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Pogotowie energetyczne

61 841 48 60

Komisariat Policji Tarnowo Podgórne
Komenda Miejska Policji (Poznań)

61 841 56 11

Straż Gminna Tarnowo Podgórne

61 814 79 86

Komenda Miejska Straży Pożarnej

61 821 53 00

Ochotnicza Straż Pożarna Tarnowo Podgórne

61 814 69 98

Przychodnia Lekarska SALUBER
Tarnowo Podgórne

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska
MED-LUX - Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

Przychodnia Lekarska TOPMED - Lusówko

61 225 80 70

Pielęgniarsko-Położniczy OMŚ-R Systema
Tarnowo Podgórne

668 694 962
668 694 963

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo

61 652 41 17

Komunikacja TPBUS

61 814 67 93

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Tarnowo Podgórne

61 814 64 30

Serwis wod-kan

507 024 054

Pogotowie gazowe G.EN. GAZ ENERGIA
(numer całodobowy)

800 909 909

Starostwo Powiatu Poznańskiego

61 841 05 00

Urząd Pocztowy Tarnowo Podg., ul. Rokietnicka 885 870 477

61 8180 831, 61 8180 840

Urząd Pocztowy Tarnowo Podg., ul. Poznańska

61 818 08 34

Urząd Pocztowy Przeźmierowo,
ul. Modrzewiowa

887 853 689
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831

Agencja Pocztowa
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51
801 333 444

Schronisko dla zwierząt „Azorek” w Obornikach

665 054 582

Muzeum Powstańców Wielkopolskich
w Lusowie

61 814 69 52

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
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
Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu: tel. 61 89 59 201
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba przyjmuje:
w Urzędzie Gminy w pon. 15.00-17.00, w czw. 12.00-14.00
W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY
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Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa ręce marcowy numer gazety. Przedstawiamy w nim stanowisko Wójta w sprawie
protestu nauczycieli. Istnieje bowiem bardzo realne
ryzyko zamknięcia szkół w tak wrażliwym momencie
jakimi są egzaminy gimnazjalistów i ósmoklasistów.
Zamieszczamy również informację o rozpoczęciu
programu teleopieki – to jeden z elementów projektu
dedykowanego seniorom.
Jednocześnie zapraszamy do głosowania w II edycji tegorocznym Budżetu Inicjatyw Społecznych – aż
sześć projektów powalczy o Państwa uznanie, a liczyć
się będzie każdy głos. Warto poznać opisy poszczególnych inicjatyw i wybrać najciekawszy!
A po lekturze zapraszamy do korzystania z pierwszych wiosennych dni. Warto wyjść na świeże powietrze, pospacerować – na aktywny wypoczynek nie ma
złej pogody.
~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Nowe godziny urzędowania
Przewodniczącej RG

Z

mieniły się czwartkowe godziny dyżurowania Przewodniczącej Rady Gminy Krystyny Semby – nowe to
9.00-11.00. Bez zmian pozostaje dyżur poniedziałkowy
w godz.13.00-15.00. Zapraszamy do Urzędu Gminy Tarnowo
Podgórne, ul. Poznańska 96 (bud. B).
Natomiast dyżury w Filii w Przeźmierowie odbywają się w każdy 1. i 3. poniedziałek miesiąca, w godz. 13.00 – 15.00. Pełni je
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Julian Kiełczewski.  ~ ARz

~ pytanie do wójta

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

Czy nauczyciele w naszej Gminie też będą strajkować?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
Czy nauczyciele w naszej
Gminie też będą strajkować?

Z

godnie z informacjami Związku Nauczycielstwa Polskiego i „Solidarności”
w szkołach, również na terenie naszej Gminy, są przeprowadzane referenda
strajkowe. Strajk jest możliwy, o ile w referendum weźmie udział co najmniej połowa uprawnionych i większość z nich opowie się za strajkiem. Mogą w nim
uczestniczyć wszyscy pracownicy – członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego
i osoby niezrzeszone. Co więcej, decyzję o przystąpieniu (lub nie) do strajku każdy
nauczyciel może podjąć do ostatniej chwili. Przed nami zatem bardzo trudny czas.
Z dotychczasowych deklaracji i rozmów wynika, że u nas strajkować będą wszystkie szkoły publiczne prowadzone przez Gminę. Może się okazać, że 8 kwietnia będziemy zmuszeni przeorganizować pracę szkół i przedszkoli. Cieszę się jednak, że w
tych trudnym momencie zrozumienie dla postulatów nauczycieli wykazują rodzice.
Mam sygnały, że niektórzy są nawet gotowi – o ile będzie to możliwe – pełnić dyżury w szkołach i sprawować opiekę nad dziećmi w zerówkach i klasach nauczania
początkowego.
W pełni rozumiem argumenty nauczycieli – w tej sprawie napisałem list otwarty
do pracowników oświaty z naszych gminnych szkół. Mam bowiem świadomość, że
w ślad za rosnącymi wymaganiami, stawianymi pedagogom, nie idzie satysfakcjonująca podwyżka wynagrodzeń.
Poparłem także stanowisko Związku Gmin Wiejskich RP w sprawie finansowania
zadań oświatowych przez samorządy. Dzisiaj, chcąc utrzymać wysoki komfort nauczania, jesteśmy zmuszeni do dokładania pieniędzy z budżetu gminy. Subwencja
oświatowa z budżetu państwa jest bowiem absolutnie niewystarczająca, co zmusza
samorządy do nadmiernego finansowania oświaty kosztem innych zadań własnych
gmin. Informację o tych działaniach przekazałem listownie Premierowi Mateuszowi
Morawieckiemu, Minister Edukacji Narodowej Annie Zalewskiej i Minister Finansów Teresie Czerwińskiej. To mój głos w tej ogólnopolskiej dyskusji.
Zdaję sobie sprawę, że największym wyzwaniem organizacyjnym będą egzaminy
kończące gimnazjum i ósmą klasę. Jestem w stałym kontrakcie z dyrektorami szkół
i na bieżąco analizujemy informacje i wytyczne spływające z Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Jednakże chcę podkreślić, że jako samorząd możemy jedynie starać się
łagodzić skutki strajku, jednak właściwym i jedynym podmiotem, mogącym realnie
kształtować tę sytuację jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
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~ aktualności
Sprawdź, co się dzieje
w Twojej miejscowości
Baranowo
Wykonawca przystąpił do realizacji budowy zjazdu z
DK92 (w rejonie Hotelu Inter)
Trwa opracowanie dokumentacji oraz uzgodnienia z m.
Poznaniem na budowę ul. Letniskowej
Trwa opracowanie dokumentacji oraz uzgodnienia z m.
Poznaniem w sprawie realizacji ul. Nad Miedzą (w granicach m. Poznania)

Ceradz Kościelny
Zakończono opracowanie dokumentacji na budowę kolejnego etapu chodnika w ul. Kalwowskiej
Otwarto oferty na remont szkoły podstawowej

Chyby
Trwa odbiór prac przy budowie ul. Szkolnej – II etap
Trwa opracowanie projektu przebudowy ul. Kasztanowej na bazie koncepcji uzgodnionej na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami
Projekt koncepcyjny nowej świetlicy jest konsultowany
przez Radę Sołecką – ewentualne zmiany zostaną wprowadzone w projekcie budowlanym

Góra
Trwa budowa ścieżki rowerowej do Tarnowa Podgórnego – I etap. Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym pozwolenia na budowę II etapu

Jankowice
Trwa przebudowa węzła przesiadkowego

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

Lusowo
Trwa budowa oświetlenia w ul. Truflowej

Lusówko
Trwa I etap budowy oświetlenia Os. Morskiego
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej do Sierosławia
Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę ul.
Leszczynowej

Przeźmierowo
Trwa przebudowa szkoły podstawowej
Trwa przebudowa ul. Wrzosowej
Trwa przebudowa ul. Dolina (od ul. Łanowej do ul. Leśnej)
Opracowano dokumentację na wykonanie nawierzchni
ul. Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej nawierzchni z
kostki w okolicy ul. Folwarcznej); trwają uzgodnienia z
Polską Spółką Gazownictwa dotyczące przebudowy gazociągu
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Wydział Podatków
Lokalnych informuje
Termin płatności I raty
podatków lokalnych

15 marca mija termin płatności I raty
podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego za rok 2019.
Należny podatek można wpłacać u sołtysa miejscowości, w której położona
jest dana nieruchomość lub na konto
wskazane w decyzji wymiarowej.
Podobnie, jak w roku ubiegłym, decyzje wymiarowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, otrzymają
wszyscy współwłaściciele nieruchomości. Oznacza to, że w przypadku współwłasności nieruchomości męża i żony,
zarówno mąż jak i żona otrzymają decyzje na taką samą kwotę, lecz z innym
numerem rachunku bankowego (inna
końcówka, np. 01, 02). Jeżeli jest większa liczba współwłaścicieli nieruchomości rachunek bankowy może mieć końcówkę 01, 02, 03, 04, itd.
W związku z powyższym należy
zwrócić uwagę, aby zapłaty należnego
podatku dokonywał JEDEN ze współwłaścicieli, gdyż w przypadku uregulowania należnego podatku przez
wszystkich zobowiązanych na koncie
powstanie nadpłata.
Podobnie, jak to było w latach poprzednich, w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest
płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. do 15 marca lub
w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji wymiarowej,
Podatek lokalny można również uregulować w Kasie ING Bank Śląski,
która jest czynna w siedzibie Urzędu
Gminy (bud. C, pon. 11.00-16.00, wt. –
czw. 11.00-15.00, pt. 11.00-14.00. Za tę
czynność nie jest pobierana prowizja.
O wszelkich zmianach zachodzących
u podatnika (np. zmiana adresu zamieszkania, zameldowania) czy w podstawach opodatkowania, należy zawiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni
od ich zajścia.

Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Na rok 2019 zmianie uległa wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 30 zł
od osoby za każdy miesiąc. Natomiast
stawka opłaty , gdy odpady są zbierane
i odbierane w sposób selektywny wynosi 15 zł od osoby za miesiąc.
Uchwałą Nr II/35/2018 Rada Gminy
Tarnowo Podgórne wprowadziła również nowe terminy uiszczania opłaty za
odpady komunalne. W roku 2019 opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie raz w kwartale,
do dnia 15. drugiego miesiąca kwartału.
I tak: za I kwartał - do 15 lutego, za II
kwartał - do 15 maja, za III kwartał –
do 15 sierpnia, za IV kwartał - do 15
listopada 2019 r. Opłatę tę uiszcza się
na indywidualny rachunek bankowy,
wskazany w zawiadomieniu, które zostało wysłane w drugiej połowie grudnia 2018 r.
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują
również nowe wzory deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Jeżeli na nieruchomości, od której naliczana jest opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi nie wystąpiły
żadne zmiany mające wpływ na wysokość opłaty, nie należy składać nowej
deklaracji. O wszelkich zmianach, mających wpływ na wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiana liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości – należy
zawiadomić tutejszy organ podatkowy
oraz złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stosowne uchwały oraz wzory informacji i deklaracji można znaleźć na
stronie www. tarnowo-podgorne.pl.
~ A. Wiśniewska

Uwaga: KWOTA DO ZAPŁATY jest podana w PEŁNYCH

złotych i to TĘ wielkość (a nie kwoty cząstkowe, które mogą być
podane w złotych i groszach) należy uregulować!

~ aktualności

Tarnowo Podgórne Liderem Dostępności!

W

naszym Urzędzie Gminy podsumowano program
„Liderzy Dostępności Danych Przestrzennych INSPIRE” oraz przedstawiono wyniki rankingu powstałego na podstawie statystyk udostępniania danych planistycznych na ogólnopolskim portalu mapowym www.mapa.
inspire-hub.pl.
Nasz Urząd Gminy z rekordową (!) liczbą wejść na portal
– 14 656 został Liderem Dostępności Danych Przestrzennych
2018. Jak podkreślali organizatorzy statystyki pokazują, że codziennie z nowoczesnego portalu korzysta kilkadziesiąt zainteresowanych osób.
Na kolejnych miejscach podium uplasowały się Urząd Miasta i Gminy w Aleksandrowie Łódzkim (8 233 wejścia) oraz
Urząd Gminy w Dobrej Szczecińskiej (6 302 wejścia).
~ ARz

II Zastępca Wójta Piotr Kaczmarek (z lewej) odbiera pamiątkową statuetkę

Seniorzy pod (tele)opieką

J

ak pisaliśmy w poprzednim numerze „Sąsiadki-Czytaj”
nasza Gmina uruchomiła system teleopieki, który obejmie
30 seniorów. To program dedykowany osobom starszym,
mieszkającym samotnie i ze względu na stan zdrowia zagrożonych zasłabnięciem lub upadkiem (np. z powodu cukrzycy, schorzeń kardiologicznych lub neurologicznych). Osoby
takie otrzymają urządzenie nadawczo-odbiorcze wyposażone
w kartę SIM, z wykupionym na czas trwania projektu abonamentem, zapewniającym bezpłatne połączenia z całodobowo
czynnym Telecentrum. Ponadto będą mogły natychmiast wezwać pomoc w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu.
Po otrzymaniu sygnału Telecentrum ustala przyczyny alarmu i zapewnia niezwłoczną, adekwatną do sytuacji interwencję, obejmującą w szczególności powiadomienie wskazanych
osób z listy kontaktowej, wezwanie karetki pogotowia ratunkowego, straży pożarnej lub policji do miejsca zamieszkania

Od lewej: Wójt Tadeusz Czajka, Kierownik OPS Dariusz Nowakowski i
Dyrektor Handlowy Comarch Maciej Sieluń

podopiecznego, wraz z podaniem istotnych informacji na temat stanu zdrowia i zaistniałej sytuacji.
– W najbliższych dniach 30 urządzeń elektronicznych
w kształcie zegarka na rękę trafi do naszych seniorów – wyjaśnia Wójt Tadeusz Czajka. – Łatwość obsługi i szybki kontakt
z Centrum Pomocy są dużymi atutami tego rozwiązania.
Projekt będzie realizowany do 31 maja 2020 r., a jego koszt
wyniesie 30 600 zł. Za obsługę systemu teleopieki w Gminie Tarnowo Podgórne odpowiedzialna będzie firma Comarch
Healthcare S.A. z Krakowa, z którą 28 lutego została podpisana stosowna umowa.
Program teleopieki jest jednym z elementów projektu „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizacyjne”, realizowanego przez Gminę Tarnowo Podgórne
przy unijnym wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt będzie realizowany do maja
2020 r. przez Pałac Jankowice i Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tarnowie Podgórnym, w partnerstwie z podmiotem ekonomii społecznej – Polskim Stowarzyszeniem Animatorów i Pedagogów „Klanza” Oddział Białostocki.
~ ARz

Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny
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~ aktualności
Sady
Zakończono opracowanie dokumentacji na przebudowę
ul. Malwowej

Swadzim
Trwa projektowanie dróg osiedlowych

Sierosław
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę II etapu
ścieżki pieszo- rowerowej do Lusówka

NIE nowotworom u dzieci

Przygotowano dokumentację przetargową na rewitalizację Pałacu

PROFILAKTYCZNE, BEZPŁATNE BADANIA USG DLA DZIECI

Tarnowo Podgórne
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Zbożowej i Rolnej (I etap)
Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę kortów tenisowych
Zakończono budowę II etapu ścieżki pieszo-rowerowej
w ul. Cichej
Zakończono opracowanie dokumentacji na przebudowę
ul. Malwowej i Pl. Margaretek
Opracowano dokumentację na budowę alei pieszo-rowerowej Park 700-lecia – Termy
Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy
wschodniej obwodnicy

Wysogotowo
Trwa projektowanie ul. Pszennej i Batorowskiej
Zlecono renowację dachu świetlicy

Pozostałe
Trwa budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie
Podgórnym
Trwa budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej

W dniach 7 i 8 kwietnia 2019 r. w Gminie Tarnowo Podgórne
Fundacja Ronalda McDonalda zaprasza
na badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.
Badania są bezbolesne i bezpieczne. Czas potrzebny na badanie to około 15 – 18 minut.
Po zakończeniu badań Rodzice otrzymują wynik oraz w razie konieczności porady lekarskie.

MIEJSCE BADAŃ

ZAPISY

WAŻNE

Lekarze będą przyjmować
w ambulansie Fundacji:
7 kwietnia (niedz.) Przeźmierowo,
ul. Kościelna 46/48
(parking przy szkole)
8 kwietnia (pon.) Tarnowo
Podgórne, ul. 23 Października 34
(parking przy GKS Tarnovia)

Udział w badaniach bez rejestracji
nie jest możliwy.
Zapisy od 25 marca w Urzędzie
Gminy, bud. C, Wydział Spraw
Obywatelskich, tel. 61 8959 204
(pon. 8.30-18.00, wt.-czw.
7.30-15.30, pt. 7.30-14.00)

Liczba miejsc jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
O zakończeniu zapisów poinformujemy
na profilu Fundacji na FB.
W czasie badań na pokładzie
ambulansu obecni są Wolontariusze.

UWAGA:

Badania tylko dla mieszkańców
Gminy Tarnowo Podgórne.
Badana osoba musi posiadać
KARTĘ MIESZKAŃCA GMINY
TARNOWO PODGÓRNE

Zbudowaliśmy pierwszy w Polsce
Dom Ronalda McDonalda,
czyli dom poza domem w czasie choroby dziecka!
Więcej o pracy Fundacji, jej działaniach i ludziach
na www.frm.org.pl oraz na
Facebook: FundacjaRonaldaMcDonalda
Prosimy o Twój 1% KRS 0000 10 54 50
Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań „NIE nowotworom u dzieci” - EDYCJA 2019

Informacje z Sadów

K

oło rowerowe w Sadach organizuje przywitanie wiosny –
zbiórka 23 marca przy świetlicy
o godz. 15.00.
Organizujemy także wycieczkę do
Warszawy w dniach 26 – 28 kwietnia. Więcej informacji pod telefonem
608 470 201 lub 504 116 547. Serdecznie zapraszamy.
Serdecznie dziękuję Pawłowi za zorganizowanie Zabawy Walentynkowej
i wszystkim uczestnikom, którzy bawili
się do białego rana.

~ Nawrot G.

Dyżur pracowników Urzędu
Skarbowego Poznań – Jeżyce

• eksperci podatkowi od rozliczania podatku dochodowego
od osób fizycznych,
• możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania podatkowe,
• możliwość złożenia na miejscu PIT przez Internet
20 marca, 9.00 – 15.00, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94,
bud. C, pok. 21
21 marca, 9.00 – 15.00, Filia Urzędu Gminy, Pasaż Przeźmierowo,
ul. Rynkowa 75C.
Wszystkich zainteresowanych usługą ePIT zapraszamy na spotkanie z ekspertem Urzędu Skarbowego – 20 marca, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94, bud. C, pok. 10 – w godz. 10.00, 11.30 i 13.00.
~ ARz

Zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie miasteczka festynowego podczas Dni Gminy (15 i 16 czerwca
2019) w Tarnowie Podgórnym (strefa gastronomiczna, strefa drobnego handlu i strefa rozrywki dla dzieci). Na
oferty czekamy do 22 marca 2019 r. do godz. 12.00. 
Szczegóły: www.tarnowo-podgorne.pl
6
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ZST – wkrótce pierwsze listy intencyjne

N

a budowie Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo
Podgórne praca wre, zbliża się moment wmurowania
kamienia węgielnego. Przyszedł zatem czas na podsumowanie I etapu działań organizacyjnych, w tym dotychczasowych deklaracji ze strony przedsiębiorców.
Z przedsiębiorcami rozmawiamy zarówno na temat utworzenia ostatecznej listy zawodów, na które jest największe zapotrzebowanie na naszym rynku, jak i współpracy przy tworzeniu klas patronackich. Dotychczas 40 firm deklaruje ścisłą
współpracę, w tym aż 12 firm przygotowuje się do podpisania stosownego listu intencyjnego. – Jesteśmy otwarci na propozycje przedsiębiorców – deklaruje Wójt Tadeusz Czajka. –
Chcemy, by oferta szkoły z jednej strony była interesująca dla
uczniów, z drugiej zaś zapewniała nowocześnie wykształconą
młodą kadrę dla naszych lokalnych firm.
Ostateczną ofertę edukacyjną placówki musi zaakceptować
– zgodnie z najnowszymi wytycznymi prawnymi – Wielkopolska Rada Rynku Pracy. A Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne przyjmie uczniów 1 września 2020 r.

~ ARz

WÓJT Gminy Tarnowo Podgórne
DZIEKAN Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1
w Tarnowie Podgórnym
serdecznie zapraszają
na II konferencję Edukacja w XXI wieku.

BEZPIECZEŃSTWO
SPOŁECZNE
WIELORAKIE PERSPEKTYWY
4 kwietnia 2019 r., godz. 9.00

SMARTFON W RĘKACH
MŁODZIEŻY
– funkcje i dysfunkcje
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II
w Tarnowie Podgórnym, ul Szkolna 5
21 marca w godz. 17.30 – 19.00
Wyzwania związane z budowaniem relacji między młodymi
ludźmi a urządzeniami, które powinny ułatwiać nam codzienne życie. Prezentacja rozwiązań wspierających rozwój dziecka
na drodze edukacji medialnej.

sala sesyjna Urzędu Gminy, ul. Ogrodowa 14,
Tarnowo Podgórne

Spotkanie prowadzi dr Jakub Jakubowski, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Informacje:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5, tel. 618 146 481 www.sptp.pl w zakładce Konferencja

Po części wykładowo-warsztatowej będzie możliwość rozmowy zarówno z prowadzącym, jak i członkami Zespołu ds.
Cyberbezpieczeństwa.

marzec 2019 | sąsiadka~czytaj |

7

~ aktualności

Po zebraniach wiejskich

K

ończy się tegoroczny cykl zebrań wiejskich. Ostatnie
odbędzie się w Wysogotowie już po zamknięciu tego
numeru „Sąsiadki-Czytaj”, dlatego szczegółowe podsumowanie przedstawimy za miesiąc. Wtedy również zaprezentujemy listy Sołtysów i składy Rad Sołeckich.
Ale już dziś warto zwrócić uwagę większe zaangażowanie
mieszkańców w życie miejscowości, o czym świadczy wyższa niż dotychczas średnia frekwencja na zebraniach. Oczywiście zazwyczaj w roku wyborczym uczestniczy więcej osób
niż zwykle, ale w tym roku i przyszło więcej osób, i zgłaszali
się nowi kandydaci do pełnienia funkcji sołtysa, i więcej osób
chciało społecznie pracować w radach sołeckich. To oznacza,
że chcemy mieć wpływ na to, co się dzieje wokół nas – brawo!
Mieszkańcy na zebraniach często dopytywali sołtysów o lokalne wydarzenia oraz o planowane wydatki z budżetów sołeckich. A korzystając z obecności Wójta słuchali o planach
inwestycyjnych Gminy, a także zgłaszali swoje problemy
i spostrzeżenia.
~ ARz

Święto Kobiet w Tarnowie Podgórnym

W

dniu 9 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet po raz kolejny Sołtys
we współpracy z Radą Sołecką Tarnowa Podgórnego zorganizował koncert
dla pań w Domu Kultury w Tarnowie
Podgórnym.
Na wstępie życzenia licznych wspaniałości zebranym damom złożyli Sołtys Piotr Owczarz oraz Wójt Tadeusz
Czajka. Coroczne święto, obchodzone od 1910 roku, tym razem kobietom
umilił poznański zespół Better Crew,
którego repertuar stanowi przegląd
najbardziej znanych i lubianych utworów z kanonu polskiej oraz zagranicznej muzyki rockowej, rock&rolla, bluesa, granych na żywo w dynamicznych
aranżacjach. Panie miło spędziły sobotnie popołudnie przy lampce szampana
i słodkościach, wsłuchując się w niezapomniane piosenki z gatunku światowej muzyki filmowej.
Po prawie dwugodzinnej uczcie koncert zwieńczyły gromkie brawa. Na
tego rodzaju (bądź inne) dopieszczenie
ze strony mężczyzn przyjdzie poczekać
kobietom niestety cały rok..
~Barbara Przyjemska

8
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Znamy projekty II edycji 2019
Budżetu Inicjatyw Społecznych

W

II edycji Budżetu Inicjatyw Społecznych o nasze głosy zawalczy 6 projektów. Do podziału jest 25 tys. zł, a łączna
wartość wszystkich zgłoszonych pomysłów przekracza 63 tys. zł. Zatem bitwa będzie na pewno zacięta, a liczyć się
będzie każdy głos.
Karty do głosowania dostępne są na gminnej stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce Budżet Inicjatyw
Społecznych, a także – w wersji papierowej w Wydziale Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy oraz w Filii w Przeźmierowie (w Pasażu przy ul. Rynkowej 75c). Dla posiadaczy Karty Mieszkańca dostępna będzie także możliwość oddania głosu on-line (formularz zostanie uruchomiony w dniu rozpoczęcia głosowania).
Na Państwa głosy czekamy w dniach 15 – 29 kwietnia, a wyniki zostaną ogłoszone po 19 maja na stronie internetowej i na łamach naszej gazety. Zwycięskie projekty muszą być zrealizowane do końca roku. 
~ ARz
Lp. Tytuł i opis projektu

Pomysłodawca

Wnioskowana
kwota z BIS

INTEGRACJA WOLONTARIUSZY „DAJESZ – OTRZYMUJESZ” (II
EDYCJA)
Turystyczny wyjazd integracyjny do Łodzi – 1-dniowy dla 50 osób, projekt jest
1
podziękowaniem dla tych, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas na działania na rzecz lokalnej społeczności. Integracja międzypokoleniowa, wymiana doświadczeń oraz zachęcenie do pomocy innym

Małgorzata Raciborska
Przeźmierowo

7 500

TURNIEJ SZACHOWY
Rodzinna impreza plenerowa, integracja społeczności lokalnej, osiedlowej. Turniej
podzielony na cztery kategorie wiekowe:6-8 lat, 8-14, 14-18 i powyżej 18 lat. Celem projektu jest wspólne działanie z dziećmi i młodzieżą, zbudowanie głębszych
2
relacji, poznanie swoich umiejętności, aktywizacja dorosłych, przekazanie cennych wartości, propagowanie bycia częścią społeczności lokalnej.
Lokalizacja: Przeźmierowo, osiedle Ptasie - teren placu zabaw Termin: drugie półrocze 2019

Małgorzata Grzemska
Przeźmierowo

12 000

POZNAJ SWOJĄ WIOSKĘ
Celem integracja mieszkańców Lusówka poprzez szereg imprez takich jak: rajd
rowerowy, wycieczki krajoznawcze, zawody sportowe, dzień pyry i gzika, kon3 kursy z nagrodami – edukacyjny i wędkarski, wystawa historyczna, pokaz nieba
oraz wspólne biesiadowanie z atrakcjami m.in takimi jak koncert, dmuchańce dla
dzieci, fotobudka,
Lokalizacja: Lusówko i okolice

Tomasz Kluwak
Lusówko

18 000

IMPREZA INTEGRACYJNA ŚWIĘTO PYRY W WYSOGOTOWIE
W programie: zespół muzyczny, animacje i atrakcje dla dzieci i dorosłych, konkursy, rekreacyjna rywalizacja sportowa, stoisko edukacyjne o charakterze ekologicz4 nym, poczęstunek.
Cel: integracja mieszkańców Wysogotowa oraz sąsiednich miejscowości.
Lokalizacja: okolice świetlicy w Wysogotowie, teren rekreacyjny naprzeciw świetlicy przy ul. Wierzbowej.

