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sąsiadka ~ czytaj

Wesołych Świąt Wielkanocnych!
Strajk w oświacie – str. 3 Bieg Unijny – str. 51 I urodziny Pałacu – str. 37

Baranowo Batorowo Ceradz Kościelny Chyby Góra Jankowice
Kokoszczyn Lusowo Lusówko Przeźmierowo Rumianek Sady
Sierosław Swadzim Tarnowo Podgórne Wysogotowo
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Pogotowie ratunkowe
Policja

997

Straż Pożarna

998

Pogotowie gazowe

992
991

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. 9.00-11.00
W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY
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Szanowni Państwo!

Tematem, który nas mocno porusza w ostatnich
dniach, jest strajk w oświacie, który ma miejsce również w naszej Gminie. W większości szkół i przedszkoli
zawieszono zajęcia, część prowadziło jedynie zajęcia
opiekuńcze. Co jednak ważne – w chwili zamykania
tego numeru egzaminy gimnazjalne, ósmoklasisty
i maturalne były niezagrożone.
Na łamach gazety zapraszamy na ciekawe wydarzenia sportowe i kulturalne. Przed nami obchody trzeciomajowe, koncerty oraz pierwsze urodziny Pałacu
Jankowice – proszę koniecznie wpisać do domowego kalendarza! Przypominamy także o głosowaniu
na projekty w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych.
Wszystkiego najlepszego na Święta!
~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Dyżur
Przewodniczącej RG
mieniły się czwartkowe godziny dyżurowania Prze-

Z

wodniczącej Rady Gminy Krystyny Semby – nowe to
9.00-11.00. Bez zmian pozostaje dyżur poniedziałkowy
w godz.15.00-17.00. 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

Fotowoltaika!

W

tegorocznym budżecie na dofinansowanie zakupu
i montażu ogniw fotowoltaicznych w ramach naszego Gminnego Programu zabezpieczone zostało
600 tys. zł. Następnie ogłoszony został nabór wniosków.
Zainteresowanie dofinansowaniem było bardzo duże. Na ten
moment w Urzędzie przyjęto ponad 100 wniosków. Tym samym pula środków została wyczerpana, a przyjmowanie kolejnych wniosków – zawieszone.
Informację o wznowieniu naboru zamieścimy na gminnej stronie internetowej i w „Sąsiadce-Czytaj”.  ~ ARz (info WIKOŚ)

Bezpłatna analiza składu ciała

Z

achęcamy do kontroli swojego ciała! Do 31 maja można skorzystać z bezpłatnej analizy składu ciała: masa
ciała w kg, masa tkanki tłuszczowej w %, masa tkanki
mięśniowej w kg, całkowita zawartość wody w organizmie w
%, minerały kostne w kg, wiek metaboliczny, wskaźnik budowy ciała, wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej, wskaźnik
BMI, wskaźnik podstawowej przemiany materii BMR (PPM).
Analiza prowadzona jest codziennie, od poniedziałku do
soboty, w godzinach 11.00-15.00 w gabinetach BOMEDICA
w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej 18. Istnieje możliwość
umówienia innych terminów po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej. Szczegółowe informacje pod nr tel. 607 06 88 88
lub na stronie www.bomedica.com.pl
Przypominamy, że za okazaniem Karty Mieszkańca w gabinetach BOMEDICA można skorzystać ze zniżek na pakiety
badań (dla kobiet, dla mężczyzn, dla dzieci). 
~ 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

Co ze strajkiem nauczycieli?

W

związku z ogłoszonym strajkiem w większości placówek
zajęcia zostały zawieszone
– powodem było realne zagrożeniem
życia i zdrowia dzieci, które na czas
strajku pozostałyby bez wystarczającej opieki nauczycieli. Dyrektorzy tych
placówek zwrócili się pisemnie do organu prowadzącego o zgodę na zawieszenie zajęć, a Wójt przychylił się do tych
próśb. Ostatecznie zajęcia zawieszono
w następujących placówkach:
•	Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym – w dniach 8 – 10
kwietnia,
•	Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie – w dniach 8 i 9 kwietnia,
•	Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym - w dniach 8 i 9 kwietnia,
•	Szkoła Podstawowa w Lusówku –
w dniach 8 i 9 kwietnia,
•	Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym –
w dniach 8 i 9 kwietnia,

•	Przedszkole „Leśne Skrzaty” w
Przeźmierowie – w dniach 8 – 10
kwietnia,
•	Przedszkole „Mali Odkrywcy” w
Baranowie – w dniach 8 – 10 kwietnia.
Ze względu na zawieszenie zajęć
placówki te nie zapewniały opieki nad
dziećmi. Natomiast zajęcia opiekuńcze
prowadziły następujące placówki:
•	Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym,
•	Szkoła Podstawowa w Lusowie,
•	Szkoła Podstawowa w Baranowie,
•	Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym.
Uczniowie tych placówek przebywali pod opieką nauczycieli, natomiast nie
odbywały zajęcia dydaktyczne ani zajęcia w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Z zajęć opiekuńczych
korzystało kilkoro dzieci.

W przedszkolach
„Chatka Misia
Uszatka” w Lusowie
i „Na Zielonym
Wzgórzu” w Lusówku
zajęcia odbywały się zgodnie z planem.
– W tym trudnym czasie zrozumienie
dla postulatów wykazują rodzice – podkreśla Wójt Tadeusz Czajka. – Zapewniam, że pozostajemy w stałym kontakcie
z dyrektorami placówek, by elastycznie
reagować na zmieniającą się dynamicznie sytuację.
Zgodnie z informacjami, jakie posiadamy w momencie zamykania tego numeru „Sąsiądki-Czytaj” (9 kwietnia),
egzaminy gimnazjalne, ósmoklasisty
i maturalne w naszej Gminie powinny
się odbyć w zaplanowanych terminach.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składamy Państwu życzenia zdrowia,
szczęścia i wielu chwil spędzonych w rodzinnej atmosferze.
Życzymy, by był to czas spokoju, radości i miłości.
Niech wiosenne dni przynoszą energię i motywację
do realizowania prywatnych marzeń i zawodowych zamierzeń.
Tadeusz Czajka
Krystyna Semba
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Przewodnicząca Rady Gminy
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~ aktualności
Sprawdź, co się dzieje
w Twojej miejscowości
Baranowo
Trwa budowa 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)

Batorowo
Rozpoczęto opracowanie dokumentacji dla budowy
chodnika w ul. Batorowskiej
Przygotowano umowę na zamontowanie dodatkowych
siatek za bramkami na boisku

Ceradz Kościelny
Trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy budowy kolejnego etapu chodnika w ul. Kalwowskiej
Podpisano umowę na remont szkoły podstawowej

Wiosenne wydarzenia
z Sołectwem Tarnowo Podgórne

S

ołtys wraz z Radą Sołecką zapraszają zainteresowanych mieszkańców do wzięcia udziału w następujących imprezach integracyjnych:
• Rajd Rowerowy: 27 kwietnia, start
o 13.00 z parkingu zlokalizowanego
przy Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym. Wydarzenie organizowane we
współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Wpisowe – 5 zł, m.in. na ubezpieczenie, należy opłacić przed startem
w dniu rajdu. Trasa rajdu ok. 25 km. Na
zakończenie rajdu zaplanowano poczęstunek na boisku do piłki siatkowej plażowej przy ul. Ogrodowej w Tarnowie
Podgórnym.
• wycieczka jednodniowa Turew-Lubiń-Gostyń-Cichowo: 11 maja,

wyjazd o 8.00 z parkingu przy kościele na ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym. Plan wycieczki to zwiedzanie
parku i pałacu, w którym mieszkał gen.
Dezydery Chłapowski w miejscowości
Turew, klasztoru i opactwa benedyktynów w Lubiniu, skansenu filmowego
„Soplicowo” zbudowanego na potrzeby filmu „Pan Tadeusz” w Cichowie,
klasztoru filipinów na Świętej Górze
w Gostyniu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu w przypadku uzasadnionych okoliczności. Koszt
udziału w wycieczce – 60 zł (w tym
obiad, transport, usługa przewodnika
turystycznego). Bliższych informacji
udziela oraz dokonuje zapisów Sołtys
Piotr Owczarz tel. 603 601 933.
~Barbara Przyjemska

Chyby
Trwa opracowanie projektu przebudowy ul. Kasztanowej
Projekt koncepcyjny nowej świetlicy jest konsultowany
przez Radę Sołecką – ewentualne zmiany zostaną wprowadzone w projekcie budowlanym

Góra
Zakończono budowę ścieżki rowerowej do Tarnowa
Podgórnego – I etap. Trwa przygotowanie przetargu na
wybór wykonawcy budowy II etapu

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

Lusowo
Zakończono budowę oświetlenia w ul. Truflowej
Trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy
przebudowy 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
Trwa opracowywanie dokumentacji na rozbudowę placu zabaw na os Rozalin

Przeźmierowo
Trwa przebudowa szkoły podstawowej
Zakończono przebudowę ul. Wrzosowej
Trwa budowa ul. Dolina (od ul. Łanowej do ul. Leśnej)
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Rekrutacja
– informator kuratoryjny

N

a stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu dostępny jest Informator o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok
szkolny 2019/2020.
Zestawienie informacji dotyczących tych szkół zostało opracowane na podstawie
danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół. Informator dostępny jest na www.
rekrutacja.ko.poznan.pl po kliknięciu w baner po lewej stronie na stronie głównej.
~ ARz

~ aktualności

Kamień wmurowany,
pierwsze listy intencyjne podpisane

25

marca 2019 r. na budowie Zespołu Szkół Technicznych wmurowano kamień węgielny. Na akcie
erekcyjnym swoje podpisy złożyli Wójt Tadeusz
Czajka, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba, Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński, Prezes Tarnowskiego
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Bartosz Majda, Sołtys Tarnowa Podgórnego Piotr Owczarz, a także Artur Pluta i Jacek
Goroński reprezentujący Wykonawcę – Democo Poland oraz
Bogdan Mrozowski z ABK-Projekt.Dokument został zamurowany w specjalnej tubie razem z aktualnymi wydaniami gazet
i kilkoma monetami.
Następnie podpisane zostały trzy listy intencyjne w sprawie
nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a Gminą
Tarnowo Podgórne, a w przyszłości Zespołem Szkół Technicznych: Prezes Ryszard Balcerkiewicz podpisał list w imieniu
firm BALMA i NOTI, Prezes Mirosław Wolski – Schattdecor,
a Dyrektor Ewa Moctezuma-Sanchez – Kimball Electronics
Poland.
– Dzięki współpracy z przedsiębiorcami mamy gwarancję,
iż uczniowie Zespołu Szkół Technicznych będą mieć dostęp
do najnowszych, innowacyjnych technologii, a w przyszłości

wstania nowoczesnej placówki, odpowiadającej potrzebom
współczesnego rynku pracy.
Na zakończenie części oficjalnej proboszcz tarnowskiej parafii ks. Marek Tarło-Jawtok poświęcił budowę.
Inwestycję wg. projektu ABK-Projekt realizuje firma Democo Poland. Plac budowy przekazano 18 października
2018 r., a zakończenie prac zaplanowano na koniec kwietnia
2020 r. Pierwszy dzwonek rozlegnie się 1 września 2020 r.

Listy intencyjne podpisały firmy: Balma i Noti, Kimball Electronics Poland oraz Schattdecor
duże szanse na znalezienie pracy na terenie naszej Gminy –
powiedział Wójt Tadeusz Czajka. – Dziękuję przedsiębiorcom
za wspieranie na każdym etapie naszych działań na rzecz po-

Atuty Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne:
• oferta kształcenia w zawodach poszukiwanych na
rynku pracy,

Firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy z Zespołem Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne prosimy o kontakt z p. Przemysławem Sworackim,
Koordynatorem ds. utworzenia ZST, tel. 61 8959 256.

• klasy patronackie – dzięki współpracy z wiodącymi
przedsiębiorstwami z Gminy Tarnowo Podgórne,
• nowocześnie wyposażone sale kształcenia zawodowego,
• staże w firmach,
• wysoki komfort nauczania: nowy, przestronny budynek, sala gimnastyczna, siłownia, bliskość Tarnowskich Term,
• dobry dojazd: komunikacja autobusowa (karta PEKA),
przy obwodnicy Tarnowa Podgórnego.

Akt Erekcyjny podpisał m.in. Prezes TSP Bartosz Majda

Koszt budowy wyniesie ponad 41 mln zł, zostanie w całości
sfinansowany ze środków budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.
~ ARz
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~ aktualności
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

Towarzyszki na Dniu Kobiet w Sadach

Złożono w Starostwie Powiatowym dokumentację projektową wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę kortów tenisowych
Ogłoszono przetarg na przeniesienie stacji transformatorowej i likwidację kolizji w związku z przyszłą budową
Centrum Integracji Obywatelskiej

Sady
Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy przebudowy
ul. Malwowej – I etap

Swadzim
Trwa projektowanie dróg osiedlowych

Sierosław
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę II etapu
ścieżki pieszo- rowerowej do Lusówka
Unieważniono przetarg na rewitalizację Pałacu (zbyt wysokie wartości ofert)

Tarnowo Podgórne
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Zbożowej i Rolnej (I etap)
Trwa budowa kortów tenisowych
Zakończono budowę II etapu ścieżki pieszo-rowerowej
w ul. Cichej
Trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy
przebudowy ul. Malwowej i Pl. Margaretek
Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy budowy alei
pieszo-rowerowej Park 700-lecia – Termy
Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy
wschodniej obwodnicy

Wysogotowo
Trwa projektowanie ul. Pszennej i Batorowskiej

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

Sprawdź,
co się dzieje
w Twojej
miejscowości
6
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D

nia 9 marca mieszkanki wsi Sady uczestniczyły w imprezie zorganizowanej
na ich cześć – Dzień Kobiet. W tym roku jednak panowie z Rady Sołeckiej
Sady przygotowali ją w klimacie PRL. Sadowianki na przywitanie zostały obdarowane tradycyjnym, epokowym czerwonym goździkiem, a na poczęstunek
przygotowane zostały przekąski z tamtych czasów.
W repertuarze zabawowym towarzysze z Rady Sołeckiej zapraszali panie do tańca
oraz udziału w konkursach: przyszywanie guzika, odbijanie piłeczki ping-pongowej,
ubijanie kogla mogla, obieranie ziemniaków, a także do konkursu niespodzianki –
na najlepsze przebranie PRL. Nagrody także nawiązywały do czasu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a w najlepszym stroju ukazała się Przewodnicząca Pracy Towarzyszka Wiesława Beszterda.
Wszystkim Paniom jeszcze raz życzymy pomyślności, spełnienia marzeń, radości
oraz uśmiechu na twarzy! Zapraszamy do zabawy w przyszłym roku.
~ Panowie z Rady Sołeckiej Sady

Samorządowcy na sportowo

W

sobotę, 30 marca na hali
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym odbył się III Turniej Piłki Halowej
Samorządowców o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. W turnieju wzięło udział siedem zespołów: Gmina Tarnowo Podgórne, Urząd Marszałkowski,
Gmina Bardo, Gmina Dopiewo, Urząd
Wojewódzki, Miasto i Gmina Nakło,
Policja Tarnowo Podgórne.
Nasz zespół zajął ostatecznie 4. miejsce zdobywając 8 punktów. Mecze
układały się następująco: z Urzędem
Marszałkowskim 2:2 (b. Skwierzyński, Walor), z Policją TP 1:0 (b. Gą-

sior), z Urzędem Wojewódzkim 1:2 (b.
Skwierzyński), z Gminą Dopiewo 0:2,
z Gminą Bardo 2:2 (b. Skwierzyński 2),
z Miastem i Gminą Nakło 2:0 (b. Knapski, Gąsior).
Końcowa klasyfikacja:
1. Gmina Dopiewo
- 16 pkt., 16:5
2. Urząd Marszałkowski - 10 pkt., 10:6
3. Gmina Bardo
- 9 pkt., 8:7
4. Gmina Tarnowo Podgórne - 8 pkt. 8:8
5. Miasto i Gmina Nakło - 8 pkt., 16:10
6. Urząd Wojewódzki
- 6 pkt., 4:13
7. Policja Tarnowo Podgórne- 0 pkt., 4:18
Dziękujemy wszystkim za udział
i zapraszamy za rok.

~ Łukasz Walor

~ aktualności

Opieka z opaską na ręce

30

seniorów z Gminy Tarnowo Podgórne otrzymało bezpłatne opaski w ramach systemu Teleopieki, zapewniającego telefoniczną opiekę domową
dla 30 osób starszych, mieszkających samotnie i ze względu
na stan zdrowia zagrożonych zasłabnięciem lub upadkiem
(np. z powodu cukrzycy, schorzeń kardiologicznych lub neurologicznych).
Przekazane bransoletki (opaski) życia to urządzenia nadawczo-odbiorcze wyposażone w kartę SIM, z wykupionym na
czas trwania projektu abonamentem, zapewniającym bezpłatne połączenia z całodobowo czynnym Telecentrum. Dodatkowo to także osobisty nadajnik, umożliwiający wezwanie natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub
życiu.
Po otrzymaniu sygnału Telecentrum ustala przyczyny alarmu i zapewnia adekwatną do sytuacji interwencję, m.in. wzywa karetkę pogotowia ratunkowego, straż pożarną lub policję
wraz z podaniem istotnych informacji na temat stanu zdrowia
i zaistniałej sytuacji. Powiadamia też osoby z listy kontaktowej.
– Cieszę się, że możemy zapewnić naszym seniorom takie
nowoczesne rozwiązanie – mówi Wójt Tadeusz Czajka. – Jestem przekonany, że zapewni to spokój i komfort życia zarówno im, jak i ich rodzinom.
Projekt będzie realizowany do 31 maja 2020 r., a jego koszt
wyniesie 30 600 zł. Za obsługę systemu teleopieki w Gminie
Tarnowo Podgórne odpowiedzialna jest firma Comarch Healthcare S.A. z Krakowa.

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.

Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny

Historia Pałacu spisana na kartach!

W

ostatnich dniach marca ukazała się książka „Pałac i park
w Jankowicach” autorstwa poznańskiego historyka sztuki Rafała Plebańskiego, którą wydała Gmina Tarnowo Podgórne. Oficjalna premiera miała miejsce 39
marca w sali konferencyjnej Pałacu.
Spotkanie rozpoczął krótki koncert fortepianowy w wykonaniu Patrycji Wywrot-Nowickiej, laureatki I nagrody VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
„Musica Insiemie” we Włoszech. Następnie
na scenę zaproszeni zostali Wójt Tadeusz
Czajka oraz autor Rafał Plebański. Opowiadali o genezie powstania książki oraz największych zaskoczeniach przy odkrywaniu
historii Pałacu i parku. Na zakończenie pan
Plebański podpisywał książkę, którą można
nabyć w kawiarni w Pałacu (koszt 35 zł).
~ ARz
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Powitanie Wiosny w Batorowie

M

ieszkańcy Batorowa spotkali się 22 marca nad stawem, gdzie podczas wesołej biesiady przy ognisku,
pożegnali zimę, a powitali wiosnę. Przepiękna Marzanna zrobiona przez nas poprzedniego dnia, towarzyszyła nam podczas zabawy i była niemałą atrakcją dla najmłodszych. Była to doskonała okazja do spotkania tych bliższych
i trochę dalszych sąsiadów i zaplanowania kolejnych spotkań,
które – mam nadzieję – jeszcze lepiej zintegrują mieszkańców.
Dowodem udanej zabawy i definitywnego przegonienia zimy
była przepiękna słoneczna pogoda, która przywitała nas kolejnego dnia.
~ Joanna Kupiec
Przewodnicząca Rady Sołeckiej

Sołtysi i Rady Sołeckie – kadencja 2019 – 2024
Sołectwo

Sołtys

Rada Sołecka

Baranowo

Mieczysław Paczkowski

Elżbieta Neumann, Magdalena Kokoszko, Anna Stoińska,
Przemysław Przybylak, Elżbieta Biniek, Józef Szlanga, Maciej Cylka

Batorowo

Mieczysław Szafrański

Natalia Wudarska, Ilona Degórska, Joanna Kupiec, Beata Tesner

Ceradz Kościelny

Aurelia Skrobała

Dawid Czepczyński, Błażej Braniewicz, Przemysław Baranowski,
Elżbieta Napierała, Bernadeta Spychalska, Justyna Falbierska

Chyby

Ewa Jurasz

Piotr Remiszewski, Roman Krawczyk, Jerzy Czorny, Ryszard Balcerkiewicz, Dominik Burkiciak

Góra

Tomasz Jezierny

Iwona Robak, Małgorzata Czarna, Magdalena Garbacz, Grzegorz Adamski, Tadeusz Janc

Jankowice

Małgorzata Walkowiak

Mariusz Przybylski, Rafał Antos, Monika Kalke, Rafał Tylkowski,
Sylwia Przybylska, Stanisław Dykiert, Ewelina Bekas

Kokoszczyn

Mieczysław Kłos

Dorota Szmiel, Jarosław Kunysz, Roman Pałys, Janusz Sokołowski

Lusowo

Karolina Nowak

Karina Biała, Sylwia Domańska, Anna Połczyńska, Bartosz Wachowiak,
Wojciech Nowak, Tomasz Kaczmarek, Konrad Wojciechowski

Lusówko

Zdzisława Piszczyńska

Łukasz Grewling, Maciej Budziak, Barbara Nowak, Kamil Kocurek,
Tomasz Kluwak, Waldemar Śmiglak, Jacek Muchowski

Przeźmierowo

Katarzyna Preyer

Magdalena Zagórska, Maria Wiza, Lidia Sikora, Arkadiusz Tomczak,
Henryk Witkowski, Ireneusz Rembalski, Małgorzata Grzemska

Rumianek

Andrzej Buksa

Piotr Kosicki, Mikołaj Goroński, Roland Dudek, Mateusz Klaczyński,
Dorota Kubot

Sady

Elżbieta Nowaczyk

Żaneta Kruszona, Ewelina Zagórska, Zofia Nowaczyk, Rafał Markiewicz,
Przemysław Łeszyk, Daniel Żuchowski, Krzysztof Bogajczyk

Sierosław

Anna Błażejczyk

Karolina Janikowska, Katarzyna Śpiączka, Wojciech Potrawiak,
Marek Siwczak

Swadzim

Rafał Jabłoński

Tomasz Duhr, Zbigniew Wróbel, Agnieszka Kaczmarek, Jakub Wawrzyniak, Marcin Łagódka

Tarnowo Podgórne

Piotr Owczarz

Marzena Kierzek, Bożena Możdżeń, Barbara Przyjemska, Małgorzata
Mleczak, Jakub Braniewicz, Tadeusz Rzepczyński, Łukasz Duda

Wysogotowo

Anna Kolasińska

Ryszard Biłyk, Agnieszka Mitoraj, Joanna Hoffmann, Andrzej Meller,
Małgorzata Stachecka, Paulina Śmiałek
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Gmina Tarnowo Podgórne

w ramach gminnych programów wspierania leczenia niepłodności zaprasza na

WYKŁADY OTWARTE

15 maja 2019 r., sala GOK SEZAM w Tarnowie Podgórnym,ul. Ogrodowa 14

18.00 	Diagnostyka i leczenie niepłodności z użyciem naprotechnologii

lek. med. Laura Grześkowiak
specjalista chorób wewnętrznych, NFP MC (konsultant medyczny naprotechnologii)

19.30 	Leczenie niepłodności metodą IN VITRO

prof. dr hab. Leszek Pawelczyk
kierownik Kliniki Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu
Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Wstęp wolny – Zapraszamy!

Ankietujemy Gminne obchody Święta
Konstytucji 3. Maja
O
d 15 kwietnia w naszej Gminie
przeprowadzane będą badania
opinii publicznej. Na zlecenie
Gminy prowadzi je Pracownia Badań
Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku.
Podobnie jak w latach ubiegłych ankieterzy odwiedzą wybrane losowo domostwa i zapytają o Państwa ocenę warunków życia w naszej Gminie. – Na tej
podstawie powstanie zbiorczy raport,
który jest cennym źródłem aktualnych
informacji – mówi Wójt Tadeusz Czajka. – Dziękuję wszystkim za udział w badaniu opinii.
Ankieterzy Pracowni będą posiadali
identyfikator, a ich tożsamość można potwierdzić pod nr tel. 505 133 709. ~ ARz

1 maja

11.00 Bieg Unijny w Przeźmierowie, start: parking Szkoły Podstawowej
w Przeźmierowie, ul. Kościelna 46/48, Przeźmierowo

3 maja

11.00 msza św. w intencji Ojczyzny, Kościół pw. Wszystkich Świętych
w Tarnowie Podgórnym, po mszy przemarsz do Parku im. Wojkiewicza
i uroczystości przy pomniku.
15.00 S trzelanie 3-majowe, zaprasza Kurkowe Bractwo Strzeleckie,
Strzelnica, ul. Zachodnia, Tarnowo Podgórne, wstęp wolny.

5 maja

13.00 Lusowskie Spotkanie Muzyczne, kościół pw. św. Jadwigi i św. Jakuba
Apostoła w Lusowie w Lusowie.
Pamiętajmy o wywieszeniu biało-czerwonych flag!

Kierownicy USC w Tarnowie Podgórnym

W

ubiegłym tygodniu, w dniach
2-4 kwietnia po raz kolejny
w Gminie Tarnowo Podgórne odbyło się seminarium dla urzędników Stanu Cywilnego z trzech województw: Wielkopolskiego, Lubuskiego
oraz Śląskiego.
Na trzydniowe seminarium przyjechało do Tarnowa Podgórnego dokładnie
122 kierowników Urzędów Stanu Cywilnego. Nie zabrakło zaproszonych gości z
Łodzi, czy Warszawy, którzy jako prelegenci zajęli się istotnymi tematami związanymi z funkcjonowaniem urzędów.

Jakie poruszano tematy? Przysposobienie dziecka w prawie polskim, uznawanie postanowień o adopcji orzekanych przez organy państw obcych czy
praktyczne stosowanie rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej w sprawie uproszczeń
wymogów dotyczących przedkładania
określonych dokumentów urzędowych
w krajach Unii Europejskiej - to tylko
niektóre z poruszanych tematów.
- Grupa urzędników Urzędu Stanu
Cywilnego nieustannie podlega szkoleniu. Wszystko z uwagi na wciąż zmie-

niające się przepisy prawa i dostosowywanie technologii do wymogów XXI
wieku - komentuje Bożena Hutkowska,
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Tarnowie Podgórnym.
Takowe spotkania od lat odbywają się
właśnie w Tarnowie Podgórnym i są jednocześnie okazją do promocji naszych
terenów - mowa tutaj zarówno o aspektach ekonomicznych, ale także o pięknie
otaczającej nas natury, którą pokazujemy przyjezdnym urzędnikom.
~ JZ
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Odkodowane zarządzanie,
odkodowany wizerunek i marka!

10

kwietnia w Tarnowie Podgórnym odbyła się VI
ogólnopolska konferencja Odkodowany Biznes,
Odkodowany Samorząd. Gmina Tarnowo Podgórne organizowała ją przy współpracy z Tarnowskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców oraz w partnerstwie z firmami: Schattdecor, Balma i Ster. Tegoroczna edycja konferencji
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród samorządowców oraz przedsiębiorców, nie zabrakło także przedstawicieli otoczenia biznesu, instytucji oraz ekspertów gospodarczych. Tematem przewodnim konferencji było zagadnienie
ekonomii wartości w zarządzaniu, widziane oczami samorządów - wcielane w życie rozwiązania ułatwiające codzienne
funkcjonowanie mieszkańcom, odpowiedzialne zarządzanie,
z drugiej strony ekonomia wartości w przedsiębiorstwach.
Czy istnieje punkt wspólny łączący samorząd oraz biznes, kiedy myślimy o zarządzaniu w oparciu o ekonomię wartości?
Okazało się, że te dwa światy wzajemnie się przenikają. A kiedy mówimy o ekonomii wartości jako o filozofii skutecznego
zarządzania, dbania o dobro i interes mieszkańca czy pracownika, samorząd i biznes są sobie wzajemnie potrzebne i czerpią ze swojego doświadczenia.
Konferencję otworzył wykład 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. Wykład pt. „Archipelag rozwoju – przejście od oportunistycznej
do relacyjnej gry ekonomicznej” dał zgromadzonemu audytorium szerokie spojrzenie na zagadnienie ekonomii wartości
i skłonił do refleksji o czym świadczyć mogła dyskusja i szereg pytań z publiczności odnośnie wygłoszonych przez prof.
Hausnera tez. Następnie odbyły się dwie debaty wraz z krótkim wprowadzeniem teoretycznym do zagadnienia.

Na konferencji w Tarnowie Podgórnym spotkało się blisko
100 samorządowców i przedsiębiorców.
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Wykład otwarcia wygłosił prof. dr hab. Jerzy Hausner.
Pierwsza debata, poprowadzona przez Kamilę Wrocińską (Milado Centrum Rozwoju Personalnego), była kontynuacją dyskusji poświęconej ekonomii wartości w zarządzaniu. Udział w panelu dyskusyjnym wzięli: prof. dr hab. Jerzy
Hausner; Piotr Krzystek (Prezydent Miasta Szczecin); Mirosław Wolski (Prezes Zarządu Schattdecor Sp. z o.o.); Michał
Balcerkiewicz (Prezes Zarządu Balma Sp. z o.o.) oraz Maciej
Szymański (Prezes Zarządu Ster Sp. z o.o.). Tak zróżnicowany panel uczestników zagwarantował ciekawą dyskusję, dał
możliwość wymiany różnych – często pozostających ze sobą
w opozycji – podglądów na zagadnienie ekonomii wartości.
Z drugiej strony stał się okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, wartościowych spostrzeżeń oraz inspiracji do dalszych działań dla poprawy jakości otaczającej nas rzeczywistości.
Druga debata, poprowadzona Michała Lisieckiego (Prezesa Zarządu ArtOfSale Sp. z o.o.), dotyczyła budowania wizerunku i marki. Do panelu dyskusyjnego poświęconemu temu
zagadnieniu zaproszeni zostali: Mateusz Nycek (Kierownik
Działu Wsparcia Zarządu i Marketingu w Ostrowskim Centrum Rozwoju Komunalnego); Wojciech Drąg (Prezes Zarządu Grafiti Sp. z o.o.); Witold Horowski (Prezes Zarządu
Stratex Sp. z o.o. ); oraz Anna Łoszczyńska (Prezes Zarządu Fundacji Trifolium). W trakcie tego panelu dyskusyjnego dowiedzieliśmy się jaki jest?, i czy w ogóle jest?, sposób
efektywnego budowania wizerunku. Jaką rolę w procesie zarządzania w samorządzie oraz przedsiębiorstwie odgrywa budowania wizerunku lub marki? Prelegenci podzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.
Zwieńczeniem przeprowadzonych dyskusji były popołudniowe warsztaty tematycznie powiązane z debatami.
Serdecznie polecamy Państwa uwadze odwiedzanie strony
internetowej poświęconej konferencji: www.odkodowany.pl,
na której systematycznie pojawiać się będą materiały poświęcone działaniom na styku samorządu i biznesu. Już teraz zapraszamy na przyszłoroczną edycję konferencji. Do zobaczenia w roku 2020!
~ Dagmara Orlik, TCWP

~ aktualności

Głosujemy do 29 kwietnia!

T

rwa głosowanie w II edycji Budżetu Inicjatyw Społecznych 2019. Do 29 kwietnia można wybrać jeden z 6 projektów (ich
opisy poniżej). Choć do podziału jest 25 tys. zł, to liczyć się będzie każdy głos – łączna wartość wszystkich zgłoszonych
pomysłów przekracza 63 tys. zł.
Karty do głosowania dostępne są na gminnej stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce Budżet Inicjatyw
Społecznych. Można także skorzystać z kart papierowych, przygotowanych w Wydziale Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy
oraz w Filii w Przeźmierowie (w Pasażu przy ul. Rynkowej 75c). Przypominamy także, że posiadacze Karty Mieszkańca mogą
głosować poprzez formularz we wspomnianej wyżej zakładce na stronie internetowej (formularz zostanie uruchomiony w dniu
rozpoczęcia głosowania).
Na Państwa głosy czekamy do 29 kwietnia. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone po 19 maja na stronie internetowej i na łamach naszej gazety. Zwycięskie projekty będą 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 głęb2
szych 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, konkur3
sy z nagrodami – edukacyjny i wędkarski, wystawa historyczna, pokaz nieba oraz
wspólne biesiadowanie z atrakcjami m.in koncert, dmuchańce, 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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~ rekrutacja

Myślisz o Liceum – wybierz Tarnowo Podgórne!

W

roku szkolnym 2019/20 w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie Podgórnym proponujemy
uczniom kształcenie w czterech klasach – dwóch
po gimnazjum i dwóch po szkole podstawowej. W klasie drugiej utworzone będą z nich następujące profile:
- humanistyczny – przedmioty rozszerzone to historia, język
polski, język angielski,
- politechniczno-ekonomiczny – przedmioty rozszerzone to:
• matematyka, informatyka, j. angielski,
• matematyka, geografia, j. angielski,
- przyrodniczo-turystyczny – przedmioty rozszerzone to:
• biologia, chemia, j. angielski,
• biologia, geografia, j. angielski.
Oferujemy bardzo dobre warunki do nauki z nowocześnie
wyposażonymi gabinetami przedmiotowymi i zapleczem
sportowym o wysokim standardzie. Organizujemy warsztaty dla uczniów z autoprezentacji i asertywności. Rozwojowi
osobistemu, jak i naukowemu, służy również tutoring prowadzony przez świetnie wyszkoloną w tym zakresie kadrę.
Dzięki temu uczniowie mają możliwość indywidualnego rozwoju, rozwijania własnych mocnych stron. W szkole gwarantujemy życzliwą, kameralną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania biorąc
udział w zajęciach pozalekcyjnych – koła przedmiotowe, teatr,
sport. Liceum jest wojewódzkim koordynatorem międzynarodowego konkursu „Matematyka bez granic”, organizowanego dla klas trzecich gimnazjum i pierwszych liceum. Ponadto
w naszej szkole realizujemy projekt artystyczny polegający na
uruchomieniu działań literackich i teatralnych, skierowany do
młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Nasza szkoła uczestniczy
w dwóch projektach unijnych, dzięki którym realizujemy dodatkowe zajęcia, szkolenie kadry oraz wzbogacamy nasze zaplecze dydaktyczne. W ramach współpracy z Uniwersytetem
im. A. Mickiewicza w Poznaniu klasy sprofilowane objęte zostały patronatem wydziałów: Biologii, Matematyki i Informatyki, Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa. Współpraca z tym ostatnim owocuje udziałem naszych uczniów w Debatach Oksfordzkich, co jest okazją

do przygotowania się nie tylko do skutecznego i kulturalnego
prowadzenia dyskusji, ale także treningiem przed wszelkimi
egzaminami ustnymi. Nasi maturzyści, między innymi dzięki takim działaniom, osiągają wysokie wyniki na egzaminach
maturalnych. W 2018 r. zdawalność wyniosła 93%, co daje
wysoką pozycję zarówno w skali kraju , jak i województwa.
Zapraszamy do udziału w naborze do naszego liceum na
stronie NABÓR powiatu poznańskiego:
https://nabor.pcss.pl/powiatpoznanski/szkolaponadpodstawowa/
https://nabor.pcss.pl/powiatpoznanski/szkolaponadgimnazjalna/
oraz na stronę internetową liceum: http://liceumtp.edu.pl/
~ LO

Samorządowa Szkoła Muzyczna zaprasza wszystkich chętnych

J

ak co roku, wiosna to pora roku, gdy nasza szkoła muzyczna ogłasza nabór do nauki w nowym roku szkolnym.
Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnowie
Podgórnym jest szkołą publiczną, nieodpłatną. Zajęcia u nas
odbywają się popołudniami. Indywidualne lekcje gry na instrumencie oraz zajęcia zbiorowe (rytmika, kształcenie słuchu,
chór, zespoły) prowadzą doświadczeni nauczyciele, muzycy
prowadzący czynną działalność artystyczną i pedagogiczną
m.in. w poznańskich szkołach muzycznych I i II stopnia,
w Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz w Teatrze Wielkim. Mimo młodego wieku mamy już spore sukcesy na konkursach wykonawczych i licznych koncertach, a absolwenci
z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach muzycznych II
stopnia.
O przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą kandydaci z roczników 2003-2014. Kwalifikacja kandydatów do SSM
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I st. odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych obejmującym m.
in. zaśpiewanie przygotowanej piosenki, powtarzanie głosem
dźwięków lub krótkich melodii, wyklaskanie lub wystukanie
krótkiego motywu rytmicznego oraz sprawdzeniu przydatności do danej specjalności poprzez ocenę warunków i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie (fortepian,
skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, puzon, tuba, perkusja).
Ostateczny termin składania dokumentów to 26 kwietnia
2019 r. Badanie przydatności do szkoły odbędzie się w dwóch
etapach:
• Etap I – sobota, 18 maja 2019 r.
• Etap II (dla kandydatów zakwalifikowanych) – piątek,
24 maja 2019 r.

~ Magdalena Moruś

~ aktualności

Jak nowa Rada Sołecka integruje mieszkańców

T

o był – jak dotąd najpiękniejszy
dzień 2019 roku. Od świtu niebo
zapowiadało piękną słoneczną
pogodę. O tym, jak zagospodarować ten
dzień zastanawiali się członkowie rady
od 28 lutego 2019 r. Zaczynamy od porządków naszej miejscowości – postanowiono. Teren podzielono na sektory,
wyznaczono czas i miejsce zbiórki wolontariuszy, przygotowano worki i rękawice, rozwieszono informację. Cóż, nie
wszyscy mieszkańcy raczyli przeczytać
zaproszenie w gablotach ogłoszeniowych.
Na Osiedlu Przylesie zgłosiło się kilkunastu mieszkańców. Ci sami, którzy byli aktywni w latach poprzednich.
W innych punktach Lusowa podobnie –
tłumów nie było. Przylesie nie było zaśmiecone. Gdyby nie stos śmieci i kartonów, które „podrzucili” mieszkańcy
sąsiedniej gminy, wynik byłby marny.
Ale i tak zbieracze byli zadowoleni, bo
to ze sąsiadami się porozmawiało, na
niektóre posesje zajrzało… Gdyby tak
wszyscy wygrabili liście za swoim płotem, osiedle mogłoby stanowić wzór dla
innych.
I to nie koniec tego niezwykłego dnia.
Na godzinę 14.00 Rada Sołecka zaprosiła mieszkańców na imprezę integracyjną nad jezioro, na teren Leśnego Zakątka. Były niespodzianki. Rzeczywiście
już przy wejściu roznosił się zapach pieczonych na ognisku kiełbasek, radosny
gwar szczęśliwych dzieci. Szczególnie
aktywni okazali się ojcowie. Młodzi
mężczyźni bawili się z dziećmi, piekli
kiełbaski, donosili swoim podopiecznym smaczne kąski i ciasta. Przy stolikach gastronomicznych nie było tłoku.
Wszyscy ustępowali miejsca. Uśmiechali się wszyscy do wszystkich, rozmawiali wszyscy ze wszystkimi. Wszyscy
też zachwalali fantastyczne ciasta i napitki zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Lusowa.

A czego nie było? Przemówień, stołu prezydialnego i „oficjalnych gości”.
Pani Sołtys Karolina Nowak wysoka,
smukła, uśmiechnięta jak każda polska
gospodyni zachęcała do konsumpcji
i zabawy.
Zbliżał się kulminacyjny moment
spotkania. W tradycji polskiej – Marzannę – kukłę symbolizującą zimę –
wesoły korowód przebierańców wrzucał
do płynącej w okolicy rzeki lub choćby
do rzeczki, by z prądem wody płynęła
aż do morza, Trzeba było nieco zmodyfikować tradycję. Wprawdzie z Jeziora
Lusowskiego wypływa rzeczka Sama,
która to za Szamotułami wpada do Warty, ta zaś do Odry i tak sobie płyną do
Bałtyku, więc zapewne jakieś szczątki naszej Marzanny tam by dopłynęły,
ale ze względów ekologicznych należało ją spalić uroczyście w naszym ognisku. Kto w dzieciństwie nie miał okazji
uczestniczyć w starym obrzędzie, miał
okazję nadrobić zaległość.
„ Pal się zimo a kysz, a kusz
I nie wracaj do nas już”!
Na takie zaklęcie pani Sołtys, papierowa Marzanna spiesznie spłonęła w ognisku. A właściwie to szkoda jej... taka
była ładna…
- Może tak te śmieci zebrane także
spalić – żartował ktoś niemądrze. Śmieci? O to zatroszczyła się firma M&K
INSTAL, która w mig oczyściła Lusowo
z zebranych sprawnie przez mieszkańców nieczystości. Kto chce zobaczyć
jaką „górę śmieci” zebraliśmy niech dokładnie obejrzy zdjęcie.
Nasi gospodarze mają jednak oprócz
dobrych pomysłów także poczucie estetyki. Na pożegnanie każdy uczestnik
spotkania otrzymał doniczkę z bratkiem.
Ofiarowali je państwo Kucemba ze
Szkółki Roślin Ozdobnych w Lusowie.

Młodej Radzie Sołeckiej za ten udany
dzień dziękujemy i życzymy dalszych
świetnych pomysłów.
Niech żałują nieobecni. My tam byliśmy i w blasku zachodzącego słońca do
Przylesia wróciliśmy.
~ Anna Lusowska

Drodzy mieszkańcy Chyb

N

adeszła już wiosna i tak jak wcześniej informowałam Państwa na zebraniach jest potrzeba obsadzenia
„naszego parku” przy ulicy Lipowej – Bagiennej. Powierzchnia parku to 2,5 hektara, a koszt zagospodarowania
to około 80 tysięcy złotych. Licząc na Państwa solidarność
i szczodrość oraz wcześniejsze deklaracje uprzejmie proszę
o (każdą nawet najmniejszą) wpłatę na konto:

Gmina Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641,
koniecznie z dopiskiem park Chyby
lub u Sołtysa Ewa Jurasz (ul. Palmowa 2, Chyby),
tel. 501 556 798.
~ Ewa Jurasz, sołtys Chyb
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~ bezpieczeństwo

Strefy
C

zy takie same przepisy obowiązują w strefach ruchu,
strefach zamieszkania i na drogach wewnętrznych?
Zdecydowanie nie. Określa je Ustawa prawo o ruchu
drogowym.
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów,
niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi. Zakres obowiązujących przepisów na drogach
wewnętrznych jest mocno ograniczony.

Jakie przepisy obowiązują w strefie ruchu?
Po zmianie przepisów od 2010 r. w kodeksie ruchu drogowego pojawiła się kategoria strefy ruchu – oznaczanej znakiem D-52. Na drogach oznaczonych w ten sposób obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego. Początek, jak i koniec
strefy ruchu musi być oznaczony widocznym znakiem.

Strefy zamieszkania są zazwyczaj wyznaczane na osiedlach mieszkaniowych, w ich obrębie, a także na obszarach
dróg dojazdowych do posesji. Są oznakowane znakiem D-40.

Można powiedzieć teoretycznie, brak obowiązywania przepisów ruchu drogowego na drogach oznacza, że bez konsekwencji można na takich obszarach prowadzić samochód z telefonem
komórkowym przy uchu, bez zapiętych pasów bezpieczeństwa,
bez włączonych świateł, czy też bez ważnych uprawnień (prawo jazdy). Jednak w praktyce kierowcy poruszający się po
drogach wewnętrznych NIE mogą czuć się bezkarni. Zgodnie
z obowiązującym prawem są oni zobligowani do tego, by na
drogach wewnętrznych:
·	stosować się do znaków ustawionych przy drodze i sygnalizacji świetlnej,
·	nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu i środków odurzających,
· nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Obowiązują w niej następujące przepisy:
·	pieszy może swobodnie poruszać w tej strefie, ma pierwszeństwo przed pojazdami,
·	wjeżdżając do strefy zamieszkania pamiętajmy też o ograniczeniu do 20 km/h, obowiązującym na całym jej terenie,
·	postój pojazdów możliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych oznaczonych, znakami drogowymi,
·	dodatkowo, opuszczając taki obszar (znak D-41) i wjeżdżając tym samym na drogę publiczną, trzeba ustąpić
pierwszeństwa wszelkim pojazdom, rowerzystom oraz
pieszym.
~ Artur Szeląg, Komendant SG

UWAGA! Na terenie Tarnowskich Term zmieniono organizację ruchu. Proszę uważnie zapoznać się z oznakowaniem.
Niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, a tym samym popełnianie wykroczeń może być zgłoszone do Policji lub
Straży Gminnej. 
~SG

Numery porządkowe posesji

K

omisariat Policji w Tarnowie Podgórnym, Rewir
Dzielnicowych w Baranowie w kwietniu 2019 prowadzi działania prewencyjno-porządkowe dot. numerów
porządkowych posesji.
W związku z rozwojem urbanistycznej zabudowy miejskiej i osiedli mieszkaniowych coraz częstszym zjawiskiem
jest brak oznaczenia posesji przez właścicieli budynków, administratorów, dozorców oraz użytkowników nieruchomości,
wbrew obowiązkowi umieszczenia w widocznym miejscu na
ścianie frontowej budynku tabliczki z nr porządkowym. Obo-
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wiązek taki wynika wprost z przepisu art. 47 b ustawy z dn.
17.05.1989 r. Prawa geodezyjnego i kartograficznego.
Brak tabliczki z numerem porządkowym posesji lub nieutrzymanie tabliczki w należytym stanie jest wykroczeniem z art. 64 Kodeksu wykroczeń i zagrożone jest karą
grzywny w wysokości do 250 zł lub karą nagany.
Pamiętajmy o właściwym oznakowaniu posesji, nieruchomości. To niewątpliwie wpływa na poprawę naszego bezpieczeństwa.
Brak właściwego oznaczenia często powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
i porządek. Zdarza się, że ratownicy medyczni, strażacy czy policjanci, poszukując adresu wezwania, interwencji, tracą bezcenne
sekundy, minuty, które mogą uratować ludzkie życie.
~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk, kierownik RD Baranowo

~ bezpieczeństwo

Kronika policyjna
3 marca, Tarnowo Podgórne, ul. Owocowa:
nieznany sprawca z pojazdu Skoda Rapid
zaparkowanego na parkingu, ukradł lampy
przednie halogenowe, kratki ze zderzaka
i komplet kołpaków. Straty 3000 zł.

15 marca, Baranowo, ul. Nowina: nieznany sprawca, wybijając szybę w oknie
włamał się do pokoju pracowniczego i dokonał kradzieży powodując łączne straty
w wysokości 1 300 zł.

8 marca, Przeźmierowo, ul. Rynkowa:
nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę
zgłaszającego z otwartego pojazdu Peugeot Partner ukradł torbę z portfelem
i dokumentami (m.in. dowodem osobistym,
prawem jazdy, dowodem rejestracyjnym,
kartą bankomatową, legitymacją emeryta rencisty oraz pieniędzmi) – straty
łącznie 480 zł.

18 marca, Batorowo, ul. Zakrzewska:
nieznany sprawca wybijając szybę w oknie
domu jednorodzinnego włamał się i skradł
używane perfumy, alkohol, jeden banknot
o nominale 100 Dirham. Straty na szkodę
zgłaszającego ok. 2000zł.

15 marca, Przeźmierowo, ul. Poznańska:
nieznany sprawca dokonał kradzieży elementów karoserii Renault Clio zaparkowanego na poboczu drogi.
20 – 21 marca, Wysogotowo, ul. Urocza:
nieznany sprawca z terenu nieogrodzonej
posesji dokonał kradzieży pojazdu m-ki
Renault Megane – straty 60 000 zł.
27 marca, Tarnowo Podgórne, ul. Kwiatowa: nieznany sprawca ukradł rower Carissmo pozostawiony na klatce schodowej
bloku mieszkalnego. Straty 800 zł.

27 marca, Lusówko, ul. Otowska: nieznany sprawca poprzez wybicie szyby
w oknie sypialni od strony ogrodu dokonał włamania do domu jednorodzinnego a następnie kradzieży gotówki w kwocie 3 000 zł oraz złotego pierścionka
– straty 5 000 zł na szkodę osoby zgłaszającej.
Postępowania prowadzi KP Tarnowo Podgórne.
W wyniku działań Policji w marcu 2019
r. zatrzymano na gorącym uczynku lub
w bezpośrednim pościgu 14 sprawców przestępstw, w tym 5 nietrzeźwych kierujących.
~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

Dzieci w sieci

W

ostatnim czasie do Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym coraz częściej docierają informacje o poczynaniach młodych
ludzi w internecie. Niestety, są to poczynania negatywne. Skryci za ekranami monitorów czy telefonów, czują się
anonimowi, a przy tym bezkarni. Prawdopodobnie nieświadoma konsekwencji
swego postępowania młodzież nie przebiera w słowach, czy w środkach wyrazu, komentując różne sytuacje, wygląd,
czy po prostu korespondując ze sobą na
popularnych komunikatorach. A tymczasem w tej korespondencji znajdujemy między innymi i groźby karalne,
i znieważanie nauczycieli, i prezentowanie treści pornograficznych czy symboli

nazistowskich, a wszystko często okraszone wulgarnym słownictwem. Niemało jest też przypadków, gdy jakaś grupa
znajomych „hejtuje” inne osoby w mediach społecznościowych. To z kolei
nic innego jak znęcanie się psychiczne.
Zdarzają się sytuacje włamania na cudze
konto.
Niepokój budzi to, że rzecz dotyczy
osób nieletnich: zarówno sprawców,
a często także i ofiar. A młodzi ludzie,
zwłaszcza na skutek internetowej nienawiści, nie mogąc sobie poradzić, sięgają
po nieprzemyślane rozwiązania, bywa,
że tak dramatyczne, jak próby targnięcia się na własne zdrowie lub nawet życie. Dlatego przypominamy, że nieletni również ponoszą odpowiedzialność

karną, także za aktywność w cyberprzestrzeni, jeśli ta nie będzie zgodna z prawem. Więc tutaj gorący apel do rodziców – zwracajmy uwagę na to, co dzieci
robią w internecie. Może warto byłoby
wiedzieć, na jakie strony zaglądają, jakie treści ściągają z sieci, co rozsyłają znajomym i o czym ze sobą piszą.
W dzisiejszym świecie cyberzagrożeń
nie traktujmy tego jak kontroli, lecz jako
wyraz troski o bezpieczeństwo naszych
pociech. Pomóc mogą tutaj aplikacje
kontroli rodzicielskiej. Drodzy rodzice
– warto to rozważyć.
~ asp. Maciej Małaszewski
KP Tarnowo Podgórne
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja z 26 marca

VIII

sesja Rady
Gminy odbyła się 26
marca. Na organ stanowiący czekało 26 projektów uchwał. Najistotniejsze wśród nich to podział
wolnych środków, jakie powstały po zamknięciu kont i bilansu
jednostki. Ogółem to suma 17
719 666,09 zł, z tego 15 000 000
zł to wydatki majątkowe, dotacje podmiotowe i celowe, 2 200
000 zł, na pomoc dla czterech
rodzin poszkodowanych w pożarze w Środzie Wielkopolskiej
przeznaczono 10 000 zł. Przeznaczono też środki na ochronę
środowiska 47 800 zł, pozostałą
sumę na rezerwę i inne bieżące
wydatki.
Zmiany naniesiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne, a przede
wszystkim wprowadzono te
środki do uchwały budżetowej
na 2019 r.
Następny projekt, nad którym
zatrzymała się rada, a wzbudził
on emocje, to projekt uchwały
o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki. Taką
uchwałę Rada Gminy podejmuje
31 marca roku poprzedzającego
rok budżetowy. W naszej Gminie sołectwa mają zabezpieczone
środki na działalność integracyjną w budżecie na dany rok kalendarzowy, preliminarz wydatków zatwierdza co roku zebranie
wiejskie. Funkcjonuje ponadto
Budżet Inicjatyw Społecznych
i Plan Rozwoju Lokalnego na
lata 2016-2020, który dotyczy
inwestycji w każdej miejscowości (w tworzeniu takiego planu
biorą też udział sołtysi i rady sołeckie). W temacie funduszu sołeckiego głos zabrali sołtysi: 13
z nich było za nieutworzeniem
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odrębnego funduszu sołeckiego, przy 1 głosie za i 1 wstrzymującym się. Radni zagłosowali za nieutworzeniem funduszu
stosunkiem 17 za, przeciw 2
(wstrzymało się 2).
Rada podjęła decyzję o udzieleniu pomocy finansowej dla
Miasta i Gminy Środa Wielkopolska w wysokości 10 tys. zł
z budżetu naszej Gminy z przeznaczeniem na likwidację szkód
i pomoc osobom, których mienie
uległo spaleniu.
Rada dokonała zmiany uchwały nr XLIX/747/2017 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie ul. Skórzewska. Zezwolono na zawarcie kolejnych
umów dzierżawnych. Rada wyraziła też zgodę na odstąpienie
od obowiązku przetargowego
zawarcia umowy dzierżawnej
w Górze z przeznaczeniem na
urządzenie i prowadzenie pola
golfowego. Dokonano zamiany nieruchomości w Tarnowie
Podgórnym: Gmina uzyskała tytuł prawny do części terenu parku o funkcji publicznej, z kolei
tarnowska parafia uzyskała teren, który razem z budynkiem
plebanii będzie mógł być zagospodarowany na cele parafialne i tworzyć z nim jedną całość
funkcjonalną.
Rada podjęła decyzję w sprawie nadania nazwy ulic w Lusówku – ul. Tatarakowa i ul. Malwy.
Wyrażono też zgodę na kupno
działek: w Tarnowie Podgórnym
i Górze – teren zieleni, druga dotyczy zrealizowania dogodnego
układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Szkolną, Spółdzielczą a Rokietnicką. Podjęto decyzję w sprawie sprzedaży działki
w Lusowie na rozwidleniu ul.
Łozowej – działka nie pozwala
na wykorzystanie pod zabudowę

mieszkaniową, a poprawi warunki nieruchomości przylegającej.
Rada dokonała zmiany uchwały z 11 grudnia, dotyczącej
udzielenia bonifikaty od opłaty
wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności. Bonifikaty
mogą obejmować również opłaty jednorazowe za miejsca postojowe i garaże.
Podjęto uchwałę dotyczącą ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę. Ustalono również sieć
publicznych szkół podstawowych oraz granice ich obwodów.
Rada przyjęła „Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Tarnowo Podgórne”. Dokonała też
zmiany załącznika w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnowo Podgórne oraz zasad
korzystania z tych przystanków.
Następna sesja odbędzie się
23 kwietnia o godz. 16.00.
Zapraszam
~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy

~ wspomnienie

Rzecz o drodze.
Lokalnej, choć krajowej

P

rzypuszczam, że być może dla
czytelników moich artykułów –
zwłaszcza tych z Przeźmierowa
– ciekawymi mogą okazać się historie dawnych związków naszej miejscowości z jej satelitami. To nowoczesne
określenie najbliższych sąsiadów może
nie do końca mieści się w konwencji felietonu, który z założenia „trąci myszką”. Z drugiej strony przywołany tu
frazeologizm „trącić myszką” też jakoś
słabo sytuuje tę opowieść w przeszłości,
odnosząc się już raczej do dzisiejszego
sprzętu komputerowego niż do czegoś
co staroświeckie. By móc skreślić kilka
słów o relacjach z pobliskimi miejscowościami warto najpierw napisać o drogach, jakimi z Przeźmierowa można
było do nich dotrzeć.
Arterią o kluczowym znaczeniu przecinającą Przeźmierowo od zawsze była
droga krajowa nr 92. Nie zawsze nosiła
tę nazwę, o czym pod koniec tego tekstu.
Oczywiście zmieniała się, by wyglądać
tak jak dzisiaj. Wybrukowana granitową kostką droga, obsadzona drzewami,
przez wiele lat stanowiła dla mieszkańców Przeźmierowa jedyne okno na
świat. Pisząc to nie chodzi mi wcale o to,
że podróżować nią można było! Podróżowanie i to po najbliższej nawet okolicy
w początkach lat 60-tych, na które datuje
się moje dzieciństwo, jawiło się czymś
niedostępnym. Rodzice nie mieli na nie
środków, a samochód był wtedy czymś
nieosiągalnie luksusowym. Pisząc o powiewie wielkiego świata w kontekście
tej drogi mam raczej na myśli gapienie
się nas dzieci na luksusowe auta, jakie
pojawiały się na tej drodze z reguły raz
do roku, w czerwcu w związku z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi.
Cały wolny czas w tym okresie spędzaliśmy w bujnych zaroślach, jakimi porośnięte były pobocza tej drogi, odgadując
nazwy krajów z liter odczytywanych na
owalnych tabliczkach, jakie przykręcane
(a nie nalepiane) na karoserii były wtedy.
Opisane zarośla stanowiły też doskonałe miejsce do zabaw i zajęć, które niekoniecznie musiały się odbywać „na widoku”. Strzelanie karbidem przy użyciu
pustych puszek z dziurką i dekielkiem
czy popalanie papierosów to czynno-

ści z tych najbardziej grzecznych, jakie
tam się odbywały. Ulubionym miejscem
naszych zabaw było skrzyżowanie drogi ze zjazdem na Szamotuły. Nie wiem
już, czy było ono tak słabo oznakowane, czy może owe braki w infrastrukturze były… naszym dziełem, koniec końców kierowcy gubili się tam na potęgę,
z reguły szukając campingu w Baranowie, który jako jedyny wtedy w okolicy
oferował usługi hotelowe. Nie zważając
na obawy z dziedziny bezpieczeństwa,
jakie pojawiły się dopiero kilkadziesiąt
lat później, obcesowo pakowaliśmy się
do szoferki stanowiąc – jak można by
współcześnie ująć – żywą nawigację.
Przejażdżka zagranicznym autem sama
w sobie już była nagrodą, uzupełnioną
nierzadko ofiarowanym z wdzięczności
(lub wyproszonym!) batonikiem, długopisem czy reklamowym kartonikiem
wydzieranych zapałek. Prezenty te nic
a nic nie zalatywały „zgniłym zachodem”, a wręcz przeciwnie! Ci z nas, którzy doświadczyli bycia owymi przewodnikami, tryumfowali, relacjonując krótką
podróż głównie ze względu na osiągi
aut. Ani nam, ani zwłaszcza naszym rodzicom nie przychodziło wtedy jakoś
do głowy, że zabawy w okolicy drogi
mogą wiązać się z jakimś niebezpieczeństwem. O tym, że było jednak skrajnie
niebezpiecznie świadczy kilka tragicznych wypadków, jakie miały miejsce
w obrębie Przeźmierowa. Pamiętam samochód chłodnię, przewożącą mrożonki
truskawek, jaka po wypadku doszczętnie spłonęła w okolicy ul. Granicznej,
śmiertelny wypadek jednego z ogrodników z Baranowa, a także kolegę z Przeźmierowa, który postradał swoje młode
życie potrącony przez samochód. Obiecałem wywiązać się z obietnicy skreślenia kilku słów na temat historii opisywanego traktu bądź tylko ewolucji jej
nazwy. Obecna droga krajowa nr 92 została wytyczona przez władze pruskie
w 1828 r. jako szosa pocztowa łącząca
Poznań z Berlinem i była nazywana najpierw Berliner Chausse lub Poststraße.
Od zawsze dzieliła się na odcinek miejski i ten poza miastem. W 1900 r. włączono Jeżyce do Poznania i w wyniku
tego granica miasta przesunęła się z wa-

łów fortecznych (okolice dzisiejszego
Mostu Uniwersyteckiego) mniej więcej
do lotniska wojskowego Ławica. Poznański odcinek opisywanej drogi zyskał
nazwę Grosse Berlinerstraße. Nazwa
drogi poza miastem nie była określona. Polscy mieszkańcy tych okolic mówili o niej zwyczajowo jako „drodze na
Pniewy”. Po odzyskaniu niepodległości
droga, o której piszę, została przemianowana na ul. J. H. Dąbrowskiego. Nazwa
ta miała na celu uhonorowanie twórcy
Legionów Polskich, walczących u boku
Napoleona, a także wspomnienie faktu,
że w 1806 r. właśnie tą drogą gen. Jan
Henryk Dąbrowski przybył do Poznania, którego mieszkańcy chwycili za
broń przeciw Prusakom (o czym z dumą
traktuje tekst naszego hymnu!). Droga
na odcinku pozamiejskim, na obszarze
ówczesnej Gminy Tarnowo Podgórne
(zaczynającej się wtedy przed Krzyżownikami) zyskała nazwę ul. Skwierzyńskiej. W 1939 r., po włączeniu Poznania
do III Rzeszy Niemieckiej, ul. Skwierzyńską przemianowano na Karinstraße,
a ul. Dąbrowskiego – na Saarlandstraße.
W 1945 r. przywrócono przedwojenne
nazwy Skwierzyńska i J.H Dąbrowskiego. Nieco później w 1951 r. dla obu odcinków tej ulicy zaczęła funkcjonować
jedna nazwa: Dąbrowskiego. Nie wszyscy zauważyli, że jej patronem nie był
już jednak Jan Henryk Dąbrowski, który nie pasował do realiów socjalizmu,
a właściwszy z tego punktu widzenia
Jarosław Dąbrowski, generał Komuny
Paryskiej. Taki stan rzeczy przetrwał aż
do 1990 r., kiedy to przywrócono tej ulicy pierwotnego patrona. Warto dodać,
ul. Dąbrowskiego w II Rzeczpospolitej
miała status drogi pierwszej klasy, podczas okupacji niemieckiej była częścią
Reichstraße 114, po II wojnie światowej była drogą o statusie szosy głównej,
w latach 1962-1985 była częścią drogi międzynarodowej E-8, później drogi
krajowej nr 2, a od 2005 r. drogi krajowej nr 92. Zwykła droga z niezwykłą historią!
~ Grzegorz Leonhard
Źródło: Zalewski Z., Nazwy ulic
w Poznaniu, Poznań 1926
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~ rolnictwo

Technologia ochrony zbóż ozimych pestycydami - cz. I

P

ierwszym i niezbędnym krokiem przed podjęciem dalszych decyzji odnośnie zakresu ochrony jest dokładna
lustracja plantacji, w czasie której ustala się:
– fazę rozwojową zbóż,
– uszkodzenia zimowe,
– stan zachwaszczenia,
– stan odżywienia rośliny (kolor liści),
– obsadę żywych roślin,
– występowanie chorób liści i chorób podstawy źdźbła.

Ochrona herbicydowa zbóż to najważniejszy element agrotechniki upraw zbożowych. Niezwalczone chwasty w uprawach zbóż konkurują z rośliną uprawną o wodę, światło,
składniki pokarmowe czy przestrzeń, a przez to znacznie
zmniejszają plon. Do ochrony zbóż przed chwastami przedstawię trzy sprawdzone systemy technologii oparte o trzy produkty Fundamentum 700 WG, Toto 75 SG, Galmet 20 SG.
System ochrony Toto
A. Najbardziej ekonomiczny na rynku
Technologia ta charakteryzuje się wysoką skutecznością
zwalczania najważniejszych gatunków chwastów w bardzo
atrakcyjnej cenie. Ten oprysk pszenicy ozimej i innych gatunków zbóż zawiera 3 uzupełniające się substancje aktywne niszczące chwasty dwuliścienne oraz miotłę zbożową. Toto
75 SG zawiera dwie substancje aktywne w nowoczesnej formulacji SG – tifensulfuron metylu oraz metsulfuron metylu.
Zwalczają one chwasty jedno- i dwuliścienne. Jest jednym
z najlepszych specjalistów w likwidacji przetacznika bluszczykowego. Galaper 200 EC zawiera fluroksypyr, który eliminuje z plantacji m.in. przytulię czepną – i to niezależnie od
fazy jej rozwoju. Uwzględniając korzystną cenę, jest to opcja
idealnie nadająca się również do poprawek po jesiennych zabiegach herbicydowych – szczególnie tam, gdzie miotła zbożowa nie została w pełni zniszczona.

B. Popularny i silny na trudne pola
Niniejsze rozwiązanie to Technologia A rozbudowana
o dodatkowy preparat. Opcja ta składa się z 4 substancji aktywnych o 3 różnych mechanizmach działania (dodatkowy
mechanizm), z czego 2 wykazują bardzo dobre działanie miotłobójcze. Dlatego rekomendujemy ją na plantacje o bardzo
dużym nasileniu występowania miotły zbożowej. Ponadto
substancja aktywna chlorotoluron zapewnia skuteczne działanie już w stosunkowo niskich temperaturach. Szerokie spektrum zwalczanych chwastów przy użyciu kilku substancji aktywnych o różnych mechanizmach działania sprawia, że jest to
bardzo mocna opcja na stanowiska o silnym zachwaszczeniu.
Oprysk pszenicy ozimej bądź innych gatunków wykonujemy
maksymalnie do końca fazy krzewienia zbóż.
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C. Pogromca jednoliściennych problemów
Technologia zawierająca bardzo ważny komponent – Fenoxinn 110 EC; jest to jedna z dwóch dostępnych na rynku
substancji z grupy graminicydów możliwych do zastosowania w zbożach – fenoksaprop-P-etylu. Skutecznie zwalcza
chwasty jednoliścienne nawet w zaawansowanych fazach
rozwojowych zbóż. Niezawodny w zwalczaniu uciążliwych chwastów jednoliściennych – miotły zbożowej, wyczyńca polnego czy owsa głuchego. Polecana technologia
zawiera łącznie 4 substancje aktywne o 3 różnych mechanizmach zwalczania chwastów. Bazą w zwalczaniu chwastów dwuliściennych są Toto 75 SG oraz Galaper 200 EC.
Dodatkowym atutem opcji jest szerokie okno stosowania
z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa dla rośliny uprawnej.
W celu uzyskania maksymalnej skuteczności produktu Fenoxin 110 EC ważne jest dokładne pokrycie chwastów cieczą
roboczą. Dlatego warto stosować dysze drobnokropliste oraz
wyższą z zalecanych dawek wody.

D. Kultowy klasyk w zwalczaniu chwastów dwuliściennych
Technologia zawiera dwa preparaty o uzupełniających się
działaniach. Dzięki temu uzyskaliśmy opcję, która od lat zdobywa uznanie wśród plantatorów za szerokie spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych w bardzo atrakcyjnej cenie. Do wyboru są dwa produkty bazowe – Galmet 20 SG
zawierający metsulfuron metylu (specjalista w zwalczaniu
m.in. fiołka polnego, bodziszka polnego czy maruny nadmorskiej), Triben Super 50 SG (tribenuron metylu) polecany na
stanowiska o dużej presji chabra bławatka, ostrożenia polnego
oraz maku polnego. Ważnym dodatkiem jest Galaper 200 EC,
który uzupełnia technologię o dodatkowy mechanizm działania, bardzo szybko niszczący takie chwasty, jak przytulia
czepna czy jasnoty. Rozwiązanie idealne do zwalczania chwastów w uprawach jarych oraz jako korekta, bądź uzupełnienie
po zabiegach jesiennych w zbożach ozimych. Opcja ta zyskała
popularność dzięki szerokiemu oknu stosowania przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa.
~ Wiesław Biały

~ stowarzyszenia

Tyle się dzieje!

W

iosna to doskonały czas na zmiany. Zarówno
w swoim życiu, jak i wyglądzie. Nie zawsze jesteśmy na nie gotowi, ale czasem wystarczy kilka wskazówek, mała podpowiedź lub impuls, aby swoje życie uczynić lepszym i piękniejszym. Przekonują się o tym
uczestnicy naszych warsztatów, którzy zdecydowali się wyjść
z domu i licznie przybyli na otwarte spotkanie informacyjno-rekrutacyjne, jakie miało miejsce w lutym. Zapisali się do
różnych projektów, bo nasza oferta jest bardzo szeroka, a teraz
czerpią ogromną radość ze wspólnie spędzonych chwil m.in.
na warsztatach tanecznych Active Dance, które w tym roku
prowadzi Blanka Winiarska (na zdjęciach), uczestniczka jedenastu edycji telewizyjnego show Taniec z Gwiazdami! Ze
względu na dużą liczbę chętnych utworzyliśmy 2 grupy: początkującą i średniozaawansowaną.
W marcu również rozpoczęła się 3. edycja bardzo lubianego
przez seniorów naszego autorskiego projektu ,,Piękni i zadbani w każdym wieku!”. Do tej pory spotkaliśmy się z trenerem rozwoju osobistego, stylistką, dietetykiem i fizjoterapeutą. W kwietniu czeka na nas wizażysta, kosmetolog, instruktor
jogi i seksuolog.
Nie zapominamy o samotnych seniorach w Domu Seniora.
Z okazji Dnia Kobiet wszystkie panie zostały przez nas obdarowane goździkami i laurkami wykonanymi własnoręcznie
przez wolontariuszy z SP Przeźmierowo pod opieką artystyczną Dawida Dopieralskiego. Wolontariuszki Ania Lubka i Aneta Kaczoruk upiekły placki i ciasteczka, a Ronald Dudek zagrał na akordeonie. Beata Dudek i Danusia Czajka śpiewały
i tańczyły z seniorkami, a Mario Kiliński przytulał, rozmawiał
i słuchał historii z życia wziętych m.in. opowieści 93-letniej
Pani Anieli, która przeżyła II wojnę światową. Było też coś
dla ciała. Maja Stępień wraz z wolontariuszkami wszystkim
chętnym paniom zrobiła odmładzający peeling kawowy i masaż dłoni. – Otrzymaliśmy więcej niż mogliśmy sobie wymarzyć! Uśmiech do tej pory nie schodzi z naszych ust! – tak pani
Michalinka, psycholog i terapeuta w Domu Seniora, opisała
naszą wizytę.
W marcu uruchomiliśmy również wielospecjalistyczne
wsparcie dla osób i ich rodzin dotkniętych chorobą nowotwo-

rową. Do tej pory odbyła się jedna wspólna sesja grupowa
i kilka spotkań indywidualnych, w tym z onkopsychologiem
i fizjoterapeutą. Nadal można do nas dołączyć w myśl hasła
przewodniego projektu ,,Nie jesteś sam!’’ Jeśli czujesz, że potrzebujesz naszego wsparcia pisz na fundacja@nigdyniejestzapozno.org
Pamiętamy także o młodzieży, z którą tak chętnie współpracujemy i się lubimy. Akademia Starszych Orłów to innowacyjna i nowatorska akcja, w której młodzi ludzie stali się nauczycielami dla swoich dziadków! Pokazują i uczą m.in. jak można
korzystać z nowych technologii. Jak przegrać zdjęcia z telefonu i dać je do wywołania. Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo
w sieci i zrobić zakupy bez wychodzenia z domu. Podpowiadają jak zainstalować w telefonie przydatne aplikacje, które
mogą ułatwić życie jak np. mapy Google, dzięki którym można szybko dotrzeć do wyznaczonego celu. Wreszcie tłumaczą
czym są ciasteczka i na co trzeba uważać w sieci. Seniorzy
z kolei czytają maluchom bajki i opowiadają o swoim życiu
i o swoich podróżach, tych bliższych i dalszych. Do tej pory
odbyły się dwa bajkoczytania w SP Przeźmierowo i dwa spotkania z Józefem Piłasiewiczem, który jako marynarz i psycholog pokładowy opłynął cały świat (jedno spotkanie miało
miejsce w SP Przeźmierowo, drugie w Liceum w Tarnowie
Podgórnym).
25 marca w Radio Poznań, w porannym bloku Mała Czarna można było posłuchać Mai Stępień – prezeski i założycielki naszej fundacji. Na zaproszenie redaktorki Joanny Divina
opowiadała o działaniach Fundacji Nigdy nie jest za późno.
Audycja dostępna jest w archiwum Radia Poznań w zakładce
Audycje – Mała Czarna – 25 marca 2019. Miłego słuchania!
A z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy
Wam zdrowia i odwagi, by zrobić coś dla siebie, bo nigdy nie
jest za późno na miłość, naukę i spełnianie marzeń!
Radosnych Świąt!
~ Fundacja Nigdy nie jest za późno
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~ stowarzyszenia
Budowanie i wzmacnianie relacji z osobami starszymi

Nie wystarczy chcieć,
trzeba wiedzieć jak…

W

wyniku starzenia się społeczeństwa nastąpił wzrost
zapotrzebowania na wolontariat w zakresie opieki
nad osobami starszymi. Szczególnie tymi w trudnej
sytuacji życiowej, samotnymi, które z przyczyn rodzinnych,
osobowościowych i zdrowotnych nie biorą aktywnego udziału
w życiu społecznym
Wolontariusze, którzy chcą opiekować się osobami starszymi zapraszamy na szkolenie, które będzie obejmować edukację w zakresie:
– wzmacnianie i budowanie pozytywnych relacji z podopiecznymi,
– budowanie zaufania przez rozmowy i wzajemne traktowanie,
– rozwijanie w podopiecznym poczucie bezpieczeństwa.
Szkolenie odbędzie się w sobotę 11 maja w świetlicy wiejskiej w Swadzimiu od godz. 10.00-18.00. Zapewniamy materiały szkoleniowe, obiad i serwis kawowy.
Tematyka szkolenia:
Cześć pierwsza – Charakterystyka osób starszych i ich
środowiska (4 godziny)
1. Starość dla organizmu człowieka i jego psychiki.

2. Świat widziany oczami podopiecznego.
3. Uczucia starszej osoby zależnej od opieki innych osób.
4. Reakcje seniora – czy są naturalne, jak na nie reagować?
5. Znaczenie indywidualnego podejścia do podopiecznego.
Cześć druga – Komunikacja z osobami starszymi (4 godziny)
1. Wzmacnianie i budowanie pozytywnych relacji.
2. Metody komunikacji z osobami starszymi w różnych sytuacjach życiowych np. przeżywającymi żałobę.
3. Sposoby komunikacji z osobami starszymi z różnymi
dysfunkcjami: słabowidzącymi i niewidomymi, słabosłyszącymi lub niesłyszącymi, z zaburzeniami pamięci.
4. Przeciwdziałanie konfliktom i sposoby ich rozwiązania.
Chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o kontakt
telefoniczny pod nr 502 523 736
Zapraszamy dorosłych i młodzież. Liczba miejsc ograniczona.
~ Zarząd Fundacji
„Oczy Szeroko Otwarte”

II Przeźmierowskie Wietrzenie Szaf już za nami…

30

marca na Sali OSiRu w Przeźmierowie spotkali się
chętni, którzy przejrzeli swoje szafy i byli gotowi
umniejszyć, chociażby chwilowo, swoją garderobę. Sprzedający dopisali, rozłożyli swoje towary na 30 stanowiskach. Przy dobrej muzyce, kawie i słodkościach oczekiwaliśmy na potencjalnych kupujących. Wystawiono „ciuchy”,
buty torebki, biżuterię, książki, gry, a nawet futro z norek...
Sprzedawane przedmioty zadowoliłyby gusta nawet najwybredniejszych kupujących.
Niestety chętnych do kupowania zabrakło. Zawiniła pogoda, która skłaniała do prac ogrodowych? konkurencyjne imprezy? – powody można by mnożyć. Wiele osób skorzystało
z okazji kupując u „konkurencji” i traktując imprezę jako towarzyskie spotkanie.
Na szczególną uwagę i pomysł wychowawczy zasługują rodzice, którzy przygotowali psychicznie swoje dzieci do sprze-
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daży „wyczytanych książek”, wielokrotnie oglądanych filmów
i układanych puzzli oraz zabawek. Dzieci same naklejały ceny
oraz przyjmowały zapłatę umieszczając pieniądze w zabawkowej kasie. Każda złotówka wywoływała uśmiech na ich twarzach. Była to świetna forma edukacji ekonomicznej…
Charytatywny cel imprezy został osiągnięty. Zebrane czekolady zostały już przekazane do Polaków mieszkających na
Ukrainie. Fundacja zyskała również osoby chętne do współpracy.
Kolejne spotkanie z cyklu Przeźmierowskie Wietrzenie Szaf
planujemy we wrześniu. Rozszerzymy nasze działania o wymianę rzeczy miedzy uczestnikami oraz udział dzieci i młodzieży.
~ Zarząd Fundacji
„Oczy Szeroko Otwarte”

~ stowarzyszenia

S

Wiadomości brackie

potkania na strzelnicy z okazji Dnia Kobiet mają wyjątkową atmosferę. W tym dniu panie są mile widziane na
strzelnicy, a bracia starają się, aby ten dzień zapamiętały
na długo. W niedzielę, 10 marca, na strzelaniu z okazji Dnia
Kobiet panie nie zawiodły i w licznej obsadzie przybyły. Płeć
piękna została przywitana kwiatami, słodkim podarkiem oraz
życzeniami „Drogie Panie, nie życzę Wam, abyście w kałuży
błota znalazły bryłkę złota, lecz życzę Wam, abyście w ludzkim
tłumie znalazły serce, które Was zrozumie…”. Przy wspólnym
śpiewie i biesiadowaniu szybko mijał czas. Nie mogło się obyć
bez strzelania. Tarczą Kołkową Dnia Kobiet zdobył brat Marcin Adamczyk z Szamotuł, II miejsce – zdobył brat Krzysztof
Cieślik, III miejsce – brat Grzegorz Jaskuła z Sierakowa. Tarczę
Pań zdobyła siostra Joanna Zimna, II miejsce – siostra Justyna
Szabelska, III miejsce – Regina Kaczmarek, mieszkanka Batorowa. Puchar Wójta zdobył brat Grzegorz Jaskuła, II miejsce
– brat Waldemar Kubiak, III miejsce – Regina Kaczmarek. Tarcza Pistoletowa I miejsce – brat Krzysztof Cieślik, II miejsce
– brat Grzegorz Jaskuła, III miejsce – brat Marek Szajkowski.
Karabinek pneumatyczny kolejno Franciszek Wudarski, Patrycja Cegłowska, Leon Wudarski, Emilia Bączyk, Jakub Cegłowski, Jakub Maćkowiak, Kamil Bączyk, Jan Rogacki, Katarzyna
Rogacka. Kura zestrzelił brat Wiesław Łyczkowski, a pomogli
mu brat Stanisław Bączyk i brat Marek Czajka.
1 marca to Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – strzelanie
do tarczy kołkowej o nazwie ,,Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
to nasz skromy głos o trudnych losach ludzi w czasach komunistycznych. Tarczę zdobył Paweł Ratajczak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego, II miejsce – brat Wiesław
Cichy, III miejsce – brat Krzysztof Cieślik.
23 marca w Tarnowie Podgórnym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu Szamotulskiego. Nasze bractwo reprezentowali: Stanisław Bączyk, Marek Czajka, Waldemar Kubiak, Magdalena Mazantowicz, Zbigniew
Kubiak, Krzysztof Cieślik, Renata Maciejewska-Maćkowiak,
Stanisław Leitgeber i Janusz Szelągowski. W imieniu Zarządu
prezes okręgu złożył obszerne sprawozdanie z pracy okręgu.

Tarcza Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dzień Kobiet i najmłodsi
Podjęta była również dyskusja nad ogólną sytuacją oraz o dalszych planach okręgu. Delegaci udzielili absolutorium zarządowi Okręgu Szamotulskiego.
Nasza strzelnica otwarta jest w każdy wtorek i czwartek,
w godz. 16.00 – 20.00. ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ ZAINTERESOWANĄ SPORTEM STRZELECKIM.
Z brackim pozdrowieniem
~ Stanisław Bączyk , prezes KBS Tarnowo Podgórne
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Dzień Kobiet
kwiecień 2019 | sąsiadka~czytaj |
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Dzień kolorowych
skarpetek

Ś

wiatowy Dzień Osób z Zespołem Downa powstał z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, zaś
od 2012 roku został objęty patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Święto nie bez przyczyny wyznaczono na
21 marca. Jest to początek kalendarzowej wiosny, symbolizujący narodziny nowego życia oraz narodziny ludzi niezwykłych.
Data odnosi się również do samej istoty choroby. Zespół Downa
wiąże się bowiem z obecnością trzeciego, dodatkowego chromosomu 21 w kariotypie. Data 21.3, czyli 3 chromosomy 21.
Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
TARSON jak wiele organizacji na całym świecie, wspierało
obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, zachęcając do założenia w tym dniu kolorowych skarpetek, obowiązkowo nie do pary! Tym drobnym gestem okazywaliśmy
swoją solidarność i chęć zintegrowania się z osobami dotkniętymi trisomią chromosomu 21.
Kolorowe skarpetki – znak solidarności z chorymi, podobnie jak data obchodów, mają znacznie symboliczne. Co symbolizują? Różnorodność, odmienność, społeczne niedopasowanie – czyli wszystko to, z czym na co dzień muszą zmagać
się osoby dotknięte zespołem Downa.
Tego dnia okazaliśmy solidarność w trzech prostych krokach: założyliśmy „od pary” kolorowe skarpetki, zrobiliśmy sobie zdjęcie i wrzuciliśmy je na FB, INSTAGRAM lub
TWITTER dodając #chromosom21 oraz #tarson, niektóre
opatrzone zostały dodatkowym komentarzem.
Efekt przekroczył nasze oczekiwania! Tysiące kolorowych
skarpetek i setki zdjęć! Dokładnie nie da się tego policzyć,
ale przecież nie o liczbę tu chodzi. Nie chodzi nawet o same
skarpetki, bo przecież one są tylko symbolem. Ale symbolem
czegoś ważnego.
Jako gminna społeczność pokazaliśmy, że jesteśmy otwarci na potrzeby innych, że zauważamy i szanujemy tych słabszych. Że chcemy wspólnie, jak najlepiej tutaj żyć. Ta akcja
wyzwoliła też w nas wiele kreatywności i radości.
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Ogromne podziękowania dla naszych oficjalnych partnerów: Gminy Tarnowo Podgórne, Wydawnictwa Świętego Wojciecha, Radia
Emaus, PSP w Lusówku „Kuźnia
Talentów”, Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie
Podgórnym, MIKRONIKA, Blue
energy, NOVOL, Schattdecor, Strima Technika Szycia i Biegu Lwa.
~ Zuzanna Szulc, Tomasz Szała

~ stowarzyszenia

„Rozwój na obcasach” w Rumianku

P

ośpieszny tryb życia, brak uważności, niemożliwe do zrealizowania wyśrubowane oczekiwania bycia perfekcyjną
i idealną kobietą w każdej z pełnionych ról powodują frustrację, wypalenie zawodowe oraz inne problemy. W dzisiejszej
kobiecej rzeczywistości wartością jest wybór takiej drogi zawodowej, która będzie dawała możliwość rozwoju, a także pełny,
satysfakcjonujący udział w życiu rodzinnym. W tym wszystkim
warto jeszcze pomyśleć – jak być uważną na swoje potrzeby, jak
zachować harmonię w życiu i po prostu – być sobą. Nasze wspólne spotkania będą płaszczyzną do wymiany doświadczeń i inspiracji, odkrywania własnych zasobów i znajdowania rozwiązań.
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 uważność,
 jak ustalać hierarchię priorytetów życiowych,

jak dążyć do samorozwoju i stawiać sobie realistyczne
cele, by krok po kroku budować swój sukces,

jak świadomie 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.

Nasza zeszłoroczna uczestniczka warsztatów tak je opisała:
„Zapisałam się na warsztaty bo jestem w drodze rozwoju
osobistego, a dodatkowym atutem była bardzo bliska lokalizacja, w mojej gminie! Wszystkim polecam! Dlaczego? Spotkałam tam dziewczyny różnorodne pod każdym względem, co
dało mi doświadczenie bliskości z ich perspektywą codziennych radości i trosk, jak sobie z tym radzą i jak mogą dawać
i potrzebować wsparcia. W grupie jest niesamowita siła otwierania się na nowe drogi, tworzenia relacji, które pozwalają odnaleźć w sobie nowe możliwości, poznać siebie lepiej i odkryć
że można łatwiej zrobić dużo więcej dla siebie będąc w zgodzie
z otaczającym światem. Ja tego wszystkiego doświadczyłam
dzięki profesjonalnym mentorkom prowadzącym i organizującym warsztaty. Zawsze były sercem przy Nas, na poważnie
i wesoło, czas zleciał za szybko i jestem chętna na powtórkę.”
Udział w zajęciach jest możliwy po wcześniejszym zapisaniu
się! Warsztaty będą odbywały się we wtorki lub środy o 18.00
w świetlicy wiejskiej w Rumianku. Zaczynamy 24 kwietnia.
Zapisy na warsztaty „Rozwój na Obcasach” przyjmujemy
drogą mailową: biuro@wyobraznia.org.pl lub telefoniczną:
609 615 234 (po 16.00). Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku: Pracownia Wyobraźni, gdzie na bieżąco będziemy podawać informacje o nadchodzących wydarzeniach.
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo
Podgórne.
~ Olimpia Piłat-Pawlak

Klub Rodzinny „Przytulacje Wyobraźni” w Rumianku

Z

apraszamy do naszego Klubu Rodzinnego „Przytulacje
Wyobraźni”, który działać będzie we wtorki i w środy
w godzinach popołudniowych (w zależności od zajęć
od 16.00 lub od 17.00) w świetlicy wiejskiej w Rumianku.
Jeśli jesteś rodzicem dziecka w wieku do 10 lat – nasza oferta jest dla ciebie!
 Warsztaty „Jak skutecznie pomóc dziecku z trudnościami
adaptacyjnymi w szkole oraz trudnościami w nauce”,
 Warsztaty dla rodzin w kontekście wspierania indywidualnego rozwoju i mocnych stron każdego członka rodziny
„Dbajmy o siebie nawzajem”,
 Warsztaty wspierające rozwój empatii i wychowanie dzieci „bez nagród i kar”,
 Warsztaty „Diagnoza poziomu rozwoju oraz wczesne
wspomaganie rozwoju małego dziecka”,
 Warsztaty „Funkcjonowanie dorosłych i dzieci w kontekście rozstania rodziców – aspekty prawne i psychologiczne”,
 Warsztaty „Co to jest prawo? Wychowajmy nasze dzieci
na świadomych obywateli”,
 Warsztaty „Indywidualne wzorce myślenia – jak pracować z dziećmi, żeby nauka była przyjemnością”,
 Warsztaty – podejście wychowawcze Jespera Juula,
 Warsztaty „zero waste” czyli rozwijamy kreatywność
i wrażliwość dzieci będąc jednocześnie „eko”,
 Warsztaty dla starszych dzieci z obszaru robotyki i elektroniki,
 Warsztaty i pomoc konsultacyjna pedagoga, psychologa,
prawnika... a także wiele innych…

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! Udział w zajęciach jest możliwy po wcześniejszym zapisaniu się!
Zapisy do Klubu Rodzinnego przyjmujemy drogą mailową: biuro@wyobraznia.org.pl lub telefoniczną: 609 615 234
(po 16.00). Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku: Pracownia Wyobraźni
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo
Podgórne.
Zapraszamy serdecznie!
~ Olimpia Piłat-Pawlak
kwiecień 2019 | sąsiadka~czytaj |
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Wiosenne informacje UTW

yjdź przed dom albo otwórz szeroko okno, pozwól
ciepłym promieniom słońca pogłaskać cię po twarzy, poczuj zapach ziemi po wiosennym deszczu
i słuchaj jak nieśmiały zefirek przedziera się między gałęziami
drzew na twoim ogrodzie, jak wytrwale stroją swoje muzyczne instrumenty kosy, rudziki, sikorki i inni nasi mniejsi skrzydlaci bracia. Jeśli masz szczęście, zobaczysz na bezchmurnym
niebie klucze ptaków, żerujące na zielonych polach rzepaku
łabędzie i odbywające swój godowy taniec żurawie.
Wiosna. Marzanna utopiona. Już w drugim dniu wiosny
w parku w Jankowicach, przybrani w kolorowe emblematy,
z ozdobionymi barwnymi wstążkami gałązkami, pod eksperckim okiem naszej koleżanki Wandy odkrywaliśmy oznaki
nadejścia tej wyczekiwanej pory roku. Było ich sporo.
Marzanno, zimowa panno, daj miejsce wiośnie, płyń,
gdzie pieprz rośnie!
A my popłynęliśmy, a właściwie pojechaliśmy do
Łodzi. Obok szczegółowa relacja z tej wycieczki, opracowana przez jedną z uczestniczek.
W sobotę, 23 marca grupa naszych ambitnych sportowców
wzięła udział w zawodach kręglarskich w Sierakowie. Swymi
osiągnięciami też chwalą się na łamach gazety.
3 kwietnia, w ramach planowanych, cyklicznych wykładów,
spotkaliśmy się z dr Kazimierzem Marchlewskim. Dzieje Tarnowa Podgórnego przybliżał nam współautor książki o takim

właśnie tytule. Otrzymaliśmy w pigułce informacje zawarte w sześciu opasłych tomach, a przekazane w sposób przystępny, ciekawy i emocjonalny. Przykro tylko, że audytorium
słuchaczy było tak małe, że nie interesujemy się dawniejszą
i współczesną historią okolic, w których przyszło nam mieszkać. Przyznam, że trochę było mi wstyd.
Przed nami równie ciekawe wykłady (w tarnowskim LO):
24 kwietnia – dr Katarzyna Szafer: Przemysł II, Ludgarda i Ryksa Elżbieta – najsłynniejsi mieszkańcy poznańskiego
zamku na Wzgórzu Przemysła.
7 maja – dr Jerzy Ptaszyk: Grupy ptaków – ochrona przyrody.
Nie tak dawno było Boże Narodzenie, witaliśmy Nowy
Rok, a tu, proszę, Wielkanoc. Dzieci będą szukały ukrytych pod krzakami w ogrodach gniazdek z prezentami
od zajączka, młodzież zrobi, co tylko się da, żeby sprawić komu trzeba porządny dyngus, a liczna grupa słuchaczy UTW spędzi kilka dni w miłej, rodzinnej atmosferze nad naszym pięknym Bałtykiem.
Zarówno im, jak i wszystkim naszym studentom, przyjaciołom i sympatykom życzymy radości, dobrego wypoczynku,
pogody na długie spacery, no i tradycyjnie smacznego jajka
i bogatego zajączka.
~ Maria Zgoła

Kolejny raz na podium

23

marca drużyna naszego UTW po raz kolejny brała udział w organizowanym przez UTW Sieraków, Wiosennym
Turnieju Kręglarskim. W turnieju brało udział 9 drużyn z woj. wielkopolskiego i lubuskiego. Uroczystego otwarcia
dokonała prezes miejscowego UTW wraz z Burmistrzem (pod którego patronatem odbywały się zawody i który tradycyjnie wykonał pierwsze rzuty). Atmosfera zawodów była sportowo-rekreacyjna i bardzo sympatyczna, a impreza poprowadzona z humorem. Współzawodnictwo toczyło się z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem startujących.
W zawodach osiągnęliśmy kolejny sukces, zajmując drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej, a nasze koleżanki z drużyny
Mirosława Wiśniewska – indywidualnie drugie i Genowefa Buszko – trzecie miejsce indywidualnie. Gratulujemy!
~ Franciszek Jakóbiec
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Hurra... Nareszcie wiosna!!!

A

my, dzielna grupa turystyczna UTW, pełni zapału jedziemy do miasta porównywanego do Manchesteru,
bo tam w przeszłości też znajdowało się centrum przemysłu włókienniczego.
Jedziemy do Łodzi – miasta wyróżnionego przez światowego wydawcę przewodników „Lonely Planet” jako niezwykle
ciekawego i wartego odwiedzin w 2019 r. Miasto wielkich
kontrastów i rozkwitu wielonarodowych kultur oraz religii.
Podziwiamy miejsca, które pokazał nam w cudowny sposób
Andrzej Wajda w „Ziemi Obiecanej”. Oglądamy zrekonstruowane manufaktury, czyli dawne imperium (kompleks fabryczny) I.K. Poznańskiego. Znaczna część tego kompleksu
została zrewitalizowana i służy nam turystom oraz mieszkańcom. Dumą fabrykanta, a dziś łodzian, jest Pałac Poznańskiego, eklektyczna najokazalsza w mieście rezydencja.
Dzielnie, mimo bardzo wietrznej pogody, maszerując podziwiamy ulicę Piotrkowską, która stanowi oś miasta i jest
najbardziej rozpoznawalnym miejscem Łodzi. Dziś stanowi
centrum handlowe, kulturalne i towarzyskie z pięknym deptakiem. W zabytkowych kamienicach kuszą piękne restauracje
i puby i żal tylko, że wczesna pora roku nie pozwala nam oglądać ukwieconych ogródków.
Stąpamy po odpowiedniku Hollywoodzkiego chodnika sławy – Łódzkiej Alei Gwiazd. Przysiadamy się na ławeczce do
J. Tuwima i próbujemy grać przy fortepianie samego Rubinsteina.
Przy drugim końcu Piotrkowskiej znajduje się Centralne
Muzeum Włókiennictwa, zwane też „Białą Fabryką”. I tam
posłuchaliśmy ogłuszającego hałasu pracujących krosien fabryki włókienniczej.
Prawdziwą ucztą dla pań była możliwość obejrzenia czasowej wystawy Jerzego Antkowiaka byłych hitów Mody Polskiej wraz z podziwianiem strojów, o których w tamtych latach każda z nas mogła tylko marzyć. Logo firmy – „jaskółka”
– wzbudziło miłe wspomnienia naszej młodości.
Pomimo że do Łodzi udaliśmy się bardzo wygodnym autobusem, duże wrażenie zrobił na nas ogromny nowy (podobno jeden z największych w Europie) dworzec kolejowy „Łódź
Fabryczna” oraz powstające wokół nowe centrum miasta oraz
nowe Centrum Nauki i Techniki na miejscu dawnej elektrociepłowni EC1. Tutaj też wielu z nas zaopatrzyło się w mapę nieba, która pomoże nam w terenie rozróżnić i nazwać poszczególne gwiazdy, a kto wie może odkryć nowe planety.

Wieczorem panowie w garniturach, a panie w niezwykłych
kreacjach udali się do łódzkiej opery obejrzeć przedstawienie
Pucciniego „Madame Butterfly”. Po jego zakończeniu w doskonałych nastrojach, pomimo obficie padającego deszczu, jedziemy na spoczynek do hotelu Mazowieckiego.
Śladem obecności wyznawców judaizmu jest zwiedzany
przez nas jeden z największych kirkutów w Europie – cmentarz żydowski. Tutaj też spotykamy ogromne mauzoleum rodziny Poznańskich oraz skromny nagrobek Juliana Tuwima.
Cofamy się również do dzieciństwa... gdyż Łódź po drugiej wojnie światowej stała się centrum polskiego przemysłu
filmowego. Szukamy w mieście pomników trzech misiów,
Plastusia czy bohaterów „Zaczarowanego Ołówka”. Z kolei
Księży Młyn to dawne imperium fabryczne Karola Scheiblera,
unikat na skalę europejską, obejmujący dawne fabryki zamienione na nowoczesne lofty, dawne osiedle robotnicze, oraz pałac samego fabrykanta, w którym mieści się obecnie Muzeum
Kinematografii.
Uff .... jak te dwa dni szybko minęły. Kochani, zwiedzajcie
i zachęcajcie do zwiedzania cudownej Łodzi.
~ Tycia
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~ stowarzyszenia

Iskierka na Ostrowiu

W

pierwszą sobotę marca Stowarzyszenie na rzecz
dzieci i młodzieży „Iskierka Nadziei” zabrało dzieci i młodzież na wycieczkę na Ostrów Tumski
w Poznaniu – jedyną pozostałą z licznych niegdyś w Poznaniu wysp na Warcie. Otaczają ją dwa ramiona rzeki: szersze,
zachodnie stanowi główny nurt Warty, oraz węższe, wschodnie nazwane Cybiną. Z lądem Ostrów Tumski łączą mosty:
Bolesława Chrobrego i Mieszka I. W 2007 r. został otwarty
most biskupa Jordana, który przywrócił historyczne połączenie wyspy ze Śródką. Zanim weszliśmy na oszkloną kładkę
nad Cybiną prowadzącą do Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, zwiedziliśmy Katedrę-Bazylikę pw.
świętych apostołów Piotra i Pawła, najstarszy zabytek miasta.
Kościół katedralny był miejscem wielu wydarzeń historycznych. W 1300 r. król Władysław II poślubił w katedrze Ryksę, córkę Przemysła, Kazimierz Wielki zawarł w niej związek
małżeński z Adelajdą, a córka Kazimierz Wielkiego Elżbieta
poślubiła Bogusława V. Katedra jest najstarszą nekropolią dynastii piastowskiej.
Przechodząc przez Śluzę Katedralną – to pamiątka z czasów, gdy Poznań był twierdzą – idąc oszkloną kładką nad Cybiną dotarliśmy do „Bramy Poznania” Centrum Interpretacji
Dziedzictwa. Brama Poznania jest częścią Ostrowa Tumskiego, miejsca, w którym kształtowała się polska państwowość.
Odnaleźć tu można narracje o dziejach wyspy katedralnej,

grodzie z X w., pierwszej siedziby dynastii Piastów, a także
zmagania człowieka z losem. Ekspozycja multimedialna to
interaktywna opowieść o przeszłości i dziedzictwie Ostrowa
Tumskiego. Jej zwiedzanie przebiega według wielu ścieżek
i kontekstów. W podróży tej towarzyszy zwiedzającemu audioprzewodnik. Dzięki niezwykłej grze świateł, barw i symboli każdy może być świadkiem chrztu księcia Mieszka I, poznać
wybitnych przedstawicieli epoki renesansu, odkryć tajemnice
ukryte w murach historycznych budowli. Ekspozycja multimedialna to klucz do poznania przeszłości i zarazem początków państwa polskiego. Następnie udaliśmy się do Zamku
Przemysła. W połowie XIII w. odbyła się lokalizacja miasta.
Wznoszono nowe miasto o powierzchni 20 ha – obszar starego
rynku i najbliższej jemu okolicy. Na najwyższym wzniesieniu
miasta, ówcześnie panujący książę Przemysł rozpoczął budowę swojej siedziby – zamku. Zamek Przemysła jest najstarszą
rezydencją królów w Polsce. Na przestrzeni ośmiu wieków był
świadkiem wielu istotnych wydarzeń w dziejach miasta i Polski. Pod koniec XIII w. miało tu miejsc jedno z najważniejszych wydarzeń – powstanie godła Polski. To król Przemysł
II umieścił w swojej pieczęci wizerunek orła z szeroko rozpostartymi skrzydłami i koroną na głowie. Wjeżdżając windą
na szóste piętro, będąc na baszcie zamku mogliśmy podziwiać
panoramę miasta Poznania. Tak zakończyła się nasza przygoda z historią, a mogliśmy w niej uczestniczyć dzięki wsparciu
Scania Polska S.A., za co serdecznie dziękujemy dyrektorowi
Oddziału Poznań Marcinowi Orczykowi.
~ Jolanta Bernat
Prezes Stowarzyszenia „Iskierka Nadziei”

Obradowało tarnowskie Kółko Rolnicze

31

marca odbyło się Walne
Zebranie Członków Kółka Rolniczego w Tarnowie
Podgórnym. Zebranie otworzył Prezes
Kółka Stanisław Leitgeber, który zaprosił zebranych do wspólnego odśpiewania Roty. Przewodniczącym zebrania
wybrano jednogłośnie Leona Żebrowskiego, a sekretarzem Józefa Kubiaka.
Prezes odczytał sprawozdanie z działalności Kółka Rolniczego za 2018 rok.
Skarbnik Józef Ignyś odczytał sprawozdanie finansowe, a pracę Komisji Rewizyjnej omówił Leon Żebrowski. Walne
zgromadzenie w głosowaniu jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie finanso-
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we i udzieliło absolutorium Zarządowi
Kółka Rolniczego za 2018 rok.
Jednogłośnie został wybrany Zarząd
(w dotychczasowym składzie):
• Stanisław Leitgeber – Prezes,
•	Małgorzata Kożuchowska – Sekretarz,
• Józef Ignyś – Skarbnik,
oraz Komisję Rewizyjną: Przewodniczącego Józefa Kubiaka oraz członków:
Leona Żebrowskiego i Andrzeja Leitgebera.
Prezes odczytał proponowany plan
działalności Kółka Rolniczego na 2019
rok, który został zatwierdzony w całości
przez Walne Zebranie. Wybrano delega-

tów na zjazd Gminnego Związku Kółek
i Organizacji Rolniczych w Tarnowie
Podgórnym.
Zebranie, w którym uczestniczyło
15 członków, przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Wszyscy wyrazili pozytywne opinie na temat dalszej działalności kółka.
~ Elżbieta Leitgeber

Składamy podziękowania Panu Przemysławowi Pomianowi za udostępnienie
lokalu.

~ porady
Psychologia na co dzień

WDZIĘCZNOŚĆ,
winda do szczęścia!

P

rofesor z Uniwersytetu Kalifornijskiego, Robert Emmons przez
dziesięć lat prowadził badania
nad jakością życia ludzi, którzy są zdolni do odczuwania i wyrażania wdzięczności. I stwierdził, że ludzie wdzięczni
są nawet o 25 procent szczęśliwsi od
tych, którym poczucie wdzięczności jest
obce. Bo dzięki umiejętności dziękowania obniża się poziom złego stresu.
Wdzięczność jest czymś, co jest nam
niezbędne dla zdrowia. Psychicznego i
fizycznego. Coraz częściej psycholodzy
mówią o koniecznej dla samorozwoju,
„praktyce wdzięczności”. Namawiają do
prowadzenia „dziennika wdzięczności”.
Ten nurt myślenia został zapoczątkowany stosunkowo niedawno w Stanach
Zjednoczonych, w ramach tak zwanej
psychologii pozytywnej. Wdzięczność
to cnota/cecha jak i uczucie. To pełna
świadomość bycia odbiorcami dobra.
Niektórzy badacze i publicyści twierdzą
nawet, że wdzięczność jest „królową
cnót”. Za sprawą wdzięczności dokonuje się przedziwna alchemiczna reakcja duchowa, pod wpływem której
stajemy się wspaniałomyślni, wielkoduszni.
Wdzięczność to wkład w życie innych i innych w nasze, to spajające
nas ogniwo. Stanowi ona, obok zaufania, jeden z najważniejszych budulców
społeczeństwa. Należy do tak zwanego
kapitału społecznego. Umiejętność wyrażania uznania jest też podstawą dobrych związków partnerskich. Ponadto
chroni nasze relacje. Sprawia, że czujemy się docenionymi i podziwianymi.
Przy czym trzeba od razu mocno podkreślić, że nie wystarczy odruchowo
rzucane, zdawkowe „dziękuję”. I nie
powinniśmy się krępować i limitować w
wyrażaniu wdzięczności, bo im bardziej
będziemy konkretni i szczegółowi w
naszych podziękowaniach, tym więcej
sami będziemy z nich czerpać. Wdzięczność to umiejętność dostrzegania pięknych stron życia.

Psycholodzy, którzy szczegółowo
zbadali ten proces, mówią, że warto się
uczyć języka wdzięczności. Jak? Prowadząc „dzienniczek wdzięczności”,
w którym należy przed snem wpisać kilka rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni.
Nie muszą to być rzeczy wielkie, ważna jest umiejętność dostrzegania drobiazgów, które czynią nasze życie piękniejszym, łatwiejszym, bogatszym. Czy
potrafisz się cieszyć każdego ranka tym,
że widzisz, chodzisz, słyszysz, mówisz?
Czy jesteś wdzięczna/wdzięczny za fantastyczne obrazy, jakie malują na niebie
chmury pospołu ze słońcem? Czy potrafisz wyrazić wdzięczność za piękno
kwiatów, drzew, zwierząt, które są wokół ciebie? Czy dziękujesz domownikom za smaczne śniadanie, ładnie nakryty stół, zmyte naczynia, odśnieżony
chodnik przed domem? Czy potrafisz
też wyrazić wdzięczność za krytykę,
która okazała się dla ciebie pożyteczna?
Za pokrzyżowanie planów, dzięki czemu w ich miejsce pojawiły się inne, ciekawsze, korzystniejsze?
Wspomniany profesor Robert Emmons dowiódł, że wystarczy 10 tygodni
systematycznego prowadzenia dziennika wdzięczności. Podzielił uczestników eksperymentu na trzy grupy, każda
z nich miała za zadanie prowadzić pewien dziennik.
Grupa pierwsza wypisywała wszystko to, za co jest wdzięczna. Grupa druga wszystkie denerwujące i irytujące
rzeczy z danego tygodnia. Trzecia zaś
jedynie to, co miało na nich wpływ,
bez wskazywania czy jest to pozytywne
czy negatywne doświadczenie.
Efekty tej próby były zaskakujące;
poziom szczęścia osób z grupy pierwszej wzrósł o ponad 20%! Polepszyło
się ich zdrowie, ponieważ chętniej i częściej korzystali oni z aktywności fizycznej. Poprawie uległy też ich relacje z bliskimi, ponieważ zaczęli ich szczerze
doceniać. Lepiej i dłużej spali w nocy,
odczuwali mniej dolegliwości w ciele.
Chętniej decydowali się na uprawianie

sportów. Stawali się większymi optymistami. Łatwiej i chętniej otwierali się na
pomaganie innym. W przeciwieństwie
do grupy drugiej, gdzie u ludzi pojawiły
się nawet przypadłości zdrowotne.
Co daje ćwiczenie wdzięczności?
1. Wdzięczność sprawia, że skupiamy się na pozytywach. Zaczynamy cieszyć się z rzeczy, z których nigdy się
nie cieszyliśmy. Przestajemy szukać tylko tego, co jest złe, tego co nie wyszło.
Wpływa to na ogólny poziom samopoczucia w ciągu dnia. Zmienia sposób
myślenia. A jak myślimy, tak żyjemy.
Może być początkiem większej zmiany.
2. Wdzięczność uczy rozpoznania
tego, co naprawdę ważne. Przestajemy
się martwić drobiazgami. Pamiętamy
o tym, co jest naprawdę ważne. Łatwiej
zaakceptować chwilowy brak gotówki,
gdy odczuwamy wdzięczność, że mamy
pracę i dach nad głową. Gdy się pokłócimy z ukochaną osobą, nauczmy się odczuwać wdzięczność za to, że ją w ogóle
mamy. W chwilach obniżenia poziomu
motywacji i energii, bądźmy wdzięczni
za to, że jesteśmy zdrowi. A w chorobie,
za to, że żyjemy.
3. Wdzięczność przypomina o tym,
aby dziękować. Innym ludziom i sobie samemu. Ludzie mają potrzebę bycia docenianymi. Doceniając, czynisz
szczęśliwszym siebie i innych.
Pamiętajmy. Jeśli skupimy się na tym,
co mamy, dostaniemy tego więcej. Dlatego warto skupiać się na tym, co pozytywne. Nic dobrego nie wynika ze
skupiania się na negatywnych stronach
życia.

~ dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta
autorka książki …jak żyć, jak…?
PRZEPIS na CZŁOWIEKA
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~ pałac jankowice

Brzmienie wiosny

P

iękny miesiąc maj, w którym wszystko budzi się i zakwita, przyniesie nam niecodzienne wydarzenia muzyczne.
W pierwszą niedzielę miesiąca, 5 maja o 17.00, wystąpi
przedstawiciel ukraińskiej sceny alternatywnej – Sasha Boole. Gra country i folk zmieszane z whisky, ciekawymi, budzącymi emocje opowieściami oraz ciągłą podróżą. Jeśli lubisz
Boba Dylana, Johnny’ego Casha albo Neila Younga – prawdopodobnie polubisz też Sashę. W ciągu trzech ostatnich lat
ten trubadur zagrał w Polsce ponad 200 razy! Latem 2017 roku
wydany został trzeci album artysty „Golden Tooth”. Artysta
dostał też pierwsze zaproszenia na festiwale oraz występy
w innych krajach. Grał w Czechach, Holandii, Hiszpanii, Belgii, Szwajcarii i Niemczech oraz na Słowacji i Islandii, gdzie
słuchacze przyjęli go bardzo entuzjastycznie.

18 maja o 18.00 wystąpi Teddy Jr. – muzyk z kraju tulipanów i wiatraków.
Koncertując przemierzył pół Europy. Grał m. in. w Holandii,
Francji, Belgii, Polsce i w Niemczech. Występował m. in. jako
support przed New Model Army w Rotterdamie i Amsterdamie, grał przed Peterem Gabrielem. Występował też na kilku
festiwalach w naszym kraju. Teddy w muzyce łączy folkowe
brzmienia z energią grunge’u lat 90-tych. Artysta sam komponuje i pisze swoje utwory inspirując się takimi wykonawcami
jak Eels, Neil Young, Frank Turner czy Tom Petty. Piosenki
Teddy’ego, jak sam mówi, są „opowieścią o moim życiu, mi-

Blumowe piosenki

N

ajmłodszych widzów Gminy Tarnowo Podgórne zapraszamy na muzyczne spotkanie z Teatrem Blum. Mające
formę koncertu przedstawienie oparte jest na piosenkach, które powstawały przez kolejne lata działalności teatru.
„Powyjmowane” z przedstawień teatralnych utwory zyskały
nową formę i jakość. Wzbogacone o nową oprawę dźwiękową,
jaką nadał im aranżacjami Jarek Kordaczuk, są świetną bazą
do dźwiękowo-ruchowych zabaw z widownią. Przedstawienie
przeznaczone jest dla dzieci od drugiego roku życia.
Zapraszamy 27 kwietnia o godzinie 15.00. Darmowe wejściówki będą dostępne od 23 kwietnia 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
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łości, frustracjach, przedstawiają świata dookoła”. Podczas
koncertów Teddy Jr. zabiera publiczność w podróż, podczas
której poznają wielobarwny świat pełen radości. Przestrzeń ta
jednak podszyta jest strachem i samotnością. Holender dzięki
swojej charyzmatycznej osobowości stwarza na scenie osobliwy spektakl, w którym publiczność może aktywnie uczestniczyć.

Pod koniec miesiąca, 26 maja o 18.00, wystąpi australijski
wokalista – Tim McMillan, któremu na scenie towarzyszyć
będzie skrzypaczka – Rachel Snow. Koncertują od ponad dekady, a swoje utwory przyozdabia aksamitny wokal artysty.
Dotychczas duet prezentował swój unikalny styl grania na gitarze na scenach całego świata. Australijczyk słynie ze świetnego kontaktu z publicznością, więc liczymy na to, że i tym
razem słuchacze nie zawiodą.
Zapraszamy!

~ pałac jankowice

Szczerze o kwiatach

W

raz z nadejściem wiosny zapraszamy na pierwsze, rodzinne warsztaty dendrolo-

giczne.
Ich motywem przewodnim będzie
magnolia – chiński symbol szczerości
i czystości. W trakcie warsztatów odnajdziemy kwitnące oznaki wiosny w parku w Jankowicach. Dowiemy się czym
są geofity, sprawdzimy czy dzieci są podobne do rodziców i co można jeść na
przednówku. Wspólnie posadzimy mło-

dą magnolię i nauczymy się jak o nią dbać. Pobudzimy swoją kreatywność i rozruszamy umysł i ręce tworząc wiosenne ozdoby. Na zakończenie poruszymy również
duszę – magnoliowe wiersze ruszą z nami w świat.
Wszystko to z Anną Jasińską – dendrologiem, która przeniesie nas w świat roślin na co dzień spotykanych wśród alei parkowych. Zapraszamy dużych i małych
4 maja o 15.00!
*darmowe wejściówki będą dostępne od 23 kwietnia 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

AmtoSFERA POEZJI z Aleksandrą Hamkało

P

odczas majowego spotkania z poezją wiersze Mariny
Cwietajewej usłyszmy w interpretacji aktorki filmowej
i teatralnej, Aleksandry Hamkało.
Aleksandra Hamkało jest absolwentką krakowskiej PWST.
Na deskach teatralnych zadebiutowała w 2012 roku w spektaklu dyplomowym Testament psa czyli historia o miłosiernej. W tym samym roku wystąpiła w przedstawieniu Poper,
wybrane sceny. Pavor Nocturnus. Rok później zagrała Lindę
w Zagraj to jeszcze raz, Sam w Teatrze 6. Piętro w Warszawie. Na dużym ekranie zadebiutowała w 1999 roku w Odlotowych wakacjach (reż. M. Piestrak). Później wystąpiła m.in.
w takich obrazach jak: Sala samobójców (reż. J. Komasa), Big
Love (reż. B. Białowąs), Disco Polo (reż. M. Bochniak), Ziarno prawdy (reż. B. Lankosz), 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach (reż. K. Lewińska), Gotowi na wszystko. Exterminator
(reż. M. Rogalski), Miszmasz czyli Kogel Mogel 3 (reż. K. Piwowarski). Szerokiej publiczności znana jest również z takich
seriali jak: Na dobre i na złe, Komisarz Alex, Lekarze czy Ślad.
Utwory poetyckie przeplecione będą muzyką na żywo.
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 19 maja o godzinie 13.00 do Sali Koncertowej
Pałacu.
*darmowe wejściówki będą dostępne od 23 kwietnia 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
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By zachować sprawność

W

iosna jest okresem, w którym zaczynamy doświadczać intensywniej ruchu, myślimy o podniesieniu
sprawności, kondycji, chcemy zadbać o ogród, zrobić generalny porządek, pójść na dłuższy spacer, zrobić coś
bardziej aktywnego, gdy tak zachęcająco świeci słońce! Ruch
to zdrowie, ale świadomy i umiejętnie wykonany. Tajniki tego
tańca ze swoim organizmem odkrywa przystępnie i profesjonalnie mgr fizjoterapii i terapeuta manualny Piotr Wróblewski, prowadzący cykl wykładów-warsztatów, oraz Anna Maria
Kowalska, mgr fizjoterapii, prowadząca zajęcia „Gimnastyka
z elementami fizjoterapii”, które tematycznie uzupełniają się,
tworząc „Wtorki z fizjoterapią” w Tarnowskim Centrum Senioralnym.
Celem wykładów jest uświadomienie, że zdrowie leży w rękach Seniorów. Chcę, by uczestnicy nauczyli się jak samemu
działać na swoje ciało, jak stać się panem swojego ciała, jak
odczytywać sygnały, które nam daje. Ból jest naszym przyjacielem, informuje nas o tym, że w ciele jest problem i należy
z nim odpowiednio podziałać. Dolegliwość bólowa to nie jest
stan, z którym trzeba się pogodzić w wieku senioralnym, można mu przeciwdziałać.
Te zajęcia są kierowane do Seniorów. Podczas części wykładowo-teoretycznej chcę, by uczestnicy dowiedzieli się, jaka
może być przyczyna dolegliwości. Wychodzę od omówienia
sfery psychiczno-duchowej, z której wynikają między innymi
nasze dolegliwości, powodując dodatkowe przeciążenia w stawach. Przekazywane treści mają charakter bardziej uniwersalny. Senior-uczestnik sam świadomie decyduje, które ćwiczenia może wykonać, by były one dla niego bezpieczne. Uczę,
by seniorzy mogli sami sobie pomagać, dokonywać tzw. autoterapii.

W części praktycznej co tydzień prezentowane są 2-3 ćwiczenia. – Staram się do każdego uczestnika podejść indywidualnie.
Prof. Wiktor Dega mawiał: chore biodro to znaczy, że jest chory
cały człowiek, dlatego też podczas spotkań skupiam się na problemach kończyn dolnych i stawu biodrowego. Wada postawy
przy siedzeniu dotyczy niemal nas wszystkich, za każdym razem
na zajęciach koryguję uczestników, zalecam siadanie na klinie
i uczę jak wykonać dane kliny z ręcznika w celu prawidłowej
stabilizacji miednicy przy siedzeniu – mówi pan Piotr.
Po zajęciach jest możliwość, by podejść i indywidualnie porozmawiać z fizjoterapeutą. Pan Piotr wówczas podpowiada
z jakimi specjalistami się skonsultować, pokazuje ćwiczenia,
koryguje ich wykonywanie. Ale uwaga: gdy zjawią się Państwo na kolejnych zajęciach, to z pewnością p. Piotr zapyta
czy ćwiczyliście w domu! Bez obaw, są to proste, krótkie ćwiczenia, ważna jest systematyczność i precyzja. Konsultacje
mają charakter informacyjny, doradczy, co można dalej zrobić, gdzie się udać, gdzie szukać pomocy, nie jest to indywidualna terapia.
Wtorki z fizjoterapeutą w Tarnowskiem Centrum Senioralnym – ZAPRASZAMY:
10.00 – 11.00 „Spotkanie z fizjoterapeutą” – Piotr Wróblewski
11.15 – 12.15 „Gimnastyka z elementami fizjoterapii – Anna
Maria Kowalska
Wykłady i zajęcia mają charakter otwarty i uczestnictwo
w nich jest bezpłatne.
Na zajęcia „Gimnastyka z elementami fizjoterapii” obowiązują zapisy.
Informacja pod nr tel. 61 10 10 402 oraz w pok. nr 14 Pałac
Jankowice www.seniorzytp.pl
~ Ewa Jańczak, Pałac Jankowice
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Sto lat, sto lat… Mamy już rok!

12

maja – choć formalnie dzień później – będziemy
obchodzić swoje pierwsze urodziny. Zapraszamy
wszystkich mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne – urodzinowych Gości – do skorzystania z przygotowanych
przez nas atrakcji.
Jak świętować – to z najmłodszymi! Dlatego niedzielne
przedpołudnie (od godziny 11.00) upłynie nam pod znakiem
warsztatów teatralno-muzycznych, które dedykujemy rodzinom z dziećmi. Pod hasłem „T jak Teatr, T jak Tuwim, T jak
Twórczość!” aktorzy Wędrownego Teatru Lalek z pewnością
uwolnią wyobraźnię wszystkich uczestników.
W samo południe (o 12.00), na plenerowej scenie, wystawiony zostanie spektakl „TUWIM Julek – PARA buch,
FRAZY w ruch”. Na łamach „Gazety Wyborczej” Igor Rakowski-Kłos tak opisuje to widowisko: „...nietypowe odzwierciedlenie wydarzeń z dzieciństwa Juliana Tuwima, a także nietypowe przedstawienie poety. Z dużą dozą dystansu i humoru,
w nieco innym świetle niż dotychczas, bo jako niesfornego
łobuza. Mały Tuwim przedstawiony w opowieściach pragnie
zostać chemikiem i niemal wysadza w powietrze kamienicę...,
...poznajemy wiele marzeń małego Tuwima: jak chciał zostać
strażakiem, magikiem i hodowcą jaszczurek. Gra aktorska
przeplata się z teatrem kukiełkowym. Spektakl to podróż do
dzieciństwa pełnego wyobraźni i pomysłów...”.
Po takiej recenzji już chyba nikt nie ominie 12 maja Pałacu
Jankowice! Rodzinne, tematyczne warsztaty potrwają do godziny 14.00.

WZP.6721.6.2019

Tre Voci
Tych, którzy nie zdążą odwiedzić nas o poranku, zapraszamy na godzinę 19.00. To właśnie wtedy zaplanowaliśmy plenerowy koncert Tenorów Nowej Generacji – Tre Voci. Artyści,
którym towarzyszyć będzie kwintet fortepianowy, przeniosą
nas w świat muzyki operowej, musicalowej i rozrywkowej
w zupełnie niespotykanym dotąd wykonaniu.
Prezenty? Nie kłopoczcie się, proszę! Pozwólcie, że tym razem będzie zupełnie odwrotnie. To my chcemy być kulturalnym podarunkiem dla wszystkich mieszkańców. Tym lepiej
nam znanym, jak i tym, którzy odwiedzą nas po raz pierwszy.
Liczymy na waszą obecność!
~ Tomasz Łozowicki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XLIX/742/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej.
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 VIII/113/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XLIX/742/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej.
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, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 17 maja 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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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

K

ulturalna wiosna w Bibliotece Publicznej w Tarnowie
Podgórnym i naszych Filiach zaczęła się od spotkań
dla najmłodszych, które prowadzone były przez cały
marzec i kwiecień na terenie naszej Gminy w stałym cyklu,
w różnych odsłonach, w różnej formie. Nasz projekt prowadzony jest niezmiennie od wielu, wielu lat i ma zachęcić dzieci
do kontaktu z książką.
Zajęcia połączone są z prezentacją Teatrzyku Kamishibai.
To mała forma teatralnego spektaklu, „teatr obrazkowy” lub
inaczej nazywany „papierowym teatrem” jako alternatywna
forma czytania dla najmłodszych.
W tym roku spotkania zatytułowane były „MAGICZNE
KSIĄŻKI… TYLKO W BIBLIOTECE”. Zabawę z książką
warto zapoczątkować jak najwcześniej, od najmłodszych lat
i czytać dzieciom zawsze i wszędzie. Truizmem jest pisanie,
że książka ułatwia edukację, uczy poprawnego języka (gramatyki, ortografii – im więcej czytamy, tym mniejsze kłopoty z językiem polskim), poszerza zasób słów, uczy logicznego myślenia. Książki wprowadzają nas w fascynujący świat
odkryć, świat historii dziejów, świat wiedzy, a także zabawy
i rozrywki. To oczywiście wiemy prawie wszyscy, ale dzieci
warto zapoznać z tym już od najmłodszych lat i wychowywać
wśród książek i oczywiście stwarzać im jak najwięcej takich
możliwości.
A w BIBLIOTECE jest możliwość korzystania z bogatego, kolorowego księgozbioru, dostępnego bez żadnych ograniczeń, możliwość poznania klasyki literatury dziecięcej polskiej i obcej, książek na wszystkie tematy przygotowanych dla
dzieci na różnym etapie rozwoju i w różnym wieku, o różnorodnej tematyce, pięknie i interesująco wydane, z ciekawymi
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i inspirującymi ilustracjami pobudzającymi wyobraźnię dzieci. Jest również możliwość wypożyczenia dziecku książek
w języku angielskim, którego znajomość jest bardzo potrzebna w dzisiejszych, szybko zmieniających się czasach.
W lutym obchodzony był Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego – obchodzony jest na świecie od 1999 r. (w Polsce od 2007 r.), zainicjowany przez UNESCO dla podkreślenia bogactwa i różnorodności językowej. Dużym zagrożeniem
dla naszego języka jest skłonność do nieużywania charakterystycznych polskich liter, niestosowanie znaków diakrytycznych czy nadużywanie zapożyczeń z języka angielskiego.
A więc to dobry moment żeby zwrócić uwagę na rolę języka
w edukacji. Zachęcenie dzieci do czytania to prosta droga do
zapobiegania uzależnieniu od mediów elektronicznych.
Poniżej fotorelacja z bogatego tematycznie programu opracowanego przez Bibliotekę dla najmłodszych „MAGICZNE
KSIĄŻKI tylko w BIBLIOTECE, czyli zabawa z książką od
najmłodszych lat”
Jak widać odkrywanie tajemnic zawartych na kartkach
książek i świat zawarty w prezentowanych książkach, nawet
w czasach elektroniki, wzbudza u dzieci duże zainteresowanie
i wcale nie jest nudny jak twierdzą zwolennicy edukacji tylko
za pomocą mediów elektronicznych.
Polecamy księgozbiory dla najmłodszych we wszystkich
naszych placówkach. Zapraszamy: Biblioteka Publiczna
w Tarnowie Podgórnym oraz Filie w Baranowie, Lusowie,
Przeźmierowie.
~ I.B.

~ gok

Afisz

Wystawa malarstwa Anny Pawlak „W magicznym ogrodzie”
24.04 - 20.05 Galeria w Rotundzie w Tarnowie Podgórnym

Wiosenny Koncert Symfoniczny Orkiestry Le Quattro Stagioni
na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej
sobota, 27 kwietnia godz. 19 - koncert, Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne wejściówki dostępne od 15.04
godz. 15.30 - próba genralna otwarta dla publiczności, Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne wejściówki dostępne od 2.04

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Mia i biały lew”
niedziela, 28 kwietnia godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł

Kino Zielone Oko: „Całe szczęście”
niedziela, 28 kwietnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Artur Barciś Show
poniedziałek, 29 kwietnia godz. 19, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 39 zł

Mama, tata, teatr i ja: „Plum i Bulb, czyli problemy z wodą”
niedziela, 5 maja godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł

Lusowskie Spotkania Muzyczne: Trio Liryco,
Elżbieta Karolak - organy, Szymon Melosik - fortepian
niedziela, 5 maja godz. 13, kościół w Lusowie. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko: „Kobiety mafii 2”
niedziela, 5 maja godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

XVII finał projektu Teatr w Każdej Wiosce
sobota-niedziela, 11-12 maja godz. 10, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko: „After”
niedziela, 12 maja godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Stanisława Celińska z Zespołem pod kierunkiem Macieja Muraszko
- koncert „Malinowa”
piątek, 17 maja godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 65 zł
Bilety i zaproszenia 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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Artur Barciś
Show

N

a solowy występ popularnego
aktora Artura Barcisia zapraszamy do Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. „Artur Braciś Show”
to program w którym artysta, w sobie
właściwy sposób nawiązuje niezwykły kontakt z publicznością opowiadając anegdoty o swojej zabawnej drodze
do aktorstwa. Zaprasza za kulisy teatru
i planu filmowego opowiadając o tremie, dykcji, aktorskich wpadkach, oraz

dowcipach jakie aktorzy robią sobie na
scenie. Wszystko to jest opatrzone, w
mistrzowski sposób wykonywanymi
piosenkami. „Artur Barciś Show”, to
pełne humoru i wdzięku spotkanie ze
znakomitym i bardzo lubianym aktorem.
Program odbędzie się 29 kwietnia
(poniedziałek) o godzinie 19 w Domu
Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety
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
~ (kb)

Plum i Bulb opowiedzą dzieciom o wodzie

W

wodzie, w morzu i oceanie będzie toczyć się akcja kolejnego spektaklu dla dzieci zatytułowanego „Plum i Bulb, czyli problemy z wodą”, który
w ramach cyklu „Mama, tata, teatr i ja” zaprezentuje Teatr
Chrząszcz w Trzcinie.
Magiczny batyskaf zabierze widzów w głębiny gdzie będziemy podziwiać podwodne stworzenia. Tytułowi bohaterowie to rybka Plum i ośmiornica Bulb, które opowiedzą też
o ważnej roli, jaką w życiu ludzi i zwierząt odgrywa woda.
Przedstawienie ma wydźwięk ekologiczny, postacie przedstawią nam jakie są zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia
wody. Teatr Chrząszcz w Trzcinie proponuje nam teatr cieni
połączony z żywym planem i animacją na żywo. Swój spektakl adresują do dzieci w wieku 5-13 lat. Trwa on 60 minut.
Na przedstawienie zapraszamy 5 maja (niedziela) godzina
12.30 do Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety w
cenie 10 zł można zakupić 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
~ (kb)
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T

io Liryco, Elżbieta Karolak i Szymon Melosik to artyści,
których usłyszymy podczas pierwszego w tym sezonie
koncertu Lusowskich Spotkań Muzycznych 5 maja (niedziela). Będzie to już 119 koncert, zapoczątkowanego w 2001
roku przez Szymona Melosika - dyrektora GOK SEZAM, cyklu.
Elżbieta Karolak – ukończyła w 1978 roku Akademię Muzyczną w klasie organów prof. Romualda Sroczyńskiego. Od 1992 jest
profesorem tej uczelni, uczy także w szkołach muzycznych Poznania. Koncertowała na renomowanych festiwalach organowych
w kraju i zagranicą m.in.: w Danii, Szwecji, Niemczech, Holandii, Belgii, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Łotwie, Rosji i na Litwie. Jest współorganizatorką Międzynarodowych Konkursów
Organowych im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu oraz jednym z organizatorów trwających od 1992 Farnych Koncertów
Organowych i Kameralnych. Elżbieta Karolak nagrała kilka płyt
CD, m.in.: „Ocalić od zapomnienia”, „Muzyka organowa Kompozytorów poznańskich”, „Musica Sacra u św. Małgorzaty na poznańskiej Śródce” i inne.
Szymon Melosik, pianista i dyrygent, absolwent poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Ignacego
J. Paderewskiego. Od roku 1977 związany z P.A.A. „Pagart”
(koncerty w Stanach Zjednoczonych, Finlandii, Norwegii) oraz
z Estradą Poznańską. W latach 80. współpracował z Teatrem
Nowym w Poznaniu (znaczące sukcesy na festiwalach w Jugosławii, Francji, Danii, Anglii, Szkocji, Hiszpanii i Izraelu), w latach 90. ze „Sceną na piętrze” (kierownictwo muzyczne cyklu
„Ring z …”) oraz wieloma teatrami w Polsce. Założyciel (1986)
i wieloletni dyrygent chóru „Pallotti” (koncerty w NRD, RFN,
Berlinie Zachodnim, Francji, Holandii, Niemczech, Włoszech
i Watykanie) i orkiestry kameralnej „In Commendam” (1996),

z którymi dokonał nagrań radiowych m. in. światowej premiery „Kantaty di barocco” Marka Jasińskiego. W latach 90. przez
kilka sezonów kierownik artystyczny powstałego w roku 1909
chóru „Moniuszko”. Jako pianista współpracuje z czołówką polskich artystów. Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego.
Od 2000 roku dyrektor GOK SEZAM w Tarnowie Podgórnym.
Pasjonat lotnictwa. Pilot samolotowy, instruktor szybowcowy.
Trio Liryco to poznański zespół kameralny łączący zarówno
repertuar muzyki klasycznej jak i rozrywkowej, a tworzą go: Lucyna Białas – sopran, Sylwia Kaczmarek-Subera - skrzypce, Anna
Blum – harfa. Subtelne brzmienie harfy, połączone z wokalno –
instrumentalnym tworzą niesamowity klimat każdego koncertu.
Lucyna Białas na co dzień współpracuje z Teatrem Wielkim im.
Stanisława Moniuszki w Poznaniu. W roku 2009 z wyróżnieniem ukończyła Akademię Muzyczną im Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na wydziale wokalno-aktorskim. Współpracowała m.in. z: Młodzieżową Orkiestrą Radia PIK w Bydgoszczy,
Kwartetem Pomorskim, El-Jazz Big Band w Bydgoszczy, Capellą Bydgostiensis. Debiutowała w roku 2007 na deskach Opery
Nova w Bydgoszczy w roli Papageny w „Czarodziejskim Flecie”
W.A. Mozarta. Jest członkinią zespołu muzyki dawnej „Laboratoire de la Musique. Sylwia Kaczmarek-Subera, skrzypaczka,
absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu. Na stałe współpracuje z Teatrem Wielkim w Poznaniu. Jest laureatką trzeciej nagrody na Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Poznaniu w
2003 roku. Jako solistka uczestniczyła w corocznych koncertach
muzyki Aleksandra Tansmana. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych oraz krajowych skrzypcowych kursach mistrzowskich między innymi w: Kloster Schöntal, Koblentz, Łańcucie,
Żaganiu, Bałoszycach, Krakowie, Kudowie Zdrój. Anna Blum
ukończyła Akademię Muzyczną w Poznaniu w klasie harfy Katarzyny Staniewicz-Wasiółki. Brała udział w licznych kursach mistrzowskich u wybitnych harfistów. Występowała na Międzynarodowym Festiwalu Harfowym w Katowicach. Pracę zawodową
rozpoczęła od współpracy z Filharmonią Łódzką w 2005 (koncert
z okazji „Roku Rubinsteina” w Filharmonii Berlińskiej i Theatre
Royal de la Monnale w Brukseli). Współpracuje z wieloma polskimi filharmoniami m. in.: Filharmonią Szczecińską, Bałtycką,
Poznańską oraz od 2011 rok z teatrem Wielkim w Poznaniu. Od
2007 roku jest pierwszą harfistką Filharmonii Zielonogórskiej,
gdzie zadebiutowała jako solistka.
Na koncert zapraszamy 5 maja (niedziela) godzina 13 do kościoła w Lusowie. Wstęp jest wolny.

Magiczny ogród w Rotundzie

A

nna Pawlak jest autorką obrazów, które od 24 kwietnia prezentowane są w Galerii w Rotundzie w Tarnowie Podgórnym. Jej autorka oprócz malarstwa zajmuje również ilustracja
i dekoracja wnętrz. Ukończyła Wyższą Szkołę Sztuki Stosowanej w Poznaniu na kierunku: Tkanina Artystyczna na wydziale malarstwa. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych w
Warszawie m.in. w Muzeum Narodowym. Ma na swoim koncie wiele autorskich wystaw w warszawskich galeriach m.in.: w Galerii Sztuki Współczesnej AD-HOC - „Ogrody sztuki” w 2016 r.,
„Poza czasem” w 2017 r., w Artystycznym Domu Animacji - „W Krainie Światła” 2016 r. Jej obrazy znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach m.in. we Francji, w Danii, Hiszpanii i w Wielkiej
Brytanii. Na wystawie zatytułowanej „W magicznym ogrodzie”, można zobaczyć malarstwo pełne harmonii barw i światła. Artystka przez swoje prace chce uwrażliwić nas na piękno i ulotność
otaczającego świata. Zachęca do zatrzymania się, wyciszenia i spojrzenia głębiej w życie, uświadomienia sobie darów jakie ze sobą niesie. Jej obrazy potrafią poruszyć odbiorcę swym głębokim
przesłaniem; są bardzo subtelne, pełne niezwykłości i tajemnicy, emanują światłem i pozytywną
energią. Ukazują nieskończoność i pełne magii piękno otaczającego nas świata.
Zapraszamy do Galerii w Rotundzie w tarnowskim Domu Kultury do 20 maja. Wstęp wolny.~ (kb)
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Koncert pożegnalny i charytatywny

W

iosenny Koncert Symfoniczny wykona dla nas orkiestra
Le Quattro Stagioni pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego. Orkiestra już prezentowała się w naszej
Gminie, m.in. w 2012 roku ze Zbigniewem Wodeckim, w 2016 roku wystąpiła razem z Jackiem Wójcickim, a w
2017 roku uświetniła obchody Święta
Niepodległości. Podczas tego koncertu
w programie usłyszymy utwory m.in.
takich kompozytorów jak: J. S. Bach,
G.F. Haendel, W.A. Mozart, F.G. Bizet,
G. Puccini, J. Brahms, R. Addinsell,
W. Kilar. Partie solowe wykonają: Lucyna Białas – sopran, Marzena Łopińska – flet, Paweł Joks – trąbka, Dominik
Żmijewski – skrzypce, Nina Lewoczko
– skrzypce, Sara Lewoczko – fortepian

Lucyna Białas

Nina Lewoczko
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Szymon Melosik
oraz Szymon Melosik na fortepianie,
dla którego będzie to koncert pożegnalny. Dyrektor GOK SEZAM żegna się
w ten sposób z Gminą Tarnowo Podgórne. Przechodzi na emeryturę po
19 latach pracy na rzecz Ośrodka Kultury i naszej Gminy. Wiosenny Koncert
Symfoniczny ma charakter charytatywny. Podczas tego wydarzenia wolontariusze z Polskiej Akcji Humanitarnej
będą prowadzili zbiórkę pieniędzy na
ratowanie dzieci w objętym wojną Jemenie. Zapraszamy do Centrum Kultury w Przeźmierowie 27 kwietnia 2019
o godzinie 19. Na koncert obowiązują bezpłatne zaproszenia dostępne od
15 kwietnia. Z uwagi na wielkie zainteresowanie koncertem próba generalna,

na której wykonany będzie cały koncertowy program, będzie otwarta dla
publiczności. Odbędzie się ona w Centrum Kultury Przeźmierowo w dniu
koncertu o godzinie 15.30. Obowiązują
na nią bezpłatne wejściówki.

Sara Lewoczko

Marzena Łopińska

Zaproszenia i wejściówki można odbierać: 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.
~ Karina Biała

~ gok

Paweł Joks

Orkiestra le quattro stagioni

Dominik Żmijewski

W

Możemy pomóc

Jemenie od prawie 5 lat trwa wojna, o której – niestety - niewiele się w mediach słyszy. To konflikt wyjątkowo okrutny, bo strony nie przestrzegają żadnych praw - bomby spadają na dzielnice mieszkalne, szkoły,
szpitale i bazary. Od ostrzału ginęły też dzieci przewożone
w autobusach szkolnych, goście weselni i żałobnicy idący
w konduktach.
Zginęły już dziesiątki tysięcy ludzi, a 22 z 29 milionów
mieszkańców potrzebuje pomocy humanitarnej. Trzy czwarte
mieszkańców cierpi z powodu braku żywności. Zdesperowani
ludzie jedzą gotowane liście krzewów, które imitują posiłki,
choć nie mają one żadnych wartości odżywczych. Matki, zamiast mleka, dają dzieciom wodę po gotowanym ryżu.
Mieszkańcy zmagają się także z epidemią cholery. Zniszczone ostrzałem systemy kanalizacyjne oraz brak dostępu do
nieskażonych źródeł wody powodują błyskawiczne rozprzestrzenianie się choroby, która nieleczona może zabić w ciągu
kilku godzin. W kraju pracuje tylko połowa szpitali i przychodni. Wszystkie są przepełnione, stale brakuje w nich leków, sprzętu i personelu.

W obliczu tak wielkiego kryzysu, Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła pomoc dla Jemeńczyków. W grudniu 2018
rozpoczęliśmy działania wobec tych, którzy uciekli przed
wojną do pobliskiego Dżibuti. Pomożemy im zdobyć żywność i zapewnimy dostęp do opieki medycznej. W tej chwili
zakładamy już naszą stałą misję w Jemenie, ponieważ pomoc będzie musiała być tam dostarczana przez wiele lat. Na
własne oczy widzimy w jak krytycznym położeniu znaleźli się
Jemeńczycy i dlatego bardzo liczymy na wsparcie finansowe
naszych działań. Mamy szansę pomóc tym, którzy z nie swojej winy znaleźli się na granicy życia i śmierci.
~ Janina Ochojska, Prezes Zarządu PAH
Pomóż Jemeńczykom wpłacając pieniądze:
• przelewem na konto PAH: Alior Bank S.A. 02 2490 0005
0000 4600 8316 8772 z dopiskiem „Jemen”
• poprzez stronę internetową: https://www.pah.org.pl/wplac/?form=sos-jemen
• dołączając do klubu PAH SOS: www.pah.org.pl/klub-pah-sos/ i wspierając PAH comiesięczną darowizną
• organizując zbiórkę pieniędzy: https://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-kazdego/
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A Finał tuż, tuż
11
wspaniałych instruktorów, 11 wspaniałych grup teatralnych, wspartych profesjonalną opieką 3 wspaniałych ( bo jakże inaczej) twórców pokaże efekty swojej kilkumiesięcznej pracy podczas 17. Finału Teatru w
Każdej Wiosce 11 i 12 maja 2019 roku . Prezentacje, jak zawsze , odbędą się w Centrum Kultury w Przeźmierowie.
Co roku kolejnej edycji projektu towarzyszy hasło przewodnie, w tym roku brzmiało ono -”Przestrzenie bliskie
i dalekie”. Przestrzeń to ważny element życia człowieka.
Kształtuje zachowania, określa naszą tożsamość, modeluje interakcje z innymi ludźmi. Instruktorom i ich podopiecznym
dawało szerokie możliwości interpretacyjne. Z dyskusji nad
tegorocznym motywem zrodziły się spektakle, które przenio-

są nas w przestrzenie duchowe, wewnętrzne, fantastyczne, ale
i takie, które osadzone są w realności. Wszędzie tam dzieją
się rzeczy niezwykłe, pojawiają się intrygujący bohaterowie,
toczone są ciekawe dyskusje, omawiane ważne sprawy. Trzeba koniecznie wybrać się z Lunonautami do Senni, przyjrzeć
się przygodom Astry wędrującej z Syriuszem po przestrzeni
kosmicznej, popodglądać rodzinę wchodzącą po „gombrowiczowskiemu” w formy, dokonać refleksji nad tym, czy dążenie
do doskonałości jest właściwym tropem, zajrzeć z grupą z Tarnowa pod kałużę, a z innymi grupami zajść do kuźni , kurnika, laboratorium, usiąść na ławeczce…
Wędrówkę po tych niezwykłych miejscach proponują Państwu grupy teatralne i ich instruktorzy z następujących miejscowości:
Baranowo, instruktor: Izabela Buksa
Batorowo, instruktor: Michał Kokorzycki
Ceradz Kościelny, instruktor: Anna Kasperek – Kandulska
Kokoszczyn, instruktor: Maciej Woźniak
Lusowo, instruktor: Agnieszka Wróblewska
Lusówko, instruktor: Adrianna Mańczak – Rogoża
Przeźmierowo, instruktor: Katarzyna Grajewska
Rumianek, instruktor: Grzegorz Babicz
Sady, instruktor: Katarzyna Romańska
Sierosław, instruktor: Joanna Witczak
Tarnowo Podgórne, instruktor: Anna Dzięcioł
Scenografię i kostiumy do spektakli „projektowicze” przygotowywali pod kierunkiem i wg pomysłów Agnieszki Gierach, za choreografię odpowiedzialna była Alicja Adamiak,
muzykę stworzył Jarek Krawczyk, a nad całością czuwały niżej podpisane koordynatorki
~ Jolanta Tepper, Grażyna Smolibocka

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Kolejna wizyta niemieckich uczniów

N

asza szkoła gościła niemieckich uczniów i nauczycieli ze szkoły w Templinie. Wspólnie odwiedziliśmy poznańskie zakamarki, co dla wszystkich uczestników
okazało się wspaniałą atrakcją. Realizując projekt, dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i Gminę Tarnowo Podgórne, odwiedziliśmy m.in. stadion miejski.
Odkryliśmy nowe miejsca, które na co dzień są zupełnie niedostępne. Nawet my, mieszkający niespełna 30 kilometrów
od miasta, poznaliśmy Poznań z innej strony, nie rynkowej,
a turystycznej. Ze strony, z której wcześniej było nam niemalże obce. Odwiedziliśmy także urokliwe miasto Wrocław, które
niestety przywitało nas ulewnym deszczem. Szczęście w nieszczęściu, ukryliśmy się w przyjemnej pierogarni spędzając
popołudnie z uśmiechem na twarzy, poznając się wzajemnie
i próbując polskiej kuchni. Z każdym dniem rosła więź, nie tylko z gośćmi z zagranicy, ale i z osobami z naszego, szkolnego
otoczenia. Poznawaliśmy osoby, które spotykamy codziennie
na korytarzu czy w autobusie, a nigdy nie zamieniliśmy z nimi
nawet słowa. Mimo różnic, znaleźliśmy tematy do długich rozmów. Projekt pozwolił nam odkryć nowe oblicze nauki języka,
oblicze praktyczne, które naprawdę pozwala nawiązać kontakt
z ludźmi. Wielu z nas podjęłoby bez wahania tę samą decyzję
drugi raz.

Joanna Flaum, II C
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Moje wrażenia z wycieczki są jak najbardziej pozytywne. Goście okazali się bardzo życzliwi i mili. Nauczyłem się wielu nowych rzeczy, takich jak: praca w grupach, a o języku angielskim
nie wspominam.

Szymon Tylczynski I B/C
Udział w wymianie był bardzo interesującym doświadczeniem. Pozwolił mi na przełamanie bariery językowej oraz na
poznanie nowych przyjaciół.

Angelika Krygier II B
Wymiana z uczniami z zagranicznej szkoły jest świetną okazją do poznania nowych ludzi i podszlifowania języków obcych.
Z przyjemnością wziąłbym udział w podobnym projekcie raz
jeszcze. Polecam gorąco każdemu.

Jan Wylegała I B/C
Ogółem bardzo mi się podobało. Warto było poznać nowych
ludzi z innego kraju i zintegrować się ze znanymi nam osobami.
Będę bardzo miło wspominać ten czas.

Jakub Borkowski II B
Jestem bardzo zadowolona. Bałam się, że się nie dogadam
z Niemcami, ale okazali się nadzwyczaj pozytywni.

Martyna Radowicz I A
Fantastyczne doświadczenie, możliwość poznania innych kultur (mój gość nie jadł śniadania – to inna kultura). Mogłem wykorzystać znajomość języka niemieckiego w realnej sytuacji.

Jędrzej Galus I A

~ edukacja
Przedszkole w Baranowie

Rodzice na scenie!

W

marcu w naszym przedszkolu miało miejsce wyjątkowe
wydarzenie. Rodzice z grupy Wróbelków wystawili przedstawienie
dla dzieci „Królewna Śnieżka”. Była to
wielka niespodzianka dla przedszkolaków, którzy do ostatniej chwili nie wiedziały z kim wyjątkowym się spotkają.
Wróbelki zasiadły na miejscu widowni
i bacznie obserwowały co się wydarzy. Reakcja była niesamowita. Dzieci siedziały
wpatrzone w aktorów – swoich rodziców.
Panowała miła atmosfera. Rodzice bardzo
dobrze wcielili się w grane postacie. Zdarzyło się też tak, że dzieciom trudno było
ich rozpoznać. Nie zabrakło narratorów,
Krasnoludków, Królowej, Lustra, Gajowego, Śnieżki, Dobrej Wróżki, Wróbelków.
Przedszkolaki nagrodziły rodziców wielkimi oklaskami. Było dużo śmiechu i radości.
Po przedstawieniu wszyscy udali się na poczęstunek do sali.

~ Weronika Strugała

Przedszkole Czarodziejski Zamek w Przeźmierowie

Moja mała ojczyzna
M
iłość do ojczyzny nie pojawia
się nagle. Trzeba ją rozbudzić, a potem pielęgnować.
W przedszkolu Czarodziejski Zamek
w Przeźmierowie opracowaliśmy autorski program pt.: „Moja mała Ojczyzna”. Każdy miesiąc poświęcony jest
innemu obszarowi Polski. Poznawanie
naszego pięknego kraju pomaga dzieciom utożsamić się z miejscem, kulturą, tradycją i z rodakami. Projekt oparty jest na pracy indywidualnej (zajęcia
z materiałami rozwojowymi) i społecznej (praca w zespole) oraz na aktywności poznawczej, językowej, artystycznej i kulinarnej. Nasz bal karnawałowy
nawiązywał do tradycyjnych strojów
regionalnych. Wśród przebierańców,
oprócz Wielkopolan byli Krakowiacy
i Górale. Nie zabrakło też Kaszubów
i Ślązaków. Przedszkolaki Czarodziejskiego Zamku z ogromnym zapałem
i radością uczyli się tańczyć Polkę

i Oberka. Do realizacji projektu przyłączyli się rodzice, którzy odwiedzają nas i wspólnie ze swoimi pociechami opowiadają nam o odwiedzanych
miejscach w Polsce, prezentując przy
tym skarby przywiezione z podróży.
Raz w miesiącu dzieci przynoszą pamiątki z aktualnie omawianej krainy
geograficznej. W ramach zajęć Master
Chef przedszkolaki przygotowują dania regionalne. Czym byłby Toruń bez
pierników, a Poznań bez rogali świętomarcińskich. Sękacz przygotowany w przedszkolu przeniósł maluchy
do Białegostoku i okolic. Rozbudzamy w dzieciach miłość do ojczyzny, bo
wiemy, że dzięki temu staną się prawdziwymi Polakami, dla których dobro
naszego kraju będzie wartością nadrzędną.
~ czarodziejski zamek

kwiecień 2019 | sąsiadka~czytaj |

45

~ edukacja
„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

Pokój Ciszy
J

uż od miesiąca Gniazdkowicze z dużym zapałem odrabiają zadania domowe, przeprowadzają wywiady, zgłębiają
wiedzę z różnych dziedzin. To w dużej mierze zasługa nowej, przytulnej sali. Dzieci już od pierwszego dnia postanowiły, że nazwą ją „Pokojem Ciszy”. To przestronne miejsce
z zasłonkami, które odgradzają od bodźców zza okna, trzema
biurkami z lampkami, biblioteczką, fotelami, puszystym dywanem, stało się ulubionym miejscem dzieci. Cieszymy się
z zadowolenia naszych wychowanków i życzymy sukcesów
w nauce.

~ Kadra Gniazdka

„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczn
w Ceradzu Kościelnym

Twórcze wiosenne
przebudzenie

W

„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna
w Ceradzu Kościelnym

Wielkanocne
warsztaty florystyczne

marcowy piątek zarówno Młodsi, jak i Starsi, wzięli udział w wiosennych warsztatach plastycznych
w świetlicy wiejskiej w Ceradzu Kościelnym.
Wnętrze budynku podzielone zostało na kilka stref, gdzie królowały zaproponowane wzory dekoracji. I tak, w wieloosobowych, rodzinnych składach powstawały cudne czarne barany,
stojące tulipany, chmurki 3D z tęczowymi kroplami, pastelowe girlandy z zającami, wiosenne wianuszki z krepy, wiszące
gałązki z ptakami....Same cuda! Uczestnicy ćwiczyli przy tym
cierpliwość, precyzję i staranność wykonania. Gotowe szablony stanowiły jedynie punkt wyjścia – pomysłów na własne
urozmaicenia i przeróbki nie brakowało! Kreatywne podejście
do tematu można było zauważyć na każdym kroku... Mamy
nadzieję, że wszystkie ozdoby wniosą do domów kolorową
wiosnę i będą przypominać o mile spędzonym wspólnym czasie. Dziękujemy, że przyjęliście nasze zaproszenie.
Do zobaczenia w kwietniu – szykujemy kolejną niespodziankę!
~ Kadra Gniazdka

G

niazdkowe Żuki już po raz kolejny wybrały się na zasłużoną wycieczkę. Odwiedziły „Zaczarowany Las”
w Kobylnikach. Jednak tym razem nie tylko korzystały z okazałego placu zabaw, ale także wzięły udział w warsztatach florystycznych, podczas których zdobywały wiedzę na
temat roślin i doświadczenie w wielkanocnych kompozycjach
kwiatowych. Mimo zmęczenia dzieciom nieustannie towarzyszyły uśmiechy na twarzach. Po zakończonych atrakcjach
Żuki ze smakiem zjadły domowe rogaliki i z pięknymi wiosennymi dekoracjami wróciły do domów.

~ Kadra Gniazdka
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Szkoła Podstawowa w Baranowie

Kolorowy pierwszy dzień wiosny w Baranowie

W

iosna to pora na zmiany w stroju i nastroju. My również przygotowaliśmy się do tego wydarzenia. 21
marca rozmaitymi barwami przywitaliśmy Panią
Wiosnę! Wcześniej wylosowaliśmy kolory, które miały wyróżniać poszczególne klasy. Zadanie było proste: przyjść do szkoły
ubranym na żółto, zielono, czerwono, pomarańczowo, niebiesko bądź różowo. Wszyscy spisali się na medal, lecz największe
brawa za poczucie humoru należą się chłopcom z III klas gimnazjum, którzy odważyli się na różowe wdzianka. Równie pięknie wypadli zarówno milusińscy, jak i pomarańczowa VIII b.
Przygotowane przez uczniów piękne plakaty z motywem
przewodnim „Co nam chodzi po głowie na wiosnę?” ożywiły
nasz korytarz. Najbardziej kreatywny plakat w komiksowej formie przygotował Mateusz Marcinkowski z kl. 8c, który zaskoczył też wszystkich niebanalnymi akcesoriami w kolorze pomarańczowym.
Skoro zmiany w stroju, to może także w jadłospisie? Każda klasa wyłoniła reprezentantów startujących w konkursie na
najbardziej wiosenną kanapkę. Z zapałem i ochotą przystąpili do kulinarnych zmagań zarówno najmłodsi uczniowie klas
pierwszych, jak i gimnazjaliści. Ocenialiśmy pomysłowość,
wartości odżywcze i estetykę wykonania. Największy zachwyt
wzbudziły kanapki Oliwii i Piotra z 8b, które opatrzyliśmy mianem „Wiosenna impresja”. Spodobały nam się także: „Zdrowy gigant” Nicoli i Kuby z 3b, „Szczęśliwa kanapka” Magdy,

Oli i Anieli z 4a, „Kanapkowe różyczki” Zosi i Kingi z 3d oraz
„Wiosenne trio” Alicji i Emilii z 8a. Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy. Ich przyszłych następców udało nam się podejrzeć w najmłodszej drużynie z klasy 1b, składającej się z Kalinki, Gustawa i Maksa. Biorąc pod uwagę wszystkie wiosenne
konkurencje, najlepszymi okazały się klasy 4a oraz 8b.
A na koniec cytat z wiersza Oliviera Duszczaka z klasy 4a:
Czas się żegnać,
Nadchodzi czas zmiany,
Nową porę roku witamy,
A starą serdecznie żegnamy.

~ Samorząd Uczniowski

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Powitanie wiosny

DNI PROFILKATYKI oraz ŚWIATOWY
DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Z

radością powitaliśmy wiosnę. Uczniowie z młodszych
klas namalowali kredą przed szkołą kolorową łąkę
i przygotowali zadziwiający pokaz mody pod hasłem:
„Cztery pory roku”. Ich starsi koledzy i koleżanki zorganizowali rozśpiewane przerwy, podczas których można było zobaczyć liczne szkolne rekordy, m.in. największy rozmiar buta,
najstarszy uczeń w szkole, najdłuższe włosy. Był też tak mocno wyczekiwany przez uczniów wybór Dziewczyny i Chłopaka Roku, a tegoroczny tytuł otrzymali: Ada Wilińska i Adam
Wierzchowiecki.
W imieniu społeczności szkolnej
~ K.B.

P

rofilaktyka wpisana jest w systematyczną pracę z naszymi uczniami. Uwypuklając istotność problemu uzależnień i innych zachowań zagrażających zdrowiu odbyły się Dni Profilaktyki. Uczniowie starszych klas wzięli udział
w warsztatach dotyczących fonoholizmu, problemu uzależnienia od środków psychoaktywnych i niebezpiecznych zachowań
w wirtualnym świecie. Był też spektakl profilaktyczny „Zagubieni w sieci”, który przedstawił istotę wirtualnych zachowań,
niebezpiecznych dla młodego człowieka.
Ważnym celem odziaływań psychoedukacyjnych w naszej
szkole jest kształtowanie tolerancyjnej postawy uczniów. Dlatego wszyscy 2 kwietnia świętowaliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Przyszliśmy ubrani na niebiesko, a wyrazem
integracji z osobami chorymi było puszczanie mydlanych baniek. Całość akcji poprzedzone zostało zajęciami na temat autyzmu i gazetkami tematycznymi.
Zapraszamy na stronę www.splusowo.pl
~ K.B.
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Magiczna podróż w (czaso-)przestrzeni
– Drzwi Otwarte

7

marca w naszej szkole miało miejsce niezwykłe wydarzenie – kandydaci na uczniów klas pierwszych oraz zerówek, jak również inne zainteresowane dzieci i młodzież
– mogli w godzinach wieczornych razem z rodzicami odbyć
jedyną w swoim rodzaju podróż. Sale lekcyjne, będące na co
dzień miejscem tradycyjnej nauki, przeobraziły się tego wieczora w najbardziej fascynujące zakątki naszego globu. W każdej
klasie można było zwiedzić jeden z siedmiu kontynentów i poznać jego tajemnice: charakterystyczną faunę i florę, zwyczaje
rdzennych ludów oraz wzbogacić swoją wiedzę o wiele ciekawostek. Nasi goście mogli również przenieść się w czasie i w towarzystwie czarujących bogiń i odważnych herosów poczuć się
przez chwilę jak mieszkańcy starożytnych miast. Do dyspozycji
zwiedzających było również laboratorium chemiczne, w którym
z pomocą nauczycielki chemii wykonywali zaskakujące eksperymenty. Prawdziwym hitem okazały się odwiedziny w sali
przyrodniczo-biologicznej, gdzie wszyscy chętni mogli zapoznać się z żywymi okazami patyczaków. Na zakończenie podróży przyszli uczniowie oraz ich rodzice mogli wpaść z wizytą do
angielskiej Królowej, zrobić sobie zdjęcie na królewskim tronie
i podejrzeć, jak wygląda życie królewskiego dworu od kuchni.
W trakcie wyczerpującej podróży można było posilić się
w kafejce znajdującej się w łączniku i sącząc kawę lub herba-

tę zapoznać się z dorobkiem szkoły, który przedstawiony był
w formie przyciągającej uwagę prezentacji multimedialnej.
W każdej z magicznych krain na gości czekały również najróżniejsze pamiątki oraz warsztaty plastyczne, podczas których
wykonano najróżniejsze wyklejanki, korony a nawet pojemne
i praktyczne torby.
Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście i do zobaczenia we wrześniu!

~ sp 1 tp

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Wszystkie kolory świata
N
asza szkoła po raz pierwszy brała udział w akcji
Wszystkie kolory świata – kampanii na rzecz poznawania życia dzieci z krajów rozwijających się i problemie dostępu do szczepień, jednej z najbardziej znanych
kampanii UNICEF na świecie! W Polsce projekt był już realizowany trzykrotnie i cieszył się ogromnym zainteresowaniem.
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We wszystkich edycjach wzięło udział ponad 2000 placówek
edukacyjnych!
W ramach akcji uczniowie przygotowywali charytatywne,
szmaciane laleczki UNICEF. Są niezwykłe, ponieważ symbolizują pomoc uczniów dla najbardziej potrzebujących dzieci na
świecie. Każda z nich miała swoją tożsamość. Dzieci same wybierały kraj pochodzenia dla wykonanej przez siebie laleczki,
określały jej kolor skóry, strój, a także imię i wiek, które umieszczone były w akcie urodzenia. Laleczki zostały zaprezentowane
w szkole. Każdy mógł zaopiekować się wybraną laleczką w zamian za przekazanie darowizny na rzecz ratowania życia dzieci w Angoli. Minimalna kwota darowizny w wysokości 10 zł
umożliwi zaszczepienie jednego dziecka przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego, a tym samym pozwoli na
uratowanie mu życia.
Laleczek było 15 – każda z nich piękna i jedyna w swoim rodzaju. Prześliczne, z wyjątkowym pomysłem i z różnych stron
świata – z Meksyku, Grenlandii, Polski, Korei, afrykańskie
i azjatyckie. Ze sprzedaży 15 laleczek zebraliśmy kwotę 173 zł,
którą przekazaliśmy na konto UNICEF.

~ Koordynator

Olga Gogolewska

~ edukacja
Szkoła Podstawowa w Lusówku

Dzień Patrona
21

marca w Szkole Podstawowej w Lusówku odbył
się apel z okazji Dnia Patrona. W czasie uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć wyjątkowych Kawalerów Orderu Uśmiechu.
Obchody rozpoczęło wspólne odśpiewanie piosenki „Order
Uśmiechu”. Cała społeczność szkolna miała okazję poznać historię życia przybyłych gości, widzianą ich oczami. Uczniowie
z młodszych klas pokazali, jak ważny w codziennym życiu jest
uśmiech. Zaprezentowana inscenizacja, przygotowana przez
Iwonę Kęsy i Darię Małolepszą, wywołała radość widowni i została doceniona gorącymi oklaskami. Dzieci z klasy trzeciej pod
opieką Barbary Gałężewskiej wykonały taniec z flagami, który
zachwycił zgromadzonych. Członkowie kół muzycznego i flażoletowego, pod kierunkiem Renaty Kudłaszyk, zaprezentowali swoje umiejętności wspaniale wykonując utwory „Wiosna”
oraz „My jesteśmy krasnoludki”.
Cała społeczność Szkoły Podstawowej w Lusówku z radością
świętowała niezwykle ważny dla nas dzień. Jesteśmy dumni,
że patronują nam tak wspaniałe i godne podziwu postacie,
jak Kawalerowie Orderu Uśmiechu.

~ Iwona Kęsy

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Święto talentów w naszej szkole!

W

iosna, wiosna, wiosna, ach to ty… – nareszcie nadeszła długo oczekiwana wiosna. Dlaczego na nią
tak czekamy? Powód jest prosty, zawsze z początkiem tej pory roku odbywa się w naszej szkole konkurs „Ukryty Talent”. Wykonawcy już od dawna przygotowywali się do
występów. Ciężko pracowali, by wypaść jak najlepiej. Choć
widowisko zdominowały występy wokalne, to mieliśmy okazję wysłuchać ciekawej interpretacji wiersza Jana Brzechwy
„Entliczek – pentliczek” oraz podziwiać kilka pokazów tanecznych i gimnastycznych. Ponadto trzech uczniów zaprezentowało umiejętność gry na pianinie.
Publiczność z entuzjazmem kibicowała swoim faworytom. Jury, w skład którego wchodzili uczniowie Samorządu
Uczniowskiego oraz dyrekcja szkoły, po długiej naradzie ustaliło werdykt. Laureatom i wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, serdecznie gratulujemy odwagi w odkrywaniu swoich
umiejętności. Życzymy Wam dalszych sukcesów.
W przerwie występów klas I – III umiejętność gry na wiolonczeli zaprezentowała Amelia Szturma z kl. 6a, za co serdecznie
dziękujemy.
Oprócz finalistów konkursu w klasach IV – VII mieliśmy zaszczyt poznać osobę wyróżniającą się niezwykłym talentem.
W naszych skromnych progach gościł panczenista, Jan Szymański, poznaniak. Dzięki ciężkiej pracy od dziecięcych lat pan

Jan zdobył brązowy medal mistrzostw świata w 2013 r. w łyżwiarstwie szybkim oraz brązowy medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi w 2014 r. Przyjechał do nas, by
opowiedzieć o swojej pasji i o ciężkiej pracy, która pozwoliła
osiągnąć wielkie sukcesy.
Serdecznie dziękujemy za miłe spotkanie, inspirowanie młodzieży do odkrywania talentów i wytrwałości w zdobywaniu
szczytów. Jednocześnie życzymy powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.
~ Iwona Kuźniarek
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Bieg Lwa – wydarzenie dla każdego
już 18 i 19 maja

N

ad tegoroczną, specjalną edycją Biegu Lwa, która
przybierze formę dwudniowego Festiwalu Biegu Lwa,
pracujemy od dwóch lat. Dopieszczamy szczegóły,
żebyś mógł spędzić z nami ciekawy weekend, pełen emocji
i atrakcji. Chcemy, żebyś zaprosił do Tarnowa Podgórnego
swoich znajomych i przyjaciół z całej Polski. Od lat wspólnie tworzymy Bieg Lwa, więc pokażmy, że nasza Gmina robi
coś wyjątkowego i poczujmy dumę, że jesteśmy częścią tego
święta. Organizatorzy dbają o program i dopinają wszystko na
ostatni guzik, ale to właśnie mieszkańcy, wolontariusze, firmy, instytucje wspólnie tworzą tę niepowtarzalną atmosferę,
dla której biegacze z całej Polski co roku wracają do Tarnowa
Podgórnego.

W tym roku Bieg Lwa zebrał w sobie tyle atrakcji, że musieliśmy rozszerzyć go do dwóch dni! Pierwszy dzień to przede
wszystkim półmaraton i Pogoń za Lwem, czyli bieg na dystansie 10 kilometrów oraz towarzyszące im sztafety: Szkolna
i Firmowa. Tradycją półmaratonu Biegu Lwa jest doborowa obsada elity oraz rzesze amatorów, którzy mogą nie tylko kibicować najlepszym polskim zawodnikom, reprezentantom kraju
i olimpijczykom, ale również zmierzyć się z nimi na głównych
dystansach.
Tego samego dnia rozpocznie się tłumnie odwiedzane przez
mieszkańców EXPO Lwa z dziesiątkami stref i darmowymi
atrakcjami dla każdego. Pamiętaj, że EXPO jest prezentem firm

dla mieszkańców więc wszystko, co Cię czeka jest darmowe.
Pojawią się znane z poprzednich lat strefy rodzinne, techniczne,
kulinarne, chillout i wiele innych, ale w tym roku będzie jeszcze ciekawiej! Oprócz tradycyjnych stref, na EXPO Lwa pojawią się pojazdy offroadowe pokonujące kilkumetrowe rampy!
I, co ciekawe, będziesz mógł usiąść koło kierowcy i pokonać
ekstremalną trasę jako pasażer. Kolejną nowością będzie Survival Race, czyli specjalnie przygotowany tor przeszkód, gdzie
będziesz miał możliwość sprawdzić się w trudnych warunkach!
Zapowiadamy jeszcze jedną niespodziankę, którą szykują dla
Was Tarnowskie Termy. Wieczorne świętowanie rozpocznie się
od animacji tanecznych dla lwiątek, a po nich… bawimy się na
całego! Sobotnie emocje dopełni koncert zespołu Dead Pixels.
Rockowe brzmienia i festiwalowy klimat muzyki na żywo przyciągnie fanów wszystkich gatunków muzycznych!
Niedziela to oczywiście kontynuacja EXPO Lwa i zlotu food
trucków, ale emocje powrócą do Was już na bieżni stadionu. Od
rana wystartują Biegi Lwiątek – jedne z największych zawodów biegowych dla dzieci w Polsce! Aż tysiąc młodych uczestników założy specjalne, techniczne koszulki i ruszy do mety po
pamiątkowe medale. Kto wie, może właśnie od Biegu Lwa rozpocznie się ich sportowa przyszłość?
Nie mniejsze wrażenia czekają nas w strefie Stihl, gdzie reprezentanci Polski zmierzą się w zawodach drwali Lion’s Trophy. O spektakularności i popularności tej konkurencji świadczą
miliony widzów obserwujących zmagania drwali w światowej
lidze Stihl Timbersport Trophy, a to właśnie jej zawodnicy pojawią się podczas Biegu Lwa w Tarnowie Podgórnym.
Tuż po południu czeka Was atrakcja, jakiej w Tarnowie jeszcze nie było! Rozpocznie się Mityng Lekkoatletyczny z reprezentantami Polski w biegach na 100 i 400 metrów, a całość
przypieczętuje „Supersztafeta”, która będzie niezwykle widowiskowym i ostatnim punktem Biegu Lwa 2019.
Skoro już wiesz, co czeka Cię podczas tegorocznej odsłony
Festiwalu Biegu Lwa, nie może Cię tam zabraknąć. Czekamy
na ciebie 18 i 19 maja – zaproś przyjaciół i do zobaczenia!

~ Piotr Modzelewski
Projekt jest współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
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Alfa-Vector Mistrzem Polski

23

marca we Wronkach odbyła się Gala Superligi na
której zostały uroczyście wręczone medale drużynowych rozgrywek ligowych w sezonie 2018/19.
Z kompletem zwycięstw drużyna męska Alfy-Vector Tarnowo
Podgórne po raz trzeci z rzędu, a dziewiąty w historii klubu
(od 2000 r.) zdobyła tytuł Mistrza Polski.
Tytuł zdobyli: Jarosław Bonk, Jakub Cwojdziński, Michał
Grędziak, Marcin Grzesiak, Piotr Kaczmarek, Maciej Krzyżostaniak (nieobecny na gali), Tomasz Masłowski (kapitan), Jarosław Michalak (grający trener), Dawid Strzelczak oraz Leszek
Torka.
Z kolei nasze zawodniczki zakończyły sezon tuż za podium
– na 4 miejscu.
Podczas Gali Superligi rozegrany został turniej o Puchar Superligi, który w kategorii mężczyzn wygrał Michał Grędziak.
Wręczono również nagrody za indywidualne osiągnięcia
w całym sezonie ligowym. Dwie z nich trafiły do Tarnowa Pod-

górnego. Najbardziej wartościowym zawodnikiem ligi (najwięcej wygranych pojedynków i setów) został Tomasz Masłowski,
natomiast wśród kobiet indywidualne wyróżnienie odebrała
Marta Strzelczak, która okazała się najlepszą „techniczką” (najlepsza średnia do zbieranych).
~ Piotr Kaczmarek

Bieg Unijny tuż, tuż Półmetek zmagań

P

o raz szósty 1 maja w Przeźmierowie odbędzie się Bieg
Unijny z okazji kolejnej rocznicy przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej. Organizatorzy i zawodnicy liczą
na doping mieszkańców Przeźmierowa na trasie Biegu.
Tego dnia w godz. od 10.00 do 13.00 wystąpią utrudnienia
w ruchu na ulicach: Kościelna, Kwiatowa, Krańcowa, Wysogotowska, Brzozowa, Akacjowa, Wiosny Ludów, Ogrodowa, Leśna, Dolina i Łanowa. W imieniu organizatorów z góry przepraszamy za utrudnienia i prosimy mieszkańców o wyrozumiałość,
nieplanowanie przemieszczania się pojazdami mechanicznymi
w tym czasie oraz nieparkowanie ich na trasie Biegu.
Biuro zawodów będzie czynne w środę, 1 maja w godz. 7.30
– 10.00.
Zapisy internetowo na stronie http://www.czasnachip.pl/2019/
przezmierowo.php lub w biurze zawodów w dniu biegu.

~ Jacek Duszczyk

P

iątą konkurencją rozgrywaną w ramach Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne były zawody w pływaniu. Turniej odbył się 24 marca w Tarnowskich Termach. Rywalizację wygrało Sołectwo Tarnowo Podgórne.
Drugie miejsce zajęło Sołectwo Lusówko, a trzecie Sady.
Miejsca 4-10 zajęły kolejno sołectwa: Lusowo, Przeźmierowo, Wysogotowo, Sierosław, Baranowo, Batorowo, Chyby.
W klasyfikacji po pięciu konkurencjach na prowadzenie
wysunęło się Sołectwo Tarnowo Podgórne, które na swoim
koncie ma już 70 pkt. Wiceliderem rankingowej rywalizacji jest Sołectwo Przeźmierowo z 68 pkt. W pierwszej trójce
znalazło się jeszcze Sołectwo Baranowo (65 pkt.). Miejsca
4-15 zajmują sołectwa: Sady (63), Lusówko (60), Lusowo
(55), Batorowo (38), Wysogotowo (31), Sierosław (25), Chyby (20), Rumianek (14), Ceradz Kościelny (12), Kokoszczyn
(10), Jankowice (9) i Góra (8). 
~ Ania Lis
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Pierwszy kwartał na biegowo
N
owego 2019 roku nie mogliśmy rozpocząć inaczej niż
wybieganiem kilku kilometrów. Już pierwszego dnia
stycznia większość z nas wybiegła na swoje noworoczne treningi, a Marta, Ania i Paweł postanowili powitać rok
morsowaniem w Jeziorze Lusowskim. 5 stycznia Paweł i Piotr
wzięli udział w malowniczym, przełajowym półmaratonie Warta Challenge Marathon&Half, a dzień później spora część drużyny zaliczyła już drugi bieg z cyklu Zimowe Grand Prix Pniew
– Honda na 5, gdzie Bartek i Magda zdobyli po pierwszym
miejscu open mężczyzn i kobiet.
Najważniejszym punktem styczniowych zmagań biegowych
była organizacja Biegu dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy. Mimo panującego na zewnątrz zimna, ponad 333 biegaczy kręciło kilometry na stadionie, wrzucając złotówkę za każde
przebiegnięte kółko. Wspaniałą niespodzianką okazały się odwiedziny Jacka MEZO Mejera, który tuż przed startem zaśpiewał „Życiówkę“, pokonał wspólnie z nami kilka kółek.
Luty rozpoczęliśmy zmaganiami w kolejnym biegu z cyklu City Trail nad Rusałką, sobotnim Parkrunem w Dąbrówce oraz trzecim startem w Zimowym Grand Prix Honda na 5
w Pniewach. Nasze niedzielne, długie, poranne wybiegania planujemy nie tylko na mejscu, ale także w nieco dalszych, równie pięknych okolicach takich jak Łęczyca, Puszczykowo, Jezioro Góreckie czy rejony jezior Strzeszyńskiego i Kierskiego.
Wspólne, drużynowe wypady i sobotnie lub comiesięczne cykle zawodów, pozwalają przetrwać biegaczom zimę i wypracować potrzebną na wiosenne starty formę. Szlifowanie formy to
nie tylko treningi, ale także świadome kontrolowanie zdrowia.
Dzięki wspraciu Gminy Tarnowo Podgórne oraz pomocy Klubu
Fitness Piwnica pod Termami i Diet & More, wzięliśmy udział
w badaniach wydolnościowych, dzięki którym zmonitorowalismy nasz aktualny stan wytrenowania oraz mogliśmy dobrać intensywność i obciążenia treningowe na kolejne miesiące.

Marzec to dla biegacza czas pierwszych wiosennych startów
i testów biegowych przed wiekszymi wyzwaniami. 10 marca
w 15. Recordowej Dziesiątce w Poznaniu ze swoimi życiówkami
zmierzyli się: Jakub, Marta, Beata i Krystian, a swoje pierwsze
pudło wywalczył Bartek w kat. wiekowej na 1000 m, świetny
wynik naszego młodzieńca. Tego samego dnia w ostatnim biegu z cyklu Zimowe Grand Prix Pniew – Honda na 5 Bartek wybiegał 1 miejsce open, Magda zajęła 3 miejsce open a Przemek
2 miejsce w kategorii wiekowej. Tydzień później Marta, Beata
i Przemek wzieli udział w Gdynia Półmaraton, skąd Marta oprócz
pięknego medalu, przywiozła również piękny czas. Weekend
23 i 24 marca był dla naszej drużyny bardzo intensywny. Leszek
– prezes naszego Stowarzyszenia, wziął udział World Masters
Athletics Championships Indoor Toruń 2019, gdzie spełnił swoje marzenie, pokonując we wspaniałym czasie 3000 metrów na
stadionie atletycznym. Paweł, Heniu i Bartek zmierzyli się z VI
Ostrowskim ICE MAT półmaratonem, który okazał się dla naszych Panów udanym startem. Szczególnie zadowolony wracał
z zawodów Bartek, którego fantastyczna życiówka napawa naszą
drużynę dumą. W tym samym czasie Lidka odwiedzając rodzinę
w Londynie, wybiegała przy okazji swoją życiówkę w półmaratonie Tough Runs Halfmarathon Crystal Palace.
Końcówka marca to 14. PZU Półmaraton Warszawski, w którym godnie reprezentować będzie nas Piotrek, a także pełne skupienie treningowe przed nadchodzącym kwietniowym PKO Poznań Półmaraton oraz Orlen Warsaw Marathon.
Nasza drużyna to grupa zwykłych ludzi połączona wspólną pasją jaką jest bieganie. Razem tworzymy rodzinę biegową, która
nie tylko jeździ na zawody, ale także wspólnie trenuje, wzajemnie
się wspiera i czasem razem wyskakuje na burgera. Zapraszamy
na otwarte treningi w każdy wtorek i czwartek o 18.00 (zbiórka
przy bibliotece w Tarnowie Podgórnym).
Dołącz do naszej drużyny! Śledź nas na FB i Instagramie

~ Tarnowo Biega

Ekipa Tarnowo Biega
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Kręglarskie zmagania
K
olejne udane starty w kręglarskich zawodach odnotowali zawodnicy OSiR Vector Tarnowo Podgórne.
Z II Memoriału im. Leszka Gierszewskiego i Henryka Chechły, który odbył się 16 i 17 marca w Tucholi, wrócili
z czterema medalami. Złote zdobyli Michał Bonk w kat. młodzik i Artur Dziamski w kat. junior młodszy. Srebro w kat.
młodziczek wywalczyła Sandra Ryś, a brąz wśród juniorów
młodszych Jędrzej Dmowski. Miejsce tuż za podium zajęła
Marta Stachowiak, startująca w kat. juniorka młodsza. Piąte
miejsce wywalczyli Marika Ryś (kat. młodziczka) i Krzysztof
Bartkowiak (kat. junior młodszy), a szóste Patryk Dworczyk.
Kolejnymi zawodami, w których podopieczni trenera Marka Torki spisali się na medal, były Młodzieżowe Mistrzostwa
Gminy Tarnowo Podgórne. Zawody odbyły się po raz siódmy
23 marca w kręgielni Vector w Tarnowie Podgórnym. W pięciu kategoriach wystartowało ponad dwudziestu zawodników.
Wśród dzieci zwyciężyła Gabrysia Gdowska. Drugie miejsce
zajął Marcin Rzepczyński, a trzecie Antoni Węglarz. Miejsca
4-6 zajęli: Julia Kucemba, Zofia Hibner i Emilia Hibner.
Wśród młodziczek pierwsze miejsce zajęła Sandra Ryś, a drugie Marika Ryś. Najlepszym młodzikiem został Michał Bonk.
Wśród juniorek młodszych zwyciężyła Marta Stachowiak. Drugie miejsce na podium zajęła Iwona Dziamska, a trzecie Zuzanna Kucz. Czwarta była Maja Wąsala. W kategorii juniorów
młodszych triumfował Jakub Cwojdziński. Srebrny medal zdobył Jędrzej Dmowski, a brązowy Krzysztof Bartkowiak. Miejsca za podium przypadły Arturowi Dziamskiemu, Patrykowi

Dworczykowi, Tomaszowi Bylińskiemu oraz Marcinowi Bylińskiemu. Najlepszym technikiem Mistrzostw został Jędrzej
Dmowski. Nagrody dla zwycięzców ufundowała Gmina Tarnowo Podgórne. Zawodami kończącymi marcowe zmagania kręglarzy OSiR Vector były Mistrzostwach Polski Juniorów. Odbyły się w terminie 29-31 marca w Gostyniu. Bardzo dobry start
zanotował Patryk Dworczyk, który zdobył trzy srebrne medale.
Pierwszy z nich zdobył razem z Tomkiem Bylińskim w konkurencji par, drugi w konkurencji sprint, a trzeci w konkurencji indywidualnej. Brązowe medale zdobyli Marta Stachowiak
z Jakubem Cwojdzińskim w konkurencji tandem, drugi w konkurencji sprint. W klasyfikacji drużynowej OSiR Vector zajął
trzecie miejsce. 
~ Ania Lis

Move 4life dla Marcelinki

O

twartemu Turniejowi Tańca Nowoczesnego oraz Akrobatyki Rekreacyjnej „Move 4life – Serduszko dla Marcelinki” towarzyszyło mnóstwo pozytywnej energii
i emocji. Głównymi organizatorami wydarzenia, które odbyło
się 31 marca, w hali OSiR w Przeźmierowie byli DBST (Dudek Beata Studio Tańca) i OSiR Dance Studio Tarnowo Podgórne. W turnieju wzięło udział ponad siedemdziesięciu tancerzy z OSiR Dance Studio oraz kilka zespołów z Wielkopolski.
Zaprezentowali się w różnych stylach tanecznych, układach
solowych, duetach i grupowych. Poza tańcem na powietrznej
ścieżce rozgrywana była konkurencja akrobatyki rekreacyjnej.
Wydarzeniu towarzyszyły: strefa arte-terapeutyczna-warsztaty
plastyczne od serca do serca – serduszka dla Marcelinki – Fundacja Nigdy nie jest za późno, strefa piękna – Akademii Maestro
Mistrza Świata Makijażu profesjonalnego Olafa Tabaczyńskiego, strefa stop cafe Sołectwa Przeźmierowo, pokaz formacji tanecznej CSW (półfinaliści tegorocznej edycji Mam Talent oraz
wielokrotni finaliści „Rytmów Ulicy”), pokaz tańca OSiR Dance Studio „Serduszko dla Marcelinki” oraz pokaz tańca w wykonaniu najstarszej pary Tangeros-Haliny i Józefa Szulc – założycieli Fundacji, wspierającej kulturę Tanga Argentyńskiego
„Salida”.
Poza sukcesami odniesionymi w Move 4life tancerze OSiR
Dance Studio mogą pochwalić się również wynikami uzyskanymi na X Mistrzostwach Tańca i Gimnastyki „Zachodnie
Zderzenie”. Zawody odbyły się 10 lutego w Poznaniu. De-

biut Mini Formacja Disco Dance do lat 8 zaowocował zajęciem drugiego miejsca. Mini Formacja HH do 11 lat zdobyły
złoty medal. Formacja Jazz 12-15 wytańczyła drugie miejsce,
a trzecie w kat. Hip Hop Formacja Street. W kat. solo Hip Hop
Open Ewa Zygarłowska (12-15) i Karolina Pawłowska (do 11)
zajęły drugie miejsca.
Chętnych chcących dołączyć do grupy i przygotować się wraz
z nimi do kolejnego sezonu na obozie taneczno-akrobatycznym
w Wenecji/k. Żnina (26 lipca-4 sierpnia) zapraszam do udziału.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Beatą Dudek – nr tel. 665 121 302 lub e-mail: b.dudek@dbst.pl

~ Ania Lis
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Nie zwalnia tempa

B

rązowy medal VIII Mistrzostw Gór Świętokrzyskich
w Taekwondo olimpijskim wywalczyła Martyna Konieczna.
Walki do najłatwiejszych nie należały. Pomimo tego zawodniczka UKS Atlas Tarnowo Podgórne wygrała trzy spośród pięciu i stanęła
na trzecim stopniu podium. – Ciężko było… ale brąz jest i to najważniejsze w tak ważnych zawodach – skomentowała jej mama Katarzyna
Konieczna. W rywalizacji, która toczyła się 9 i 10 marca w Ostrowcu
Świętokrzyskim wzięło udział blisko 700 zawodników z 64 klubów
z Polski, Słowacji, Białorusi i Estonii. Mistrzostwa były jednocześnie
Pucharem Polski w kategoriach młodzieżowych w taekwondo olimpijskim. Poza tym w ostatnią sobotę marca Martyna uzyskała pozytywny wynik z egzaminu na stopień 1 kup (czerwony pas z czarną belką).
Był to dla niej ostatni uczniowski egzamin (kolejnym będzie na czarny pas). Egzamin trwał 2 godziny i obejmował takie zagadnienia jak:
uderzenia, bloki, kopnięcia, samoobronę, poomse oraz pytania teoretyczne. Tydzień po egzaminie Martyna wystartowała w III Olecko Hidori Cup i zdobyła złoty medal. Zawody z cyklu Pucharu Polski P1
w Taekwodno olimpijskim są kwalifikacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2019.
~ Ania Lis

Martyna Konieczna

Biegam Bo Lubię – zapraszamy!

J

eżeli nadejście wiosny nie jest wystarczającą motywacją do
aktywności fizycznej, to dziś dajemy mocny argument do
ubrania butów i wyjścia z domu. GKS Tarnovia dołącza do
ogólnopolskiej akcji Biegam Bo Lubię i już teraz zaprasza na
wspólne bezpłatne zajęcia biegowe.
Podjęcie takiej współpracy było możliwe tylko i wyłącznie
dzięki reprezentantom naszego klubu. Zbigniew Trawka i Ro-
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bert Maćkowiak osobiście zapewnili nam uczestnictwo z pomysłodawcą i organizatorem akcji BBL. Zajęcia będą odbywać się
w każdą środę o godzinie 18.30 przy stadionie GKS Tarnovia
(ul. 23 października). Treningi będzie prowadzić nasz utytułowany mistrz lekkoatletyczny, Robert Maćkowiak. Zajęcia są
otwarte dla wszystkich, niezależnie od wieku czy poziomu. Do
zobaczenia na bieżni!
~ GKS Tarnovia

~ sport

Piłkarskie podsumowanie
GKS Tarnovii
O
statnie cztery spotkania pierwszego zespołu delikatnie
poprawiły sytuację drużyny w ligowej tabeli. Jak wyglądał ostatni miesiąc w wykonaniu piłkarzy największego klubu sportowego w Gminie?
Zaczęło się źle – od porażki z Orkanem Śmiłowo w Tarnowie Podgórnym (1:3). Rezultat tego spotkania przesunął nas z 12. na 14. miejsce w tabeli (20 zespołów w lidze)
i oznaczał, że w trzech meczach 2019 roku zdobyliśmy tylko
1 punkt. Sytuacja zmieniła się po kolejnych trzech spotkaniach, w których zespół Tarnovii zdobył łącznie 7 punktów
i awansował na 11. miejsce w tabeli, które zajmuje po 25.
kolejce. Najpierw 23 marca punkty przywieźliśmy z Kępna
(2:1), a następnie pokonaliśmy Krobiankę Krobię na stadionie w Tarnowie Podgórnym (2:1). Mecz 25. kolejki został rozegrany 6 kwietnia. Spotkanie z Polonią 1912 Leszno nie zostało rozstrzygnięte i oba zespoły zdobyły po 1 punkcie (0:0).
Okres majówki to zwykle intensywny czas na IV-ligowych
boiskach. Nie inaczej będzie w tym roku. Od 13 kwietnia
do 12 maja GKS Tarnovia rozegra aż 6 spotkań, w tym wyjazd do lidera rozgrywek, Lubuszanina Trzcianka. Zaczniemy jednak od dwóch starć z Ostrowem Wielkopolskim. 13
kwietnia rywalem będzie Ostrovia, a 20 kwietnia spotkamy
się z Centrą. Oba mecze zostaną rozegrane w Tarnowie Podgórnym. Dalej mamy 27 kwietnia i mecz z Obrą Kościan, a 1
maja wracamy do domu, aby podjąć Pogoń Nowe Skalmierzyce. Po trzech dniach odpoczynku jedziemy do lidera roze-

grać wspomniany wcześniej mecz (4 maja) i 11 maja będziemy gospodarzem w starciu z LKS Gołuchów, który zakończy
ten maraton.
Przed połączeniem grupy północnej i południowej rozgrywki IV ligi kończyły się w pierwszy weekend czerwca
(ostatnie trzy: 2 czerwca, 3 czerwca, 4 czerwca). W IV lidze
wielkopolskiej po reformie w czerwcu rozegramy aż 5 spotkań, co oznacza m.in. emocje aż do samych wakacji.
Nie mamy natomiast dobrych informacji z klasy okręgowej, gdzie występuje drugi zespół Tarnovii. Po rozegraniu
15 spotkań nasz zespół zajmuje 12. miejsce na 14. zespołów.
W meczu 14. kolejki rozgrywanej 31 marca ulegliśmy Czarnym Wróblewo (1:2), a następnie zremisowaliśmy 1:1 z SSG
Kamieniec (6 kwietnia). Co ciekawe, klasa okręgowa negatywnie weryfikuje też inny zespół, który w minionym roku
wywalczy awans. Mowa o Bykach Obrowo, którzy po rozegraniu 14 spotkań zajmują ostatnie, 14 miejsce.
A co słychać w trzeciej drużynie GKS Tarnovia? W tym
roku rozegraliśmy dwa spotkania i oba zakończyły się porażkami (0:2 z Nałęcz Ostroróg oraz 4:5 z Kłosem Gałowo).
Tym samym spadliśmy z 4. na 6. miejsce, choć do podium
tracimy tylko 4 punkty.
Na koniec należy dodać, że GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne to projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo
Podgórne.

~ GKS Tarnovia

kwiecień 2019 | sąsiadka~czytaj |

55

~ sport

W ramach przygotowań

W

yniki towarzyskiego meczu
kręglarskiego rozegranego
6 kwietnia w kręgielni Vector w Tarnowie Podgórnym pomiędzy
Reprezentacją Polski, a Turyngii napawają optymizmem. Rewanż odbył się
w ramach przygotowań do Mistrzostw
Świata U18 – Rokycany 2019. Mecz
zakończył się zwycięstwem polskiej
drużyny juniorów młodszych oraz remisem juniorek młodszych. Najlepszymi zawodnikami meczu zostali Nicola
Kobiór i Jakub Cwojdziński.

~Ania Lis

Masa atrakcji na Dzień Dziecka z GKS Tarnovią!
T R0 0
A :9
T
S

STADION PIŁKARSKI GKS TARNOVIA
23 PAŻDZIERNIKA 34,TARNOWO PODGÓRNE

GOŚĆ SPECJALNY OD

DZIEŃ
DZIECKA Z
TARNOVIĄ
25 MAJA 2019

NIESPODZIANKA OD

MINI TURNIEJ
PIŁKARSKI

9:45 POKAZ HIP-HOP
SEKCJA GKS TARNOVIA
WIELOOSOBOWE NARTY
PRZECIĄGANIE LINY
GIGANTYCZNA DJAENGA
GIGANTYCZNA WARCABY
MALOWANIE BUZIEK
ANIMACJE DLA DZIECI

FOOD- TRUCKI

ZJEŻDALNIA DMUCHANA
ZAMEK DO SKAKANIA DMUCHANY
BRAMKA CELNOŚCIOWA DMUCHANA
RZUTY DO KOSZA
WYŚCIGI NA SKRZYNIACH
SALOM W ALKOGOGLACH

SPOTKANIE Z PIŁKARZAMI:
-BARTOSZ ŚLUSARSKI
-ZBIGNIEW ZAKRZEWSKI

POKAZY OCHOTNICZEJ
STRAŻY POŻARNEJ TP

-BŁAŻEJ TELICHOWSKI

-WSZYSTKIE ATRAKCJE DLA DZIECI ZA DARMO - LICZNE KONKURSY Z NAGRODAMIPROJEKT

WSPÓŁFINANSOWANY

PRZEZ

GMINĘ

TARNOWO

PODGÓRNE

Z

apiszcie tę datę! 25 maja (sobota) zapraszamy na
Dzień Dziecka z Tarnovią na stadion przy ul. 23
października. Klub przygotował całą masę atrakcji – wszystkie bezpłatne! Początek już o 9.00.
W programie mamy między innymi mini turniej piłkarski oraz spotkanie z piłkarzami. Gośćmi będą Zbigniew
Zakrzewski, Bartosz Ślusarski oraz Błażej Telichowski.
Będzie też pokaz tańca hip-hip z dedykowanej sekcji
GKS Tarnovii oraz pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej
z Tarnowa Podgórnego.
Niewątpliwym hitem tego dnia będzie zlot food trucków. Emocji doda również niespodzianka od lokalnego
dealera samochodowego, KIA Delik. Planowany jest też
gość specjalny od firmy cateringu dietetycznego Body
Chief.
Mało? Dodajemy wieloosobowe narty, przeciąganie
liny, gigantyczną djaenga i gigantyczne warcaby, a także malowanie buziek i animacje dla dzieci. Będzie też
zjeżdżalnia dmuchana, dmuchany zamek do skakania
oraz dmuchana bramka celnościowa. Ponadto wiele zabaw, np. rzuty do kosza, wyścigi na skrzyniach czy slalom w alkogoglach.
Już teraz zapraszamy gorąco do wzięcia udziału
w Dniu Dziecka z Tarnovią!
Projekt jest współfinansowany przez Gminę Tarnowo
Podgórne.
~na
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	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

~ i na koniec...

Podziękowanie dla Elżbiety Szymkowiak

M

ieszkańcy Wysogotowa dziękują Ci – Elu – za 16 lat poświęconych naszej społeczności. Swoją służbę jako Sołtys traktowałaś
niezwykle poważnie i odpowiedzialnie. Zawsze otwarta, bezkompromisowa, posiadająca własne zdanie, służąca pomocą. Piękny dorobek Twojej społecznej pracy widzimy i wszyscy za to DZIĘKUJĘMY!!!Mieszkańcy Wysogotowa, sołtys i rada sołecka.

Drodzy Mieszkańcy Lusówka,

C

hciałabym serdecznie podziękować za udzielone mi poparcie i oddanie na mnie głosu w wyborach Sołeckich. Zależy mi na
tym, aby mieszkańcy naszej miejscowości tworzyli zgraną społeczność i zapewniam, że będę dążyła do tego, aby w naszej
wiosce mieszkało nam się coraz lepiej i byśmy wszyscy żyli w zgodzie i harmonii. Korzystając z okazji, gratuluję nowo wybranej Radzie Sołeckiej i serdecznie dziękuję Pani Beatce za pełnienie roli Sekretarza, Panu Antoniemu za przewodniczenie Radzie
Sołeckiej oraz Pawłowi za pomoc w organizacji imprez plenerowych.
Zdzisława Piszczyńska, Sołtys Lusówka

Podziękowanie

C

hcieliśmy podziękować Wydziałowi Ochrony Środowiska przy Urzędzie Gminy, który błyskawicznie zareagował na naszą prośbę o uporządkowanie zbiegu ulic: Wiosny Ludów i Wysogotowskiej w Przeźmierowie. Miejsce to od paru lat
coraz bardziej straszyło wybierających się na spacer do lasu mieszkańców, zwiększającą się ilością butelek, plastików i
wszelkiego rodzaju odpadów. Teraz jest tam porządek, gdyż zlikwidowano stary płot, wycięto krzaki, no i uprzątnięto śmieci.
Jeszcze raz dziękujemy.
~ Mieszkańcy Przeźmierowo

Podziękowanie

S

erdeczne podziękowania za uczestnictwo w IV Turnieju Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne i IV Mistrzostwach w Pływaniu o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne dla reprezentacji Baranowa.
Naszego honoru w pływaniu bronili: Lucyna Mączyńska, Anna Wasyl, Magdalena Pałka, Magdalena Kokoszko, Antonina Stachowiak, Zuzanna Stachowiak, Jarosław Stachowiak, Przemysław Przybylak, Marek Łopuch, Wojtek Malinowski oraz
Dominik Szymkowiak. 
W imieniu Rady Sołeckiej Baranowa i swoim dziękuje sołtys Mieczysław Paczkowski.

Z głębokim smutkiem i żalem pożegnaliśmy
naszego Kolegę

Nie umiera ten ,kto pozostaje w sercach bliskich

Śp. drh Jana Dudę

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wsparcie
w bolesnych dla nas chwilach, za okazanie serca,
wyrazy współczucia i pomoc.
Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy św.
oraz ceremonii pogrzebowej naszego Ukochanego

wieloletniego i zasłużonego chórzysty, człowieka
życzliwego i z wielką pasją
„Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie ból nie sięga,
gdzie łza nie płynie, gdzie słyszysz Boga głos serdeczny
POKÓJ CI WIECZNY”
Żonie i Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego
współczucia składają:
członkowie Koła Śpiewu im. F. Nowowiejskiego
z Tarnowa Podgórnego

Naszemu Pracownikowi

Śp. Adama Siekierskiego
Wyrażamy wdzięczność za modlitwę, ofiarowane komunie
święte, intencje mszalne, kwiaty, znicze i datki dla Mai.
Serdeczne podziękowania składają
Rodzice z rodziną

Ryszardowi Szczygieł

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
w odprowadzeniu naszego kochanego Męża, Ojca,
Dziadka i Pradziadka

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

śp. Władysława Szczygieł

Taty

na miejsce wiecznego spoczynku. Księdzu Proboszczowi
dziękujemy za odprawioną Mszę św.. Wyrażamy
wdzięczność za modlitwę, ofiarowane komunie
św, intencje mszalne i kwiaty.
Żona z Rodziną

składa
Zarząd i pracownicy
Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o
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Koleżance Kasi Posadzy i jej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Męża

śp. Pawła Posadzy

Naszej Koleżance Marii Grabowskiej
głębokie wyrazy współczucia
z powodu śmierci wnuka

Adama Siekierskiego

składa
Wiesia z Kubą

męża, ojca i dziadka
Romana Kaprykowskiego
w imieniu mieszkańców Wysogotowa i swoim własnym
Anna Kolasińska sołtys

W imieniu rodziny serdecznie dziękuję za udział
we mszy św. i pogrzebie

śp. Elżbiety Przybylskiej
Słowa wdzięczności kieruję do ks. proboszcza Andrzeja
Strugarka i ks. prof. Janusza Nowrota. Dziękuję Wójtowi
Tadeuszowi Czajce, pracownikom Urzędu Gminy, Radnym,
Sołtysom, Strażakom, sąsiadom i znajomym za słowa
współczucia, za kwiaty, zamówione msze św. Osobne
podziękowania składam wszystkim delegacjom za ich
obecność i słowa otuchy.
Szczególne podziękowania składam pielęgniarce
Władysławie Gorońskiej za zaangażowanie w opiekę.
Stanisław Przybylski z Rodziną.

- mechaniczne i ręczne sortowanie złomu
-u
 dział w pracach porządkowych
na terenie zakładu
-p
 omoc przy linii produkcyjnej

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt 517-574-222
lub biuro@eko-gora.pl

DAM PRACĘ
• Panie do pracy w ogrodnictwie
przyjmę 691 300 952
• Potrzebna opiekunka dla starszej
pani w godz. popołudniowych, wieczornych w Baranowie. Daję bezpłatne zamieszkanie oraz wynagrodzenie. Podopieczna jest samodzielna,
nie wymaga szczególnej pomocy lecz
potrzebuje towarzystwa. tel. 604 219
634
• Pracownika fizycznego i ślusarza do
produkcji i montażu ogrodzeń, tel.
663 316 539
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Władysława Szczygieł

składają Koleżanki i Koledzy z Koła
Seniora w Tarnowie Podgórnym

Państwu Lidii, Katarzynie i Dawidowi Kaprykowskim
oraz rodzinie składam
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Pracownik
placu złomowego

Naszej Koleżance Irenie Szczygieł
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci Męża

Zatrudnimy Panią
do sprzątania pomieszczeń biurowych
w Baranowie

tel. 500 120 801

• Umowa o pracę na ½ etatu
• Praca w godzinach 11.0015.00, 12.00- 16.00, pon-pt
• Praca w dobrej atmosferze

• Naprawa lodówek i zamrażarek
przyjmie uczniów do 18 roku życia
w celu nauki zawodu bez konieczności uczęszczania do szkoły 602-648644
• Potrzebna opiekunka do rocznego
chłopca 504 048 156
• 603 895 231, 616 617 806

SZUKAM PRACY

• Doświadczona Niania z doskonałymi referencjami – zaopiekuje się Twoim Maleństwem. Niemowlęciem, ze
względu na chęć długiej współpracy.
Przeźmierowo, Baranowo, Wysogotowo, Batorowo. Kocham dzieci, jestem uczciwa i kreatywna. Posiadam
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składają Koleżanki i Koledzy z Koła
Seniora w Tarnowie Podgórnym

Wyrazy współczucia
rodzinie i bliskim z powodu śmierci

śp. Joanny Kubiak
składają
dyrektor oraz pracownicy
Szkoły Podstawowej w Baranowie
Pragniemy podziękować wszystkim którzy w bolesnych
dla nas chwilach tak licznie uczestniczyli we mszy św.
i ceremonii pogrzebowej

śp. Jana Dudy

za posługę kapłańską księdzu proboszczowi
oraz księdzu Radkowi, Wójtowi, członkom Koła Śpiewu im
F. Nowowiejskiego, delegacjom Związku
Kombatantów Okresu Stalinowskiego oraz Szkoły
Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym,
Panu A. Kawa, rodzinie, przyjaciołom, kolegom,
sąsiadom, znajomym za okazane współczucie,
ofiarowane komunie św., zamówione msze św. i kwiaty.
Serdeczne Bóg zapłać składa Rodzina
Firma w Baranowie

rekrutacja@viskopol.pl

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

tel. 61 823 82 91

602-648-644

zatrudni szwaczkę
na overlocka
CV na adres

wyższe wykształcenie pedagogiczne
UAM. Pracuję za 20 zł/ godz. Zadzwoń
teraz 501 066 460
• Zaopiekuję się dzieckiem lub dziećmi w pełnym wymiarze godzin. Posiadam doświadczenie. Tel. 533-696051
• Emeryt z III stałą grupą, abstynent,
prawo jazdy B, podejmie pracę na
pełen etat od zaraz (umowa o pracę).
tel. 501 228 373
• Pani na emeryturze podejmie pracę
4 godz. dziennie. Tel. 725 329 160
• Wykonam wszystkie prace ogrodowe. Tel. 667 069 745.
• Potnę drewno tel. 667-069-745

• Kierowca kat C z doświadczeniem
wywrotka szuka pracy 694-043 808
• Wykonam prace ogrodnicze 503
008 671
• Zaopiekuję się osobą starszą lub
chorą w pełnym wymiarze godzin.
Posiadam doświadczenie. Tel. 533696-051
• Wykonam wszystkie prace ogrodowe. Tel. 667 069 745.
• Podejmę pracę - sprzątanie domów
,prasowanie i gotowanie. Nataliia 537 487 833
• Potnę drewno tel. 667-069-745

~ reklamy

!
m
a
z
s
a
r
p
a
Z
ni
Szef Kuch
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- Jakub I

Zapraszamy od 14 kwietnia!
Premiera nowej karty menu oraz karty win.

Sezon rozpoczęty!

Zapraszamy do chaty grillowej!
Rezerwacje: tel. 605 784 458 | ul. Zakrzewska 15, 62-080 Batorowo | www.palacjasminowy.pl
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Imperial Tobacco

w gronie najlepszych pracodawców
wyróżnionych tytułem Top Employer
Imperial Tobacco Polska S.A. z fabryką w Tarnowie Podgórnym k. Poznania znalazł się w gronie najlepszych pracodawców wyróżnionych tytułem Top Employer Polska 2019 i Top Employer Europe
2019. To już dziewiąty rok z rzędu, kiedy firma otrzymuje to prestiżowe wyróżnienie.

Zdjęcie Top Employer Polska

Nagrody Top Employer Polska i Top Employer Europe
były wręczane podczas uroczystej gali finałowej w Warszawie. Wśród nagrodzonych pracodawców znalazł się
Imperial Tobacco – jeden z największych producentów
wyrobów tytoniowych w Polsce, który zatrudnia ok. 1 800
osób w całym kraju oraz posiada dwie, działające w nowoczesny sposób fabryki – w Tarnowie Podgórnym niedaleko Poznania oraz w Radomiu. Podpoznańska fabryka
zatrudnia obecnie prawie 1000 pracowników, a produkowane w niej wyroby trafiają na rynek krajowy oraz na
eksport.
Imperial Tobacco Polska S.A. nie tylko otrzymał po raz
dziewiąty wyróżnienie Top Employer Polska, ale także
uzyskał po raz drugi prestiżową certyfikację Top Employer Europe.
– Wierzymy, że otwarta kultura organizacyjna, profesjonalizm, jak i szacunek oraz wsparcie naszych pracowników,
są kluczem do sukcesu. To nie jest chwilowy sukces – to de
facto budowa silnego zespołu dzień w dzień oraz miejsca
pracy, gdzie każdy może czuć się wyjątkowo i bezpiecznie –
mówi Tomasz Jabłoński, Dyrektor HR Polska w Imperial

Tobacco. – Ten tytuł to z pewnością zasługa wszystkich
naszych pracowników – oni są siłą napędową wszelkich
działań, strategii oraz pomysłów również w obszarze HR –
dodaje Tomasz Jabłoński.
– Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w takim wydarzeniu.
To spore wyróżnienie dla nas jako pracodawcy, ale także
dla nas osobiście, czyli pracowników, którzy są na co dzień
„ambasadorami” firmy. Ta nagroda daje nam pewność i
potwierdzenie, że tworzymy wyjątkowe miejsce pracy dla
nas wszystkich – mówi Aleksandra Semczuk, Menadżer w
Imperial Tobacco Polska S.A.
Certyfikat „Top Employer Polska” i „Top Employer Europe” przyznawany jest pracodawcom, którzy wyróżniają się na rynku wyjątkową dbałością o warunki pracy,
jak i polityką kadrową. Nagrodę otrzymuje się na okres
1 roku i to po spełnieniu szeregu restrykcyjnych kryteriów
Top Employer Insitute, opartych o globalną metodologię
badania. Oznacza to, że każda firma jest weryfikowana
dokładnie według takich samych wytycznych, niezależnie
od kraju. Sam Top Emplyer Institute już od ponad 25 lat
certyfikuje warunki pracy u pracodawców na całym świecie.

~ reklamy

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

OKNA • ROLETY

NAPRAWA
665 356 318

2016-06-06 15:40:00

Instalacje wodne,
przyłącza studni.
Montaż, serwis urządzeń,
uzdatniania wody
Tel. 692 369 274
mail: zumaqua@yahoo.com

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

rok zał. 1993

KIA RIO

66 44 99 032
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PANI Z DZIECKIEM
SZUKA POKOJU
W PRZEŹMIEROWIE
(lub okolicy)

535 037 752

NAUKA RMTar
JAZDY ROLETY
M o s k i t i e r y

Jeździmy nową

62

Zapraszamy

Produkcja
Modernizacja
Naprawa
Sprzedaż tel. 7 303 28 303
Serwis tel. 512 755 995

~ reklamy

Pizzeria i Restauracja włoska
i

Codzienn

do
c
e
i
p
i
k
s
o
Wł

!
e
j
c
o
m
o
r
e inne p

piz

Danie dnia
+ zupa

666 650 560
ul. Łanowa 2,
Przeźmierowo

Zadbaj o to, co posiadasz
Zadzwoń do nas
i sprawdź nasze ubezpieczenia
samochodu, domu, podróży oraz firmy.

tel. 605 314 213, 661 590 360

ji!
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20 zł

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

600 45 37 27

NASIONA TRAWY

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

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

KUCHNIE
SZAFY WNĘKOWE
GARDEROBY
ŁAZIENKI
MEBLE BIUROWE

ARETA
PRODUCENT:

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

www.dd-swiatkuchni.pl

tel. 664 524 177, 500 449 418

ul. Wysogotowska 27, Przeźmierowo

HURT - DETAL

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

kwiecień 2019 | sąsiadka~czytaj |

63

~ reklamy

ZAKĄTEK URODY DO WYNAJĘCIA
SALON KOSMETYCZNY
Szeroki zakres usług
PRZEŹMIEROWO,
os. Ptasie
Aleja Ptasia 48

 501 449 336

lokal 50 m • magazyn 50 m
Przeźmierowo

534 251 471

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

Eko Dom 21

www.zakatekurody.com.pl
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691 369 344

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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Kupię działkę budowlaną

w Tarnowie Podgórnym lub okolicy.

Tel. 602-377-247
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

~ reklamy

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

Kupię dom

w Tarnowie Podgórnym lub okolicy.

Tel. 784-135-343

tel. 694 99 88 21

CIEPŁE OKNA
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

BEZGLUTENOWA PRACOWNIA KULINARNA

RAT

Y

PIERBEZ
WSZ
W
EJ
PŁAT

WYPIEKARNIA SMAKU to pierwszy w
Polsce projekt łączący piekarnię
bezglutenową, gabinet dietetyka
oraz studio kulinarne.
Jako jedyni z Przeźmierowa
przystąpiliśmy do programu
MENU BEZ GLUTENU !!!

Y

ROLETKI
MATERIAŁOWE
ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

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

Naszym Klientom oferujemy:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Bezglutenowe pieczywo
Bezglutenowe ciasta i ciasteczka
Bezglutenowe drożdżówki, muffiny i batony
Bezglutenowe własnoręcznie robione czekoladki i inne słodkości
Własne pasty do chleba – od „twarożków” z orzechów i nasion,
po pasty z pieczonych warzyw
Gotowe dania wegańskie dla osób na dietach
Warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych z nietolerancjami pokarmowymi
Możliwość składania indywidualnych zamówień, z uwzględnieniem listy
niepożądanych składników
Konsultacje dietetyka klinicznego

SERDECZNIE ZAPRASZAMY CODZIENNIE
OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 12:00 – 18:00
SOBOTA 10:00 – 14:00

KONTAKT:
ul. Kościelna 32, 62-081 Przeźmierowo
tel. kom. 662-117-540
kontakt@wypiekarniasmaku.pl

www.facebook.com/PracowniaWypiekarniaSmaku
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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

Co miesiąc nowe promocje!

T

R

Polub nas na

O

N

Y

R

/GlamourDaySpaPrzezmierowo/
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L

A

M

O

W

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
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607 951 150

S

ul. Rynkowa 92,
Przeźmierowo

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

E

~ reklamy

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

tel. 508 610 256

kom. 602 659 208

WERTYKULACJA
TRAWNIKÓW
opryski na kleszcze,
komary i meszki

PROFESJONALNE
MYCIE KÄRCHER
POD WYSOKIM
CIŚNIENIEM

• mycie elewacji
• kostki brukowej, granitowej
• mycie dachów
• mycie okrodzeń betonowych
z klinkieru i drewna

511 150 506

LOKAL DO WYNAJĘCIA PRZYCHODNIA
BIUROWO MAGAZYNOWY WETERYNARYJNA „LORWET”
130 m2 PRZEŹMIEROWO

608 274 834

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

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

Gabinet Weterynaryjny
WIZYTY DOMOWE

SPRZEDAM DZIAŁKĘ

4600m2, W TYM 1000m2 BUDOWLANEJ

W MŁYNKOWIE
tel. 693 121 862

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

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych
(sklepowych, gastronomicznych)

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

zatrudni do swojego zespołu

FRYZJERA
I KOSMETOLOGA
tel. 725 196 459

HISZPAŃSKI
725 261 948

Twoje dziecko nie wie
jaki zawód/szkołę wybrać?
Profesjonalne testy i diagnoza
Doradcy Zawodowego

795 585 665

Meble na wymiar
Kuchnie

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

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

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

+

+

= 30

+

+

= 20

+

+

=9

+

x

=?

Znasz wynik?

Przyjdź z tą reklamą,
podziel się
rozwiązaniem i zgarnij
10% zniżki!*
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www.ex-meble.pl
( 602 249 728

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

Wesołych
Świąt Wielkanocnych!
życzy

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

www.przylesie.pl
Telefon: 61-8-147-809
* Regulamin promocji dostępny w lokalu
i na stronie www.przylesie.pl/promocja

~ 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

na facebooku:
vadera.poznan

www.vadera.com.pl

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

SOLIDNIE
514 676 041

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

Oddam
ziemię

516 066 984

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

1a.

Sprzedam bezpośrednio
mieszkanie w Tarnowie Podgórnym
na kameralnym osiedlu Tarnowo Park.
Mieszkanie o powierzchni 66 m2,
na które składa się salon z aneksem kuchennym z
bezpośrednim wyjściem na balkon, dwa pokoje (9 m2
i 10 m2), korytarz z przestronną szafą w zabudowie, duża
łazienka z prysznicem i zabudowaną pralką. Dodatkową
powierzchnią jest antresola 15m2. Do mieszkania przynależy komórka lokatorka. Okna drewniane, w oknie
balkonowym zamontowana roleta antywłamaniowa
sterowana elektrycznie. W cenie klimatyzacja.
Numer kontaktowy 502 289 898

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

DRZWI

WEWNĘTRZNE
oraz zewnętrzne
antywłamaniowe
Szeroki wybór
Ceny fabryczne!

ROLDOM

Baranowo, ul. Rolna 28
tel. 61 814 20 28

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie) PRACOWNIA PROTETYCZNA
ul. Spokojna 9
ul. Pietrusińskiego 34
62-081 Baranowo
61-418 Poznań
Częściowe: tworzywo różowe, przeźroczyste - przeciw
alergiczne, klamrowe, bezklamrowe
tel. 601 219 164
tel. 794 706 702
605 822 818
601 219 164
Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane
do
minimum,
lekki
metal
i
tworzywa
fax. 61 814 10 09
fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl
Protezy na miękkim podłożu, elastyczne:agarbaranowo@e-agar.pl
na dziąsła wrażliwe lub zanikłe,

2a.

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

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

tel.

733 353 483

1b.

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

ul. Tarnowska 33B, 62-080 Lusówko

Pełen
zakres
usług!
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
Czynne od poniedziałku
do soboty
biuro@e-agar.pl

2b.
Zapraszamy

www.stomatologialusowko.pl
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW Z MYJNIĄ
W KAŹMIERZU
PRZY PRZEGLĄDZIE MYJNIA LUB UPOMINEK ZA 1 ZŁ!

MALOWANIE
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

STUDIO PIELEGNACJI
ZWIERZĄT

umów wizytę już dziś!

OKNA I DRZWI

ul. Szamotulska 26 j, 62-081 Baranowo

tel. 695 621 721

www.facebook.com/petspaboutique/

US¸UGI POGRZEBOWE

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

WIST513 035 741
kom.

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

HIT!!! RABAT NA
MOSKITIERY!

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

PRANIE ORAZ CZYSZCZENIE DYWNANÓW,
WYKŁADZIN, TAPICEREK MEBLOWYCH
I SAMOCHODOWYCH

609 036 745

Podnośniki
koszowe
Wycinanie
i przycinanie drzew

tel. 608 443 604
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25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

604 345 047

OGRODY

DOCIEPLENIA
i ELEWACJE

• pielęgnacje
• modernizacje
• zakładanie

od projektu po realizację

tel. 723 140 159

www.ptbud.pl

Fachowość za przystępną cenę!

piotr.tatka@op.pl
508-33-22-20

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

~ reklamy

 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

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

Poznań-Smochowice, Nowy Tomyśl
Leczenie migreny toksyną botulinową

www.leczeniebolowglowy.pl

PROTEZY ZĘBOWE

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

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE
NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

DR N. MED. ANNA NENEMAN

TEL. 535 900 848

Signum Gabinety Lekarskie
Skórzewo, ul. Poznańska 82B/11

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

tel. 61 814 37 38

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832
DIAGNOZA - ZABIEGI - LECZENIE STÓP

PODOLOGIA HELP 1

oś. Wichrowe Wzgórze 124a
61-699 PoznańHELP 2
PODOLOGIA

3
oś.PODOLOGIA
WichroweHELP
Wzgórze
124a
ul. Starołęcka 42
61-699
Poznań
60-101 Poznań

tel.: 780-084-080

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

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

EFEKTY

PODOLOGIA
HELP 1
ul. Grabowa 30, Lusówko
ul.62-080
Ks. Józefa
lok 15
TarnowoNiklewicza1,
Podgórne
62-080
Tarnowo
PODOLOGIA
HELPPodgórne
2

tel. 606 160 504

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

Spirometria na miejscu

DERMATOLOG
WENEROLOG

Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1

www.podologiahelp.pl

PORADNIA GABINET
DIETETYCZNA

dr hab. Magdalena
Człapka-Matyasik
Zaprasza w czwartki
od godz. 15.00
✆ Rejestracja: 608 032 592
Tarnowo Podgórne, ul. Jasna 8
www.twojdietetyk.org

STOMATOLOGICZNY

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

tel. 61 814 18 46
kom. 696 044 435

Baranowo, ul. Szmaragdowa 9
(os. Rubinowe)

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

WIZYTY DOMOWE
607-037-274

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ
PROTEZY
ZĘBOWE

WYKONANIE
I NAPRAWA

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

specjalista protetyk
gabinet@podologiahelp.pl

REHABILITACJA
I MASAŻ

ul. Grabowa 30/3, Lusówko

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

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

USŁUGI

DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

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

tel. 519 42 14 86

SCHODY BETONOWE
WYKONUJĘ
691 369 344
72
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CHIŃSKI MARKET WIELOBRANŻOWY

MATERIAŁY BUDOWLANE
WĘGIEL
MIAŁ
ECO GROSZEK

PALIWO

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

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

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.

kwiecień 2019 | sąsiadka~czytaj |

73

~ reklamy

74

| sąsiadka~czytaj | kwiecień 2019

~ reklamy

kwiecień 2019 | sąsiadka~czytaj |

75

Zagłosuj
na sąsiedzkie inicjatywy
od 15 do 29 kwietnia
Więcej na str. 11

szczegóły

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

BUDŻET
INICJ ATYW
SPOŁECZNYCH
II edycja
2019
2018

I edycja:

