
sąsiadka ~ czytaj
Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne / nr 9 (342) / wrzesień 2019 / ISSN 1730-4318  www.sasiadka-czytaj.pl

Baranowo  Batorowo  Ceradz Kościelny  Chyby  Góra  Jankowice 

Kokoszczyn  Lusowo  Lusówko  Przeźmierowo  Rumianek  Sady 

Sierosław  Swadzim  Tarnowo Podgórne  Wysogotowo 

12 października, 18.00 
hala OSiR Tarnowo Podgórne

8. Europejskie Spotkanie Orkiestr
Otwarty koncert galowy

Wstęp 
wolny!

Szczegóły – str. 40
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~ na wstępie

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115
tel. 61 89 59 200, fax 61 814 61 18, ug@tarnowo-podgorne.pl
Filia w Przeźmierowie 
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75C 
tel. 61 2275 873, fp@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl
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

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

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX – Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA – Przeźmierowo

61 814 20 41

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

668 694 962
668 694 963

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo 61 652 41 17
Komunikacja TPBUS 61 814 67 93
Tarnowska Gospodarka Komunalna 
TP-KOM Tarnowo Podgórne

61 814 64 30

Serwis wod-kan 507 024 054
Pogotowie gazowe G.EN. GAZ ENERGIA  
(numer całodobowy)

800 909 909

Starostwo Powiatu Poznańskiego 61 841 05 00
Urząd Pocztowy Tarnowo Podg., ul. Rokietnicka 885 870 477

61 8180 831, 61 8180 840
Urząd Pocztowy Tarnowo Podg., ul. Poznańska 61 818 08 34
Urząd Pocztowy Przeźmierowo,  
ul. Modrzewiowa

887 853 689 
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831 

Agencja Pocztowa  
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51 
801 333 444

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

61 814 69 52

112 Szanowni Państwo!

Kończymy lato. Za nami już dożynki, ostatnie wa-
kacyjne spotkania, ale też szkolne apele z okazji 
rozpoczęcia roku szkolnego. Oficjalnie zajęcia 
ruszyły także w nowym budynku Warsztatu Tera-
pii Zajęciowych w Tarnowie Podgórnym – relację  
z uroczystości przecięcia wstęgi zamieszczamy 
wewnątrz numeru. 
W ostatnie letnie dni warto skorzystać z oferty 
gminnych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Ja 
zapraszam Państwa na niesamowite wydarzenie 
muzyczne – 12 października w hali OSiR Tarnowo 
Podgórne odbędzie się galowy koncert w ramach 
VIII Europejskiego Spotkania Orkiestr. Przyja-
dą muzycy z Litwy, Niemiec i Włoch, by wystąpić 
wspólnie z naszą Młodzieżowa Orkiestrą Dętą. Na 
tym koncercie po prostu nie może nas zabraknąć!
A 13 października idźmy na wybory parlamentar-
ne. 

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Wydział Podatków 
Lokalnych uprzejmie 
przypomina

16 września przypada termin płatności:

•  III raty podatku od nieruchomości,
•  III raty podatku rolnego, 
• III raty podatku leśnego,
• II raty podatku od posiadania środków transportowych,
Zgodnie z art. 12 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 900 ze zm.), gdy termin płat-
ności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin płatności przesuwa się na następny dzień po dniu lub 
dniach wolnych od pracy. Stąd w tym roku we wrześniu na-
stępuje przesunięcie terminu płatności rat podatków z 15 (nie-
dziela) na 16 (poniedziałek) września.

Punkt Kasowy Banku Śląskiego Oddział w Tarnowie Pod-
górnym w Urzędzie Gminy (bud. C) czynny jest w poniedział-
ki w godz. 11.00 – 16.00, od wtorku do czwartku w godz. 
11.00 – 15.00, a w piątki w godz. 11.00 – 14.00.

~ Jarosław Kabaciński, 
Kierownik Wydziału Podatków Lokalnych
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~ pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Energia elektryczna? Będzie drożej!  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Wiele się mówi o podwyżkach cen 
energii elektrycznej. Czy dotkną 
one również naszą Gminę? 

Gdzie mogę uzyskać 
dofinansowanie na montaż 
fotowoltaiki?

Tak, niestety dotkną. 28 sierpnia otworzyliśmy oferty w przetargu nieograni-
czonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej dla wszystkich jednostek organizacyjnych 

Gminy Tarnowo Podgórne i spółek gminnych w latach 2020-2021. Wynik przetargu 
nas zaskoczył – okazało się bowiem, że cena prądu wykorzystywanego na potrzeby 
funkcjonowania Gminy przez najbliższe dwa lata wzrośnie przeciętnie o blisko 50%. 
Przykładowo:

- taryfa C11o (oświetlenie uliczne) z 205 zł/MWh na 299 zł/MWh – wzrost 
o 46%, 

- taryfa C22a, C21 (stosowana m.in. w Urzędzie, dużych szkołach, Centrum 
Kultury, halach sportowych) z 231,20 zł/MWh na 339,00 zł/MWh – wzrost o 47%

- taryfa C12a (mniejsze szkoły, przedszkola, świetlice)  – z 227,70 zł/MWh na 
344 zł/MWh – wzrost o 51%.

Całkowita cena brutto zamówienia na energię elektryczną to 15 178 692,75 zł (na 
2 lata).

Poprzednią umowę na dostawę energii zawarliśmy dwa lata temu, obowiązywała 
ona na lata 2018-2019 i dlatego dotychczas nie odczuliśmy aż tak dotkliwie ubie-
głorocznych podwyżek cen energii. Umowy się zakończyły, stąd konieczność ogło-
szenia przetargu i zawarcia nowych umów. Jest oczywiste, że wzrost cen energii 
elektrycznej pociągnie za sobą wzrost kosztów utrzymania obiektów publicznych. 
Te koszty musimy uwzględnić w przyszłorocznym budżecie.

Nasza Gmina uruchomiła program dofinansowania premiujący kompleksowe 
rozwiązanie –  montaż ogniw fotowoltaicznych połączony z wymianą pieca. 
Obecnie trwa nabór wniosków, informacji udziela Marek Ratajczak z Wy-

działu Inwestycji Kubaturowych i Ochrony Środowiska, tel. 61 8959 203. Natomiast 
nabór wniosków do gminnego programu dofinansowania jedynie montażu paneli 
został wstrzymany z uwagi na wyczerpanie puli środków przeznaczonych w tym 
roku w budżecie. 

Osobom zainteresowanym polecamy program rządowy „Mój prąd”, który urucho-
miło Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska. Jego głów-
nym celem jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Na 
ten cel przeznaczono 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów in-
stalacji fotowoltaicznej i wynosi nie więcej niż 5 000 zł. Wsparciem mogą zostać ob-
jęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospo-
darstw domowych. Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW. Szczegóły na www.gov.pl/
web/energia 
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~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Baranowo
Zakończono budowę zjazdu z DK92 (w rejonie Hotelu 
Inter)

Trwa opracowanie dokumentacji oraz uzgodnienia z m. 
Poznaniem na budowę ul. Letniskowej

Posiadamy pozwolenie na budowę ul. Nad Miedzą (w 
granicach m. Poznania). Trwa opracowanie projektu 
przebudowy gazociągu.

Trwa opracowanie koncepcji przebudowy ul. Platyno-
wej.

Batorowo
Trwa opracowanie dokumentacji dla budowy chodnika 
w ul. Batorowskiej

Ceradz Kościelny
Trwa budowa kolejnego etapu chodnika w ul. Kalwow-
skiej 

Trwa remont szkoły podstawowej 

Kończy się remont ogrodzenia wokół budynku przy  
ul. Bukowskiej 3

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę  
ul. Orła

Chyby
Trwa opracowanie dokumentacji dla przebudowy  
ul. Kasztanowej 

Podpisano umowę z wykonawcą poszerzenia wyjazdu  
z ul. Szkolnej na ul. Szamotulskiej

Góra
Trwa budowa II etapu ścieżki rowerowej do Tarnowa 
Podgórnego.

Jankowice
Podpisano umowę z wykonawcą oświetlenia ścieżki ro-
werowej do Tarnowa Podgórnego

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

Lusowo
Trwa przebudowa ul. Truflowej

Trwa budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Po-
znańskiej w kierunku Sadów

Lusówko
Zakończono budowę ul. Syrenki – I etap

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pie-
szo-rowerowej do Sierosławia 

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę  
ul. Leszczynowej

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę  
ul. Rejsowej i części ul. Wioślarskiej

1 sierpnia weszły w życie przepisy o zerowym PIT dla młodych. Aby zaliczki na 
PIT od sierpnia do grudnia br. nie były pobierane, młody podatnik musi złożyć 
swojemu pracodawcy oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze 

zwolnienia od PIT. Jeśli tego nie zrobi – zwrot podatku otrzyma w rozliczeniu rocz-
nym za 2019 r. 

Nowa ulga w PIT obejmuje osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają 
przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku 
służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. 
Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów czy liczby płatników. 

Ulgą objęte będą przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego 
limitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT. 

Wyjątkiem jest rok 2019 – limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu 
rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia 
do grudnia. 

W 2019 r. płatnik nie będzie zobowiązany do potrącania zaliczek na PIT (od sierp-
nia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody 
w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Przykładową treść takiego oświadcze-
nia można znaleźć na stronie internetowej wielkopolskiej administracji skarbowej: 
www.wielkopolskie.kas.gov.pl. Podatnicy, którzy go nie złożą, zwrot podatku z tytu-
łu ulgi otrzymają w przyszłym roku, rozliczając swój PIT za 2019 r. 

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już 
przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez 
podatnika). 

Szacuje się, że z ulgi skorzysta ponad 2 mln młodych pracowników. 
Więcej informacji o uldze znaleźć można na stronie Ministerstwa Finansów.

~ Urząd Skarbowy Poznań Jeżyce

PIT zero dla młodych

Za nami 78 akcja honorowego 
krwiodawstwa zorganizowana 
przez Stowarzyszenie Dar serc 

z Baranowa. 31 sierpnia do Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym 
przyszło 128 osób, z czego zarejestro-
wały się 103. Niestety po wywiadzie 
lekarskim i badaniach krew mogło od-
dać tylko 69. – Podstawową przeszkodą 
w oddaniu krwi był niski poziom hemo-
globiny – wyjaśnia Wojciech Janczew-
ski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
i Prezes Stowarzyszenia. – Bardzo nas 
taka sytuacja zmartwiła, dlatego apelu-
ję do wszystkich, by codziennie dbali 
o swoje zdrowie i dobrze się odżywiali. 

Na zakończenie lata zebrano 31,05 l 
krwi, co oznacza, że na naszym „kon-
cie”  w poznańskim Regionalnym Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
jest 4551,05 l.

Kolejna akcja odbędzie się 23 listopa-
da, również w tarnowskiej „Jedynce”. 
Co więcej, już dziś warto zapisać termi-
ny akcji przyszłorocznych: 8 lutego, 16 
maja, 29 sierpnia i 21 listopada (sobo-
ty) – w Szkole Podstawowej nr 1 w Tar-
nowie Podgórnym przy ul. Szkolnej 5. 
Dodatkowo zaplanowano zbiórkę krwi 
w Przeźmierowie: krwiobus stanie tam 
w niedzielę 14 czerwca. 

~ ARz

Krwiodawstwo na koniec lata
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~ aktualności

6 września w Tarnowie Podgórnym 
oficjalnie otwarto nowy budynek 
Warsztatu Terapii Zajęciowej. Sym-

bolicznego przecięcia wstęgi dokonali: 
Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czaj-
ka, Przewodnicząca Rady Gminy Krysty-
na Semba, Michał Kapturczak z Pracowni 
Architektonicznej Consultor, Piotr Bączyk 
z firmy budowlanej Remo-Bączyk oraz 
Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin ROKTAR Wanda 
Koralewska oraz były prezes ROKTARu, 
a zarazem pomysłodawca budowy Warsz-
tatu Kazimierz Szulc.

Witając przybyłych gości Wójt  
Tadeusz Czajka podkreślił, że budy-
nek jest najnowocześniejszym budyn-
kiem użyteczności publicznej w naszej 
Gminie. Przypomniał także, że pomoc 
i wsparcie dla osób z niepełnosprawno-
ściami jest jednym z priorytetów naszej 
Gminy. Na zakończenie Wójt przekazał 
symboliczny klucz do Warsztatu na ręce 
Prezes Stowarzyszenia Wandy Kora-
lewskiej, która dziękując za przekazany 
obiekt podkreśliła, że nowe przestrze-

nie to nie tylko możliwość komfortowej 
pracy z podopiecznymi, ale także szansa 
na przyjęcie osób, które dotychczas nie 
korzystały z zajęć. 

Głos zabrał także Wójt Rokietni-
cy Bartosz Derech. Przypomniał, że 
wśród uczestników Warsztatu są rów-
nież mieszkańcy Rokietnicy (założycie-
le stowarzyszenia ROKTAR pochodzą 
z naszych obu gmin, co ma odzwiercie-
dlenie również w nazwie: ROK – Ro-
kietnica, TAR – Tarnowo Podgórne). 
Zadeklarował także, że gmina Rokiet-
nica będzie uczestniczyć w kosztach 
utrzymania obiektu. Z kolei Starosta Po-
znański Jan Grabkowski pogratulował 
inwestycji i życzył przyszłym użytkow-
nikom wielu pozytywnych emocji. 

Wiele uśmiechów i spontanicznych 
braw wywołał występ artystyczny przy-
gotowany przez uczestników Warsztatu. 
Szczególne wrażenie na zebranych zro-
bił kolaż, jaki powstał na scenie. Poka-
zywał on najważniejsze wartości, jakimi 
powinniśmy się kierować – wzajemną 
pomoc, współpracę, zrozumienie i tole-

rancję. Uczestnicy Warsztatu zaśpiewa-
li także m.in. piosenkę „My kochamy 
ROKTAR”.

Część oficjalną zakończyło pokroje-
nie tortu, specjalnie przygotowanego 
na tę okazję. Potem był czas na rozmo-
wy nieoficjalne i zwiedzanie pracowni 
Warsztatu.  ~ ARz

WTZ – nowe miejsce, 
nowe możliwości 

Kamień węgielny wmurowano w czerwcu ubiegłego roku, a budowę zakończono w czasie wakacji. 
W sierpniu uczestnicy Warsztatów przenosili się do nowych pomieszczeń. W budynku Warsztatu 
Terapii Zajęciowej zaplanowano cztery strefy funkcjonalne: 

•  10 sal: pracownie głośne (stolarska, ceramiczna, ogrodowa i wikliniarska) i ciche (krawiecka 
i tkaniny, komputerowa, edukacyjna i plastyczna), pracownia gospodarstwa domowego 
(w formie kuchni, dla 8 osób) oraz muzyczna, 

•  sala wielofunkcyjna (na co dzień jadalnia, do wykorzystania również jako sala teatralna, 
muzyczna, konferencyjna i balowa),

•  strefa zamieszkania zbiorowego – hostel (dwa pokoje, każdy dla 1- 2 osób z łazienka i aneksem 
kuchennym dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Warsztat Terapii 
Zajęciowej w liczbach:

Kubatura  – 5 663,23 m3

Powierzchnia całkowita  
 – 1 113,47 m2

Powierzchnia użytkowa  
 – 886,38 m2
Koszt budowy 
 – 5,5 mln zł 
(w całości pokryty z budżetu 
Gminy Tarnowo Podgórne) 
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~ aktualności

Przeźmierowo
Trwa przebudowa szkoły podstawowej

Opracowano dokumentację na wykonanie nawierzchni 
ul. Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej nawierzchni  
z kostki w okolicy ul. Folwarcznej); trwają prace projekto-
we dotyczące przebudowy gazociągu  

Uzyskano pozwolenie na budowę kortów tenisowych

Trwa projektowanie Centrum Integracji Obywatelskiej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Olszynowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Sosnowej

Wybrano wykonawcę przeniesienia stacji transformato-
rowej przy ul. Orzechowej

Sady
Trwa przebudowa ul. Malwowej – I etap

Swadzim
Trwa projektowanie dróg osiedlowych

Sierosław
Trwa procedowanie wniosku o uzyskanie zezwolenia na 
budowę II etapu ścieżki pieszo-rowerowej do Lusówka

Podpisano umowę na rewitalizację Pałacu 

Rozpoczęto budowę oświetlenia na ul. Leśnej i Polanki

Tarnowo Podgórne
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Zbożo-
wej i Rolnej (I etap)

Podpisano umowę z wykonawcą kanalizacji deszczowej 
w ul. Rolnej (I etap)

Zakończono przebudowę ul. Malwowej i Pl. Margaretek

Trwają prace przy budowie wschodniej obwodnicy

Wysogotowo
Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę  
ul. Pszennej i Batorowskiej

Pozostałe
Trwa budowa Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo 
Podgórne

Sprawdź, 
co się dzieje 

w Twojej 
miejscowości

Program: 
9.30	 	 	wspólny	przemarsz	ze	Szkoły	Podstawowej	 

do	Parku	im.	Kanikowskiego
10.00	–	13.00		pokazy,	warsztaty,	animacje	 

i	zajęcia	artystyczne	dla	dzieci
10.30	–	11.30	szkolne	konkursy	latawca

Otwarty konkurs latawcowy
10.00	–	11.30	przyjmowanie	zgłoszeń	
11.30		 	 	wybór	najpiękniejszego,	najciekawszego	 

i	najbardziej	kolorowego	latawca
12.00		 	 początek	konkursu	na	najwyżej	latający	latawiec
12.45		 	 ogłoszenie	wyników
13.00		 	 kolorowe	zamknięcie	festynu

Wina wyprodukowane w Winnicy Dolina Samy, znajdującej się w Janko-
wicach, zdobyły złoto i srebro na X Ogólnopolskim Konkursie Win o 
nagrodę Grand Prix Winobranie 2019  w Zielonej Górze. Do konkursu 

zgłoszono 180 win z 47 winnic z całego kraju. Medal złoty otrzymało wino Rosé 
2017, a srebrny – Gaga 2014. Gratulujemy!

~ ARz

Wina na medal

Święto Latawca
„Śladami Arkadego Fiedlera”

21 września, Park Kanikowskiego, 
Przeźmierowo

Szkoła	Podstawowa	 
im.	A.	Fiedlera	w	Przeźmierowie,	

Sołtys	i	Rada	Sołecka	Przeźmierowa	
Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji	Tarnowo	Podgórne

zapraszają	na
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Szanowni Mieszkańcy !
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

 zaprasza mieszkańców do udziału w Programie 

„LECZENIE NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA 
POZAUSTROJOWEGO IN VITRO DLA MIESZKAŃCÓW 

GMINY TARNOWO PODGÓRNE NA LATA 2019-2021 ”
 

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają 
następujące kryteria:

• wiek kobiety mieści się w przedziale 25-43 lat wg roczni-
ka urodzenia, 

• wiek mężczyzny mieści się w przedziale 25-50 lat wg rocz-
nika urodzenia, 

• pozostają w związku małżeńskim lub w związku partner-
skim,

• są mieszkańcami Gminy Tarnowo Podgórne od min. 12 
miesięcy i posiadają Kartę Mieszkańca,

• stwierdzona została przyczyna niepłodności lub niesku-
tecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprze-
dzających zgłoszenie do Programu,

• wyrażą zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przecho-
wywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentual-
nych kriotransferów,

• zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności meto-
dą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Progra-
mu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycy-
ny Rozrodu.

 
Uczestnikom programu przysługuje możliwość dofinanso-

wania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości 
do 5 000,00 zł. pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej 
jednej procedury, maksymalnie dwóch procedur. Pozostałe 
koszty procedury ponoszą pacjenci.

  ~wso

Wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z oświadczeniami 
dostępne są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl lub w Urzę-
dzie Gminy Tarnowo Podgórne budynek C pok.25. 

Wszelkie informacje dostępne także pod nr tel. 61 89 59 204
 

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ OD DNIA  
16 WRZEŚNIA 2019 ROKU 

u wybranego przez siebie Realizatora Programu
 
Przy naborze wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.
Realizatorzy Programu:
 GAMETA-SZPITAL Sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k
Rzgów ul. Rudzka 34/36 
tel. 42 645 77 77, e-mail: rejestracja-lodz@gameta.pl 

 Ośrodek Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banku 
Komórek Rozrodczych i Zarodków INVICTA Sp. z o.o, 
tel. 58 58 58 800, e-mail: invicta@invicta.pl
Miejsce realizacji świadczeń:
• INVICTA Warszawa ul. Złota 6
• INVICTA Wrocław ul. Grabiszyńska 186/1B
• INVICTA Gdańsk ul. Rajska 10

 Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 
Poznań, ul. Polna 33 
tel. 618 419 119, e-mail: ivf-lab@gpsk.am.poznan.pl

Gmina Tarnowo Podgórne otrzymała dofinansowanie z 
rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na prze-
budowę ul. Dolina na odcinku od ul. Leśnej do ul. Ła-

nowej (540 m). Koszt tego zadania to  ponad 913 tys. zł, z cze-
go połowa zostanie pokryta z refundacji z Funduszu. 

– Zadanie to już zostało zakończone i mieszkańcy Przeźmie-
rowa korzystają z nowej drogi – mówi Wójt Tadeusz Czajka. 
– Przyznana refundacja oczywiście cieszy, ponieważ stanowi 
zastrzyk finansowy dla naszego budżetu. Ubolewam jednocze-
śnie, że wniosek o dofinansowanie najważniejszego dla nas za-
dania drogowego, jakim jest budowa wschodniej obwodnicy 
Tarnowa Podgórnego, został odrzucony przez Kancelarię Pre-
miera na ostatnim etapie oceny. 

Przypomnijmy: we wrześniu 2018 r. Wojewoda Wielkopol-
ski przeprowadził nabór wniosków do Programu Rozwoju 

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Złożyliśmy 
wniosek na dofinansowanie budowy obwodnicy Tarnowa Pod-
górnego. Po ocenie przez Wojewodę Wielkopolskiego tarnow-
ska obwodnica znalazła się w grupie premiowanej dotacją w 
wysokości 3,9 mln zł. Dokumenty trafiły do Ministra Infra-
struktury oraz do Kancelarii Premiera, gdzie dokonano wielu 
niczym nieuzasadnionych zmian – m.in. z listy podstawowej 
na koniec listy rezerwowej wyrzucono wniosek Tarnowa Pod-
górnego. Ponieważ budowa wschodniej obwodnicy jest inwe-
stycją niezwykle potrzebną, nasza Gmina realizuje to zadanie 
pokrywając samodzielnie jego koszty (ponad 6,6 mln zł). 

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych otrzy-
mał również Powiat Poznański na rozbudowę drogi powiato-
wej nr 2392P na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice 
(Gm. Dopiewo). Prace potrwają do września 2020 r.  ~ ARz

Refundacja na ul. Dolina
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gmi-
ny Tarnowo Podgórne podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 

pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 
13 października 2019 r.:

N
r 

ob
w

od
u 

gł
os

ow
an

ia

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej

1

Obwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne Ulice: 23 Października, Astrowa, Cicha nu-
mery nieparzyste 1 – 7 i numery parzyste 2 – 20B, Czereśniowa, Daleka, Działkowa, Jasna, Je-
sienna, Karolewska, Kolorowa, Kręta, Krótka, Księdza Czesława Niklewicza, Księdza Zbigniewa 
Sasa, Łanowa, Łąkowa, Marianowska, Okrężna, Przecznica, Rokietnicka, Rolna, Rondo im. Ta-
deusza Mazowieckiego, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna numery nieparzyste od numeru 1 – 51 
i numery parzyste od numeru 2 – 42A, Uprawna, Wąska, Wesoła, Władysława Jeszke, Zbożowa, 
Zielona.

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Jana Pawła II, 

ul. Szkolna 5,  
62-080 Tarnowo Podgórne

2 Obwód obejmuje sołectwo: Lusowo
Świetlica Wiejska, 

Lusowo ul. Ogrodowa 13, 
62-080 Tarnowo Podgórne

3

Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo Ulice: Akacjowa numery nieparzyste 1 – 33, Ale-
ja Ptasia, Brzoskwiniowa, Derkaczowa, Dolina, Dropia, Folwarczna numery nieparzyste 1 – 11 
i numery parzyste 2 – 22, Gołębia, Graniczna, Jarząbkowa, Jaskółcza, Kukułcza, Leśna, Niecała, 
Ogrodowa numery nieparzyste 1 – 69 i numery parzyste 2 – 72, Polna, Poznańska, Przepiórcza, 
Rynkowa numery nieparzyste od numeru 1 – 71 i numery parzyste od numeru 2 – 92, Sadowa, 
Składowa numery nieparzyste 1 – 19 i numery parzyste 2 - 14, Skowronkowa, Słoneczna, Słowi-
cza, Strumykowa, Szamotulska, Szkolna, Wiosny Ludów numery nieparzyste od numeru 55 do 
końca i numery parzyste od numeru 52 do końca, Wiśniowa, Wysogotowska numery nieparzyste 
1 – 57 i numery parzyste 2 – 58, Żurawia.

Hala Sportowa OSiR, 
ul. Kościelna 46/48, 

62-080 Przeźmierowo

4 Obwód obejmuje sołectwa: Ceradz Kościelny, Jankowice, Rumianek Świetlica Wiejska, Jankowice 
ul. Wiśniowa 2a, 

62-080 Tarnowo Podgórne

5 Obwód obejmuje sołectwa: Baranowo Szkoła Podstawowa 
im. Polskich Noblistów Baranowo 

ul. Wypoczynkowa 93, 
62-081 Przeźmierowo

6

Obwód obejmuje sołectwo Wysogotowo oraz część sołectwa Przeźmierowo Ulice: Akacjowa nu-
mery nieparzyste od numeru 35 do końca, Borówkowa, Brzozowa, Dębowa, Jagodowa, Jarzębi-
nowa, Kasztanowa, Kościelna numery nieparzyste od numeru 45 do końca i numery parzyste od 
numeru 40 do końca, Krańcowa numery nieparzyste od numeru 77 do końca i numery parzyste 
od numeru 16 do końca, Krótka, Kwiatowa, Lotnicza numery nieparzyste od numeru 37 do końca 
i numery parzyste od numeru 54 do końca, Łanowa, Modrzewiowa, Ogrodowa numery nieparzy-
ste od numeru 71 do końca i numery parzyste od numeru 74 do końca, Olszynowa, Osiedlowa, 
Południowa numery nieparzyste od numeru 49 do końca i numery parzyste od numeru 38 do koń-
ca, Sosnowa, Świerkowa, Wrzosowa, Wysogotowska numery nieparzyste od numeru 59 do końca 
i numery parzyste od numeru 60 do końca.

Hala Sportowa OSiR, 
ul. Kościelna 46/48, 

62-081 Przeźmierowo

7

Obwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne Ulice: Agrestowa, Aleja Solidarności, Aro-
niowa, Chlebowa, Dobrej Inwestycji, Narcyza Derdy, Stanisława Dorczyka, Fabryczna, Krucza, 
Ks. Józefa Bryzy, Kwiatowa, Nad Strumykiem, Nowa, Ogrodowa, Ostatnia, Owocowa, Piaskowa, 
Pocztowa, Poznańska, Promienista, Rondo im. Jacka Kuronia, Rondo im. Lecha Wałęsy, Różana, 
Słoneczna, Sowia, Szumin, Wiśniowy Sad, Wierzbowa, Zachodnia, Zbigniewa Romaszewskiego, 
Żurawinowa.

GOK SEZAM, 
ul. Ogrodowa 14, 

62-080 Tarnowo Podgórne
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8

Obwód obejmuje sołectwa: Góra, Kokoszczyn i część sołectwa Tarnowo Podgórne Ulice: 27 
Grudnia, Bławatkowa, Bolzańska, Chabrowa, Cicha numery nieparzyste 9 do końca i numery pa-
rzyste 22 do końca, Fiołkowa, Florencka, Gerberowa, Irysowa, Jabłoniowa, Kalinowa, Konwalio-
wa, Krokusowa, Licealna, Liliowa, Magnoliowa, Makowa, Malwowa, Mediolańska, Modrakowa, 
Narcyzowa, Nasturcjowa, Plac Margaretek, Przebiśniegowa, Rzymska, Sadowa, Sasankowa, Se-
zamkowa, Słonecznikowa, Szkolna numery nieparzyste od numeru 53 do końca i numery parzyste 
od numeru 44 do końca, Tulipanowa, Turyńska, Wenecka, Wrzosowa, Zaściankowa, Żonkilowa.

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Jana Pawła II,  

ul. Szkolna 5, 
62-080 Tarnowo Podgórne

9

Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo Ulice: Czereśniowa, Folwarczna numery niepa-
rzyste od numeru 13 do końca i numery parzyste od 24 do końca, Kościelna numery nieparzyste 
1 – 43 i numery parzyste 2 – 38, Krańcowa numery nieparzyste 1 – 75 i numery parzyste 2 – 14B, 
Laskowa, Lipcowa, Lotnicza numery nieparzyste 1 – 35 i numery parzyste 2 – 52, Magazynowa, 
Majowa, Malinowa, Morelowa, Piaskowa, Orzechowa, Południowa numery nieparzyste 1 – 47 
i numery parzyste 2 – 36b, Poziomkowa, Rynkowa numery nieparzyste od numeru 73 do końca 
i numery parzyste od numeru 94 do końca, Rzemieślnicza, Składowa, numery nieparzyste 21 do 
końca i numery parzyste 18 do końca, Spółdzielcza, Wiosny Ludów numery nieparzyste 1 – 53A 
i numery parzyste 2 – 50, Wyścigowa, Zachodnia, Zacisze.

Hala Sportowa OSiR, 
ul. Kościelna 46/48, 

62-081 Przeźmierowo

10 Obwód obejmuje sołectwo: Chyby Szkoła Podstawowa 
im. Polskich Noblistów Baranowo 

ul. Wypoczynkowa 93
62-081 Przeźmierowo

11 Obwód obejmuje sołectwo: Batorowo, Swadzim
Świetlica Wiejska, Batorowo 

ul. Stefana Batorego 67 
62-080 Tarnowo Podgórne

12 Obwód obejmuje sołectwo: Lusówko w tym wsie: Lusówko, Otowo. Szkoła Podstawowa Lusówko 
ul. Dopiewska 5

62-080 Tarnowo Podgórne

13 Obwód obejmuje sołectwo: Sierosław Szkoła Podstawowa Lusówko 
ul. Dopiewska 5, 

62-080 Tarnowo Podgórne

14 Obwód obejmuje sołectwo: Sady Świetlica Wiejska, Sady 
ul. Poprzeczna 3, 

62-080 Tarnowo Podgórne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orze-
czenie organu rentowego o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pra-

cy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pie-
lęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać 
zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Poznaniu I najpóź-
niej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy naj-
później w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-

sprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orze-
czenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pra-

cy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielę-
gnacyjny. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa po-
winien zostać złożony do Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 
najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie 
w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

~ Tadeusz CZAJKA
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IX. Przegląd BLusowo

Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne 2019

Strażacy z Lusowa otrzymali sa-
mochód pożarniczy. Jego zakup 
sfinansowała w całości nasza 
Gmina – koszt 125 tys. zł. Kluczyki 
do auta Wójt Tadeusz Czajka wrę-
czył Naczelnikowi OSP Lusowo 
Rafałowi Tomczakowi podczas 
dożynek.

Przez całą sobotę w Lusowie królował blues

fot. D. Nowicki

Nagrodę Grand Prix otrzymał  
zespół VW Project

Na scenie odbywały się prezentacje 
międzynarodowych zespołów 
folklorystycznych

Na stoiskach przygotowanych przez sołectwa było bardzo smacznie i kolorowo

Starostami tegorocznych Dożynek byli 
Mirosława Najdek z Chyb i Wojciech 
Potrawiak z Sierosławia

Tradycyjne obrzędy dożynkowe 
pokazali członkowie Zespołu Pieśni  
i Tańca „Lusowiacy”
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POŻEGNANIE
SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE

21 WRZEŚNIA 2019

W Programie:

START Godz: 12.00 
Tarnowo na Sportowo,

 czyli prezentacja klubów 
sportowych działających na terenie 

Gminy Tarnowo Podgórne

 Godz: 15.00 Powitanie gości 
Godz: 15.15 Animacja dla dzieci 

pt. „Żyj zdrowo i kolorowo, 
czyli bajkowa olimpiada sportowa”

Godz: 17.15 Artystyczna gmina: 
OSiR Dance Studio 
Czarodzieje to My

Maurycy Majewski | Dominika Żeglarska
Julia Witt | Amelia Łeszyk | Natalia Czarnota

Godz: 20.00 Julia Mróz & Rafał Pielucha – Pan Panicz
Godz: 21.00 Gwiazda wieczoru: NORBI

Godz: 22.00 Zabawa taneczna z DJ-em

Miejsce: 
w Tarnowie Podgórnym

PARK 700 - lecia

STREFA GASTRONOMICZNA | ANIMACJE DLA DZIECI
MOC ATRAKCJI DLA DUŻYCH I MAŁYCH
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Początek roku szkolnego to powrót dzieci do szkoły – na 
przykładzie Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgór-
nym kilka zdań na temat przepisów ruchu drogowego. 

Dzięki inicjatywie Szkoły przy współudziale Rady Rodziców 
oraz służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo na 
terenie Gminy, a także właściwego wydziału Urzędu zmienio-
na została organizacja ruchu na ulicy Szkolnej. Powstało „Kiss 
and Ride”, czyli wyznaczone miejsce, służące do krótkiego 
postoju, spotykane zwłaszcza przy szkołach.

Na całej długości zatoki, obowiązuje znak zakaz postoju 
z tabliczką podznakową informującą o dniach, godzinach oraz 
czasie 2 minut, powyżej których postój jest zabroniony. Po-
dobna strefa funkcjonuje już od roku na parkingu przed Szkołą 
Podstawową w Lusowie. Pozostają zatem apele do kierowców, 
by faktycznie stosowali się do ustanowionych przepisów. Jak 
pokazuje doświadczenie, część kierowców nie bardzo przej-
muje się oznakowaniem oraz innymi użytkownikami dróg 
i często nadużywa przywileju postoju w takich miejscach. 
Dlatego kolejna prośba do kierowców, by stosowali się do 
przepisów prawa o ruchu drogowym, także przypomnienie dla 
odwiedzających Tarnowskie Termy, na których nadal często 
zdarzają się przypadki nieprawidłowego parkowania w strefie 
ruchu zlokalizowanej przy tym rekreacyjnym obiekcie.

Okres wakacji za nami, ale pogoda zapewne będzie sprzyjać 
aktywnemu wypoczynkowi – wybieramy rower, spacer, biega-
nie albo inne formy spędzenia czasu. W czasie wakacji media 
obiegła wiadomość o zdarzeniu, w którym rowerzysta przewo-
ził na kierownicy roweru pasażera i na wyznaczonym przejściu 
dla pieszych doszło do tragicznego potracenia pieszego. Rów-
nież w czasie wakacji patrol Straży Gminnej miał przypadek 
przewożenia pasażera na kierownicy roweru. Zgodnie z przepi-
sami nie ma możliwości, by przewozić pasażera w taki sposób, 
jest to nie tylko zabronione, ale też niebezpieczne. W naszym 
przypadku spotkanie z rowerzystami obeszło się bez drama-
tycznych skutków, zakończyło się rozmową pouczającą. 

Warto przypomnieć o wyposażeniu roweru. Rower oraz wó-
zek rowerowy powinny być wyposażone:

• z przodu: co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy 
białej lub żółtej selektywnej,

• z tyłu: co najmniej w jedno światło odblaskowe bar-
wy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej 
w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,

• co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec,
• w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźli-

wym dźwięku.

Dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru i wózka ro-
werowego, z przodu lub tyłu, były zdemontowane, jeżeli kie-
rujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania 
podczas jazdy np. w ciągu dnia. Jednak warto zauważyć, że 
posiadanie całkowitego wyposażenia wpływa w każdych wa-
runkach na poprawę bezpieczeństwa rowerzysty. 

Dopuszcza się umieszczanie świateł odblaskowych na pe-
dałach roweru, a także barwy białej – dodatkowo z przo-
du roweru. Dodatkowo koła roweru mogą być wyposażane 
w odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierście-
nia, umieszczony na obu bokach opony, albo elementy od-
blaskowe w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umiesz-
czone na bocznych płaszczyznach kół tych pojazdów (na 
podstawie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ).

~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Kiss and Ride 

Komunikat

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym jest w po-
siadaniu kluczy patentowych od mieszkania znajdują-
cych się w czarnym etui. Klucze zostały znalezione na 

drodze z Jankowic do Lusówka. Osoba, która zagubiła klucze, 
proszona jest o kontakt pod nr tel. 61 84 148 60. 

Znakowanie rowerów

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym, Rewir 
Dzielnicowych w Baranowie informuje, iż najbliż-
sze znakowanie rowerów odbędzie się 18 września 

w godz. 10.00-13.00 w Ceradzu Kościelnym ul. Bukowska 3. 
Osoby zainteresowane oznakowaniem swojego roweru pro-
szone są o wcześniejszy kontakt pod nr 61 84 148 60.

~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

Znak B-35 „zakaz postoju” oznacza zakaz postoju pojazdu; 
dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż 
jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na 
umieszczonej pod nim tabliczce (na podstawie rozporzą-
dzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych)
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Kronika policyjna
10 sierpnia, Sady, ul. Turystyczna: 

nieznany sprawca z terenu firmy ukradł 
części układu wydechowego od pojazdów 
typu BUS. Straty 30 tys. zł na szkodę 
firmy. 

11 sierpnia, Baranowo, ul. Topazo-
wa: nieznany sprawca z terenu posesji 
ukradł pojazd Renault Megane. Wartość 
strat ok. 60 tys. zł na szkodę osoby 
prywatnej. 

19 sierpnia, Tarnowo Podgórne, ul. 
Krucza: nieznany sprawca ukradł 150 li-
trów paliwa na szkodę osoby prywatnej. 

19 sierpnia, Sierosław, ul. Bukowska: 
nieznany sprawca z Fiata Ducato ukradł 
saszetkę z pieniędzmi ok. 230 zł oraz 
terminal płatniczy. Wartość strat 1400 
zł na szkodę firmy oraz osoby prywatnej. 

21 sierpnia, Chyby, ul. Różana: nie-
znany sprawca poprzez wyłamanie drzwi 
wszedł do domu jednorodzinnego skąd 

ukradł gotówkę i biżuterię. Wartość 
strat 12 tys. zł na szkodę osoby pry-
watnej. 

26 sierpnia, Baranowo, ul. Szamotul-
ska: nieznany sprawca z parkingu przy 
sklepie biedronka ukradł katalizatora 
DPF od pojazdu Mercedes Sprinter. War-
tość strat 5 800. zł na szkodę osoby 
prywatnej. 

29 sierpnia, Chyby, ul. Ogrodowa: nie-
znany sprawca poprzez otwarte okno wszedł 
do domu jednorodzinnego skąd ukradł go-
tówkę i biżuterię. Wartość strat 160 
tys. zł na szkodę osoby prywatnej. 

W wyniku działań Policji w sierpniu 
2019 r. zatrzymano na gorącym uczynku 
lub w bezpośrednim pościgu 17 sprawców 
przestępstw, w tym 3 nietrzeźwych kie-
rujących. 

~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

W ślad za informacjami od soł-
tysów oraz mieszkańców 
Gminy uzyskanym m.in. 

w trakcie konsultacji społecznych, Re-
wir Dzielnicowych w Baranowie wraz 
ze Strażą Gminną Tarnowo Podgórne 
w ramach działań priorytetowych pro-
wadzi kontrolę zdiagnozowanego zagro-
żenia w rejonach służbowych. Działania 
potrwają do dnia 31 grudnia 2019 r.

Rejon zdiagnozowanego zagrożenia: 
Wysogotowo ul. Długa

Charakterystyka zdiagnozowanego za-
grożenia w rejonie służbowym: niestoso-
wanie się kierowców pojazdów do zna-
ków ograniczenia prędkości. 

Dzielnicowy: mł. asp. Daniel Kamiński, 
tel. 786 936 081 

Rejon zdiagnozowanego zagrożenia: 
Baranowo ul. Słoneczna a Przygranicz-
na

Charakterystyka zdiagnozowanego za-
grożenia w rejonie służbowym: nieza-
chowanie ostrożności przy trzymaniu 
zwierzęcia tj. wyprowadzanie psów bez 
smyczy i kagańców,

Dzielnicowy: st. asp. Daniel Ryczek, 
tel. 786 936 076

Rejon zdiagnozowanego zagrożenia: 
Góra ul. Szamotulska

Charakterystyka zdiagnozowanego za-
grożenia w rejonie służbowym: 

- wyprzedzanie w miejscu niedozwolo-
nym tj. naruszenie przez kierowców zna-
ku poziomego P4-linia podwójna ciągła, 

- przekraczanie dozwolonej prędkości,
Dzielnicowy asp. Agata Komin, tel. 

786 936 075, wz. st.asp. Daniel Ryczek
Rejon zdiagnozowanego zagrożenia: 

Lusowo ul. Nowa 
Charakterystyka zdiagnozowanego za-

grożenia w rejonie służbowym: wykro-
czenia w ruchu drogowym tj.

- niestosowanie się do znaku B-25, za-
kaz wyprzedzania 

- wyprzedzanie w miejscu niedozwolo-
nym tj. naruszenie przez kierowców zna-
ku pionowego B-25, 

Dzielnicowy mł. asp. Damian Mich-
niewski, tel. 786 936 077 

Rejon zdiagnozowanego zagrożenia: 
Sierosław ul. Dworska

Charakterystyka zdiagnozowanego za-
grożenia w rejonie służbowym: spożywa-
nie alkoholu w miejscach publicznych. 

Dzielnicowy mł. asp. Marcin Piasek, 
tel. 516 903 455 

Zakładanym celem do osiągnięcia 
jest ograniczenie liczby włamań do do-
mów, kradzieży pojazdów, jak również 
ograniczenie wykroczeń w ruchu drogo-
wym oraz liczby przypadków spożywa-
nia alkoholu w miejscach publicznych, 
a tym samym poprawa poczucia bezpie-
czeństwa mieszkańców Gminy Tarnowo 
Podgórne.

W przypadku informacji oraz sugestii 
mieszkańców o innych rejonach zagro-
żonych w Gminie Tarnowo Podgórne, 
w których niezbędna jest interwencja 
Policji lub Straży Gminnej, będą one 
poddawane szczegółowej analizie i zle-
cane do realizacji dzielnicowym Rewi-
ru Dzielnicowych Referatu Prewencji 
KP w Tarnowie Podgórnym z siedzi-
bą w Baranowie oraz Straży Gminnej 
w Tarnowie Podgórnym w celu wyeli-
minowania zjawiska patologii społecz-
nej, co wiąże się z poprawą bezpieczeń-
stwa mieszkańców naszej Gminy. 

~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

PLANY DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH 2019
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Szkolenia dla  
pracowników 50+

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
zaprasza na szkolenie 

Komunikacja z klientem w oparciu o model FRIS
10 października, w godz. 9.00 – 15.00

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, bud. C, sala 21

- czym jest FRIS®, omówienie stylów myślenia i działania,
- rozpoznanie własnego stylu myślenia i działania oraz omówienie wyników badań
- analiza mocnych stron wynikających z własnego stylu myślenia oraz zagrożeń płynących ze zbyt dużego ich nasilenia,
- rozróżnienie typów klientów,
- w jaki sposób klienci reprezentujący poszczególne style myślenia podejmują decyzje zakupowe,
- jak się skutecznie komunikować z klientami reprezentującymi poszczególne style myślenia,
- jakich ofert oczekują klienci w zależności od reprezentowanego typu,
- w jaki sposób budować relacje z poszczególnymi grupami klientów.

Szkolenie prowadzone będzie przez Certyfikowanego Trenera FRIS z firmy Milado – Centrum Rozwoju Personalnego Ka-
milę Wrocińską, która odpowiada za merytoryczną zawartość szkolenia oraz przeprowadzenie i omówienie wyników badania 
kwestionariuszem FRIS.

Ważne! Przed szkoleniem, po otrzymaniu linku aktywacyjnego, każdy z uczestników wykona badanie FRIS, aby w dniu 
szkolenia otrzymać gotowy, indywidualny raport. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 61 89 59 242 lub mailowy: kon-
takt@tarnowo-podgorne.pl, w celu rezerwacji miejsca. Szczegółowe informacje nt. szkolenia znajdą Państwo na naszej stro-
nie internetowej www.tcwp.pl.

Rekrutacja trwa do 30 września!

„Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu” to pro-
jekt realizowany przez Wielkopolską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Jego ce-

lem jest wsparcie na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
(MŚP) z siedzibą lub oddziałem firmy w subregionie poznań-
skim (w skład którego wchodzą powiaty: obornicki, poznań-
ski, szamotulski, średzki, śremski i Miasto Poznań). W ramach 
projektu wspierane są działania pozwalające na adaptację do 
zmian w gospodarce, w obszarach regionalnych inteligent-
nych specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy za-
rządzania kapitałem ludzkim. W chwili obecnej pracodawca 
może ubiegać się o refundację wyłącznie kosztów szkolenia 
pracownika 50+, dzięki któremu podniesione zostaną jego 
kompetencje i kwalifikacje dostosowane do potrzeb praco-
dawcy. Drugą możliwością dla pracodawców jest skorzysta-
nie z tzw. usługi doradczej. Wszystko to przy refundacji nawet 
do 80% poniesionych kosztów. Projekt będzie realizowany do 
lutego 2020 r. Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym. 

Usługi rozwojowe – szkolenia
Maksymalna jednostkowa kwota dofinansowania szkolenia 

dla pracownika to 3 tys. zł. lub 50 tys. zł. na firmę. Realizator 
projektu zastrzega sobie jednak możliwość zmiany tych limi-
tów. Wysokość refundacji w ramach pomocy de minimis wy-
nosi odpowiednio: mikroprzedsiębiorstwa – 80%; małe przed-
siębiorstwa – 70% i średnie przedsiębiorstwa – 50 %. Istotnym 
jest fakt, iż pracownika na każde szkolenie – Usługę Rozwo-
jową – powinien osobiście skierować pracodawca. Refundacji 
podlegają też wyłącznie koszty uczestnictwa w usługach roz-

wojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych ozna-
czonych jako współfinansowane z EFS. (www.uslugirozwojo-
we.parp.gov.pl)

Usługi rozwojowe – diagnoza 
Kwota dofinansowania w przypadku usługi diagnozy w da-

nym przedsiębiorstwie równa się 1 200 zł., przy poziomie do-
finansowania 100% ceny netto usługi. Ta forma wsparcia MŚP 
dedykowana jest firmą przechodzącym procesy adaptacyjne, 
modernizacyjne i restrukturyzacyjne.

W przypadku dodatkowych pytań, związanych z opisanym 
programem, zachęcamy do kontaktu z Tarnowskim Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości, osobiście – budynek B, pok. 
17 lub mailowo: kontakt@tarnowo-podgorne.pl Szczegó-
łowe informacje związane z projektem dostępne są także na 
stronie internetowej Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości Sp. z o.o. (www.warp.org.pl ). Wszelkie pyta-
nia dotyczące naboru wniosków można kierować do pracow-
ników Działu Rozwoju WARP w dni robocze w godzinach od 
8:00-15:00 pod numerem telefonu 61/65 63 500 (sekretariat) 
lub na adres mailowy: uslugirozwojowe@warp.org.pl

Przypominamy także o możliwości skorzystania z bezpłat-
nego wsparcia dla wszystkich przedsiębiorców działających 
na terenie Gminy Tarnowo Podgórne oraz osób, które dopie-
ro myślą o założeniu własnej firmy. Zachęcamy do korzysta-
nia z naszej oferty szkoleniowej i warsztatowej. Aktualne in-
formacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej 
www.tcwp.pl oraz na naszym profilu na FB. Zapraszamy!

~ Dagmara Orlik, TCWP
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Szanowni Przedsiębiorcy! We wrześniu Gmina Tarnowo 
Podgórne rozpoczęła działania polegające na badaniu 
opinii publicznej społeczności lokalnej wśród przedsię-

biorców działających na terenie naszej Gminy, aby poznać ak-
tualne potrzeby oraz oczekiwania w zakresie pomocy i wspar-
cia (szczególnie w zakresie działań Tarnowskiego Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości). Odbyło się już kilkanaście 
badań jakościowych (wywiadów indywidualnych) z przedsię-
biorcami. Były to około półgodzinne rozmowy z przedstawi-
cielem Pracowni Badań Opinii Publicznej Społeczności Lo-
kalnej, w trakcie których postawione zostały najważniejsze 
pytania w zakresie aktualnych problemów przedsiębiorcy oraz 
szans i możliwości  rozwoju. Następnie zorganizowane zosta-
ły dwa spotkania fokusowe, pierwsze dla grupy mikroprzed-
siębiorców, drugie dla grupy małych i średnich przedsiębior-

ców. Spotkania te dały możliwość skonfrontowania swoich 
spostrzeżeń i wymiany dotychczasowych doświadczeń wśród 
przedsiębiorców. Teraz przyszedł czas na badania ankieterów! 
W związku z tym, zapraszamy do udziału w badaniu! Ankiete-
rzy skontaktują się z losowo wybraną grupą przedsiębiorców. 
Jeśli jednak chcieliby Państwo wziąć udział w ankiecie, za-
chęcamy do bezpośredniego kontaktu z Tarnowskim Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości. Zgłoszenia będą przyjmowa-
ne mailowo: kontakt@tarnowo-podgorne.pl oraz telefonicz-
nie: 61 8959 242. Szczegółowych informacji na temat badania 
udziela Dagmara Orlik. Wyniki badania pomogą nam zaplano-
wać działania w zakresie wsparcia lokalnej przedsiębiorczości 
na przyszłe lata. 

~ Dagmara Orlik, TCWP

Badanie opinii publicznej

TERMIN PŁATNOŚCI III RATY ZA KORZYSTANIE 
Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU 

Przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny, jak i gastronomiczny wyrobami alkoholowymi są zobowiązani dokonać 
wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do 30 
WRZEŚNIA 2019 r. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty, o których mowa poniżej dokonuje się 

w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłaty kształtują się następująco:
1. Podstawowa:
 a) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 b)  525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 c) 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
2. Opłatę, o której mowa w pkt. 1 przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym 

roczna wartość w roku poprzednim przekroczyła:
 a)  37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwo – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej war-

tości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 b)  37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości 

sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 c)  77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości 

sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła war-

tości, o których mowa w pkt. 2, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt. 1
4. Za dotrzymanie terminu wniesienia opłaty uznaje się datę dokonania wpłaty na rachunek tut. urzędu potwierdzonej w pla-

cówce pocztowej lub banku przyjmującego wpłatę lub przelew.
5. Warunkiem prowadzenia sprzedaży wyrobów alkoholowych jest posiadanie przez przedsiębiorcę kopii złożonego oświad-

czenia potwierdzonej przez tutejszy urząd oraz posiadanie odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za ko-
rzystanie z zezwoleń.

Uwaga, że wniesienie opłaty odbywa się bez uprzedniego wezwania. Opłata wniesiona po terminie skutkuje wygaszeniem 
zezwoleń. W takim przypadku o ponowne wydanie zezwoleń przedsiębiorca może się ubiegać nie wcześniej niż po upływie 6 
miesięcy od dnia wydania decyzji o ich wygaśnięciu.

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne – rachunek 
bankowy w ING Bank Śląski S.A. Oddział Poznań nr rachunku:

 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.
Bliższych informacji na powyższy temat udziela Daria Kwiatkowska (Wydział Spraw Obywatelskich), tel. 61 89 59 204, daria.

kwiatkowska@tarnowo-podgorne.pl 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późniejszymi zmianami) ~ wso
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 27 sierpnia

To już XV sesja Rady Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. 
W jej programie na podję-

cie decyzji oczekiwało 20 projek-
tów uchwał oraz do zaopiniowania 
przez radnych „Program profilak-
tyki zdrowia prokreacyjnego – dia-
gnostyka i leczenie niepłodności 
dla mieszkańców Gminy Tarnowo 
Podgórne na lata 2020-2022”.

Podejmowanie uchwał roz-
poczęliśmy od analizy zmian 
w budżecie Gminy na 2019 r. oraz 
w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej. 

Zmiany te dotyczyły tylko prze-
sunięć zaplanowanych środków na 
realizację programu „Leczenia nie-
płodności metoda pozaustrojową 
in vitro”. Zostały one wprowadzo-
ne do Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej z rozbiciem na poszcze-
gólne lata 2019-2021. Zmianami 
tymi zajmowała się Komisja Bu-
dżetu i Rozwoju, która opiniowała 
projekt. Pragnę przypomnieć czy-
telnikom, że projekty uchwał tra-
fiają na posiedzenia komisji i tam 
są szczegółowo analizowane. Na 
sesji trudno zadawać pytania, na 
które udzielono wyjaśnień na ko-
misji, dlatego szybsze jest proce-
dowanie uchwał. Projekty uchwał 
podejmowanych w dalszej kolej-
ności obejmowały zakres zagospo-
darowania przestrzennego i doty-
czyły: 

- przystąpienia do opracowania 
zmiany miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego 
dla terenów przy ul. Wąskiej dział-
ka nr 336/2 i część dz. nr 336/3 i ul. 
23 Października, dz. nr 1378/13 
położonych w Tarnowie,

- przystąpienie do opracowania 
zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego te-
renów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w Lusowie osiedle 
Przylesie.

Kolejne projekty uchwał do-
tyczyły spraw z zakresu gospo-
darki nieruchomościami. Prze-

dłużenie dzierżaw w Tarnowie 
Podgórnym, Kokoszczynie, Chy-
bach, Przeźmierowie i Baranowie. 
Rada wyraziła też zgodę na za-
warcie kolejnej umowy dzierżaw-
nej z dotychczasowym dzierżaw-
cą pomieszczenia gospodarczego 
w Sadach przy ul. Kobylnickiej 
10 i lokalu użytkowego przy ul. 23 
Października w Tarnowie Podgór-
nym. Zezwolono na kupno działki 
nr 64/4 w Lusowie, która stano-
wi drogę wewnętrzną. W związ-
ku z dalszym podziałem gruntów 
i wydzieleniu działek budowla-
nych, zaistniała konieczność prze-
dłużenia drogi dojazdowej i nada-
nia nazwy stanowiącą kontynuację 
ul Tęczowej w Górze. W Siero-
sławiu zaistniała podobna sytu-
acja przedłużenia drogi dojazdo-
wej i nadania jej nazwy stanowi 
ona kontynuacje ul. Antracytowej. 
Zwrócono się do Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji o zasięgnię-
cia informacji o kandydatach na 
ławników. 

Na dłużej Rada zatrzymała się 
przy omawianiu zasad i trybie 
przeprowadzania na terenie Gmi-
ny Tarnowo Podgórne konsulta-
cji społecznych określonych jako 
Budżet Inicjatyw Społecznych, 
którego podstawowym celem jest 
wspieranie aktywności obywatel-
skiej. Środki finansowe zostaną 
przeznaczone na najwyżej ocenio-
ne przez mieszkańców projekty, 
wyłonione w drodze głosowania, 
realizujące zadania gminy, wyłą-
czając projekty inwestycyjne.

Dokonano zmiany uchwały 
z dnia 29 września 2009 r. w spra-
wie ustalenia regulaminu okre-
ślającego wysokość oraz szcze-
gółowe warunki przyznawania 
nauczycielom przedszkoli, szkół 
podstawowych i liceum pro-
wadzonych przez Gminę niektó-
rych składników wynagrodzenia. 
Rada podjęła uchwałę w sprawie 
przyjęcia zadania własnego Gmi-
ny Rokietnica w zakresie ochro-

ny zdrowia i wsparcia rodzin osób 
niepełnosprawnych w części do-
tyczącej korzystania z budynku 
stanowiącego własność Gminy 
Tarnowo Podgórne, w celu prowa-
dzenia zajęć przez Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych i ich Ro-
dzin ROKTAR. Gmina Tarnowo 
Podgórne realizuje zadanie w za-
kresie ochrony zdrowia i wsparcia 
rodzin niepełnosprawnych miedzy 
innymi przez oddanie do użytku 
budynku Warsztatów Terapii Za-
jęciowej. ROKTAR zrzesza osoby 
niepełnosprawne z Gminy Tarno-
wo Podgórne i Rokietnicy. Gmi-
na Rokietnica podejmie uchwałę 
w celu częściowego przekazania 
na zasadzie porozumienia mię-
dzygminnego tego zadania naszej 
Gminie. W ramach porozumie-
nia Gmina Rokietnica ponosić bę-
dzie koszty korzystania z budynku 
przez swoich mieszkańców.

Przyjęto zmiany regulaminu do-
starczania wody i odprowadzania 
ścieków obowiązujących na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne, spra-
wę przedstawił i odpowiadał na 
pytania radnych prezes TP-KOM 
Waldemar Nowak. I Zastępca 
Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat 
przedstawiła „Program profilakty-
ki zdrowia prokreacyjnego – dia-
gnostyka i leczenie niepłodności 
dla mieszkańców Gminy Tarnowo 
Podgórne na lata 2020-2022”. Pro-
gram uzyskał pozytywną opinię 
większości radnych. Teraz musi 
uzyskać pozytywną ocenę Agencji 
Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji, aby móc go urucho-
mić dla tych par, które mogą wy-
brać inną drogę niż in vitro.

Tematów do dyskusji nie zabra-
kło też w wolnych głosach i wnio-
skach. Dotyczyły one problemów 
które nurtują mieszkańców. Ko-
lejna sesja Rady Gminy odbędzie 
się 24 września – serdecznie zapra-
szam!

~Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy
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~ stowarzyszenia

Takie oto hasło promujące 450-le-
cie podpisania unii polsko-li-
tewskiej na Lubelszczyźnie było 

dane podziwiać 46 uczestnikom wyjaz-
du w dniach od 4 do 8 września. Wypra-
wę krajoznawczo-integrującą na tereny 
wschodniej Polski zorganizował Sołtys 
Piotr Owczarz z Radą Sołecką.

W drodze do Lublina mieszkańcy 
zwiedzili Pałac Książąt Czartoryskich w 
Puławach, zwany „polskimi Atenami”. 
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, baro-
kową Bazylikę św. Anny w Lubartowie, 
ale przede wszystkim stolicę ziemi lubel-
skiej, było dane podziwiać podróżnikom 
dnia drugiego. Prócz dominujących w 
mieście zabytków o charakterze sakral-
nym i historycznym, takich jak zamek 
ze wzgórzem, brama krakowska, rynek z 
kamieniczkami, można było skosztować 
specjałów w ramach Europejskiego Fe-
stiwalu Smaku.

Kolejny dzień to wyjazd do uzdrowi-
ska Nałęczów, a w nim obowiązkowo 
spacer po czarującym 25-hektarowym 
parku zdrojowym, później wizyta w pi-
jalni wód mineralnych oraz wejście do 
Muzeum Stefana Żeromskiego. W dro-
dze do kolejnego skrupulatnie przygo-
towanego punktu programu był czas na 
modlitwę w mniej znanym lecz słynącym 
z łask i cudów, Sanktuarium Matki Bo-
żej Kębelskiej w Wąwolnicy. Kazimierz 

Dolny, czyli perła polskiego renesan-
su i jedno z piękniejszych miast w Pol-
sce, malowniczo położone na nadwiślań-
skiej skarpie było zasłużenie podziwiane, 
przede wszystkim podczas godzinnego 
rejsu statkiem. 

Czwarty dzień wycieczki należał do 
Hetmana Jana Zamoyskiego, który zbu-
dował gród na miarę swoich ogromnych 
ambicji i majątku. Dzisiaj jego miasto fi-
guruje na Liście Światowego Dziedzic-
twa UNESCO obok Rzymu, Wenecji i 
Neapolu. Zamość, o którym mowa, przy-
pomina leżącego człowieka: głowa to 
pałac, kręgosłupem jest ulica Grodzka, 
biegnąca przez całe miasto, płucami są 
Akademia Zamojska i kolegiata, w roli 
serca występuje ratusz, a bastiony można 

uznać za ręce i nogi. Pochodzący ze śred-
niej szlachty Zamoyski stworzył tym sa-
mym wielkie dzieło sztuki urbanistycznej 
z pomocą włoskiego architekta Bernardo 
Morando. Drugą część dnia grupa spędzi-
ła w Zwierzyńcu, podziwiając kaplicz-
kę na wodzie, a finalnie degustując piwo 
z lokalnego browaru Zwierzyniec. Trau-
matycznym przeżyciem ostatniego dnia 
pobytu było zwiedzanie byłego Niemiec-
kiego Nazistowskiego Obozu Koncentra-
cyjnego i Zagłady na Majdanku z Mauzo-
leum zawierającym ogrom prochów ofiar 
z przejmującym napisem „LOS NASZ 
DLA WAS PRZESTROGĄ”.

~Barbara Przyjemska,  
Sołectwo Tarnowo Podgórne

fot. Nikola Wypuszcz

Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej

Ruch Społeczno-Samorządowy Bezpartyjni – Wielko-
polska tworzą samorządowcy, przedsiębiorcy oraz 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, którym 

bliska jest idea samorządności.
Jako organizacja reprezentująca lokalne środowiska Wiel-

kopolski uczestniczyliśmy w wyborach samorządowych w 
2018 r. w ramach ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego 
Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy. Nasi przedstawiciele 
zyskali wówczas uznanie wśród wyborców, m.in. w sejmiku 
wielkopolskim – 6,5%, powiecie poznańskim – 19,3 %, a kan-
dydaci na wójtów /burmistrzów zdobyli mandaty z wysokim, 
a nierzadko bardzo wysokim poparciem. 

Dziś mamy poczucie obowiązku wypełnienia pod-
jętych przed rokiem deklaracji – chcemy skutecznie 
i z pełnym zaangażowaniem realizować nasze zobowiązania 
wyborcze wobec mieszkańców. Zdecydowaliśmy zatem o re-

zygnacji z udziału Ruchu Bezpartyjni-Wielkopolska w tego-
rocznych wyborach parlamentarnych. Nie będziemy – jako 
stowarzyszenie – wystawiać własnych kandydatów. 

Jednakże chcemy z całą mocą podkreślić, że z uwagą bę-
dziemy śledzić kampanię wyborczą, zadając publicznie pyta-
nia dotyczące spraw lokalnych. Jednocześnie popieramy tych 
samorządowców, którzy zdecydowali się na start w wyborach 
w ramach już zgłoszonych komitetów. Mamy nadzieję, że ich 
obecność wzmocni rangę zagadnień związanych z samorząd-
nością w ogólnopolskiej dyskusji przedwyborczej.  

Zachęcamy także wszystkich, by w dniu wyborów, 13 paź-
dziernika, oddać głosy na tych kandydatów, którzy rozumieją i 
szanują rolę nowoczesnych samorządów w Polsce.
       

w imieniu RSS Bezpartyjni-Wielkopolska
 ~ Tadeusz Czajka – prezes 

Bezpartyjni – Wielkopolska 
nie wystawią swoich kandydatów  

w wyborach parlamentarnych
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~ stowarzyszenia

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego druha prezesa Jacka Smolińskiego. Jego 
śmierć zasmuciła nas wszystkich i choć czeka każdego z nas to zawsze jednak przychodzi nieocze-
kiwanie, zbyt szybko. Nie łatwa to sprawa pożegnać po raz ostatni na tej ziemi człowieka, a jeszcze 

trudniejsza, gdy osoba ta była bliska, przede wszystkim nam – członkom Koła Śpiewu im. F. Nowowiej-
skiego. Druh Jacek miał w sobie ogromną pasję. Tą pasją była muzyka i śpiew, a także wiele tysięcy go-
dzin pracy w zespole, wiele tysięcy wspólnie przebytych kilometrów i setki występów. Swoją przygodę ze 
śpiewem rozpoczął w 1961 r., wstępując do chóru im. F. Nowowiejskiego jako młody chłopak, idąc w śla-
dy swojego ojca Feliksa, starszego brata Mieczysława i siostry Jadwigi. W 1997 r. został prezesem Koła 
Śpiewu. Funkcję tę przejął po zmarłym bracie i piastował ją do 2014 r. Czas Jego zarządzania Kołem Śpie-
wu, to okres rozkwitu chóru, liczne koncerty w Polsce i zagranicą: na Litwie, Węgrzech i w Niemczech. 

Z wielkim zaangażowaniem uczestniczył w życiu chóralnym. Był niezastąpionym organizatorem szero-
ko pojętego życia śpiewaczego – spotkania, wycieczki, warsztaty muzyczne, imprezy śpiewacze. Za swo-
je zasługi został odznaczony najwyższą Złotą Odznaką z Wieńcem Laurowym oraz Złotą Nutą, a decyzją 
członków Koła Śpiewu wybrany Honorowym Prezesem Chóru po wsze czasy, dopóki nasza pamięć bę-
dzie żywa. Jego działalność społeczną docenił również Samorząd Gminy, wpisując Go do elitarnego grona 
„Aktywnych Lokalnie”.

Śpiewał z nami niemal do samego końca. Jego postawa i aktywność była wzorem dla innych. Chór – to 
było jego drugie życie, a chórzyści – druga rodzina. Był człowiekiem życzliwym, wrażliwym na problemy 
innych, zawsze służący im pomocą. Zapamiętamy Go jako człowieka pracowitego, pogodnego, uśmiech-
niętego i dowcipnego. Będziemy zawsze o Tobie pamiętać, a teraz kiedy Twoja ziemska wędrówka dobie-
gła kresu, mówimy: żegnaj Przyjacielu, żegnaj Wspaniały Człowieku!

Najbliższej Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia

~ członkowie Koła Śpiewu im, F. Nowowiejskiego

Chóralne wieści

„Żyłeś wśród nas, dziś Cię już nie ma,
pamięć po Tobie pozostanie na zawsze...”
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1 sierpnia 2019 r. Park Wojkiewi-
cza, dokładnie o godz. 17.00 w 75. 
rocznicę wybuchu Powstania War-

szawskiego salwa armatnia uczciła 
poległych powstańców. Władze sa-
morządowe, harcerze, bracia kurkowi 
i mieszkańcy odśpiewali hymn, odmó-
wili modlitwę w intencji powstańców 
oraz złożyli kwiaty pod obeliskiem. 
Nasz obowiązek to pamiętać! 

4 sierpnia na zaproszenie Towarzystwa 
Bambrów Poznańskich uczestniczyliśmy 
w 300. rocznicy przybycia Bambrów do 
Poznania. Mogliśmy zobaczyć insceni-
zację, która przypomniała, jak osadnicy 
z Bambergu przed laty zasiedlili podpo-
znańskie wsie, by ratować wyniszczoną 
przez wojnę i zarazy gospodarkę. 

1 września o godz. 4.45 w Tarnowie 
Podgórnym odbył się uroczysty apel 
w 80. rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej. Harcerze, przedstawiciele władz 
samorządowych oraz Bractwo Kurko-
we uczciło ofiary wojny. Po odśpiewa-
niu hymnu zostały złożone wiązanki 
kwiatów i zapalone znicze. .Pamiętamy 
– w ten skromny sposób możemy oddać 
wszystkim poległym hołd,

1 września odbyło się strzelanie o tytuł 
Króla Żniwnego Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym. 
Godność Króla Żniwnego wystrze-
lał brat Janusz Szelągiewicz, a jego 
rycerzami zostali brat Bartosz Mróz 
i Krzysztof Cieślik. Puchar Wójta zdo-

był Marek Czajka, II miejsce Waldemar 
Kubiak, III miejsce Radosław Królicki. 
Tarcza Pistoletowa I miejsce Krzysztof 
Cieślik, II miejsce Andrzej Pawlicki, 
III miejsce Bartosz Mróz. Tarcza Chy-
bił Trafił I miejsce Andrzej Pawlicki, II 
miejsce Wiesław Cichy, III miejsce Sta-
nisław Leitgeber. Kura zestrzelił Sta-
nisław Leitgeber, przy pomocy Radka 
Królickiego i Wiesia Cichego.

Projekt współfinansowany przez Gmi-
nę Tarnowo Podgórne

Informujemy, że strzelnica jest otwar-
ta w każdy wtorek i czwartek w godz. 
16.00-20.00. Zapraszamy! 

Z brackim pozdrowieniem 

~ Sekretarz Magdalena Mazantowicz

~ stowarzyszenia

Wiadomości brackie



22    | sąsiadka~czytaj | wrzesień 2019

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” – takim ha-
słem można określić dzień rozpoczęcia półkolo-
nii dla seniorów Gminy, organizowanych przez 

UTW i współfinansowanych przez Gminę Tarnowo Podgórne. 
Mieszkamy w Tarnowie Podgórnym i okolicznych miejscowo-
ściach, pochodzimy również z Poznania, ale nie znamy wielu 
miejsc i faktów, więc na początek pokazano nam cmentarz po-
niemiecki oraz kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w stolicy Gminy. Na cmentarzu tym w latach 1901-1959 po-
chowano 410 mieszkańców Tarnowa Podgórnego narodowo-
ści niemieckiej. Piętnastowieczny kościół w latach 1901-1954 
służył niemieckim ewangelikom.

Drugiego dnia wyruszyliśmy do Poznania, gdzie zwiedzili-
śmy niewielkie, lecz bardzo ciekawe Muzeum Henryka Sien-
kiewicza oraz Makietę Starego Poznania, obrazującą dzieje 
miasta od X w. do uzyskania niepodległości w 1918 r.

W środę wyjechaliśmy do Kórnika i Zaniemyśla, obejrzeli-
śmy wnętrze pałacu i przeszliśmy na uroczą wyspę Edwarda 
z pięknym „szwajcarskim” domkiem i starym parkiem.

Czwartek to dzień wyjazdu do Mosiny i świetna zabawa 
w trakcie jazdy drezynami wśród Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego, zakończona śpiewająco biesiadą przy ognisku.

Ostatni dzień półkolonii spędziliśmy w jankowickim pałacu, 
gdzie był spacer po parku, po pomieszczeniach pałacu, zwie-
dzanie wystawy malarstwa Kossaków, wspólne śpiewy i pod-
sumowanie półkolonii.

Było edukacyjnie i wesoło. 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

~ Jola

~ stowarzyszenia

Lato, lato dam ci różę.
Lato, lato zostań dłużej.
Zamiast się po krajach włóczyć stu,
Lato, lato zostań tu.

Wszyscy tego chcemy, praw-
da? Lato – dwie sylaby, czte-
ry litery, a ile treści? Lato; to 

piękna przyroda, słoneczne, długie dni 
i ciepłe noce. To urlopy i wyczekiwa-
ne przez uczniów wakacje. To górskie 
wspinaczki, ciepła woda w Bałtyku, 
piaszczyste plaże, czarujące wschody 
i zachody słońca. To turystyczne, krajo-
we i zagraniczne wypady. Nawiązywa-
nie nowych znajomości i relacji, pozna-
wanie innych kultur i religii. To, mówiąc 
banalnie, czas mniej lub bardziej aktyw-
nego wypoczynku i ładowania akumula-
torów na kolejny, pracowity rok.

Chociaż lato w pełni, Zarząd UTW 
pracuje pełną parą. W lipcu i sierpniu 
zorganizowaliśmy tygodniowe półkolo-
nie dla seniorów. Z tej propozycji sko-

rzystało 60 osób, zarówno z UTW, jak 
i klubów seniora z różnych miejsco-
wości. Wszystko wskazuje na to, że 
z powodu dużego zainteresowania trze-
ba będzie zwiększyć liczebność grup. 
W poprzednim numerze zamieściliśmy 
sprawozdanie z półkolonii lipcowej, 
relacja z turnusu sierpniowego poniżej.

Wznowiliśmy wtorkowe dyżury. Od-
bywają się, jak dotychczas w naszym 
biurze w Pałacu w Jankowicach, w go-
dzinach 10.00 – 12.00 Czekamy!

Najważniejsza informacja doty-
czy inauguracji roku akademickiego 
2019/2020. Zapraszamy na nią w śro-
dę, 2 października, do Centrum Kul-
tury Przeźmierowo przy ul. Ogrodo-
wej. Początek o godzinie 17.00. 

Wykład inauguracyjny „Prawa czło-
wieka we współczesnym świecie” wy-
głosi dr hab. Adam Szymaniak. Pro-
gram zapowiada się interesująco. 
Liczymy na liczny udział naszych słu-
chaczy i gości.

W czwartek, 10 października, zapla-
nowaliśmy wyjazd na grzyby. Nie mo-
żemy zapewnić obfitych zbiorów, mo-
żemy zagwarantować zdrowe, leśne 
powietrze i dobrą zabawę przy ogni-
sku z kiełbaskami. A grzyby? Niekie-
dy kupowaliśmy od grzybiarzy świeże, 
a czasem suszone. Informacje na temat 
grzybobrania i zapisy w biurze i u Basi 
Dworczyk, tel. 504 096 488. 

W związku z nowym rokiem akade-
mickim, prosimy o deklaracje uczestnic-
twa w sekcjach, zgodnie z zainteresowa-
niem, dokonywanie opłaty semestralnej 
(100 zł na rok) i należnych opłat za zaję-
cia. Wszystkie należności przekazujemy 
na rachunek bankowy UTW.

Spotykamy się na inauguracji, a po-
tem na wykładach i zajęciach. Do zoba-
czenia. Projekt współfinansowany przez 
Gminę Tarnowo Podgórne

~ Maria Zgoła 

„A mnie jest szkoda lata…”

Relacja z II turnusu półkolonii
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15 sierpnia w Święto Wniebowzięcia NMP, zwane 
Matki Boskiej Zielnej, odbyły się dożynki parafial-
ne w Tarnowie Podgórnym. 

Zebraliśmy się na mszy św. o 12.00 po to, by dziękować 
Bogu za zebrane tegoroczne plony. Msza została odprawiona 
za zmarłych członków Kółka Rolniczego w Tarnowie Podgór-
nym. Podniosły charakter uroczystości podkreśliła obecność 
pocztów sztandarowych, władz Gminy, Prezesa i Zarządu Wo-
jewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych oraz 
przedstawicieli organizacji z terenu naszej Gminy. 

Po mszy św. przeszliśmy pod obelisk, znajdujący się przy 
tzw. małym kościele, by tam uczcić 112. rocznicę powstania 
tarnowskiego Kółka Rolniczego. Przy okazji przypadające-
go w tym dniu Święta Wojska Polskiego przypomnieliśmy 
o wkładzie członków Kółka w odzyskanie wolności naszej oj-
czyzny. Brali oni udział w walkach niepodległościowych oraz 
przyczynili się do rozwoju gospodarczego naszego regionu. 

–  Dzisiaj mamy inne czasy, inne jest też znaczenie naszej 
organizacji – podkreślał Stanisław Leitgeber, prezes tarnow-
skiego Kółka. – Dzisiaj rolnicy dbają o zdrową żywność, któ-
rą produkują, o podtrzymywanie lokalnych bogactw i kultury 
ziem. Warto kontynuować ich dokonania, poznawać i kultywo-
wać tradycje ludowe oraz tworzyć historię opartą na warto-
ściach naszych dziadków. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości. 
~ Stanisław Leitgeber

Prezes Zarządu Kółka Rolniczego w Tarnowie Podgórnym 

~ stowarzyszenia

Obchody rocznicy tarnowskiego Kółka Rolniczego

W minionym czasie Koło PZW 132 Tarnowo Podgór-
ne miało przyjemność zorganizować dwie impre-
zy wędkarskie na terenie naszej Gminy oraz sko-

rzystać z zaproszenia z zaprzyjaźnionego Bardo i tym samym 
móc uczestniczyć w zawodach reprezentując Koło oraz Gminę 
poza obszarem Wielkopolski.

Zaproszenie dotyczyło 17 sierpnia – w tym dniu odbyły się 
zawody rodzinne pomiędzy Kołem Bardo a Kołem PZW 132 
Tarnowo Podgórne, którego reprezentacyjne drużyny zajęły 
II,III oraz XIII miejsce. Zostaliśmy ciepło przyjęci – pogoda 
i humory dopisywały.

W ostatnią niedzielę sierpnia, tj. 25 sierpnia zostały roze-
grane zawody na terenie Jeziora Lusowskiego o puchar Prze-
wodniczącej Rady Gminy oraz posła Waldy Dzikowskiego 
w dwóch kategoriach: Seniorzy oraz Old Boy 55+. Wyniki 
przedstawiały się następująco: 

- w kategorii SENIOR: 
I miejsce: Maciej Sobkowiak
II miejsce: Dawid Baum
III  miejsce: Rafał Brachaczyk, do którego również trafił pu-

char posła Waldy Dzikowskiego za złowienie najwięk-
szej ryby.

- w kategorii OLD BOY 55+:
I miejsce zajął Marek Sikorski, II Piotr Michalski, na III 

miejscu uplasował się Adam Zys.

Wieści wędkarskie Koło PZW132  wraz z sołectwem: Tarnowo Podgórne, Prze-
źmierowo, Chyby, Baranowo, Ceradz Kościelny w pierwszą 
niedzielę września miało przyjemność współorganizować za-
wody z okazji zakończenia lata. Rywalizacja odbywała się 
w trzech kategoriach: dzieci do lat 12, młodzież do lat 16 oraz 
w kategorii Senior. Oprócz medali czy pucharów, dla najmłod-
szych nie zabrakło także upominków, a na wszystkich zawod-
ników, po udanej rywalizacji czekał poczęstunek.

Prym w klasyfikacji najmłodszych wiodły dziewczęta (!):
- kategoria: do lat 12
I Maja Kaiser
II Marcel Braniewicz
III Jakub Grządzielewski
- kategoria: do kat 16
I   Kinga Bączyk, do której również powędrował puchar 

w rywalizacji o największą rybę
II Tycjan Matuszewski
III Paweł Nojgebauer
W kategorii SENIOR I miejsce zajął Piotr Michalski, II Ire-

neusz Matuszewski, natomiast III miejsce przypadło Dawi-
dowi Baum, który również otrzymał puchar za złowienie naj-
większej ryby.

29 września zapraszamy na otwarte zawody spinningowe 
z łodzi na Jeziorze Lusowskim, które rozgrywane będą o pu-
char Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego.

Projekt współfinansowany jest przez Gminę Tarnowo Pod-
górne. Z wędkarskimi pozdrowieniami

~ Tomasz Braniewicz
Prezes Koła PZW132 Tarnowo Podgórne
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~ stowarzyszenia

7 września w świetlicy wiejskiej w Swadzimiu odbyła się 
druga część szkolenia dla wolontariuszy w zakresie opie-
ki nad osobami starszymi. Była to część warsztatowa.

Mieliśmy okazję zapoznać się problemami z komunikacją 
u osób starszych, związaną z procesem starzenia się i wynika-
jącymi z niego problemami.

Zajęcia i przeprowadzone ćwiczenia uzmysłowiły uczest-
nikom potrzeby kontrolowania i wypracowania określonych 
zachowań w kontaktach z osobami starszymi z różnymi dys-
funkcjami w różnych sytuacjach życiowych. Prowadząca 
warsztaty Teresa Wawro w ciekawy sposób, poprzez ćwicze-

nia w parach, zwracała naszą uwagę na konkretne problemy 
w komunikacji, a potem prezentowała sposoby właściwych 
reakcji.

Przykłady zachowań, gestów, głośności i tonu mowy, aser-
tywności i wielu innych pomogą wolontariuszom w kontak-
tach z podopiecznymi i w życiu codziennym.

Pamiętajmy, że budowanie relacji z innymi ludźmi to cięż-
ka praca!

Projekt był finansowany ze środków Gminy Tarnowo Pod-
górne.

~ Zarząd Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte”

W ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych BIS 2019 
projekt Integracja Wolontariuszy „Dajesz – Otrzy-
mujesz” (II edycja) otrzymał 283 głosy. Realizacja 

projektu nastąpiła w dniu 31 sierpnia. Był to turystyczny jed-
nodniowy wyjazd integracyjny do Łodzi dla 50 osób. 

Projekt był podziękowaniem dla tych, którzy bezintere-
sownie poświęcają swój czas na działania na rzecz lokalnej 
społeczności. Uczestnikami wycieczki byli wolontariusze 
z Przeźmierowa, działający głównie w Caritas przy parafii św. 
Antoniego Padewskiego, członkowie Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym, Towarzystwa Pamięci 
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, Stowarzysze-
nia Tarson oraz Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte”. Spotkanie 
było okazją do wymiany doświadczeń oraz zachęcania do po-
mocy innym. 

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom wycieczki do 
Łodzi za zdyscyplinowanie i miłą serdeczną atmosferę. Ufam, 
żę integracja wolontariuszy z rożnych środowisk naszej Gmi-
ny, zaowocuje dalszymi pomysłami. 

Projekt zrealizowany został z funduszy Budżetu Inicjatyw 
Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne.

~ Małgorzata Raciborska 

31 sierpnia 2019 z inicjatywy Małgorzaty Raciborskiej od-
był się wyjazd do Łodzi, w którym uczestniczyli przedstawi-
ciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgór-
nym. Zwiedzanie Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego, 
Księżego Młynu, Manufaktury, Pałacu Poznańskich, Cerkwi 
św. Aleksandra, zabudowań łódzkich fabryk Poznańskiego 
i Scheibera oraz spacer ulicą Piotrkowską przy barwnych opo-
wieściach przewodnika Krzysztofa przeniosły nas wyobraźnią 
w czasy XIX wiecznej Łodzi. A obcowanie z przepiękną archi-
tekturą klasycyzmu, neorenesansu i secesji dostarczyło nam 
niesamowitych doznań. Bardzo dziękujemy za możliwość 
uczestniczenia w tak wspaniale zorganizowanej wycieczce.

~ Małgorzata Mazantowicz
 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowie Podgórnym

Wielokrotnie odwiedzałam Łódź służbowo. Miasto w moim 
odczuciu było zaniedbane: podrapane budynki, umarłe fabry-
ki, wszechobecna szarość. Nigdy nie miałam okazji zatrzy-
mać się na dłużej. Dzięki inicjatywie Małgorzaty Racibor-
skiej przeżyłam wspaniałą historyczną podróż przez miasto. 
Wszystkie elementy składające się na udany wyjazdu „wypa-
liły”: miła atmosfer stworzona przez ks. Tomasza Szukalskie-
go i uczestników wycieczki, wspaniały przewodnik, ciekawe 
miejsca i dobry kierowca. Tradycyjny posiłek i dobra kawa 
dopełniły całości. Dziękuję Bożenie Meisner i Małgorzacie 
Raciborskiej za zorganizowanie wyjazdu. 

~ Violetta Ciesielska 
Towarzystwo Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego 

w Lusowie

Komunikacja z osobami starszymi

Łódź – ziemia obiecana dla wolontariuszy
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~ stowarzyszenia

Fundacja „Oczy Szeroko Otwarte” wraz z Wielkopol-
skim Centrum Ekonomii Społecznej prowadzonym 
przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka i Miasto Po-

znań, zapraszają na kolejną edycję „Przeźmierowskiego Wie-
trzenia Szaf”, tym razem wzbogaconego o tematykę ekonomii 
i przedsiębiorczości społecznej.

Jak już zapowiadaliśmy rozszerzamy nasze działania o wy-
mianę rzeczy między uczestnikami oraz udział dzieci i mło-
dzieży. Chcemy zapoznać uczestników z ekonomią społeczną 
oraz sprawić, by udział w wydarzeniu był formą relaksu i spo-
tkania towarzyskiego.

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami. Chcemy 
wykorzystać pomysł wychowawczy z poprzedniej edycji. 
Dzieci i młodzież szkolna będzie miała okazję podarować dru-
gie życie swoim nieużywanym już różnym akcesoriom typu: 
zabawki, książki, gry edukacyjne itp. Chcemy uczyć młode 
pokolenie, że można mieć satysfakcję z pierwszej inicjatywy 
społecznej i dobrze przy tym się bawić.

W programie: sprzedaż i wymiana ubrań, prezentacja do-
brych praktyk, stoiska informacyjne organizacji pozarządo-
wych i podmiotów ekonomii społecznej, konkursy z nagroda-

mi, warsztaty rękodzieła dla starszych i młodszych oraz pokaz 
fitness z użyciem pierścieni smovey. 

Szczegółowe informacje na Facebooku oraz stronie interne-
towej www.wces.eu

Spotykamy się w sobotę, 28 września, w sali OSIRu, 
ul. Kościelna 46, w godz. 10.00 – 14.00. 

Zapisy pod nr telefonu: Dorota 509 710 525 do 26 września.
Organizatorzy zapewniają: stół, kawałek podłogi, relaksują-

cą muzykę, napoje oraz dobry humor.
Miło nam będzie gościć Państwa na naszej imprezie.

Zarząd Fundacji oraz  
Wielkopolskie Centrum Ekonomii Społecznej

III Przeźmierowskie Wietrzenie Szaf
Dzień Przedsiębiorczości Społecznej w Przeźmierowie

Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, 
która poprzez działalność gospodarczą i działalność 
pożytku publicznego służy: integracji zawodowej 
i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, 
tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych 
użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) 
oraz rozwojowi lokalnemu.

6 września odbył się już 27. tradycyjny Dzień Doradcy 
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Po-
znaniu. Tym razem gościliśmy w Ośrodku Naukowo-

-Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
zwanym potocznie „Bursą w Zielonce”.  Położenie Ośrodka 
w samym centrum rozległego kompleksu leśnego „Puszcza 
Zielonka” dało uczestnikom możliwość aktywnego wypo-
czynku i zwiedzania Arboretum Leśnego i ścieżki dydaktycz-
nej zlokalizowanej wokół malowniczego jeziora „Zielonka”.

Tegoroczny Dzień Doradcy odbywał się pod hasłem „Baj-
kowy Świat”, gdzie organizatorzy z Powiatu Poznańskiego 
przebrali się za Smerfy – z Papą Smerfem i Dziadkiem Smer-
fem na czele. Po części organizacyjnej nastąpiła część integra-
cyjna z rozmaitymi konkursami, w której był również konkurs 
wiedzy ekologicznej, w którym udział wzięło 20 osób. Nagro-
dy w tym konkursie ufundowała Gmina Tarnowo Podgórne.

Na koniec nastąpiła zabawa w plenerze przy wspaniałej po-
godzie, która przeciągnęła się do godzin wieczornych.

~ Wiesław Biały

Dzień Doradcy Wielkopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego
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~ stowarzyszenia

Niezapomniane chwile, które na długo pozostaną w pa-
mięci! Dziękujemy za cudowną atmosferę oraz naukę. 
Udział w projektach Fundacji Nigdy nie jest za późno 

daje wiele radości i odkrywa talenty, o których istnieniu nie 
mieliśmy pojęcia! – tymi słowami 6 września w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo pan Roman, pani Grażynka i pani Ludwi-
ka podsumowali swój udział w arte-terapeutycznym projek-
cie „Namaluj swój świat’’. To był wyjątkowy projekt łączący 
pokolenia. Pełen, ciepła oraz międzypokoleniowych obrazów 
powstałych z miłości do drugiego człowieka i otaczającego 
nas świata. Każdy dzień warsztatowy poświęcony był innej 
emocji i sposobom jej artystycznego wyrażania. W rzeźbie i 
na płótnach pokazaliśmy wzajemne poszanowanie, troskę o 
siebie i naszą planetę, oswojone lęki oraz wdzięczność i mi-
łość. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy doskonałą malarkę, 
socjolożkę i założycielkę Pracowni Artystycznej Nowa 37 w 
Tarnowie Podgórnym Magdalenę Święcicką, która pomaga-
ła nam ubrać myśli w obraz! To ona, po krótkiej zapowiedzi 
Dawida Dopieralskiego wraz z Mają Stępień, oprowadzała po 
wystawie i opowiadała licznie przybyłym gościom wernisażu 
o idei projektu i pracach, jakie można było podziwiać w CK 
Przeźmierowo. Na ścianach wisiały akwarelowe impresje, pa-
stelowe rysunki, prace wykonane węglem i tuszem, akrylowe 
obrazy, a na scenie stały przepiękne anioły, które jak powie-
działa Ania Łącka: „mają niezwykłe znaczenie, bo stały się 
symbolem życzliwości, nauki, emocji, integracji oraz ciepła 
projektu Namaluj swój świat”. Po wzruszającym filmie doku-
mentującym naszą pracę nastąpił uroczysty moment wręcza-
nia pamiątkowych bloków rysunkowych opatrzonych tekstem 
„Kochaj! Twórz! Nie bój się marzyć!”. Nie obyło się bez łez 
wzruszenia, bowiem każdy, kto znalazł się na scenie, usłyszał 
coś miłego o sobie i o tym jak się rozwijał w trakcie warszta-
tów. Szczególne podziękowania trafiły w ręce naszych wspa-
niałych asystentek, wolontariuszek Ani Łąckiej i Idy Owcza-
rek, doskonałej Magdy Święcickiej oraz naszych Partnerów: 
Gminy Tarnowo Podgórne, Gminnego Ośrodka Kultury oraz 
firmy Apa Polska Renesans. To, co się działo na wernisażu w 
części artystycznej, nie sposób opisać w kilku słowach! Ge-
nialny występ 8-letniej harfistki Zarinki Zaradny, której to-

warzyszyła baletnica Marysia Miśkiewicz wywołał zachwyt 
i kolejne łzy wzruszenia. Jakub Rajman, 16-latek, któremu 
wróżymy wielką karierę, oczarował publiczność brawurowo 
śpiewając utwór „Hoy Tengo Ganas De Ti” z repertuaru Ale-
jandro Fernandeza i Christiny Aguilery. A gdy na scenę wkro-
czył charyzmatyczny pianista i kompozytor jazzowy Ares 
Chadzinikolau, emocje sięgnęły zenitu! To było coś pięknego! 
Ares zabrał nas w muzyczną podróż w głąb siebie, by w fina-
le zaprosić do wspólnej zabawy i tańca! Coś niesamowitego! 
Nie zabrakło doskonałych przekąsek przygotowanych przez 
„Kuchnię Rafała’’ i ciasta upieczonego przez nasze kochane 
seniorki. Wytworne stoły od Genowefy Koniecznej z firmy 
Perfekt Wypożyczalnia Mebli dodawały sali szyku. A specja-
liści od oświetlenia i nagłośnienia, Mariusz Lewoczko i Piotr 
Piechnik dbali o odpowiedni klimat i oprawę techniczną wy-
darzenia. Dziękujemy pani Ani i Iwonce z CK Przeźmierowo 
oraz naszym wolontariuszkom i wolontariuszom z SP Prze-
źmierowo za pomoc w przygotowaniu wystawy i wernisażu. 
To był piękny czas! Pełen wzruszeń, nieśpiesznych rozmów i 
cudownie spędzonych chwil. „Namaluj swój świat’’ – trzeba 
to będzie powtórzyć! 

 Projekt współfinansowany z Budżetu Gminy Tarnowo Pod-
górne. 

 ~ Maja Stępień Prezes i Anna Łącka,  
Wolontariuszka Fundacji Nigdy nie jest za późno 

Wernisaż wystawy „Namaluj swój świat!”
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~ porady

Samochód dla mnie stał się przeżytkiem. Pamiętając jak 
się jeździło dwadzieścia lat temu i widząc co się dzie-
je na drogach teraz, za kierownicę wsiadam już tylko 

w ostateczności. Do Poznania jeżdżę rowerem, a na dłuż-
szych trasach wrócił do łask pociąg. Udaje mi się nawet wró-
cić do domu z dworca per pedes. Dziesięć kilometrów to nie 
Bieg Rzeźnika, ale zawsze coś. Życie stało się piękne po po-
zbyciu się uzależnienia od pojazdu mechanicznego. Teraz 
albo mam trening albo komfortowo sobie podróżuję, wożony 
jak Pan.

Ta niechęć do samochodu sprawiła, że pierwszego wrze-
śnia postanowiłem postąpić wbrew logice i podzielić dzie-
sięciokilometrową drogę do Tytusa szkoły na dwa etapy. 
Bo nagle okazało się, że szkoła jest dalej niż myślałem. 
W pierwszym etapie mieliśmy pokonać połowę naszej trasy 
samochodem wioząc rower Tytusa i moje trampki. Osiągając 
półmetek zamierzałem zaparkować samochód, wyjąć rower, 
ubrać trampki i przejść do etapu drugiego, w którym Tytus 
jedzie na rowerze, a ja biegnę. Ten etap miał kończyć się na 
mecie, gdzie przed budynkiem szkoły czekała na pierwszo-
klasistów pani. Tu w moim planie miał zacząć się trzeci etap, 
jednak dla każdego z nas oznaczający coś innego. Tytus miał 
w szkole uczyć się jak tu żyć, a ja biegiem do samochodu 
i do domu.

Jeszcze wieczorem byłem przekonany o tym, że rozwiąza-
nie, które znalazłem nie ma wad.

Kiedy jednak wstałem rano i przygotowywałem się do 
wyjścia pojawiły się wątpliwości co do tego genialnego pla-
nu. Po głowie zaczęły przelatywać myśli:

…przecież nie lubię biegać.
…przecież nie mam trampek.
Może znajdzie się jakieś rozwiązanie, które mnie uratuje 

przed tym karkołomnym pomysłem?
Może spełni się marzenie Tytusa i zaczniemy latać?
Przecież zanim ten plan w moim pojęciu stał się genialny, 

przechodził ewolucję. Początkowo wymyśliłem, że będzie-
my jeździć rowerami, ale olśniło mnie, że nie mogę chłopaka 
zmuszać do pokonywania dwudziestu kilometrów dziennie 
na rowerze, bo nie ma siedemdziesięciu lat, ale dopiero sie-
dem. Następna wersja planu to był wózek podczepiony do 
mojego roweru, w którym Tytus komfortowo podróżuje so-
bie do szkoły. Jednak podobno nie ma takich komfortowych 
wózków, a poza tym to mógłby być obciach dla Tytusa przed 
kolegami.

I wtedy dopiero pojawiła się koncepcja połączenia zniena-
widzonego samochodu z rowerem i biegiem.

Jednak coś czym byłem zachwycony wczoraj stało się dzi-
siaj koszmarem. Myślałem sobie, że może jednak trzeba słu-
chać mamy, która zawsze mówiła mi, żebym żył jak czło-
wiek, ubierał się jak człowiek i zachowywał się jak człowiek.

Może jednak powinienem – jak człowiek – zapakować Ty-
tusa do samochodu i – jak człowiek – zawieźć go do szko-
ły? A ja wymyśliłem sposób, który nas ośmieszy. Chłopaki 
w szkole wyśmieją Tytusa, a całą rodzinę wezmą na języki. 
Przecież to nie jest zlot wioskowych głupków, tylko szkoła.

Ale kogut zapiał już trzy razy, nastał ranek i nie było wyj-
ścia. Tytus wstał.

I co mu powiem? Że spękałem? Że pada deszcz? Przecież 
świeci słońce.

No to dalej, do szkoły.
W połowie trasy zaparkowałem samochód i w dalszą drogę 

wyruszyliśmy o własnych siłach.
Po kilku krokach już wiedziałem, że to nie o Tytusa muszę 

się martwić, ale o siebie. On pędził jak szalony do przodu, 
a ja toczyłem się za nim, ryjąc spoconym nosem po chod-
niku. W duchu przeklinałem swój pomysł i już nie myśla-
łem o wstydzie, ale tylko o tym, żeby to się już skończyło. 
Po drodze trzykrotnie wyprzedzał nas kolega Tytusa, jadący 
sobie komfortowo samochodem. Początkowo nie miało dla 
mnie znaczenia, że za każdym razem był to ten sam kolega, 
ale pod szkołą, do której dotarliśmy pierwsi, Tytus z faso-
nem, a ja z jęzorem do kolan, znaczenia już nabrało. To do-
dało mi sił w drodze powrotnej.

Z Tytusem się nie pożegnałem, bo o mnie zapomniał, więc 
przeryłem swoim nosem jeszcze raz drogę do auta i wróci-
łem do domu.

Wskoczyłem do wanny i – o dziwo – wszystkie wątpli-
wości zniknęły. I znowu byłem zachwycony swoim pomy-
słem. I znowu życie stało się piękne. Moja wanna okazała się 
wspaniałym azylem.

Jutro też sobie pobiegnę. I tylko nie wiem, czy czeka mnie 
taka sama huśtawka nastrojów. Okaże się, kiedy kogut zapie-
je trzy razy.

Po południu wspominaliśmy sobie naszą wyprawę do szko-
ły, gdy nagle usłyszeliśmy głuchy dźwięk uderzenia. Wystra-
szyłem się, ale uspokoiła mnie Lila: Spokojnie tato. To tylko 
gołąb uderzył w naszą szybę.

A jeszcze niedawno to ja musiałem jej wszystko tłuma-
czyć.

Podeszliśmy do dużego okna tarasu. Chyba miała rację, bo 
mimo że nie znaleźliśmy żadnego ptaka to na szybie pozostał 
ślad przypominający orła, którego wygniatamy leżąc w głę-
bokim śniegu.

–  A co zrobilibyśmy, gdyby ptak był? – zapytałem.
– Spokojnie tato, moglibyśmy go oddać do azylu dla pta-

ków.
– Azylu dla ptaków?
I proszę jak szybko uczeń przerósł mistrza.
PTASI AZYL W POZNANIU: 
ul. SZYDŁOWSKA 43, tel. 61 84 666 84
To tam znajdą opiekę ptaki, które zaryją dziobem w naszą 

szybę.

PS. Kiedy się obudziłem następnego dnia pomyślałem so-
bie, że jednak będę jeździł jak człowiek. Ale kiedy się oka-
zało, że Tytus już wstał, a ja mam spakowane trampki, z tych 
podszeptów diabła nic nie wyszło. Znowu ryłem nosem 
chodniki.

~ Paszczak (paszkosum@wp.pl)

AZYL
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Chyba każdy człowiek lubi zakupy, a nawet jeśli nie chodzenie po sklepach 
to chociaż sprawienie sobie czegoś nowego. Nowego, ale niekoniecznie po-
trzebnego. Czym kierujesz się na zakupach? Jakością, dopasowaniem, może 

ceną? Bez względu na to już teraz możesz zmienić priorytety! Już mówię jak się za 
to zabrać.

Nowy dzień, nowe zadania, nowy zestaw ubrań i ty stojąca/cy przed szafą nie do 
końca wiedząc co założyć. No, ale jak? Ubrań niby dużo, na każdą pogodę, a ja nie 
idę na galę rozdania oskarów. Sama miałam, mam taki problem, ale mieć dalej nie 
zamierzam. Co prawda nie posiadam wielu „szmatek”, aczkolwiek ciężko mi coś 
z nimi zrobić. Dobrym krokiem na początek jest pomyślenie nad własnym stylem. 
Co lubisz nosić, w czym dobrze wyglądasz, czujesz się? Możesz uporządkować ist-
niejący lub zapoczątkować zupełnie nowy! 

Zgodnie z tym możemy iść dalej, porządek w szafie. Jeśli masz taką możliwość, 
wyciągnij wszystko i przejrzyj. Zrób selekcję zgodnie z pierwszym punktem. Rze-
czy, które zdecydujesz się zostawić, najlepiej podziel na te częściej lub rzadziej ubie-
rane, sezonowe itd. 

W porządku, czystka zrobiona. Co z pozostałymi ciuszkami? Możesz je wydać, 
sprzedać lub skorzystać z Podzielni. To w mojej opinii świetne miejsce, gdzie mia-
łam okazję być na początku sierpnia. Cała inicjatywa polega na pozostawianiu w Po-
dzielni swoich rzeczy w dobrym stanie, które są nam nie potrzebne. Możemy rów-
nież stamtąd wziąć potrzebne nam przedmioty. O to chodzi! Dzielisz się tym czego 
nie potrzebujesz i możesz wziąć to co jest Ci przydatne! Podzielnia funkcjonuje na 
Łazarzu oraz w kilku stacjonarnych stoiskach na terenie Poznania. 

Poza tym ubrania można znaleźć w second handach czy organizować wymiany ze 
znajomymi. To dobre pomysły na odświeżenie szafy. Jeśli koniecznie chcemy zain-
westować w coś nowego, dobrze zastanowić się nad lokalnymi projektantami. Ich 
produkty będą droższe, ale z pewnością posłużą nam lata. 

Warto mieć przed oczyma ideę slow fashion. W skrócie „mniej znaczy więcej”. 
Lepiej mieć mniej ubrań, które pasują do siebie i długo zachowają się dobrze. Poza 
tym, nie wiem jak ty, ale ja zdecydowałam się na zaprzestanie zakupów w „sieciów-
kach”, również ze względu na standardy pracy ludzi tworzących produkty. Pracują 

EkoLogiczna zmiana szafy

w złych warunkach za marne pieniądze. 
Ja tego nie popieram. A ty? Spróbuj upo-
rządkować swoją szafę i wybory! Mniej 
znaczy więcej!

~ Zosia

Zapraszamy dorosłych i dzieci na BEZPŁATNE zajęcia 
w Rumianku!

Dla dzieci uruchamiamy właśnie warsztaty z robotyki 
w dwóch grupach wiekowych: 4-6 lat i 7-10 lat. Dla rodziców 
mamy warsztaty i konsultacje prowadzone przez specjalistów 
– zajęcia wspierające i rozwojowe.

Wszystkie Panie z terenu naszej Gminy zapraszamy na za-
jęcia „Jak zarządzać czasem w swoim codziennym życiu?”. 
Mamy jeszcze ostatnie miejsca w nowej grupie.

Będziemy też kontynuować naszą Rumiankową tradycję – 
warsztatów ziołowych oraz z zakresu kosmetologii i medycy-
ny naturalnej

Zapisy na warsztaty przyjmujemy drogą mailową: biuro@
wyobraznia.org.pl lub telefoniczną: 609615234 (po 16:00). 
Zapraszamy do polubienia naszej strony na portalu Facebook: 
Pracownia Wyobraźni, gdzie na bieżąco będziemy podawać 
informacje o nadchodzących wydarzeniach.

Projekty współfinansowane ze środków Gminy Tarnowo 
Podgórne.

Zapraszamy serdecznie!
~ Olimpia Piłat-Pawlak

Fundacja Pracownia Wyobraźni
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Cogito ergo sum, myślę więc jestem – powiedział Kar-
tezjusz, a my w to wciąż wierzymy, wbrew jedno-
znacznym ustaleniom specjalistów z zakresu nauk 

o mózgu, psychologii, neurobiologii. Podoba nam się wie-
rzyć, że myślimy i dumnie wymachujemy sztandarem z na-
pisem Homo Sapiens. Tymczasem z naszym myśleniem jest 
dokładnie tak, jak to ujął w tytule swojej książki filozof i psy-
cholog krakowski, Krzysztof Mudyń, zdarza się, że myślimy. 
Jednym rzadko, a innymi jeszcze rzadziej.

I to jest pierwszy mit na temat naszego rzekomego bycia 
istotą myślącą. Jeżeli rzeczywiście zechcemy nią być, po-
winniśmy sobie ten fakt uświadomić, zaakceptować i wycią-
gnąć z niego stosowne wnioski. Przy czym bardzo ważne jest 
zostawienie na boku jakichkolwiek ocen tego stanu rzeczy. 
Należy to przyjąć w równie naturalny sposób, w jaki przyj-
mujemy fakt posiadania dwóch nóg. W procesie ewolucji do-
robiliśmy się ich. I już. Inna rzecz co z tym dobrem zrobimy. 
Wykorzystamy do sprawnego przemieszczania się, czy do-
prowadzimy do zaniku mięśni i całkowitej ich bezużyteczno-
ści. To zależy od nas, i to może podlegać ocenie.

Nasza niechęć do myślenia ma dwa źródła. Anatomiczny, 
wynikający z ewolucyjnie ukształtowanego mózgu. I spo-
łeczny uwarunkowany naszą podstawową potrzebą, jaką jest 
potrzeba przynależności oraz związany z nią lęk przed od-
rzuceniem, wykluczeniem.

Z reguły postrzegamy nasz mózg jako instrument, narzę-
dzie racjonalnego zachowania. I do pewnego stopnia mamy 
rację. Kora mózgowa jest odpowiedzialna za myślenie i za-
chowania racjonalne. Tyle tylko, że stanowi ona, w wymiarze 
funkcjonalnym, bardzo znikomą, stosunkowo młodą część 
mózgu. Gros stanowi tak zwany mózg gadzi (retykular-
ny). Nad nim umieszczony jest mózg ssaczy (emocjonalny). 
Mózg racjonalny stanowi świeżą ewolucyjnie, cieniuteńką 
powłoczkę nad nimi. Tak, jak cieniuteńka jest warstewka zło-
ta pokrywająca grube ramy cennego obrazu. Jest to powłocz-
ka złota, ale bardzo krucha i delikatna. I nie ona utrzymuje 
obraz w ramie.

Mózg gadzi, dokładnie taki sam, jak mózgi wszystkich 
zwierząt, sprawuje opiekę nad ciałem i dba o jego bezpie-
czeństwo. Uruchamiany jest w momencie, gdy odczuwamy 
lęk, reagujac automatycznie: stając do walki, uciekając lub 
zamierając. Jego zaletą jest zdolność mobilizacji do szybkie-
go działania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Mobi-
lizacji nawet poza naszą świadomością. Wadą jest możliwość 
reagowania na wyobrażone zagrożenie.

Mózg emocjonalny, który dzielimy z ssakami, czuwa nad 
tym „aby wszystko pozostało takie samo”. Nad długofalo-

wymi zwyczajowymi wzorcami zachowań. Gdy czujemy 
opór przed zmianą, to znak, działa mózg emocjonalny. Mózg 
rozumujący jedynie w kategoriach: tak/nie, dobre/złe. Bez 
dostrzegania odcieni szarości . Bez miejsca na kompromis.

W sytuacji strachu i zagrożenia oba te mózgi są w stanie 
przejąć kontrolę nad zachowaniem, blokując korę mózgową. 
Stąd wszyscy ci, którzy chcą przejąć nad nami władzę naj-
chętniej uciekają się do tych narzędzi. Małe dzieci straszone 
są „Babą Jagą”, „duże dzieci” straszy się „niebezpiecznym 
innym”. 

Kora mózgowa odpowiedzialna jest za cywilizację, sztukę 
i naukę. Za racjonalne myśli i twórcze impulsy. Pozwala do-
konać zmiany, rozpocząć proces twórczy. Koncentrować się 
na przyszłości, zrealizować do końca plany i osiągnąć cele. 
Od niej zależy przyszłość naszego gatunku.

Reakcja „walcz lub uciekaj” włączana jest za każdym 
razem, przez mózg gadzi i ssaczy, gdy chcemy zerwać ze 
starymi, bezpiecznymi metodami. Nowe wyzwanie, nowa 
sytuacja wiąże się z pewna dozą strachu. Nawet taka jak roz-
poczęcie nowej pracy, spotkanie nowej osoby. Dostęp do 
kory mózgowej, „myślącej” części mózgu, jest automatycz-
nie blokowany lub ograniczany. 

Drugi równie niebezpieczny, a może jeszcze groźniejszy 
mit głosi, że myślenie nie boli. Nic bardziej błędnego! O ile 
sam proces myślenia, na poziomie czysto neurologicznym, 
nie boli, o tyle jego konsekwencje potrafią być bardzo bole-
sne. W wymiarze osobistym, kiedy odkrywamy złudzenia, 
którymi dotychczas się karmiliśmy, i których trzeba się po-
zbyć. W wymiarze społecznym, kiedy z powodu krytyczne-
go myślenia, oglądu sytuacji, przestajemy zgadzać się z gru-
pą, do której należymy. I kiedy ta grupa najpierw zaczyna 
z nas żartować, potem kpić, a wreszcie wyklucza nas. Czemu 
może towarzyszyć agresja, pogarda, nienawiść. Konsekwen-
cje myślenia mogą być groźne. I należałoby o nich uprze-
dzać, tak jak o ubocznych skutkach lekarstw. Lekarstwa są 
cenne, ale i groźne. Podobnie z myśleniem. Wiemy o tym 
intuicyjnie, dlatego wolimy „nie wiedzieć za dużo”, „nie my-
śleć za wiele”. Nasz wybór. Tylko po co jeszcze dokładać do 
tego samookłamywanie się przy pomocy emblematu homo 
sapiens?

Dobra wiadomość? Można nauczyć się skutecznie wyko-
rzystywać cały mózg, radzić sobie z presją otoczenia.

~ dr Jadwiga Kwiek
 psycholog, psychoterapeuta

 autorka książki …jak żyć, jak…? PRZEPIS na CZŁOWIEKA
 redaktorka ogólnopolskiego miesięcznika GAZETA SENIOR

Psychologia na co dzień

Zdarza się,  
że myślimy
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PRZESIĄDŹ SIĘ 
NA
PRZESIĄDŹ SIĘ 
NA

- zwiększa siłę i wytrzymałość mięśni
- pomaga w zwalczaniu cellulitu
- wzmacnia mięśnie pleców
- poprawia działanie mózgu i odporność
- chroni przed nadciśnieniem i udarem
- zwiększa pojemność płuc
- normalizuje poziom cukru
- pomaga uniknąć stresu i się zrelaksować

Prawie każdemu zaleca się przejażdżki rowe-
rowe 3-4 razy w tygodniu, trwające dłużej niż 
pół godziny. Jedynymi przeciwwskazaniami 
są poważne schorzenia układu krążenia oraz 
zaawansowane choroby stawów i kręgosłupa. 
Starajmy się pedałować w spokojnym, rów-
nym tempie, po prostej drodze ok. 15 km/h, co 
pozwoli spalić nam już 500 kalorii w ciągu tych 
60 minut! 

W ramach realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) „Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz 
z infrastrukturą”.

www.mapadotacji.gov.pl

to ZDROWIE

RODZINNY RAJD ROWEROWY 
Z GRĄ TERENOWĄ
niedziela, 6 października, g. 10.00
wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, 
zapisy od 1 września na e-mail:
fundacjafreetime@gmail.com
Więcej informacji na fb i www Gminy.

WYBIERZ 
TO CO EKO!
www.tarnowo-podgorne.pl

ZAPRASZAMY NA

Gmina Tarnowo Podgórne dba o zrównoważo-
ną mobilność i integrację środków transportu. 
Masz za daleko rowerem? Przesiądź się na 
niskoemisyjny autobus, a rower zostaw 
w pobliskim punkcie Bike&Ride. W naszej 
Gminie jest już ich 11.
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niedziela, 6 października, g. 10.00
wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, 
zapisy od 1 września na e-mail:
fundacjafreetime@gmail.com
Więcej informacji na fb i www Gminy.

WYBIERZ 
TO CO EKO!
www.tarnowo-podgorne.pl

ZAPRASZAMY NA

Gmina Tarnowo Podgórne dba o zrównoważo-
ną mobilność i integrację środków transportu. 
Masz za daleko rowerem? Przesiądź się na 
niskoemisyjny autobus, a rower zostaw 
w pobliskim punkcie Bike&Ride. W naszej 
Gminie jest już ich 11.
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PRZESIĄDŹ SIĘ 
NA
PRZESIĄDŹ SIĘ 
NA

- zwiększa siłę i wytrzymałość mięśni
- pomaga w zwalczaniu cellulitu
- wzmacnia mięśnie pleców
- poprawia działanie mózgu i odporność
- chroni przed nadciśnieniem i udarem
- zwiększa pojemność płuc
- normalizuje poziom cukru
- pomaga uniknąć stresu i się zrelaksować

Prawie każdemu zaleca się przejażdżki rowe-
rowe 3-4 razy w tygodniu, trwające dłużej niż 
pół godziny. Jedynymi przeciwwskazaniami 
są poważne schorzenia układu krążenia oraz 
zaawansowane choroby stawów i kręgosłupa. 
Starajmy się pedałować w spokojnym, rów-
nym tempie, po prostej drodze ok. 15 km/h, co 
pozwoli spalić nam już 500 kalorii w ciągu tych 
60 minut! 

W ramach realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) „Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz 
z infrastrukturą”.

www.mapadotacji.gov.pl

to ZDROWIE

RODZINNY RAJD ROWEROWY 
Z GRĄ TERENOWĄ
niedziela, 6 października, g. 10.00
wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, 
zapisy od 1 września na e-mail:
fundacjafreetime@gmail.com
Więcej informacji na fb i www Gminy.

WYBIERZ 
TO CO EKO!
www.tarnowo-podgorne.pl

ZAPRASZAMY NA

Gmina Tarnowo Podgórne dba o zrównoważo-
ną mobilność i integrację środków transportu. 
Masz za daleko rowerem? Przesiądź się na 
niskoemisyjny autobus, a rower zostaw 
w pobliskim punkcie Bike&Ride. W naszej 
Gminie jest już ich 11.

~ pałac jankowice

Drugi tydzień października upłynie nam przy dźwiękach muzyki klarnetowej.
W ramach I edycji Międzynarodowego Festiwalu im. Józefa Madei, któ-

ry odbędzie się na terenie naszego województwa w dniach 6-9 października 
2019 r. będzie można wysłuchać światowej sławy klarnecisty. 

6 października o godzinie 17.00 w Sali Koncertowej Pałacu Jankowice wystąpi 
Volodymyr Dobrynchuk. Towarzyszyć mu będzie Festiwalowa Orkiestra Klarne-
towa, w skład której wejdą m.in. uczniowie Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. 
w Tarnowie Podgórnym. Orkiestrę poprowadzi prof. Zdzisław Nowak.

Międzynarodowy Festiwal im. Józefa Madei to wyjątkowe  przedsięwzięcie ar-
tystyczne. Podczas Festiwalu odbędzie się wiele interesujących wydarzeń  – kon-
certy, wykłady, lekcje mistrzowskie oraz spotkania z wyjątkowymi artystami za-
równo z Polski jak i zagranicy.  Podczas koncertów wykonywane będą kompozycje 
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Klarnetową. Najważniejszym celem Festiwalu jest prezentacja najwybitniejszych 
osiągnięć polskiej literatury muzycznej oraz upamiętnienie ważnych dla świata mu-
zycznego rocznic. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie im. Józefa Madei, 
mające swoją siedzibę w Poznaniu, ale działające na terenie całej Polski i współpra-
cujące z wieloma instytucjami kultury również za granicą.

Patronem Festiwalu jest Józef Madeja (1892-1968) – wybitny profesor Akade-
mii Muzycznej w Poznaniu – klarnecista, zasłużony organizator życia muzycznego 
Wielkopolski. W ramach uhonorowania działalności Madei, Stowarzyszenie stwo-
rzyło Festiwal, który pozwoli podtrzymać pamięć o tym wybitnym muzyku i kom-
pozytorze, a także wpłynąć na rozwój kultury na terenach Wielkopolski.

Do zobaczenia!
~ Tomasz Łozowicki 

Wspólne czytanie bajek będzie podsumowaniem tegorocznego konkursu pt. „Pałac w bajkowych słowach”, którego 
celem było napisanie bajki zawierającej elementy historii o Pałacu Jankowice. (przypomnijmy: uroczyste ogłosze-
nie wyników i nagrodzenie wyłonionych prac odbyło się w ramach obchodów pierwszych urodzin Pałacu Jankowice  

12 maja). W związku z tymi wydarzeniami, zapraszamy wszystkich na uroczyste czytanie wyróżnionych w ramach konkursu 
bajek. Wydarzenie zostało zaplanowane na dzień 22 września, na godzinę 15.00 i odbędzie się w Sali Koncertowej. Bajki usły-
szymy z ust samych Twórców! Będziemy mieli okazję poznać elementy historii pałacu wplecione w ciekawe opowiadania, prze-
kazujące często ponadczasowe wartości. Zapraszamy!

~ Jolanta Bronk,  Pałac Jankowice

Coś dla miłośników muzyki klarnetowej
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Rozwoju Regionalnego (EFRR) „Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz 
z infrastrukturą”.

www.mapadotacji.gov.pl

to ZDROWIE

RODZINNY RAJD ROWEROWY 
Z GRĄ TERENOWĄ
niedziela, 6 października, g. 10.00
wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, 
zapisy od 1 września na e-mail:
fundacjafreetime@gmail.com
Więcej informacji na fb i www Gminy.

WYBIERZ 
TO CO EKO!
www.tarnowo-podgorne.pl

ZAPRASZAMY NA

Gmina Tarnowo Podgórne dba o zrównoważo-
ną mobilność i integrację środków transportu. 
Masz za daleko rowerem? Przesiądź się na 
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~ pałac jankowice

13 października o 15.00 Pałac Jankowice zaprasza na 
międzypokoleniowe warsztaty, na których pozna-
my kunszt uprawy oraz produkcji herbaty na wyso-

kogórskich plantacjach potężnych Himalajów.
Spotkanie poprowadzi Agata Ożarowska, która znalazła 

swój herbaciany szlak na jednej z plantacji w rejonie ośmioty-
sięcznika – Makalu. Scharakteryzuje nam pojęcie hinduskiej 
sansary oraz opowie o życiu w cieniu i blasku potężnych Hi-
malajów. Uczestnicy spotkania poznają tajniki wschodniego 
sposobu parzenia herbaty w tradycyjnych naczyniach.

Warsztatom towarzyszyć będzie degustacja himalajskich 
herbat.

*darmowe wejściówki będą dostępne od 30 września 2019 w go-
dzinach 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

Już niebawem wnętrza Pałacu Jankowice wypełnione będą 
dźwiękami w interpretacji światowego formatu skrzypka 
– Bartłomieja Nizioła. 

Artysta urodził się w 1974 roku w Szczecinie. Naukę gry 
na skrzypcach rozpoczął w wieku 5 lat. Ukończył z wyróżnie-
niem Akademię Muzyczną w Poznaniu pod kierunkiem prof. 
Jadwigi

Kaliszewskiej. Swoją edukację kontynuował w Conserva-
toire de Lausanne pod kierunkiem prof. Pierre Amoyal`a. Od 
roku 1995 mieszka w Szwajcarii. Był dwukrotnie jurorem 
Konkursu im H. Wieniawskiego oraz w 2011 konkursu Instru-
mentalmusik-Wettbewerb, Migros-Kulturprozent w Zurychu. 
Od września 2008 jest profesorem Hochschule der Künste 
Bern. Został trzykrotnie nagrodzony Fryderykiem za nagranie 
utworów Henryka Wieniawskiego, Grażyny Bacewicz i Euge-
ne Ysaye’a. Gra na instrumencie Guarnerius del Gesu z roku 
1727.

Skrzypkowi towarzyszyć będzie wszechstronny i charyzma-
tyczny pianista – Michał Francuz, który od ponad dwudziestu 
lat prowadzi intensywną działalność artystyczną, występując 
z koncertami symfonicznymi, recitalami solowymi i kame-
ralnymi w Polsce oraz za granicą. Ukończył studia w Akade-
mii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pozna-
niu, w klasie profesora Waldemara Andrzejewskiego i od 2010 
roku jest wykładowcą w katedrze kameralistyki macierzystej 
uczelni. W październiku 2016 roku był oficjalnym pianistą XV 
Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka 
Wieniawskiego w Poznaniu. Zrealizował wiele nagrań muzyki 
teatralnej, w tym swoich własnych kompozycji oraz aranżacji, 
a także nagrań dla Polskiego Radia.

W programie koncertu usłyszymy sonaty na skrzypce i for-
tepian wybitnych polskich kompozytorów: Ignacego Jana Pa-
derewskiego – Sonata a-moll op. 13 oraz Władysława Żeleń-
skiego – Sonata F-dur op. 30.

Po recitalu odbędzie się rozmowa i spotkanie z artystami, 
które poprowadzi Agnieszka Liman. 

Zapraszamy 2 października 2019 o godzinie 18.00 do Sali 
Koncertowej pałacu.

Uprzejmie informujemy, że na wydarzenie obowiązu-
ją wejściówki wydane na koncert 8 marca 2019, który – 
z przyczyn niezależnych od organizatora – został wówczas 
odwołany. 

* Regulamin dystrybucji wejściówek oraz szczegółowe in-
formacje dostępne są w biurze pałacu, na stronie: www.pala-
cjankowice.pl oraz pod numerem telefonu: 61 10 10 400.

~ Tomasz Łozowicki

Skrzypek wielkiego formatu

Herbaciana sansara pod Himalajami – 
międzypokoleniowe warsztaty z degustacją
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~ biblioteka

INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

„KSIĄŻKA to jeden z tych wynalazków, dla któ-
rych nie znaleziono lepszych pod względem er-
gonomicznym odpowiedników”, „Nie myśl, że 

książka zniknie” – autorem tych słów jest Umberto Eco, je-
den z najwybitniejszych współczesnych intelektualistów 
(zmarł w 2016r.), włoski filozof, pisarz, eseista, teoretyk li-
teratury, mediewista. Jego prywatny księgozbiór liczył po-
nad 50 tys. książek, a film, zrealizowany na podstawie jego 
najsłynniejszej powieści „Imię róży” zdobył 8 prestiżowych 
nagród i stał się dziełem nie mniej kultowym niż książka. 
Kultura – to ważny element życia każdego, kształtuje wrażli-
wość na bodźce i otoczenie, rozwija wyobraźnię, pobudza do 
kreatywnego myślenia – to oczywiście truizmy, ale czy na pew-
no i czy jest to takie oczywiste. Kontakt z literaturą, a więc czy-
tanie, tak w procesie edukacyjnym, jak i w dorosłym życiu po-
maga. Jak pokazują badania, przeczytanie choćby jednej książki 
w miesiącu, zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na 
Alzheimera, a intensywne korzystanie tylko z multimediów, 
utrudnia skupienie się przez dłuższy czas na danej czynności, 
co daje się już zauważyć u dzieci i młodzieży. Wiedza jest tuż, 
tuż – warto ją zauważyć, poszerzać i uzupełniać, żeby nadążyć 
za szybko zmieniającym się światem.

Wrzesień – w BIBLIOTECE … Dla dzieci i młodzieży to 
początek roku szkolnego, dla studentów powoli zaczyna się 
czas nauki, a więc to dobra okazja do odwiedzenia placówek 
z… książkami. Nic nie zastąpi książki, zwłaszcza drukowa-
nej. Duży wybór literatury dla młodszych, starszych dzieci, 
młodzieży. Książki dla dzieci o różnym stopniu zaawansowa-
nia czytania, bogato ilustrowane, z dużym drukiem, o różnym 
stopniu trudności. Duży wybór lektur, książki anglojęzyczne 
dla młodszych dzieci zaczynających naukę języka, jak i dla 
zaawansowanych, a także duży wybór AUDIOBOOKÓW 
(w tym lektury szkolne).

Wieloletnie badania pokazują, że kontakt dzieci ze 
słowem pisanym od najmłodszych lat przynosi znakomite 
efekty. Przede wszystkim uczy języka i myślenia, wydłuża 
koncentracje. Dzieci wykazują się lepszą pamięcią, bogatszym 
słownictwem, ładniejszą wymową. Rozwija się pamięć, wy-
obraźnia, kształtuje się nawyk czytania i zdobywania wiedzy. 
To, że książka uczy, bawi, wychowuje, ale również relaksuje 
to znana prawda, ale sprawdza się także w czasach Internetu 
i tzw. „szybkich mediów”.

Zapraszamy do Biblioteki. Więcej informacji na stronie www.
bibliotekatp.pl ~ I.B. 

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Wspomnienia Nikodema Czyża
28 września (sobota) o godzinie 10.00 w Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Luso-

wie  odbędzie się promocja książki ze wspomnieniami Nikodema Czyża – żołnierza 3. 
Pułku Strzelców Wielkopolskich (3. psw), który w latach 1919-1920 walczył na froncie 

wschodnim przeciwko bolszewikom. Niezwykle unikatowy materiał wspomnieniowy wzbogacony 
został licznymi fotografiami. Prezentacji książki towarzyszyć będzie wystawa poświęcona 3. psw.

Szczegóły na stronach Muzeum (www.muzeumlusowo.pl). Serdecznie zapraszamy.
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Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
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„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych 
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie www.goksezam.pl.

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

Krystyna Tkacz - recital „W drodze pod wiatr”
sobota, 14 września godz.18, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety 25 zł

Mama, tata, teatr i ja: „C jak Cyrk”
niedziela, 15 września, godz.12:30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety 10 zł

Kino Zielone Oko: „ Na bank się uda”
niedziela, 15 września godz.18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 15 zł

Kino Zielone Oko: „Gdzie jest Bernadette”
niedziela, 22 września godz.18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 15 zł

Koncert: Mikromusic „z Dolnej Półki”
piątek, 27 września godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 35 zł

Kino dla dzieci: „Sekretne życie zwierzaków 2”
niedziela, 29 września godz.12:30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 10 zł

Lusowskie Spotkania Muzyczne - koncert 124.
Polskie Trio Fletowe
niedziela, 6 października godz. 13, Kościół w Lusowie. Wstęp wolny

Wystawa prac Damiana Nowickiego 
pt. ”Opowieści z Gruzji”
od 4 do 30 października , Galeria w Rotundzie, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny 

Mama, tata, teatr i ja: „Pyza na jesiennych dróżkach”
niedziela, 6 października godz. 12:30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety 10 zł

Kino Zielone Oko: „Polityka”
niedziela, 29 września godz.18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 15 zł

Kino Zielone Oko (szczegóły w TarNowej Kulturze)
niedziela, 6 października godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 15 zł

8.Europejskie Spotkanie Orkiestr. Koncert Galowy
sobota, 12  października godz. 18,  Hala OSiR. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko (szczegóły w TarNowej Kulturze)
niedziela, 13 października godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 15 zł

Afisz
~ gok
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Natalia Grosiak wraz ze swoim zespołem przybędzie 
pod koniec września do Przeźmierowa, by promować 
najnowszy album „z Dolnej Półki”. Mikromusic na 

pewno oczaruje Państwa brzmieniem, tekstami i atmosferą! 
Mikromusic to polski zespół grający muzykę określaną jako 

avant pop lub art pop. W ich twórczości słychać inspiracje sło-
wiańskim folkiem, jazzem, rockiem i elektroniką. Na koncie 
mają sześć płyt studyjnych i trzy albumy koncertowe. Grali na 
najważniejszych polskich festiwalach i koncertowali za gra-
nicą.

„Mikromusic z Dolnej Półki” to całkiem nowa, akustycz-
na odsłona zespołu. Szukając niecodziennych brzmień grupa 
sięgnęła po nietypowe instrumenty. Czego nie umieli zrobić 
sami, kupili u lokalnych rzemieślników bądź znaleźli na targu 
staroci. Na koncercie można usłyszeć takie instrumenty jak gi-
tary z pudełek po cygarach czy miski dla psów, weselny akor-
deon, saxhorn barytonowy, basowy flet czy turecki saz. Będzie 
też więcej śpiewania na głosy.

Fenomenalna jest także cena biletu na koncert tego popu-
larnego zespołu – w Przeźmierowie wysłuchacie Mikromusic 
już za 35 zł! W sierpniu bilety można nabyć tylko w siedzi-
bie GOK „SEZAM” Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96 (od 
poniedziałku do piątku w godz. 9-15). Od początku września 
również w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogro-
dowa 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. Mikromu-
sic „z Dolnej Półki”, 27 września, 19.00, CK Przeźmierowo

Bilety w cenie 35 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 Kul-
tury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) od wt. do pt. w godz. 
16-20. Sprzedaż online prowadzi serwis Bilety24.pl

Mikromusic – nietypowo

Na początku października w Galerii w Rotundzie w Tar-
nowie Podgórnym zobaczymy nową wystawę. Tym 
razem będą to fotografie Damiana Nowickiego, doku-

mentujące jego fascynację Gruzją. 
W Galerii w Rotundzie zobaczymy wystawę pt. „Opowieści 

z Gruzji”.  Sam autor tak opisuje powód dla którego zaintere-
sował się tym pięknym krajem na Kaukazie: „Dlaczego Gru-
zja? Nie będę ukrywał iż zainspirowała mnie książka Marcina 
Mellera i Anny Dziewit-Meller pt. „Gaumardżos! Opowieści 
z Gruzji”, po przeczytaniu której zapragnąłem osobiście prze-
konać się jak tam jest, czy ludzie są tak serdeczni? Czy aby 
jest tak jak napisali autorzy książki? Oczywiście był  lęk przed 
weryfikacją, czy aby nie rozczaruję się... Miałem jednak to 
szczęście spotkać na naszej drodze, bo byliśmy tam pierwszy 
raz wspólnie z żoną, przyjaznych i serdecznych ludzi. Zako-
chaliśmy się w Gruzji, dlatego zapragnęliśmy aby nasze dzieci 

Gruzińskie wspomnienie również ją poznały. Druga nasza podróż wspólnie z dziećmi 
potwierdziła naszą fascynacje tym krajem, tymi ludźmi. Mam 
nadzieję, że dzięki tym zdjęciom Państwa również zaintere-
suje Gruzja, a być może zainspirują Was do podróży w tym 
kierunku.”

Wystawa „Opowieści z Gruzji”, Galeria w Rotundzie – 
Tarnowo Podgórne, Od 4 października. Wstęp wolny 
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W programie październikowe-
go koncertu muzyka wywo-
łująca zróżnicowane emocje: 

kojące dźwięki dzieł Jana Sebastiana 
Bacha, energetyzujące melodie utwo-
rów Antonio Vivaldiego, melancholij-
ne brzmienie „Siciliany” Giovanniego 
Pergolesiego, wreszcie – muzyka pol-
skich twórców współczesnych. Muzy-
ka tak różna jak barwy. Barwy jesieni.

W kościele w Lusowie wystąpi Pol-
skie Trio Fletowe, czyli flecistki Ewa 
Murawska, Magda Morus-Fijałkow-
ska oraz Ewelina Zawiślak. To aktyw-
nie działające solistki, kameralistki 
oraz wykładowczynie trzech polskich 
uczelni wyższych: Akademii Muzycz-
nej w Poznaniu, Łodzi oraz Akademii 
Sztuki w Szczecinie. Artystki koncertu-
ją w kraju i za granicą. Grająca na kla-
wesynie i organach Ewa Rzetecka-Nie-
wiadomska jest wykładowcą Akademii 
Muzycznej w Łodzi, prowadzi liczne 
kursy i działalność artystyczną w całej 
Europie. 

W ramach naszego cyklu „Mama Tata Teatr i ja” Teatr 
Krokodyl zaprezentuje spektakl: “Pyza na jesien-
nych dróżkach”. Lato się skończyło, ale jesień jest 

równie piękna. Polska złota jesień z babim latem. Przedsta-
wienie porusza temat ekologii, jesieni i przyrody, a powsta-
ło na motywach znanego cyklu książek Hanny Januszkiewicz.

Teatr Krokodyl powstał w 1994 roku i tworzy dwoje akto-
rów: Magdalena i Tadeusz Falana.

„Pyza na jesiennych dróżkach”, DK Tarnowo Podgórne, 6 
października, 12.30. Bilety w cenie 10 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 Podgór-
nym (ul. Ogrodowa 14) od pon. do pt. w godz. 15-20, w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) od wt. do pt. 
w godz. 16-20. Sprzedaż online prowadzi serwis Bilety24.pl

Wyjątkowe otwarcie sezonu teatralnego w tym roku 
odbędzie się w CK w Przeźmierowie. 5 paździer-
nika spotkają się tam dwie największe inicjatywy 

z zakresu edukacji teatralnej w naszym regionie. 
Jolanta Tepper (współtwórczyni projektu Teatr w Każdej 

Wiosce) i Bogdan Żyłkowski (inicjator festiwalu „Dzień do-
bry sztuko”) postanowili połączyć siły swoich pomysłów 
i z pompą otworzyć tegoroczny sezon teatralny.  Pomysł ten 
to naturalna konsekwencja zdarzeń: od zeszłego roku festi-
wal „Dzień dobry sztuko” odbywa się w CK w Przeźmiero-
wie, tutaj też rokrocznie odbywa się wielki finał projektu Teatr 
w Każdej Wiosce. 

5 października na scenie CK Przeźmierowo zobaczymy dwa 
spektakle: laureata tegorocznego festiwalu „Dzień dobry sztu-
ko”: Teatr „Szansa” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu 
oraz grupy teatralnej z Sadów, pod opieką Katarzyny Romań-
skiej. 

Będzie to zatem okazja do radosnego świętowania w teatral-
nym gronie, integracji młodych adeptów sztuki z Wągrowca 
i naszej gminy oraz prezentacji ich osiągnięć. Druga część 
tego spotkania, od godziny 15.00 będzie otwarta dla każdego! 
Mamy nadzieję, że ta wyjątkowa inicjatywa, która odbywa się 
w naszej Gminie po raz pierwszy, umocni naszą pozycję lidera 
w edukacji teatralnej w regionie. 

Teatralna Inauguracja Sezonu, CK Przeźmierowo, 5 
października, 15.00-17.00

Jesienne barwy fletu 

Lusowskie Spotkania Muzyczne. Koncert 124
Polskie Trio Fletowe: 
Ewa Murawska – flet sopranowy, flet piccolo, Magda Morus-Fijałkowska – flet 

sopranowy, flet altowy, Ewelina Zawiślak – flet sopranowy, flet altowy, flet basowy 
oraz Ewa Rzetecka-Niewiadomska – klawesyn, organy

Kościół w Lusowie, 6 października, godz. 13.00. Wstęp wolny 

Teatralne powitanie roku Teatr Krokodyl 
„Pyza na jesiennych dróżkach”
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8 Europejskie Spotkanie Orkiestr Dętych odbędzie się 
w Tarnowie Podgórnym od 11 do 13 października. 
Nie możecie przegapić galowego koncertu! 

Do stolicy naszej gminy przyjadą zespoły z Włoch, 
Niemiec i Litwy, a Polskę i naszą gminę reprezento-

wać będzie Młodzieżowa Orkiestra Dęta. 
Z Litwy przyjedzie Orkiestra Dęta przy Szkole Sztuk Pięk-

nych im. Stanisława Moniuszki w Solecznikach. Orkiestra zo-
stała założona w roku 2004, a jej kierownikiem jest Rymantas 
Rutkauskas.  Do orkiestry należą  uczniowie szkół średnich 
miasta oraz rejonu  solecznickiego. Przy orkiestrze działa gru-
pa taneczna dziewcząt, uczennic szkoły, pod kierownictwem 
Marii Dedel i Irmy Jankunienie.  Orkiestra dużo koncertuje na 
terenie miasta oraz rejonu, a także poza jego granicami. Bierze 
udział w  rejonowych świętach: „Pieśń znad Solczy”, świę-
tach dożynkowych, a także innych. W roku 2007 brała udział 
w Międzynarodowym święcie z okazji 87 rocznicy  urodzin 
J.Pawła II, które miało miejsce w kościele Św. Jana w Wil-
nie, grała na otwarciu VII Międzynarodowych Polonijnych 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Łomży (Polska), w roku 
2008 brała udział w Międzynarodowym Paradzie Młodzie-
żowych Orkiestr Dętych „Rozśpiewana wiosna” w Soleczni-
kach, w 2009 roku uczestniczyła w IX Mistrzostwach Orkiestr 
Dętych z Litwy w Paniewieżu i została laureatem GRAND 
PRIX. Brała udział w Świętach Pieśni, poświęconych Tysiąc-
leciu Litwy.

Od kilku lat Musikkapelle Rohrdorf, która przyjedzie do nas 
z Niemiec, wykracza daleko poza to, co nazywa się po prostu 
„wiejską muzyką dętą” – setki uczestniczących w koncertach 
było w stanie przekonać się o wysokiej jakości ponad 60 mu-
zyków. Ci muzycy są zawsze częścią życia na wsi, biorą udział 
w wielu świeckich i kościelnych wydarzeniach. Aby utrzymać 
wysoką jakość orkiestry w przyszłości, zespół inwestuje duże 

sumy, aby szkolić i edukować kolejne pokolenie. A tradycje 
muzyczne w tej miejscowości sięgają aż 1873 roku! 

Początki orkiestry z Rosate Corpo Bandistico di Rosa-
te są nieco zagmatwane. Historyczne wzmianki opubliko-
wane w magazynie „Pro Loco Binasco”  z listopada 1973 r 
pozwoliły ustalić, że w 1862 r. Istniała już Banda di Rosa-
te. Według innych informacji data założenia to nawet 1856r.! 
Pewnym faktem jest to, że pierwsze lekcje muzyki odbyły się 
w gospodarstwie Rota, gdzie fittabili, miłośnicy muzyki, udo-
stępnili pewne pomieszczenia. W 1973 r. około tuzina praw-
dziwych muzyków,  pod przewodnictwem Maestro Onorino 
Cirielli z Abbiategrasso kontynuowali tradycję zespołu Rosa-
to. Należy również pamiętać, że z inicjatywy zespołu w 1976 
r. Z okazji pierwszej edycji „Maggio Rosatese” powołano 
„Club Majorettes di Rosate” jako grupę folkową. Pozbawiony 
jakiegokolwiek doświadczenia, dzięki woli zarówno licznych 
dziewcząt, jak i profesjonalnych muzyków szybko osiąga do-
skonałe przygotowanie techniczne.

Obecnie Rosate Corpo Bandistico prowadzi działalność za-
równo w Rosate, jak i w okolicy, brała udział w różnych spo-
tkaniach zespołu, a także podróżowała za granicę do Szwaj-
carii (Canton Uri) i Niemiec (Bawaria). Repertuar obejmuje 
utwory muzyki klasycznej i lekkiej, a także utwory operowe 
w towarzystwie śpiewaków operowych. 

Od 1998 roku grupa została wzbogacona o sekcję wokal-
ną „Coro Amici della Musica”, z którą wykonywano utwory 
chóralne. Zespół ma wewnętrzną szkołę do szkolenia muzycz-
nego nowych uczniów pod kierunkiem prof. Vittorio Perotti.

W 2000 r. orkiestra otrzymała „Rosę d’Oro”, najwyższy za-
szczyt gminy Rosate za zasługi kulturalne w promocji muzy-
ki. Obecnie szeregi Zespołu są jeszcze bardziej wzbogacone 
o młodych ludzi i zespół złożony z 40 instrumentów. Od 1999 
r. kierowany przez Maestro prof. Gianluigi Midali.

Orkiestry dęte po europejsku

Wystąpią orkiestry z Litwy, Niemiec, Włoch i Polski

12 października, 18.00 
hala OSiR Tarnowo Podgórne

8. Europejskie Spotkanie Orkiestr
Otwarty koncert galowy

Wstęp wolny
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Gospodarzem imprezy będzie naturalnie Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta, działająca w ramach GOK Sezam. Zrzesza obec-
nie 50 członków grupy koncertowej i kilkunastoosobową gru-
pę aspirującą do podstawowego składu. Oprócz kształtowania 
wrażliwości muzycznej i umiejętności gry na instrumentach, 
orkiestra buduje w nich również inne istotne wartości patrio-
tyczne i wychowawcze.   

Szefem artystycznym i kapelmistrzem orkiestry jest Paweł 
Joks, który prowadzi też zajęcia sekcji - trąbek. 

Profesjonalna opieka instruktorska pozwoliła zespołowi na 
osiągnięcie w krótkim czasie bardzo wysokiego poziomu ar-
tystycznego, czego wyrazem są wyróżnienia i nagrody zdoby-
wane na festiwalach i konkursach. Wśród nich - zwycięstwo 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne 

w konkursie „O Złoty Róg” (2013). W ciągu minionych lat 
tarnowscy muzycy koncertowali wielokrotnie w kraju i za gra-
nicą (Włochy, Niemcy). Wyposażeni w doskonałe instrumen-
ty i atrakcyjne stroje są artystyczną wizytówką Gminy Tarno-
wo Podgórne. W 2016 Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy 
Tarnowo Podgórne pod dyrekcją Pawła Joksa zajęła I miej-
sce i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 euro w ramach 
Międzynarodowych Przesłuchań Orkiestr Dętych im. Dusana 
Miljkovića.

Kulminacyjnym momentem Europejskich Spotkań Orkiestr 
Dętych będzie koncert w OSiR, 12 października o godzinie 
18:00. Wtedy zaprezentują się poszczególne grupy, a także 
wykonają utwory wspólnie. 

~ Szymon Bojdo 

Orkiestra Dęta przy Szkole Sztuk Pięknych w Solecznikach

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo PodgórneFot. M. Kromski
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Plan daltoński polega na metodzie indywidualnej pracy 
uczniów, a więc zrywa z tradycyjnym sztywnym klaso-
wo-lekcyjnym systemem nauczania. Twórczynią tego 

systemu jest amerykańska nauczycielka Helen Parkhust (1887-
1957). Myśl organizowania pracy indywidualnej zrodziła się 
u Helen Parkhust, gdy zaczynała swą karierę nauczycielską 
i była zmuszona pracować z kilkoma klasami jednocześnie. 
Postanowiła nauczanie masowe zastąpić samodzielnym ucze-
niem się dzieci, pozwoliła każdemu uczniowi uczyć się we 
własnym tempie, pobudzała do współpracy.

Plan daltoński umożliwia dostosowanie tempa nauki do 
rzeczywistych możliwości ucznia, wdraża dzieci do polega-
nia na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność w działaniu 
oraz w myśleniu, wyrabia poczucie odpowiedzialności. 

Przedszkole w Baranowie „Mali Odkrywcy” w 2014 r. za-
częło pracować zgodnie z założeniami pedagogiki planu dal-
tońskiego, a od 2017 r. jest certyfikowaną placówką daltoń-
ską. 

Tegoroczna rekrutacja zmusiła nas do utworzenia w przed-
szkolu grup mieszanych wiekowo. Aktualnie są to grupy 
zbliżone wiekiem (np. 3-4 latki, 4-5 latki), w żadnej nie wię-
cej niż dwa roczniki. Jednak pedagogika planu daltońskie-
go zakłada taką możliwość i nie jest wykluczone, że grupy, 
w których będą dzieci zarówno 3-, 4- jak i 5-letnie powsta-
ną w naszym przedszkolu. Podczas wyjazdów zagranicznych 
związanych głównie z realizacją projektów Comenius oraz 
z wizytami w placówkach daltońskich zaobserwowaliśmy, 
że większość przedszkoli w Europie Zachodniej funkcjonuje 
właśnie w ten sposób. Grupy nie są dzielone ze względu na 
wiek dzieci. W jednej grupie są zarówno dzieci, które dopie-
ro ukończyły 2,5 roku jak  i takie, które już ukończyły 6 lat. 

Przedszkole w Baranowie „Mali Odkrywcy”

Grupy mieszane wiekowo w przedszkolu 
Dzieci w grupach mieszanych wiekowo lepiej rozwijają się 

pod względem emocjonalno-społecznym, uczą się akcepta-
cji, szybciej się aklimatyzują, uczą się współpracy, nie rywa-
lizują. Naturalnie kształtowana jest postawa tolerancji, part-
nerstwa, współżycia w środowisku. Dzieci przekazują sobie 
wiedzę, dzielą się swoimi pomysłami. Młodsze szybciej uczą 
się samodzielności, starsze trenują empatię i zrozumienie. 
Rodzą się pierwsze przyjaźnie, ale też konflikty, które dzie-
ci uczą się w naturalny i bezpieczny sposób rozwiązywać. 
Dzieci są na różnym etapie rozwoju dzięki czemu nie rywa-
lizują ze sobą tylko zaczynają współpracować. Starsze wpro-
wadzają młodszych w świat przedszkola, młodsze naśladują 
starsze, uczą się od nich. Taka mieszana grupa przedszkola-
ków staje się bardziej otwarta na zmiany oraz na przyjęcie 
nowych dzieci – w różnym wieku, z różnymi zdolnościami 
i zainteresowaniami oraz o różnych umiejętnościach inter-
personalnych. 

Grupa mieszana wiekowo jest też grupą bardziej natural-
ną. Przecież w rodzinie, wśród znajomych, na placach zabaw 
dzieci nie funkcjonują w grupach jednolitych wiekowo. War-
to wykorzystywać ten naturalny potencjał mieszanych wie-
kowo grup by zapewnić najlepsze warunki rozwoju społecz-
nego dzieci, osiągając jednocześnie korzyści edukacyjne. Na 
pewno sprzyja temu pedagogika planu daltońskiego. Dzieci 
od najmłodszych lat wzrastają w kulturze wzajemnej życzli-
wości. Grupy mieszane wiekowo pozwalają zminimalizować 
lub nawet wyeliminować zachowania rywalizacyjne. Dzieci 
prezentując różny poziom umiejętności czy dojrzałości uczą 
się czerpać od siebie nawzajem bez obawy, że zostaną po-
równane do kolegów, którzy są na innym etapie gotowości 
do przyswajania wiedzy. Gotowość ta pojawia się niezależ-
nie od wieku i ma indywidualny charakter.  ~ DK

WZP.6721.27.2018
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących 
obszary w Tarnowie Podgórnym.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, 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 wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego obejmujących obszary w Tarnowie Podgórnym wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 7 października 2019 r. do 
28 października 2019 r., w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 14 października 2019 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.14:00.

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

jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy. 

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 
listopada 2019 r. 

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

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tar-
nowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 
62-080 Tarnowo Podgórne; Kontakt do inspektora ochrony danych: 
iod@tarnowo-podgorne.pl;

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.tar-
nowo-podgorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-
-danych-osobowych.html oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochro-
na-danych-osobowych/
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„W przedszkolu czeka nasza pani, już od progu 
z uśmiechem nas wita. |Z nami śpiewa i z nami 
się bawi, i o wszystko ją można zapytać…”  

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy z przytupem i wielkim 
uśmiechem. Zajęcia adaptacyjne odbyły się w przyjaznej, ra-
dosnej  atmosferze. Dzieci wraz z rodzicami powitały Kubusia 
Puchatka i bawiły się w jego chatce śpiewając piosenki, tańcząc 
i poznając nowych przyjaciół.

Teraz, gdy wszyscy się poznali, bardzo miło spędzają czas. 
Najmłodsze dzieci uczą się chodzić na spacery w parach, za-
przyjaźniają się z ciociami i poznają zasady panujące w przed-
szkolu oraz tworzą własny kodeks przedszkolaka.

Starszaki od razu przysiadły do nauki i zabaw rozwijających 
umiejętności czytania, pisania i liczenia. W ciepłej atmosferze 
przedszkola nawet „zerówkowicze” sprawniej zdobywają wie-
dzę i czują się komfortowo. Wiemy, że dzieci kończące eduka-
cję w „Chatce Kubusia Puchatka”  odnoszą sukcesy w szko-
le. Z żalem żegnaliśmy absolwentów przed wakacjami… Ale 
nie chcieliśmy się smucić, więc w jedno ciepłe popołudnie spo-
tkaliśmy się wszyscy na zorganizowanym przez przedszkole 
Dniu Rodziny o tytule „Szczypta kultury z makulatury”.  Zaba-
wa była przednia. Tatusiowie zadbali o grillowane przysmaki, 
a mamusie wraz z dziećmi brały udział w makulaturowym po-
kazie mody. Całość umilali profesjonalni animatorzy i… bańki 
mydlane! 

Przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka” w Lusowie

Nowy rok szkolny w Przedszkolu

Nie obyło się bez pożegnania w oficjalnej formie. Tydzień 
później dzieci wystawiły przedstawienie i zaprezentowały się 
wyśmienicie. Ze łzami wzruszenia w oczach i uśmiechem za-
dowolenia kończyliśmy 15. rok szkolny w Przedszkolu „Chat-
ka Kubusia Puchatka”. A nowy rok rozpoczynamy z zapałem, 
energią i oczekiwaniem na niespodzianki, które czekają każde-
go dnia. 

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich dzieci, które z trud-
nością aklimatyzują się w innych przedszkolach lub spędzają 
czas w domu: Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc! Tworzy-
my nową grupę adaptacyjną. Pomożemy każdemu dziecku z ła-
twością wejść do przedszkolnej rzeczywistości. Rodzice dzieci 
zapisanych do końca października nie będą płacili za pierw-
szy tydzień pobytu dziecka w przedszkolu. Kontakt pod nr tel. 
500 262 850. ~ przedszkole

Za nami kolejny Tydzień Otwarty w „Gniazdku”…  
Ostatnie wakacyjne dni sierpnia spędzaliśmy wspólnie 
bawiąc się wyśmienicie. Uśmiechy na twarzach dzie-

ci, które skorzystały z naszego zaproszenia utwierdzały nas 
w przekonaniu, że pomysły i tematyka spotkań były trafio-
ne. Każdy dzień w Tygodniu Otwartym był inny i przebiegał 
pod konkretnym hasłem. Część zajęć miała formę wyjazdo-
wą, pozostałe stacjonarną. I tak,  wakacyjni Gniazdkowicze 
zapoznali się z dawnymi zabawami rodziców i dziadków, któ-

„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym 

Nuda nam niestraszna
rych większość uczestników nie miała okazji wcześniej wy-
próbować. Śmiechu było co niemiara. Był też dzień gier plan-
szowych, które przy każdej okazji promujemy jako doskonały 
sposób na spędzanie wolnego czasu. 

Z kolei tematem pierwszych wyjazdowych warsztatów 
były zdrowe kanapki. Dzieci miały możliwość przygoto-
wania dwóch pysznych past na pieczywo oraz jedynych 
w swoim rodzaju zdrowych, kolorowych, sycących i pięk-
nie wyglądających kanapek, które ze smakiem zjadły. Ko-
lejne warsztaty przeniosły wszystkich uczestników waka-
cyjnych spotkań w świat kolorów i zapachów. Spędziliśmy 
kilka godzin w towarzystwie gliceryny, barwników, suszo-
nych kwiatów, foremek, naturalnych dodatków. Wszystko po 
to aby przekonać się, że umiemy własnoręcznie wyprodu-
kować kolorowe mydełka! Tydzień otwarty w Gniazdku za-
kończyliśmy roślinnym akcentem wyjeżdżając na warsztaty 
zatytułowane „Natura w szkle”. Ubrudziliśmy się w trakcie 
pracy niemiłosiernie, ale warto było! Powstały piękne zie-
lone kompozycje, które długo będą zdobić dziecięce domy 
i przynosić dumę z samodzielnego wykonania. 

Dziękujemy wszystkim za wspaniałą zabawę i mamy na-
dzieję, że spotkamy się z Wami już niebawem na zajęciach 
w roku szkolnym 2019/2020 ~ Gniazdko
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Rozpoczęcie nowego roku szkol-
nego w Szkole Podstawowej im. 
gen. J. Dowbora Muśnickiego 

w Lusowie było dla uczniów i nauczy-
cieli szczególnym wydarzeniem. Towa-
rzyszyło mu wiele wzruszeń, zwłaszcza 
podczas podziękowań składanych Dy-
rektor Aleksandrze Kolendo za 23-letnią 
pracę. W trakcie uroczystości powitali-
śmy również znaną całej społeczności 
szkolnej nową Dyrektor Kingę Grek-
-Kowalczyk oraz nowego Wicedyrek-

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Oskarowe rozpoczęcie roku szkolnego

WZP.6721.4.2011
(WZP.6721.1.2018)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług w re-

jonie ulicy Wypoczynkowej w Baranowie
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawia-
damiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług w re-
jonie ulicy Wypoczynkowej w Baranowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 września 2019 r. do 28 października 
2019 r., ul. Poznańska 115 (budynek A), pokój 13, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 10 października 2019 r. w świetlicy wiejskiej 
w Baranowie (ul. Spokojna 2b)  o godzinie 18:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska / 
nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również 
uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - budynek A, pokój 13 - oraz składać uwagi do 
wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-080 Tar-
nowo Podgórne; Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl;

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.tarnowo-pod-
gorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/

tora Przemysława Stasiaka. Szczególnie 
wzruszające było przekazanie Kindze 
Grek-Kowalczyk symbolicznego klu-
cza do szkoły z rąk ustępującej dyrek-
tor i posła  Waldy Dzikowskiego oraz 
muzyczny upominek od pracowników 
szkoły dla dyrektor-senior zagrany na 
saksofonie przez nauczyciela muzyki 
Łukasza Manteja. 

Dalsza część uroczystości przypo-
minała galę wręczenia Oscarów, gdyż 
– jak powiedział prowadzący – „życie 
to film, szkoła to scena…” Nomino-
wani przez Lusowską Akademię Sztu-
ki i Wiedzy Szkolnej zostali ucznio-
wie klas pierwszych, którzy z tej okazji 
otrzymali pamiątkowe statuetki Osca-
ra. Złożyli oni  wraz z Dyrektor Kingą 
Grek-Kowalczyk uroczyste ślubowanie 
i zostali pasowani na uczniów. Na za-
kończenie Dyrektor, dzwoniąc dzwon-
kiem, symbolicznie obwieściła po-
czątek roku szkolnego. Przyniesie on 
zapewne wiele wyzwań, szczególnie 
osobom debiutującym w swoich rolach. 
Wszyscy liczymy jednak, że wniosą 
oni do szkoły nową energię i trzymamy 
za nich kciuki. ~sp lusowo

~ edukacja
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Wakacje dobiegły końca. 2 września dzwonek szkol-
ny po raz kolejny radośnie oznajmił rozpoczęcie no-
wego roku szkolnego.  Podczas apelu pani dyrek-

tor Joanna Mizerska życzyła uczniom wspaniałych ocen i wielu 
sukcesów. Zapewniła, że szczególną opieką zostaną otoczeni 
pierwszoklasiści. 

Uroczystość uświetnił pokaz taneczny w wykonaniu dzieci z  
klasy 3c. Wzięliśmy także udział w niezwykłej lekcji historii 
w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Minutą  ciszy od-
daliśmy hołd bohaterom tamtych lat. 

Rok szkolny 2019/2020 stawia przed nami nowe wyzwania. 
Będzie okazja do  uczestniczenia w różnorodnych zajęciach 
w ramach unijnego projektu: przyrodniczych, matematycznych 
i językowych. Jak zwykle kierujemy do naszych wychowan-
ków bogatą ofertę kół zainteresowań. Pojawią się także zaję-
cia, podczas których będzie stosowana zindywidualizowana 
metoda pracy –  tutoring. Planujemy zaangażowanie uczniów 

w działania wolontariatu i projekty czytelnicze. Stawiamy też 
na  doradztwo zawodowe, kształtujące kreatywność i przedsię-
biorczość.  

Warto wspomnieć, że w tym roku szkolnym obchodzimy  ju-
bileusz 70-lecia powstania przeźmierowskiej szkoły. Tymcza-
sem wkrótce  spotkamy się na rodzinnym festynie „Fiedle-
rowskie ścieżki”, tradycyjnie  organizowanym we współpracy 
z sołectwem Przeźmierowa. 

Z niecierpliwością czekamy na przeprowadzkę do nowego 
skrzydła, w którym uczniowie klas I-III będą uczyć się w kolo-
rowych, wspaniale wyposażonych  salach. Znajdą się tam rów-
nież gabinety pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prze-
stronny sklepik szkolny i aula. 

Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom życzymy, aby 
nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pra-
cy, ale niosły ze sobą wiele radości i zadowolenia. Powodzenia 
w nowym roku szkolnym.  ~ Dyrekcja 

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Nowy rok szkolny, nowe wyzwania!

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Adepci naszej piłkarskiej rodziny spędzili ostatni ty-
dzień sierpnia na obozie sportowym w Buczu koło 
Leszna. W hotelu Rueda zawodnicy mieli zagwaran-

towane bardzo dobre warunki do odpoczynku. Do dyspozycji 
sztabu szkoleniowego były 4 boiska z naturalną nawierzchnią. 
Zawodnicy korzystali z nich w czasie porannego rozruchu, 2 
treningów i wieczornych zabaw z piłką. Jak na obóz piłkarski 

przystało piłkarze rozegrali mecze towarzyskie z m.in. Akade-
mią Piłkarską Leszno, Helios Bucz czy Helios Czempiń. Po 
treningach i meczach chłopcy mieli możliwość relaksu na ba-
senie czy grając w tenisa stołowego lub bilard. Większość za-
wodników zadeklarowała chęć uczestnictwa w przyszłorocz-
nym obozie. A więc do zobaczenia za rok! ~ GKS Tarnovia

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Piłkarski obóz GKS Tarnovii

~ edukacja ~ sport 
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W poniedziałek, 12 sierpnia, na treningu w Baranowie 
po raz pierwszy w sezonie 2019/20 spotkali się za-
wodnicy i sztab trenerski Tarnovii Basket Tarnowo 

Podgórne. Drużyna rozpoczęła tym samym przygotowania do 
swojego czwartego sezonu na parkietach 2 Ligi Koszykówki 
Mężczyzn. Start ten nastąpił pod wodzą nowego trenera Rafała 
Urbaniaka. Jest to dla niego debiut w tej roli, bowiem jeszcze 
w zeszłym sezonie był czynnym zawodnikiem.  Co ciekawe 
R. Urbaniak swoją przygodę z koszykówką w młodości rozpo-
czynał właśnie w Tarnowie Podgórnym, a teraz w tym samym 
miejscu rozpoczyna kolejny, ale już inny etap, koszykarskiej 
przygody. Za przygotowanie fizyczne i motoryczne odpowia-
dać będzie, podobnie jak w zeszłym sezonie, Piotr Borkowski.

W składzie Tarnovii Basket pozostali najważniejsi zawod-
nicy, którzy kończyli ubiegły sezon (m.in. Miłosz Sroczyński, 
Paweł Mowlik czy Filip Taisner). Po dwóch sezonach gry w 1 
Lidze do Tarnowa Podgórnego wraca Damian Antczak, który 
powinien być solidnym wzmocnieniem strefy podkoszowej. 
Do drużyny dołączył również 20-letni Grzegorz Stefanowicz, 
wychowanek Spójni Stargard. Aktualnie z drużyną trenuje kil-
ku zawodników, którzy również chcieliby dołączyć do Tarnovii 
Basket, a ostateczny skład wykrystalizuje się po pierwszych ty-
godniach treningów. W składzie Tarnovii Basket nie zobaczymy 
natomiast Marcina Eicherta, Mateusza Kuracha i Rafała Bart-
kowskiego, którzy nie zdecydowali się na grę na poziomie ligo-
wym w zbliżającym się sezonie.

Przed Tarnovią Basket również seria meczów sparingowych, 
która rozpocznie się 24 sierpnia od meczu z Biofarmem Baske-
tem Poznań, a zatem drużyną z 1 Ligi. Będzie to zatem ambitny 
sprawdzian na początek meczów kontrolnych. Kolejne sparingi 
Tarnovia rozegra najprawdopodobniej 31 sierpnia i 7 września. 
Natomiast na 13 września zaplanowane jest Oficjalne Rozpo-
częcie Sezonu Koszykarskiego 19/20 w Tarnowie Podgórnym. 
Klub wraz z Gminą Tarnowo Podgórne i Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji Tarnowo Podgórne zaprosił na to wydarzenie dwóch 
młodych pasjonatów koszykówki: Kacpra „Kacpę” Lachowi-
cza i Piotra „Grabo” Grabowskiego. Ten pierwszy to trener, mo-
tywator, konferansjer, współpracujący m.in. z Marcinem Gor-
tatem. Drugi to 20-letni dunker, członek elitarnej grupy Dunk 
Elite, aktualny Wicemistrz Świata we wsadach do kosza, podbi-
jający w ostatnich miesiącach koszykarskie środowisko na ca-
łym świecie. Spotkanie z nimi oraz pokaz w wykonaniu Grabo 
zaplanowany jest na godz. 18.30. Wcześniej mecz sparingowy 
rozegra jedna z drużyn młodzieżowych G.EN. Tarnovia Basket 
(godz. 17.00), a po seniorska drużyna (20.00). Wszystko odbę-
dzie się na hali OSiR w Tarnowie Podgórnym. Tego samego 
dnia, ale we wcześniejszych godzinach, Kacpa i Grabo odwie-
dzą szkoły podstawowe na terenie Gminy, gdzie porozmawiają 
z młodzieżą o rozwijaniu pasji i wierze we własne możliwo-
ści i rozwój. Szykuje się zatem dzień pełen atrakcji, na który 
klub już dziś zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Tarno-
wo Podgórne.

Tarnovia Basket rozpoczęła 
przygotowania

Rozgrywki ligowe Tarnovia Basket rozpocznie 27 września, 
a do końca sierpnia powinien być znany podział na grupy, a tym 
samym rywale Tarnovii Basket w rozgrywkach ligowych. Ce-
lem klubu jest uzyskanie dodatniego bilansu w rundzie zasad-
niczej, co powinno też dać awans do kolejnej fazy rozgrywek, 
czyli Play-Off. Klub wystąpi również w rozgrywkach młodzie-
żowych umożliwiając regularną grę i treningi chłopcom z rocz-
ników 2003-2011. Patronat nad grupami młodzieżowymi po raz 
kolejny objęła firmą G.EN. Gaz Energia, która wspiera rozwój 
koszykówki w gminie Tarnowo Podgórne od 3 sezonów.
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Przed Rafałem Urbaniakiem pierwszy sezon w roli trenera 
Tarnovii Basket Tarnowo Podgórne

Więcej informacji o klubie
Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne:

Szymon Drobina, Prezes Zarządu,
tel. 664 467 818

tarnovia.basket@gmail.com

Bądź z nami na:
https://www.facebook.com/tarnoviabasket/

https://www.instagram.com/tarnovia.basket/ 
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Pierwsze spotkanie z wicemistrzem poprzedniego sezo-
nu Lubuszaninem Trzcianka zakończyło się remisem, 
mimo wielu sytuacji bramkowych. W drugiej kolejce 

graliśmy z rewelacją rundy wiosennej sezonu 2018/2019 Ko-
twicą Kórnik. Mecz zakończył się naszą wygraną 3:2 pomi-
mo tego, że do przerwy przygrywaliśmy 0:2. 

Trzecie spotkanie to mecz z Obrą Kościan, który do ostat-
nich sekund trzymał w niepewności, jednak to nasi zawodni-
cy lepiej wytrzymali presję i zdobyli zwycięską bramkę na 3 
minuty przed końcem spotkania. Kolejne spotkanie w lidze 
zagraliśmy w Opatówku, skąd przywieźliśmy jeden punkt re-
misując 1:1 – przewaga była po naszej stronie.

Ostatniego dnia sierpnia podejmowaliśmy w Tarnowie 
Wartę Międzychód. Mecz zakończył się bezbramkowym re-
misem, jednak to my mieliśmy kilka bardzo dogodnych sytu-
acji do zdobycia bramki.

7 września podejmowaliśmy na swoim stadionie wyżej 
klasyfikowaną w tabeli Victorię Września, z którą zremiso-
waliśmy 1:1, będąc zespołem zdecydowanie lepszym.

Od początku sezonu wysoką formą imponuje nowo mia-
nowany kapitan drużyny Maurycy Niemczyk, który zdobył 4 
z 6 bramek dla naszego zespołu. W trakcie okresu przygoto-
wawczego do ekipy Tarnovii dołączyli następujący zawodni-
cy: Bartłomiej Graczyk i Patryk Janeczek z Sokoła Pniewy, 
Adam Dyzert z Warty Międzychód, Patryk Kapturzak z Wi-
sły Płock, Kamil Wamberski z Błękitnych Wronki i  Tadeusz 
Gliniecki z Chrobrego Głogów.

Dwie drużyny seniorskie występujące w A klasie zaczę-
ły sezon ze zmiennym szczęściem. Drużyna występująca 
w grupie 8 prowadziła do przerwy 2:0 w Obrowie, jednak 
nie utrzymała wyniku i wróciła do domu z jednym punktem 
remisując 2:2.

W meczu z Ostrorogiem  GKS Tarnovia prowadziła  od 
początku meczu, jednak błędy w obronie zdecydowały  o po-
rażce 3:1. Mecz z Błękitnymi Owińska zakończył się wyni-
kiem 2:2. Ostatni mecz w Tarnowie Podgórnym zakończył 
się wygraną z Rzemieślnikiem Kwilcz 4:1.

Dobry początek sezonu odnotowała GKS Tarnovia II gra-
jąca w 9 grupie A Klasy. Po dwóch zwycięstwach w Zalase-
wie z Antaresem 4:2 i 4:3 z WKS Owieczki, przyszła sroga 
porażka z Polonią Poznań 0:6.

Drużyna juniorów starszych rozpoczęła sezon falstartem 
w meczu z Wartą Poznań. W drugiej kolejce nasi zawodnicy 
wysoko postawili poprzeczkę APR Reissa (która jest obecnie 
liderem tabeli). Mecz zakończył się wynikiem 2:3 z powodu 
kilku niewykorzystanych przez nas sytuacji. 

Juniorzy młodsi rozpoczęli rozgrywki od zwycięstwa 5:1 
z Koroną Zakrzewo.

Drużyna młodzików wygrała ostatni mecz towarzyski 
przed ligą 7:6 z  APR Dębiec.

Wysokim zwycięstwem popisali się zawodnicy grający 
w lidze Orlików pokonując Red Box Suchy Las aż 15:2 !!!

Warto dodać że najwyższe zwycięstwo zanotowali nasi Ju-
niorzy Młodsi  GKS Tarnovii wygrywając w spotkaniu wy-
jazdowym z Akademią Piotra Reissa 16:1

*Pozostałe spotkania drużyn młodzieżowych i seniorskich 
odbyły się po zamknięciu wydania

Chcesz dołączyć do jedynego piłkarskiego klubu w Tar-
nowie Podgórnym z 70-letnią tradycją? Czekamy na Ciebie. 
www.gkstarnovia1949.pl

Zapraszamy na kolejne mecze w Tarnowie Podgórnym - 
obserwujcie nas na Facebooku: gkstarnovia.oficjalna

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
 ~ gks tarnovia

W sezonie 2019/2020 GKS  
Tarnovia nadal bez porażki w 4 lidze
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Kolejnymi doskonałymi wynikami mogą pochwalić się 
kolarze KK Tarnovia Tarnowo Podgórne. Wśród nich 
wymienię zajęcie drugiego miejsca w scratchu przez 

Aleksandrę Tołomanow i trzeciego w keirinie przez Julitę Ja-
godzińska. Obie wywalczyły medale podczas odbywających 
się 31 sierpnia i 1 września torowych zawodów UCI pierwszej 
klasy w litewskim Poniewieżu. W ten sam weekend pierwsze 
miejsce w scratchu kat. Elita wywalczył Filip Prokopyszyn. 
Zawodnik Tarnovii triumfował w Grand Prix Prostejow  czyli 
Memoriale Otmara Malecka zaliczanym do pierwszej katego-
rii kalendarza UCI.

Tydzień wcześniej srebrny medal Międzywojewódzkich Mi-
strzostw Młodzików na 1 km ze startu zatrzymanego zdobyła 
Otylia Zagórska. W sprincie drużynowym z Gabrielą Pustko-
wiak zajęłą czwarte miejsce. Zawody odbyły się na torze we 
Wrocławiu. 

W szosowej rywalizacji działo się równie dużo. Udanym star-
tem mogą pochwalić się kolarze Tarnovii Tarnowo Podgórne, 
którzy w terminie 7-11 sierpnia rywalizowali w 63. Międzyna-
rodowym Wyścigu Kolarskim Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej im. 
płk Skopenki.

Sześcioetapowy wyścig odbył się na drogach wiodących po 
Roztoczu. W tym roku organizatorzy przygotowali trasę, której 
centralnym punktem była Zamość.  Na ostatnim etapie Wojciech 
Bystrzycki zajął trzecie miejsce, a Adrian Mrówka szóste. W kla-
syfikacji generalnej miejsce tuż za podium zajął Wojciech By-
strzycki. Siódmy był Adrian Mrówka, a ósmy Jan Łamaszew-
ski. Drużynowo KK Tarnovia uplasował się na drugim miejscu, 
a w klasyfikacji punktowej Adrian Mrówka był trzeci. Kolej-
nym wyścigiem, w który wystartowali kolarze Tarnovii był Ma-
zowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckie-
go. Wyścig odbył się tuż po 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej. 
W klasyfikacji końcowej wyścigu głównego na dystansie 215 

Kolarski sierpień
km kategorii U23 trzecie miejsce zajął Adrian Mrówka. Na krót-
szym dystansie 120 km kat. junior Maciej Belniak finiszował 
jako trzeci, a Kajetan Sztuba był czwarty. Drugiego dnia Tour 
Bitwa Warszawska 1920 na Torze Modlin rozegrano kryterium. 
W kat. junior czwarte miejsce zajął Maciej Belniak, a siódme 
Kajetan Sztuba. W kategorii U23 piąte i szóste miejsca zajęli 
kolejno Adrian Mrówka i Jan Łamaszewski. 

Mazowsze Tour zakończyło się kryterium, rozegrane 17 
sierpnia w Legionowie. W swoich kategoriach Maciej Belniak 
zajął szóste miejsce, Adrian Mrówka piąte, a Filip Prokopyszyn 
szóste.

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
 ~ Ania Lis

Jak co roku w czasie wakacji klub tańca nowoczesnego 
OSiR Dance Studio Tarnowo Podgórne udał się na obóz 
taneczny. Tegoroczny odbył się w terminie 26 lipca – 4 

sierpnia w Wenecji koło Żnina. Wzięło w nim udział pięćdzie-
sięciu pięciu tancerzy. W trakcie zajęć szkolili swoje umie-
jętności w stylach: waack, breakdance, hip hop, taniec towa-
rzyski i współczesny, jumpstyle, belly dance oraz wschodnich 
sztukach walki. Czas między zajęciami wypełniały spotkania 
i rozmowy m. in. przy ognisku, kąpiele w jeziorze, dyskoteki 
i karaoke, obozowe bitwy taneczne i gala oraz spływ kajako-
wy. Kolejny sezon taneczny OSiR Dance Studio rozpocznie 
od pokazów podczas Dni Przeźmierowa oraz festynu Sporto-
we Pożegnanie Lata w Tarnowie Podgórnym. 

Do końca września będzie trwał nabór do grup tanecznych - 
hip hop, modern, jazz, acrodance oraz na zajęcia ogólnorozwo-
jowo-akrobatyczne.

W imieniu kadry trenerskiej zapraszamy dzieci od 5 roku ży-
cia oraz młodzież początkującą i tę, która z tańcem miała stycz-

Taneczne wakacje
ność. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej 
www.dbst.pl oraz facebooku @OSiRDanceStudioTP. Zapisy 
przyjmowane są drogą telefoniczną pod nr 665 121 302 oraz 
mailową - b.dudek@dbst.pl ~ Ania Lis

~ sport
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Jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę z kręglarstwem kla-
sycznym, to nadarza się ku temu okazja. Cały czas trwa 
nabór do sekcji kręglarskiej drużyny OSiR Vector Tarno-

wo Podgórne. Treningi i nabór odbywają się w środy i piąt-
ki w kręgielni Vector w Tarnowie Podgórnym w godz. 14.00-
17.00. Trener zaprasza do wstąpienia w szeregi Klubu dzieci 
i młodzież w wieku 10-15 lat. ~ Ania Lis

Kręglarski nabór

Nad jeziorem w Skorzęcinie 18 sierpnia odbył się pre-
stiżowy turniej siatkówki plażowej Auto Sanok Pla-
ża Witkowa 2019. Barwy Tarnowa Podgórnego repre-

zentowali Tomasz Jaroszczak i Tomasz Kotecki, którzy ulegli 
tylko jednej parze Stanisław Szymankiewicz i Jakub Popiw-
czak w samym finale. Jakuba Popiwczaka znamy  z występów 
w reprezentacji Polski w siatkówce halowej na pozycji libero, 
gdzie całkiem niedawno udało mu się zdobyć z kadrą brązowy 
medal Ligi Narodów. Jakub ponadto udowodnił, że radzi sobie 
również na piasku, otrzymując nagrodę MVP – najlepszego 
zawodnika turnieju. Udział tak utytułowanych zawodników 
świadczył o bardzo wysokim poziomie rozgrywek, dlatego 
tym bardziej gratulujemy zarówno naszym zawodnikom, jak 
i zwycięzcom turnieju.  ~ Błażej Szubstarski

Wicemistrzostwo
w turnieju Plaża Witkowa 2019

W dniach 16-18 sierpnia 2019 r odbyły się Mistrzostwa 
Polski Oldboyów i Oldboyek w Siatkówce plażo-
wej. Mężczyźni rywalizowali o medale w 7 różnych 

kategoriach wiekowych  +70, +80, +90, +100, +110, +120, 
+130. W najniższej kategorii, gdzie suma lat obu zawodników 
musi wynosić co najmniej 70, z zastrzeżeniem, że każdy z nich 
nie może mieć mniej niż 35 lat rocznikowo, Gminę Tarnowo 
Podgórne reprezentowali Łukasz Murdzia i Błażej Szubstar-
ski. Po trzech dniach ciężkich sportowych zmagań zdobyli 
brązowy medal, pokonując w meczu o III miejsce parę Szcze-
panik/Pawelczak, broniących tytułu wicemistrza z roku ubie-
głego. Nasza para obroniła tym samym honor Wielkopolski, 
ponieważ żadnej innej męskiej parze z Wielkopolski niestety 
nie udało się stanąć na podium. Natomiast wśród kobiet walka 
o medale odbywała się w dwóch kategoriach: +70 oraz +85. 
Naszą Gminę w kategorii +70 reprezentowały  Anna Urych-
-Turska oraz Julia Jurczyk-Bury, które jak burza przeszły do 
finału, jednak tam nie zdołały sprostać parze Tokarska/Szczy-
towicz. Jak widać w siatkówkę plażową można grać w różnym 

wieku i to z niemałymi sukcesami. Gratulujemy i życzymy ko-
lejnych medali Mistrzostw Polski.
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

~ Błażej Szubstarski

Srebro i brąz dla Tarnowa

~ sport
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Legendarny już  XIV Finał Rutnicki Cup odbył się 28 
lipca w Zbąszyniu. O puchar Posła Jakuba Rutnickie-
go walczyły 24 najlepsze drużyny siatkarzy plażowych, 

wyłonione we wcześniejszych eliminacjach. Do finału awan-
sowały 2 pary reprezentujące Gminę Tarnowo Podgórne, tj. 
Tomasz Jaroszczak/Tomasz Kotecki oraz Łukasz Murdzia/
Błażej Szubstarski. Po całodniowych zmaganiach, w nie-
zwykle trudnych warunkach atmosferycznych, gdzie chwila-
mi temperatura przekraczała 30 stopni Celsjusza, nasza para 
Jaroszczak/Kotecki zdobyła wysokie III miejsce. Natomiast 
nasz druga para po bardzo zaciętych pojedynkach i kontrower-
syjnych decyzjach sędziego uplasowała się na miejscu 7. Zwy-
cięzcami okazali się ci sami zawodnicy, którzy zdobyli Puchar 
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w tegorocznym Grand  Prix 
Gminy Tarnowo  Podgórne w Siatkówce Plażowej, a miano-
wicie para Adam Lorenc/Mateusz Podborączyński. Zwycięz-
com gratulujemy. ~ Błażej Szubstarski

Tarnowo Podgórne
na 3 miejscu w Rutnicki Cup

Zwycięzcą XV edycji Rankingu Sołectw Gminy Tarno-
wo Podgórne w sezonie 2018-2019 zostało tak jak w 
ubiegłym roku Tarnowo Podgórne. Po dziesięciu kon-

kurencjach Sołectwo zgromadziło na swoim koncie 155 punk-
tów. Drugie miejsce zajęło Sołectwo Przeźmierowo (151 pkt.), 
a trzecie Lusówko (148 pkt.). Miejsca za podium zajęły kolej-
no: Lusowo - 127,5, Sady - 121, Baranowo - 105,5, Sierosław 
- 90,5, Wysogotowo - 63, Jankowice – 56,5, Batorowo – 45, 
ex aequo Chyby i Rumianek – 41,5, Ceradz Kościelny – 27, 
Góra – 18 i Kokoszczyn – 16. 

Tegoroczny finał rozegrano w ramach obchodów Dni Prze-
źmierowa. Odbył się 7 września w parku St. Kanikowskiego 

Sołecki finał w Przeźmierowie. Tak jak w ubiegłej edycji Rankingu dziesią-
tą konkurencją sołeckiej rywalizacji byli Wymiatacze. Siedem 
drużyn miało do pokonania tor przeszkód składający się m. in. 
z: koszykarskiej karuzeli, kul wipeout, frog fitness i gladiatora 
w basenie. Najlepiej z torem przeszkód poradziła sobie repre-
zentacja Sołectwa Lusówko. Drugie miejsce zajęło Sołectwo 
Przeźmierowo, a trzecie Lusowo. Miejsca 4-7 zajęły kolejno: 
Sierosław, Sady, Tarnowo Podgórne i Wysogotowo.

Zgodnie z regulaminem XV edycji całorocznych zmagań 
sołectw Gminy Tarnowo Podgórne w sezonie 2018/2019, pu-
char i nagrody finansowe otrzymają sołectwa, które spełniły 
warunki zawarte w punkcie 7. W tym gronie znalazły się so-
łectwa: Tarnowo Podgórne, Przeźmierowo, Lusówko, Luso-
wo, Sady, Sierosław i Wysogotowo.

 ~ Ania Lis

~ sport
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Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne mogą cieszyć 
się kolejnym sportowym obiektem. We wrześniu 
pierwsze osoby miały okazję zagrać u siebie w pro-

fesjonalnej hali tenisowej ze sztuczną trawą. W październiku 
czeka nas oficjalne otwarcie podczas wielkiego sportowego 
festynu.

Miłośnicy tenisa z Tarnowa Podgórnego nie będą już mu-
sieli jeździć w zimie na dedykowane temu sportowi hale do 
Poznania. Z początkiem września przy ul. Zachodniej (obok 
Tarnowskich Term) rozpoczął funkcjonowanie Park Teniso-
wy Tarnowo. Jest to gminna inwestycja, współfinansowana 
przez Stowarzyszenie Sportowe „Park Tenisowy Olimpia” 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Znajdziemy tu dwa kryte korty tenisowe o profesjonalnej 
nawierzchni ze sztucznej trawy, wyposażone w zaplecze re-
cepcyjne i szatniowe, które pozwala w komfortowych warun-
kach cieszyć się z gry w tenisa. Łącząca korty przestrzeń re-
cepcyjna, dzięki zainstalowanym tu przeszkleniom, pozwala 
obserwować postępy dzieci podczas treningów, a maluchy 
mają poczucie bezpieczeństwa, czując bliskość rodziców.

Park Tenisowy Tarnowo prowadzi zajęcia dla dzieci i do-
rosłych na wszystkich poziomach zaawansowania w formie 
grupowej, ale także indywidualnej. Za realizację szkolenia 
jest odpowiedzialny prężnie działający od kilku lat lokalny 
klub tenisowy TKS Kros Tarnowo Podgórne, który dotych-
czas pomimo braku profesjonalnej bazy sportowej osiągał 
liczne sukcesy. Nowo powstałym obiektem zarządza Sto-
warzyszenie Sportowe „Park Tenisowy Olimpia”, które ma 
olbrzymie doświadczenie w realizacji tenisowych przedsię-
wzięć. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim orga-
nizację Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Mężczyzn 
ATP Challenger Poznań Open, ale także setki turniejów dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych zorganizowanych przez 9 lat 
funkcjonowania Stowarzyszenia. Park Tenisowy Olimpia na 

Park Tenisowy
Tarnowo już otwarty!

poznańskim Sołaczu prowadzi całoroczne szkolenie dla 300 
dzieci. Najzdolniejsze z nich trenują wyczynowo i zdobywa-
ją medale na Mistrzostwach Polski. Czy teraz w Tarnowie 
Podgórnym wyszkolimy wspólnie przyszłych mistrzów?

Informacje na temat zapisów są dostępne na naszym Fun-
page’u www.facebook.com/parktenisowytarnowo lub w Re-
cepcji pod nr tel. 785 554 960 oraz mailem biuro@pttarnowo.
pl. Przez cały rok można również samodzielnie dokonywać 
rezerwacji kortów, dzięki wprowadzonemu już systemowi 
rezerwacji on-line. Wystarczy wejść na profil na Facebooku 
i skorzystać z przycisku ‘Zarezerwuj teraz’ lub bezpośrednio 
przez stronę reservise.com/online/PTT/

Zapisy do szkółek tenisowych trwają przez cały wrzesień. 
Z kortów będzie można korzystać od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 8.00-22.00, a w weekendy 8.00-20.00. Oso-
by zameldowanie na terenie Gminy Tarnowo Podgórne będą 
mogły liczyć na zniżki w ramach Karty Mieszkańca. – Chce-
my, aby nowy obiekt tenisowy w Tarnowie tętnił życiem. Li-
czymy na współpracę ze szkołami, lokalnymi stowarzysze-
niami i seniorami. Mamy nadzieję, że infrastruktura Parku 
Tenisowego Tarnowo będzie się rozwijała i wkrótce powsta-
ną tu dodatkowe korty. – mówi Ewelina Sterczewska, odpo-
wiedzialna za realizację projektu z ramienia Parku Teniso-
wego Olimpia.  

Tymczasem już 5 października zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na oficjalne otwar-
cie nowego obiektu. W ramach tego wydarzenia odbędzie 
się sportowy piknik rodzinny, podczas którego przewidziano 
wiele atrakcji. Tego dnia będzie można bezpłatnie spróbo-
wać swoich sił z rakietą i to nie tylko w ramach tradycyj-
nych treningów, ale także cardio tenisa!  Dla najmłodszych 
przewidziano konkursy sprawnościowe oraz tenisowe zaba-
wy i mini-turniej. Koniecznie przyjdźcie w pierwszą sobotę 
października do Parku Tenisowego Tarnowo i nie zapomnij-
cie wziąć ze sobą sportowego obuwia.

 ~ Marta Jankowska

~ sport
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Po zdominowaniu przez zawodników Alfy-Vector Pucha-
ru Poznania, zwycięsko rozpoczęli oni swoje zmagania 
w superlidze.

W zawodach w Poznaniu, w dniach 30 sierpnia – 1 wrze-
śnia,  rywalizowało 75 zawodników i zawodniczek. Odby-
wały się one w kategorii kobiet, mężczyzn oraz mikstów. 
W mikstach – zwycięskie były dwie pary z Tarnowa Pod-
górnego: Marta i Dawid Strzelczak (1122 kregli) przed Izą 
i Leszkiem Torka(mi) (1093), trzecie miejsce pozostało w rę-
kach gospodarzy z Czarnej Kuli Poznań (1091).

Wśród kobiet 4. miejsce zajęła Iza Torka (1027), tracąc do 
zwyciężczyni 45, a do podium 11 kręgli. Natomiast w ka-
tegorii mężczyzn, bezkonkurencyjny był Dawid Strzelczak 
(1182), który wyprzedził dwóch innych zawodników Alfy – 
Marcina Grzesiaka (1136) i Leszka Torkę (1135).

Niedziela, 8 września, to start superligi. Nasze zespoły 
rozpoczęły od zmagań wyjazdowych z Czarną Kulą Poznań. 
Dobrą dyspozycję z Pucharu Poznania powtórzyły zawod-
niczki i zawodnicy naszego teamu. Panie wygrały 4:2 (po-

Udany początek sezonu 

mimo ustanowionego indywidualnego rekordu kobiet przez 
jedną z zawodniczek Czarnej Kuli), natomiast panowie wy-
punktowali gospodarzy 7:1, pobijając przy tym rekord krę-
gielni (wynikiem 3466 kręgli), ustanowiony aż 12 lat temu 
przez… Alfę-Vector. 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

 ~ Piotr Kaczmarek

Ostatniego sierpniowego dnia w Bytyniu odbył się II 
Integracyjny Turniej Siatkówki Plażowej Indra Cup. 
Organizatorem był klub siatkówki na siedząco KS 

Indra Cup Kaźmierz. Rywalizacja odbyła się w dwóch osob-
nych kategoriach – siatkówka plażowa 2-osobowa oraz siat-
kówka plażowa na siedząco 3-osobowa. Gminę Tarnowo Pod-
górne w siatkówce plażowej 2-osobowej reprezentował duet 
Anna Urych-Turska oraz Błażej Szubstarski, którzy zwycię-
żyli i tym samym zająć I miejsce. Natomiast w siatkówce pla-
żowej 3-osobowej na siedząco naszą Gminę reprezentowali 
Anna Urych-Turska, Błażej Szubstarski oraz Katarzyna Ger-
tig, którzy zajęli ostatecznie wysokie  3 miejsce. Gratuluje-
my podwójnego sukcesu, który pewnie nie byłby możliwy bez 
wsparcia Gminy Tarnowo Podgórne. 

 ~ Błażej Szubstarski

Integracyjny Turniej Siatkówki 
Plażowej Indra Cup 2019

~ sport
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W dniach 30 sierpnia – 1 września w Toruniu odbył 
się finał Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej 
mężczyzn. W mistrzostwach miały prawo wziąć 

udział 24 najlepsze pary, które w trakcie całego sezonu plażo-
wego zebrały wymaganą liczbę punktów rankingowych. 

Reprezentanci Gminy Tarnowo Podgórne w składzie To-
masz Jaroszczak/Tomasz Kotecki nie zawiedli pod tym 
względem i znaleźli się w gronie finalistów. W pierwszym 
swoim meczu trafili na wyżej rozstawioną, utytułowaną parę 
Chiniewicz/Korycki, z którymi wygrali pierwszego seta 
21:19 i spokojnie prowadząc w drugim secie 16:14, nie zdo-
łali doprowadzić do zwycięstwa, przegrywając drugiego seta 
19:21, a następnie po bardzo zaciętej walce, ulegli w tie-bre-
aku 13:15. Kolejnym rywalem naszych siatkarzy plażowych 
była para Sdebel/Kaczmarek, nie mniej utytułowana od po-

przedniej i również wyżej notowana. Po gładko wygranym 
pierwszym secie 21:16, w drugim secie odbył się horror, 
w którym nasza para miała aż 7 piłek meczowych, jednak nie 
zdołała ich wykorzystać przegrywając 26:28. W tie-braku po 
niezwykle wyrównanym pojedynku, nasi siatkarze musieli 
niestety uznać wyższość przeciwników przegrywając mini-
malnie 13:15. Ostatecznie para Jaroszczak/Kotecki, z wyraź-
nym niedosytem, uplasowała się na miejscu 17, co i tak nale-
ży potraktować za ogromny sukces w skali kraju. Mistrzem 
Polski zostali faworyci, znani z udanych występów na are-
nie międzynarodowej, reprezentanci kraju Michał Bryl/Grze-
gorz Fijałek. 

Zwycięzcom gratulujemy, a naszym zawodnikom życzymy 
więcej szczęścia w przyszłym sezonie. 

 ~ Błażej Szubstarski

Mamy finalistów Mistrzostw Polski
w siatkówce plażowej
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~ ...i na koniec

Państwu Alinie i Juliuszowi 
Gustowskim 

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Mamy i Teściowej 

śp. Mieczysławy Urban

składa 
Zarząd i Członkowie  
Klubu Seniora Sady

Państwu Tereni i Stanisławowi 
Skotnickim 

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Mamy i Teściowej 

śp. Haliny Wiśniewskiej

składa 
Zarząd i Członkowie  
Klubu Seniora Sady

Paniom Kasi Gogojewicz  
i Ewie Frelas oraz rodzinie 

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci mamy

śp. Alicji Latosińskiej
składają  

koleżanki, koledzy, sąsiadki i sąsiedzi

„Prawdziwy przyjaciel jest zawsze, gdy go potrzebujesz”

Księdzu wikariuszowi Szymonowi Czarnasiakowi, kapelanowi Radosławowi 
Kalinowskiemu, kanonikowi Piotrowi Bydałkowi, Panu Wójtowi, Pani 
I Zastępcy Wójta, Przewodniczącej Rady Gminy, Radnym, Sołtysom, 

pracownikom Urzędu Gminy, Pani Dyrektor GOK Sezam z pracownikami, 
Radzie Nadzorczej oraz pracownikom Gminnej Spółdzielni, Dyrygentowi  

i chórzystom Koła Śpiewu im. F. Nowowiejskiego, pocztom sztandarowym 
oraz licznym delegacjom, Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym,  
którzy okazali nam wiele serca, życzliwości i ciepła oraz uczestniczyli  

tak licznie we mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

śp. Jacka Smolińskiego 
Męża, Ojca, Teścia, Dziadka 

składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Za modlitewne wsparcie, liczne intencje mszalne,  

złożone wieńce i kwiaty serdeczne podziękowania składa
Żona z rodziną

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

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

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszej długoletniej Nauczycielki  

i wspaniałej Wychowawczyni  
wielu pokoleń młodych ludzi

śp. Stanisławy Przybył
Jej odejście dotknęło nas wszystkich.  

Żegnamy Ją z wielkim smutkiem.
Rodzinie i bliskim składamy  

wyrazy głębokiego współczucia.
Koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej  

im. A. Fiedlera w Przeźmierowie

Nie umiera ten,  
kto żyje w pamięci żywych.

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
informację o śmierci naszej koleżanki

śp. Alicji Latosińskiej
Rodzinie, wyrazy szczerego 

współczucia
składa Zarząd i studenci 

UTW w Tarnowie Podgórnym

DAM PRACĘ
• Pracownika fizycznego i ślusarza 
do produkcji i montażu ogrodzeń, 
tel. 663 316 539
• Zatrudnię osobę do pomocy przy 
starszej pani ( sprawnej) - barano-
wo bloki agrobex - obok biedron-
ki. Szczegóły do ustalenia, tel 662 
964 501
• Zatrudnię od zaraz do prac ogól-
nobudowlanych i wykończenio-
wych (możliwość przyuczenia). 
Tel.603 038 988.
• Firma sprzątająca zatrudni  panie  
z doświadczeniem. Tel.603 635 878
• Hotel Glamour zatrudni Panią do 
przygotowywania  śniadaniowych 
hotelowych. Zainteresowane oso-
by prosimy o kontakt telefoniczny 
tel 721 294 202 
• Kierowcę na busy osobowe z aktu-
alnymi badaniami lekarskimi chęt-
nie z okolic Przeźmierowa , Tarnowa 
Podgórnego zatrudnię na umowę 
lub zlecenie .Codzienne przejazdy 
na lotniska Poznań Berlin Poznań , 

a także Warszawa.Baza Baranowo /k 
Przeźmierowa.Kontakt mail: renata.
anna.t@icloud.com lub tel.665 701-
950 w godz 10-16
• Restauracja Glamour zatrudni  
kelnerkę. Zainteresowane osoby 
prosimy o kontakt telefoniczny tel 
721 294 202 lub mailowy restraura-
cja@glamourhouse.pl
• Firma BRM meble zatrudni sto-
larza meblowego z okolic Tarno-
wa Podgórnego, tel. 693 633 986.
• Kawiarnia/Cukiernia Art Cafe 
KANDULSKI w Baranowie zatrud-
ni EKSPEDIENTKĘ. Oferujemy: od 
1/2 do całego etatu; wynagrodze-
nie + premia od wyników; atrakcyj-
ne,zniżki na nasze produkty; miłą 
atmosferę. art.cafe@firma.pl lub 
kontakt telefoniczny 601-778-321, 
516-125-840
• Pomoc  domową w  Przeźmiero-
wie  zatrudnię. Tel. 603 775 641

SZUKAM PRACY
• Posprzątam biuro rzetelnie 725 
329 160

• Podejmę się pracę: sprzątanie, 
chałupnictwo, w magazynie lub na 
produkcji. 730 088 426
• Zaopiekuję się dzieckiem lub 
dziećmi w pełnym wymiarze go-
dzin. Posiadam doświadczenie.  
Tel. 533-696-051 
• Posprzątam dom, zaopiekuję się 
dzićmi, rozniosę ulotki. Przeźmie-
rowo i okolice, tel. 732 651 673
• Sprzątanie, przygotowanie po-
siłków, prasowanie, drobne prace 
domowe. Tarnowowo Podg. i oko-
lice 788 596 157
• Pani na emeryturze podejmie pra-
cę 4 godz. dziennie. Tel. 725 329 160
• Wykonam prace ogrodnicze 503 
008 671
• Emeryt z III stałą grupą, absty-
nent, prawo jazdy B, podejmie pra-
cę na pełen etat od zaraz (umowa 
o pracę). tel. 501 228 373
• Kierowca kat C z doświadczeniem 
wywrotka szuka pracy 694-043 808
• Zaopiekuję się osobą starszą lub 
chorą w pełnym wymiarze godzin.  

Posiadam doświadczenie. Tel. 533-
696-051 
• Wykonam wszystkie prace ogro-
dowe. Tel. 667 069 745.
• Potnę drewno. Tel. 667 069 745

Rodzinie 

śp. Alicji Latosińskiej
Byłej Radnej Sołeckiej Baranowa
wyrazy szczerego współczucia 

składa Sołtys Mieczysław Paczkowski  
z Radą Sołecką i Radni z Baranowa

Poszukuję SKROMNEJ, 
UCZCIWEJ, KULTURALNEJ 

PANI na pełen etat 
(codziennie od 6.00) 
DO SPRZĄTANIA, 

GOTOWANIA, prasowania 
oraz innych prac 

porządkowych w domu 
w Chybach.

Preferowane osoby  
z zamiłowaniem kulinarnym, 

doświadczeniem, prawem 
jazdy, koniecznie  

bez nałogów. Proszę wysłać 
CV ze zdjęciem na mail: 

 julia@inwena.pl, 
tel. kontaktowy 504 048 191



wrzesień 2019 | sąsiadka~czytaj |    55

~ reklamy

Zadzwoń: +48 605 10 38 20  |  +48 668 12 32 12
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Miejsce owocujące szczęściem

Doskonała lokalizacja,  

w pobliżu przedszkola, 

żłobki, sklepy. Szybki 

dojazd do Poznania, 

Tarnowa Podgórnego  

i obwodnicy S11. Świetna 

komunikacja publiczna, 

bogate zaplecze do 

spędzania wolnego czasu. 

To tylko niektóre zalety 

Osiedla Sady.  SPRAWDŹ !

Sady: ulica Jagodowa / Truskawkowa / Winogronowa

o
si

ed
le

sa
d

y.
p

l

facebook.com/osiedlewsadach

Ostatnie 2 typy budynków: 101 i 107 m2 10 min. od Poznania

Zainteresowanych prosimy o kontakt: rekrutacja@meduza.net.pl 
lub pod numerami telefonów 618-620-521, 618-620-500

poszukuje chętnych do pracy
w rejonie Chyby, Baranowo lub Tarnowo Podgórne

Agencja Ochrony Osób i Mienia MEDUZA

Firma w Baranowie 

zatrudni szwaczkę 

na overlocka 

CV na adres 

rekrutacja@viskopol.pl 

tel. 61 823 82 91 

 

PRACOWNIK
PRODUKCJI

Tarnowo Podgórne

HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
(nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3) 
Kontakt pod numerem:
797 292 169 lub 791 839 116

poszukuje kandydatów
do pracy

Oferujemy: 
•  samodzielne stanowisko  

produkcyjne
•  2 zmiany od poniedziałku  

do piątku 
• atrakcyjne wynagrodzenia
• stała praca od zaraz

Działamy w Przeźmierowie, w godz. 7.30-15.30
Oferty prosimy kierować na adres: RekrutacjaTarnowo@wp.pl

Prężnie rozwijająca się firma z branży e-commerce
poszukuje osób do swojego nowego,

kolejnego sklepu internetowego.
Od kandydatów oczekujemy:
•  znajomości obsługi komputera  

i Internetu
•  mile widziana znajomość  

serwisu Allegro
• sumienności i rzetelności

Oferujemy:
• ciekawe i spokojne zajęcie
• miłą i sympatyczną atmosferę
•  atrakcyjne wynagrodzenie  

+ premia

PRZY ZBIORZE JABŁEK
ZATRUDNIĘ

(okolice Amazona)

501 94 93 06
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Imperial Tobacco w Polsce od lat jest cenionym praco-
dawcą, między innymi ze względu na podejście do kształ-
cenia swoich pracowników. Fabryki zlokalizowane na te-
renie Polski (w Tarnowie Podgórnym i Radomiu) stawiają 
na rozwój tzw. kompetencji przyszłości w kilku obszarach. 
Firma inwestuje w doskonalenie umiejętności liderskich 
oraz rozwija predyspozycje biznesowe osób bez wcze-
śniejszego doświadczenia zawodowego. A wszystko to 
w ramach Programu Stażowego Imperial Way to Start. Na 
tym nie koniec – producent dba również o rozwój umie-
jętności technicznych pracowników w ramach specjalnie 
przygotowanej Akademii.
Ważnym aspektem jest także współpraca z uczelniami 
i szkołami średnimi w wypracowywaniu wspólnych pro-
gramów edukacyjnych. To konkretna odpowiedź na roz-
wój systemów kształcenia, która pozwala również lepiej 
dopasować ofertę edukacyjną do potrzeb współczesnego 
biznesu.
WYSOKIE STANDARDY KSZTAŁCENIA  
DLA WSZYSTKICH
„Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia ludziom o róż-
nych profesjach i doświadczeniu jest bardzo dużym wy-
zwaniem. Pamiętajmy, że każdy z nas uczy się w nieco 
inny sposób, a do tego dochodzą różnice w korzystaniu 
z nowoczesnych technologii oraz, niejednokrotnie, barie-
ra językowa. Aby zapewnić odpowiednie warunki szkole-
niowe, powołaliśmy Centrum Eksperckie ds. Zarządzania 
Wiedzą, gdzie posiłkując się najlepszymi praktykami na 
świecie, budujemy od 4 lat system edukacji dla wszystkich 
pracowników w Polsce; i jest to doceniane. Jako część 
koncernu Imperial Brands jesteśmy dumni z naszego lo-
kalnego wkładu w tegoroczną nominację do brytyjskiej 
nagrody HR Excellence Awards za Najlepszą Strategię 
w Nauce i Rozwoju” – mówi Katarzyna Najderek, Mene-
dżer ds. Zarządzania Wiedzą w Imperial Tobacco.

JAKOŚĆ EDUKACJI GWARANCJĄ DOBREJ  
I CIEKAWEJ PRACY
Jest wiele przekonań dotyczących rynku pracy. Media 
wskazują na tzw. rynek pracownika, co może być mylące 
dla osób, które dopiero wkraczają na rynek pracy.
„Faktem jest, że firmy potrzebują pracowników, ale nie ja-
kichkolwiek – powinny to być osoby o odpowiednich umie-
jętnościach i kwalifikacjach. Niemal każdego dnia spotyka-
my się z kandydatami i doświadczamy efektów nierównej 
jakości kształcenia w szkołach średnich i wyższych. Widzi-
my, że poziom zarówno wiedzy, jak i praktycznych umiejęt-
ności jest bardzo zróżnicowany. Ten efekt często spowodo-
wany jest przypadkowym wyborem zawodowym młodego 
człowieka, który decyduje się na kształcenie w określonym 
profilu, nie do końca mając świadomość swoich preferencji 
i rynku pracy” – komentuje Justyna Kazimierczyk-Politańska, 
Menedżer ds. Rekrutacji w Imperial Tobacco. 
Dlatego też, na przykład w rekrutacji na stanowisko mecha-
nika lub mechanika-operatora, dla Imperial Tobacco for-
malna edukacja nie jest najważniejsza. Kandydaci, często 
dzięki swoim zainteresowaniom, mają wyjątkowe umiejęt-
ności, które zdobyli na przykład samodzielnie naprawiając 
różnego rodzaju sprzęty domowe lub rolnicze. To również 
są wartościowi kandydaci. Tym, którzy jednak potrzebują 
uzupełnić wiedzę, Imperial Tobacco oferuje udział w spe-
cjalnie przygotowanej Akademii, która jest prowadzona 
w formie kursu zawodowego. W Imperial Tobacco nie ma 
jednej drogi rozwijania umiejętności, ponieważ każdy jest 
inny, dlatego firma zapewnia różne sposoby podnoszenia 
kwalifikacji, co w konsekwencji daje realną możliwość roz-
wijania kariery zawodowej. Historie pracowników, którzy 
dzięki takiemu podejściu mieli szansę zmienić stanowisko, 
a nawet obszar, pokazują, że udało im się rozpocząć nową 
przygodę zawodową w ramach jednego pracodawcy. 

Nowoczesne podejście do edukacji,  
czyli o tym jak Imperial Tobacco  

kształci kadry przyszłości
Nauka, rozwój, dokształcanie. To sekret sukcesu Imperial Tobacco, który na pierwszym miejscu 
zawsze stawia pracowników oraz ich aspiracje zawodowe.



wrzesień 2019 | sąsiadka~czytaj |    57

~ reklamy



58    | sąsiadka~czytaj | wrzesień 2019

~ reklamy

na ul. Sowiej 13 E
w Tarnowie Podgórnym,

przy drodze krajowej nr 92.
Idealne dla architekta,

kosztorysanta, projektanta, 
szczególnie związanego

z branżą budowlaną.
Dostęp do części socjalnej. 

Internet światłowodowy,
monitoring, umeblowanie

oraz media w cenie wynajmu.

Dostępne od zaraz.
Koszt wynajmu: 750 zł + VAT 

miesięcznie

DO WYNAJĘCIA
Pomieszczenie biurowe

o pow. 14,5 m²

Kontakt: tel. 512 305 433
e-mail: sekretariat@dek-pol.com.pl

Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew

Sprzedaż tel. 7 303 28 303 
Serwis tel. 512 755 995

RMTar

M o s k i t i e r y
ROLETY

Naprawa

Produkcja
Modernizacja

NAUKA
JAZDY

Jeździmy nową
KIA RIO

66 44 99 032
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PSIGROOM:
• strzyżenie • trymowanie • kąpiele •
• pielęgnacja oczu, uszu •
• obcinanie pazurów • wyczesywanie •
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego psa

Zapraszamy
do nowo powstałego
salonu pielęgnacji psów

Małgorzata Cichocka, ul. Kwiatowa 5, Sady
tel. 500 001 119

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

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

(Osiedle Zielony Gród)

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

tel. 723 938 252

Sprzedam
drewno na opał! 

Pocięte, suche (długość ok. 25 cm).
Idealne do pieca bez rąbania, pakowane  

w skrzynie – cena za skrzynkę (ok. 1,5 mp) 
to 115 zł – rozpałka GRATIS!

Transport, załadunek i rozładunek
przy zakupie większej ilości - gratis! 

Możliwość negocjacji cen!

GABINET
PSYCHOLOGICZNY
Iwona Przekop – Kistowska

tel. 669 221 993
www.psycholog-przekop.pl

Tarnowo Podgórne
ul. Jasna 8

Psychoterapia indywidualna
Terapia par

Badania psychologiczne
Poradnictwo

Psychoterapeuta
Psycholog kliniczny

Sylwia Kot – neurologopeda, logopeda dyplomowa-
ny, pedagog, terapeuta słuchu i terapeuta promocji 
zdrowia.

Usprawniam każdego człowieka, bez względu na pro-
blem i wiek. Każdy człowiek zasługuje na moją uwagę 
i pomoc. Jestem dla niemowlaka, dziecka, młodzieńca, 
dojrzałego człowieka, starszego mężczyzny czy kobie-
ty.  Od 0 do 100 lat... i więcej.

               Gabinet
neurologopedyczny

Zapraszam!
Rejestracja telefoniczna: 790 775 791

ul. Liryczna 10, Poznań - Strzeszyn
Możliwy dojazd do pacjentów

w w w . s i l n a m o w a . p l

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45
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Trwają zapisy do nowopowstającego

Projekt skierowany jest do seniorów 60+, do osób niesamodzielnych, 
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczonych społecznie,

w tym do osób z chorobą Alzheimera i innymi demencjami.
Oferujemy usługi opiekuńcze, terapię zajęciową i ruchową,

udział w życiu kulturalnym, rehabilitację, wsparcie psychologa,
zajęcia integracyjne, ciekawie zorganizowany czas przez kadrę

z powołaniem i dobrym sercem.

Dziennego Domu Pobytu „Zaczarowany Zakątek”
w Gminie Tarnowo Podgórne

Chętnych prosimy o kontakt pod numerem tel. 783 670 089
Fundacja Wsparcie i Opieka

DO WYNAJĘCIA
PAWILON HANDLOWY

BARANOWO
ul. Przemysława 13

664 11 99 32

Lusowo centrum
lokal na gabinet fryzjerski

lub inne
tel. 694 975 003

WĘGIEL  •  SKUP  ZŁOMU

tel. 788 080 953

Tylko u nas suchy węgiel
i najniższe ceny!

Transport od 1 tony GRATIS
Zakrzewo, ul. Gajowa 38

(koło kościoła)

➲ ekogroszek
➲ orzech
➲ kostka
➲ miał z groszkiem

rok zał. 2005

w Przeźmierowie

ZAPRASZA

OŚRODEK AKREDYTOWANY Educational Testing Service

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

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

 • egzaminy TOEiC,
 • tłumaczenia.

INFO I ZAPISY: 

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

www.ckjo.pl

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

wizyty domowe
62-081 Przeźmierowo
ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

Gabinet weterynaryjny

MATEMATYKA

Zapraszamy uczniów
szkół podstawowych!

Rzetelnie i skutecznie!

ul. Ogrodowa 125 
Przeźmierowo

tel. 691 735 035

KOREPETYCJE
PRZEŹMIEROWO

kom. 602 659 208

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h
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MAGAZYN
NAJEM

BARANOWO  450 m2

Barbara Chalińska
723 753 723 MOJE NOWE M

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

tel. 694 99 88 21

CIEPŁE OKNA

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

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

ROLETKI  
MATERIAŁOWE

ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

www.dobreokna.poznan.pl

 
 

RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447
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USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

ZADZWOŃ! 517 574 222

 NOWY CENNIK NA ROK 2019
RODZAJ KALORYCZNOŚĆ CENA/TONA
Orzech 28 MJ 990 zł
Orzech 26 MJ 860 zł

Kostka, węgiel gruby 26 MJ 900 zł
Miał 26 MJ 775 zł

Eko groszek 26 MJ 930 zł
Eko groszek (workowany) 26 MJ 25zł/25kg

Orzech (workowany) 26 MJ 25zł/25kg

ul. Szkolna 3, 62-080 Góra
www.eko-gora.pl

GODZINY OTWARCIA:
 PON. - PT.: 8.00 – 17.00 

SOB. 8.00 – 13.00

SKŁAD OPAŁU

TRANSPORT 
OD 1 TONY    
GRATIS!

W PROMIENIU 15 
KILOMETRÓW!   

CHIŃSKI  MARKET  WIELOBRANŻOWY

62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 158

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9.00 – 19.00

sobota 9.00 – 17.00, niedziela 10.00 – 15.00

NISKIE CENY! DOBRA JAKOŚĆ!
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!

Szkoła Językowa LLC
Cerekwica,  

ul. Zachodnia 6

tel. 570 866 094
biuro@jezyki-llc.pl

KURSY JĘZYKA
ANGIELSKIEGO

• Native speaker
•  Wszystkie poziomy 

zaawansowania
• Dzieci, młodzież, dorośli
•  Umuzykalniające lekcje ang. 

dla najmłodszych (Mr Melody)
•  FUNatics Saturday Club  

- warsztaty językowe dla 
dwujęzycznych dzieci

NASIONA TRAWY

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

ARETA
KOSTRZEWA CZERWONA GAZONOWA

wysiew nasion: 1kg na 30-40 m2
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BADANIA 
KIEROWCÓW
Lekarz medycyny pracy 
Badania profilaktyczne

i sanitarne

Poznań, ul. Sianowska 151A

tel. 519 42 14 86

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

TRENING
ASERTYWNOŚCI

Profesjonalne nauczanie
j.angielskiego

także dzieci oraz 50+
tel. 605 780 166

PANI Z DZIECKIEM
SZUKA POKOJU

W PRZEŹMIEROWIE
(lub okolicy)

535 037 752

OKNA I DRZWI

                       513 035 741
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

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

WISTkom.

HIT!!!  RABAT NA 
MOSKITIERY!

PRZEMYSŁAW KOPUT
600 502 144

przemekkoput@interia.pl

PRZEWOZY
AUTOKAROWE

WYCIECZKI KRAJOWE,KOLONIE,
IMPREZY INTEGRACYJNE, RODZINNE,

KULTURALNE, SPORTOWE, PIELGRZYMKI
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BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT
Zasiłki zagraniczne • Zwrot podatków zagranicznych

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

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

WELTENWELTEN

tel. 502 283 655
ul. Poznańska 105A 
Tarnowo Podgórne

www.centrumwpunkt.pl

• Integracja Sensoryczna
• Logopedia
• Terapia Ręki
• Psycholog dziecięcy
•  „Będę przedszkolakiem” - zajęcia adaptacyjne
•  „Czytam sam” -  warsztaty nauki czytania  

metodą sylabową
• Język chiński dla dzieci
• Język angielski dla dzieci
• Trening Umiejętności Społecznych TUS

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW Z MYJNIĄ

W KAŹMIERZU
PRZY PRZEGLĄDZIE MYJNIA LUB UPOMINEK ZA 1 ZŁ!

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

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

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

SOB.: 07:00 - 14:00
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GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY
MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 100B

TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200

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

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

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

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

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

biuro@e-agar.pl

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

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

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

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

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

biuro@e-agar.pl

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

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

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

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

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

biuro@e-agar.pl

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

agarbaranowo@e-agar.pl

1a. 1b.

2a. 2b.

3b.3a.

61 814 27 12

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

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

Gabinet Psiej Urody

Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami

ZAPISYTELEFONICZNE

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

ZAPRASZAMY

DO SALONU!

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

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE

SKŁAD
W¢GLAW¢GLAW¢GLA

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

ZAPRASZAMY

W
YSOKA JA

KOŚĆ

NISKIE CENY

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie
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DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
PŁYTKI • PANELE

TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

Usługi brukarskie
i remontowe

501 617 969

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

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

Pełen zakres usług, USG, EKG, RTG
badanie krwi, wizyty domowe

lek. wet. Michał Woliński
„WolVet”

Zapraszamy

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

  Tylko dla czytelników „Sąsiadki”
specjalny rabat na zakup akumulatorów i prostowników! 

O szczegóły pytaj sprzedawcę.

Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 900-1700

Sobota 900-1400

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

US¸UGI POGRZEBOWE

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

504 453 567
www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

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

PRZEWÓZ ZMARŁYCH 
W KRAJU I ZAGRANICĄ

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
 NA WSZYSTKICH CMENTARZACH

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

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników
ul. Poznańska 62a, Tarnowo Podg.
tel. 693 721 394, 600 216 964

Serwis
i naprawa kotłów

512 193 302
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DO WYNAJĘCIA
PRZEŹMIEROWO

lokal 70, 140 + zaplecze 
504 530 322, 501 443 028

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

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

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

PORADNIA
DIETETYCZNA

Zaprasza w czwartki
od godz. 15.00

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

www.twojdietetyk.org

dr hab. Magdalena
Człapka-Matyasik

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

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

WYKONANIE
I NAPRAWA

PROTEZY
ZĘBOWE

PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej

Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

• od poniedziałku do soboty •

LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

Spirometria na miejscu

GABINET
STOMATOLOGICZNY

i prywatnie

Baranowo, ul. Szmaragdowa 9
(os. Rubinowe)

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

MAŁGORZATA ZAWISTOWSKAwww.leczeniebolowglowy.pl

PORADNIA NEUROLOGICZNA
LECZENIA BÓLÓW GŁOWY

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

Poznań-Smochowice, Nowy Tomyśl
Leczenie migreny toksyną botulinową

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

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

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

DIAGNOZA - ZABIEGI - LECZENIE STÓP

gabinet@podologiahelp.plwww.podologiahelp.pltel.: 780-084-080

E
F
E
K
T
Y

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

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

PODOLOGIA HELP 3 
ul. Starołęcka 42 
60-101 Poznań

PODOLOGIA HELP 1
ul. Ks. Czesława Niklewicza1, lok 15
62-080 Tarnowo Podgórne

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

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

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

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

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

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

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

Jednoosobowe wykonawstwo

Kadry i płace                           
Pełna i uproszczona księgowość
Roczne rozliczenie PIT

BIURO RACHUNKOWE

tel 575 24 50 24

ul Pogodna 6, Baranowo 
biurorachunkowe@wolnowska.pl

tel. 733 353 483
ul. Tarnowska 33B, 62-080 Lusówko

www.stomatologialusowko.pl

Czynne od poniedziałku do soboty

Zapraszamy

Pełen zakres usług!

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk
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61 8154 813, 530 769 270 www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

PIANINO
nauka
gry
500 182 536

Bubbly Laundry

Bubble your trouble!

P R ALNIA
W BAR ANOWIE

Bubbly Landry
ul. Szamotulska 26J

Baranowo
CH Przystań (obok Biedronki)

www.pralniabubbly.pl
pralnia@pralniabubbly.pl 

tel. 882 70 99 88

JUzOTWARTE

WIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

Gabinet Weterynaryjny

Napachanie, ul. Poznańska 10 (koło szkoły)
Czynne: pon. - pt. 10.00 - 20.00, sobota 12.00 - 15.00

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288
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 603 635 878www.ekodom21.pl

MYCIE OKIEN

E
ko

D
o

m
 
2
1

tel: 603 635 878tel:USŁUGI SPRZĄTANIA
MYCIE OKIEN

E
ko

D
o

m
 
2
1

tel:

USŁUGI SPRZĄTANIA
www.ekodom21.pl 603 635 878

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27 VAT 8%

www.tech-building.pl

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

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

BUDOWA DOMÓW

tel. 723 140 159

OGRODY
• pielęgnacje
• modernizacje
• zakładanie

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

Materiał Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
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JAŚKOWIAKJOANNA

RÓWNOŚĆ

WOLNOŚĆSPRAWIEDLIWOŚĆ
PRAWO

WWW.JASKOWIAK.PL

nr1
NA LIŚCIE



Dni Przeźmierowa 2019

Brathanki

Michał  
Teodorczyk

Wymiatacze

Michelle Czaruje

Narodowe Czytanie

OSiR Dance Studio Modraki

Mażoretki Sandra Wolska