Joanna Cholewa
Wysogotowo

9 900

MOTO PRZYGODA DLA NAJMŁODSZYCH
Projekt w formie szkolenia składającego się z części teoretycznej oraz praktycznej
skierowany do fanów motoryzacji w wieku 6-14 lat. Dodatkowo kurs pierwszej
5
pomocy, catering. Jazdy na motocyklach pod okiem instruktora. Na koniec szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia.
Lokalizacja: Tor Super Enduro w Rumianku

Hubert Sommerrey
Chyby

8 800

TARNOWO NA SPORTOWO (V EDYCJA)
Coroczna impreza, która ma na celu zebranie w jednym miejscu klubów sportowych działających w Gminie, aby rodzice z dziećmi mogli zapoznać się z ofertą
sportową. Na specjalnie przygotowanych stoiskach można będzie sprawdzić sprzęt
6
sportowy oraz zobaczyć jak przebiega trening prezentowanej dyscypliny. Efektem
ma być aktywizacja dzieci i młodzieży, zwiększenie aktywności fizycznej.
Lokalizacja: Park 700-lecia w Tarnowie Podgórnym,
Termin: impreza towarzysząca zakończeniu lata (wrzesień 2019 r.)

Michał Dolata
Tarnowo Podgórne

6 900

Łącznie:

63 100
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To nie jest PRIMA APRILIS!

W

Ruszają dyżury specjalisty ds. marketingu

ramach Tarnowskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (TCWP) wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Gminy oraz osoby
zamierzające otworzyć własny biznes, mogą skorzystać z bezpłatnych dyżurów specjalistów.
Od kwietnia tego roku oferta bezpłatnych dyżurów doradców zostanie poszerzona o konsultacje specjalisty ds. marketingu. Pierwszy dyżur odbędzie się już 1 kwietnia (poniedziałek), w godz. 17.00 – 18.00.
ABC dla początkujących przedsiębiorców
Przyjdź i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji jeśli zakładasz działalność gospodarczą i potrzebujesz wsparcia w obszarze marketingu. A może prowadzisz firmę i chcesz rozwinąć działania marketingowe, podnieść je na wyższy poziom?
Zastanawiasz się czy to już czas na stworzenie działu marketingu lub outsourcingu usług marketingowych? Nie wiesz jak
połączyć on-line i offline marketing? A może po prostu szukasz inspiracji, masz mnóstwo ciekawych pomysłów i zastanawiasz się nad tym jak wcielić je w życie.
Na co możesz liczyć?
- audyt – analiza sytuacji firmy (4P Price, Place, Product,
Promotion),
- wskazanie zalecanych obszarów działań marketingowych,
- dobór narzędzi,
- pomiar efektywności,
- jak połączyć on-line i offline marketing.
Dyżur będzie pełnić Anna Gruszczyńska-Radecka, która od
wielu lat zajmuje się budowaniem marketingowych strategii komunikacyjnych. Osoby zainteresowane konsultacjami, proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 61 8959 242 lub mailowo: kontakt@tarnowo-podgorne.pl Serdecznie zapraszamy!
Dyżury specjalistów
Pamiętajmy, że w ramach TCWP istnieje także możliwość
skorzystania z bezpłatnych porad innych specjalistów: doradcy podatkowego, księgowej oraz radcy prawnego.

W ramach dyżuru doradcy podatkowego oferujemy pomoc
w zakresie zagadnień związanych z założeniem firmy, wyborem najkorzystniejszej formy opodatkowania, konsekwencjami podatkowymi zawieranych umów oraz wielu innych
kwestii, które pojawiają się przy zakładaniu oraz prowadzeniu firmy. Dyżur ten odbywa się, przy współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w każdy pierwszy oraz trzeci poniedziałek miesiąca,
w godzinach od 16.00 do 18.00.
Z kolei w trakcie dyżuru księgowej można uzyskać pomoc
w zakresie wyboru lub zmiany formy opodatkowania, obowiązków ewidencyjnych i podatkowych w zakresie podatku
dochodowego, ubezpieczeń społecznych ZUS oraz podatku VAT. Księgowa wskaże także obowiązki przedsiębiorcy
w związku z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę
i umowy cywilnoprawne oraz zatrudnieniem obcokrajowców.
Dyżur ten odbywa się w wybrany piątek miesiąca. Daty ustalane są na bieżąco.
Korzystając z pomocy radcy prawnego można uzyskać
wsparcie w zakresie opiniowania umów i innych dokumentów
w obrocie gospodarczym, analizy problemów dotyczących
prawa gospodarczego i handlowego oraz doradztwa w zakresie prawa pracy. Dyżur radcy prawnego odbywa się w każdą
drugą oraz czwartą środę miesiąca, w godzinach od 15:30 do
17:30.
Wszystkie dyżuru organizowane są w budynku C Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 11. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty
TCWP.
Zachęcamy także do systematycznego odwiedzania naszej
strony internetowej www.tcwp.pl Znajdą tam Państwo aktualne informacje dotyczące terminów wszystkich bezpłatnych
konsultacji, organizowanych warsztatów, szkoleń i spotkań informacyjnych.
~ Dagmara Orlik, TCWP

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
zaprasza na szkolenie

Skuteczna reklama na Instagramie (social-media)

PROWADZĄCE: Magdalena Robaszkiewicz, Janetta Sałek (Consulting Coaching Business)
28 marca w godz. 9.00 – 15.00, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, w bud. C, sala 21
Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędną, praktyczną wiedzę w ramach warsztatów z zakresu efektywnego procesu e-promocji, (w tym reklamy) szczególnie z uwzględnieniem strategii ePR, wpływającego na rozpoznawalność marki firmowej.
O czym będzie:
- zasady skutecznej komunikacji za pomocą Internetu
- platformy komunikacji w mediach społecznościowych
(Instagram)
- prowadzenie działań w mediach społecznościowych (Instagram)
- monitoring mediów społecznościowych i badanie skuteczności prowadzonych działań
10
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Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy
o kontakt telefoniczny pod nr tel. 61 89 59 242 lub mail
kontakt@tarnowo-podgorne.pl w celu rezerwacji miejsca.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje dot. szkolenia znajdą Państwo na
naszej stronie internetowej www.tcwp.pl.

~ tcwp

ODKODOWANY BIZNES
ODKODOWANY SAMORZĄD 2019

10

kwietnia w Tarnowie Podgórnym odbędzie się VI
ogólnopolska konferencja Odkodowany Biznes,
Odkodowany Samorząd, którą Gmina Tarnowo
Podgórne organizuje wspólnie z Tarnowskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców. Tradycyjnie już, wzorem lat ubiegłych,
zaproszenie do uczestnictwa w konferencji kierowane jest
przede wszystkim do samorządowców, przedsiębiorców, ekspertów gospodarczych oraz do przedstawicieli instytucji doradczych. Tak zróżnicowany panel uczestników gwarantuje
bowiem możliwość prowadzenia interesujących i wartościowych dyskusji oraz szerokiej wymiany doświadczeń i wzajemnych inspiracji.
Konferencję otworzy wykład na temat ekonomii wartości
wygłoszony przez prof. dr hab. Jerzego Hausnera, ekonomistę,
wykładowcę akademickiego, publicystę, ministra w rządach
Leszka Millera i Marka Belki, w latach 2003–2005 wiceprezesa Rady Ministrów oraz członka Rady Polityki Pieniężnej
w latach 2010–2016.
Następnie odbędą się dwie debaty. Pierwsza na temat roli
ekonomii wartości we współczesnym zarządzaniu. Druga natomiast dotyczyć będzie kwestii budowania wizerunku i marki
w wymiarze biznes-samorząd. Szczegółowe informacje związane z wydarzeniem dostępne są na dedykowanej konferencji stronie internetowej www.odkodowany.pl. ODKODOWANY to interesujące i wartościowe dyskusje, szeroka wymiana
doświadczeń oraz wzajemne inspiracje. 10 kwietnia wszyscy
spotkajmy się w Hotelu 500, w Tarnowie Podgórnym!
~ tcwp

ODKODOWANY BIZNES
ODKODOWANY SAMORZĄD

VI Ogólnopolska Konferencja
Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd
10 kwietnia 2019 r., Hotel 500, Tarnowo Podgórne
Wykład otwarcia: prof. dr hab. Jerzy Hausner
Szczegóły: www.odkodowany.pl

Partnerzy:

Tarnowskie Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości zaprasza:

STORYTELLING w biznesie

REKRUTACJA DO UDZIAŁU
W WIOSENNEJ EDYCJI WARSZTATÓW!*
Jak tworzyć historie które sprzedają Twój produkt i Twoją markę?
Podstawowe pojęcia; tworzenie historii na potrzeby biznesu w firmie;
archetypy storytellingowe. Jak opowiadać historie, aby zdobywać klientów? Jak firmy opowiadają historie?
Prowadzący: Michał Lisiecki, ArtOfSale
CYKL 3 WARSZTATÓW
• edycja wiosenna: 17 kwietnia, 15 maja, 12 czerwca
• edycja jesienna: wrzesień (cz.1), październik (cz.2), listopad (cz.3)
* w przypadku wyczerpania limitu miejsc, osoby z listy rezerwowanej
będą miały pierwszeństwo uczestnictwa w kolejnej edycjach (edycji jesiennej) warsztatów
Warsztaty odbywać się będą w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, w budynku C, sala 21, w godz. 9.00 – 15.00
Jedna grupa szkoleniowa weźmie udział w trzech warsztatach. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach, w celu rezerwacji miejsca,
prosimy o kontakt pod nr tel. 61 89 59 242 lub mail kontakt@tarnowo-podgorne.pl. Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dot. szkolenia znajdziecie Państwo na
naszej stronie internetowej www.tcwp.pl.

Patronat medialny:

Tarnowskie Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości
zaprasza: NA DYŻUR EKSPERTA ZUS
25 marca 2019 r. (poniedziałek), w godz.
14.00 – 17.00, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne,
ul. Poznańska 94, bud. C, pok. 11.
Tematyka dyżuru: Rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
- wyjaśnienie wątpliwości kto może skorzystać
z preferencyjnych składek ZUS,
- jak rozliczać składki,
- jakie dokumenty trzeba złożyć do ZUS,
- w jakim terminie składać dokumenty rozliczeniowe i opłacać składki,
- jak wyrejestrować działalność gospodarczą.
Szczegółowe informacje dot. dyżurów specjalistów
oraz szkoleń dla przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, znajdą Państwo na
naszej stronie internetowej www.tcwp.pl oraz pod numerem telefonu 61 89 59 242. ZAPRASZAMY!
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~ rolnictwo

Delimitacja ONW
w okresie programowania
PROW 2014-2020

P

łatności ONW udzielane są w celu zrekompensowania
rolnikom wszystkich lub części dodatkowych kosztów
i utraconych dochodów związanych z ograniczeniami
naturalnymi dla produkcji rolnej na danym obszarze. Płatności
udziela się rolnikom, którzy zobowiązują się do kontynuowania działalności rolniczej na obszarach ONW (od 2015 r. jednoroczne zobowiązanie).
Przejściowe płatności dla rolników, którzy na nowej delimitacji utracą wsparcie w ramach ONW typ nizinny – nowy
element wynikający z rozporządzenia nr 1305/2013 (art. 32
ust.5). Płatności te podlegają stopniowemu zmniejszaniu.
W 2019 r. rolnicy otrzymają 80% średniej płatności ONW
w PROW 2007-2013, w 2020 r. 25 euro/ha. Płatność ta nie dotyczy ONW typ specyficzny i ONW typ górski.
Nowa delimitacja ONW:
• cyfrowa mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000,
• Wskaźnik Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej
– poziom obrębu ewidencyjnego,
• cyfrowa mapa granic obrębów ewidencyjnych,
• jednolita dla całego kraju informacja o powierzchni UR,
• przygotowano aktualną mapę pH dla całej Polski,
• przygotowano bazę obszarów intensywnego rolnictwa (na
potrzeby procedury fine tuning),
• przygotowano szeroki monitoring gleb,
• zdiagnozowano potrzeby poprawy informacji o przestrzeni
produkcyjnej.

Aby wdrożyć w Polsce delimitację ONW wg nowych zasad
wydano 1 lutego 2019 r. rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata,
które zostało opublikowane 12 lutego (Dz. U. z 2019 r., poz.
262).
W § 5 po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:
„Jeżeli rolnik równocześnie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to we
wniosku o przyznanie płatności ONW nie musi deklarować
działek rolnych, w odniesieniu do których ubiega się o przyznanie płatności ONW, a działki rolne zadeklarowane do jednolitej płatności obszarowej i położone na obszarze ONW
uznaje się za zadeklarowane do płatności ONW”.

W tym załączniku jest wykaz obszarów, które kwalifikują
się do płatności ONW.
Wyróżnia się pięć typów obszarów ONW:
1) z ograniczeniami naturalnymi strefy I,
2) z ograniczeniami naturalnymi strefy II,
3) specyficzny strefy I,
4) specyficzny strefy II,
5) górski.
W naszej gminie obszary ONW z ograniczeniami naturalnymi strefy I są w następujących wsiach: Baranowo, Batorowo,
Ceradz Kościelny, Lusowo, Lusówko i Swadzim, natomiast
strefy II – w Otowie, Przeźmierowie, Sierosławiu i Wysogotowie.
Rozstrzygnięto przetarg na poddziałanie 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym
i usługi z zakresu zastępstw. Miło nam oświadczyć, że jedną
z firm, która wygrała przetarg jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Wsparcie przewiduje realizację trzyletnich programów doradczych dla 28 250 rolników, prowadzących gospodarstwa na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej odbiorcami usług doradczych. Programy doradcze będą realizowane
bez pobierania jakichkolwiek opłat od odbiorców usług doradczych.
Każdy trzyletni program doradczy zawiera 3 usługi doradcze, które muszą być realizowane zgodnie z metodykami
opracowanymi przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, z tym, że usługa doradcza Rachunkowość w gospodarstwie rolnym – musi być realizowana przez 3 lata.
Bliższych informacji udziela Szymon Matecki tel. 61 8630
424 lub kom. 723 678 033.
Większość naszych rolników weszła w wiek słuszny i pojawiła się kwestia z przekazaniem gospodarstwa, które budowało się przez lata w ręce następcy. I tu pojawił się problem, bo
w naszej gminie jest ponad 50 tysięcy miejsc pracy, a młodzież
umie liczyć i wyciągać wnioski – poza rolnictwem osiągnie
większe przychody i to mniejszym nakładem sił i środków.
Na dodatek szkoły rolnicze nie kształcą rolników w systemie
zaocznym, wieczorowym bądź kursów e-learningowych (poprzez Internet). Jedyną szkołą stosunkowo blisko jest szkoła rolnicza w Środzie Wielkopolskiej ul. Kosynierów 2B tel.
61 285 23 28 lub 61 285 23 29 dyrektor Ewelina Zawiślak,
która zobowiązała się zorganizować pod warunkiem zgłoszenia się kandydatów. Proszę mieć to na uwadze.
Opracował:
~ Wiesław Biały
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~ ekologia

Nieodpłatna zbiórka odpadów problemowych
Mobilny PSZOK

W

zorem ubiegłych lat, zgodnie z przedstawionym
harmonogramem na terenie Gminy zostanie przeprowadzona nieodpłatna zbiórka odpadów problemowych wytworzonych w gospodarstwach domowych.

UWAGA !!!
Każda osoba przekazująca odpady do mobilnego
PSZOK-u ma obowiązek przekazać je „do rąk własnych”
przybyłemu operatorowi w wyznaczonym miejscu i o wyznaczonej godzinie. Zabrania się pozostawiania w miejscach
zbiórki przywiezionych wcześniej odpadów problemowych

czyli niebezpiecznych, ze względu na możliwe niebezpieczeństwo oddziaływania na zdrowie ludzi oraz środowisko. Miejsca zbiórki zostaną objęte monitoringiem.
Podczas zbiórki odpadów problemowych nie będą przyjmowane odpady wielkogabarytowe.
Odpady wielkogabarytowe tj. telewizory i monitory powyżej 21 cali, lodówki, zamrażarki, pralki, meble itp. należy
przekazywać wyłącznie podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych lub bezpośrednio do PSZOK w Rumianku
~ Marek Ratajczak

30 marca 2019 r.
Kokoszczyn od 9.00 do 9.15 – przy
świetlicy wiejskiej
Góra od 9.25 do 9.40 – przy świetlicy
wiejskiej
Tarnowo Podgórne
- od 9.50 do 10.05 – Zielony Gród ul.
Sasankowa
- od 10.10 do 10.25 – teren przy targowisku naprzeciwko pawilonu handlowego
- od 10.30 do 10.45 – ul. Rokietnicka
przy bazie TPBUS
- od 10.50 do 11.05 – ul. Owocowa
parking przy blokach
Rumianek od 11.15 do 11.30 – ul.
Szkolna teren przy dawnej świetlicy
wiejskiej
Ceradz Kościelny
- od 11.40 do 11.55 – przy świetlicy
wiejskiej
- od 12.00 do 12.15 – ul. Kalwowska
przy ul. Za Ogrodami
Jankowice
- od 12.25 do 12.40 – przy świetlicy
wiejskiej
- od 12.45 do 13.00 – Edmundowo ul.
Edmundowska przy ul. Leśnej
Lusówko
- od 13.10 do 13.45 – teren przy blokach ul. Dopiewska

Główny specjalista ds. ochrony środowiska

13 kwietnia 2019 r.
Lusowo
- od 13.55 do 14.10 – parking przy kościele
- od 14.15 do 14.30 – ul. Wierzbowa
przy ul. Skośnej
- od 14.35 do 14.50 – ul. Nowa 20
- od 14.55 do 15.10 – Przylesie, ul.
Przylesie

6 kwietnia 2019 r.
Baranowo
- od 9.00 do 9.15 – ul. Budowlanych
parking naprzeciw Rewiru Policji
- od 9.20 do 9.35 – os. Rubinowe ul.
Ametystowa
- od 9.40 do 9.55 - ul. Przemysława
przy sklepach
- od 10.00 do 10.15 - ul. Pogodna przy
kościele
- od 10.20 do 10.35 - Szamotulska
wjazd na teren byłej Akademii Rolniczej
Chyby
- od 10.45 do 11.00 – przy świetlicy
wiejskiej
- od 11.05 do 11.20 – Zielone Osiedle
wjazd ul Różana
- od 11.25 do 11.40 – ul. Szkolna przy
ul. Ogrodowa

Sierosław
- od 9.00 do 9.15 – przy domu sołtysa
ul. Kasztanowa
- od 9.20 do 9.35 – parking ul. Bukowska przy ul. Leśnej
Wysogotowo
- od 9.45 do 10.00 – przy świetlicy
wiejskiej
- od 10.05 do 10.20 – ul. Wierzbowa
przy ul. Zbożowej
Przeźmierowo
- od 10.30 do 10.45 – ul. Rynkowa
przy ul. Lotniczej
- od 10.50 do 11.05 – ul. Wysogotowska przy ul. Kościelnej
- od 11.10 do 11.25 – ul. Rynkowa
a Kościelna teren za Pasażem
- od 11.30 do 12.05 – parking ul. Dolina a ul. Leśna
Batorowo
- od 12.15 do 12.30 – przy świetlicy
wiejskiej
Sady
- od 12.40 do 12.55 – przy świetlicy
wiejskiej
- od 13.00 do 13.15 – ul. Kobylnicka
przy ul. Kwiatowej
- od 13.20 do 13.35 – ul. Szkolna przy
ul. Jagodowej
Swadzim – od 13.45 do 14.00 – przy
świetlicy wiejskiej
marzec 2019 | sąsiadka~czytaj |
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja z 26 lutego

VII

sesja
Rady
Gminy została
zwołana na 26
lutego. Na decyzję organu stanowiącego czekało14 projektów
uchwał.
Pierwsze dwa projekty dotyczyły zmiany w Wieloletniej
Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej na 2019. Zmiany
miały charakter korekty i polegały na przesunięciach w obrę-

Rada Gminy dała
zielone światło
dla zbudowania
nowoczesnego
pola golfowego
w Rumianku
bie niektórych załączników. Trzy
projekty uchwał dotyczyły przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów:
Kokoszczyn – przy ul. Lipowej
(1,5 ha), Jankowice – przy ul.
Tarnowskiej (ok. 8,5 ha), Rumianek – przy ul. Parkowej i ul
Szkolnej i Góra (80,3 ha).
Dwa projekty dotyczyły kupna
działki w Batorowie i Swadzimiu. Pierwsza dotyczy wykupu
pod planowane przeznaczenie
tego terenu na komunikację drogową. Natomiast działka w Swadzimiu to teren zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzen16
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nego Gminy Tarnowo Podgórne teren oznaczony jako las, dla
którego nie ma obowiązującego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego
sprzedaży nieruchomości położonej w Sadach o pow. 0,0632ha
z przeznaczeniem na cele parkingowe dla poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej. Rada wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawnej terenów
w Rumianku i Górze, które ze
względu na położenie w bliskim
sąsiedztwie zrekultywowanego
składowiska odpadów komunalnych ma ograniczone możliwości inwestowania. Natomiast
teren ten ze względu ukształtowanie terenu może być atrakcyjny na urządzenie pola golfowego. Pochylono się nad projektem
dotyczącym wyrażenia zgody
nad odstąpieniem od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu lokalu użytkowego, znajdującego się w Ośrodku
Zdrowia w Tarnowie Podgórnym, na cele prowadzenia usług
medycznych.
Następne trzy projekty dotyczyły ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Tarnowo Podgórne
w zakresie dożywiania na lata
2019-2013”. Określono zasady
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim
programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023. Podwyższono kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnej

pomocy w zakresie dożywiania
w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego
na zakup posiłku lub żywności
dla osób objętych wieloletnim
programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019- 2023. Podjęto uchwałę
intencyjną w sprawie planowanej realizacji programu polityki
zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą naprotechnologii
dla mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne 2019-2023” Dokonano prezentacji Programu
leczenia niepłodności metodą
zapłodnienia pozaustrojowego
in vitro dla mieszkańców Gminy
Tarnowo Podgórne.
Następna sesja odbędzie się 26
marca o godz.16.00 – serdecznie
zapraszam!
~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy

~ stowarzyszenia

W poszukiwaniu pomysłu
na biznes

T

o już XV edycja konkursu „Mój pomysł na biznes”, organizowanego wraz z Gminą Tarnowo Podgórne przez
Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców.
Po eliminacjach szkolnych nadszedł czas, by uczestnicy
konkursu odwiedzili wybrane zakłady pracy. Stało się to 19 lutego – tego dnia uczniowie odwiedzili BUDMAR, SANTANDER BANK oraz AMAZON.
Dzień rozpoczął się od zwiedzania jednego z największych
w Wielkopolsce dystrybutorów materiałów budowlanych, centrum klinkieru i dachówek – firmy Budmar. Bardzo zależało
nam, by uczestnicy zobaczyli to miejsce, ponieważ jest to firma rodzinna, pozytywnie nastawiona na rozwój i kreatywność
wśród młodzieży. Jednakże nie tylko to spowodowało, że młodzież zapamięta tę wizytę na długo. W jej trakcie każdy mógł
spróbować własnych sił w tworzeniu wzorów z płytek klinkierowych, jak również wykazać się wiedzą matematyczną
w obliczaniu liczby pełnych palet cegieł i dachówek w danej
powierzchni ładunkowej. Po spotkaniu każdy z uczestników
spotkania otrzymał od firmy Budmar upominki. Dziękujemy
bardzo członkom naszego stowarzyszenia – Marioli i Pawłowi
Judkowiakom oraz ich pracownikom za ciekawe zorganizowanie czasu uczestników konkursu.

Następnym miejscem, które odwiedziła młodzież był Santander Bank Polska w Tarnowie Podgórnym. Dyrektor Mariusz Skrzypczak opowiedział uczniom o istocie funkcjonowania banku w państwie oraz – nawiązując do tematyki konkursu
– sprecyzował jaka jest jego rola przy zakładaniu i prowadzeniu własnego biznesu. Również w tym miejscu młodzież
musiała wykazać się swoimi zdolnościami matematycznymi,
obliczając m.in. ratę kredytu wraz z jego odsetkami i innymi
kosztami. Najlepsi wygrali nagrody za dobrze wykonane zadania. Uczniowie skorzystali z okazji, by zadać pytania odnośnie przygotowywanych prac. W tym miejscu chcielibyśmy
podziękować członkowi Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców – Mariuszowi Skrzypczakowi oraz pracownikom
Banku za zorganizowanie tak interesującej dla uczestników
naszego konkursu prelekcji.
Ostatnim miejscem, które zwiedzili uczniowie, była innowacyjna amerykańska globalna firma Amazon, specjalizująca się

w handlu internetowym. Młodzież wraz z opiekunami oprowadziła po przedsiębiorstwie Marta Chłapowska. Uczestnicy
poznali proces wędrówki danego towaru od zamówienia go
u producenta po wysyłkę do klienta. Nowoczesne technologie,
świetna organizacja pracy oraz przyjazne środowisko panujące w firmie Amazon pozostanie na długo w pamięci każdego z uczniów, co więcej – na pewno zostanie to wykorzystane przy tworzeniu prac konkursowych. Dziękujemy Arturowi
Kruczykowi, Marcie Rzetelskiej, Marcie Chłapowskiej oraz
pracownikom firmy Amazon za pomoc w organizacji wizyty.

Dzięki życzliwości naszych przedsiębiorców uczniowie
szkół poznali zasady prowadzenia biznesu w różnych wielkościach i formach działalności. Kolejnym etapem jest zaprezentowanie przygotowanych przez młodzież pomysłów na biznes, nawiązujących do tematyki konkursu: FIRMA – NISZA
– TALENT. Rozstrzygnięcie konkursu już w marcu, dlatego
wszystkim uczestnikom życzymy ciekawych pomysłów przy
realizacji projektów!
Bardzo dziękujemy uczniom, nauczycielom, zakładom pracy oraz firmie TPBUS za pomoc w organizacji konkursu.
~ Dagmara Skwierczyńska
Koordynator Konkursu Mój pomysł na biznes
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~ stowarzyszenia

Wiadomości wędkarskie

Na styczniowym Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Członków przyjęto Plan Pracy Koła na 2019 r.
• 7 kwietnia wiosenne sprzątanie brzegów Jez. Lusowskiego
•	13 kwietnia zawody otwarcia sezonu wędkarskiego 2019 - Cegielnia Iwno (Łowisko)
•	3 maja zawody o Puchar przechodni im. Gerarda Raszewskiego – Radzyny Małe
• 19 maja Spinningowe Mistrzostwa Koła – rzeka Warta
•	2 czerwca zawody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka - Ceradz
Kościelny
• 8 czerwca Jubileusz Koła – Baranowo
• 9 czerwca zawody o największą rybę – Baranowo
•	30 czerwca zawody spławikowe o tytuł mistrza koła na 2019
Lusówko
•	21 lipca zawody o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne –
Baranowo
•	4 sierpnia zawody o tytuł mistrza Gminy Tarnowa Podgórnego
otwarte (30 zł)
• 16-18 sierpnia zawody Tarnowo Podgórne – Bardo
•	25 sierpnia zawody o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
Tarnowo Podgórne oraz Posła Waldy Dzikowskiego – Lusówko, Jez. Lusowskie
•	1 września zawody Sołeckie otwarte dla dorosłych, dzieci
i młodzieży z kartą wędkarską – Baranowo
•	15 września Spinningowe zawody Koła – rzeka Odra (autobus
na zapisy)
•	29 września otwarte zawody spinningowe z łodzi „LUSOWO
2018” – Lusowo – zapisy, startowe (40 zł)

• 5 października zawody aktywu koła i zaproszonych gości
• 20 października jesienne sprzątanie brzegów Jez. Lusowskiego
• 11 listopada spinningowe zawody koła – rzeka Warta
Zawody zaliczane do klasyfikacji GRAND PRIX
Zawody rozgrywane są w kategorii młodzież, senior, weteran.
Rozegranie kategorii warunkuje udział minimum 3 młodzieżowców oraz 10 weteranów. W zawodach GPx sklasyfikowani zostają wszyscy startujący w zawodach. Obowiązuje zgłoszenie
udziału w zawodach w terminie do środy przed zawodami oraz
ewentualną rezygnację do piątku na telefony kontaktowe koła
517 586 267, 505 060 394. Rozgrywanie zawodów zgodnie z regulaminem. Młodzież do lat 16 nie startuje w zawodach spinningowych. Wszystkie zawody rozgrywane są na „żywej rybie”.
Sekretariat Koła czynny jest następująco: od stycznia do końca kwietnia we wtorki w godz. 18.00 – 20.00, w maju i czerwcu
w 1. i 3. wtorek w godz. 18.00 – 20.00, w lipcu i sierpniu jest
sekretariat nieczynny, a we wrześniu, październik, listopad i grudzień czynny w 1. wtorek w godz. 17.00 – 18.00,
Egzaminy na kartę wędkarską
Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzaminy na kartę wędkarską w czasie urzędowania sekretariatu po uzgodnieniu telefonicznym 517 586 272 i po uprzedniej wpłacie 30 zł na konto koła
nr 62 1090 1476 0000 0001 2249 4559 z dopiskiem opłata egzaminacyjna.
Zebrania zarządu koła odbywają w 1. wtorek miesiąca lub
w miarę potrzeb. Ze względów organizacyjnych w/w terminy
mogą ulec zmianie. Wyniki zawodów, klasyfikacja GP, zmiany oraz komunikaty będą dostępne na stronie internetowej koła
www.tarnowopodgorne.wedkuje.pl. Projekty współfinansowane
przez Gimę Tarnowo Podgórne.
~ Tomasz Braniewicz, Prezes Koła

Na początku było jelito

P

rzewód pokarmowy to naturalne siedlisko wielu drobnoustrojów stanowiących delikatny ekosystem, zmieniający się w ciągu życia człowieka, przy stałym dążeniu do zachowania równowagi. Badania wpływu mikroflory
jelitowej na organizm pokazują, że mikroflora nie uczestniczy jedynie w funkcji trawienia, ale również oddziałuje na
gospodarkę cholesterolem, regulację siły odporności na zagrożenia, wpływa na dojrzewanie układu odpornościowego
u dzieci, a nawet na stan psychiczny człowieka. W ostatnich
latach wykazano również, że mikrobiota jelitowa jest istotnie zaangażowana w kształtowanie się i jakość funkcjonowania połączenia mózgowo-jelitowego. Nasuwają się zatem
pytania: Jak bardzo złożonym systemem jest jelito człowieka? W jaki sposób można zidentyfikować mikroorganizmy
we florze jelitowej? Każdy odcinek jelita różni się od siebie ilością bakterii i ich jakością – czemu służy ten podział
i jak wpływa na nasze funkcjonowanie? Po co mamy bakterie
w przewodzie pokarmowym? Jakie są etapy kształtowania
się mikroflory w jelicie dziecka – w jaki sposób przebiega
ten proces i jakie ma znaczenie? Jak można go zaburzyć i jakie spustoszenie czyni to w naszym ciele? Bakterie jelitowe
a równowaga zdrowotna – czy jest między nimi zależność?
W jaki sposób stabilność organizmów żywych w przyrodzie
wpływa na równowagę i zdrowie człowieka?
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W najbliższym czasie mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne mają możliwość udziału w Konferencji Zdrowia organizowanej w ramach Kampanii „Żyję Świadomie” której tematem
przewodnim jest „Wpływ mikroflory jelitowej na rozwój, fizjologię i zdrowie człowieka oraz naturalne czynniki stabilizacji homeostazy”.
Udział w konferencji pozwoli na zdobycie wiedzy oraz poznanie praktycznych rozwiązań profilaktycznych z zakresie
zachowania zdrowia. Temat omówi wybitny polski specjalista
w dziedzinie propagowania wiedzy o zdrowiu człowieka, podróżnik, dziennikarz i badacz – dr Piotr Kardasz.
Zapraszamy do udziału w Konferencja Zdrowia, która odbędzie się w poniedziałek 18 marca o godz. 18.00 – 21.00 w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu ul. Węgorka 20 przy
Grunwaldzkiej. Udział w konferencji dla mieszkańców Gminy
bezpłatny – rejestracja na stronie www.zyjswiadomie.pl
~ Agnieszka Dudek, Anna Majorczyk Reiter, tel. 502 527 802

~ stowarzyszenia

Nie jesteś sam!

F

rustracja, poczucie bezsilności, krzyk przez łzy, a potem desperacka walka o zdrowie i o życie swoje lub najbliższych. Diagnoza – nowotwór! Choruje ciało i dusza.
Choruje i cierpi cała rodzina... „Nie jesteś sam!” – to wielospecjalistyczne wsparcie, jakie chcemy zapewnić mieszkańcom Gminy Tarnowo Podgórne, bez względu na wiek, którzy są w trakcie lub po leczeniu onkologicznym. Przeszli
bolesny proces zdrowienia lub musieli pogodzić się ze stratą. W niespiesznej atmosferze wzajemnego wsparcia i życzliwości, każdy uczestnik projektu będzie mógł zasygnalizować
swoje potrzeby i podzielić się swoją onko-historią oraz swoimi doświadczeniami.
„Nie jesteś sam!” ma być grupą wsparcia, w której każdy
będzie ważny i wyjątkowy! Wszystkie historie i doświadczenia posłużą do zbudowania mapy, na której zaznaczymy ludzi i miejsca, w których można szukać wsparcia. Zaznaczymy
lekarzy, których trzeba unikać i pseudo-dietetyków oraz nieuczciwych sprzedawców np. suplementów diety, których należy się wystrzegać! Zaznaczymy poradnie oraz miejsca, do
których warto się zgłosić, gdy nie dajemy rady.
„Nie jesteś sam!” będą tworzyć ludzie, którzy znaleźli w sobie odwagę, by móc mówić o tym, czego doświadczyli oraz
nasi prelegenci, których zadaniem będzie pomóc Wam przebrnąć przez niezwykle trudny proces, jakim jest oswajanie się
z chorobą i budowaniem na nowo poczucia własnej wartości.
Nie jesteś sam! Chcesz wiedzieć więcej – zadzwoń: tel.
608 064 244.
~ Maja Stępień
Fundacja Nigdy nie jest za późno

Konkurs
fotograficzny

Z

apraszamy placówki Powiatu Poznańskiego, które na
co dzień prowadzą terapię zajęciową dla osób z niepełnosprawnościami (WTZ, ŚDS), do udziału w Konkursie Fotograficznym.
Jeżeli w trakcie wspólnych wyjść, wycieczek z uczestnikami, widzieliście ciekawe budynki czy niezwykłe elementy architektury w Powiecie Poznańskim, to serdecznie zachęcamy
do sfotografowania ich i jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym Konkursie pod tytułem „Architektura
Powiatu Poznańskiego w ujęciach osób z niepełnosprawnościami”. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 27 września
2019 r.
Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdą Państwo
na stronach www.roktar.pl, www.powiat.poznan.pl oraz pod nr
tel. 500 420 323 lub roktar@roktar.pl.
Organizatorem Konkursu, który jest współfinansowany z budżetu powiatu poznańskiego, jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR.
~ Elżbieta Kram
Stowarzyszenie ROKTAR

Fundacja

zaprasza osoby w różnym wieku
z Gminy Tarnowo Podgórne
do udziału w BEZPŁATNYCH
spotkaniach warsztatowych
w projekcie

Nie jesteś sam!

Wielospecjalistyczne wsparcie dla osób
dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin
Chcemy stworzyć grupę i przestrzeń, w której będzie można
porozmawiać i podzielić się swoją onko historią.
Dowiedzieć się gdzie szukać pomocy oraz jak mądrze wspierać
i motywować siebie oraz najbliższych.
Jak wspólnie przejść trudny okres choroby i uzdrawiania.
Jak poradzić sobie ze stratą i zaakceptować zmieniające się ciało.
Zapewniamy wsparcie m.in.:
onkopsychologa, dietetyka, ﬁzjoterapeuty oraz fryzjera.
Sesje grupowe w kameralnym gronie w salach konferencyjnych
w hotelu Glamour w Przeźmierowie lub w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym
oraz w razie potrzeby indywidualne w domach uczestników projektu.

Ruszamy już
21 marca

Chcesz wiedzieć więcej dzwoń:

608 064 244 Maja Stępień

Liczba miejsc ograniczona!

Zgłoś się już dziś!

pisz:
fundacja@nigdyniejestzapozno.org
zerknij:
www.nigdyniejestzapozno.org

Projekt współfinansowany ze środków Gminy TP.

Serdecznie zapraszamy
placówki powiatu poznaoskiego, które na co dzieo prowadzą
terapię zajęciową dla osób z niepełnosprawnościami,
do udziału w

KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

„Architektura powiatu poznaoskiego
w ujęciach osób z niepełnosprawnościami”

Informacje szczegółowe:
www.roktar.pl
www.powiat.poznan.pl
tel. 500420323

Projekt współfinansowany przez:

Patronat medialny:
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Na aktywne życie zawsze jest czas!
Podobnie jak jesień może być najpiękniejszą porą roku, tak i starość może być najlepszym okresem życia
						
					
Antoni Kępiński

O

d początku roku Fundacja „Oczy Szeroko Otwarte”
rozpoczęła cykl spotkań dla osób starszych, które wycofały się z aktywnego życia z przyczyn rodzinnych,
zdrowotnych czy osobowościowych. Małymi krokami, stopniowo chcemy przywrócić ich wiarę w siebie i własne możliwości. Miejscem spotkań jest Centrum Kultury w Przeźmierowo.
Odbyły się już dwa spotkania. W styczniu przy kawie i ciastkach przedstawiciele Fundacji przedstawiły program działa-

II Przeźmierowskie
Wietrzenie Szaf

F

undacja „Oczy Szeroko Otwarte” zainaugurowała swoją działalność w 2018 roku imprezą I Przeźmierowskie
Wietrzenie Szaf, podczas której zbieraliśmy czekolady
dla polskich dzieci z Kamienia Podolskiego. Słodycz przekazaliśmy w grudniu.
Na II edycję tego wydarzenia za 30 marca w godz. 10.00 –
14.00 w hali OSIR przy ul. Kościelnej 46 w Przeźmierowie.
Warunkiem uczestnictwa dla sprzedających jest ofiarowanie
na cele naszej Fundacji 5 sztuk dobrej czekolady z długą datą
ważności.
Zaproszenie kierujemy w stronę osób, które chcą przewietrzyć swoje szafy podczas wiosennych porządków. Warto przejrzeć swoją garderobę bez sentymentów i wprowadzić
zmiany w sezonie wiosenno-letnim 2019.
Zapisy pod nr telefonu: Dorota 509 710 525
Organizatorzy zapewniają: stół, kawałek podłogi, relaksującą muzykę, napoje oraz dobry humor.
Miło nam będzie gościć Państwa na naszej imprezie.
~ Zarząd Fundacji
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nia, każda z Pań opowiedziała krótko o sobie i swoich zainteresowaniach. Śpiewaliśmy kolędy wspomagani przez
członków Chóru „Antonis”. Byliśmy miło zaskoczeni otwartością uczestników i ciepłym przyjęciem naszej inicjatywy.
W lutym spotkaliśmy się w Tłusty Czwartek. Nie zabrakło pączków, chrustów i innych wypieków. Nadmiar zjedzonych kalorii można było zgubić podczas ćwiczeń ruchowych,
które zaprezentowała Anna Kotlarczyk. Uczestniczki mogły
zapoznać się z zestawem ćwiczeń, które można wykonywać
w domu leżąc w łóżku czy siedząc na krześle.
W marcu rozpoczęliśmy realizację programu kulturalnego.
5 marca uczestniczyliśmy w Wielkim Koncercie Karnawałowym, 8 marca w Koncercie Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Gminy Tarnowo Podgórne z okazji Dnia Kobiet, a 16 marca
będziemy podziwiać „Modraki”.
Już teraz widzimy, że projekt jest odpowiedzią na społeczne potrzeby. Wokół nas jest jeszcze dużo osób starszych, które
potrzebują naszej i waszej pomocy. Zapraszamy na nasze spotkana. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr telefonu 502 523 736
Czekamy na Was!
~ Zarząd i wolontariusze Fundacji
Projekty współfinansowane przez Gimę Tarnowo Podgórne.

~ stowarzyszenia

A co w naszym UTW?

S

tudenckie życie toczy się swoim normalnym trybem.
Dwa razy w miesiącu mamy możliwość wysłuchania
ciekawych wykładów – nadal liczymy na lepszą frekwencję i zapraszamy również chętnych spoza naszego stowarzyszenia.
Zainteresowanych poniższą tematyką zapraszamy na środowe wykłady, które odbywają się w LO w Tarnowie Podgórnym.
• 20 marca – dr Katarzyna Szafer: Bujne życie Kazimierza Wielkiego.
• 3 kwietnia – dr Kazimierz Marchlewski: Dzieje Tarnowa Podgórnego.

Zgodnie z harmonogramem odbywają się zajęcia w sekcjach
wybranych przez słuchaczy. Dużym zainteresowaniem cieszą
się czwartkowe spotkania w siedzibie tarnowskiego Klubu Seniora.
Wielką dawkę wzruszeń dostarczyły nam wspomnienia naszego kolegi Zbyszka Piłasiewicza opatrzone tytułem „Moje
spotkania z papieżem”. Spotkania te zaczęły się w czasach
studenckich, jeszcze z księdzem Karolem Wojtyłą. Cóż za
zaszczyt móc (na Jego prośbę) zwracać się „Wujku” do dzisiejszego świętego. Słuchając wspomnień Zbyszka, oglądając
zdjęcia i prywatną korespondencję, troszeczkę zazdrościliśmy
mu możliwości rozmów, wspólnych śpiewów, narciarskich
zjazdów i możliwości bycia razem ze św. Janem Pawłem II.
Odpowiadając na zaproszenie Dyrekcji przedszkola „Pod
Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym, przedstawicielki
Zarządu wzięły udział w przedstawieniu z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Dwie grupy pięcioletnich artystów zaprezentowały
ciekawy program, który jednocześnie wzruszył i zainspirował
do aktywnego uczestnictwa. Jestem przekonana, że nasze odwiedziny będą pierwszym krokiem do współpracy z tą placówką.
16 lutego ponadczterdziestoosobowa grupa członków sekcji turystycznej miała ogromną przyjemność gościć w Centrum Edukacji Regionalnej
i Przyrodniczej w Mniszkach k. Międzychodu.
W budynkach folwarcznych ośrodka zobaczyliśmy warsztaty pokazowe ginących zawodów: kowalski, bednarski, szewski, garncarski, wikliniarski
itp. W interesujący sposób zaprezentowano nam wystawę przyrodniczą „Diorama Doliny Kamionki”. Piękna pogoda
była niezwykłym dopełnieniem udanego wyjazdu.

Informujemy, że powstała grupa tenisa stołowego. Zajęcia
pod okiem profesjonalnego trenera odbywają się w poniedziałki, w godz. 18.00 – 20.00, w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie. Uwierzcie w swoje siły. Dacie radę!
26 lutego w świetlicy w Baranowie odbył się pierwszy mityng brydżowy par. Zawody sędziował okręgowy mistrz brydża sportowego Michał Zimpel. Zwyciężyła para w składzie
Anna Małuszyńska i Włodzimierz Dąbek, uczestnicy czwartkowych spotkań brydżowych organizowanych przez naszego
kolegę Stanisława Kurlita. Chcesz się nauczyć, doskonalić posiadane umiejętności brydżowe, dołącz do grupy.
Uwaga! Tego nie możesz przegapić. Nasza koleżanka Wanda Wójtowicz zaprasza na topienie marzanny i szukanie wiosny. Spotykamy się w parku przy Pałacu Jankowice
w piątek, 22 marca o godzinie 10.00. Wiosenne elementy garderoby mile widziane. Do zobaczenia!
Życzymy zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach, radości z pozyskiwania wiedzy i pięknej
wiosennej pogody, zwłaszcza na czas ogrodowych
porządków. Polecamy spacery z kijkami i wszelkie
zajęcia ruchowe. Kto się rusza, nie rdzewieje. Wiem
z własnego doświadczenia, że dzień bez gimnastyki to
dzień stracony.
~ Maria Zgoła
Projekty współfinansowane przez Gimę Tarnowo Podgórne.

Studentki i studenci UTW grają w tenisa. Zajęcia prowadzą
Ryszard Janowicz i Wojciech Błaszak
~ na
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Karnawał za nami, wiosna przed nami

T

rzeci miesiąc tego roku Seniorzy z Koła Seniorów
w Przeźmierowie rozpoczęli ostatnią zabawą karnawałową w CK Przeźmierowo. Była to trzecia wspaniała
impreza tegorocznego karnawału. Tradycyjne jak co roku był
też bal kostiumowy!
Pomysłów na różne przepiękne, kolorowe, pomysłowe i z gustem prezentowanych strojów nie zabrakło. Cała plejada przebierańców została uwieczniona na fotce, a najciekawsze przebranie nagrodzone. Zwycięską parą była koleżanka Barbara
i kolega Aleksander w uszytym własnoręcznie kostiumie Markizy i Muszkietera. Wszyscy uczestnicy balu byli zwycięzcami,
a zabawa była przednia. Oj, działo się działo na balu, humoru
i śmiechu nie brakowało. Usatysfakcjonowani uczestnicy zabaw

czekają na następne wspólne imprezy taneczne, a za pośrednictwem „Sąsiadki-Czytaj” składają serdeczne podziękowania Jolancie Tepper za udostępnienie sali w CK i naszej koleżance
Barbarze Wojciechowskiej za trud w organizacji, a także licznej, chętnej grupie osób przygotowujących salę do i po zabawie.
Zapraszamy na naszą stronę www.seniorzy.pe.hu, gdzie
można zobaczyć zdjęcia wykonane w większości przez naszą
senioralną fotografkę Danusię.
Karnawał za nami, wiosna przed nami. Nie będzie czasu się
nudzić, bo plan wycieczek i imprez zaproponowanych przez
Zarząd Koła został jednogłośnie zatwierdzony. Naprawdę jest
imponujący! Trzymamy kciuki za pomyślną realizację zamierzonych planów.
~ Grażyna – Kronikarz Koła

Tarson zagrał w zielone!

II

Bal Karnawałowy Stowarzyszenia TARSON pozostawił wiele radosnych wspomnień!
Tym razem, bawiliśmy się pod hasłem „Gramy
w zielone”. Staropolska zabawa (opisana już przez Jana Kochanowskiego) nawiązuje do zbliżającej się wiosny, kiedy to
zakochani pytają siebie: – Grasz w zielone? – Gram. – Masz
zielone? – Mam! – Pokaż zielone! Jest to zabawa ułatwiająca
poznanie się. Podobnie u nas, wprawdzie nie pokazywaliśmy
„żywego zielonego”, ale zielone stroje. Połączył nas zielony,
wiosenny kolor, chęć coraz lepszego poznania się poprzez
zabawę i tęsknota za wiosną. Niektórzy uczestnicy balu wy-
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stąpili w zielonych dodatkach, ale były też pomysłowe kreacje, zielone od stóp do głów. Do zabawy przygrywał zespół
muzyczny Mini-Max Mariana Sobkowiaka. Było rozdanych
110 kotylionów, w formie „memory”, które każdy z uczestników przypinał na piersi, by później znaleźć parę i zatańczyć
w kotylionowym „cukierkowym” walcu. Był polonez w układzie dziewięciu figur, konkurs z czekoladowymi nagrodami na
zielony strój, zabawa w „zastygłe pomniki” oraz taniec z „portkami na zmianę”. Bufet serwował żurek z kiełbasą i jajkiem,
frytki, kolorowe kanapki, chleb ze smalcem i kiszonymi ogórkami, owoce oraz słodkie wypieki.
Cieszyliśmy się z licznego udziału naszych podopiecznych
wspólnie z rodzeństwem, rodzicami i znajomymi. Zaszczycili nas swoją obecnością i wspólną zabawą przedstawiciele
władzy gminy z I Zastępcą Wójta Ewą Noszczyńską-Szkurat,
Przewodniczącą Rady Gminy Krystyną Sembą, Przewodniczącą Komisji Społecznej Marzeną Gryską oraz radnymi: Zuzanną Szulc, Zbigniewem Wróblem z małżonką i Sławomirem
Knapskim. Oczywiście, jak zawsze, był tort firmy Glutenex
z okazjonalnym słodkim napisem: II Bal Karnawałowy TARSON 23.02.2019.
Dziękujemy członkom Stowarzyszenia, ich rodzinom i gościom za udział we wspólnej zabawie. Bal został zorganizowany siłami Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych TARSON.
~ Kazimierz Szulc

~ stowarzyszenia
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Wiadomości brackie

lutego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie
Podgórnym. Zebranie zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz udzieliło absolutorium zarządowi.
Przyjęto plan pracy na 2019 rok. Podczas zebrania nowi członkowie naszego bractwa złożyli uroczyste ślubowanie w myśl
roty przysięgi „Ślubuję wiernie służyć Państwu Polskiemu
w każdej potrzebie, przestrzegać przepisów statutowych i regulaminowych bractwa, dążyć wszystkimi siłami do najlepszego
rozwoju, a w czasie służby w bractwie przełożonym oddawać
winny szacunek i posłuszeństwo”. Nowymi członkami bractwa
zostali: siostra Anna Szyjakowska, bracia Piotr Owczarz, Radosław Królicki oraz Janusz Szelągowski. Gratulujemy i życzymy wielu chwil satysfakcji w brackiej rodzinie. Równocześnie na staż kandydacki przyjęto Natalię Cichy, Wiesława
Cichy, Stanisława Kołodziejczaka i Bogdana Budę. Bractwo
w Tarnowie Podgórnym zrzesza obecnie 44 członków.
Informujemy, że strzelnica jest czynna w każdy wtorek
i czwartek w godz. 16.00-20.00. Serdecznie zapraszam
wszystkich chętnych do spędzenia czasu wolnego na naszej
strzelnicy.
Z brackim pozdrowieniem
~ Stanisław Bączyk, prezes

Terminarz imprez
KBS Tarnowo Podgórne na rok 2019 r.
3 maja
25 maja

– strzelanie trzeciomajowe
– strzelanie o tytuł Króla Zielonoświątkowego
KBS Tarnowo Podg.
16 czerwca – strzelanie o tytuł Króla Zielonoświątkowego
Okręgu Szamotulskiego
1 września – strzelanie o tytuł Króla Żniwnego KBS Tarnowo Podg.
11 listopada – XIV Powszechne Obywatelskie Strzelanie
Niepodległościowe.
16 listopada – strzelanie o Przechodni Puchar Prezesa ZKBS
RP
28 grudnia – strzelanie upamiętniające Powstanie Wielkopolskie
Projekty współfinansowane przez Gimę Tarnowo Podgórne.

Basen dla niepełnosprawnych dzieci

O

d 1 kwietnia Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON rozpoczyna zajęcia na
basenie przeznaczone dla niepełnosprawnych dzieci
od 2 roku życia – jako oswajanie z wodą. Odbywać się będą
w poniedziałki w godzinach dopołudniowych (konkretną godzinę podamy po uzgodnieniach z instruktorem), w basenie
Lusowski Zdrój w Lusowie, ul. Wierzbowa 2.
Konieczny jest czynny współudział rodzica, który wchodzi
do wody razem ze swoim dzieckiem. Zajęcia poprowadzi instruktor. Będą trwały 45 minut.

Basen Lusowski Zdrój zapewnia kameralne warunki zajęć,
tego dnia woda będzie o kilka stopni bardziej dogrzana.
Dla uczestników zajęcia są bezpłatne. Koszty pokrywa
w całości Stowarzyszenie TARSON.
Właśnie kompletujemy zespół chętnych: rodzica i dziecko.
Przewidujemy, że na jednych zajęciach będzie komplet do pięciu par: matka/ojciec + dziecko.
Bliższe informacje pod telefonem: 665 28 28 28. Można też
pytać mailowo: kazimierz.szulc@tarson.pl
~ Kazimierz Szulc
marzec 2019 | sąsiadka~czytaj |

23

~ muzeum

Powstańczy suplement

L

ista Powstańców Wielkopolskich oraz żołnierzy Wojsk Wielkopolskich związanych z Gminą Tarnowo Podgórne się rozrasta. Nie ustajemy w naszych poszukiwaniach, których efektem jest pierwszy suplement do listy publikowanej na łamach
gazety “Sąsiadka-Czytaj” w listopadzie i grudniu ubiegłego roku. Kolejne nazwiska i kolejne historie ludzi, którzy sto lat
temu walczyli w Powstaniu Wielkopolskim, to również zasługa informacji, które spływają od rodzin. Z tego cieszymy się najbardziej. Ten pozytywny odzew mobilizuje nas do dalszych działań. Okazuje się bowiem, że pamięć o przodkach – bohaterach
zwycięskiego zrywu – jest żywa i warto o niej rozmawiać.
Kolejne sylwetki powstańców i żołnierzy regularnie publikujemy na naszej stronie na Facebook’u.
dr Michał Krzyżaniak
Dyrektor Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie
l.p. Nazwisko Imię

Data ur.

Miejsce ur.

Miejsce zam.

258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

1894
1900
10.04.1897
6.02.1872
27.03.1876
18.03.1900
2.02.1891
03.10.1903
19.05.1895
15.10.1880
8.06.1898
11.01.1900
17.02.1873
19.041895
25.09.1857
6.10.1898
17.05.1895
13.02.1891
25.11.1888
10.03.1896
7.05.1897
2.10.1898
30.05.1898
23.09.1898
19.05.1894
18.09.1896
3.09.1899
7.12.1885
11.06.1884
10.09.1896
28.07.1878
13.09.1894
25.05.1884
9.09.1892

Więckowice

Batorowo
Baranowo
Maniewo
Poznań

Fabiś Antoni
Pielucha Kazimierz
Matuszak Antoni
Woźniak Walenty
Stefaniak Wojciech
Woźny Leon
Guderczyk Franciszek
Dreczkowski Edward
Kosicki Antoni
Kruk Jan
Walkowiak Władysław
Horemski Antoni
Nowak Aleksander
Szymański Wojciech
Szczepański Franciszek
Kroll Jan
Kudlaszyk Jan
Kudlaszyk Józef
Dziubański Bolesław
Jaźwiecki Józef
Smoliński Bohdan
Janyga Andrzej
Kąkolewski Piotr
Ludwiczak Piotr
Nowaczyk Jan
Nowakowski Michał
Schiffmann Franciszek
Czajka Jan
Hoffmann Władysław
Kaczmarek Maksymilian
Waszkiewicz Wawrzyn
Kowalski Michał
Wieloch Stanisław
Jaźwik Michał

Rumianek
Tarnowo Podgórne
Swadzim
Lusówko
Ceradz Kościelny
Woźniki
Ceradz Kościelny
Ceradz Kościelny
Jankowice
Jankowice
Jankowice
Kokoszczyn
Lusówko
Lusówko
Lusówko
Sady
Sady
Sady
Sierosław
Sierosław
Sierosław
Sierosław
Swadzim
Swadzim
Tarnowo Podgórne
Tarnowo Podgórne
Tarnowo Podgórne
Tarnowo Podgórne
Wysogotowo
Wysogotowo
Edmundowo

Rodzice

Rumianek
Poznań
Grzebienisko

Antoni Marianna
Wawrzyn Maria

Niemierzewo

Tomasz Jadwiga
Wawrzyniec
Wiktoria

Data śm.

Pochówek

1937
1954

Skórzewo

1982

Ceradz Kościelny

01.12.1966
11.09.1996 Grodzisk Wielkoplski

Andrzej Franciszka
Andrzej Franciszka
Piotr Stanisława
Paweł Maria

06.06.1977 Poznań Junikowo

06.08.1971 Poznań Junikowo
Franciszek Julianna
Zbąszyń

Stanisław Maria
Jan Marianna
Maciej Katarzyna
Tomasz Cecylia
Wawrzyn Katarzyna

19.07.1931 Wieleń
04.11.1927 Zbąszyń
18.11.1967
11.05.1975 Brodziszewo

Antoni
Stanisław Rozalia

Bezpłatna sterylizacja

K

ontynuujemy akcję bezpłatnej sterylizacji psów i kotów, należących do mieszkańców naszej Gminy. W
pierwszej kolejności sterylizacji zostaną poddane te,
które zostały znalezione i przegarnięte.

Właściciele zwierząt muszą posiadać Kartę Mieszkańca.
Warunkiem wykonania sterylizacji psów jest ich zaczipowanie (wykonywane również bezpłatne) – można je zrobić podczas sterylizacji.

Informacji na temat akcji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Andrzej Korpik z Wydziału Infrastruktury Kubaturowej i
Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne
(ul. Poznańska 94, bud. C, pok. 5) tel. 61 8959 226.

Koszty akcji sterylizacji w całości zostaną pokryte z budżetu
Gminy Tarnowo Podgórne.
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Towarzystwo Pamięci
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Z działalności Towarzystwa

D

elegacja Towarzystwa z pocztem sztandarowym
wzięła udział 11 stycznia w uroczystości odsłonięcia pomnika Powstańca Wielkopolskiego w Mogilnie. Upamiętnia on mieszkańców ziemi mogileńskiej walczących w Powstaniu Wielkopolskim, zarówno tych znanych, jak
i anonimowych, którzy wnieśli swój wkład w zwycięskie powstanie. Towarzystwo reprezentowali Grzegorz Misiak, Marian Weber, Zofia Smolarz i Sławomir Grajek.
21 lutego przedstawiciele Towarzystwa wzięli udział w corocznym spotkaniu w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Spotkanie miało na celu ustalenie
planu współpracy Jednostki z organizacjami pozarządowymi
oraz zostały przedstawione zmiany w ceremoniale wojskowym na uroczystościach z udziałem Wojska.

wowych z terenu województwa wielkopolskiego i lubuskiego
jako formę promocji postaci Generała. Ustalono również, że
Towarzystwo podejmie starania o przekazanie do lusowskiego
muzeum Orderu Orła Białego lub jego repliki. Uważamy, że
powinien on znajdować się miejscu spoczynku i kultywowania jego pamięci. Podejmiemy również starania odnalezienia
potomków Generała ze strony jego syna Gedymina. W tym
roku Towarzystwo obchodzi 25-lecie swojej działalności.

23 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa,
które udzieliło Zarządowi absolutorium i zaakceptowało program działalności na 2019 rok. Między innymi planowane są
uroczystości związane z upamiętnieniem śmierci córek Generała – Janiny i Agnieszki: Uroczystości Katyńskie i wyjazd do
Palmir, obchody rocznicy śmierci i urodzin Generała J. Dowbora Muśnickiego oraz 101. rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. Uczestnicy walnego zgromadzenia zwrócili uwagę na konieczność szerokiej promocji postaci Generała
na terenie Gminy, Poznania, województwa i Polski. Obchody
100. rocznicy odzyskania Niepodległości i Powstania Wielkopolskiego, prezentowane przy tej okazji wystawy, okolicznościowe publikacje pokazały, że postać Generała jest mało znana. Członkowie zaakceptowali rozpisanie konkursu na logo
Towarzystwa dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodsta-

1 marca Anna Grajek w Sali Muzeum w Lusowie odebrała z rąk Beaty Matczak, Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego Certyfikat potwierdzający nadanie
imienia Generała Józefa Dowbora Muśnickiego czerwonym
tulipanom. Chrzest tulipanów odbył się w maju 2018 r.
1 marca jak co roku członkowie Towarzystwa wzięli udział
w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu na zaproszenie Wojewody Wielkopolski Zbigniewa Hoffmana. Delegacja z pocztem sztandarowym uczestniczyła
w okolicznościowej mszy oraz złożyła kwiaty pod Pomnikiem
Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Cześć ich
pamięci!
Przypominamy że Towarzystwo jest organizacją pożytku
publicznego. Bardzo liczymy na Wasze wsparcie w postaci
1%. Nasz numer KRS to 0000075411. Można również wspomóc nas wpłatą na konto bankowe 76 1020 4027 0000 1302
0036 1501.
~ Violetta Ciesielska
Projekty współfinansowane przez Gimę Tarnowo Podgórne.

Ostrzegamy przedsiębiorców

R

esort finansów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail informującymi o „zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej”, których odbiorca proszony jest o przygotowanie dokumentów wymienionych rzekomo w pliku dołączonym do
wiadomości.
Otwieranie załącznika do wiadomości lub wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazanie danych podatnika nieuprawnionym osobom.
Urzędy skarbowe nie są autorami takich wiadomości i co do zasady nie informują drogą mailową o wszczęciu kontroli. MF
prosi o zwrócenie uwagi, że korespondencja mailowa kierowana przez urzędy skarbowe wysyłana jest wyłącznie z adresów
o domenie „gov.pl”.
~ ARz
marzec 2019 | sąsiadka~czytaj |
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Pracownia Wyobraźni – co u nas słychać?

W

Pracowni Wyobraźni wiele
się dzieje – chcemy się tym
z Państwem podzielić i zaprosić do udziału w naszych przedsięwzięciach. Wszystkie nasze projekty są
współfinansowane ze środków Gminy
Tarnowo Podgórne.
Klub Rodzinny „Przytulacje Wyobraźni” w Rumianku
Zapraszamy do naszego Klubu Rodzinnego „Przytulacje Wyobraźni”,
który działać będzie we wtorki i w środy w godzinach popołudniowych (od
16.00) w świetlicy wiejskiej w Rumianku. Zapraszamy do udziału rodziców
z dziećmi do lat 10.
Jakie atrakcje będą na Państwa czekać
w naszym Klubie? Warsztaty i pomoc
konsultacyjna pedagoga, psychologa,
prawnika; warsztaty NVC (Porozumienie bez Przemocy) – rozwój empatii
i wychowanie „bez nagród i kar”; diagnoza poziomu rozwoju oraz wczesne
wspomaganie rozwoju małego dziecka;
warsztaty – podejście wychowawcze Jespera Juula; warsztaty „zero waste” czyli rozwijamy kreatywność i wrażliwość
dzieci będąc jednocześnie „eko”. To tylko część naszych planów, bo mamy naprawdę dużo pomysłów! Będziemy też
malować, rzeźbić, tańczyć, wymyślać
kreatywne rozwiązania, a także będziemy podejmować inne działania w zależności od potrzeb Waszych – Rodziców
i Dzieci z naszej Gminy. Przede wszystkim jednak będziemy miło wspólnie
spędzać czas, wymienimy się doświadczeniami, zarówno my, Rodzice, jak
i nasze Dzieci będziemy mogli poznać
się nawzajem – a może nawet powstaną
nowe przyjaźnie! Zapraszamy! Ruszamy z końcem marca!
Jeżeli mają Państwo pomysł czy potrzebę, która wiązałaby się z działalnością naszego Klubu – dajcie nam znać!
Spotkamy się, porozmawiamy i może
wspólnie zorganizujemy jakieś ciekawe
przedsięwzięcie!
Rozwój na obcasach
Od kwietnia wracamy z naszym projektem „Rozwój na obcasach”, który
cieszył się dużym zainteresowaniem
w zeszłym roku. Na warsztatach dla kobiet z terenu Gminy Tarnowo Podgórne
dowiesz się jak rozwijać w sobie uważ-
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ność, jak ustalać hierarchię priorytetów
życiowych, jak dążyć do samorozwoju i stawiać sobie realistyczne cele, by
krok po kroku budować swój sukces, jak
świadome budować swoją przyszłość,
nie tylko zawodową, godząc różne role,
jak budować poczucie własnej wartości,
a także poczucie sprawstwa, jak lepiej
zarządzać swoim czasem.
A także – co jest bardzo ważne – nasze spotkania to także płaszczyzna do
nawiązania ciekawych znajomości z innymi aktywnymi kobietami i wzajemnych inspiracji.
Jedna z naszych uczestniczek pisała
tak o zeszłorocznych warsztatach: – Bardzo miło wspominam warsztaty. Dziewczyny zawsze słuchały naszych potrzeb
i przygotowywały zajęcia w taki sposób,
aby przyniosły nam jak najwięcej korzyści. Dzięki nim zmieniłam swój sposób
myślenia i postrzegania świata. Nauczyłam się szukać pozytywów w codziennym życiu. Te spotkania to był przede
wszystkim świetnie spędzony czas, poznałam wspaniałych ludzi, z którymi nadal utrzymujemy kontakt i motywujemy
się do dalszego działania. Polecam takie
doświadczenie każdemu, niezależnie od
wieku czy etapu życia!

Rumiankowe spotkania – „Naturalnie w Rumianku!”
To projekt, którego celem jest wspólne działanie i integracja międzypokoleniowa mieszkańców Rumianka – seniorów i młodzieży. Działania projektowe
będą związane z nazwą miejscowości
Rumianek i dotyczyć będą warsztatów
zielarskich oraz dotyczących medycyny i kosmetyków naturalnych. Kontynuowane będą działania z roku poprzedniego dotyczące integracji ale także
działania związane z promocją zdrowego i zgodnego z naturą stylu życia.
Kontakt
Zapisy do Klubu Rodzinnego i projektu „Rozwój na Obcasach” przyjmujemy drogą mailową: biuro@wyobraznia.org.pl lub telefoniczną: 609615234
(po 16.00). Zapraszamy do polubienia
naszej strony na portalu facebook: Pracownia Wyobraźni, gdzie na bieżąco będziemy podawać informacje o nadchodzących wydarzeniach.
Zapraszamy serdecznie!
~ Olimpia Piłat-Pawlak

~ porady
Psychologia na co dzień

Jak myślimy, tak żyjemy
Dwaj mnisi prowadzili przez lata spór o dopuszczalność jednoczesnej modlitwy i palenia papierosów. Ponieważ nie mogli
dojść do porozumienia postanowili, w tajemnicy jeden przed
drugim, napisać do papieża w nadziei, że rozstrzygnie on spór
w sposób ostateczny. Papież odpisał jednemu z nich, że jest to
jak najbardziej możliwe, a drugiemu, że jest to niedopuszczalne. Dlaczego?

C

hodzi o tak zwane ukryte technologie, jest nią, między
innymi, sposób formułowania pytania. Mnich pierwszy zapytał czy paląc papierosa może się równocześnie modlić. I otrzymał odpowiedź, że w każdej chwili naszego życia możemy, a nawet powinniśmy rozmawiać z Bogiem.
Modlić się. Drugi zapytał o to, czy w czasie modlitwy może
palić papierosy. Odpowiedź była przecząca: nic nie powinno
zakłócać rozmowy z Bogiem. Spór pozostał nierozstrzygnięty.
Anegdota, opisana przez amerykańskiego kulturoznawcę N.
Postmana pokazuje w jak diametralny sposób słowa, ich dobór, szyk potrafią zmienić obraz rzeczywistości. I co za tym
idzie wpłynąć na sposób postępowania, styl życia. Mnich
pierwszy wyzbył się z pewnością skrupułów. Podczas gdy
mnich drugi utwierdził się w nich. Wystarczyło tylko inaczej
sformułować pytanie.
Słowa mają ogromną moc. Znamy to wszyscy z własnego
życia. W krańcowo różny sposób reagujemy na powiedzenie:
„kocham cię” i „nienawidzę cię”. Zmienia się nasze nastawienie, zachowanie, emocje wobec autorów tych słów.
Sprawcza moc słowa wypływa z faktu, że myślimy za pomocą słów. Czyli jak myślimy, tak żyjemy. A mimo to obchodzimy się ze słowami w sposób niefrasobliwy, nieprzemyślany, a nawet skrajnie nieodpowiedzialny. Widzimy to wyraźnie
w życiu publicznych, w mediach społecznościowych. Skutki
braku odpowiedzialności potrafią przybierać dramatyczne formy. Szczególnie w przypadku tak zwanej mowy nienawiści.
Wyrządzamy ogromne szkody poprzez niewłaściwe posługiwanie się słowem. W mowie i piśmie. Jest to widoczne gołym
okiem.
Mniej widoczne, ale też szkodliwe jest niewłaściwe myślenie o własnym działaniu. Żeby temu zapobiec, albo przynajmniej złagodzić skutki nierozważnego myślenia, psycholodzy
proponują kilka podstawowych sposobów konstruktywnego
myślenia o własnym działaniu:

• Orientacja na cel a nie na problem. Na przykład: „chcę
mieć dom”, zamiast: „nie mam domu”. W pierwszym przypadku określamy to, czego chcemy. Pociąga to skupienie się
na zasobach jakie posiadamy i wykorzystanie ich do osiągnięcia celu. Orientacja na problem określana jest często, jako
„rama winy”. Oznacza analizowania w drobnych szczegółach,
co jest złe, zadawania pytań typu: Dlaczego ja mam ten problem? Jak to mnie ogranicza? Czyja to wina? Ten rodzaj pytań
raczej pogarsza samopoczucie niż prowadzi do rozwiązania
problemu.

• Pytać raczej „jak”, niż „dlaczego”. Pytanie „jak mam
zdobyć dom” pomoże skupić się na tym co niezbędne do jego
zdobycia. Pytanie, „dlaczego mam mieć dom” może dostarczyć uzasadnień i usprawiedliwień do nierobienia czegokolwiek.
• Informacja zwrotna w przeciwieństwie do porażki.
Można założyć, że nie ma czegoś takiego jak porażka, są
tylko rezultaty. Te zaś mogą być wykorzystane, jako informacje zwrotne, pomocne korekty, okazja żeby się czegoś nauczyć, przeorientować swoje wysiłki. Informacja zwrotna ma
na widoku cel. Porażka to ostateczny koniec. Zamiast pławić
się w poczuciu klęski, że nie mamy domu w wieku 40. lat lepiej uznać, że jest to dobry moment na zmobilizowanie wysiłku dla jego zdobycia.
• Rozważanie raczej możliwości niż konieczności – lepsza jest koncentracja na tym, co można zrobić, jakie wybory są
dostępne, niż na ograniczenia. Często bariery są mniej groźne
niż się nam wydaje. Możliwość to wolność, a ta nas zawsze
bardziej pociąga. Konieczność to rodzaj przymusu, a ten wywołuje w nas opór.
• Lepsza jest ciekawość i fascynacja niż stawianie założeń – dzieci uczą się tak szybko, ponieważ zdolne są do autentycznej ciekawości. Chodzi szczególnie o założenia, które
stawiają tamy naszej kreatywności. Budując dom musimy się
trzymać założeń budowlanych. Ale nie musimy być niewolnikami założeń dotyczących jego wystroju. Nie powinny one
ograniczać naszej wyobraźni. Hamować twórczej spontaniczności.
• Wszyscy posiadamy, albo możemy stworzyć wewnętrzne
zasoby potrzebne do tego, aby osiągnąć nasze cele – większe efekty osiągamy, kiedy zaczynamy działać tak jakby to
było prawdą niż wtedy, gdy zaczynamy to kwestionować.
W psychologii mówimy o tak zwanych samospełniających
się przepowiedniach. Ich podstawą jest mechanizm podążania
energii za uwagą. Jeżeli skupimy uwagę na celu, łatwiej go
osiągniemy.
Praca naszego mózgu przypomina pracę komputera. Wszystko zależy od tego jaki program mu zainstalujemy. Ten program
to nasze myśli. Warto zadbać o to, żeby ułatwiały nam życie.

dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta
autorka książki „PRZEPIS na CZŁOWIEKA”
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~ wspomnienie

Odgłosy werbli i wydawania komend o północy,
czyli nieznana legenda z czasów Wiosny Ludów

W

poprzednim odcinku wspomnień, w których moje ukochane Przeźmierowo gra główną rolę, nawiązywałem do kwestii jego
sąsiedztwa z terenami wsi i lotniska Ławica.
Pomyślałem sobie, że po serii artykułów
dotyczących stricte naszej miejscowości
warto byłoby się pokusić o kilka słów na
temat związków Przeźmierowa z bezpośrednio przylegającymi do niego wsiami:
Baranowem, Wysogotowem, Krzyżownikami (dawniej wchodzącymi w skład Gminy Tarnowo Podgórne) czy Swadzimiem,
na terenie którego w ogóle powstało nasze
osiedle. Celowo nie wymieniam tu miasta Poznań, bo chodzi mi o związki dawne, sięgające czasów II Rzeczpospolitej,
a bezpośrednio graniczyć ze stolicą Wielkopolski zaczęliśmy dopiero na początku
lat 70-tych ubiegłego stulecia. Zanim jednak o rzeczonych związkach, to chciałbym
wrócić do zacytowanego już na wstępie artykułu o relacjach dawnego Przeźmierowa
z wsią Ławica. Wielokrotnie wspominany
już na tych łamach, niezwykle przeze mnie
ceniony pasjonat, badacz i kolekcjoner pamiątek związanych z Ławicą, Krzyżownikami i Smochowicami Wojciech Bukowski zwrócił mi uwagę na atrakcyjną, choć
upiornie brzmiącą legendę, która dotyczy
terenu dawnego styku Przeźmierowa z nieistniejącą już częścią Ławicy, a dokładnie
miejsca położonego dziś w obrębie giełdy
części zamiennych i Toru „Poznań”.
W 1893 r. w Poznaniu ukazała się książka
O. Knoopa pod tytułem „Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen” („Podania
i opowieści z Prowincji Poznańskiej”).
Na kartach tej książki znaleźć można pisany gotykiem tekst, który w dosłownym
tłumaczeniu brzmi : „tam gdzie droga do
Krzyżownik koło Poznania odgałęzia się
od starej ulicy Bukowskiej słyszy się w lesie w nocy o godz. 12 częste odgłosy werbli
i wydawanie komend. Niedaleko od tego
miejsca są pochowani żołnierze, którzy
w roku 1848 w Buku mieli być zamordowani przez powstańców”1. Chyba nie ma
nikogo wśród mieszkańców Przeźmierowa
kto po przeczytaniu tego fragmentu nie zacząłby się zastanawiać nad ustaleniem realiów tej legendy. O jakich wydarzeniach
może ona traktować? Zapewne chodzi tu
o walki w ramach tzw. Wiosny Ludów, jakie miały miejsce w latach 1848-49. Teren Wielkopolski (a dokładniej będące pod
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pruską jurysdykcją Wielkie Księstwo Poznańskie) ogarnął wtedy niepodległościowy czyn zbrojny. Wybuchło tzw. Powstanie Poznańskie pod dowództwem Ludwika
Mierosławskiego. Nadzieje na wyzwolenia
z pruskiego jarzma dawały Wielkopolanom
rewolucyjne, obalające stary porządek wydarzenia, jakie przetoczyły się wtedy przez
całą niemal Europę. Jeśli chodzi o wskazany i wymieniony w treści legendy Buk, to
rzeczywiście w okolicy tej miejscowości
toczyły się niezwykle krwawe walki, które
pochłonęły wiele ofiar śmiertelnych. Czy
powstańcy polscy rzeczywiście konwojowali jakichś pruskich jeńców z pola bitwy
pod Bukiem do dowództwa w Poznaniu?
Na przesłuchanie? Do lazaretu? Do karceru? Czy w trakcie tej drogi mogło dojść do
splotu tragicznych zdarzeń zakończonych
mordem, jakie w okropnościach wojny się
niestety zdarzają? A może owi pruscy żołnierze, których dusze ponoć tak hałaśliwie
pokutują, nie przetrzymali podróży i po
prostu zmarli w drodze w wyniku odniesionych ran, a przedstawieni zostali jako
ofiary mordu powstańców jedynie dla celów kształtowania antypolskich nastrojów
w prowincji poznańskiej? Tego już dziś nie
dojdziemy. Ciekawsze od powyższych dywagacji jest ustalenie przybliżonego miejsca pochówku wspomnianych pruskich
żołnierzy, co możliwe było po ustaleniu
marszruty tego ewentualnego konwoju.
Między ul. Bukowską a Szosą Berlińską,
przy której rozpościerały się Krzyżowniki, istniała tylko jedna jedyna droga, odpowiadająca cytowanemu wyżej opisowi
sformułowanemu przez niemieckiego pisarza. Droga owa prowadząca z Buku „odgałęziała” się wtedy w kierunku Krzyżownik w odległości kilkudziesięciu metrów
w kierunku miasta od obecnego umiejscowienia bramy stanowiącej zapasowy wjazd
na Tor „Poznań”. Wąski polny trakt przebiegał z tego miejsca po terenie dzisiejszego toru i skraju obecnego pasa startowego
trafiając wprost w ul. Wichrową, w miejscu
gdzie dziś zakręca ona pod kątem 90 stopni
(w okolicach pola golfowego). Z całą pewnością mogła po tej ścieżce poruszać się
posępna kawalkada bohaterów naszej legendy. Niezastąpiony Wojciech Bukowski
odnalazł i potwierdził taki właśnie przebieg
opisywanego połączenia na mapie z 1890
r. Wyznaczył też miejsce stanowiące pozostałość po skupisku wiekowych dębów,

które z pewnością pamiętają tamte czasy,
a wycięte zostały podczas budowy Toru
„Poznań”. Może wokół nich pochowano
doczesne szczątki uczestników tych tragicznych zdarzeń? Tak zwyczajowo postępowano wtedy i prawdopodobne to wielce.
Tym bardziej, że niemiecki autor opisujący te zdarzenia wspomina o lesie, a ten rosnący przy torze był i jest do dziś jedynym
odpowiadającym tej definicji. Niektórzy
starsi mieszkańcy Przeźmierowa pamiętają jeszcze ewangelicki cmentarz położony
w Krzyżownikach, w okolicy ul. Wichrowej. Nie został po nim dzisiaj najdrobniejszy nawet ślad. Miejsce, w którym przez
lata chowano krzyżowniczan wyznających
wiarę Lutra, nie jest obecnie w żaden sposób upamiętnione. Nie ma ku temu specjalnych warunków, bo cmentarz zlokalizowany był na terenie, gdzie współcześnie
stykają się ogródki działkowe, lotnisko
i jakieś magazyny. Czytając przed kilku
laty o legendzie, będącej przedmiotem tej
opowieści, byłem przekonany o tym, że
to na tym właśnie cmentarzu pochowani
są owi nieszczęśni wojacy. Przeświadczony o tej lokalizacji nie dostrzegłem wtedy
żadnego związku tej legendy z Przeźmierowem. Wojciech Bukowski wyprowadził
mnie jednak z błędu. Według jego interpretacji, cmentarz, o którym powyżej, powstał
później, a bohaterowie tej makabrycznej
legendy spoczywają jednak właśnie pod
dębami tuż przy granicy z Przeźmierowem. Związek między oboma miejscami
pochówku najprawdopodobniej polega na
tym, że ów ewangelicki cmentarz celowo
zlokalizowano w rejonie nawiedzonym,
o złej, wynikającej właśnie z tej przerażającej legendy, sławie. Tak wtedy powszechnie postępowano.
Co do duchów, to może jednak warto by
sprawdzić czy o 12 w nocy słychać w okolicach giełdy odgłosy werbli, komend i głośne jęki umierających pruskich żołnierzy?
Z tego co mi wiadomo, to jedyny rodzaj
donośnego lamentu, jaki tam słyszano, to
ten gdy ktoś odnalazł na giełdzie z częściami swe skradzione i pocięte auto lub z kretesem przegrał wszystkie pieniądze w trzy
karty. Odgłosy wycia dają się też słyszeć ze
strony tych co wrażliwszych na koszmarny bałagan, jaki panuje w tym miejscu. Legenda. A jednak…? A może…?
~ Grzegorz Leonhard
1

Tłumaczenie Wojciech Bukowski

~ biblioteka

INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

P

rzegląd nowości wydawniczych, bestsellerów, książek,
które najszybciej znikały z półek księgarskich, które
najchętniej były wypożyczane, wzbudzały duże zainteresowanie, które ukazały się na rynku wydawniczym w 2018
roku i oczywiście, które można wypożyczać w naszych placówkach. Książki z różnych działów i różnych dziedzin, książki podróżnicze, reportaże przybliżające kraje te znane i mniej
znane, beletrystykę, książki popularnonaukowe odkrywające
ciekawe tematy, poruszające problemy współczesnego świata, wywiady i biografie osób znanych i popularnych, książki
autorów z pierwszych stron gazet i tych mniej znanych. Prezentacja książek dla wszystkich o szerokich i różnorodnych
zainteresowaniach.
Z działu REPORTAŻE, PUBLICYSTYKA – kraje, ludzie, obyczaje polecamy najciekawsze tytuły ubiegłego roku:
•	Piotr Milewski – „ISLANDIA albo najzimniejsze lato
od pięćdziesięciu lat”
•	Ilona Wiśniewska – „LUD. Z GRENLANDZKIEJ
WYSPY”
• Emilia Smechowska – „MY, SUPER IMIGRANCI”
• Niklas Orrenius – „STRZAŁY w KOPENHADZE”
•	Agnieszka Rybak, Anna Smółka – „KRESOWE MARZENIA II RP”
Z działu BIOGRAFIE – PAMIĘTNIKI ciekawe życiorysy, interesujące wywiady, różne losy:
•	Katarzyna Kaczorowska – „EMILIA KRAKOWSKA.
AKTORZYCA”
•	Jerzy Bralczyk, Lucyna Kirwil – „POKOCHAWSZY.
O miłości i języku”
•	Kamil Bałuk, Wacław Krupiński – „WODECKI. Tak
mi wyszło”
• Karol Bielecki - „WOJOWNIK”
•	Magdalena Grzebałkowska – „KOMEDA. Osobiste
życie jazzu”

Książki – BESTSELLERY rynku wydawniczego 2018
roku dostępne w BIBLIOTECE:
• Heather Morris – „TATUAŻYSTA z Auschwitz”
• Remigiusz Mróz – „NIEODNALEZIONA”
• Katarzyna Bonda – „CZERWONY PAJĄK”
• Katarzyna Nosowska – „A ja żem jej powiedziała…”
• Kuba Wojewódzki – „Nieautoryzowana biografia”
LITERATURA NAUKOWA I POPULARNONAUKOWA – szeroki wybór tematyczny:
•	Marcin Prokopowicz – „ŚWIAT NA ROZDROŻU”
• Nicholas Kardaras – „DZIECI EKRANU”
•	David Attenborough – „PRZYGODY MAŁEGO
PRZYRODNIKA”
•	Youval Noah Harari – „HOMO DEUS: KRÓTKA HISTORIA JUTRA”
•	Stephen Hawking – „KRÓTKIE ODPOWIEDZI na
wielkie PYTANIA”
W cyku ZWIEDZAMY ŚWIAT – ciekawe przewodniki,
książki podróżnicze, odkrywające intersujące kraje i ludzi:
•	Dariusz Lipiński – „PO KREGOSŁUPIE EUROPY.
Rowerem z Paryża do Santiago de Compostela”
•	Jarosław Kret – „INDIE. KRAJ, w którym od wieków
wszystko płynie własnym rytmem”
•	Marcin Jacoby – „KOREA POŁUDNIOWA: republika żywiołów”
•	Tomasz Owsiany – „POD CIEMNĄ SKÓRĄ FILIPIN”
Mariusz Sepioło – „HIMALAISTKI. OPOWIEŚĆ
O KOBIETACH, które pokonują każdą górę”
Książki to „nasze okno na świat” – ukazują nam problemy współczesnego świata, tematy, kraje, o których słyszymy sporadycznie lub wcale, problemy, które istnieją, a o których nie zawsze usłyszymy czy poznamy. Każda książka to
odkrycie tematu, postaci, zagadnienia, a więc warto szukać.
Oferta książkowa Biblioteki warta jest poznania.
~ I.B.
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~ pałac jankowice

AtmoSFERA POEZJI z Jackiem Poniedziałkiem

G

ościem kolejnej odsłony AtmoSFERY POEZJI w Pałacu Jankowice będzie aktor teatralny i filmowy, Jacek Poniedziałek.
W programie znajdą się teksty z lat 20.
i 30.. Piosenki z tego okresu wykona
Katarzyna Tapek, solistka Teatru Muzycznego w Poznaniu, a przy fortepianie akompaniować jej będzie Radosław
Mateja.
Jacek Poniedziałek jest absolwentem
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
im. Ludwika Solskiego w Krakowie.
Na początku swojej drogi artystycznej występował w krakowskim Teatrze
KTO. W latach 1990–1992 występował na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego, w latach 1992–1997 w Starym Teatrze w Krakowie, od 1997 roku
w teatrach warszawskich: Narodowym,
Studio i Rozmaitości. Od 2008 roku należy do zespołu Nowego Teatru w Warszawie. Na dużym ekranie zadebiutował
w 1999 roku rolą w filmie Moja Angelika (reż. Stanisław Kuźnik). Później wystąpił również w takich obrazach jak:

Przemiany (reż. Łukasz Barczyk), Trzeci (reż. Jan Hryniak), Boisko bezdomnych (reż. Kasia Adamik), Rewers (reż.
Borys Lankosz), Obce ciało i Eter (reż.
Krzysztof Zanussi) czy Serce miłości
(reż. Łukasz Ronduda). Widzowie mogli
go oglądać w takich serialach jak m.in.:
M jak miłość, Magda M., Na Wspólnej,
Artyści. Jacek Poniedziałek jest uczniem
Jana Peszka, Krystiana Lupy, Krzysztofa Globisza i Jerzego Stuhra.
Podczas spotkania warstwa muzyczna
przepełniona będzie najpiękniejszymi
melodiami okresu międzywojennego,
m.in.: Na pierwszy znak, Bei Mir Bist
Du Schön, Rebeka, Miłość Ci wszystko
wybaczy.
AtmoSFERA POEZJI odbywa się
we współpracy z Teatrem Muzycznym
w Poznaniu oraz poznańskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Opiekę merytoryczną
obejmuje prezes Oddziału, prof. UAM
dr hab. Wiesław Ratajczak z UAM
w Poznaniu.

Zapraszamy 31 marca 2019 o godz.
13.00 do Sali Koncertowej pałacu.
*darmowe wejściówki będą dostępne
od 18 marca 2019 w godzinach otwarcia pałacu. Regulamin dystrybucji wejściówek oraz szczegółowe informacje
dostępne są w biurze pałacu, na stronie:
www.palacjankowice.pl oraz pod numerem telefonu: 61 10 10 400.
~ Tomasz Łozowicki

AtmoSFERA POEZJI z Wojciechem Pszoniakiem

W

ojciech Pszoniak – wybitny aktor teatralny i filmowy – będzie gościem trzeciego spotkania AtmoSFERA POEZJI
w Pałacu Jankowice. W jego interpretacji usłyszymy poezję i opowiadania Tadeusza Różewicza.
Wojciech Pszoniak jest absolwentem
PWST w Krakowie. Występował na scenach Teatru Starego w Krakowie, Teatru
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Narodowego w Warszawie oraz Teatru
Powszechnego w Warszawie. Od 1978
roku występował we francuskich teatrach. W latach 1974-1980 był wykładowcą warszawskiej PWST. W latach 70tych występował w kabarecie Pod Egidą.
W latach 80-tych wyjechał do Francji,
gdzie kontynuował karierę aktorską.
W kolejnym dziesięcioleciu – nadal grając i mieszkając nad Sekwaną – zaczął
ponownie występować w polskich filmach. W Teatrze można go było oglądać m.in. w takich przedstawieniach
jak: Klątwa (reż. K. Swinarski), Miłość i gniew (reż. Z. Hübner), Rewizor (reż. J. Gruza), Śmieszny staruszek
(reż. S. Różewicz). Obecnie występuje
w spektaklu Nasze żony we własnej reżyserii, w Teatrze Syrena w Warszawie.
Na dużym ekranie wystąpił m.in. w takich filmach jak: Wesele, Ziemia obiecana, Danton, Korczak (reż. A. Wajda), Diabeł (A. Wajda), Mniejsze zło
(J. Morgenstern), Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł (reż. A. Krauze),
Excentrycy, czyli po słonecznej stronie
ulicy (reż. J. Majewski). W 1975 roku
został odznaczony Złotym Krzyżem Za-

sługi, nagrodą Ministra Kultury i Sztuki
II stopnia. W 2007 roku otrzymał Złoty
Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis,
a w 2011 roku Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Muzycznie spotkanie dopełni, przy
fortepianowym akompaniamencie Jakuba Kraszewskiego, solistka Teatru Muzycznego w Poznaniu - Joanna Rybka.
AtmoSFERA POEZJI odbywa się
we współpracy z Teatrem Muzycznym
w Poznaniu oraz poznańskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Opiekę merytoryczną
obejmuje prezes Oddziału, prof. UAM
dr hab. Wiesław Ratajczak z UAM
w Poznaniu.
Zapraszamy 14 kwietnia 2019 o godz.
13.00 do Sali Koncertowej pałacu.
*darmowe wejściówki będą dostępne
od 18 marca 2019 w godzinach otwarcia pałacu. Regulamin dystrybucji wejściówek oraz szczegółowe informacje
dostępne są w biurze pałacu, na stronie:
www.palacjankowice.pl oraz pod numerem telefonu: 61 10 10 400.
~ Tomasz Łozowicki

~ pałac jankowice

Guards Flute Ensemble w Polsce

W

ramach Europejskiego Festiwalu Orkiestr Fletowych, który odbędzie się w pierwszy weekend
kwietnia w Poznaniu, na deskach Sali Koncertowej
pałacu wystąpi kwartet fletowy z Wielkiej Brytanii – Guards
Flute Ensemble, który tworzą: Rachel Smith, Richard Lorimer, Dawid Venter i Max Mason.
Zespół Guards Flute Ensemble składa się z flecistów z czterech z pięciu zespołów gwardii królewskiej. Na co dzień występują jako soliści w różnych zespołach, a wspólnie koncertują od 2010 roku. Zespół ma na swoim koncie wiele osiągnięć.
Niedawno zagrał koncert dla British Flute Society w Londynie.
W programie usłyszmy utwory wybitnych kompozytorów
epoki romantyzmu: Gioacchino Rossiniego, Giulio Briccialdiego czy Felixa Mendelssohna Bartholdy. Nie zabraknie również utworów z drugiej połowy XX wieku.
Organizatorem koncertu jest Samorządowa Szkoła Muzyczny w Tarnowie Podgórnym.
Zapraszamy 7 kwietnia 2019 o godz. 17.00 do Sali Koncertowej pałacu.

Noc Sów

„P

oznaj polskie sowy. Odkryj tajemnicę hipnotyzujących oczu, bezszelestnych lotów i odgłosów rodem z horroru...” 23 marca Pałac Jankowice zaprasza do wspólnego odkrywania świata sów.
Warsztaty, pasjonujący wykład i sowi spacer po przypałacowym, pachnącym budzącą się wiosną parku, to atrakcje czekające na uczestników w ramach ogólnopolskiej akcji
edukacyjnej NOC SÓW. Ornitolog Paweł Podkowa opowie
o poszczególnych gatunkach i ich biologii. Poznamy metody
badań i ochrony sów oraz dowiemy się, jak znaczącą rolę miały one w polskich legendach i kulturze. Co więcej, wyjdziemy
w teren, by poszukiwać i nasłuchiwać sów.
Najmłodszych uczestników zapraszamy na warsztaty: „Sowie szycie”. Z przygotowanych przez uczestniczki Klubu Seniora Tarnowskiego Centrum Senioralnego materiałowych
szablonów, kolorowych filców, guzików, nitek, tasiemek, z pomocą wolontariuszy powstaną bajkowe gatunki sów, które polecą z Wami do domów, by przypominać tę wspólną przygodę.
Co na nas czeka:
17.30 – „Sowie szycie” – rodzinne warsztaty tworzenia maskotek
18.00 – „Tajemnicze życie sów” – międzypokoleniowe
warsztaty z ornitologiem Pawłem Podkową
19.00 – „Na tropie sowich dźwięków” – wieczorny spacer
z przewodnikiem po parku
Zgłoszenia do udziału w pałacowej Nocy Sów przyjmowane
są telefonicznie pod nr. 61 10 10 400 oraz 61 10 10 402 w godzinach otwarcia pałacu. Informacje na stronie www.palacjankowice.pl.
Noc Sów jest organizowana przez Pałac Jankowice w ramach ogólnopolskiej, edukacyjnej akcji Stowarzyszenia Ptaki
Polskie www.nocsow.pl.
~ Ewa Jańczak, Pałac Jankowice

NOC
SÓW
w Pałacu Jankowice
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Pocztówka pałacu twojego autorstwa

T

ak, to możliwe! Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na pałacową pocztówkę.
Pokaż, jak Ty widzisz Pałac Jankowice.
Technika wykonania pracy jest dowolna, jedynym ograniczeniem jest wielkość
pracy: zachęcamy, by format nie przekroczył A4.
Do udziały w konkursie zapraszamy wszystkich chętnych, dużych i małych, młodszych i starszych, malujących od lat i tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę
z plastyką, wszystkich, których inspiruje Pałac Jankowice.
Prace z dopiskiem „MOJA POCZTÓWKA” można przesyłać na adres Pałac Jankowice, ul. Ogrodowa 2, 62-080 Jankowice lub dostarczyć osobiście w godzinach
otwarcia. Prosimy o załączenie formularza kontaktowego będącego załącznikiem do
regulaminu konkursu, dostępnego na www.palacjankowice.pl
Na prace czekamy do 26 kwietnia.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
~ Ewa Jańczak , Pałac Jankowice

Z BLISKA – świat ilustracji Stanisława Mrowińskiego

T

chnienie wiosny, wystarczy umiejętnie obserwować by,
dostrzec subtelne oznaki budzącej się przyrody po zimowym snie. Przewodnikiem po świecie wrażliwości
na piękno roślin i zwierząt, inspiratorem do odkryć, będzie
twórczość Stanisława Mrowińskiego – grafika, rysownika, karykaturzysty, ilustratora, malarza, scenografa, rzeźbiarza, projektanta ekslibrisów, prawdziwego znawcy i miłośnika przyrody – prezentowana we wnętrzach Pałacu Jankowice.
Wystawa prac artysty będzie wyjątkową okazją, by z bliska
zobaczyć oryginały ilustracji do znanych książek edukacyjno-przyrodniczych. Stanisław Mrowiński był autorem ponad
650 ilustracji do książek m.in: Zwierzęta z lasu dziewiczego,
Z kwiatka na kwiatek, Fraszki na ptaszki, Zwierzątka i zwierzęta na sześciu kontynentach, Co pełza i hasa po polach i lasach, Co fruwa i chodzi po naszej zagrodzie, Co skacze i lata
po drzewach i kwiatach oraz wielu innych.
Sprawdźcie, które z bogactwa dorobku ilustratorskiego zagoszczą w pałacu.
Zapraszamy na wernisaż, który rozpocznie się o 16.00,
w niedzielę 24 marca.
To okazja do spotkania z Ireną Rychły-Mrowińską, która
przybliży postać męża, artysty. Będzie to z pewnością wyjątkowa podróż w osobistą perspektywę osoby, która towarzyszyła Stanisławowi Mrowińskiemu i z oddaniem oraz czułością
dba o spuściznę, którą pozostawił. Irena Rychły-Mrowińska
jest barwną osobowością, której opowieści porywają niczym
tornado.
Dajcie się porwać!
Otwarciu wystawy będzie również towarzyszyć akcent muzyczny oraz warsztaty ornitologiczne w nawiązaniu do prezentowanych ilustracji.
Serdecznie zapraszamy – wstęp wolny.

Ewa Jańczak, Pałac Jankowice
Fotografie wykonane w pracowni Stanisława Mrowińskiego,
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Z wiosenną energią

– Tarnowskie Centrum Senioralne

I

nicjatywy oraz oferta realizowana dla Seniorów w pałacu nabiera różnorodnych form i bogactwa
palety aktywności dostosowanych do
możliwości i zainteresowań starszych
mieszkańców naszej gminy. Chętni seniorzy korzystają z zajęć gimnastycznych, wykładów o tematyce zdrowotnej
oraz fizjoterapeutycznej, pracowni pla-

stycznej, pracowni ceramicznej, zajęć
stymulujących funkcje poznawcze, choreoterapii, zajęć tanecznych, zajęć umuzykalniających – śpiewaczych.
Rosnąca liczba chętnych, owocuje otwarciem kolejnej grupy gimnastyki z elementami rehabilitacji oraz zajęć
z nordic walking. Rozpoczniemy również zajęcia z nowych technologii oraz
seanse w sali doświadczania świata –
sali sensorycznej.

Seniorów oraz z Tarnowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W lutym
mieliśmy okazję dzielić się dobrymi
praktykami z seniorami z Lubonia. Bogata i zróżnicowana oferta oraz projekt
„Złota rączka dla Seniora” okazały się
być inspiracją dla odwiedzających nas
gości.
Aktywnie uczestniczymy jako TCS
w budowaniu perspektywy podmiotowości osób po 60 roku życia w dyskursie
społecznym. Jest to ważny aspekt integrujący społeczność lokalną oraz edukacyjny w wymiarze międzypokoleniowości. Mieliśmy przyjemność wspólnie
stworzyć audiowizualną wystawę pt.
„Oblicza Szczęścia”, która była dostępna dla zwiedzających na przełomie
stycznia i lutego tego roku. Pałac Jankowice gości tematyczne wystawy, łącząc
je z warsztatami i wydarzeniami kulturalnymi, które mają otwarty charakter.
Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w nich.

Dużym zainteresowaniem cieszy się
cykl otwartych wykładów pt.: „Oko na
Seniora”. W ostatnio realizowanym temacie związanym z funkcjami poznawczymi – pamięcią, części wykładowej
towarzyszyły indywidualne badania
oraz konsultacje. Oferta wykładowa
jest kierowana do seniorów jak i rodzin
osób starszych. Kolejne badania testem
„MOCA” odbędą się na początku kwietnia – przyjmujemy zapisy.

Centrum działa od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
informacji o formach aktywności i możliwości dołączenia do grup zajęciowych
udzielamy pod nr tel. 61 10 10 402, TCS
– Pałac Jankowice pok. nr 14, aktualności na stronie internetowej www.seniorzytp.pl.
Opracowała: ~ Ewa Jańczak

Z nowym rokiem ruszył także Klub
Seniora, będący idealnym miejscem do
wspólnych rozmów przy filiżance kawy
oraz stanowiący płaszczyznę do inicjowania działań międzypokoleniowych.
Uczestnicy, między innymi z pasją tworzą szydełkowe dzieła w nowoczesnym
stylu, które będzie można zobaczyć na
tematycznej wystawie oraz włączają się
w przygotowanie autorskich otwartych
warsztatów międzypokoleniowych.
Tarnowskie Centrum Senioralne
(TCS) współpracuje z Gminną Radą
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15-lecie KSM

w CK Przeźmierowo

S

wój jubileusz w 2019 świętuje Kabaret Skeczów Męczących. W sobotę, 6 kwietnia wystąpi w Centrum Kultury
Przeźmierowo.
Artyści zdążyli udowodnić, że są jedną z gwiazd polskiego kabaretu. To właśnie KSM wprowadził na scenę, a potem
w codzienne anegdoty całą masę charakterystycznych postaci, powiedzeń i żartów. To właśnie niepowtarzalni bohaterowie skeczów będą motywem przewodnim spektaklu z okazji
15-lecia zespołu. Najbardziej lubiane postacie wykreowane
przez kabaret zobaczymy w nowych odsłonach. W programie
nie zabraknie też nowych skeczy i anegdot.
Program Kabaretu Skeczów Męczących – pełen entuzjazmu, lekkości i niepohamowanej radości już 6 kwietnia 2019
(sobota) o godzinie 19 w Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety w cenie 70 zł i 80 zł można nabyć tylko za pośrednictwem
serwisów internetowych www.kabaretowebilety.pl, www.biletyna.pl, www.kupbilecik.pl
~ Karina Biała

Spektakle dla dzieci w marcu i kwietniu

T

eatr Fuzja na podstawie książki „Elmer – Słoń w kratkę”
brytyjskiego pisarza i ilustratora Davida McKee stworzył spektakl o tym samym tytule. Aktorzy opowiedzą
nam historię słonia, który jest nieco inny, bo kolorowy i żeby
jeszcze tego było mało – w kratkę. To, że jest inny wcale nie
przeszkadza pozostałym słoniom. On jednak marzy o tym, by
stać się taki jak inni. Gdy staje się szary, jego towarzysze mówią mu, że tęsknią za starym Elmerem. One po prostu lubią go
takiego, jakim jest! Przedstawienie mówi o inności, tolerancji
i akceptacji oraz innych dobrych emocjach. Adresowane jest dla
dzieci od 3 lat.
Spektakl będzie można zobaczyć 31 marca o godzinie 12.30
w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym.
W niedzielę 14 kwietnia o godzinie 12.30 na tarnowskiej
scenie zaprezentuje się Teatr Krokodyl ze spektaklem „Wielkanocne sprzątanie”. Jest to historia skrzata Sobierada, które-
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go obowiązkiem jest porządkowanie lasu. Jednak w działaniach
przeszkadza mu zajęczyca Matylda, ale ta mu się tylko wydaje,
bo ona jest zaaferowana wielkanocnymi porządkami. Nasi bohaterowie zaproszą wszystkie dzieci do wspólnego śpiewania.
Spektakl adresowany jest dla dzieci powyżej 3 roku życia.
Bilety na dziecięce spektakle dostępne są w cenie 10 zł w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) od pon. do pt. w godz. 9-15, w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) od pon. do pt. w godz. 15-20,
w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) od wt. do
pt. w godz. 16-20. Sprzedaż online prowadzi serwis Bilety24.pl
Dorosłym widzom przypominamy, że pierwsze rzędy widowni w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym są przeznaczone dla waszych pociech, by mogły zobaczyć wszystko, co
dzieje się na scenie. 
~ Karina Biała
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Afisz

„Wiosna z Modrakami” - koncert galowy DZPiTL „Modraki”
sobota, 16 marca godz. 17, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wszystkie wejściówki zostały już rozdane

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Kacper i Emma szukają skarbu”
niedziela, 17 marca godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł

Kino Zielone Oko: „Planeta Singli 3”

niedziela, 17 marca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

XIV Festiwal Młodego Teatru Wielkopolski Dzień Dobry Sztuko 2019
piątek, 22 marca, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Anna Maria Jopek - koncert

sobota, 23 marca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety wyprzedane

Konkurs recytatorski „Wiosenne przebudzenie”

niedziela, 24 marca godz. 10, Dom Kultury Tarnowo Podgórne. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko: „Faworyta”

niedziela, 24 marca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

PIANO DAY: Andrzej Jagodziński Trio

piątek, 29 marca godz. 19, Centrum Kultury w Przeźmierowie. Bilety: 39 zł

Artur Andrus - recital kabaretowy

sobota, 30 marca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety wyprzedane

Mama, tata, teatr i ja: „Emer - Słoń w kratkę”

niedziela, 31 marca godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł

Kino Zielone Oko: „Wszyscy wiedzą”

niedziela, 31 marca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

„Rozśpiewana Gmina” - przegląd wokalistów

niedziela, 7 kwietnia godz. 12, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Prapremiera „Miasteczko Millhaven” - koncert inscenizowany z piosenkami
Nicka Cava grupy teatralnej „Novi”
niedziela, 7 kwietnia godz. 16, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko (szczegóły na www.goksezam.pl)

niedziela, 7 kwietnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Mama, tata, teatr i ja: „Wielkanocne sprzątanie”

niedziela, 14 kwietnia godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł

Kino Zielone Oko (szczegóły na www.goksezam.pl)

niedziela, 14 kwietnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł
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
Obiekty GOK „SEZAM” są dostosowane do osób niepełnosprawnych.

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

M

łode teatry z Wielkopolski zawitają do Centrum
Kultury Przeźmierowo z okazji Festiwalu Młodego Teatru Wielkopolski Dzień Dobry Sztuko 2019.
W tym roku GOK SEZAM jest partnerem, organizowanego
przez Poznańską Fundację Artystyczną Festiwalu.
22 marca (piątek) na przeźmierowskiej scenie zaprezentują
się grupy teatralne w kategoriach: I – dzieci ze szkół podstawowych (klasy I-III) i II – nastolatkowie ze szkół podstawowych
(klasy IV-VIII). Teatry w kategorii III wystąpią w drugim dniu
festiwalu 25 marca (poniedziałek) w Centrum Kultury Zamek
w Poznaniu. Tam również, gościnnie ze spektaklem „Kartote-

ka rozrzucona”, zaprezentuje się prowadzona przez Grażynę
Smolibocką nasza grupa teatralna „Zamiast”.
Przypominam, że w ubiegłym roku, w finale Festiwalu
w Suchym Lesie, Grand Prix otrzymały dwie grupy teatralne
z naszej gminy, z projektu teatralnego Teatr w Każdej Wiosce.
W kategorii I – zespół z Lusowa prowadzony przez Agnieszkę
Wróblewską, a w kategorii II – zespół z Lusówka, którego instruktorem jest Adrianna Rogoża.
Zapraszamy wszystkich chętnych do kibicowania młodym
aktorom w piątek, 22 marca 2019 do Centrum Kultury
Przeźmierowo.
~ Karina Biała

Piano Day na jazzowo

P

ianista jazzowy Andrzej Jagodziński razem z Adamem
Cegielskim na basie i Czesławem Bartkowskim na perkusji uświetnią tegoroczne Piano Day w naszej Gminie.
To święto muzyki fortepianowej, które przypada na 29 marca
(piątek), celebrowane jest na całym świecie od 4 lat. Przypada w 88. dniu roku (to symbol od liczby klawiszy fortepianu).
Jego inicjatorem jest Nilsa Frahma – niemiecki pianista i kompozytor.
Andrzej Jagodziński – pianista jazzowy, kompozytor i aranżer, uczestnik największych jazzowych festiwali świata, Adam
Cegielski – wirtuoz kontrabasu, zarówno w muzyce jazzowej, jak i klasycznej, Czesław „Mały” Bartkowski - legenda
polskiej sceny jazzowej, od początku kariery współpracujący z najwybitniejszymi, przedstawiają Państwu swoją, jazzową wersję utworów Fryderyka Chopina. Pierwsza płyta Tria
Andrzeja Jagodzińskiego zatytułowana CHOPIN, nagrana
w grudniu 1993 r. od razu stała się wydarzeniem, podbijając
publiczność w kraju, ale także we Francji, Finlandii, Turcji,
na Węgrzech, a nawet w dalekim Meksyku. Wkrótce zebrała
wszystkie możliwe polskie nagrody muzyczne (Fryderyk ‚94,
jazzowa Płyta Roku’94, Mateusz’94 – Nagroda Programu III
Polskiego Radia). Przez trzy kolejne lata Trio przedstawiło ją
milionom słuchaczy. Następna płyta CHOPIN ONCE MORE,
to wręcz olśniewające nagranie! Bo też – zachowując ducha
Chopina – Trio operuje oryginalnym materiałem z absolutną
swobodą. Widać, że po kilku latach zbierania doświadczeń
muzycy czują się w tej materii jak ryba w wodzie. Wyraziste i swobodne improwizacje najlepiej świadczą o wirtuozerii
tego wykonania. Kolejna płyta CHOPIN/JAGODZIŃSKI SONATA B-MOLL to transformacja dużej formy muzycznej, po-

Recytatorzy na start

N

ajlepsi recytatorzy ze szkół podstawowych i gimnazjów naszej Gminy spotkają się 24 marca o godz. 10
w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wezmą
udział w gminnym etapie powiatowego konkursu recytatorskiego „Wiosenne przebudzenie”.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii będą reprezentować
naszą Gminę podczas finału w Murowanej Goślinie 12 kwiet-
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legająca na modyfikacji wszystkich części i tematów utworu,
a nie tylko pojedynczych cytatów. Sonata fortepianowa b-moll
Chopina, utwór czteroczęściowy, ze znaną na pewno wszystkim melomanom częścią trzecią – Marszem Żałobnym w wykonaniu Trio Andrzeja Jagodzińskiego to innowacyjne w skali
światowej podejście do adaptacji muzyki klasycznej. CHOPIN – LES BRILLANTES.
Piano Day 29 marca o godzinie 19 w Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety na koncert w cenie 39 zł dostępne
w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie
Podgórnym) od pon. do pt. w godz. 9-15, w Domu Kultury
w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) od pon. do pt.
w godz. 15-20, w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) od wt. do pt. w godz. 16-20. Sprzedaż online prowadzi serwis Bilety24.pl
~ Karina Biała
nia. Uczniowie klas 1-6 będą recytować poezję, klas 7-8 oraz
gimnazjów – także prozę. Wszystkim występom przysłuchiwać się będzie jury, w skład którego wejdą Mariola Ryl-Krystianowska, aktorka Teatru Animacji, a także instruktor działającej w Centrum Kultury Przeźmierowo grupy teatralnej
„Senioritki”, oraz Jolanta Tepper, kierownik Domów Kultury
w GOK „SEZAM”.
Warto pojawić się na eliminacjach, dopingować młodych recytatorów, ale i wsłuchać w piękne słowa. Wstęp jest wolny.
~ Karina Biała
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Teatr „Novi” koncertowo!

N

asi młodzi aktorzy prowadzeni przez Artura Romańskiego, 7 kwietnia (niedziela) o godzinie 16 w Centrum Kultury Przeźmierowo, przedpremierowo zaprezentują swoje najnowsze dzieło. Zobaczymy „Miasteczko
Millhaven”. Będzie to koncert inscenizowany z piosenkami
Nicka Cava. Premiera odbędzie się w czerwcu w Teatrze
Animacji.
Grupa teatralna „Novi” powstała w 2007 roku, do końca
2013 roku prowadziła ją Teresa Mańczak-Ciuksza. Od stycznia
2014 roku instruktorem grupy jest Artur Romański. Na swoim
koncie zespół ma wiele ciekawych i nagradzanych przedstawień: „Janosik” (2014) – 3 miejsce na festiwalu Melpomena,
„Iwona, księżniczka Burgunda” (2015), spektakl „Marchewka” (2016). „Garnitur prezydenta” (2017) na festiwalu Melpomena jury nagrodziło dwie aktorki, Marię Stachowiak i Annę
Kubot. Dżungla (2018).
Najnowsza produkcja zapowiada się interesująco. Zapraszamy na prapremierę „Miasteczka Millhaven” do Centrum Kultury Przeźmierowo. 
~ Karina Biała

Rozśpiewana Gmina
D

o 25 marca czekamy na zgłoszenia do Przeglądu Wokalistów „Rozśpiewana Gmina”. Udział w imprezie
mogą brać mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne
w każdym wieku i osoby uczęszczające do tutejszych szkół
i przedszkoli. Finałowe przesłuchania odbędą się w Domu
Kultury w Tarnowie Podgórnym 7 kwietnia (niedziela) o godz.
12. W tym roku w jury zasiądzie Aga Czyż, półfinalistka programu The Voice of Poland w drużynie Marysi Sadowskiej.
W maju 2018 wydała swój debiutancki album „A”. Portal Jazzsoul.pl docenił wydawnictwo w „Debiutach 2018” w kategorii Jazz (Polska), a Stowarzyszenie ZAiKS nagrodziło ją
za najlepsze teksty w konkursie „Będzie głośno”, organizowanym przez Polskie Radio Czwórka. Członkiem jury będzie
również Ada Rogoża – trener emisji głosu, logopeda, instruktor teatralny z dyplomem aktora scen muzycznych, laureatka
ogólnopolskich konkursów piosenki poetyckiej. Jury przyzna
wyróżnienia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, starszych uczestników. Nagrodą dla wyróżnionych
będzie udział w warsztatach wokalnych. W tym roku chcemy, by podczas nich powstała piosenka, która zostanie zrejestrowana. Co zrobić by wziąć udział w imprezie? Wszystkie
informacje dostępne są na stronie internetowej www.goksezam.pl. Jeśli chce kibicować naszym wokalistom zapraszamy
do wysłuchania występów i zaciskania kciuków na widowni
7 kwietnia o godz. 12 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.
~ Karina Biała
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Przedszkole „ Mali Odkrywcy” w Baranowie.

Warsztaty Papier i Mydło

W

lutym, w naszym przedszkolu w trzech najstarszych grupach: Jeżyki, Wróbelki, Wiewiórki, odbyły się warsztaty czerpania papieru. Dzieci najpierw
dowiedziały się kiedy i gdzie wynaleziono papier oraz zapoznały się z tradycyjną metodą jego produkcji. Kiedy poznały
historię, ochoczo zabrały się za samodzielne czerpanie papieru i dekorowanie według własnego pomysłu. Grupy młodsze:
Krasnoludki i Jagódki miały warsztaty mydlarskie. Wykonały
one samodzielnie glicerynowe mydełka o przyjemnym zapachu z dodatkiem ziół, suszonych kwiatów i ziarenek. Warsztaty okazały się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Były
one mocno zaangażowane w produkcję papieru i mydełek.
Wykazały się dużą samodzielnością i kreatywnością.

~ Weronika Strugała

„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna
w Ceradzu Kościelnym

„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna
w Ceradzu Kościelnym

Czekoladowy
zawrót głowy!

N

13

lutego Chrabąszcze i Żuki spędziły bardzo słodkie popołudnie w Poznaniu. Dlaczego słodkie?
Bowiem tego dnia wybrały się do Muzeum/Pracowni Czekolady! Tam Gniazdkowicze przywdziali czapy,
fartuchy i na godzinę zamienili się w prawdziwych deserantów wyrabiających własną czekoladę. Samodzielnie komponowali dodatki i dekorowali swoje dzieła. Poznali też tajniki
procesu produkcji czekolady „Od ziarenka do tabliczki” oraz
zasady działania manufaktury. Na zakończenie zapakowali
swoje wyroby, aby móc zabrać je do domów. Czas spędzony przy starówce wykorzystaliśmy jeszcze na zwiedzanie poznańskiej Fary, podziwianie Ratusza oraz spacer po Starym
Rynku. W czekoladowych humorach wróciliśmy do Ceradza
Kościelnego.

~ Kadra Gniazdka
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Czwartki w boboklubie
ie wszyscy wiedzą, że jedną z wielu naszych form działalności jest istnienie Bobo Klubu. W każdy czwartek
między 10.00 a 11.30 wnętrza „Gniazdka” pozostają do
wyłącznej dyspozycji Maluszków od 0,5 do 2,5 lat oraz ich rodziców/opiekunów. Spotkania mają charakter klubu zabawowego o otwartej formule, co oznacza, że w każdej chwili w danym
roku szkolnym można do nas dołączyć. Klub dla najmłodszych,
jak i wszystkie zajęcia w „Gniazdku” są bezpłatne. Każdy też
z radością i życzliwością zostanie powitany w naszych progach. Bobo Klub to przede wszystkim przestrzeń do bezpiecznej beztroskiej zabawy, eksperymentowania z różnymi materiałami, poznawania otoczenia innego niż dom. To także okazja do
wspólnych śpiewanek – rytmiczanek, wierszyków, masażyków,
zabaw muzyczno-ruchowych, zaglądania do pudełka ze skarbami i wielu, wielu innych… Dla rodziców to możliwość wymiany doświadczeń, wypicia kawy bez pośpiechu, kreatywnego spędzenia czasu ze swą pociechą… Gdyby ktoś miał ochotę
do nas zaglądnąć – serdecznie zapraszamy! Nasz profil na FB:
Gniazdko Świetlica Socjoterapeutyczna – Miejsce Przyjazne
Dzieciom
~ Kadra Gniazdka

~ edukacja
PSP „Kuźnia Talentów” w Lusówku

„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna
w Ceradzu Kościelnym

A oni z pieśnią
z lasu się wyłonili... Zaczarowany Las

T

ak rozpoczęła się prezentacja finałowa projektu KU
WOLNOŚCI, który realizowały klasy czwarta, piąta
i szósta. W ramach swoich projektowych zadań dzieci
pogłębiały wiedzę na temat zmagań polskich patriotów o odzyskanie przez nasz kraj niepodległości po I wojnie światowej. Tym razem uczniowie poznawali historię całych formacji wojskowych, walczących o naszą wolność. Uczniowie,
pracując w ramach projektu, przygotowali specjalne karty do
gry wiedzowej, kalendarze pokazujące drogę danej jednostki
wojskowej do wolności oraz spektakle kukiełkowe, będące rekonstrukcją wybranego wydarzenia z historii swojej formacji.
Uczniowie stali się więc autorami scenariuszy spektakli historycznych, wykonawcami projektów kukiełek oraz scenografii
przedstawień. Dopełnieniem była piękna dekoracja drzew zawieszonych w głębi Sali, zza których wychodzili uczniowie
odśpiewując „Bogarodzicę” niczym polskie rycerstwo przed
wiekami pod Grunwaldem. Było pięknie, uroczyście i radośnie, tym bardziej, że całe spotkanie zakończył poczęstunek
w jednej z sal. Myślę, że był to uroczysty i niezapomniany
wieczór.
~ Kuźnia Talentów
PSP „Kuźnia Talentów” w Lusówku

O biedzie inaczej

W

e wrześniu uczniowie klasy trzeciej Prywatnej
Szkoły Podstawowej „Kuźnia Talentów” w Lusówku postanowili napisać swój własny scenariusz
do przedstawienia. Jako inspiracje wykorzystali Baśń H,Ch,
Andersena „Dziewczyna z zapałkami”. Tę przerobioną historie nazwali „Dziewczynki z chusteczkami”. Spektakl został
umiejscowiony w czasach współczesnych. Ukazuje on sytuacje dwóch rodzin zmagających się z biedą. W jednej rodzinie
brakuje środków finansowych, a w drugiej brakuje czasu dla
najbliższych. Do swojego przedstawienia uczniowie wykorzystali klasowe zwierzątko – myszkę, która zagrała w jednej ze
scen. W sztuce dużą rolę odegrał dźwięk oraz światło, które
wprowadziło widzów w odpowiedni nastrój. Spektakl cieszył
się dużym zainteresowaniem wśród widzów, którzy z autentycznym zachwytem i entuzjazmem się o nim wyrażali. Całe
widowisko robiło duże wrażenie i było bardzo piękne.
Oby takich pouczających i wzruszających widowisk było
więcej. Gratulacje dla młodych scenarzystów, aktorów i inspicjentów!
~ Kuźnia Talentów

T

ym razem to grupa „Szerszeni” wybrała się do „Zaczarowanego Lasu” na wyjazd podsumowujący nasz
system samooceny. Radości było co niemiara! Czas
spędzili bardzo intensywnie szalejąc w wielopoziomowej
sali aktywności ruchowej. Entuzjazm nie opuszczał Gniazdkowiczów, którzy wykorzystali każdą chwilę na dobrą zabawę. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyrzutnie do
piłek oraz miejsce, w którym unosiły się one pod wpływem
strumienia powietrza. Na zakończenie pobytu ze smakiem
zjedli ciepłą przekąskę i pełni wrażeń wrócili do domów.

~ Kadra Gniazdka
marzec 2019 | sąsiadka~czytaj |
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Sukces uczniów w Mistrzostwach Powiatu
Poznańskiego w Warcabach

27

lutego na pływalni OAZA w Kórniku odbyły się
Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w warcabach. W turnieju wystąpiło 42 zawodników, którzy rozegrali dwa oddzielne turnieje dla dziewcząt
i chłopców. Naszą Gminę reprezentowali uczniowie Szkoły
Podstawowej w Lusowie w następującym składzie: Paulina
Woźniak, Julia Kucemba, Helena Wojtas, Sara Gać-Mytych,
Igor Szczęsny, Olgierd Tadych i Hubert Najmowicz.
W klasyfikacji drużynowej nasza szkoła zajęła bardzo wysoka pozycję – drugie miejsce. Natomiast w indywidualnej
grze najlepiej spisały się Helena Wojtas oraz Paulina Woźniak, które uzyskały awans do ścisłego Finału Mistrzostw
Wielkopolski. Wielkie brawa!

~ Damian Bartkowiak

Nauczyciel szachów
Szkoła Podstawowa w Lusowie

Śniadanie na Olimpie
U
czniowie klasy Vd z niecierpliwością czekali na piątkową lekcję języka polskiego. Mieli wtedy okazję
zaprezentować się w nowej roli – boga lub bogini
greckiej.
Piątoklasiści sami przygotowali stroje i atrybuty mieszkańców Olimpu. Kreacje były zrobione bardzo pomysłowo, często z przedmiotów codziennego użytku. Każdy uczeń przygotował ponadto ustną wypowiedź o wybranej przez siebie
postaci mitologicznej. Potem odbyła się uczta bogów – nie
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zabrakło oczywiście ambrozji, nektaru, owoców, sałatek i innych specjałów kuchni greckiej. Po śniadaniu został jeszcze czas na pamiątkową sesję fotograficzną oraz spotkania
z uczniami innych klas piątych.
Tego dnia na zajęciach nikt się nie nudził – po prostu było
„bosko”.

~ Stanisława Janeczek

nauczycielka języka polskiego

~ edukacja
Szkoła Podstawowa w Lusówku

Dobre słowo nic nie kosztuje!

W

ostatnim tygodniu lutego Szkoła w Lusówku zamieniła się w krainę prawdziwej radości. Tradycyjnie,
już od kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą udział
w Tygodniu Dobrego Słowa. O tym, że każdemu z nas potrzebne jest miłe słowo, dobra rada i życzliwy gest nie trzeba przekonywać chyba nikogo! Warto jednak czasem zastanowić się nad
tym, czy możemy w naszym zachowaniu coś poprawić lub udoskonalić? Czy ktoś nie potrzebuje naszego wsparcia…
Każdego dnia czekały na nas różnorodne „serdeczne działania”. „Sympatyczne koperty” – każdy uczeń otrzymał swoją
indywidualną i niepowtarzalną kopertę. Do niej koleżanki i koledzy codziennie wkładali małe karteczki z uśmiechem, słoneczkiem, miłym rysunkiem. Pod koniec tygodnia wszystkie
koperty pełne były dobrych myśli! Przez cały tydzień na korytarzu szkolnym działała również „Poczta Dobrego Słowa”, czyli
skrzynka, z której ktoś niepostrzeżenie zabierał nasze tajne listy i doręczał do adresatów. Codziennie losowaliśmy Cichego
Przyjaciela – osobę, wobec której będziemy szczególnie mili
i uprzejmi.
We wtorek gościliśmy funkcjonariusza Policji, który odpowiedział nam na pytania dotyczące cyberprzemocy i hejtu. Doradził nam również gdzie szukać wsparcia w przypadku bycia
świadkiem lub ofiarą przemocy. W kolejnych dniach uczniowie
klas 4-8 obejrzeli krótki film „Pan z kolejki” – wzruszającą historię, w której główną rolę odegrał tytułowy pan oraz… urodzinowy tort. Uczniowie klas młodszych uczyli się piosenek
„Magiczne słowa” oraz „Piosenka bardzo kulturalna”. Przez

cały tydzień można było skorzystać z porad Banku Dobrych
Myśli, samodzielnie wykonać chmurkę motywacyjną oraz odebrać swój Kupon Dobrych Słów.
Punktem kulminacyjnym Tygodnia była prezentacja olbrzymich rozmiarów Emotikonów, które powstawały dzień po dniu
na korytarzach szkolnych. Zadanie wcale nie było proste – obrazy wyłaniały się dopiero po odpowiednim odkodowaniu i przyklejeniu wszystkich kartoników z życzliwymi słowami – w odpowiednie pola planszy.
Jesteśmy przekonani, że Tydzień Dobrego Słowa w Naszej
Szkole wcale nie będzie trwał tylko 7 dni oraz że wzajemna
życzliwość towarzyszyć nam będzie codziennie!

~ Szkoła Podstawowa w Lusówku

Szkoła Podstawowa w Lusówku

O bezpiecznym internecie w Lusówku

P

o powrocie z ferii zimowych, 5 lutego, rozpoczęliśmy
w naszej szkole świętowanie międzynarodowego Dnia
Bezpiecznego Internetu. W tym roku, na całym świecie,
inicjatywa odbywa się pod hasłem „Działajmy razem”, propagując wspólne działania uczniów, rodziców i nauczycieli na rzecz
świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Skupiamy
się przede wszystkim na promocji pozytywnych możliwości wykorzystywania Internetu.
Na lekcji informatyki w klasach 4-8 omawialiśmy czym jest
cyberprzemoc i jak możemy się przed nią chronić, ale także jak
jej zapobiegać. Oglądaliśmy zabawne kreskówki – bajki z morałem oraz korzystaliśmy z nowości Google – Asy Internetu, gdzie
mogliśmy sprawdzić swoją wiedzę i czujność, grając w przestrzeni zwanej Interlandią. W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu wypadł dokładnie i tego dnia w naszej szkole pojawiły się
plakaty świadczące o tym, że nasza działalność społeczna została zgłoszona na stronie organizatora wydarzenia w Polsce – saferinternet. Dostaliśmy również inne materiały edukacyjne m.in.
od Fundacji Orange. Plakaty prezentowały zarówno zasady korzystania z Internetu jak i miejsca, gdzie można szukać pomocy,
jeśli jest się ofiarą cyberprzemocy. Pojawił się także wiersz z hasłem przewodnim NETYKIETA. Zwieńczeniem naszych szkolnych działań był konkurs na plakat pt. „Jesteś online? Działa-

my razem”. wykonany w dowolnym programie komputerowym.
Trzy pierwsze miejsca zajęli uczniowie klas czwartych. Od 12
lutego wystawę prac można oglądać w holu głównym szkoły.
Rodzice jak i uczniowie otrzymali od nauczycieli informatyki
materiały w formie elektronicznej. W formie tradycyjnej lektury
te znalazły się także w bibliotece szkolnej.
Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu mają zachęcić wszystkich do aktywnego współtworzenia bezpiecznego środowiska
online. Jak czytamy na stronie organizatora: „Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań
internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.”
~ Katarzyna Tomaszewska
marzec 2019 | sąsiadka~czytaj |
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Dzień Kota

a poniedziałek 18 lutego klasa I, a dzień później oddział
przedszkolny, otrzymali zaproszenie do szkolnej biblioteki na spotkanie z naszymi milusińskimi, a dokładniej
z kotami, których święto obchodziliśmy dzień wcześniej. Po po-

N

witaniu i przedstawieniu swoich maskotek uczniowie wysłuchali fragmentu książki „Przygody Filonka Bezogonka”. Następnie obejrzeli zdjęcia kocich nosków, które są tak unikalne, jak
linie papilarne palców człowieka. Po prezentacji każdy zrobił
odcisk kciuka na kartce i mógł sobie porównać, czy rzeczywiście te linie są różne. Dzieci poznały (lub przypomniały sobie)
najsłynniejsze koty filmowe, m.in. Garfilda – najbardziej leniwego kota, Bonifacego i Filemona – nasze rodzime kocurki autorstwa Marka Nejmana, Toma – kota, którego utrapieniem jest
mysz Jerry, Klakiera – fajtłapowatego kota Gargamela i łapiącego Smerfy, Kota w butach – tego z bajki Charlesa Perraulta.
Uczniowie dowiedzieli się o zwyczajach kotów, o tym, że mają
po 9 do 12 wąsów po każdej stronie kociego nosa, a wąsy te
nazywają się wibrysy. Obejrzeli wystawę książek, jakie mamy
w naszej bibliotece o kotach – tych miłych, ale i tych dzikich.
Pomimo tego, że nie mamy zbyt dużo miejsca w naszej bibliotece, udało nam się zabawić w „kotka i myszkę”. Na zakończenie dzieci w parach wyklejały koty, które zdobią teraz gazetkę
ścienną przed biblioteką.
~ Izabela Bryszak

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

N

K

Pomoc dla Tanzanii Sukcesy muzyczne

iedawno nasza szkoła, a w szczególności zerówka, brała udział w zbiórce kredek i innych materiałów edukacyjnych dla szkoły w Tanzanii. Również w związku
z tym odwiedził naszą zerówkę niezwykły gość – Katarzyna
Rogozińska. Pani Kasia przywiozła nam podziękowania za
zorganizowaną zbiórkę oraz przeprowadziła wspaniały pokaz
tego, jak wygląda życie codzienne w Afryce. Dzieci mogły pooglądać ciekawe fotografie, pograć na instrumentach własnoręcznie zrobionych przez ludność afrykańską, a także ubrać się
w tradycyjne stroje. Wszystkim tym dzieci były zachwycone!
Serdecznie dziękujemy pani Kasi i jej wnuczce, że znalazły
czas i przybliżyły dzieciom ten odległy, ale jakże piękny świat.

~ Agnieszka Górna-Konieczna
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atedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej
w Poznaniu zorganizowała IV Wielkopolski Konkurs Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Poznania i Wielkopolski.
9 lutego w Sali Koncertowej Poznańskiej Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 w Poznaniu odbyło się przesłuchanie w kategorii A1 i A2 (A1 – uczniowie klas I-III szkoły
podstawowej; A2 – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej).
Tydzień później, 16 lutego 2019 r., przedstawiciele klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum prezentowali swoje umiejętności w kategorii B.
Naszą szkołę reprezentowały dwie bardzo zdolne uczennice.
Miło nam poinformować, że Helena Barczyk z klasy 3a zdobyła Dyplom Brązowy, a Dominika Żeglarska z klasy 8a Dyplom
Złoty. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym rozwijaniu talentu muzycznego
~ Sara Winiecka

nauczyciel muzyki

~ edukacja
Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Prawdziwy talent w naszej
Szkole Odkrywców Talentów!
Z
apraszamy do rozmowy z Mateuszem Banaszakiem,
który łączy swoje hobby – piłkę nożną – z nauką. Wychodzi mu to wyśmienicie: jest w ósmej klasie, a jego
oceny są zachwycające. Uwielbia matematykę, którą ma opanowaną na bardzo wysokim poziomie. Dostał się do najtrudniejszego etapu konkursu, o którym większość uczniów nawet
nie śni, i mało brakowało, a zostałby jego zwycięzcą. Świetnie radzi sobie również z językiem polskim oraz innymi dziedzinami. Jego treningi piłkarskie odbywają się dziewięć razy
w tygodniu i na każdym z nich ciężko pracuje. Do domu wraca
późnym wieczorem, a rano musi wcześnie wstawać. Zachęcamy do zapoznania się z tym, jak Mateusz radzi sobie z takim
natłokiem zajęć.

Mateuszu, dlaczego akurat piłka nożna?

Od małego oglądałem mecze przytulony do Taty na kanapie. Kiedy miałem sześć lat, rodzice zapisali mnie na pierwszy
trening. Tak się stało, że pokochałem ten sport i wszystko wokół niego. Współpraca w zespole, rozwijanie się przez ciężką
pracę, adrenalina podczas meczu - wszystkie te czynniki sprawiają, że piłka nożna jest wyjątkowa. Uwielbiam wyzwania.

A co zaintrygowało Cię w matematyce?

Matematyka już w młodszych klasach łatwo mi „przychodziła”. Wymaga największej kreatywności. Najróżniejsze
działania w poszukiwaniu jedynego rozwiązania – właśnie to
mnie ciekawi. Niczego nie można „wykuć”. To jest świetne
u „królowej nauk”.

Jak udaje Ci się połączyć obowiązki i pasje? Co
pomaga w organizacji czasu?

Myślę, że wystarcza dobre planowanie pracy. Trzeba umieć
powiedzieć sobie: jeśli zrobię to teraz, to później będę mógł

odetchnąć. Staram się nie zostawiać zadań na ostatnią chwilę
I to skutkuje. Mimo że przyjeżdżam do domu około 18, to daję
radę odrobić lekcje, poćwiczyć, zjeść kolację, a czasem zostaje mi jeszcze czas wolny. Organizacji czasu nauczyli mnie
rodzice, w szczególności Mama. I mam to szczęście, że jeden
z obowiązków jest jednocześnie moją pasją.

Które sukcesy uważasz za swoje największe osiągnięcie?

Najwięcej korzyści odniosę w najbliższym czasie jako laureat Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, jednak bardzo dumny jestem z wspomnianej już nagrody dla najlepszego
zawodnika turnieju w Łodzi. Rok temu zostałem finalistą Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, ponadto jestem
trzykrotnym finalistą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. W ostatnich dwóch latach zabrakło mi do „laureata” naprawdę niewiele. Ważnym osiągnięciem było też 16. miejsce
w Alfiku matematycznym naszego województwa.
Wierzę jednak, że te naprawdę duże sukcesy dopiero przede
mną…

Kim chciałbyś być w przyszłości? Co wybierzesz?

Moim marzeniem jest zostać profesjonalnym piłkarzem.
Ten zawód pozwoliłby połączyć mi robienie tego, co kocham,
z dobrymi zarobkami. Myślę, że każdy chciałby w pracy wykonywać to, co lubi, dlatego robię wszystko, żeby rozwijać moje umiejętności piłkarskie. Wiem, że nie będzie to łatwe. Ale – jeśli mocno marzysz, jesteś w stanie to osiągnąć.
Dziękujemy za szczere, wyczerpujące odpowiedzi!



~ Wywiad przeprowadzili koledzy Mateusza,
uczniowie 8 c

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Podróż do krainy baśni

P

iątkowy poranek, 22 lutego, dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie był niezwykłym wydarzeniem. Tego dnia mieli stać się pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki szkolnej. Jednak, aby to
mogło nastąpić musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami
w konkursach, które zostały specjalnie dla nich przygotowane.
Werdykt o zaliczeniu konkurencji wydawała tajemnicza „Mówiąca Książka”, która cieszyła się szczególnym zainteresowaniem uczniów.
Bohaterowie uroczystości poradzili sobie bezbłędnie ze
wszystkimi zadaniami. Emocjonujący był zwłaszcza „Zaczarowany worek”, z którego uczniowie losowali rekwizyty
związane z popularnymi baśniami. Wspaniałą współpracą wykazali się również podczas zadań grupowych.
Po wydaniu pozytywnego werdyktu przez „Mówiącą Książkę”, nastąpił uroczysty moment pasowania. Uczniowie przy-

rzekali kochać i szanować książki, czytać je z uwagą oraz
traktować z powagą. Następnie każdy nowy czytelnik biblioteki otrzymał dyplom, pamiątkową przypinkę oraz legitymację biblioteczną. Na zakończenie mogliśmy poznać tajemniczą „Książkę”, którą okazała się Przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego – Dominika Żeglarska.
~ Joanna Pawłowska
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Witamy w krainie wyobraźni!

21

lutego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym odbyło się spotkanie Saloniku Artystycznego – wydarzenia podczas
którego wszyscy obecni udali się w ekscytującą, pełną niespodzianek podróż do krainy wyobraźni.
Po otwarciu imprezy przez Panią Dyrektor nadeszła pora, by
wcisnąć „enter”, zapiąć wyimaginowane pasy, wstrzymać oddech i przygotować się na podróż do krainy wyobraźni. Wielu widzów mogło zaobserwować u siebie następujące objawy:
mrowienie, gęsią skórkę, dreszcze, motyle w brzuchu lub włosy stające dęba na głowie. Ponieważ jak wiadomo są to zdrowe
i jak najbardziej pożądane objawy podziwu i ekscytacji, najlepszym sposobem radzenia sobie z powyższymi symptomami
było energiczne klaskanie i promienny uśmiech.

Zaprezentowali się artyści różnorakich dziedzin sztuki: goście wysłuchali recytacji utworów poetyckich oraz performatywnego czytania prozy, w tym prozy autorstwa naszej uczennicy Julii Drąg, wysłuchali utworów muzycznych oraz byli
świadkami fuzji gimnastyki artystycznej i tańca. Ponadto mieli okazję podziwiać prace plastyczne wykonane przez uczniów
naszej szkoły.
Jako pierwsi zaprezentowali się recytatorzy, przedstawiając
własne interpretacje krótkich form poetyckich i zapewniając
widzom prawdziwą ucztę duchową. Następnie przenieśliśmy
się w świat prozy, jakże bliski życiu, a jednocześnie wzniosły. Swój autorski tekst zaprezentowała młoda pisarka – Julia Drąg. Później grupa lektorów przeniosła nas w świat ironii
i dobrego humoru mistrzowsko czytając prozę autorstwa Maliny Prześlugi – „Bajka o Starej Babci i Molu Zbyszku”.
Po części literackiej spotkania przyszedł czas aby, oprócz
strawy duchowej spożyć coś nieco bardziej materialnego –
w końcu nie tylko sztuką artysta żyje. Wszyscy zebrani zostali
zaproszeni na mały poczęstunek.
Po przerwie nadszedł czas na muzyczno-taneczną część naszego spotkania. Jako pierwsza wystąpili wokaliście solowi
oraz Zespół „Czarodzieje to my” z własną, autorską kompozycją. Potem międzynarodowym językiem muzyki przemówiły
instrumenty. Usłyszeliśmy kolejno utwory wykonane na pianinie, gitarze, flecie poprzecznym oraz pianinie.
Po koncercie instrumentalnym przyszedł wreszcie czas, aby
podziwiać najdoskonalszy istniejący instrument – ludzkie ciało.
Wspaniałe, inspirujące wrażenia towarzyszące występom
pozostaną z nami na długo. Zapraszamy za rok na kolejną edycję!
~ Sp1tp

WZP.6721.26.2018

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach pomiędzy ulicą Szamotulską a Kanałem Swadzimskim.
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 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach
pomiędzy ulicą Szamotulską a Kanałem Swadzimskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 kwietnia 2019 r. do 30
kwietnia 2019 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

DBI w naszej szkole
– bezpieczeństwo przy każdym kliknięciu

J

uż po raz kolejny uczniowie naszej szkoły uczyli się jak
dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci przy okazji Dnia
Bezpiecznego Internetu (DBI).
DBI – Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest od
2004 r., z inicjatywy Komisji Europejskiej. Działania edukacyjne mają na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie
edukowania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży
do zasobów internetowych. Główną ideą jest podkreślanie siły
współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno
na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym. Kluczowe jest zaangażowanie wielu instytucji, ale również rodziny,
czyli najbliższego otoczenia dziecka.
W tym roku DBI w naszej szkole obchodziliśmy 5 i 6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Tegoroczne działania podkreślały przede wszystkim
istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci.
Na terenie szkoły odbyła się gra szkolna oparta o QR-kody.
Uczniowie wraz z nauczycielem odszyfrowywali kody, pod którymi ukryte były pytania dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego oraz fonoholizmu. Dzięki aktywizującej formie gier i zabaw

uczniowie lepiej przyswajali nowe informacje, a także zwracali
uwagę na ważne problemy, które w codziennym funkcjonowaniu umykają naszej uwadze.
Dziękujemy uczniom za zaangażowanie w obchody DBI,
a nauczycielom za pomoc w organizacji naszej inicjatywy.

~ Agnieszka Teska-Kulczyńska

Małgorzata Matczak

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Sport w naszym Liceum

L

uty był intensywnym miesiącem dla naszych szkolnych sportowców. W ostatnich tygodniach odbyły się finały Powiatu Poznańskiego w Koszykówce i Siatkówce Dziewcząt i Chłopców. Nasze zespoły dzielnie rywalizowały na boiskach sportowych, wykazując się walecznością, odwagą, talentem, dyscypliną i postawą fair play.
13 lutego żeńska reprezentacja Liceum wzięła udział w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w koszykówce. Zawody odbyły
się w hali ROS w Rokietnicy. Drużyna zagrała w składzie: Paulina Grzęda (kapitan zespołu), Klaudia Heliasz, Joanna Bartmińska,
Anna Szukała, Wiktoria Rybarczyk, Martyna Majda, Sandra Rutkowska, Agnieszka Gorzelana, Paula Kordalysińska, Marianna Dombrowska, Marta Ciosek i Monika Zagraniczna. Dziewczęta wywalczyły w tym turnieju IV miejsce.
Natomiast 21 lutego w Murowanej Goślinie odbył się finał Mistorzostw Powiatu Poznańskiego w siatkówce dziewcząt, w którym
zajęliśmy V miejsce. Nasza reprezentacja zagrała w składzie: Paulina Grzęda (kapitan zespołu), Joanna Bartmińska, Marianna Dombrowska, Olga Grabowska, Klaudia Heliasz, Martyna Majda i Anna Szukała.
~ LO
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WZP.6721.4.2011
(WZP.6721.1.2018)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług w rejonie ulicy
Wypoczynkowej w Baranowie
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018
r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług w rejonie
ulicy Wypoczynkowej w Baranowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r., ul.
Poznańska 115 (budynek A), pokój 13, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 15:30.
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 nazwiska /
nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również
uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - budynek A, pokój 13 - oraz składać uwagi do
wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
WZP.6721.5.2019

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Jankowicach przy ul.
Tarnowskiej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.
poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.
2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr VII/98/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Jankowicach przy ul.
Tarnowskiej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne.
WZP.6721.3.2019

WZP.6721.4.2019

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Parkowej w Rumianku oraz przy ul. Szkolnej w Rumianku i Górze.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.
poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.
2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr VII/107/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Parkowej w Rumianku oraz przy ul. Szkolnej w Rumianku i Górze.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kokoszczynie przy ul. Lipowej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr VII/97/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: przystąpienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kokoszczynie przy ul. Lipowej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115
(budynek A), pokój 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz strategicznej 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 15 kwietnia 2019 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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~ edukacja ~ sport
Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Ekologiczne sukcesy uczniów

U

czniowie liceum wygrali IX edycję powiatowego konkursu ekologicznego „Kochajmy nasze małe ojczyzny”. Finał odbył się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Tegoroczna
edycja konkursu nagrodzona została także przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego – XIX edycja 2018”.
Wiedza ekologiczna jest dzisiaj szczególnie ważna. Możemy się o tym przekonać każdego dnia, śledząc komunikaty na temat jakości powietrza w naszym kraju. Droga do finału konkursu rozpoczęła się etapem szkolnym, którym był
test z zakresu wiedzy o środowisku i jego ochronie, a także o powiecie poznańskim. Pytania nie należały do łatwych,
ale uczniowie naszej szkoły świetnie sobie z nimi poradzili.
Jak podkreślili niewątpliwym ułatwieniem było dla nich to,
że w liceum bardzo dużą wagę przykłada się do problematyki ekologii oraz tematów z nią powiązanych – niedawno
uczniowie zmagali się z testem XXXIV Olimpiady Wiedzy
Ekologicznej, który składał się z pięćdziesięciu pytań. Troje
uczniów z klasy z rozszerzoną biologią zakwalifikowało się
do finału rejonowego: Aleksandra Kukotko, Oskar Kucharczak i Bartosz Zwoliński. Wiedza, dzięki której zwyciężyli
w konkursie powiatowym, z pewnością pomoże, choć zakres
merytoryczny Olimpiady jest znacznie szerszy. Cieszy fakt,
że uczniowie wykazują się sporą wiedzą z ekologii i ochrony środowiska. Świadczy to o ich świadomości ekologicznej oraz zrozumieniu, że stan środowiska to miernik naszego

zdrowia teraz i w przyszłości. Między innymi o tym mówił
profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego
podczas spotkania z uczniami liceum. W prelekcji skierowanej do uczniów i pracowników liceum wykazywał związek między stanem środowiska w skali globalnej i lokalnej
a jakością żywności. Uczestnikom finału okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej życzymy powodzenia w zmaganiach pisemnych i ustnych.




Nauczycielka biologii – opiekun olimpijczyków
~ Alina Śmidoda

Sukces zbiórki
na III Balu Sportowca

N

ajważniejszą informacją ostatniego czasu jest niewątpliwy sukces licytacji charytatywnej, która odbyła się
9 lutego w Hotelu 500 podczas III Balu Sportowca,
który co roku organizuje GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne.
W zbiórce na rzecz Marcelinki Kominek udało się zgromadzić dokładnie 12 424 zł. Dziękujemy wszystkim, który wzięli
udział w licytacji!
Innym istotnym działaniem, którego celem była zbiórka na
cele charytatywne, był turniej Tarnovia Charity Cup, który odbył się 10 marca na hali OSiR przy ulicy Nowej 15 w Tarnowie Podgórnym. Celem turnieju było zebranie środków dla
„Przytuliska u Wandy” w Przyborówku. W zawodach wystąpiło 9 zespołów i udało się zebrać 1 784 zł. Najlepszym zespołem została drużyna „FC Ananasy”, która w finale pokonała drużynę Juniora Starszego GKS Tarnovii. Wyróżnić należy
także drużyny Stihl oraz Tarmet, które dotarły do półfinałów,
a spotkały się w meczu o 3. miejsce, które ostatecznie zdobył
zespół Tarmetu.

Przechodząc do piłki nożnej seniorów, na początku marca
wznowiliśmy rozgrywki IV ligi wielkopolskiej, choć nie był
to wymarzony start. W pierwszym meczu musieliśmy uznać
wyższość Kotwicy Kórnik (0:2,) a w kolejnym tylko zremisowaliśmy z drużyną KS Opatówek (0:0). Bezbramkowy wynik pozostawia niedosyt - tym bardziej, że mieliśmy okazję do
wyjścia na prowadzenie. Skuteczność pod bramką przeciwnika to element, który musimy poprawić, aby osiągać korzystne
rezultaty.
A kiedy będzie najbliższa okazja do poprawy? Najpierw,
16 marca, rozegramy pierwszy tegoroczny mecz w Tarnowie
Podgórnym. Naszym rywalem będzie Orkan Śmiłowo (16.03,
15:00). Później czeka nas daleki wyjazd do Kępna na mecz
z Polonią (23.03, 15:00) i spotkanie z Krobianką Krobia przy
naszym stadionie (30.03, 15:00).
Klub GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne to projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
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~ sport

Klubowy Turniej Karate
Tradycyjnego „ORZEŁ CUP 2019”

W

sobotę 23 lutego w hali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Lusowie odbył się Turniej w Karate Tradycyjnym „ORZEŁ CUP 2019”. Zawody współfinansowane były przez Gminę Tarnowo Podgórne,
a patronat honorowy nad turniejem objął Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Pan Tadeusz Czajka.
W trakcie ceremonii otwarcia zawodów Prezes UKS KT
„Orzeł” Lusowo Sensei Szymon Gogola wręczył dyplomy i statuetki najlepszym zawodnikom 2018 roku według rankingu klubu.
Odznaczonymi za całoroczną pracę i osiągnięte sukcesy zawodnikami zostali:
- Milena Sokołowska – kat. do 7 lat
- Natalia Prewicz – kat. 8-9 lat;
- Marta Ciszak – kat. 10-11 lat;
- Leon Frankowski – kat. 12-13 lat;
- Oskar Szkudlarz – kat. junior młodszy.
Wyróżnienie zdobyli również: Antoni Frankowski, Julia Adamiak, Gabriela Święch, Mateusz Chojnowski, Igor Tymiński,
Aleksandra Mermela, Nicolas Grek oraz Marceli Majerczyk.
W turnieju rywalizowali zawodnicy UKS KT „Orzeł” Lsuowo z sekcji z Lusowa i Tarnowa Podgórnego oraz zawodnicy
Klubu Karate Tradycyjnego „Orzeł” Poznań z różnych sekcji
na terenie Poznania i okolic (sekcje: Kamionki, Kicin, Poznań:

Bieg unijny
P

rzygotowania do tegorocznego Biegu Unijnego nabierają tempa. Szósta edycja podobnie jak poprzednie
będzie wiodła ulicami: Kościelną, Kwiatową, Krańcową, Wysogotowską, Brzozową, Akacjową, Wiosny Ludów,
Ogrodową, Leśną, Doliną i Łanową. Organizatorzy z góry
przepraszają za utrudnienia i proszą mieszkańców o wyrozumiałość, nieplanowanie przemieszczania się pojazdami mechanicznymi w tym czasie oraz nieparkowanie ich na trasie
Biegu Unijnego. Jak co roku Auchan i Nissan Polody będą
naszymi Głównymi Sponsorami.
Przypominam, że wszyscy, którzy zapiszą się na Bieg do
31 marca otrzymają koszulki w rozmiarze zamówionym
w trakcie zapisów. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.czasnachip.pl
W tej edycji wprowadzamy zmianę regulaminową dotyczącą przydzielania nagród. Zawodnik nagrodzony w klasyfikacji OPEN nie może być nagrodzony w klasyfikacji grup
wiekowych.
Bieg Unijny odbędzie się dzięki współfinansowaniu przez
Gminę Tarnowo Podgórne.

~ Jacek Duszczyk
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ODK „Orle Gniazdo”, Pogodna, ODK „Jędruś”, Orła Białego, Winiary, Wilda, Pułaskiego, Piątkowo) W 16 konkurencjach rywalizowało 118 zawodników i zawodniczek. Zawodnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom. Zwycięzcy w każdej
z rozegranych konkurencji otrzymali puchar, medale i nagrody
rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy zawodów słodki upominek i pamiątkowy medal. Odbyła się również konkurencja
I KROKU W KARATE dla przedszkolaków, w której wszyscy
uczestnicy zajęli pierwsze miejsce.

~ UKS KT Orzeł

~ sport

Kręglarski
Puchar
S

ołectwo Lusowo wygrało 5. Indywidualny Turniej Sołectw Gminy w kręglarstwie klasycznym. Puchar Dyrektora OSiR Tarnowo Podgórne wywalczył Kordian
Kucharski, który po eliminacjach i finale zdobył 510 punktów. Na drugim miejscu uplasowała się Anna Nowak. Reprezentantka Sołectwa Przeźmierowo zdobyła 488 pkt. Trzecie
miejsce na podium zajął Sławomir Grzechowiak z Przeźmierowa (483). Nagradzane miejsca 4-6 zajęli kolejno: Tomasz
Kubot z Rumianka (480), Marek Łopuch z Baranowa (480)
i Justyna Witkowiak z Lusówka (480). Po raz pierwszy w historii turnieju wystartowało w nim aż 13 sołectw.
~ Ania Lis

Najlepsi w CLJ

M

istrzowski tytuł Centralnej Ligi Juniorów w kręglach klasycznych po raz pierwszy trafił w ręce
OSiR Vector Tarnowo Podgórne. W poprzednim
sezonie drużyna zakończyła rozgrywki na drugim miejscu.
Na sukces w sezonie 2018/2019 zapracowali Marta Stachowiak, Iwona Dziamska, Jakub Cwojdziński, Tomasz Byliński, Krzysztof Bartkowiak, Jędrzej Dmowski i Marcin Byliński. Ostatni siódmy turniej rozegrano 2 marca we Wronkach.
Wśród wcześniejszych sukcesów, którymi może pochwalić się
trener Marek Torka, jest wynik jaki uzyskał jego podopieczny:
Jakub Cwojdziński zwyciężył w 33. Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Kręglarskim o Puchar Wronek i w kat. junior młodszy ustanowił rekord 644 punktów. Zawody z cyklu
Grand Prix Polski, odbyły się w weekend 22-24 lutego.

~ Ania Lis

Po 4. konkurencjach
W
ramach XV edycji Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne 2018/2019 rozegrano już cztery
konkurencje.
Ex aequo pierwsze miejsce zajmują Sołectwa Baranowo
i Przeźmierowo. Trzecie z 54. punktami zajmuje Tarnowo Podgórne. Miejsce tuż za podium przypadło Sołectwu Sady. Piąte
zajmuje Sołectwo Lusówko, szóste Lusowo, siódme Batorowo,
ósme Wysogotowo, dziewiąte Sierosław, dziesiąte Chyby, jedenaste Ceradz Kościelny, dwunaste Kokoszczyn i trzynaste Jankowice.
Piąty turniej, który zostanie rozegrany w ramach Rankingu
Sołectw, odbędzie się 24 marca w Tarnowskich Termach. Regulamin dostępny jest na stronie osir.pl w zakładce do pobrania
– regulaminy.

~ Ania Lis
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Złota
medalistka

M

artyna Konieczna nie miała sobie równych
i wywalczyła złoty medal XII Pomeranii Open
w taekwondo olimpijskim. Zawodniczka sekcji taekwondo olimpijskiego UKS Atlas Tarnowo Podgórne i stypendystka Wójta Gminy Tarnowo Podgórne walczyła w kat.
A +59 cadet (junior młodszy). Był to jej trzeci start w tych
zawodach.
– Jestem bardzo zadowolona z wyniku. Plan taktyczny wykonałam w 100 procentach. Start w tych zawodach to kolejny etap do Mistrzostw Polski. Poziom zawodów w Ahlbeck
z racji udziału zawodników z kilku krajów był zadowalający. W klasyfikacji medalowej zajęliśmy pierwsze miejsce –
skomentowała Martyna. W Pomeranii wzięło udział blisko
trzystu zawodników z Polski, Niemiec i Białorusi. Turniej
rozegrano 16 lutego w hali sportowej w Ahlbeck

~ Ania Lis

Złoty chód

Z

łoty medal i tytuł mistrza Polski w chodzie na 3000 m
wywalczył Zbigniew Kwita. Dla chodziarza z Przeźmierowa jest to już 45. mistrzowski tytuł. Dystans
3 km pokonał w czasie 15:41.14. W 28. Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Masters, które odbyły się 24
lutego w Toruniu wystartowało blisko pół tysiąca zawodników
w przeszło 900 startach indywidualnych.

~ Ania Lis
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Martyna Konieczna

~ sport

Pierwsze sukcesy naszych
młodych siatkarzy

W

Poniecu, 24 lutego, odbył się turniej mini-siatkówki Kinder Sport+ zaliczany do eliminacji Mistrzostw
Polski w kategorii dwójek – roczniki 2008 i młodsze,
trójek – rocznik 2007 oraz czwórek – rocznik 2006.
Nasz gminny klub Tarnovia Volleyball reprezentowały drużyny w składzie:
- czwórki: Jan Kroll, Piotr Marcinkowski, Jakub Szaciło, Szymon Sierzputowski, Bartosz Godlewski i Jędrzej Woźniak,
- trójki zespół I: Adam Piszczałka, Franciszek Kroll, Magnus
Sawiński,
- trójki zespół II: Jędrzej Grajek, Maksymilian Kołodziej,
Adam Wróbel,
- dwójki zespół I: Mikołaj Tarnowski, Filip Szubstarski,
- dwójki zespół II: Antoni Tkaczuk, Marcel Johaniuk,
- dwójki zespół III: Wojciech Górny, Olgierd Tadych,
W kategorii dwójek wzięło udział 20 zespołów z całej Wielkopolski, z czego pierwsze 7 drużyn mogło cieszyć się z awansu
do dalszego etapu rozgrywek, w tym nasze dwa zespoły w składzie Wojciech Górny i Olgierd Tadych (wysokie 4 miejsce) oraz
Mikołaj Tarnowski i Filip Szubstarski (6 miejsce). Niewiele zabrakło naszej trzeciej dwójce w składzie Antoni Tkaczyk i Marcel Johaniuk, która po zaciętej walce zajęła ostatecznie 9. miejsce.
W kategorii trójek zmierzyło się 9 drużyn, z czego gwarancję
awansu miało pierwsze 5 zespołów. Z tej możliwości skorzystała nasza drużyna w składzie Adam Piszczałka, Franciszek Kroll

i Magnus Sawiński, zajmując 5 miejsce. Nieco mniej szczęścia
miała nasz druga trójka w składzie Jędrzej Grajek, Maksymilian
Kołodziej i Adam Wróbel, która uplasowała się na 8 pozycji –
jednak minimalnie przegrane, po bardzo wyrównanej grze mecze, pokazały, że awans był w zasięgu ich ręki.
W czwórkach nasz jedyny zespół w składzie Jan Kroll, Piotr
Marcinkowski, Jakub Szaciło, Szymon Sierzputowski oraz Bartosz Godlewski i Jędrzej Woźniak zajął 4 miejsce, dzięki czemu
również zapewnił sobie awans do kolejnego etapu, jakim jest
ćwierćfinał Mistrzostw Wielkopolski. Gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów.

~ Błażej Szubstarski
Projekt współfinansowany przez Gimę Tarnowo Podgórne.

Samorządowcy w piłkę grają
IV
Turniej Halowej Piłki Nożnej Samorządowców o Puchar Wójta Gminy Dopiewo odbył się
w sobotę 16 lutego w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie. Rozgrywki prowadzono
w dwóch grupach po 4 zespoły. Nasza reprezentacja zmierzyła się w grupie z reprezentacją Gminy Suchy Las wygrywając po bramce Sławomira Knapskiego 1:0. Następnie rozegrano mecz z Miastem Luboń, który zakończył się remisem
1:1 – strzelcem bramki był Dariusz Piechota. W ostatnim
grupowym meczu przeciwnikiem była reprezentacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Mecz zakończył się porażką 1:2. Strzelcem jedynej bramki był Arkadiusz Gursztyn.
Tarnowo zajmując drugie miejsce w grupie awansowało do
półfinału, gdzie zmierzyło się z drużyną Urzędu Marszałkowskiego. Drużyna Urzędu Marszałkowskiego strzelając bramkę po błędzie naszej obrony awansowała do finału. W związku z tym Tarnowo w kolejnym meczu stoczyło bój z drużyną
z Komornik o 3 miejsce. Po zaciętym i wyrównanym meczu,
zakończonym remisem 0:0, o kwestii zajęcia 3 miejsca decydowały rzuty karne. Po bramkach Arkadiusza Gursztyna, Rafała Talarczyka i Sylwestra Gąsiora nasza drużyna zwyciężyła
3:1, zajmując tym samym 3 miejsce.

Cały Turniej wygrała drużyna Powiatu Poznańskiego.
Skład drużyny Tarnowa Podgórnego - Bartosz Marianowski, Sylwester Gąsior, Rafał Talarczyk, Arkadiusz Gursztyn,
Dariusz Piechota, Łukasz Walor, Damian Skwierzyński, Sławomir Knapski
Kolejnym turniejem w którym nasza drużyna weźmie
udział 16 marca to XII Turniej Halowej Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych i Radnych o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. 
~ Łukasz Walor
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Panu
Prezesowi Jednostki OSP Tarnowo Podgórne

Panu
Prezesowi Jednostki OSP Tarnowo Podgórne

Stanisławowi Przybylskiemu

Stanisławowi Przybylskiemu

i jego Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Żony

Żony
składają
współpracownicy i członkowie OSP Tarnowo Podgórne

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wsparcie
w bolesnych dla nas chwilach,
za okazanie serca, wyrazy współczucia i pomoc.
Dziękujemy Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom,
Kolegom i Znajomym,
którzy uczestniczyli we Mszy św. oraz ceremonii
pogrzebowej naszego Ukochanego Męża i Tatusia

składają
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
z pracownikami Urzędu Gminy,
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba
z Radnymi oraz Sołtysi.

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci”
Serdeczne wyrazy współczucia

Elżbiecie Bieniewskiej i całej jej Rodzinie
z powodu śmierci Męża

śp. Zenona Jakubowskiego

śp. Andrzeja Naskręt

Wyrażamy wdzięczność za modlitwę,
ofiarowane komunie święte, intencje mszalne,
kwiaty i znicze.

składa Zarząd
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin ROKTAR
i Warsztat Terapii Zajęciowej w Baranowie

Serdeczne podziękowania składają
żona i córka

Nie umiera ten, kto pozostaje
w sercach bliskich
Naszej koleżance

Małgorzacie Prętkiej
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka z pracownikami
Urzędu Gminy

Helence Szymczak
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Siostry

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu i adjustacji tekstów, za
treść ogłoszeń nie odpowiada. Redakcja nie zwraca dostarczonych materiałów!
Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 (budynek
Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264, redakcja@tarnowo-podgorne.pl
Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
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Przemysławowi
Dybizbańskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

składają Koleżanki i Koledzy
z Koła Seniora
w Tarnowie Podgórnym

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

Naszej koleżance

składają Dyrekcja i Pracownicy
Samorządowej Szkoły Muzycznej
I st. w Tarnowie Podgórnym

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.
Nakład: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 12.03.2019 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują:
	Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
	Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17,
tel. 604 372 440, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
	Ogłoszenia CRISGOVA (Rokietnica) tel.: 781 377 122, sc@crisgova.pl, ul. Obornicka 1B (przy Market Dino, Manufaktura)
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma.
Okładka: fotolia
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Zmarła nasza Seniorka

śp. Janina Kruszona

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 3 marca 2019 r. zmarła

Rodzinie wyrazy współczucia

Elżbieta Przybylska (l. 67).

składają
Koleżanki i Koledzy
z Klubu Seniora Sady

Kochający mąż, dzieci
z rodzinami i wnuki.

„Nie umiera ten,
kto żyje w pamięci żywych”
6 lutego 2019 roku zmarła nasza
koleżanka

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci naszego Kolegi

Mariana Rybińskiego

śp. Ewa Grinko

Żonie i Rodzinie Zmarłego
szczere wyrazy współczucia

Rodzinie, wyrazy szczerego
współczucia
składa Zarząd i studenci
UTW w Tarnowie Podgórnym

składają
Koleżanki i Koledzy z Koła Seniora
w Tarnowie Podgórnym

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszej Koleżanki, Przyjaciółki, cenionej Nauczycielki

ś. p. Elżbiety Jagiełki
Jej odejście dotknęło nas wszystkich.
Żegnamy Ją z wielkim smutkiem.
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego
współczucia.
Koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej
im. A. Fiedlera w Przeźmierowie

Serdeczne podziękowania
za udział w odprowadzeniu naszej
kochanej Mamy, Teściowej, Babci
i Prababci

Śp. Anny Derda
na miejsce wiecznego spoczynku
księdzu Szymonowi za odprawioną
Mszę Świętą i piękną ceremonię
pogrzebową,
Wiceprzewodniczącemu Rady
Gminy, koleżankom i kolegom
z Urzędu Gminy, Delegacji
Stowarzyszenia DAR SERC,
przyjaciołom, sąsiadom, znajomym
i rodzinie za tak liczny udział,
wszystkim za wieńce, kwiaty
i znicze, za modlitwę, ofiarowane
komunie święte i intencje mszalne
Składa RODZINA

Panu Januszowi Jagiełce
Radnemu Powiatu Poznańskiego
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci żony
składają
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba
z Radnymi
Sołtysi

Drodzy mieszkańcy Sadów!

D

ziękuję bardzo za obdarzeniem mnie zaufaniem, za oddane na mnie głosy i wybór na Sołtysa wsi Sady. Dołożę wszelkich starań, aby Państwa nie zawieść.
Pragnę również podziękować całej Radzie Sołeckiej poprzedniej kadencji za współpracę oraz zaangażowanie w działalność na rzecz naszej małej społeczności.
Z poważaniem
~ Elżbieta Nowaczyk, Sołtys Sadów

Sprostowanie

W

poprzednim numerze gazety błędnie podaliśmy nazwę przedszkola w Przeźmierowie – prawidłowa to Leśne Skrzaty.
Za pomyłkę przepraszamy.
~ redakcja
marzec 2019 | sąsiadka~czytaj |
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Przewidywane obowiązki
do wyboru i uzgodnienia:
• obsługa gości/prowadzenie recepcji
• utrzymanie czystości w obiekcie
i jego otoczeniu
• prowadzenie dokumentacji związanej
z prowadzeniem hotelu i restauracji
• możliwość zamieszkania w mieszkaniu
służbowym, przy hotelu z małżonkiem/
partnerem

Szczegóły:

500 046 900
Naprawa lodówek
i zamrażarek przyjmie
uczniów do 18 roku
życia w celu nauki
zawodu bez konieczności
uczęszczania do szkoły

602-648-644

Wymagania:

601 726 802

SPRZEDAM DZIAŁKĘ
W MŁYNKOWIE
tel. 693 121 862

UZYSKAJ 5000 zł

DOTACJI W GMINIE TARNOWO PODGÓRNE

FOTOWOLTAIKA OD LIDERA RYNKU
KOMPLETNE INSTALACJE
Z MONTAŻEM - NAJLEPSZE
CENY W POLSCE
16 LAT DOŚWIADCZENIA,
PONAD 3000 REALIZACJI
W 2018 ROKU

arx.org.pl

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ:

DOMY, FIRMY, GARAŻE, HALE

DAM PRACĘ
•Firma
produkcyjna
w Skórzewie zatrudni osoby na
następujących stanowiskach:
1. Praca biurowa – pół etatu
2. Pracownik fizyczny – praca przy
produkcji pół etatu.(emeryt ). tel.
515-10-80-13; 61 814 36 27
• Gabinet Stomatologiczny w Przeźmierowie poszukuje do współpracy
lekarzy stomatologów, rejestratorki, asystentki i pomoce dentystyczne. Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt tel. 505173870 Gabinet Stomatologiczny, Przeźmierowo, ul.Rynkowa 75c (PASAŻ)
• Do Dworku Grzebienisko poszukujemy: - osoby na zmywak (pra-
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ca w piątki lub soboty na weselach)
- kelnera (praca w piątki lub soboty
na weselach)- osoby do prac porządkowych (praca dorywcza, godziny
do ustalenia) Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt telefoniczny: 513
747 862
•
• Naprawa lodówek i zamrażarek
przyjmie uczniów do 18 roku życia
w celu nauki zawodu bez konieczności
uczęszczania do szkoły 602-648-644
• Murarzy , pracowników budowlanych przyjmę.dla zamiejscowych
możliw ość zakwaterowania 609991-715
• Panie do pracy w ogrodnictwie
przyjmę 691 300 952
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Produkcja
Modernizacja
Naprawa
Sprzedaż tel. 7 303 28 303
Serwis tel. 512 755 995

•

ARA N

25
W

LAT

tel: 731 145 950
tel: 600 851 507
mail: info@jkt-solar.pl

SZUKAM PRACY

• Zaopiekuję się osobą starszą lub
chorą w pełnym wymiarze godzin.
Posiadam doświadczenie. Tel. 533696-051
• Zaopiekuję się dzieckiem lub dziećmi w pełnym wymiarze godzin. Posiadam doświadczenie. Tel. 533-696-051
• Potnę drewno tel. 667-069-745
• Wykonam wszystkie prace ogrodowe. Tel. 667 069 745.
• Kierowca kat C z doświadczeniem
wywrotka szuka pracy 694-043 808
• Wykonam prace ogrodnicze 503
008 671
• Doświadczona Niania z doskonałymi referencjami - zaopiekuje się Two-

CJA

PROJEKTY BUDOWLANE, ARCHITEKTONICZNE

ROLETY
M o s k i t i e r y

4600m2, W TYM 1000m2 BUDOWLANEJ

tel. 608-270-421

604 345 047

RMTar

Tel. 602-377-247

Pracowników do kostki
brukowej

Instalacje wodne,
przyłącza studni.
Montaż, serwis urządzeń,
uzdatniania wody
Tel.694 419 441
mail: zumaqua@yahoo.com

949 285

w Tarnowie Podgórnym lub okolicy.

Dokładne zasady
pracy i płacy do uzgodnienia
kontakt tel.: 608 018 538
e-mail: biuro@firmahandlowabn.pl

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

tel. 605

Kupię działkę budowlaną

znajomość j.angielskiego

MALOWANIE

Zatrudnię diagnostę
samochodowego
z uprawnieniami
do Okręgowej
Stacji Kontroli Pojazdów
w Kaźmierzu.

G

Poszukuję osób do pracy
w Hotelu w Wysogotowie

Salon kosmetyczny
mieszczący się
w Przeźmierowie
podejmie współpracę z
masażystą/fizjoterapeutą.

WWW.JKT-SOLAR.PL

im Maleństwem. Niemowlęciem, ze
względu na chęć długiej współpracy.
Przeźmierowo, Baranowo, Wysogotowo, Batorowo. Kocham dzieci, jestem uczciwa i kreatywna. Posiadam
wyższe wykształcenie pedagogiczne
UAM. Pracuję za 20 zł/ godz. Zadzwoń
teraz 501 066 460
• Pani na emeryturze podejmie pracę
4 godz. dziennie 725 329 160

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

TEL: 502 315 302

~ reklamy

OKNA • ROLETY FOTOWOLTAIKA

NAPRAWA
665 356 318

DOTACJA

(prąd ze słońca)
elektryk

502 566 479
elektropomiary.eu

NAUKA
JAZDY

Tech

Jeździmy nową

KIA RIO

T
B

66 44 99 032
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GLAMOUR
DAY SPA

Kuracje odchudzające i odmładzające
Zabiegi laserowe, medycyna estetyczna
Egzotyczne masaże i rytuały

61 814 15 35
695 925 277

ul. Rynkowa 92,
Przeźmierowo

Co miesiąc nowe promocje!
Polub nas na

/GlamourDaySpaPrzezmierowo/

NASIONA TRAWY

ARETA
PRODUCENT:

KOSTRZEWA CZERWONA GAZONOWA
wysiew nasion: 1kg na 30-40 m2

Gospodarstwo rolne Magdalena i Leszek Kierzek
ul. Rokietnicka 63; 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 502 681 117

TORT-ULA
TORTY
ARTYSTYCZNE
I INNE
SŁODKOŚCI

• DOCIEPLANIE
• ELEWACJE
• NIDA
• KOSTKA BRUKOWA
• UKŁADANIE PŁYTEK
CERAMICZNYCH
• INNE PRACE
WYKOŃCZENIOWE
TARNOWO PODGÓRNE
UL. ROLNA 8

600 45 37 27

TEL.501-320-572
MADZIA788@GAZETA.PL

www.dd-swiatkuchni.pl

Tylko dla czytelników „Sąsiadki”
specjalny rabat na zakup akumulatorów i prostowników!
O szczegóły pytaj sprzedawcę.
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tel. 664 524 177, 500 449 418

ul. Wysogotowska 27, Przeźmierowo

HURT - DETAL

Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 900-1700
Sobota 900-1400

Zapraszamy na test akumulatorów wszystkich marek,
dodatkowo sprawdzimy ładowanie oraz pobór prądu,
a to wszystko całkowicie
BEZPŁATNIE!

Nowe instalacje
Modernizacja i remont
Usuwanie usterek
Pomiary
tel. 691 494 447

KUCHNIE
SZAFY WNĘKOWE
GARDEROBY
ŁAZIENKI
MEBLE BIUROWE

WWW.TORT-ULA.PL

ul. Rynkowa 1
62-081 Przeźmierowo
kom.: 790 390 299

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

Sklep
no
przeniesio19
ą
n
ś
e
na L

61 8154 813, 530 769 270 www.gkcosmetics.pl

Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

~ reklamy

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

tel. 694 99 88 21

CIEPŁE OKNA

Kupię dom

w Tarnowie Podgórnym lub okolicy.

Tel. 784-135-343

PROMOCJA!

NAPRAWA,
REGULACJA
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

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

ROLETY
ZEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

RAT

DO WYNAJĘCIA
Y

PIERBEZ
WSZ
W
EJ
PŁAT

Y

ROLETKI
MATERIAŁOWE
ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

Pomieszczenia po Warsztatach
Terapii Zajęciowej ROKTAR
od X.2019 r., Baranowo Wspólna 5

tel. 661

590 360

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A

tel. 61 816 43 76, kom. 602 150 364

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

www.dobreokna.poznan.pl

marzec 2019 | sąsiadka~czytaj |
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CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER
Lusowo, Nowa 45

509 879 621

Piotr Zaradny
Agencja PZU w Przeźmierowie

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

tel. 510 452 100
pzaradny@agentpzu.pl

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

01342016_KV1 PZU PRASA S 205x135.indd 1

2016-06-06 15:40:00

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”
lek. wet. Michał Woliński

Pełen zakres usług, USG, EKG, RTG
badanie krwi, wizyty domowe
www.wolvet.com

tel. 604 078 665 i 602 263 575, ul. Leśna 36, Kaźmierz
pn-pt 1000-1900, sob. 1000-1200
– w pozostałe godziny na telefon

ELEKTRYK
instalacje • naprawa
tel. 607 286 479
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Zapraszamy

Dom w Rokietnicy
szeregowy 168/240
SPRZEDAM - 560 000,-

| sąsiadka~czytaj | marzec 2019

691 369 344

www.krfoto.pl
• Reportaże
605 188 010
• Kursy fotografii kxrx@wp.pl

~ reklamy
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SIEW KUKURYDZY NOWYM
6-RZĘDOWYM TALERZOWYM
SIEWNIKIEM PUNKTOWYM
Z PODSIEWACZEM NAWOZU
TEL 512 463 003
TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

RĘBAK

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

usługi
rozdrabniania
gałęzi

szybko • czysto • solidnie
tel.: 667 706 513
e-mail: skot1972@wp.pl

)

607 951 150

S

Infuzja tlenowa - nowy zabieg
Tarnowo Podgórne 62-080, Plac Margaretek 17/1
(Osiedle Zielony Gród)

Zapisy telefoniczne:

tel. 61 670 77 49, kom. 502 525 816

marzec 2019 | sąsiadka~czytaj |
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Pizzeria i Restauracja włoska
cje!
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Włoski p

Danie dnia
+ zupa

666 650 560
ul. Łanowa 2,
Przeźmierowo

20 zł

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace
Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT
Zasiłki zagraniczne • Zwrot podatków zagranicznych

WELTEN

Przeêmierowo, Rynkowa 75C, Pasa˝ Ip.,
tel. 61 652 52 50

www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce
naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.
Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

696 017 449

wszystkie gatunki, ca∏y rok

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych
(sklepowych, gastronomicznych)

601 704 832

SPRZEDAM DOM

BIURO RACHUNKOWE
Kadry i płace
Pełna i uproszczona księgowość
Roczne rozliczenie PIT

200 m2 NA DZIAŁCE 1070 m2
W TARNOWIE PODGÓRNYM
WIĘCEJ INFORMACJI POD TEL. 694 345 917

ul Pogodna 6, Baranowo
biurorachunkowe@wolnowska.pl

tel 575 24 50 24

Gabinet weterynaryjny
- chirurg -

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek
9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

wizyty domowe

62-081 Przeźmierowo

ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204
62

| sąsiadka~czytaj | marzec 2019

Planujesz zmienić biuro rachunkowe?
Rozpoczynasz działalność gospodarczą?

Zapraszamy
do skorzystania z oferty
naszej Kancelarii
Wspieramy naszych Klientów od 1996 roku.
Oferujemy szerokie spectrum usług. Wśród nich:
• kompleksowa obsługa księgowa – KH, KPiR;
• usługi kadrowo-płacowe;
• usługi doradztwa podatkowego;
• pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
(m.in. wybór formy działalności i sposobu
opodatkowania oraz pomoc przy wypełnieniu
wniosku);
• reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Nie czekaj,
skontaktuj się z nami!
Kancelaria Doradcy Podatkowego
Włodzimierz Kurkowiak
62-080 Sady
ul. Spółdzielcza 2
tel. 61 8 146 564
601 469 648, 792 862 242
e-Mail: biuro@kurkowiak.eu

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

tel. 508 610 256

kom. 602 659 208

~ reklamy
GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

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

SALON
MODY MĘSKIEJ

CZYNNE: Pn-Pt 12.00-18.00

61 814 27 12

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

Gabinet Psiej Urody
SZAMY
ZAPRAALONU!
DO S

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

Smochowice,
ul. Kościerzyńska 9,

tel. 796 127 287

ZAPISY
TELEFONICZNE

Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami
dołącz do nas

www.vadera.com.pl

na facebooku:
vadera.poznan

www.stomatologialusowko.pl

tel. 733 353 483

USŁUGI

WOD-KAN-GAZ
665 949 178
DOB-TECH

Oddam
ziemię

1a.
516 066 984
POMOC
DROGOWA

24h

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

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

SOLIDNIE

606 820 060

514 676 041

Zapraszam

Zapraszamy
do nowo powstałego
salonu pielęgnacji psów

Małgorzata Zajdler
lekarz dentysta

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

PSIGROOM:
• strzyżenie • trymowanie • kąpiele •
• pielęgnacja oczu, uszu •
• obcinanie pazurów • wyczesywanie •
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego psa
ul. Spokojna 9

ul. Pietrusińskiego 34

Małgorzata
Cichocka,
Sady
62-081
Baranowo ul. Kwiatowa 5,
61-418
Poznań
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

tel. 500 001 119

tel. 794 706 702
601 219 164
fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

2a. ZĘBOWE
PROTEZY
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie) PRACOWNIA PROTETYCZNA
Częściowe: tworzywo różowe, przeźroczyste - przeciw alergiczne, klamrowe, bezklamrowe
Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa
Protezy na miękkim podłożu, elastyczne: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe,

zmniejszają ucisk, polepszają przyssanie

Mikroprotezy (do 2 zębów)
Naprawy protez

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00
Jednoosobowe wykonawstwo

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77, tel. 518 268 039
marzec 2019 | sąsiadka~czytaj |
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Mobilna „babcia”
zawiezie i odbierze
ze szkoły/przedszkola, nakarmi
tel. 61 8964 905 (wieczorem) Tarnowo Podgórne i okolice

Meble na wymiar
Kuchnie

( 602 249 728
UL. SPOKOJNA 62
TEL./FAX 61 814 25 13

FRYZJERA
I KOSMETOLOGA
tel. 725 196 459

www.ex-meble.pl
BARANOWO

Studio Cameleon

zatrudni do swojego zespołu

Usługi płytkarskie
- łazienki, kuchnie,salony,
tarasy, balkony, garaże
nr tel. 660 070 232

SKŁAD OPAŁU
AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA WĘGLA
POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ S.A
I WĘGLOKOKSU KRAJ Sp. z o.o.
Sławomir Knapski
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 50c

POLECA - najwyższej jakości węgiel, koks, miały, ekogroszek
transport gratis od 1 tony, profesjonalna obsługa

HISZPAŃSKI
725 261 948

Wertykulacja
trawników
Czyszczenie
kostki pozbrukowej
i elewacji
Usługi KÄRCHER
Tarnowo Podgórne,
Lusówko, Lusowo i okolice

tel. 511 150 506
WYNAJMĘ LOKAL 40 M2
W CENTRUM TARNOWA
PODGÓRNEGO
TEL. 730 557 770

PROMOCJA CEN NAJLEPSZEGO POLSKIEGO W¢GLA
W MIESIÑCACH MARZEC – MAJ

tel. 61 662 36 96, 61 814 12 89, 664 145 408

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły
ogrodnicze
www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45
tel. 601 850 706

Wszystkim Klientom

Sklepu

Hubertus
DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 950 m2
W PÓLKU Z GARAŻEM K/JEZIORA

M. Czarna

tel. 730 291 523, 61 652 37 20

SPRZEDAM

profesjonalne mobilne
urządzenie do piaskowania
Kompresor spalinowy C-38-DLTO404 - 2006 ROK
Piaskarke Typ -GR 201-10 - 2017 Rok
kombinezon plus maska tlenowa

Cena do uzgodnienia

Eko Dom 21

Wiecej info pod numerem tel. 516

64

138 485

MYCIE OKIEN
OKIEN
www.ekodom21.pl
www.ekodom21.pl
tel:
tel:603
603
635
878
635
878
USŁUGI
SPRZĄTANIA
USŁUGI SPRZĄTANIA
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SPRZEDAM

dziękuję za
wspólne 26 lat

DWUPOKOJOWE
MIESZKANIE W SADACH
DO WYNAJĘCIA
tel. 730 291 523, 61 652 37 20

OGRODNICTWO poleca:
PELARGONIA - szeroki wybór odmian i kolorów,
SURFINIA - pi´knie rosnàca roÊlina balkonowa w 5 kolorach
FUKSJA - obficie i pi´knie kwitnàca do póênej jesieni.
Szereg nowoÊci, rewelacyjnie kwitnàcych pnàczy o szerokim
zastosowaniu do obsadzania i kompozycji wiszàcych.
Prowadzimy sprzeda˝ na miejscu.
Mo˝liwoÊç obsadzania korytek.

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

~ reklamy

 wszystko dla majsterkowiczów
 wynajem i sprzedaż profesjonalnych narzędzi
budowlanych
 artykuły dla budowlańców, dekarzy, cieśli, blacharzy
 chemia budowlana, lazury, impregnaty

 kompleksowe rozwiązania dla wszystkich rodzajów dachów
 różnorodny asortyment renomowanych producentów pokryć
dachowych i fasadowych
 fachowe doradztwo i bezpłatna wycena
 współpraca z najlepszymi wykonawcami
 usługi blacharskie - gięcie i profilowanie blach

tel. 508 328 276

UL. SOWIA 13 E

ul. Sowia 13E
62-080 TARNOWO PODGÓRNE
62-080
Podgórne
tel. Tarnowo
61 848 96 90, 61 841
72 02
tel. 61 848 96 90, 61 841 72 02
Zapraszamy również do mini marketu budowlanegowww.dek-pol.com.pl
www.dek-pol.com.pl

Oszczędź sobie nieprzyjemności
i zachowaj tylko piękne
wspomnienia.
Sprawdź naszą ofertę!

I zasada

udanej imprezy:
Nigdy nie organizuj imprezy
u siebie w domu!

Przyjęcia okolicznościowe,
Catering, Komunie, Wesela,
Restauracja, Noclegi.

www.przylesie.pl
Telefon: 61-8-147-809
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW Z MYJNIĄ
W KAŹMIERZU
PRZY PRZEGLĄDZIE MYJNIA LUB UPOMINEK ZA 1 ZŁ!

GODZINY OTWARCIA:
PON. - PT.: 07:00 - 19.00
SOB.: 07:00 - 14:00

UL. POZNAŃSKA, 64-530 KAŹMIERZ
(WYLOT NA TARNOWO PODGÓRNE)
TEL. 695 118 623, BIURO@OSKPKAZMIERZ.PL
WWW.OSKPKAZMIERZ.PL

Okna i drzwi WIST
Rok założenia 1992

produkcja, sprzedaż, montaż, naprawa, regulacja

•
•
•
•

Rolety - montaż i naprawa
HIT!!!
Moskitiery
Roletki materiałowe na
RABAT
Szyby - wymiana MO
SKITIERY!

OGRODY
• pielęgnacje
• modernizacje
• zakładanie

z

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

em
on
p at
ku rab

tel.

513 035 741, 665 356 318, 61 8142 974
www.wist.poznan.pl

tel. 723 140 159
DOCIEPLENIA
i ELEWACJE
od projektu po realizację

Fachowość za przystępną cenę!

piotr.tatka@op.pl
www.ptbud.pl

ul. Szamotulska 26 j, 62-081 Baranowo

tel. 695 621 721

www.facebook.com/petspaboutique/

Podnośniki
koszowe

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
NA WSZYSTKICH CMENTARZACH
PRZEWÓZ ZMARŁYCH
W KRAJU I ZAGRANICĄ

Tarnowo Podg., ul. Poznańska 91
tel. 61 814 66 65, 503 053 585
504 453 567

www.uslugipogrzebowe-oaza.pl
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Wycinanie
i przycinanie drzew

tel. 608 443 604
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MALOWANIE
TAPETOWANIE
PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA
TEL. 537-700-281

SKŁAD
W¢GLA

GEODETA
607 644 710

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

Napachanie, ul. Poznańska 10 (koło szkoły)
Czynne: pon. - pt. 10.00 - 20.00, sobota 12.00 - 15.00
lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892
lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

ZAPRASZAMY

DOWÓZ DO 20 km GRATIS

W
YS
NI OK
SK A
IE JA
CE KO
NY ŚĆ

TRUMNY, URNY
KREMACJE, EKSHUMACJE
KRZY˚E, NAPISY, TABLICZKI
OBUDOWY DO GROBU
ZASI¸KI POGRZEBOWE
NAGROBKI
CH¸ODNIA

STUDIO PIELEGNACJI
ZWIERZĄT

umów wizytę już dziś!

US¸UGI POGRZEBOWE

508-33-22-20

Baranowo, ul. Budowlanych 5
tel. (61) 814-22-73
kom. 797-986-878

Gabinet Weterynaryjny
WIZYTY DOMOWE

~ reklamy
3D
GINEKOLOG USG
dopochwowe
piersi
POŁOŻNIK

STOMATOLOGIA
ORTODONCJA
IMPLANTY

PORADNIA NEUROLOGICZNA

dr EWA CIEŚLAK LECZENIA BÓLÓW GŁOWY
Poznań, ul. Szronowa 14 (Świt)
Pn, śr, czw, pt 17.00 - 18.30

601 71 00 55
PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej
LUSÓWKO, Wiązowa 16
Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe
• od poniedziałku do soboty •

Spirometria na miejscu

tel. 603-137-270
61 8147-826
www.drstankiewicz.pl

DR N. MED. ANNA NENEMAN

Poznań-Smochowice, Nowy Tomyśl
Leczenie migreny toksyną botulinową

www.leczeniebolowglowy.pl

PEDIATRA
lek. med. Irena Pietrzykowska
PROTEZY ZĘBOWE
EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE
NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

Signum Gabinety Lekarskie
Skórzewo, ul. Poznańska 82B/11 PRACOWNIA KAŹMIERZ
tel. 61 814 37 38

TEL. 535 900 848

PORADNIA GABINET

DIAGNOZA - ZABIEGI - LECZENIE STÓP

paznokcie wrastające

PODOLOGIA HELP 1

PODOLOGIA HELP 3 www.podologiahelp.pl
tel.: 780-084-080
ul. Starołęcka 42
60-101 Poznań

tel.: 780-084-080

Baranowo, ul. Szmaragdowa 9
(os. Rubinowe)

Zaprasza w czwartki
od godz. 15.00
✆ Rejestracja: 608 032 592
Tarnowo Podgórne, ul. Jasna 8
www.twojdietetyk.org

PSYCHOLOG
ASERTYWNOŚĆ

www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ
PROTEZY
ZĘBOWE

WYKONANIE
I NAPRAWA

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

bez obciążania wątroby
bezpieczne i bezbolesne zabiegi

EFEKTY

PODOLOGIA
HELPWzgórze
3
oś.
Wichrowe
124a
ul. Starołęcka 42
61-699
Poznań
60-101 Poznań

tel. 61 814 18 46
kom. 696 044 435

bez obciążania wątroby
LECZENIE GRZYBICY I CHORÓB PAZNOKCI
bezpieczne i bezbolesne zabiegi

EFEKTY

oś. Wichrowe Wzgórze 124a
61-699 Poznań HELP 2
PODOLOGIA

MAŁGORZATA ZAWISTOWSKA
i prywatnie
pn ÷ czw.14.00 –19.00, pt 8.00 –14.00

dr hab. Magdalena
Człapka-Matyasik

paznokcie wrastające
opieka nad stopą cukrzycową
opieka nad stopą cukrzycową
odciski, modzele, pękające
pięty
odciski,
modzele, pękające pięty

LECZENIE GRZYBICY I CHORÓB PAZNOKCI

STOMATOLOGICZNY

DIETETYCZNA

DIAGNOZA - ZABIEGI - LECZENIE STÓP

PODOLOGIA
HELP 1
ul. Grabowa 30, Lusówko
62-080
Tarnowo 30,
Podgórne
ul.
Grabowa
Lusówko
PODOLOGIA
HELP 2 Podgórne
62-080
Tarnowo

tel. 606 160 504

dr n. med. Magdalena Moskalik
specjalista neurolog
tel. 698 896 821

Przeêmierowo, ul. Brzozowa 1
tel. 61 814 16 61, 602 11 95 71

DERMATOLOG
WENEROLOG

Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1

specjalista protetyk

gabinet@podologiahelp.pl

Profesjonalna
opieka
gabinet@podologiahelp.pl
stomatologiczna

REHABILITACJA
I MASAŻ
www.podologiahelp.pl

ul. Grabowa 30/3, Lusówko

WIZYTY DOMOWE
Bezpłatna rehabilitacja powypadkowa
Zapisy pod tel. 501 495 002 www.reha-clinic.pl

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

SPECJALISTA
PEDIATRA I NEONATOLOG
lek. med. Wiesława Dzieciątkowska - Hibner

WIZYTY DOMOWE
607-037-274

BADANIA
KIEROWCÓW
Lekarz medycyny pracy
Badania profilaktyczne
i sanitarne
Poznań, ul. Sianowska 151A

tel. 519 42 14 86

SCHODY BETONOWE
WYKONUJĘ
691 369 344
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CHIŃSKI MARKET WIELOBRANŻOWY

MATERIAŁY BUDOWLANE
WĘGIEL
MIAŁ

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

ECO GROSZEK

PALIWO

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
Przyjmujemy zapisy na ziemniaki sadzeniaki.

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SCh
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25
tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

USŁUGI

DEKARSKO-BLACHARSKIE

62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 158

666 072 710

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9.00 – 19.00
sobota 9.00 – 17.00, niedziela 10.00 – 15.00

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

Pogotowie Krawieckie

Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży
Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników

NISKIE CENY! DOBRA JAKOŚĆ!
DUŻY WYBÓR!

tel. 504 485 108, 693 721 394
Czynne: pon- pt 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00

ZAPRASZAMY!

ul. Poznańska 62a, Tarnowo Podg.
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Zagłosuj
na sąsiedzkie inicjatywy
od 15 do 29 kwietnia
Więcej na str. 9

szczegóły

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

BUDŻET
INICJ ATYW
SPOŁECZNYCH
II edycja
2019
2018

I edycja:

