
niecodziennym sposobem utrwalania wiedzy było ogromne 
– uczniowie zatrzymywali się i liczyli, na szczęście wcale nie 
wywołując tym dodatkowych kolejek na schodach! Innym 
nowoczesnym i atrakcyjnym przykładem poznawania mate-
matyki były quizy z tabliczką mnożenia, które dzieci roz-
wiązywały na szkolnych tabletach. Na różnych lekcjach była 
możliwość wzięcia udziału w konkursach i łamigłówkach. 

Z pewnością był to w naszej szkole wyjątkowy dzień – 
wszystkim życzymy dalszych emocjonujących przygód ma-
tematycznych i do zobaczenia za rok!

 W imieniu uczniów  ~ Julia Zwolak
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Gimnazjum/Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Wyróżnienie w projekcie GOETHE-INSTITUT

Jeszcze przed wakacjami ucznio-
wie klas pierwszych gimna-
zjum wzięli udział w ogólno-

polskim projekcie Erlebnisreise mit 
Deutsch (Z niemieckim w drogę), 
realizowanym przez Goethe-Institut 
we współpracy z wydawnictwem 
LektorKlett. Należało przygotować 
zdjęcie mające zobrazować tytuł 
projektu i dodać do niego podpi-
sy (lub tzw. „dymki”) pełniące rolę 
komentarza. Konkurs cieszył się 
sporym powodzeniem, wiele szkół 
wzięło w nim udział, jednak to pra-
ca przygotowana przez naszych 
uczniów została zauważona i wy-
różniona! Muszę w tym miejscu podkreślić duży wkład pracy Antka Budzyńskiego, obecnie 

ucznia klasy 2a. Wszystkim uczestnikom projektu dziękuję. ~ Joanna Kraczkowska

Sukces Alfy-Vector
Na 9. miejscu zakończyła swój start w Drużynowym 

Pucharze Świata męska drużyna Alfy-Vector. Zawo-
dy odbyły się w dniach 3 – 7 października w Blansku 

(Czechy). 
Nasi zawodnicy zapewnili sobie tym samym awans do pre-

stiżowych rozgrywek Champions League! Ich przeciwnikiem 
w rozgrywkach będzie zdobywca drużynowego Pucharu Euro-
py, wicemistrz Chorwacji KK Zapresić. Mecze w listopadzie 
i grudniu. 

~ ARz 

Gimnazjum/Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Instrumenty, które lubię
Od 30 września na korytarzu naszej szkoły oglądać 

można artystyczny projekt edukacyjny zatytułowa-
ny „Instrumenty, które lubię”. Uczniowie klas od VII 

szkoły podstawowej do III oddziałów gimnazjalnych podzie-
leni zostali na grupy, w których wykazać się mogli kreatywno-
ścią  oraz pomysłowością. 

Wystawa, zorganizowana pod czułym okiem Danuty Kru-
sińskiej, składa się z samodzielnie przez młodzież wykona-
nych instrumentów: od małych, jak fletnia Pana, po skrzypce, 
bębenki, harfy, różnorodne gitary, a nawet pianina! Dyrektor 
Halina Topolewska wraz z grupą nauczycieli miała problem 
z podjęciem decyzji dotyczącej wyróżnień. Komisja zachwy-
cona była zapałem i spontanicznością, z jaką uczniowie wy-
konali swoje instrumenty. W końcu dało się wyłonić zwycięz-
ców, których czeka nagroda – niespodzianka. 

Wystawę podziwiać można podczas każdej przerwy. Roz-
maite materiały, faktury i kolory warte są ujrzenia z bliska. Ale 
liczy się przede wszystkim oryginalny pomysł. 

 ~ Wiktoria Olejniczak, kl. III A
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W  dniach 21 – 24 września odbyły się Międzynaro-
dowe Mistrzostwa Polski Victor Polish Internatio-
nal 2017. W tym roku na turniej zawitali również 

zawodnicy z Azji. W turnieju brała również udział liczna gru-
pa naszych zawodników. 

Pierwszy dzień to głownie walka w eliminacjach przed 
głównym turniejem. Jako pierwszy na mecz wyszedł debel 
Damian Jaśkowiak (UKS Baranowo) / Mateusz Kędziora 
(PTS Puszczykowo). Niestety nie zdołali pokonać rówieśni-
ków z Polski. Następnie na parkiet wyszedł nasz kolejny de-
bel. Tym razem młodszy z braci, czyli Adrian Jaśkowiak (UKS 
Baranowo) wraz z Radosławem Wróblem (KB-VOL-TRICK 
Kępno). Niestety tak jak ich poprzednicy po zaciętym meczu 
musieli uznać wyższość rywali. Kolejnym meczem był sin-
giel, w którym Mateusz Świerczyński (UKS ORKAN Prze-
źmierowo) po niespełna godzinnym pojedynku musiał uznać 
wyższość rywala z Niemiec. Ostatnimi pojedynkami tego dnia 
były dwie gry pojedyncze wyżej wspomnianych braci. Starszy 
z nich trafił na silnego Indyjczyka, który postawił poprzeczkę 
zbyt wysoko, aby była do zdobycia. Adrian również nie miał 
szczęścia w losowaniu i swój pojedynek musiał rozegrać prze-
ciwko starszemu od siebie Estończykowi. Również on musiał 
uznać wyższość zagranicznego zawodnika. 

Kolejny dzień to występ naszych dwóch zawodniczek. 
W turnieju głównym mecz otwarcia rozegrała Magdalena 
Świerczyńska (UKS Baranowo) wraz z Pawłem Śmiłowskim 
(UKS Hubal Białystok). Doświadczenie naszego miksta po-

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski

zwoliło na szybkie zwycięstwo przeciwko zawodnikom z Es-
tonii. Następnie na mecz wyszła Aleksandra Felska (UKS 
Baranowo). Jej przeciwniczką była silna Rosjanka, która po-
konała naszą zawodniczkę w dwóch setach. Kolejny mecz to 
znów wcześniej wspomniany mikst, czyli Magda z Pawłem. 
Tym razem musieli uznać wyższość pary czeskiej rozstawio-
nej z numerem „1”. Ostatni mecz to walka naszego debla żeń-
skiego, czyli Oli i Magdy. Niestety losowanie nie sprzyjało 
naszym zawodniczkom i już w pierwszym meczu musiały 
zmierzyć się z zawodniczkami z Anglii. Mecz zakończył się 
zwycięstwem Angielek, które następnie zwyciężyły w całym 
turnieju. ~ Bartosz Frontczak

W dotychczasowych 10 meczach ligowych zawodnicy 
z Tarnowa Podgórnego zdobyli  25 punktów i zajmują 
2. miejsce w tabeli IV ligi wielkopolskiej – grupa pół-

nocna. Już w połowie października czekają nas dwa mecze szlagie-
rowe i jednocześnie walka o utrzymanie świetnej formy.

Zespół Tarnovii odniósł tylko jedną porażkę w tym sezonie. Było 
to 19 sierpnia w domowym meczu z Unią Swarzędz (0:1). Tydzień 
później, również w domu, padł remis 1:1 z Gromem Plewiska. We 
wszystkich pozostałych spotkaniach drużyna Marcina Kikuta była 
górą. Na początku października stan wynosi: 6 wygranych w lidze 
z rzędu i 2 wygrane w regionalnym Pucharze Polski. Tym samym 
nasz zespół nie został pokonany w ostatnich 8 meczach!

Szczególnie warto podkreślić mecz z 16 września, kiedy Tar-
novia pokonała Wartę Międzychód na wyjeździe wynikiem 3:1. 
Po tym spotkaniu awansowaliśmy na drugie miejsce i odtąd 
wywieramy presję na liderze. Jednak zespół Mieszka Gniezno 
może pochwalić się jeszcze lepszą serią. Do tej pory rozegrali  
9 spotkań i wszystkie wygrali! Co więcej, ich stosunek bramko-
wy to +28. Obecnie dzielą nas 2 punkty w tabeli, choć ta różnica 
wzrośnie do 5, gdy komisja ligi prawdopodobnie przyzna wal-
kower za domowy mecz z Orłami Pniewy, na który goście nie 
dojechali. 14 października czeka na starcie na samym szczycie. 
Mieszko Gniezno kontra GKS Tarnovia. Wygrana w tym spo-
tkaniu pozwoli nam zmniejszyć dystans do lidera i przerwać ich 
fantastyczną serię, co ma znaczenie symboliczne. Natomiast po-
rażka oddali nas od pierwszego miejsca na 8 punktów i postawi 
znak zapytania przy naszych marzeniach o wygraniu ligi.

Trwa zwycięska seria GKS Tarnovii!
W Tarnovii jak u Hitchcocka – najpierw trzęsienie ziemi, 

a potem napięcie rośnie. Już 18 października gramy w 1/8 fina-
łu regionalnego Pucharu Polski z drugim zespołem Lecha Po-
znań, który występuje w III lidze. Kibice na pewno pamięta-
ją zeszłoroczny pojedynek. Wówczas w półfinale wygraliśmy 
2:1 i awansowaliśmy do finału. To była nasza pierwsze wygrana 
nad drużyną Lecha II Poznań w historii.

Zmagania w Pucharze Polski rozpoczęliśmy od wygranej 4:0 
z Orkanem Objezierze, a następnie pokonaliśmy Suchary Su-
chy Las stosunkiem 5:2. Następny przeciwnik jest zdecydowa-
nie z wyższej półki, co pomimo spotkania rozgrywanego w śro-
dę, na pewno zachęci wielu lokalnych kibiców do odwiedzenia 
stadionu. W tym miesiącu chcielibyśmy również pochwalić po-
stawę drużyny Juniora Młodszego B1, którą prowadzi trener 
Adrian Urbanowski. Chłopacy urodzeni w latach 2002/2003 
zajmują obecnie pierwsze miejsce w swojej lidze (3. grupa ju-
niora młodszego B1 w strefie poznańskiej). Mają na koncie aż  
5 zwycięstw i tylko 1 porażkę. Serdecznie zachęcamy do kibi-
cowania młodym 21 października od 9:00 w meczu z Patrią Buk 
i 4 listopada od 10:00 w meczu z NAP Nowy Tomyśl. Oba spo-
tkania na głównym stadionie GKS Tarnovii.

Jednocześnie przypominamy, że sukcesy całego klubu to mię-
dzy innymi rezultat fantastycznego wsparcia Gminy Tarnowo 
Podgórne, która współfinansuje ten projekt. Wszystkie bieżą-
ce informacje o klubie znajdziecie Państwo na Facebooku (fa-
cebook.pl/GKSTarnovia) oraz na stronie internetowej www.
GKSTarnovia.pl. ~ Jakub Brodewicz
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Trudno mi pisać o moim synu Filipie. Trudne zadanie! 
Ale tenis jest już trudnym zadaniem, a towarzyszenie 
Filipowi w drodze, którą wybrał jest czasami tak kar-

kołomnym zadaniem, że już trudniej być nie może... tak mi 
się czasem wydaję! i jak czasem sami tracimy siły, dopada nas 
zwątpienie, to myślę o nim. Jakim jest  szczęśliwym człowie-
kiem bo znalazł w życiu pasję to co pokochał bez opamiętania 
i  to czemu oddał się bez reszty! W życiu często tak jest, że jak 
zamykają się jedne drzwi, to otwierają się drugie…i tak było 
w wypadku Filipa! Zabrano mu słuch, ale dano talent sporto-
wy, obdarzono go pasją, determinacją walecznością i charak-
terem do pracy i osiągania celów. Filip to typowy zadaniowiec.

Od małego chłopca przejawiał talent sportowy, szybko jeź-
dził na rowerze, grał w piłkę, bo wtedy ukochanym idolem był 
Leo Messi…Pokazywaliśmy mu różne sporty, pływał, chodził 
na karate, ale w owym czasie piłka była najważniejsza. 

Dziś jest najważniejszy tenis, wszystko jemu jest podpo-
rządkowane, ale równocześnie należy podkreślić, że Filip jest 
w gronie uczniów, którzy odbierają stypendium Wójta za wy-
sokie wyniki w nauce. Czyli wszystko można pogodzić, acz-
kolwiek łatwo nie jest.

Niech te kilka słów będzie drogowskazem dla młodych, 
o podróży młodego chłopaka w stronę marzeń. Marzeń o ro-
zegraniu meczu na turnieju Roland Garros w Paryżu! Marzeń, 
które są okupione ciężką, często ponad siły pracą każdego 
dnia. Ja widzę tę podróż z boku i jestem dumna, że to mój syn! 

Obecny ranking w Polskim Związku Tenisowym to 18 po-
zycja. Biorąc pod uwagę, że ma jeszcze rok w tym roczniku, 
to super wynik! ~ Agnieszka Mruk

Okiem matki
tenisisty

Najważniejsze tytuły Filipa Mruka zdobyte na kortach:

 1.  Turniej Wojewódzki Skrzatów, I miejsce gra pojedyncza, AZS Poznań, 
22-23.11.2014;

 2.  Halowy Turniej Wojewódzki Młodzików, II miejsce, AZS Poznań, 
11.01-01.02.2015;

 3.  Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Młodzików, I miejsce gra  
pojedyncza, Szczecinek, 1.05.2015;

 4.  Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Kadetów, I miejsce, Pobiedziska 
16-17.05.2015;

 5.  OTK Młodzików, I miejsce gra pojedyncza, AZS Poznań,  
20-23.05.2016;

 6.  OTK Młodzików o Puchar REDECO, I miejsce gra podwójna,  
Wrocław, lipiec 2016;

 7.  Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików, IV miejsce, Poznań, 
9-11.09.2016;

 8.  OTK Kadetów, I miejsce gra podwójna chłopców, Pobiedziska,  
maj 2017;

 9.  Wojewódzki Turniej Juniorów. I miejsce, Pobiedziska, 20-21.05.2017;
10.  OTK Superseria do lat 14, III miejsce w singlu, SKT Szczecin,  

28-30.05.2016. 
11.  Ogólnopolski Turniej Kadetów I miejsce w singlu Puszczykowo 

19.08.2017
12.  Ogólnopolski Turniej Kadetów I miejsce w singlu Sobota 25.08.2017
13.  IV miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski do lat 16 09.2017
DZIĘKUJĘ za wsparcie w promocji Filipa, to dla nas duża pomoc!

W  dniach 22-24 września na torze modelarskim 
w Piasecznie odbyły się Mistrzostwa Polski samo-
chodów zdalnie sterowanych w klasach off-road. 

W dwóch klasach: spalinowej buggy i elektrycznej 4wd brał 
udział mieszkaniec Tarnowa Podgórnego – Igor Goderski.

 Po zdobyciu w 2014 roku drugiego miejsca w klasie spali-
nowej truggy i w 2015 roku dwukrotnie miejsca na najniższym 
stopniu podium w klasie spalinowej truggy i buggy w Mistrzo-
stwach Polski, tym razem zwyciężył i zdobył upragniony tytuł 
Mistrza Polski w bagusach oraz trzecie miejsce w klasie elek-
trycznych modeli 4wd. 

Igor brał również udział w zawodach międzynarodowych cy-
klu Oder-Pomerania Cup w Bernau pod Berlinem, gdzie w maju 
tego roku zdobył pierwsze miejsce. 

W kolejnych wrześniowych zawodach w Szczecinie, awaria 
modelu pod koniec  biegu finałowego, wykluczyła walkę o po-
dium. Igor uplasował się na 8 pozycji.

Gorszy wynik w Szczecinie nie uniemożliwia walki o zwy-
cięstwo w całym cyklu zawodów. Nasz zawodnik szykuje się do 
finałowej rozgrywki, która odbędzie się w dniach 7-8 paździer-
nika w przygranicznym Schwedt. ~ RG

Do trzech razy sztuka

Na pierwszym miejscu Igor Goderski

Filip Mruk

~ sport
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Kolejne złoto Do swej pokaźnej już kolekcji medali dorzucił trzyna-
sty złoty zdobyty podczas XX Mistrzostw Europy We-
teranów, które odbyły na przełomie lipca i sierpnia się 

w duńskim Aarhus. Zbigniew Kwita, bo o nim mowa, wywal-
czył go w rywalizacji drużynowej na dystansie 20km. 

- W tym dniu byliśmy najlepsi w Europie. Odsłuchanie „Ma-
zurka Dąbrowskiego” na podium granego dla mnie to niezastą-
piona chwila wzruszenia i radości, dla której warto długo i cięż-
ko trenować. To również kolejny sukces szkoleniowy mojej 
trenerki, Pani Agnieszki Dygacz. Pragnę podziękować wszyst-
kim, którzy mi pomogli w osiągnięci kolejnych sukcesów, 
a szczególnie mojej rodzinie za wsparcie i „szefowej” Agniesz-
ce za przygotowanie sportowe. Po udanych kwietniowych Ha-
lowych Mistrzostwach Świata w Korei to mój kolejny wielki 
sukces. Teraz planuję jeszcze kilka startów w Polsce i czas na 
odpoczynek. Od listopada rozpoczynam przygotowania do ko-
lejnych międzynarodowych mistrzowskich imprez w 2018 r. 
Oby tylko zdrowie dopisało – powiedział chodziarz. 

Poza tym zajął 6 miejsce w chodzie na 5000 m uzyskując naj-
lepszy tegoroczny czas na tym dystansie – 26.57,83. W chodzie 
na 20 km zajął 7 miejsce.  Ania Lis

Mieszkanka naszej Gminy Jolanta Witczak ukończy-
ła 35. edycję Spartathlonu. Liczący 246 km dystans 
z Aten do Sparty pokonała w czasie 35 godzin 42 mi-

nut i 47 sekund!
Biegaczka z Lusowa debiutowała w najbardziej prestiżowym 

ultramaratonie w Europie, który wchodzi w skład tzw. Wiel-
kiego Szlema Ultramaratońskiego. Spartathlon swoją nazwę 
otrzymał na cześć bohaterskiego wyczynu Filipiddesa. Ateński 
posłaniec pokonał go w 36 godzin, które stanowią limit czasu 
w jakim należy się zmieścić, aby być sklasyfikowanym w pre-
stiżowym greckim ultramaratonie.  Rekord zawodów od 1984 
roku należy do Greka Yiannisa Kourosa, który wynosi 20 go-
dzin i 25 minut. Uczestnicy tegorocznego Spartathlonu wyru-
szyli spod Akropolu w piątek  29 września o godz. 7:00. Na 
starcie stanęło 14 Polaków, w tym oczywiście Jolanta Witczak. 
Gratulujemy i podziwiamy! Ania Lis

Spartathlon 

Na finiszu Jolancie Witczak towarzyszyły dzieci z polskiej szkoły w Grecji

~ sport
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11 listopada po raz czternasty w Baranowie odbędzie 
się Bieg i Nordic Walking z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości. Na starcie stanie 300 uczest-

ników, którzy będą mieli do pokonania: bieg na 7,5 km, 4 km 
lub marsz na 4 km. Wszyscy, którzy przekroczą linię mety 
otrzymają okolicznościowe medale oraz wezmą udział w loso-
waniu fantów. Zapisy już trwają, a limit zgłoszeń uczestników 
imprezy jest ograniczony. Zgłoszenia na www.czasnachip.pl

Najświeższe informacje i aktualności o XIV Biegu i Nordic 
Walking można znaleźć na facebook.com/baranowo11listopa-
da. Regulamin i mapki można pobrać na stronie WWW.osir.pl

Projekt współfinansowany przez naszą Gminę.
  Organizatorzy

Tegorocznej odsłonie Powiatowych Mistrzostw w ko-
larstwie MTB przewodziło hasło „Szukamy następ-
ców Olimpijczyków”. Zawody odbyły się 22 września 

w Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym. Wzięło w nich 
udział ponad 120 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych 
i gimnazjów z: Baranowa, Ceradza Kościelnego, Lubonia, Lu-
sowa, Lusówka, Poznania, Przeźmierowa i Tarnowa Podgór-
nego. Miejsca 1-5 w poszczególnych klasach SP i gimnazjum 
zajęli kolejno:

SP4: Bartosz Wencel – SP Przeźmierowo, Szymon Kęciński 
– SP Tarnowo Podgórne, Stefan Musielak – SP Przeźmierowo, 
Franciszek Kroll – SP Lusowo, Borys Bońkowski – SP Lusowo, 
SP5: Gabriela Pustkowiak – SP Tarnowo Podgórne, Antoni Bi-
łyk – SP Baranowo, Stanisław Świadek – SP Tarnowo Podgór-
ne, Hubert Najmowicz – SP Lusowo, Jan Kroll – SP Lusowo,

SP6: Jakub Maciejewski – SP Ceradz Kościelny, Gracjan 
Rymsza - SP Przeźmierowo, Stanisław Cieślak – SP Przeźmie-
rowo, Dawid Bartkowiak – SP Lusówko, Krzysztof Walczak – 
SP Dąbrówka,

SP7: Kamil Grunwald – SP Przeźmierowo, Jan Kaczmarek – 
SP Lusowo, Maciej Kostka – SP Poznań, Adam Szymczak – SP 
Poznań, Antoni Kolendo – SP Lusowo,

Gim.2: Sebastian Kaczmarek – Gim. Tarnowo Podgórne, Zo-
fia Sołtysiak – Gim. Tarnowo Podgórne,

Gim.3: Szymon Marciniak – Gim. Poznań, Filip Młyński – 
Gim. Baranowo, Michał Pluciński – Gim. Baranowo, Piotr Lu-
dwicki – Gim. Tarnowo Podgórne, Dominik Ciechanowski – 
Gim. Tarnowo Podgórne. Ania Lis

Powiatowe MTB Niepodległościowy 
marsz i bieg

Ten kręglarski turniej należał do kreglarzy OSiR Vector 
Tarnowo Podgórne. Ośmiu spośród dwudziestu awan-
sowało do gier finałowych. Pierwsze miejsce w kat. 

młodziczek zajęła Marta Stachowiak, a jej klubowe koleżan-
ki Iwona Dziamska, Zuzanna Kucz i Maja Wąsala, kolejno 
czwarte, piąte i szóste. Wśród młodzików zwyciężył debiu-
tujący w tej kategorii Michał Bonk. Drugie miejsce zajął Ar-
tur Dziamski, a trzecie Krzysztof Bartkowiak. W kat. junior 
młodszy na trzecim miejscu grę zakończył Jędrzej Dmowski. 
W klasyfikacji klubowej OSiR Vector triumfował pokonując 
KK Dziewiątkę Amice Wronki i KS Start Gostyń. 

Ogólnopolski Turniej Młodzieżowy „Wielkopolska Zapra-
sza” odbyły się w termie od 21 do 24 września na kręgielni Czar-
nej Kuli w Poznań i zainaugurował sezon kręglarski 2017/2018.

Zapraszam na treningi dzieci i młodzież w środy i piątki 
w godz. 14.00 – 17.00. Ania Lis

Wielkopolska Zaprasza

~ sport
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Podczas Mistrzostw Polski w kolarstwie torowym, które 
odbyły się w terminie od 5 do 8 października w Prusz-
kowie reprezentanci KK Tarnovia Tarnowo Podgórne 

zdobyli 4 medale. Pierwszy złoty w wyścigu drużynowym na 
dochodzenie zdobyli Tobiasz Pawlak, Mikołaj Sójka, Adrian 
Mrówka i Marcin Karbowy. Kolejne złote w sprincie indywi-
dualnym Elity kobiet i keirinie Elity wywalczyła Julita Jago-
dzińska, a brązowy w scratchu Elity mężczyzn Tobiasz Paw-
lak. 

~ Ania Lis

Już cztery mecze mają za sobą tar-
nowscy koszykarze występujący 
w 2 Lidze Mężczyzn. Sezon roz-

poczęli od wyjazdowego meczu w Mię-
dzychodzie z Sokołem. Przez większość 
meczu to Tarnovia prezentowała się le-
piej na boisku i prowadziła. Ale w ostat-
nich 5 minutach dysponująca bardziej 
doświadczoną kadrą drużyna gospoda-
rzy wyszła na prowadzenie i przejęła 
kontrolę nad meczem. Tarnovia miała 
swoje szanse na doprowadzenie do re-
misu, ale błędy w ataku i obronie nie po-
zwoliły wrócić z Międzychodu z wygra-
ną. Ostatecznie gospodarze triumfowali 
73:68. Tydzień później, w ostatnią sobotę 
września kibice mogli znów oglądać ko-
szykówkę w hali OSiR w Tarnowie Pod-
górnym. Do naszej Gminy przyjechała 
drużyna Stomilu Olsztyn, dla której jest 
to debiutancki sezon w 2 Lidze. Na par-
kiecie było widać, że więcej atutów ma 
po swojej stronie Tarnovia. Gospodarze 
nie byli jednak w stanie przez 3 kwarty 
osiągnąć wyższej przewagi niż w oko-
licach 10 punktów, stąd przed ostatnią 
częścią meczu wynik wydawał się spra-
wą otwartą. Jednak IV kwarta pokaza-
ła, że Tarnovia Basket jest zdecydowa-
nie lepszą drużyną od Stomilu. Ostatnie 
10 minut wygrane 32 do 14 dało końco-
we zwycięstwo Tarnovii aż 27 punkta-
mi (90:63). Było to udane otwarci serii 
czterech meczów na własnym parkiecie. 
Już po 4 dniach Tarnovia Basket wyszła 
na swój parkiet ponownie, a przeciw-
nikiem była ekipa Decki Pelplin, która 
w ubiegłym sezonie zdominowała grupę 
A 2 Ligi, przegrywając tylko jeden mecz 
i docierając ostatecznie do ćwierćfinału. 
Mimo wielu zmian w składzie Decka 
nadal powinna być w czołówce tabeli 
i ma w swoim składzie graczy o dużych 
umiejętnościach. Mecz w Tarnowie roz-

począł się jednak od prowadzenia 7:0 
dla gospodarzy, co dawało szansę na 
dobre wejście w mecz Tarnovii. Nieste-
ty w następnych minutach rozegrał się 
dramat pozasportowy dla tarnowskiej 
drużyny. Boisko z kontuzjami musieli 
opuścić Marcin Eichert i Bartłomiej Gu-
bernat, a dla tego pierwszego uraz kola-
na oznacza najprawdopodobniej koniec 
sezonu. Ta sytuacja wybiła z rytmu go-
spodarzy, dla których zresztą pierwsze 
punkty zdobyła właśnie kontuzjowana 
dwójka. Decka już w pierwszej kwarcie 
wyszła na prowadzenie i w kolejnych 
powiększała tą różnicę. Nadzieja na do-
bry wynik wróciła w 4 kwarcie, kiedy to 
walczący ambitnie gospodarze zniwelo-
wali część straty zdobywając 8 punktów 
z rzędu i zbliżając się na 13. Trener go-
ści z powrotem wysłał na parkiet swo-
ich podstawowych zawodników, a ci 
nie pozwolili na nerwową końcówkę 
i powiększyli rozmiary zwycięstwa do 
21 punktów (59:80). Czasu na analizę 
meczu z Pelplinem i przygotowanie się 
do kolejnego nie było, bo 8 październi-

ka do Tarnowa Podgórnego przyjechała 
drużyna Politechniki Gdańsk. Niepo-
konana w dwóch pierwszych meczach 
okazała się trudnym rywalem dla gospo-
darzy. Wyrównany mecz, wiele zmian 
prowadzenia i remisów, powrót Tarno-
vii do gry przy stracie 8 punktów na 5 
minut przed końcem meczu, następnie 
rzut gości na remis. Po 40 minutach 
było 68:68 i potrzebna była dogrywka. 
W niej dominowała już Tarnovia wygry-
wając cały mecz 82:69 i pokazując wiel-
ką wole walki i zaangażowanie. Mimo 
trudnej sytuacji kadrowej tarnowscy ko-
szykarze stanęli na wysokości zadania 
i odnieśli bardzo ważne zwycięstwo. 
Kolejny mecz w Tarnowie Podgórnym 
już 18 października (środa, godz. 19.00) 
Będziemy wtedy świadkami derbowego 
pojedynku z Biofarmem Basket Suchy 
Las. Zapraszamy do dopingu i wspiera-
nia Tarnovii Basket.

Projekt współfinansowany przez Gmi-
nę Tarnowo Podgórne.

~ Szymon Drobina

Torowe medale

Tarnovia Basket z dwoma zwycięstwami
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Dobrzy ludzie mają moc – mogą żyć jeszcze po śmierci  
w niejednym wspomnieniu.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy widomość o śmierci 

Ryszarda Bonka 
wybitnego działacza, trenera, sędziego, współzałożyciela 

Klubu Alfa Vector Tarnowo Podgórne.
Rodzinie i bliskim  składamy wyrazy współczucia 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ceremonii pogrzebowej za wspólną modlitwę,  

zamówione Msze św. i złożone kwiaty 
dla ukochanej Żony, Mamy, Teściowej, Babci i Prababci

Śp. Genowefy Napierała
Ks. Prezbiterowi Adamowi Prozorowskiemu,  

rodzinie, sąsiadom i znajomym  
serdeczne podziękowania  

składa Rodzina

Wszystkim, którzy w tak trudnych dla nas chwilach  
dzielili z nami smutek i żal oraz uczestniczyli  

we mszy świętej i ceremonii pogrzebowej

Śp
Henryka Janasika

Ks. proboszczowi Tomaszowi Szukalskiemu,  
rodzinie, nadzwyczajnym Szafarzom Komunii Świętej, 
sąsiadom, kolegom, znajomym za ofiarowane Komunie 

Święte, zamówione msze św. wieńce  
i kwiaty serdeczne „Bóg zapłać”. 

składa 
Żona Zofia

Córka Mirosława z rodziną
Syn Dariusz z rodziną

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

       Emily Dickinson

Panu Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam”  
w Tarnowie Podgórnym

Szymonowi Melosikowi  
i jego rodzinie

najserdeczniejsze wyrazy współczucia  
z powodu śmierci

Brata

składają 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  

z pracownikami Urzędu Gminy,  
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard  

z Radnymi oraz Sołtysi

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

Pani Ewie Jurasz
wieloletniej Radnej Gminy Tarnowo Podgórne, Sołtys Chyb

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  
z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard  
z Radnymi i Sołtysi

Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich

Naszej koleżance 

Irenie Walkiewicz
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Mamy

składa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  

z pracownikami Urzędu Gminy
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DAM PRACĘ
• Potrzebna osoba do sprząta-
nia 2 razy w tygodniu w Tarno-
wie Podgórnym. tel. 780-146-
423 -po 19ej.
• Zatrudnię Panie do sprząta-
nia biur w  Sierosławiu. Praca 
codziennie lub 3 x w  tygodniu 
w godz. popołudniowych.    Tel. 
603 635 87
• Operatora koparko-ładowarki 
i  kierowcę C+E przyjmę. Praca 
stała: 601 248 489, 607 099 453
• Szukam niani – niepalącej, 
dla rodzeństwa – 3 latka i 1 rok, 
z  Tarnowa Podgórnego, opieka 
popołudniami, raz na tydzień/
dwa tygodnie, możliwy jeden 
weekend w miesiącu, przez 2-5 
godzin, tel. 695 401 323, oferta 
długoterminowa

• DOSTAWCA PIZZY - pizzeria w   
Tarnowie Podgórnym zatrudni 
osobę z własnym pojazdem  do 
rozwożenia zleceń. Szczegóło-
we informacje pod tel. 692 680 
794
• Zatrudnię Panią, do sprzątania 
biura  w Baranowie na pół etatu, 
w godz. 12.00- 16.00. Jedna so-
bota w  m-cu . Umowa o  pracę. 
500 120 801
• Poszukuję do pracy samodziel-
nego fryzjera/fryzjerkę oraz ma-
sażystę (podnajmę stanowisko 
i  gabinet) do nowego Salonu 
Urody w  Tarnowie Podgórnym. 
Kontakt 608 615 699.
• Firma ogrodnicza z  Przeźmie-
rowa zatrudni mężczyzn w wie-
ku od 20-50 lat do prac przy za-
kładaniu i pielęgnacji ogrodów. 
Zapewniamy stabilną pracę, 

przyjazną atmosferę oraz regu-
larne, cotygodniowe wynagro-
dzenie. Prosimy o kontakt oso-
by z doświadczeniem oraz tych, 
którzy chcą je zdobyć i rozwijać 
swoje umiejętności. Kontakt te-
lefoniczny: 669 324 437
• SZUKAM PRACY
• Emeryt podejmie stałą pra-
cę od 1 grudnia Przeźmierowo 
i okolice , ma trzecią grupę sta-
łą, prawo jazdy B , abstynent 
501-228-373
• Podejmę pracę z uczniami klas 
I-IV szkoły podstawowej w  za-
kresie czytania, liczenia, rozwią-
zywania zadań. tel. 691 86 12 07
• Kierowca samochodu ciężaro-
wego, wywrotka (doświadcze-
nie) szuka pracy. 694 043 808

• Podejmę prace chalupnicze. 
669564294
• Mam 20 lat szukam pracy jako 
opiekunka do dzieci , posprza-
tam dom itp. W  Baranowie , 
Przezmierowie lub Swadzimiu 
tel 732651673
• Posprzątam biura 504-319-329
• Wynajmę traktory rolnicze 
z operatorami na okres zimowy 
do odśnieżania. Opłata postojo-
wa + stawka rbh. Zainteresowa-
ne osoby proszę o kontakt pod 
nr. tel. 661966715
• Wykonam wszystkie pra-
ce ogrodowe. Również potnę 
drewno. Tel. 667-069-745
• Wykonam prace ogrodowe. 
Tel. 515-336-526

PRACA SWADZIM

Polub nas na 
Facebooku! 
@serwispersonalnypl

Serwis Personalny Sp. z o.o. 
60-218 Poznań, ul. Hetmańska 91 

(Galeria Green Point, Ipiętro) 
 

tel. 501 568 119 
w godzinach: 9:00 - 16:00 

anna@serwispersonalny.pl

STAŁA PRACA W DRUKARNI
17 zł brutto/godz.

praca w systemie:
4 dni po 12 godz. i 4 dni wolnego

umowa o pracę (po 3 miesiącach)

Zachęcamy do wysyłania CV wraz z danymi do kontaktu i skopiowanym 
dopiskiem o treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
mojej aplikacji do pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji prowadzonego przez: Serwis Personalny sp. z o.o. KRAZ: 1428 
z siedzibą w Poznaniu, na rzecz Serwisu Personalnego Sp. z o.o. i jego 
Kontrahenta, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)." 

ZATRUDNIMY KIEROWCÓW KAT. C
Praca od poniedziałku do piątku w Tarnowie Podgórnym

dla firmy spedycyjnej Rohlig Suus.
Realizacja 7-15 punktów dziennie,

codzienny powrót na firmę.
Dostawy towaru ciężarówkami Renault Midlum,

Man TGL, Mercedes Atego na terenie
Wielkopolski przeważnie pełno-paletowe.

Praca możliwa na kartę kierowcy lub na tarczki.
Własny warsztat stacjonarny oraz mobilny

- u nas nigdy nie jesteś sam.
Miła, życzliwa atmosfera oraz rozsądny czas pracy.

Wszystkie soboty wolne. Zarobki 3500 - 4000 na rękę /mies. 

UBEZPIECZENIA GRUPOWE
ORAZ PAKIETY MEDYCZNE

DLA NASZYCH KIEROWCÓW

Kontakt telefoniczny kom: 506-994-632
Adres e-mail: biuro@automobildealer.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)

Poszukujemy kierownika działu 
mini - marketu budowlanego w Tarnowie Podgórnym

Oczekujemy:
- doświadczenia w sprzedaży i obsłudze klienta
-  wiedzy na temat artykułów budowlanych, 

w szczególności murarskich, tynkarskich, 
malarskich, ogólnobudowlanych i dekarskich

sekretariat@dek-pol.com.pl, tel. 513 020 780, 512 305 433

Oferujemy:
-  zatrudnienie w stabilnej � rmie 

na umowę o pracę
-  przyjazną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole
- samodzielne stanowisko

Kontakt:

Opis stanowiska:
-  sprzedaż oraz fachowe doradztwo w zakresie oferowanych produktów mini - marketu

- zamówienia oraz kontakt z przedstawicielami producentów
- wystawianie faktur i obsługa kasy � skalnej
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Zatrudnię fryzjerkę 
damsko-męską

732 850 999
KIEROWCA
KAT. C+E

na rencie lub emeryturze
lub bez doświadczenia

Kontakt Rafał - 603 611 408

Dwa kółka w miesiącu
Tarnowo Podg. - Holandia - Tarnowo Podg.

AUTORYZOWANY DEALER oraz 
SERWIS NISSAN i MITSUBISHI 
poszukuje pracowników:
- pracownik gospodarczy
- pracownik myjni samochodowej
- sprzątaczka

Oferty prosimy składać na: 
j.buko@polody.pl lub przesłać na 

adres z dopiskiem PRACA:  
ul. Rynkowa 160,  

62-081 Przeźmierowo,  
kontakt Jolanta Buko  tel. 61 816 33 89

•  Przedłużanie i zagęszczanie rzęs 
metoda 2D, 6D russian style 

• Manicure hybrydowy 
• Pedicure
• Mezoterapia igłowa
• Mikrodermabrazja 
• Peeling kawitacyjny 
• Oczyszczanie skóry

SHE

500 402 301
Al. Ptasia 61, Przeźmierowo

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
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ZATRUDNIĘ  
FRYZJERÓW

725 196 459

Do nowo otwieranej Restauracji Greckiej w Przeźmierowie poszukujemy
zespołu ludzi z pasją i motywacją do stworzenia wyjątkowego miejsca. 

Szukamy osób z pozytywnym nastawieniem, energią i chęcią do pracy,
miłą aparycją oraz umiejętnością pracy w zespole. 

Poszukujemy osób na stanowisko:

Kucharz  |  Kelner/-Ka
Pomoc kuchenna

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy,
możliwość realizacji własnych pomysłów, przyjazną atmosferę pracy,

możliwość samorealizacji i doskonalenia zawodowego.
Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania cv wraz ze zdjęciem oraz oświadczenia  
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie doboru zawodowego  

/zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych/, 

na adres mailowy: mateusz@restauracjaygrek.pl

Jesteśmy silną marką o ugruntowanej pozycji w Wielkopolsce.
Do naszego sklepu firmowego Tarnowie Podgórnym

zatrudnimy pracowników na stanowisko:

Twoje zadania:
∞ Obsługa klientów zgodnie ze standardami Firmy
∞ Dbałość o wygląd stoiska i sklepu
∞ Współpraca z zespołem

Nasze oczekiwania:
∞ Mile widziane doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta
∞ Motywacja do pracy
∞ Gotowość do podnoszenia kwalifikacji
∞ Gotowość do pracy w systemie zmianowym, także w weekendy
∞ Zaangażowanie i wysoka kultura osobista

Oferujemy:
∞ Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
∞ Wynagrodzenie oraz jasny, rozbudowany system motywacyjny
∞ Wdrożenie i przygotowanie do pracy zgodnie ze standardami Firmy
∞ Możliwość rozwoju zawodowego

Sprzedawca - Kasjer

Wielu naszych pracowników jest z nami od kilkunastu lat!
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy:

Paulina.Wojtkowiak@bystry.pl

Oferujemy umowę o pracę
oraz atrakcyjny pakiet benefitów.
Prosimy o wysłanie CV na adres

oney_rekrutacja@oney.com.pl

Sprzedawca
Usług Finansowych

Suchy Las
Poszukujemy przedawcy
produktów finansowych,
takich jak: karty, kredyty,
pożyczki i ubezpieczenia.

Rodzina z 3-letnim dzieckiem
poszukuje mieszkania

dwupokojowego w Przeźmierowie
tel. 600 46 69 68

Firma ISS poszukuje 
pracowników serwisu 

sprzątającego powierzchnię 
biura w Swadzimiu.

Praca od poniedziałku  
do piątku w godzinach  

15:00 - 20:00. 

Jeżeli jesteś zainteresowany/a 
podjęciem współpracy z nami 
zadzwoń pod numer telefonu 

504-727-957

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW Z MYJNIĄ

W KAŹMIERZU
PRZY PRZEGLĄDZIE MYJNIA LUB UPOMINEK ZA 1 ZŁ!

UL. POZNAŃSKA, 64-530 KAŹMIERZ
(WYLOT NA TARNOWO PODGÓRNE)

TEL. 695 118 623, BIURO@OSKPKAZMIERZ.PL
WWW.OSKPKAZMIERZ.PL

GODZINY OTWARCIA:
PON. - PT.: 07:00 - 19.00

SOB.: 07:00 - 14:00

POD£OGI I DRZWI
Sprzeda¿ detaliczna i pó³hurtowa

Profesjonalne doradztwo i monta¿

Tarnowo Podgórne, ul. Krucza 20 

Zapraszamy poniedzia³ek – pi¹tek od 8:00 do 16:00

Drzwi 
wewnêtrzne 

i zewnêtrzne

Panele 
laminowane
luksusowe winyle
pod³ogi drewniane

WIELKA 
WYPRZEDA¯
magazynowa!

Trwa
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 ocieplanie poddaszy
 ocieplanie i wygłuszanie ścian
 izolacje budynków przemysłowych i rolniczych
 izolacje pod wylewki, izolacje fundamentów

Poznań ✆    536 412 412

Natrysk pianki poliuretanowej

www.goodizo.pl

ZDROWY DOM
POMIARY ELEKTROSMOGU

wicej informacji na www.zdrowy-dom.eu
tel: 570 813 812

Poka ssiadk z t reklam, a dojazd na terenie
gminy Tarnowo Podgórne gratis !

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

§
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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

DOBRE OKNA
 WYPRZEDAŻ STANÓW

MAGAZYNOWYCH

 

Roletki

Okna
Drzwi

Parapety
Rolety

 
 

ceny od1 zł

Zapraszamy
w sobotę 04.11.2017

w godz. 900-1300

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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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 

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

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

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych!!
Rzetelnie i skutecznie!

ul. Ogrodowa 125, Przeźmierowotel. 691 735 035

KOREPETYCJE

CHEMIA
MATEMATYKA

FIZYKA

3 POKOJE
DO WYNAJĘCIA
PRZEŹMIEROWO

604 372 440

ZAKŁAD
SZKLARSKI

• OPRAWA OBRAZÓW
• RAMY DO LUSTER
• SZKŁO W KUCHNI
• LUSTRA POD WYMIAR 
• KABINY PRYSZNICOWE
• MONTAŻ U KLIENTA 

Przeźmierowo
ul.Wiosny Ludów 7
tel. 61 8142 707
www. stewo.pl
biuro@stewo.pl

STEWO-GLASS STEWO-GLASS 

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

Osuszanie
mokrych tynków
i wilgoci
z pomieszczeń
po pracach
budowlanych
i zalaniach

Osuszanie powietrza 

tel. 509-131-635

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

TRENINGI
Przeźmierowo, sala gimnastyczna, Kościelna 46/48 

wtorek, czwartek 18 -19
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7.00 - 20.00, sob. 7.00 - 15.00

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

GEODETA
607 644 710

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

MIESZKAŃ I DOMÓW
TEL. 575 00 43 03

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

Kadry i płace                       

Pełna i uproszczona księgowość

BIURO RACHUNKOWE

tel 575 24 50 24

ul Pogodna 6, Baranowo 
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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!!!  
Doszczelnianie okien!

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

BEZPIECZNY DOM
POMYŚL O ZABEZPIECZENIU 

SWOJEGO
DOMU NIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

SYSTEMY ALARMOWE
SIECI TELEFONICZNE

KAMERY
PRZEMYSŁOWE

INSTALACJE
NIKOPRĄDOWE

601 73 64 47 Przeźmierowo
wstępne kosztorysy i doradztwo bezpłatne
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

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

 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

 

KAWALERKA   
do wynajęcia

Przeźmierowo

694 202 161

ALEGRIA SZKOŁA TAŃCA

NA KURS TAŃCA
TOWARZYSKIEGO
DLA DOROSŁYCH

zaprasza

Baranowo, ul. Spokojna 2
piątki godz. 20.15

ZAPISY INFORMACJE: tel. 600 874 024
mail: kursytanca@op.pl, www.alegria.poznan.pl

Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew
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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

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)

OPONY • AKUMULATORYOPONY • AKUMULATORY
NAJTAŃSZE

CZĘŚCI SAMOCHODOWE
SZYBKA REALIZACJA

ZAMÓWIENIA
mail: zoda-car@wp.pl

tel. 882 835 240
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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
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605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl
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1a. 1b.

2a. 2b.

3b.3a.

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

25 lat doświadczenia

z k
uponem

20%
ra

batu

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

tel. 694 99 88 21

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

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE
TANIO

HISZPAŃSKI
lekcje i tłumaczenia

609 546 685

Szpachlowanie,
malowanie,

sufity
podwieszane G-K

tel. 501 484 314

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
Montaż, naprawa, serwis

Wiercenie studni głębinowych
Montaż obudów, pomp.

TOMPAT
tel. 694 419 441

NAPRAWA FOTELI po wystrzale poduszki AIRBAG
NAPRAWA DESEK ROZDZIELCZYCH
WYMIANA TAPICERKI
KOMPLEKSOWA PRZERÓBKA FOTELI NA PODGRZEWANE

AUTO TAPICER

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 117, tel. 604 263 011

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
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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 hab. 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

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

NEUROLOGOPEDA
LOGOPEDA
509 465 862

LOGOPEDA - LUSÓWKO
502 283 655
www.arlogopeda.pl

dojazd również do pacjenta

BIOREZONANS
ALERGIE – ODCZULANIE

Pasożyty, Borelioza
Tel. 723 079 003
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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

 603 635 878

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

FAKTURY

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja 

krystaliczna, wentylacja
609 270 132

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE 
TEL: 502 315 302

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

Lokal znajduje się w budynku
�rmy Dobre Okna - posiada niezależne

wejście od ul. Poznańskiej.
Lady i półki sklepowe na wyposażeniu

Na wynajem ok 30 m2

sklep z własnym
węzłem sanitarnym

i ogrzewaniem w cenie
Oddam 
ziemię

516 066 984
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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

WIGILIE FIRMOWE

JUŻ OTWARTE!!!
Godziny otwarcia:  

poniedziałek - czwartek  12-22 
piątek - sobota  12-24

niedziela  12-21
www.pizzacantina.pl

666 650 560

Z tą reklamą*

-15%

* do końca października
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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!

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

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

TRENING
ASERTYWNOŚCI

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
515 514 211

tel. 603 635 878

M Y C I E
O K I E N

S ol idnie
i  sprawnie

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

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-  LUSOWO, POZNAŃ
MIESZKANE POZNAŃ CHROBREGO

DZIAŁKI BUDOWLANE- GÓRA, CHYBY,
WILCZYNA, MŁYNKOWO,
TARNOWO PODGÓRNE 

ROLNA  WILCZYNA
AG  TARNOWO PODGÓRNE 5HA

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!

DREWNO KOMINKOWE
OPAŁOWE - TRANSPORT

604 305 402



październik 2017 | sąsiadka~czytaj |    67

~ reklamy

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 146
tel. 533 515 001, www.dermatis.com.pl
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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!
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