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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
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w Urzędzie Gminy w pon. 15.00-17.00, w czw. 9.00-11.00
W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY
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Szanowni Państwo!

Wybraliśmy naszych przedstawicieli do Sejmu i Senatu! 13 października we wszystkich lokalach wyborczych przez cały dzień było tłoczno – frekwencja
była bardzo wysoka, a najwyższą, bo aż 85,50%, zanotowano w obwodzie obejmującym Chyby! Najwięcej głosów oddaliśmy na mieszkańca naszej Gminy
Waldy Dzikowskiego! Szczegółowe wyniki głosowania prezentujemy wewnątrz numeru.
Dzień wcześniej wybraliśmy …muzykę! Na 8 Europejskie Spotkanie Orkiestr przyjechały do nas zespoły z Włoch, Niemiec i Litwy, by wspólnie z naszą
Młodzieżową Orkiestrą Dętą wystąpić na koncercie
galowym. To była niezwykła muzyczna uczta – ponad 160 muzyków i czterech dyrygentów na jednej
scenie, soliści, mażoretki. Dziękujemy, że przybyli
Państwo do hali tarnowskiego OSiRu tak licznie. Relację zamieszczamy na ostatniej stronie gazety.
Przed nami Święto Niepodległości. Mam nadzieję, że
spędzimy je wspólnie: oficjalnie, na sportowo, śpiewająco – patriotycznie i rodzinnie. Z programem
gminnych obchodów można się zapoznać wewnątrz
numeru. Pamiętajmy o wywieszeniu biało-czerwonych flag tego dnia!
~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

~ pytanie do wójta

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

Czy mierzymy jakość powietrza?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
Przed nami sezon zimowy, a co
za tym idzie sezon grzewczy.
Czy i gdzie na terenie gminy
są zamontowane mierniki
zanieczyszczenia powietrza?

M

ierniki jakości powietrza zostały zamontowane na wszystkich szkołach na
terenie naszej Gminy. To efekt wprowadzenia przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań (którego nasza Gmina jest członkiem) Programu informacyjnego „Edukacyjna Sieć Antysmogowa”, realizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.
Nasze szkoły zostały wyposażone w mierniki, oznaczające jakość powietrza na
zewnątrz budynku. Zebrane dane są udostępniane przez Internet, co umożliwia
uczniom, nauczycielom i mieszkańcom bieżące monitorowanie jakości powietrza
i adekwatne zaplanowanie aktywności. Co więcej – uczniowie wykorzystując dane
archiwalne mogą wykonywać pod kierunkiem nauczycieli własne badania i analizy.
Pomiary wykonywane są w trybie ciągłym – badane są następujące parametry:
• stężenie pyłu PM 2,5,
• stężenie pyłu PM 10,
• temperatura powietrza,
• ciśnienie atmosferyczne,
• wilgotność powietrza.
Zmierzone wielkości uśredniane są w okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesyłane do centralnego serwera. Dane prezentowane są na portalu https://esa.nask.pl
Przypominam, że nasza Gmina uruchomiła także pakiet działań antysmogowych.
Ta oferta spotkała się z tak dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, że tegoroczna pula środków zarezerwowanych na wymianę pieców już została wyczerpana. Przyjmowanie wniosków będzie kontynuowane w przyszłym roku, natomiast
zainteresowanym teraz polecam rządowy program „Czyste Powietrze”. Nadal przyjmujemy jeszcze wnioski na wymianę pieców połączoną z montażem fotowoltaiki.
Warto wiedzieć, że w tym roku na te działania wydaliśmy już 1 mln zł z gminnego budżetu.
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~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje
w Twojej miejscowości
Baranowo
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. Platynowej

Batorowo
Trwa opracowanie dokumentacji dla budowy chodnika
w ul. Batorowskiej

Ceradz Kościelny
Zakończono budowę kolejnego etapu chodnika w
ul. Kalwowskiej
Trwa remont starej szkoły podstawowej
Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę
ul. Orła

Chyby
Trwa opracowanie dokumentacji dla przebudowy
ul. Kasztanowej
Trwa budowa poszerzenia wyjazdu z ul. Szkolnej na
ul. Szamotulskiej

Góra
Zakończono budowę II etapu ścieżki rowerowej do Tarnowa Podgórnego

Jankowice
Trwa budowa oświetlenia ścieżki rowerowej do Tarnowa
Podgórnego

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

Lusowo
Zakończono przebudowę ul. Truflowej
Zakończono budowę oświetlenia ścieżki rowerowej na
ul. Poznańskiej w kierunku Sadów

Lusówko
Trwa przygotowanie do przetargu na budowę II etapu
ścieżki pieszo-rowerowej do Sierosławia
Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę
ul. Leszczynowej
Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę
ul. Rejsowej i części ul. Wioślarskiej
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Złote wspólne półwiecze

– Pół wieku małżeńskiego pożycia to bukiet wspólnych doświadczeń, przeżyć,
emocji. To dzielenie się radościami, wzajemne wspieranie się w trudnych chwilach
i codzienny wspólny trud w pokonywaniu przeciwności losu – tymi słowami Wójt
Tadeusz Czajka złożył gratulacje parom obchodzącym jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego. Uroczystość miała miejsce 9 października w sali widowiskowej Domu
Kultury w Tarnowie Podgórnym.
Złotym parom Wójt przekazał medale przyznane przez Prezydenta RP. Wręczył
także upominkowe kosze i kwiaty. Życzenia złożyła także Przewodnicząca Rady
Gminy Krystyna Semba, która w tym roku była w podwójnej roli – wraz z mężem
również obchodziła Złote Gody.
Spotkanie umilił występ Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego „Modraki”.
~ ARz

Pary obchodzące w 2019 r. jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
– Genowefa i Henryk Błaszczak, Lusówko
– Janina i Zygmunt Borowscy, Przeźmierowo
– Irena i Zdzisław Buksa, Rumianek
– Teresa i Mieczysław Bydlińscy, Tarnowo Podgórne
– Barbara i Lech Czarni, Tarnowo Podgórne
– Anna i Stefan Dolata, Jankowice
– Teresa i Ryszard Dolata, Przeźmierowo
– Maria i Bogdan Durscy, Sady
– Alina i Włodzimierz Fitas, Sady
– Cyryla i Romuald Gajewscy, Baranowo
– Elżbieta i Wojciech Jareccy, Przeźmierowo
– Maria i Jan Kabacińscy, Tarnowo Podgórne
– Urszula i Andrzej Kawa, Sady
– Helena i Marian Koper, Lusowo
– Zofia i Franciszek Kopydłowscy, Przeźmierowo
– Zofia i Stefan Kowalczyk, Przeźmierowo
– Anna i Władysław Kriger, Lusowo
– Kazimiera i Bogdan Kubiak, Tarnowo Podgórne
– Maria i Bolesław Mikołajczak, Chyby
– Alina i Ryszard Nizielscy, Lusowo
– Stanisława i Edmund Nowiccy, Baranowo
– Teresa i Stanisław Płóciennik, Rumianek
– Bronisława i Czesław Przybylscy, Lusowo
– Barbara i Roman Pukowicz, Sady
– Bronisława i Zygmunt Radke, Baranowo
– Henryka i Zdzisław Rutkowscy, Kokoszczyn
– Krystyna i Antoni Semba, Lusowo
– Barbara i Mieczysław Szafrańscy, Batorowo
– Barbara i Stanisław Świrkosz, Przeźmierowo
– Maria i Stanisław Wiza, Przeźmierowo
– Barbara i Czesław Wlaźlak, Swadzim
UWAGA – JUBILACI obchodzący jubileusz 50–lecia małżeństwa w roku 2020
Pary małżeńskie obchodzące w 2020 r. jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego prosimy
o zgłoszenie tego faktu osobiście przez małżonków w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego w terminie od 2 do 31 stycznia 2020 r. Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku
o nadanie odznaczeń i zorganizowania uroczystości ich wręczenia.
W myśl ustawy dotyczącej przetwarzania danych osobowych Urząd Stanu Cywilnego nie
ma uprawnień do skierowania do Państwa pisemnego pytania o zgodę na wystąpienie do
Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Dlatego
jubilaci, którzy nie zgłoszą się osobiście, nie zostaną ujęci w zbiorowym wniosku przekazywanym za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Urząd Stanu Cywilnego znajduje się w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 115 –
bud. A, pokój 19, tel. 61 89 59 219 lub 61 89 59 243. Zapraszamy w poniedziałki w godz. 8.3018.00, wtorek – czwartek w godz. 7.30-15.30 i w piątki w godz.: 7.30-14.00.

~ aktualności
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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 projektowe dotyczące przebudowy gazociągu

INOWROCŁAW z Sołectwem
Tarnowo Podgórne

Trwa projektowanie Centrum Integracji Obywatelskiej
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Olszynowej
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sosnowej
Podpisano umowę na przeniesienie stacji transformatorowej przy ul. Orzechowej

Sady
Zakończono przebudowę ul. Malwowej – I etap

Swadzim
Trwa projektowanie dróg osiedlowych

Sierosław
Trwa przygotowanie do przetargu na budowę II etapu
ścieżki pieszo-rowerowej do Lusówka
Rozpoczęto rewitalizację Pałacu
Trwa budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Polanki

Tarnowo Podgórne
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Zbożowej i Rolnej (I etap)
Trwa budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej (I etap)
Trwają prace przy budowie wschodniej obwodnicy

Wysogotowo
Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę
ul. Pszennej i Batorowskiej

Pozostałe
Trwa budowa Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo
Podgórne

J

ednodniowa wycieczka do 75-tysięcznego miasta w województwie kujawsko-pomorskim, 14 września 2019 r. zorganizowana została przez Sołtysa Piotra
Owczarza i Radę Sołecką Tarnowa Podgórnego. „Miasto na soli”, posiadające
status uzdrowiska z uwagi na bogate złoża soli kamiennej oraz funkcjonujące sanatoria i domy uzdrowiskowe, okazał się doskonałym wyborem na tego typu wyprawę.
Program zwiedzania rozpoczął się od najcenniejszego zabytku Inowrocławia,
będącego jednocześnie perełką wśród zabytków romańskich wybudowanego pod
koniec XII wieku, kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny. Wyjątkowość tego miejsca przejawia się znajdującymi na ścianie świątyni reliefami, których umieszczenie
miało stanowić swego czasu Biblię dla ubogich. Przejście reprezentacyjnym deptakiem tzw. Królówką do centrum w celu spojrzenia na Rynek z figurą Królowej Jadwigi patronki miasta, fontannę, zegar słoneczny, stary tramwaj, oraz kamieniczki
secesyjne to kolejne punkty tego wyjazdu. Następnie dla całej tarnowskiej grupy
zarezerwowane zostało wejście do Kujawskiego Centrum Kultury ze Stałą Wystawą
Solnictwa oraz Instytutem Prymasa Józefa Glempa. Kulminacyjna część dnia przypadła na spacer po 85-hekatrowym Parku Solankowym, w którym usytuowano m.in.
Rzeźbę Pawia, ławeczkę Sikorskiego, Dywany Kwiatowe, Ogród Zapachów, Aleję
Dębów Gwiazd, Pomnik Teściowej ale przede wszystkim słynne Tężnie Solankowe
oraz Pijalnię Wód Mineralnych: Inowrocławianka i Jadwiga (podobno najbardziej
słona sprzedawana woda pitna w Polsce). Uczestnicy podczas czasu wolnego otrzymali jeszcze okazję do rozkoszowania się tym urokliwym miejscem, aby w znakomitych nastrojach móc powrócić wieczorem do Tarnowa Podgórnego.
~Barbara Przyjemska, Sołectwo Tarnowo Podgórne, fot. Nikola Wypuszcz

Cudze chwalicie swego nie znacie czyli Poznań w jeden dzień

S

ołtys wraz z Radą Sołecką Tarnowa Podgórnego zapraszają zainteresowanych mieszkańców do wzięcia udziału
w integracyjnej jednodniowej wycieczce z przewodnikiem
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po POZNANIU. Wyjazd zaplanowany w dniu 19 października 2019 roku o godz. 8:30 z parkingu zlokalizowanego przy
kościele w Tarnowie Podgórnym. W programie zwiedzania
m.in. Ostrów Tumski, Katedra Poznańska z podziemiami, Stare Miasto, Zamek Królewski z wjazdem na punkt widokowy,
Plac Wolności, Plac Adama Mickiewicza, Dzielnica Cesarska,
Wzgórze św. Wojciecha z Kryptą i Cmentarzem Zasłużonych
Wielkopolan, Cytadela. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany programu w przypadku uzasadnionych okoliczności.
Koszt udziału w wycieczce to 50 zł (obejmujący: dopłatę do
transportu, dwudaniowy obiad, wstęp do obiektów, usługę przewodnika turystycznego). Zapisy wraz z wpłatą u Sołtysa Piotra
Owczarza po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr
603 601 933. 
~Sołectwo Tarnowo Podgórne

~ aktualności

Pożegnanie Lata w Tarnowie Podgórnym

21

września każdy, kto przybył do Parku 700-lecia
w Tarnowie Podgórnym mógł przyjemnie spędzić
czas podczas festynu „Pożegnanie Lata” zorganizowanego przez Sołtysa i Radę Sołecką Tarnowa Podgórnego.
W trakcie tej familijnej imprezy można było skorzystać z wielu przygotowanych atrakcji m.in. animacji dla dzieci w towarzystwie Toma i Jerrego, malowania twarzy, dmuchańców,
skoków na bungee czy też autodromu. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszył się eksponowany tego dnia
sprzęt wojskowy oraz turniej strzelecki zorganizowany przez
Kurkowe Bractwo Strzeleckie.
W ramach festynu odbyła się V edycja prezentacji klubów
sportowych działających na terenie naszej Gminy „Tarnowo
na sportowo”. Aranżerem oraz moderatorem tego wydarzenia
był Michał Dolata. Podczas trzech godzin ekspozycji można
było poznać stowarzyszenia sportowe, zapisać się na zajęcia,
poznać trenerów i zawodników, zobaczyć profesjonalny sprzęt
sportowy lokalnych organizacji: Tarnovia Volleyball (siatkówka), GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne (piłka nożna), TKS
Kross Tarnowo Podgórne (tenis ziemny), OSiR Dance Studio (taniec), UKS Atlas (szermierka oraz corssminton), Gorwa
Team (taekwondo), UKS Błyskawica Tarnowo Podgórne (kolarstwo), KK Tarnovia Tarnowo Podgórne (kolarstwo), Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne (koszykówka), UKS Lusowo

(triathlon), UKS Orzeł Lusowo (karate tradycyjne), Tarnowo
Podgórne Biega (bieganie), AkroBaty Baranowo (akrobatyka)
oraz Tarnowskie Termy i Strefa Milon Tarnowo Podgórne.
Pokaz taneczny w wykonaniu członków OSiR Dance Studio
prowadzonych przez instruktorkę i kierowniczkę Beatę Dudek
rozpoczął cykl występów zaplanownaych na ten dzień pn. „Artystyczna Gmina”. Kolejno na scenie wystąpili: Zespół „TheGoodtalk”, Julia Witt, Dominika Żeglarska, Maurycy Majewski (występujący na scenie z Lady Pank, Dżem, Adam Sztaba,
Golec Uorkiestra, Mezo), Marceli Majewski, Zespół „Czarodzieje To My” (powstały w 2017 r. z inicjatywy czwórki przyjaciół znających się od przedszkola), Julia Mróz (wokalistka
biorąca udział w tegorocznym show programu The Voice of
Poland) oraz Rafał Pielucha – Pan Panicz (raper undergrandowy z m.in. singlami „Jak Heroina”, „Mój Fyrtel Tarnowo
Podgórne”). Gwiazdą wieczoru był – debiutujący w 1997 r.
z niezapomnianym przebojem „Kobiety są gorące” – NORBI.
Zwieńczeniem festynu była zabawa taneczna z DJ.
Więcej na temat wydarzeń organizowanych przez Sołectwo
Tarnowo Podgórne na stronie internetowej sołectwa: https://
www.facebook.com/solectwotp/
~Barbara Przyjemska
Sołectwo Tarnowo Podgórne
fot. Nikola Wypuszcz
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~ wybory

Zagłosowaliśmy – wybraliśmy
Wyniki zbiorcze do Sejmu
Nr
listy
1
2
3
4
5

Komitet

Liczba głosów

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Razem

Procent głosów

876
3 745
1 742
800
8 663
15 826

5,54%
23,66%
11,01%
5,05%
54,74%
100%

Wyniki zbiorcze do Senatu
Nr
1
2

Nazwisko i imiona

Komitet

PUCEK Jarosław
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
ROTNICKA Jadwiga KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA
Kazimiera
OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Razem

W

lokalach wyborczych przez cały dzień było tłoczno
– 13 października wybieraliśmy naszych przedstawicielami do Sejmu i Senatu. We wszystkich obwodach frekwencja była rekordowa – największa w Chybach
– 85,50 % i to mieszkańcy tej miejscowości – w ramach naszej
lokalnej akcji – wygrali możliwość bezpłatnego skorzystania
z Tarnowskich Term.
– Wybory to święto społeczeństwa obywatelskiego. Cieszę
się, że tak licznie skorzystaliśmy z naszego prawa – przypomina Wójt Tadeusz Czajka. – Gratuluję mieszkańcom Chyb mobilizacji i zapraszam na Termy.
Łącznie w naszej Gminie oddano 15 826 głosów. Niekwestionowanym zwycięzcą wyborów w naszej Gminie jest Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało 8663 osób (ponad
54 % głosujących), a najwięcej głosów zdobył Waldy Dzikowski – 4 344. Szczegółowe wyniki prezentujemy poniżej.

Frekwencja w Gminie Tarnowo Podgórne:  76,93%
Obwód 1 (część sołectwa Tarnowo Podgórne): 
77,06%
Obwód 2 (sołectwo Lusowo): 
81,22%
Obwód 3 (część sołectwa Przeźmierowo): 
78,88%
Obwód 4 (Ceradz Kościelny, Jankowice, Rumianek):  66,42%
Obwód 5 (sołectwo Baranowo): 
79,30%
Obwód 6 (Wysogotowo oraz część Przeźmierowa):  73,79%
Obwód 7 (sołectwo Tarnowo Podgórne): 
72,16%
Obwód 8 (Góra, Kokoszczyn i część Tarnowo Podg.):  80,04%
Obwód 9 (część sołectwa Przeźmierowo): 
77,64%
Obwód 10 (sołectwo Chyby): 
85,50%
Obwód 11 (sołectwo Batorowo, Swadzim): 
74,39%
Obwód 12 (Lusówko w tym wsie: Lusówko, Otowo):  80,01%
Obwód 13 (sołectwo Sierosław): 
69,75%
Obwód 14 (sołectwo Sady): 
77,64%
8
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63 031
142 987

Procent
Liczba
głosów mandatów
30,59%
nie
69,41%

tak

206 018

Wyniki do Sejmu
Nr listy 1
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

5,54%
Liczba ManNr Nazwisko i imiona
głosów dat
1 JANKOWIAK Wojciech
404
nie
2 ZYDORCZAK Włodzimierz Andrzej
32
nie
3 KRAKOWIAK Julia Maria
75
nie
4 KALEMBA Marcin Krzysztof
62
nie
5 BAUMGART Marek Piotr
28
nie
6 BRZEZIŃSKA Agnieszka Adriana
25
nie
7 BŁOCHOWIAK Arkadiusz Stanisław
18
nie
8 MANIKOWSKA-KRAWIEC Grażyna Maria
12
nie
9 PAWAŁOWSKI Sylwester
9
nie
10 WOŚKOWIAK Wojciech Tadeusz
9
nie
11 WICHER Aneta Iwona
32
nie
12 FRĄCKOWIAK Szymon
19
nie
13 KACZMAREK Urszula Teresa
25
nie
14 PAWŁOWSKA Miranda Beata
4
nie
15 KLIMEK Rafał
13
nie
16 TOMCZAK Michał Bartłomiej
21
nie
17 WŁODARCZYK Martyna Maria
18
nie
18 KOSTANIAK Olga Sara
18
nie
19 BEER Marek Stanisław
15
nie
20 SIEMIŃSKI Paweł Czesław
37
nie
Razem
876
0

~ wybory

Zagłosowaliśmy – wybraliśmy
Nr listy 2
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

23,66%
Liczba ManNr Nazwisko i imiona
głosów dat
1 EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna
1 242 tak
2 DZIUBA Tadeusz Antoni
407
nie
3 SZYNKOWSKI VEL SĘK Szymon Andrzej
596
tak
4 STRYJSKA Małgorzata Irena
92
nie
5 ZYSK Tadeusz
181
nie
6 WRÓBLEWSKI Bartłomiej Piotr
769
tak
7 SOMMERFELD Jacek
33
nie
8 CZERWIŃSKI Zbigniew
56
nie
9 RACZKOWSKI Mateusz Kacper
27
nie
10 ŻELAZNY Filip
40
nie
11 STACHOWIAK-GAUDEN Anna
31
nie
12 BRZOZOWSKA Iwona Anna
54
nie
13 KRZYŻANOWSKA-WALASZCZYK Ewa Urszula
17
nie
14 SZELĄGOWSKI Piotr Adam
19
nie
15 BRATKOWSKI Wojciech
18
nie
16 KULECZKA-DRZEWIECKA Ewa
29
nie
17 MARKIEWICZ Marian Jan
16
nie
18 DALESZYŃSKA Marta Ewa
25
nie
19 WŁODARCZAK Katarzyna Barbara
45
nie
20 DEMBIŃSKI Krzysztof Henryk
48
nie
Razem
3 745
3
Nr listy 4
KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 5,05%
Liczba ManNr Nazwisko i imiona
głosów dat
1 MIERZEJEWSKI Jakub Piotr
391
nie
2 OSZMIAN Ryszard
19
nie
3 MĄCZKA Paweł Stefan
29
nie
4 ZIMMER Paweł
28
nie
5 SAKOWICZ Grzegorz Michał
27
nie
6 MUSZAK Aldona
21
nie
7 SOCHA Justyna Anna
89
nie
8 SZCZESIAK Sylwia
24
nie
9 ANDRZEJEWSKI Michał
24
nie
10 DOMBKOWSKI Marcin
10
nie
11 ANDRZEJCZAK Katarzyna Elżbieta
13
nie
12 PAECH Jan Aleksander
13
nie
13 DUDZIAK Alicja Maria
23
nie
14 FRANKOWSKI Michał Aleksander
15
nie
15 HEIDRYCH Ewa Grażyna
7
nie
16 SPIESZALSKI Jędrzej
2
nie
17 ŚWIERGIEL Szymon
30
nie
18 PULIK Krystyna Grażyna
2
nie
19 KARBOWSKI Radosław
11
nie
20 MALICKI Paweł Dawid
22
nie
Razem
800
0

Nr listy 3
KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Nr Nazwisko i imiona
1

UEBERHAN Katarzyna
WACHOWSKA-KUCHARSKA Anna Mał2
gorzata
3 KRETKOWSKA Katarzyna Maria
4 KANIA Henryk
5 URBAŃSKA Beata Kinga
6 SZLINDER Maciej Karol
7 WOJCIECHOWSKA Magdalena Adrianna
8 MAJEWSKI Dawid
9 MONDRY Marek Ireneusz
10 OWSIANNA Halina Maria
11 BORUSIŃSKA Renata Teresa
12 LEWANDOWSKA Zuzanna Sara
13 DYLEWICZ Łukasz Mateusz
14 PALUS Adrianna
15 WRÓBLEWSKI Maciej Jarosław
16 KRYSTEK Grzegorz Andrzej
17 JÓŹWIK Dariusz Radosław
18 STANIEWSKI Marcin
19 SKURZYŃSKI Jakub Marcin
20 ZIÓŁKOWSKA Agnieszka Maria
Razem

11,01%
Liczba Mangłosów dat
666
tak
126

nie

292
77
46
34
42
28
28
27
11
66
54
27
28
9
61
6
13
101
1 742

tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
2

Nr listy 5
KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 54,74%
Liczba ManNr Nazwisko i imiona
głosów dat
1 JAŚKOWIAK Joanna
1 196 tak
2 GRUPIŃSKI Rafał Szymon
214
tak
3 SZŁAPKA Adam Stanisław
1 384 tak
4 DZIKOWSKI Waldy
4 344 tak
5 GUTORSKA Agata Hanna
152
nie
6 ZIÓŁKOWSKI Szymon Jerzy
175
nie
7 JANICKA Izabela Anna
87
nie
8 MAZUREK Marta
103
nie
9 WITUSKI Maciej Maria
14
nie
10 FIEDLER Arkady Elpidio
87
nie
11 FABIŚ-SZULC Karolina Urszula
59
nie
12 PANKOWSKI Marek Jerzy
58
nie
13 KOSAKOWSKA Magdalena Anna
41
nie
14 WIECZOREK Nina Magdalena
18
nie
15 IGNASZEWSKI Bartłomiej Zdzisław
6
nie
16 MURAWA Dawid Paweł
154
nie
17 KARCZEWSKA-KRZEMIŃSKA Beata
6
nie
18 CYBULSKA Wioletta
8
nie
19 SADYŚ Izabela
12
nie
20 STERCZEWSKI Franciszek Wojciech
545
tak
Razem
8 663
5
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~ aktualności

Tarnowo Podgórne ma Park Tenisowy

Przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Tadeusz Czajka, Prezes TKS KROS Krzysztof Żarnowski, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba, Prezes
Stowarzyszenia Park Tenisowy Olimpia Krzysztof Jordan, gość specjalny Wojciech Fibak i Dyrektor Wydziału Sportu Ewa Bąk

W

obecności tenisistów i sympatyków tenisa nastąpiło oficjalne otwarcie Parku Tenisowego Tarnowo
Podgórne. Miało to miejsce w sobotę, 5 października, podczas sportowego festynu. Przecięcia symbolicznej
wstęgi dokonali Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka,
Prezes Stowarzyszenia Park Tenisowy Olimpia Krzysztof Jordan, Przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne Krystyna Semba, Prezes Tenisowego Klubu Sportowego KROS
Krzysztof Żarnowski, Dyrektor Wydziału Sportu poznańskiego magistratu Ewa Bąk, gość specjalny znakomity polski tenisista Wojciech Fibak oraz przedstawicielka najmłodszego pokolenia tenisistów.
– Jest to inwestycja Gminy Tarnowo Podgórne, współfinansowana przez Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy Olimpia – powiedział Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka.
– Przedsięwzięcie zrealizowaliśmy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Następnie głos zabrał Prezes Krzysztof Jordan, który podziękował Gminie za przychylność i wsparcie podczas całego
procesu inwestycyjnego. I zadeklarował: – Chcemy, aby nowy
obiekt tenisowy w Tarnowie Podgórnym tętnił życiem. Liczymy
na współpracę ze szkołami, lokalnymi stowarzyszeniami i seniorami.
Z kolei Prezes tarnowskiego Tenisowego Klubu KROS
Krzysztof Żarnowski podziękował za możliwość całorocznych treningów w jednym, miejscu, dostosowanym do potrzeb
treningowych sportowców. Przypomniał, że kiedy przed kilku
laty KROS rozpoczynał zajęcia tenisa, na korty przychodziło
zaledwie kilkoro dzieci. Dzisiaj regularnie trenuje ponad 130
dzieci i spora grupa dorosłych. Co więcej, tak komfortowe warunki sprawią, że ta dyscyplina sportu na pewno zyska nowych
sympatyków Gminie.
Gościem specjalnym wydarzenia był Wojciech Fibak, który pogratulował tej inwestycji: - Nowoczesne obiekty, takie
jak ten w Tarnowie Podgórnym, stanowią ważną zachętę dla
dzieci i młodzieży do uprawiania sportu od najmłodszych lat
– podkreślał.
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Część oficjalną zakończyło grupowe zdjęcie wszystkich
przybyłych gości. Potem był czas na okolicznościowy tort,
konkursy i minizawody tenisowe.
W Parku Tenisowym Tarnowo Podgórne znajdują się dwa
kryte korty tenisowe o profesjonalnej nawierzchni ze sztucznej trawy. Do tego wyposażone w zaplecze recepcyjne i szatniowe. Park prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania w formie grupowej, ale także
indywidualnej. Za realizację szkolenia jest odpowiedzialny lokalny klub tenisowy TKS Kros Tarnowo Podgórne. Natomiast
obiektem zarządza Stowarzyszenie Sportowe „Park Tenisowy
Olimpia”, które ma doświadczenie w realizacji tenisowych
przedsięwzięć (m.in. Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Mężczyzn ATP Challenger Poznań Open czy setek turniejów dla dzieci, młodzieży i dorosłych).
Z kortów można korzystać od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-22.00, a w weekendy od 8.00 do 20.00. Co ważne, posiadacze Karty Mieszkańca mogą liczyć na zniżki. Więcej informacji na temat oferty Parku Tenisowego Tarnowo
można uzyskać w Recepcji pod nr tel. 785 554 960.
~ ARz

~ aktualności

TPBUS na nowym

5

października, do przecięcia symbolicznej wstęgi stanęli:
Prezes TPBUS Waldemar Wereszczyński, Wójt Tadeusz
Czajka, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba,
Ryszard Cieślik reprezentujący wykonawcę – AK-BUD Kurant, oraz projektant Krzysztof Kiniorski. W ten sposób rozpoczęła się uroczystość otwarcia nowej bazy autobusowej w Tarnowie Podgórnym przy ul. Rokietnickiej, w której – oprócz
zaproszonych gości: radnych naszej Gminy, prezesów okolicznych spółek komunikacyjnych oraz przedstawicieli partnerów biznesowych TPBUS – uczestniczyli pracownicy Spółki z rodzinami.
Oficjalną część otworzył Prezes TPBUS Waldemar Wereszczyński, który przypomniał, że modernizacja bazy autobusowej stanowi element dużego projektu, który Spółka otrzymała
unijne dofinansowanie. Podziękował też swoim pracownikom
ale i klientom Spółki za cierpliwość i wyrozumiałość dla niedogodności związanych z prowadzonymi przez ostatnie 14
miesięcy pracami budowlanymi.
Z kolei Wójt Tadeusz Czajka powiedział: – Podjęliśmy się
rozbudowy bazy autobusowej, zakupu taboru autobusowego
i budowy węzłów przesiadkowych mając na uwadze polepszenie komfortu podróżowania, a także zwiększenie integracji
różnych form transportu oraz poprawę efektywności transportu publicznego na terenie Gminy. Oczywiście ważne jest także
ograniczenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji.
Podczas uroczystości nastąpiło także oficjalne przekazanie
kluczy do pierwszego w Gminie autobusu przegubowego (który już jeździ po naszych drogach). Potem przyszedł czas na
rozmowy nieformalne, a na najmłodszych czekały gry i zabawy prowadzone przez animatorów.
Modernizacja bazy autobusowej to nie jedyne działanie objęte projektem „Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów
przesiadkowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne wraz
z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne”.

W ramach realizowanego projektu kupiono także 5 autobusów z napędem niskoemisyjnym EURO 6, powstało również
pięć węzłów przystankowych wyposażonych w wiaty przystankowe, wiaty rowerowe oraz tablice informujące o rzeczywistym czasie odjazdu autobusów. Węzły te zlokalizowane są
w Ceradzu Kościelnym, Kokoszczynie, Lusowie, Przeźmierowie i Sadach.
Projekt jest finansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt
całego projektu to blisko 15 mln zł, z czego 8,2 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych.
~ ARz

Aktywne Sady

O

statniego sierpniowego dnia w Sadach odbył się festyn z okazji zakończenia lata. Mieszkańcy nie mogli
się nudzić, o czym świadczyły dobre humory i uśmiechy na ich twarzach. Podczas festynu można było skorzystać z wielu atrakcji – były food trucki, dmuchańce, kucyk,
bryczka, motocykle, wata cukrowa, popcorn, lody, straż pożarna, a także policja, która znakowała rowery oraz „szkoliła” z ratownictwa zwierząt. Z Bractwem Kurkowym można
było spróbować swoich sił na strzelnicy, a z panem Romanem
umiejętności w strzelaniu z łuku.
Nie zabrakło również sportu wśród zabawy! Przejście pięcioboju sportowego nagradzane było losem z wygraną, a nasz
olimpijczyk Karol Robak zaprezentował sztukę walki taekwondo. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna, którą
poprowadził niezastąpiony DjDarek.

Cieszymy się bardzo, że byliście z nami! Mamy nadzieję,
że spędziliście bardzo miło czas. Dziękujemy firmom za pomoc w zorganizowaniu tej wspaniałej imprezy. Dziękujemy
wszystkim, którzy bezinteresownie i z własnej inicjatywy pomagali nam przed i w czasie trwania festynu. Jesteśmy usatysfakcjonowani widząc zadowolenie na twarzy naszych mieszkańców. 
~ Sołtys Sady Elżbieta Nowaczyk
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~ zdrowie

Na zdrowie!
Szczepienia przeciwko grypie

Finansowane z naszego programu gminnego szczepienia
przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia i zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne prowadzi przychodnia Saluber w Tarnowie Podgórnym. Natomiast w ramach
programu powiatowego na bezpłatne szczepienia mieszkańców osoby powyżej 65 roku życia zaprasza Przychodnia
VITA LONGA w Przeźmierowie. W tej przychodni, ale także
w Centrum Medycznym MED-LUX przeciwko grypie mogą
się bezpłatnie zaszczepić osoby w wieku 50-65 lat z grup ryzyka (czyli np. osoby z chorobami układu krążenia, układu
oddechowego i innymi przewlekłymi chorobami) oraz osoby
w wieku 25-50 lat, wykonujące zawody zwiększające ryzyko zachorowania na grypę (np. kontaktujące się z dużą liczbą
osób).

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

W jeden wybrany piątek każdego miesiąca Centrum Medyczne MED-LUX wykonuje bezpłatną cytologię. Zaproszenie jest kierowane do pań w wieku 25 – 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanej cytologii w ramach
NFZ. Informacje i zapisy pod nr tel. 61 8163 900, 518 225 812.

Program profilaktyki nowotworów skóry

Osoby w wieku 15 – 64 lata (lub starsze, ale pracujące)
mogą w Centrum Medyczne MED-LUX w Przeźmierowie
poddać się bezpłatnej ocenie znamion skóry. Wcześniej należy zarejestrować się na stronie internetowej Wielkopolskiego
Centrum Onkologii www.wco.pl/ppns/ i poczekać na kontakt
ze strony organizatorów badania.

Badania spirometryczne

2 listopada Poznańskie Centrum Zdrowia w Tarnowie Podgórnym ruszy z programem bezpłatnych badań spirometrycznych „Tarnowskie Dni Spirometrii”. Szczegółowe informacje
i kontakt – tel. 607 432 009.

Badania mammograficzne

Nasza Gmina współpracuje z Niepublicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej LARGO oraz Ośrodkiem Profilaktyki
i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej, które
cyklicznie prowadzą na terenie naszej Gminy badania mammograficzne i cytologiczne. Najbliższe badanie mammograficzne dla kobiet 50-69 lat, odbędzie się 5 listopada w godz.
9-16, przy GKS Tarnovia ul. 23 Października 34 w Tarnowie
Podgórnym.

Program wczesnego wykrywania,
profilaktyki i korekcji wad postawy

W listopadzie zapraszamy do Centrum Terapii Manualnej
w Sierosławiu na bezpłatne, specjalistyczne badania, organizowane w ramach programu wczesnego wykrywania, profi-
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laktyki i korekcji wad postawy. Półgodzinna wizyta obejmuje
badanie stóp przy użyciu podoskopu, ocenę postawy, badanie
statyki miednicy i równowagi mięśniowej, a także ewentualne
zalecenia. Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 7
lat. Informacje i zapisy: 61 814 79 00.

Szczepienia ochronne

Przed nami okres jesienno-zimowy – to czas wzmożonych
zachorowań. Warto rozważyć szczepienia przeciw wirusowym, zakaźnym chorobom. Należy pamiętać również, że jeżeli od obowiązkowego szczepienia minęło 10 lat, to dorosły
powinien powtórzyć część szczepień – także wtedy, gdy nie
mamy pewności, że szczepionkę otrzymaliśmy w dzieciństwie
(np. w Polsce obowiązkowe szczepienia dzieci przeciwko odrze rozpoczęły się w 1975 r.). Wszelkie informacje na temat
szczepień obowiązkowych jak i tych zalecanych dostępne na
stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl

Adresy przychodni realizujących
programy zdrowotne na terenie
naszej Gminy:
• Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Saluber, ul. Sportowa 1,
Tarnowo Podgórne. tel. 61 814 62 62,
• Poznańskie Centrum Zdrowia. NZOZ ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne, tel. 61 663 64 20
• Centrum Medyczne MED-LUX, ul. Rynkowa 63, Przeźmierowo, tel. 61 8 163 900, www.med-lux.poznan.pl
• Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Vita Longa, ul. Ogrodowa 13, Przeźmierowo, tel. 61 814 20 41
• Centrum Terapii Manualnej, ul. Leśna 1, Sierosław, tel. 61
814 79 00, www.ctmrakowski.pl

~ 11 listopada

Gminne Obchody Święta Niepodległości
10 listopada

17.00 „Wyśpiewać wolność” Koncert pieśni patriotycznych, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy z Lusówka, Pałac Jankowice (obowiązują bezpłatne wejściówki)

11 listopada

12.00 Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem Serca Pana Jezusa
w Tarnowie Podgórnym,
Po mszy przemarsz do Parku im. J. Wojkiewicza i uroczystości przy pomniku,
14.00 XV Bieg i Nordic Walking z okazji Święta Niepodległości, start: Hala sportowa
OSIR przy ul. Wypoczynkowej 93a,
15.00 Strzelanie Niepodległościowe, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Strzelnica,
ul. Zachodnia, Tarnowo Podgórne
18.00 Koncert Moniuszkowski – Centrum Kultury Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 13
Pamiętajmy o wywieszeniu biało-czerwonych flag!

Koncert „Wyśpiewać wolność”
M
amy zaszczyt zaprosić Państwa na niezwykły koncert,
który pozwoli przenieść się
do czasów II Rzeczpospolitej za sprawą, bohaterów tamtej epoki, otoczenia
i wnętrza Pałacu Jankowice jak również
Pieśni patriotycznych.
Piosenka jak dobry żołnierz wierna
w walce i umieraniu – dodawała otuchy
w chwilach beznadziei ale i potęgowała
radość zwycięstwa.
Zjednoczmy się ponadwiekowo w tradycji wspólnego patriotycznego śpiewania – jednocześnie oddając hołd wszystkim tym, którzy na przestrzeni wieków
oddali życie za to, żebyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnej Polsce. Chciejmy „Wyśpiewać wolność” nawiązując tym samym do bohaterskich czynów naszych
przodków!
Wydarzenie odbędzie się 10 listopada o godzinie 17.00 w Sali Koncertowej
Pałacu Jankowice.
~ Paulina Koszuta
Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerzy z Lusówka

*darmowe wejściówki będą dostępne od 28 października w godzinach otwarcia
pałacu. Regulamin dystrybucji wejściówek oraz szczegółowe informacje dostępne
są w biurze pałacu, na stronie: www.palacjankowice.pl oraz pod numerem telefonu:
61 10 10 400. Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
październik 2019 | sąsiadka~czytaj |
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Celne samorządowe oko

M

urowana Goślina była gospodarzem Mistrzostw
Samorządów Gminnych powiatu poznańskiego
w strzelectwie sportowym. Jak poszło Gminie Tarnowo Podgórne?
Organizatorem zawodów było Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie, które w ten właśnie sposób zainicjowało coroczne zmagania objęte honorowym patronatem
Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego.
Celem zawodów – oprócz oczywiście aspektów czysto sportowych – była integracja burmistrzów, wójtów i radnych gmin
powiatu. Naszą Gminę reprezentowała drużyna w składzie:
radny Mateusz Borowski, radny Przemysław Szamrej, radny Zbigniew Wróbel i reprezentujący Wójta Gminy Tarnowo
Podgórne Andrzej Goszczyński.
Po emocjonujących i wyrównanych zmaganiach przechodni
puchar Starosty Poznańskiego zdobyła drużyna z Gminy Swarzędz. Drugie miejsce zajęła Gmina Tarnowo Podgórne, natomiast trzecie miejsce przypadło reprezentacji powiatu poznańskiego.
II miejsce naszej drużyny, która wystąpiła „z marszu” bez
jednego treningu, należy uznać za duży sukces, choć nie wszy-

scy strzelający byli w stu procentach usatysfakcjonowani.
Szansa na poprawę o jedno miejsce będzie za rok, ponieważ
zawody weszły do kalendarza stałych imprez powiatu poznańskiego.
~ JZ (info: Andrzej Goszczyński)

Puchar Polski w kopa sportowego

W

niedzielę, 15 września, w sali przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie odbył się turniej o Puchar Polski w kopa sportowego
zorganizowany przez Wielkopolską Ligę Kopa Sportowego.
Do rywalizacji przystąpiło 116 zawodników w tym 5 pań.
Mistrzostwa rozegrane zostały w czterech klasyfikacjach: indywidualnej, par, drużynowej i kobiet. Rozegrano pięć rund
po 32 rozdania wg regulaminu Wielkopolskiej Ligi Kopa
Sportowego.
W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Tadeusz Walczewski – Górna Gostyń, który wyprzedził Tadeusz Piaskowskiego
– WLKS Przeźmierowo. Trzecie miejsce zajął Tadeusz Fabiś
– Ludzie Sołtysa Donatowo.
W czołowej dziesiątce uplasowali się jeszcze: 4. Włodzimierz Fojut– Międzychód I,
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5. Zdzisław Kaźmierczak – Kontra Kluczewo, 6. Grzegorz
Ratajczak – TEAM Jagoda Kościan, 7. Danuta Buchwald Kontra Kluczewo, 8. Władysław Drobnik - Mierzyń, 9. Marcin Szydłowski – ASY Śrem, 10. Ireneusz Jasiński - SOBMETAL Jutrosin.
Klasyfikację kobiet wygrała Danuta Buchwald – Kontra
Kluczewo.
W kategorii par pierwsze miejsce zajęli Tadeusz Fabiś i Sławomir Przebierała – Ludzie Sołtysa Donatowo, wyprzedzając
parę gospodarzy braci Jerzego i Tadeusza Piaskowskich. Na
trzecim miejscu uplasowali się Grzegorz Ratajczak i Mariusz
Staroń z TEAM Jagoda Kościan. W czołówce znaleźli się: 4.
Tadeusz Walczewski i Zbigniew Skrzypek – Górna Gostyń, 5.
Jerzy Kortus i Danuta Buchwald – Kontra Kluczewo, 6.
W klasyfikacji drużynowej najlepszym okazał się zespół
gospodarzy WLKS Przeźmierowo w składzie: Jerzy i Tadeusz Piaskowscy, Zenon Kulczyński i Mirosław Dalecki. Na
drugim miejscu uplasowała się drużyna KONTRA Kluczewo: Zdzisław Kaźmierczak, Henryk Sofczyński, Jerzy Kortus
i Danuta Buchwald.
Na trzecim miejscu turniej zakończyła ekipa TEAM Jagoda
Kościan, którą tworzyli: Grzegorz Ratajczak, Mariusz Staroń,
Zdzisław Majorek i Marian Walkowiak.
Czwarte miejsce zajęli Ludzie Sołtysa Donatowo: Tadeusz
Fabiś, Sławomir Przebierała, Antoni Hertmanowski i Waldemar Kosiński.
Najstarszym uczestnikiem mistrzostw był Leonard Majchrzak z Kobylina,
Puchary i nagrody dla najlepszych wręczyła I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat.
~ Piaskowski Jerzy

~ aktualności

Jak dobrze mieć sąsiada…

U

kryte między dwoma lasami, za plecami spółdzielczych bloków, z dala od głównej ulicy, a jednocześnie
blisko jeziora, przedszkola i szkoły, wyrasta kameralne osiedle, z ulicami o nazwach aromatycznych, kuchennych
przypraw. Znawcy twierdzą, że to najładniejsze miejsce w Lusówku.
Bardzo istotne jest miejsce, w którym buduje się dom. Nie
mniej ważni są okoliczni mieszkańcy. Mówi się, że sąsiada
się nie wybiera. Tutaj sąsiedzi się dobrali. Generalnie są to
ludzie młodzi, z dziećmi w wieku od kilku dni do kilkunastu
lat. Wszyscy się znają, służą sobie dobrą radą, a w razie potrzeby, pomocą i wsparciem.
Przed czterema laty, entuzjastycznie zareagowano na propozycję wspólnego ogniska na pożegnanie wakacji. Tak było
i teraz. W pierwszą wrześniową sobotę rozpaliliśmy je po raz
czwarty (było też zimą z grzańcem w śnieżnej scenerii). Jak
zwykle przybyliśmy ze swoim prowiantem całymi rodzinami.
Nie przeszkadzał nam padający chwilami drobny deszczyk.
Wiadomo, każda pogoda dobra, gdy jest właściwe towarzystwo.
W tym roku główną atrakcją imprezy była dmuchana
ośmiornica. Widok dzieci, a było ich chyba czterdzieścioro,
przyglądających się jej powstawaniu był bezcenny. Entuzjazm
rósł w miarę zwiększania się konstrukcji, a gdy już była gotowa, rozpoczęło się prawdziwe szaleństwo. W tym miejscu należą się słowa podziękowania pomysłodawcom i realizatorom
tego przedsięwzięcia oraz rodzicom, którzy współfinansowali
wypożyczenie dmuchańca.
Organizowane przez nas ogniska są dowodem na dobre,
sąsiedzkie relacje i całkowicie wpisują się w słowa piosenki
„Jak dobrze mieć sąsiada…”. Udowadniamy również, że (jak
na razie) możemy się obyć bez środków unijnych czy gminnego dofinansowania. Te integracyjne spotkania zwiększają nasze poczucie bezpieczeństwa i chociaż jeszcze nie pamiętamy wszystkich nazwisk, jesteśmy mniej anonimowi i wiemy,
gdzie kto mieszka, a nieznane samochody i obcy ludzie wzbudzają naszą czujność. Tak trzymać! Żeby tylko nadal, jak dotąd, chciało nam się chcieć.

Wiem, że to może mało prawdopodobne, ale proszę sobie
wyobrazić, że tak jak my, integrują się pozostałe, małe społeczności a w dalszej przyszłości cała nasza wioska. Niekiedy
wystarczy iskra, by wzniecić chęć do współpracy i działania.
Być może w przyszłości tak się stanie. Lusówko na to zasługuje.
~ Maria

Zbiórka niebezpiecznych opakowań

P

o zakończeniu jesiennych prac polowych w Gminie Tarnowo Podgórne zostanie przeprowadzona nieodpłatna zbiórka niebezpiecznych odpadów opakowaniowych, do któ-

13 listopada (środa)

Kokoszczyn godz. 9.00 - 9.30 (przy świetlicy wiejskiej)
Góra godz. 9.45 - 10.15 (przy świetlicy wiejskiej)
Tarnowo Podgórne godz. 10.30 - 11.00 (parking ul. Szkolna
przy markecie MILA)
Rumianek godz. 11.15 - 11.45 (ul. Szkolna przy starej świetlicy wiejskiej)
Ceradz Kościelny godz. 12.00 - 12.30 (przy świetlicy wiejskiej)
Jankowice godz. 12.45 - 13.15 (przy świetlicy wiejskiej)
Lusówko godz. 13.30 - 14.00 (wjazd do pałacu)
Lusowo godz. 14.15 - 14.45 (parking przy kościele)

rych zaliczamy opakowania po nawozach i środkach ochrony
roślin. Objazdowa zbiórka odbędzie się w poszczególnych sołectwach według zamieszczonego poniżej harmonogramu odbioru.

14 listopada (czwartek)

Sierosław godz. 9.00 - 9.30 (ul. Kasztanowa przy numerze 4)
Wysogotowo godz. 9.45 - 10.15 (przy świetlicy wiejskiej)
Batorowo godz. 10.30 - 11.00 (przy świetlicy wiejskiej)
Przeźmierowo godz. 11.15 - 11.45 (ul. Orzechowa za pasażem)
Sady godz. 12.00 - 12.30 (przy świetlicy wiejskiej)
Swadzim godz. 12.45 - 13.15 (przy świetlicy wiejskiej)
Baranowo godz. 13.30 - 14.00 (ul. Szamotulska 28, wjazd na
teren Uniwersytetu Przyrodniczego)
Chyby godz. 14.15 - 14.45 (przy świetlicy wiejskiej)
~ JZ (info: WIKOŚ)
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~ bezpieczeństwo

PRZESIĄDŹ SIĘ NA
WYBIERZ TO CO EKO!
to mniej
smogu
Związki zawarte w smogu są groźne
dla przestrzeni i środowiska:
- powodują kruszenie elewacji miejskiej
- zmniejszają plony i zakażają pokarm
- zakwaszają jeziora i rzeki
- są toksyczne dla zwierząt
- mogą być rakotwórcze
Ze smogiem wdychamy m.in.: pył zawieszony,
lotne związki organiczne, ozon, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla, ołów. Substancje te wpływają niekorzystnie na rozwój dzieci,
wspomagają rozwój alergii i astmy, podnoszą
ciśnienie tętnicze krwi, podrażniają oczy i skórę,
mogą też szkodzić prawidłowemu rozwojowi
płodu w ciele matki.

Nie chcesz przyczyniać się do produkcji
smogu? W naszej Gminie dofinansowujemy
wymianę piecy oraz realizujemy dopłaty
do instalacji fotowoltaicznych. Dbamy także
o rozbudowę sieci scieżek i tras rowerowych,
tak by nasi mieszkańcy mogli rowerem bezpiecznie dotrzeć choćby do pracy.
W Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym
oraz Filii Urzędu w Przeźmierowie możesz
odebrać bezpłatny przewodnik rowerowy.
Gmina Tarnowo Podgórne dba o zrównoważoną 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.

www.tarnowo-podgorne.pl
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”.
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Rower jest EKO!

S

obota, godzina 10:00, leje jak z cebra i ani widu ani słychu przejaśnienia. Widmo odwołania niedzielnego rowerowego EKO RAJDU po gminnych ścieżkach i drogach rowerowych nad nami. Co powiemy nie mogącym się
doczekać uczestnikom? Z niecierpliwością obserwuję wieczorną prognozę pogody – ma być piękne słońce!!!
I stało się! Niedzielny poranek powitał nas słoneczkiem
i bezchmurnym niebem. Termometry wskazywały zaledwie
3-4 stopnie powyżej zera, ale jednym słowem było idealnie.
Na miejsce startu - w „ogródku” w Tarnowie Podgórnym przyjechało łącznie 28 uczestników, co dało liczbę ośmiu drużyn. Po krótkim wyjaśnieniu zasad i przebiegu Rajdu opuścili
bazę kierując się zgodnie z mapką do kolejnych punktów tra-

sy. W trzech miejscach czekali wolontariusze Free Time, były
to miejsca specjalne – parkingi Bike&Ride w gminie Tarnowo
Podgórne, gdzie na co dzień możesz zostawić rower i przesiąść się na komunikację autobusową. Wśród zadań dominowała tematyka EKO. Na każdego uczestnika przygotowany
był również ciepły posiłek. Średni czas przejechania trasy 17

kilometrów to dwie godziny, około 12:00 drużyny jedna po
drugiej pojawiały się na miejscu mety, które jednocześnie było
miejscem startu. Tam mogli napić się gorącej kawy lub herbaty i coś zjeść. Podczas podliczania i ogłaszania wyników panował wspaniały radosny nastrój. Piękno tego dnia każdemu
z nas namalowało październikowe rumieńce. Wspólne zdjęcie
zwieńczyło nasz rowerowy dzień czyniąc go jeszcze bardziej
uśmiechniętym.
Oficjalne wyniki:
Pierwsze miejsce: Robaczki, które jedzą plastik
Drugie miejsce: Jeżyki Team
Trzecie miejsce: Drużyna „Rzepy”
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, gratulujemy w tym
miejscu również wszystkim uczestnikom, że zdecydowali się
spędzić razem z nami wszystkimi tę część słonecznej niedzieli. Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach organizowanych
przez Free Time i Gminę Tarnowo Podgórne!!!
Projekt realizowany przez gminę Tarnowo Podgórne 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”. Bardzo dziękujemy Panu Piotrowi Owczarzowi – sołtysowi Tarnowa Podgórnego za udostępnienie miejsca.

Czekamy na TWÓJ pomysł!

D

o końca października czekamy na projekty w ramach
kolejnej edycji Budżetu Inicjatyw Społecznych. – Jestem przekonany, że i tym razem mieszkańcy zaproponują ciekawe pomysły – mówi Wójt Tadeusz Czajka. – Tym
bardziej, że wsłuchując się w sygnały od dotychczasowych pomysłodawców i na bazie naszych spostrzeżeń wprowadziliśmy
kilka zmian.
Nowością jest to, że teraz projekt może zgłosić każdy, również niepełnoletni mieszkaniec Gminy – mamy nadzieję, że
z tej możliwości skorzystają młodzi ludzie, którzy mają pomysły na nowe inicjatywy i chcą spróbować swoich sił w realizowaniu ciekawych przedsięwzięć.
Przy zgłaszaniu potrzebne będzie 20 podpisów osób podpierających.

Od tej edycji wartość wsparcia udzielonego przez Gminę dla
jednej inicjatywy nie może przekroczyć 8 tys. zł – dzięki temu
na dofinansowanie ma szansę większa liczba projektów (dotychczas zdarzało się, że pula środków wystarczała na realizację maksymalnie dwóch przedsięwzięć). Ponadto projekty
muszą być realizowane na terenie naszej Gminy.
Formularz zgłoszeniowy i wzór listy poparcia są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Budżet Inicjatyw Społecznych – wykorzystujemy teraz platformę tarnowopodgorne.konsultacjejst.pl – mamy nadzieję, że spodobają się
Państwu zastosowane tam rozwiązania.
~ ARz
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~ tcwp

Dyżury specjalistów
– dla biznesu

K

onsultacje organizowane w ramach Tarnowskiego
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (TCWP) dedykowane są przedsiębiorcom z terenu Gminy Tarnowo Podgórne oraz osobom, które dopiero planują założyć
własną działalność gospodarczą. W odpowiedzi na zgłaszane
zapotrzebowanie, oferta bezpłatnych dyżurów doradców stale się poszerza. W chwili obecnej korzystać można z nieodpłatnych porad księgowej, doradcy podatkowego, radcy prawnego, coacha oraz specjalisty ds. marketingu. Indywidualne
spotkania ze specjalistami odbywają się w Urzędzie Gminy
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, budynek C, pokój 11.
W ramach dyżuru doradcy podatkowego oferujemy pomoc
w zakresie zagadnień związanych z założeniem firmy, wyborem najkorzystniejszej formy opodatkowania, konsekwencjami podatkowymi zawieranych umów oraz wielu innych
kwestii, które pojawiają się przy zakładaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej. Dyżur ten odbywa się w każdy
pierwszy oraz trzeci poniedziałek miesiąca, w godzinach od
16.00 do 18.00.
Harmonogram dyżurów doradcy podatkowego

miesiąc

data

październik

21.10.2019 r.

listopad
grudzień

04.11.2019 r.
18.11.2019 r.
02.12.2019 r.
16.12.2019 r.

Natomiast w trakcie konsultacji specjalisty – księgowej,
uzyskać można pomoc w zakresie wyboru lub zmiany formy
opodatkowania, obowiązków ewidencyjnych i podatkowych,
w zakresie podatku dochodowego, ubezpieczeń społecznych
ZUS oraz podatku VAT. Księgowa wskaże także obowiązki przedsiębiorcy w związku z zatrudnieniem pracownika na
umowę o pracę i umowy cywilnoprawne oraz zatrudnieniem
obcokrajowców. Dyżur ten odbywa się w ostatni poniedziałek
miesiąca, w godzinach od 16.00 do 18.00.
Harmonogram dyżurów księgowej

miesiąc
październik
listopad
grudzień

data
28.10.2019 r.
25.11.2019 r.
16.12.2019 r.

Z kolei dyżur radcy prawnego odbywa się w każdą drugą i czwartą środę miesiąca, w godzinach od 15.30 do 17.30.
W trakcie konsultacji uzyskamy pomoc w zakresie opiniowania umów i innych dokumentów w obrocie gospodarczym,
analizy problemów dotyczących prawa gospodarczego i handlowego oraz doradztwa w zakresie prawa pracy.
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Harmonogram dyżurów radcy prawnego

miesiąc
październik
listopad
grudzień

data
23.10.2019 r.
13.11.2019 r.
27.11.2019r.
04.12.2019 r.
18.12.2019 r.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w obszarze marketingu, prowadzisz firmę i chcesz rozwijać działania marketingowe,
przyjdź na konsultacje w tym zakresie. W trakcie dyżuru uzyskasz wskazówki jak połączyć on-line i offline marketing
w swojej firmie, zdobędziesz inspiracje, ciekawe pomysły
i podpowiedź - jak wcielić je w życie. Dyżur pełni Anna
Gruszczyńska-Radecka, która od wielu lat zajmuje się budowaniem marketingowych strategii komunikacyjnych. Osoby
zainteresowane konsultacjami, proszone są o wcześniejszy
kontakt z biurem TCWP.
Harmonogram dyżurów specjalisty ds. marketingu

miesiąc
listopad
grudzień

data
25.11.2019 r.
09.12.2019 r.

W ramach oferty bezpłatnych konsultacji, skorzystać można
także z bezpłatnych sesji coachingowych. Sesje odbywają się
z częstotliwością miesięczną, w wybrany poniedziałek miesiąca. Terminy ustalane są na bieżąco. Najbliższe sesje zaplanowano na 28 października. Konsultacje prowadzi Tomasz Grochowski – trener umiejętności miękkich oraz coach w trakcie
akredytacji. Na dyżurze prezentowane są podstawowe założenia coachingu w standardzie Międzynarodowej Federacji
Coachingu. Trener odpowiada na wszelkie pytania oraz przeprowadza indywidualną sesję coachingową. Z uwagi na ograniczenia czasowe oraz w trosce o komfort uczestników spotkań, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci wzięcia udziału
w konsultacjach.
Zachęcamy także do systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej www.tcwp.pl oraz profilu na Facebooku. Odnajdziecie tam Państwo aktualne informacje
związane z organizowanymi szkoleniami, warsztatami
i innymi wydarzeniami tworzonymi z myślą o przedsiębiorcach.
W przypadku dodatkowych pytań, bądź chęci zgłoszenia
uczestnictwa w którymkolwiek wydarzeniu, zapraszamy
do kontaktu telefonicznego (61 8959 242) oraz mailowego
(kontakt@tarnowo-podgorne.pl).
~ TCWP

~ bezpieczeństwo

Kronika policyjna

3 września, Sady, ul. Jeżynowa: nieznany sprawca z terenu firmy poprzez wycięcieukradł dwa katalizatory od pojazdów BMW i Fiat Ducato. Ponadto poprzez
wgniecenie prawego błotnika i przebicie
opony dokonał uszkodzenia BMW. Straty
8,5 tys. zł na szkodę firmy.

3 września, Sady, ul. Szkolna: nieznany sprawca poprzez wyważenie drzwi
wejściowych włamał się do warsztatu
blacharskiego, skąd skradł spoter blacharski marki FAN. Wartość strat 5 tys.
zł na szkodę osoby prywatnej.
9 września, Baranowo, ul. Szmaragdowa:
nieznany sprawca wybijając okno dokonał
włamania do domu w zabudowie szeregowej, skąd skradł pieniądze, biżuterię
oraz urządzenia do sterowania modelami
samolotów. Wartość strat 25 tys. zł na
szkodę osoby prywatnej.
12 września, Przeźmierowo, ul. Orzechowa: nieznany sprawca z tylnej kieszeni spodni dokonał kradzieży portfela
z dokumentami i gotówką. Wartość strat:
700 zł na szkodę osoby prywatnej.
13 września, Tarnowo Podgórne, ul. Niklewicza: nieznany sprawca ukradł rower
marki COSSACK. Wartość strat: 1000 zł
na szkodę osoby prywatnej.
15 września, Przeźmierowo, ul. Strumykowa: nieznany sprawca z altany ukradł
saszetkę z pieniędzmi, dokumentami
i kosmetykami. Wartość strat 300 zł na
szkodę osoby prywatnej.

15 września, Lusówko, ul. Niezapominajki: nieznany sprawca dokonał ukradł
Forda Fiestę. Wartość strat 37 tys. zł
na szkodę osoby prywatnej.
17 września, Swadzim, ul. Ster: nieznany sprawca poprzez przecięcie kłódki włamał się do kontenera budowlanego,
skąd skradł elektronarzędzia budowlane
na szkodę firmy.
17 września, Swadzim, ul. Mokra: nieznany sprawca poprzez wyłamania zamka
drzwi wejściowych do domu dokonał kradzieży elementów wykończenia domu. Wartość strat 2 200 zł na szkodę osoby prywatnej.
24 września, Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka: nieznany sprawca z parkingu
dokonał kradzieży pojazdu BMW X5. Wartość strat 200 tys. zł na szkodę osoby
prywatnej.
26 września, Przeźmierowo, ul. Wyścigowa: nieznany sprawca dokonał kradzieży pojazdu marki VW Caravella. Wartość
strat 80 tys. zł na szkodę osoby prywatnej.
Postępowania prowadzi KP Tarnowo Podgórne.
W wyniku działań Policji we wrześniu
2019 r. zatrzymano na gorącym uczynku
lub w bezpośrednim pościgu 16 sprawców
przestępstw, w tym 8 nietrzeźwych kierujących.
~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
zaprasza na szkolenie
Księgowość MŚP – praktyczne aspekty wprowadzanych zmian w VAT
Szkolenie poprowadzi Alicja Stawowa, księgowa AS Finanse
7 listopada, od godz. 9.00 do 15.00
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, Bud. C, sala 21
Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z wprowadzonymi i planowanymi do
wprowadzenia w roku 2019/2020 zmianami w zakresie
VAT:
- biała lista podatników VAT,
- obowiązkowa podzielona płatność,
- kasy fiskalne,
-m
 ożliwe przeznaczenie środków zgromadzonych na
rachunku VAT,

- JPK oraz Matryca VAT,
- Matryca VAT – nowe stawki VAT,
- kontrola podatkowa – jak się przygotować?
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy
o kontakt telefoniczny pod nr 61 89 59 242 lub mailowy:
kontakt@tarnowo-podgorne.pl w celu rezerwacji miejsca.
Szczegółowe informacje dot. szkolenia znajdą Państwo na
www.tcwp.pl.
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja z 24 września

X

VI sesja Rady Gminy
Tarnowo Podgórne odbyła się 24 września.
Program sesji obejmowała 13
projektów uchwał. Zanim jednak
zaczęliśmy je omawiać zostaliśmy uczestnikami uroczystości
wręczenia nagród w 15 już Rankingu Sołectw, którego zawody
odbywały się przez cały sezon
i którego zwieńczenie nastąpiło
podczas obchodów „Dni Prze-

Rada dokonała zmiany
uchwały z dnia
27 sierpnia 2019 r.
w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia
konsultacji społecznych
na terenie Gminy
Tarnowo Podgórne
konsultacji społecznych
określonych jako Budżet
Inicjatyw Społecznych

źmierowa”. Miłą niespodziankę sprawili nam Radni, którzy
uczestniczyli w I Mistrzostwach
Samorządów Gminnych, Miejsko-Gminnych i Miejskich Powiatu Poznańskiego zdobywając
II miejsce. Puchar wraz z dyplomem wręczyli Przewodniczącej
Rady.
Po tych uroczystych chwilach rozpoczęliśmy procedowanie projektów uchwał. Zaczynamy zwykle od znowelizowania
budżetu Gminy i Wieloletniej
22
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Prognozy Finansowej. Działania dostosowawcze planu finansowego, jakim jest budżet, do
faktycznego przebiegu tego rodzaju zjawisk są obowiązkiem
organu stanowiącego, z którego wywiązujemy się niemal na
każdej sesji. Tak było i tym razem. Następnie Rada podjęła
dwie decyzje w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
Rady Gminy w Tarnowie Podgórnym. Pierwsza dotyczyła
uchwały z dnia 25 marca 2014
r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Lusowo, Batorowo, Sady i Swadzim,
pomiędzy ul. Nową i Stefana
Batorego a drogą ekspresową
S11. Druga dotyczyła uchwały z dnia 29 sierpnia w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania w Wysogotowie, w rejonie ulic Bukowskiej,
Batorowskiej, Wierzbowej i Długiej. Kolejne dwie uchwały dotyczyły zmiany miejscowego
planu zagospodarowania. Przy
ich rozpatrzeniu Rada zatrzymała się na dłużej ze względu na
rozpatrzenie uwag wniesionych
do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu. Pierwsza dotyczyła
terenów budownictwa mieszkaniowego w obrębie ul. Rynkowej
w Przeźmierowie wschodnia pierzeja rynku. Druga dotyczyła terenu w Batorowie pomiędzy drogą ekspresową S11 a ul. Brzask.
Dokonano również zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek 242/2, 242/3 położonych
w Tarnowie Podgórnym. Podjęto
decyzje w sprawie kupna działek w Wysogotowie z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną,
a w Sierosławiu w celu poszerzenia ul. Kasztanowej. Następ-

ny blok uchwał dotyczył oświaty. Uchwalono przekształcenie
dotychczasowego trzyletniego
Liceum Ogólnokształcącego im.
Powstańców Wielkopolskich
w Tarnowie Podgórnym w czteroletnie Liceum tego samego
imienia, tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół oraz
przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez
podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb
przeprowadzania kontroli ich
pobierania i wykorzystania. Zatwierdzono organizację wspólnej
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych
jednostek organizacyjnych. Rada
dokonała zmiany uchwały z dnia
27 sierpnia 2019 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji społecznych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne
konsultacji społecznych określonych jako Budżet Inicjatyw
Społecznych.
Komisje Rady Gminy złożyły
sprawozdania z prac za III kwartał 2019 r. Wolne głosy wnioski
i informacje zakończyły XVI posiedzenie sesji Rady Gminy na
następną zapraszam 22 października o godz. 16.00.
~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy

~ sprawozdanie

Z prac Rady Seniorów

W

dniu 26 września
w Urzędzie Gminy
odbyła się V Sesja
Rady Seniorów. Wśród zaproszonych gości była I Zastępca
Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat i Gł. Specjalista ds. Ochrony
Środowiska UG Marek Ratajczak, który przedstawił radnym
informację na temat działań antysmogowych na terenie Gminy.
Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu określone
są w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z 24.08.2012, które
określa następujące dopuszczalne poziomy:
- pyłu zawieszonego PM10/
poziom dopuszczalny dobowy 50 ug/m3, 40 ug/m3 poziom średnioroczny/; norma ta nie została
przekroczona dotychczas na terenie Gminy,
- pyłu zawieszonego PM2,5/
poziom roczny – 25 ug/m3,
Smog to zanieczyszczone powietrze, które utrzymuje się nad
ziemią w bezwietrzną pogodę.
Jego przyczyną są głównie spaliny z kotłów i pieców na paliwa
stałe w gospodarstwach domowych oraz używanie złej jakości
węgla. W kraju jest ok. 3 mln takich “kopciuchów”.
Jakość powietrza można na
bieżąco sprawdzić na - powietrze.poznan.wios.gov.pl (w Poznaniu i okolicach jest 15 stacji
pomiarowych, jedna z nich jest
w Tarnowie Podgórnym przy ul.
Zachodniej). Od 3 lat na terenie

Gminy obowiązuje program dofinansowania do wymiany pieców. Dotacja wynosi do max. 5
tys. zł (nie więcej niż 80% inwestycji). Z uwagi na ogromne
zainteresowanie pula środków
przeznaczona w tegorocznym
budżecie na wymianę pieców
została już niestety wyczerpana,
kolejne wnioski będą przyjmowane po uchwaleniu przyszłorocznego budżetu. Natomiast
wnioski są jeszcze przyjmowane w przypadku, gdy wymiana pieca jest połączona z montażem paneli fotowoltaicznych.
Zwracamy też Państwa uwagę,
że można ubiegać się o dofinansowanie do wymiany pieców
w ramach rządowego programu
Czyste Powietrze. O szczegóły
należy pytać w Urzędzie Gminy.
Co zrobić, by poprawić jakość
powietrza na terenie Gminy:
- nie spalać śmieci,
- stosować paliwa wysokiej jakości,
- ograniczyć palenie w kominkach,
- przyłączyć budynek do sieci
cieplnej i gazowej,
- zmniejszyć straty cieplne budynku (10 cm styropianu zmniejsza straty ciepła o 75%),
- poprawić sprawność techniczną samochodów.
Gdy jakość powietrza jest zła
(co potwierdzają pomiary bieżące pyłu PM-10) osoby starsze,
dzieci, osoby z chorobami serca i dróg oddechowych powin-

ny unikać pobytu na zewnątrz,
nie uprawiać sportu na zewnątrz.
Jeśli zaniepokoi nas kolor lub
zapach dymu unoszący się
z komina domu lub firmy należy
zadzwonić do Straży Gminnej,
która ma uprawnienia do kontroli tego, czym się pali w piecach
oraz do nakładania mandatów
do 500 zł. Tel. zgłoszeniowy –
61 8147 986.
Dobrze, że mieszkamy na
terenie naszej Gminy, bo jak
dotychczas powietrze jest
w miarę czyste. Nadto Gmina finansuje programy dla ograniczenia
smogu.
W czasie sesji m. in. przyjęto sprawozdanie finansowe
z organizacji II Balu Seniorów
oraz oceniono jego organizacje.
Uznano za konieczne coroczne
organizowanie balu na początku lipca oraz ograniczenie liczby uczestników do 400 osób
(ze względu na bezpieczeństwo
i koszty – Gmina jak dotychczas
będzie głównym sponsorem tej
imprezy dla seniorów).
Szczegóły przebiegu sesji
i zgłoszonych interpelacji radnych zawarte będą w protokole i zamieszczone jak zawsze na
stronie internetowej UG w zakładce „Rada Seniorów”.
Następna sesja planowana jest
na 12 grudnia.
~ Leszek Majewicz
Przewodniczący Rady Seniorów

Podziękowanie dla Prezesa

P

rezes Kółka Rolniczego w Tarnowie Podgórnym Stanisław Leitgeber otrzymał podziękowanie za pracę na rzecz wsi oraz
ruchu rolniczego. – To dzięki takim osobom jak Pan, wciąż trwają podstawowe wartości: miłość do ziemi, szacunek wobec
tradycji, człowieka oraz jego pracy – czytamy w liście gratulacyjnym przesłanym przez Ryszarda Napierałę, Prezesa Poznańskiego Okręgu Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu.
Podziękowania zostały przekazane na XVIII Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Delegatów, który odbył się 30 września
w Poznaniu.
~ ARz
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~ stowarzyszenia

Co się działo w Kole Seniorów
w Przeźmierowie

J

ak ten czas szybko leci, to już jesień, a seniorzy z naszego koła wspominają wydarzenia, w których uczestniczyli
w minionych dwóch miesiącach.
Po lipcowych wczasach w Lesku, sierpień rozpoczęliśmy rejsem po Warcie. Statek „Widmo”, którym płynęliśmy
w dwugodzinnym rejsie, rozbrzmiewał muzyką serwowaną
przez DJ Krzysztofa, a skąpany w słońcu tylny pokład wypełniony był wianuszkiem roztańczonych seniorów pozdrawianych z brzegu przez spacerujących lub wypoczywających Poznaniaków.
W sierpniu nasi seniorzy pojechali na szlak drewnianych
kościołów wokół Puszczy Zielonki. Odwiedziliśmy kościoły w Rejowcu, Węglewie, Dąbrówce Kościelnej, Uzarzewie
i w Wierzenicy, a bardzo interesujące fakty historyczne dotyczące tych miejsc nakreślił nam pan Stanisław, przewodnik
z bardzo dużą wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu wycieczek po szlaku drewnianych kościołów. Jestem przekonany, że uroku naszej wycieczce dodała wymarzona pogoda jak
również przerwa na obiad i odpoczynek w urokliwym miejscu,
jakim bez wątpienia jest gospodarstwo agroturystyczne „Ranczo w Dolinie”, gdzie ugoszczono nas smacznym obiadem, po
którym można było odpocząć przy kawie i lodach.
Sierpień zakończyliśmy trzydniową wycieczką na Dolny Śląsk, gdzie zwiedziliśmy pałac w Kamieńcu Ząbkowickim, spacerowaliśmy w sztolniach zabytkowej kopalni złota
w Złotym Stoku i bawiliśmy się machinami w Średniowiecznej Osadzie Górniczej. Zwiedziliśmy również Zamek Czocha
oraz zapoznaliśmy się z procesem warzenia piwa, połączonym
z jego degustacją w rzemieślniczym browarze w miejscowości
Miedzianka. Jeden dzień tej wycieczki poświęcony był na wyjazd do Drezna, w którym zwiedziliśmy ekspozycje i wystawy
w pałacu Zwinger oraz zabytki Starówki.

Październik seniorzy liczną grupą rozpoczęli wypadem na
grzyby. Pojechaliśmy do Leśniczówki Chraplewo gdzie bardzo miło powitał nas pan leśniczy. Mieliśmy przygotowane
ognisko i stoły biesiadne, przy których po powrocie z lasu
mogliśmy posilić się smaczną i gorącą grochówką z kiełbaską, serwowaną przez „Kuchnię Rafała”, a nieco zmoczone od
ściółki leśnej spodnie i buty wysuszyć przy ciepłym ognisku.
Przed nami „Dzień Seniora”, który tradycyjnie organizujemy w październiku. Jest to spotkanie połączone z uroczystym obiadem i kawą, gromadzące największą liczbę naszych
członków, zakończone wieczorkiem tanecznym.
Należy też wspomnieć, że seniorzy z naszego Koła
uczestniczą również w wielu wydarzeniach organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury, Pałac Jankowice, fundację
„Nigdy nie jest za późno”, OSiR czy Radę Sołecką.
Myślę, że dla tych, którzy są, w naszym Kole nuda jest terminem obcym.
~ Julian Kiełczewski

Pieczenie ziemniaków

W

ostatnią sobotę września (28.09) spotkaliśmy się
w gospodarstwie Andrzeja Kawa w Białokoszycach pod Pniewami na pikniku integracyjnym
„Pieczenie ziemniaków”. Cieszyliśmy się liczną obecnością
członków Stowarzyszenia oraz naszych Przyjaciół. Tak jak
się wszyscy spodziewali, była moc atrakcji na świeżym wiejskim powietrzu, poznawanie gospodarstwa i zwierząt inwentarskich oraz różnorodnego ptactwa. Była przejażdżka małą
bryczką, która ciągnął konik polski. Ulubieńcem stał się osioł
Dzidziuś – świeży nabytek pana Kawa. Były zmagania sportowe i sprawnościowe dla starszych i dla tych najmłodszych.
Mieliśmy okazję do licznych rozmów, wymiany doświadczeń i poznania ważnych dla nas ustawowych nowości. Raczyliśmy się przygotowanymi różnorodnymi daniami z grilla, sałatkami i wspaniałymi słodkościami. Niektórym udało
się na tym zalesionym terenie znaleźć grzyby i wrócili do
domu z trofeami. Pogoda była w kratkę, w najważniejszych
chwilach raczyła nas słońcem i ciepłem, krótko padał lekki
deszczyk. Było 75 osób. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy
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gospodarzom – państwu Andrzejowi i Urszuli Kawa za udostępnienie tego wyjątkowego miejsca, za przygotowanie poczęstunku oraz za liczną obsługę. Więcej relacji na Facebook:
Stowarzyszenie Tarson.
Zachęcamy i zapraszamy do wstąpienia do Tarnowskiego
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych TARSON. Kontakt:
Grażyna Nowicka, tel. 508 610 256 lub poprzez mail: stowarzyszenie@tarson.pl
~ Kazimierz Szulc

~ stowarzyszenia

W

Wiadomości brackie

dniu 7 września członkowie Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego z Tarnowa Podgórnego brali udział
w obchodach 25-lecia Reaktywacji Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Pniewach, którego historia powstania sięga 1698 roku. Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji braci kurkowych. Na tą okoliczność została odsłonięta
tablica pamiątkowa oraz rywalizowano w zawodach strzeleckich zgodnie z tradycją bractw.
W niedzielę 8 września udaliśmy się na strzelnicę Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach, które świętowało 370-lecie powstania bractwa. W uroczystościach brali udział
przedstawiciele władz powiatu szamotulskiego, gminy Szamotuły, mieszkańcy oraz zaprzyjaźnione bractwa.
W czwartek, 12 września, byliśmy współorganizatorem spotkania integracyjnego przedstawicieli Organizacji Pozarządowych z Gminy Tarnowo Podgórne na strzelnicy brackiej. Była
okazja do podsumowania, wymiany doświadczeń oraz podziękowanie za ogromne wsparcie na rzecz inicjatyw dla władz
gminy. Wszyscy mogli spróbować swoich sił na stanowiskach
strzeleckich do tarcz i w zabawie w strzelaniu do kura.
15 września na strzelnicy w Grzebienisku licznie zgromadzeni członkowie bractw kurkowych z Pniew, Szamotuł, Sierakowa, Grzebieniska i Tarnowa Podgórnego walczyli o godność
Króla Żniwnego Okręgu Szamotulskiego. Po zaciętej rywalizacji tytuł Króla Żniwego przypadł bratu Sławomirowi Woźnemu
z Sierakowa, a rycerzami zostali Maciej Soboń z Pniew i Grzegorz Jaskuła z Sierakowa.
21 września tradycyjnie nasze bractwo włączyło się w organizację festynu sołeckiego ,,Pożegnanie Lata” w Tarnowie Podgórnym poprzez organizację strzelnicy pneumatycznej. Chętni
mogli spróbować swoich sił w strzelaniu z karabinku pneumatycznego, a zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami.
W dniu 29 września na naszej strzelnicy odbyły się IV Drużynowe Mistrzostwa Leszczyńskiego Okręgowego Związku
Strzelectwa oraz XX Indywidualne Mistrzostwa LOZS. Nasza
drużyna zajęła II miejsce w rywalizacji drużynowej zdobywa-

jąc – 1108 pkt. Ulegliśmy tylko aktualnym wicemistrzom Polski Open GKS Gryf Grodzisk Wlkp, którzy wystrzelali 1119
pkt. W rywalizacji uczestniczyło siedem drużyn. Gratulacje
w szczególności dla Andrzeja Pawlickiego, Krzysztofa Cieślika oraz Radosława Królickiego, którzy godnie reprezentowali
Klub Strzelecki Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie
Podgórnym.
W Indywidualnych Mistrzostwach również mamy się czym
pochwalić. Nasi zawodnicy osiągnęli następujące miejsca:
Krzysztof Cieślik – Mistrz LZOS w kategorii PBZ (191 pkt.)
– złoty medal, II Wicemistrz LZOS w kategorii KDWS (122
pkt.) – brązowy medal. Radosław Królicki – Wicemistrz LZOS
KDWS (124 pkt.) – srebrny medal.
Andrzej Pawlicki – II vice Mistrz LZOS w kategorii KDW
(181 pkt.) – brązowy medal.
Informujemy, że strzelnica jest otwarta w każdy wtorek
i czwartek, w godz. 16.00 – 20.00. Zapraszamy!
Z brackim pozdrowieniem
~ Prezes Stanisław Bączyk
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

październik 2019 | sąsiadka~czytaj |

25

~ stowarzyszenia

Życie jest piękne w każdym wieku

P

o wakacjach Fundacja „Oczy Szeroko Otwarte” kontynuuje cykl spotkań dla osób starszych, które wycofały
się z aktywnego życia z przyczyn rodzinnych, zdrowotnych czy osobowościowych. Zmieniliśmy miejsce spotkań na
świetlicę w Swadzimiu, która daje większe możliwości w zakresie działania warsztatowego.
11 września spotkaliśmy się po przerwie wakacyjnej.
Tradycyjnie odbyły się rozmowy przy kawie i „ciachach”.

Wspólne prace przy napełnianiu i haftowaniu woreczków z lawendą. Całość
dopełniło biesiadne śpiewanie z zapachem lawendy w tle.
5 października wzięliśmy udział w otwarciu sezonu teatralnego 2019/2020 w Centrum Kultury Przeźmierowo.
9 października nasze panie uczestniczyły w warsztatach
z psychologiem, na które złożyły się prezentacja, rozmowy
na temat higieny, odżywiania oraz utrzymanie sprawności fizycznej i umysłowej osób starszych.
12 października przeżyliśmy prawdziwą ucztę muzyczną, czyli Koncert Galowy VIII Europejskiego Spotkania Orkiestr Dętych w Tarnowie Podgórnym. Dla wielu pań było to
pierwsze zetknięcie z muzyką orkiestrową, a zarazem niezapomniane przeżycie.
Analizując nasze spotkania od stycznia 2018, stwierdzamy, że projekt jest odpowiedzią na społeczne potrzeby. Wokół nas jest jeszcze dużo osób starszych, które potrzebują naszej i waszej pomocy.
Zapraszamy serdecznie! Następne spotkanie w Swadzimiu
13 listopada. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod
nr telefonu 502 523 736. Czekamy na Was!
~ Zarząd Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte”
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

III Przeźmierowskie Wietrzenie Szaf z ekonomią społeczną

Przyjemne z pożytecznym

30

września Fundacja „Oczy Szeroko Otwarte” wraz
z Wielkopolskim Centrum Ekonomii Społecznej
prowadzonym przez Fundację Pomocy Wzajemnej
Barka i Miasto Poznań zorganizowała kolejną edycję „Przeź–
mierowskiego Wietrzenia Szaf”, tym razem wzbogaconego
o tematykę ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.
Udało nam się stworzyć atmosferę spotkania towarzyskiego, połączoną z wiedzą na temat ekonomii społecznej, formami relaksu fizycznego oraz warsztatów artystycznych. W wydarzeniu oprócz dorosłych uczestniczyły dzieci z rodzicami
i młodzież oraz Szkolne Koło PCK ze Szkoły Podstawowej
w Przeźmierowie.
Młode pokolenie miało satysfakcję ze sprzedaży i pierwszych zarobionych pieniędzy oraz zakupów „za własne środki”.
Wszyscy chętnie uczestniczyli w ciekawych warsztatach rękodzieła oraz pokazie fitness.
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Uczestniczące w imprezie Spółdzielnie Socjalne były żywym przykładem ekonomii społecznej i być może inspiracją
dla uczestników.
Spółdzielnia Socjalna „Pomagajmy Razem” z Poznania zaprezentowała sesję fitness z użyciem pierścieni smovey. Na ich
stoisku mogliśmy skorzystać z zabiegu refleksologicznego oraz
dowiedzieć się jak pracować z seniorami.
Ze Spółdzielnią Socjalną „Znajome” z Kazimierza robiliśmy makramy, ze Spółdzielnią Socjalną Pracownia ArtZagroda z Dymaczewa Starego malowaliśmy modele z drewna oraz
lepiliśmy figurki z gliny. Na stoisku Pomocy Wzajemnej Barka
mogliśmy wygrać nagrody wytworzone przez przedsiębiorstwa
społeczne biorąc udział w konkursie na temat Ekonomii Społecznej w Gminie Tarnowo Podgórne. Dużym powodzeniem
cieszyły się również spersonalizowane butony, które wykonywaliśmy ze Spółdzielnią Socjalną „Furia” z Poznania.
Uwagę wielu osób przykuł „Lawendowy Zakątek”, którego wyroby kusiły zapachem lata zachęcając do zakupów. Miłą
niespodzianką dla wszystkich uczestników i organizatorów był
występ wokalny Martyny Sadowskiej. Można było, posłuchać,
pośpiewać i zatańczyć.
Kawiarenka serwowała bezpłatnie ciepłe i zimne napoje, ciasto, owoce i inne łakocie co było dla wielu dużym zaskoczeniem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom sprzedającym i kupującym oraz Wielkopolskiemu Centrum Ekonomii Solidarnej
prowadzonemu przez Fundację Barka za owocną współpracę.
Zapraszamy na kolejną edycję Przeźmierowskiego Wietrzenia Szaf wiosną w 2020 roku.
~ Zarząd Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte”

~ stowarzyszenia

III Tarnowska Gra Rowerowa

N

iedziela, godzina 10.00 na starcie w Świetlicy w Baranowie blisko 100 uczestników. Po przekazaniu wszystkich istotnych informacji organizacyjnych i rozdaniu
mapy trasy, III Tarnowską Grę Rowerową rozpoczęły 24 drużyny. Mapy przygotowane zostały tak, aby urozmaicić uczestnikom Grę i aby dać możliwość dotarcia do nowych miejsc
w Gminie.
Nasza gra jest dedykowana wszystkim mieszkańcom naszej Gminy, a także wszystkim chętnym rowerowym sąsiadom. Trasa prowadziła przez piękne i malownicze miejsca
w naszej Gminie. Niektóre zadania wymagały od naszych
uczestników sprytu, a inne spostrzegawczości. Na szczęście
pogoda nas nie zawiodła, było słonecznie i ciepło. Nasi wolontariusze: Asia, Ania, Stasiu, Mateusz i Tomasz, w wyznaczonych miejscach czekali na uczestników Gry z ciekawymi
łamigłówkami umysłowymi i zadaniami sprawnościowymi.
Na wszystkich uczestników na trasie czekał posiłek regeneracyjny a na mecie kawa, herbata i ciasteczka. W tym roku
pierwsze miejsce zajęła drużyna nr 14 – Świrki, drugie miejsce drużyna nr 13 – M&S, trzecie miejsce drużyna nr 25 –
Staszki. Wyróżnione zostały również najmłodsza drużyna,
czyli Bike Family oraz najstarsza – Miko.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział, jesteśmy bardzo mocno zmotywowani do dalszej pracy nad kolejną, już czwartą Grą. „Wasze” dobre słowa, uśmiechy oraz
chęć spędzenia niedzieli na naszym evencie daje nam satys-

fakcję z naszych działań. WSZYSTKIM UCZESTNIKOM
GRATULUJEMY!!!
Projekt współfinansowany był ze środków Gminy Tarnowo Podgórne. Bardzo dziękujemy Sołtysowi Mieczysławowi
Paczkowskiemu i Zbyszkowi Łakomemu za udostepnienie
świetlicy w Baranowie. Polecamy uwadze materiał filmowy
Swarzędzkiej Telewizji Kablowej STK, dostępny na www.
stk.pl, który jest miłą pamiątką na chłodne jesienne dni.
Do zobaczenia za rok na kolejnej edycji Tarnowskiej Gry
Rowerowej. 
~ Fundacja Free Time
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Bordowa Brać na Zapałce

W

weekend 20-22 września harcerze z 43 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej „Honker” pojechali na
XXVI Rajd Harcerski Zapałka’18. W tegorocznej edycji wystawiliśmy po jednym patrolu na trasę starszoharcerską i wędrowniczą. Na obu czekała nas moc wrażeń.
Z racji, że nie była to pierwsza odsłona imprezy, spotkaliśmy się z wręcz legendarnymi zadaniami. Jednym z nich było
ugotowanie jajka nad ogniskiem, innym rozłożenie namiotu wojskowego, a jeszcze kolejnym strzelanie z moździerza.
Jak usłyszeliśmy na rajdzie: „Nie ma Zapałki bez bie-

gu w błocie”, więc i w tym roku nie zabrakło punktów
tzw. mokrych. Do zrobienia rzecz z pozoru prosta – przebiec wyznaczoną trasę jak najszybciej. Przeszkodą może
się jednak okazać konieczność w przedzieraniu się przez
błoto lub… w nim nurkowanie. Ale jak to się mówi „brudne dzieci to szczęśliwe dzieci”, więc podjęliśmy wyzwanie.
Należy podkreślić, że nasza młodsza ekipa składała się
w większości z harcerzy, którzy jeszcze nigdy wcześniej na
Zapałce nie byli. Mimo to świetnie sobie poradzili na trasie,
co potwierdziło ich zadowolenie oraz osiągnięty wynik. Dwa
patrole, dwie trasy i dwa drugie miejsca!
Ale czy to dlatego jest się harcerzem? Aby wygrywać rajdy?
Jasne, że nie! To świetna okazja, aby poznać wielu pozytywnych ludzi i nabyć nowych umiejętności. W ciągu roku szkolnego spotykamy się na cotygodniowych zbiórkach, na którym
przede wszystkim świetnie się razem bawimy. Staramy się pokazać, że można spędzić czas inaczej niż przed komputerem.
Wspólnie śpiewamy, gramy w gry ruchowe i działamy lokalnie. W końcu w ZHP chodzi o rozwój, zbieranie nowych doświadczeń i umiejętności. Jeśli kogoś jeszcze nie przekonałam,
to zapraszam na nasze zbiórki, aby samemu przekonać się jak
spędzamy czas. Sprawdź na Facebooku, gdzie w naszej Gminie
spotyka się Szczep Harcerski „Bordowa Brać”.
~ dh Paulina Kamieniarz

Cafemama Inspiria jesienią

J

uż od października rusza nowy sezon
spotkań dla mam małych dzieci. Odbyło
się ich już ponad 100. Wciąż organizowane są nowe warsztaty i prelekcje, praktycznie co tydzień inny temat i inny prowadzący.
Warto wpisać w kalendarz: środa, godz. 10.00
– Lusowo, Poznańska 2 i zarezerwować sobie ten specjalny czas, który z jednej strony
pozwoli nabrać sił, z ciepłą herbatką w dłoni,
z drugiej strony stanie się edukacyjną ucztą,
można bowiem przez te dwie godziny skorzystać z wiedzy i skonsultować różne zagadnienia z zapraszanymi ekspertami. Przed nami 3 bloki spotkań:
„październik na zdrowie”, „listopad na szczęście”, „grudzień
na dobry gest”. Gośćmi w tym miesiącu będą między innymi: pediatra Katarzyna Dominik, ratownik medyczny Paweł
Gondek, dietetyk i trener.
Dzięki współdziałaniu młodych osób (twórców fundacji
WUiR „Inspiria”) z parafią w Lusowie już czwarty rok inicjowane są projekty przyjazne opiekunom maluszków. Już
drugi raz nasze projekty współfinansuje Gmina Tarnowo
Podgórne i dzięki temu, poza przedpołudniowym trybem Cafemama – możliwe jest skorzystanie ze wsparcia „opiekunki” i pedagogicznej konsultacji, odbywają się też warsztaty
popołudniowe (warto śledzić fanpage fb@fundacjainspiria).
W tym roku będą to warsztaty ceramiczne – wielka przygoda. Ta propozycja, mamy nadzieję, spotka się z Państwa za-
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interesowaniem, pozwoli dołączyć do naszej
społeczności także rodzicom dzieci w różnym
wieku. Zapraszamy nieustannie do przyjścia
na nasze spotkania i doświadczenia wzajemnego wsparcia, dzielenia się swoimi słabościami i zwycięstwami w codziennych trudach, do serdecznego śmiechu, który dodaje
sił i dystansu – jednym słowem do współtworzenia wyjątkowej atmosfery Cafemama.
W ramach post scriptum: wspomnijmy
jeszcze, że latem zapraszaliśmy rodziny do
społecznego działania – otwartego dla gości
i mieszkańców gminy pod nazwą – Cafe Inspiria (co niedzielne spotkania z książką i kawą, w wakacyjnej atmosferze
– na leżakach, na zielonym placu przy lusowskim kościele).
Dziękujemy wszystkim za ten czas, zachęcamy do dalszego
korzystania z naszej biblioteczki (czekamy naturalnie na krążące książki, by mogły krążyć dalej w kolejnych domach).
Poza tym, serdecznie zapraszamy w stronę obrzeży Poznania – na Osiedle Kwiatowe, gdzie fundacja Inspiria, także
realizuje inicjatywy prorodzinne pt. Kwiatowe Mamy (w ramach współpracy z Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe oraz w partnerstwie z Domem Kultury Stokrotka).
W listopadzie planujemy akcję „Eko-mama da ubrania”. Zapraszamy do kontaktu fundacja.inspiria@gmail.com oraz zapisów: biuro.fundacja@gmail.com
~ Agata Brańka-Banasiak

~ stowarzyszenia

Inauguracja roku akademickiego
2019/20 już za nami

D

rugi października 2019 r. był dniem szczególnym dla
społeczności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym. W dniu tym odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 roku, w którym wkraczamy w dziesięciolecie naszej działalności. W wypełnionej po
brzegi sali Centrum Kultury Przeźmierowo zasiadło, oprócz naszych słuchaczy, wielu znakomitych gości.
Prezes Irena Szewczyk dokonała podsumowania roku ubiegłego, podała szereg statystycznych informacji, złożyła sprawozdanie z działalności Zarządu i omówiła priorytety dydaktyczne na nowy rok akademicki.
Słuchaczom z pięcioletnim „stażem” nadane zostało miano
Kryształowego Studenta, a naszym nowym słuchaczom wręczono studenckie legitymacje. Osobom, które szczególnie zasłużyły się, pracując pro bono na rzecz UTW, wręczone zostały
podziękowania w formie dyplomu.
W części oficjalnej głos zabrał Wójt Tadeusz Czajka, który
w miłych słowach odniósł się do naszej działalności.
Podniosłą rangę inauguracji wzmocnił bardzo interesujący
wykład „Prawa człowieka we współczesnym świecie”, wygłoszony przez dr hab. Adama Szymaniaka.
Potem sceną zawładnęli „Nasi Przyjaciele”, czyli młodzieżowe zespoły taneczne, grupy tancerzy nieco starszych, młodzi
piosenkarze, akordeonista i wykonawcy tanga. Artyści zostali
przyjęci entuzjastycznie i nagrodzeni ogromnymi brawami. Serdecznie dziękujemy. Całość uroczystości dopełniły przyjacielskie rozmowy przy kawie i smacznym torcie.
W chwili, gdy „Sąsiadka-Czytaj” dotarła do rąk czytelników,
nasza działalność ruszyła pełną parą. Trwają zajęcia we wszystkich sekcjach. Niezdecydowani mogą wykorzystać ostatnie
chwile na sprecyzowanie swoich zainteresowań i dopisanie się
na odpowiednią listę.
Istotą funkcjonowania naszego stowarzyszenia jest działalność dydaktyczna, najważniejsze są oczywiście wykłady. Odbywają się zawsze w środy, dwa razy w miesiącu, są bezpłatne
i dostępne również dla chętnych niebędących członkami UTW.

W tym roku wygłaszane będą w Szkole Podstawowej nr 1
w Tarnowie Podgórnym, godz. 17.00. Decyzją Zarządu, uczestnictwo w wykładach będzie miało wpływ na indywidualne dofinansowanie do organizowanych przez sekcję turystyczną i Zarząd wycieczek.
Najbliższe wykłady:
23 października – prof. dr hab. Anna Brzezińska: Człowiek
w perspektywie rozwojowej.
6 listopada – dr hab. Paweł Stachowiak: Bitwa Warszawska.
W ramach przypomnienia i informacji podaję, że:
- wszelkich wpłat dokonujemy na konto UTW,
- deklaracja uczestnictwa w sekcjach obowiązuje cały rok
akademicki,
- z ważnych przyczyn istnieje możliwość urlopowania (pisemna prośba).
Zarząd miał przyjemność spotkania z Jubilatami, którzy
w bieżącym roku kalendarzowym ukończyli 70 i 80 lat. Jestem
przekonana, że zainteresowane osoby są usatysfakcjonowane,
szkoda, że wielu nie skorzystało z tej oferty.
Odbyło się grzybobranie – relacja w najbliższym numerze
„Sąsiadki-Czytaj”. Ponad pięćdziesięcioosobowa grupa studentów skorzystała z naszej propozycji zwiedzenia Portugalii
– refleksje wycieczkowiczów niebawem. Coroczna zabawa andrzejkowa odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Lusowie 29 listopada, a spotkanie opłatkowe 16 grudnia.
Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach ruchowych – dla
poprawienia kondycji i dobrej fizycznej formy. Proponujemy
utworzenie grupy języka rosyjskiego; warunek 10 osób i znajomość podstaw. Przypominamy o regulowaniu opłat semestralnych i za sekcje.
KOCHANI STUDENCI, życzymy realizacji marzeń i planów, dobrych efektów kształcenia, poszerzenia horyzontów,
wspaniałej integracji, radości i zadowolenia z członkostwa
w UTW. Razem możemy więcej! Żeby tylko nadal chciało nam
się chcieć. Wszystkiego dobrego! 
~ Maria Zgoła
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Sprostowanie: w sierpniowym numerze artykuł o lipcowych półkoloniach UTW został mylnie podpisany – autorem był Józef
Piłasiewicz, którego przepraszamy za pomyłkę.
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NGO-sy uroczyście podsumowały rok

S

potkanie organizacji pozarządowych, działających na rzecz
mieszkańców naszej Gminy odbyło się 12 września na strzelnicy w Tarnowie Podgórnym.
Spotkanie otworzył Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka, który przywitał nowe organizacje, które w tym roku nawiązały współpracę
z Gminą – to fundacje: Róża Świętej
Rity, Mój Mount Everest, Wspierania
Umiejętności i Rozwoju Inspiria, Victoria Futbolowo i Oczy Szeroko Otwarte oraz stowarzyszenia: Sportowe Tarnowskie Lwy, Tarnowo Podgórne
Biega, a także Uczniowski Klub Sportowy 17 Baranowo.
– Rodzina gminnych organizacji pozarządowych powiększa się z roku na
rok – powiedział Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka. – Dziękuję
wszystkim za zaangażowanie w rozwój
naszej Gminy. To dzięki Państwa społecznej pracy mieszkańcy mogą realizować swoje pasje i zainteresowania,
otrzymują wsparcie i poznają się nawzajem.
Na zaproszenie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego uczestnicy spotkania
wzięli udział w turnieju strzeleckim.
Każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności w strzelaniu z broni długiej i krótkiej, w myśl historycznego kurkowego
hasła „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny
obronie”. Wiele emocji wzbudziło tradycyjne strzelanie do „kura”. Perfekcyjnie przygotowane zawody zintegrowały uczestników w duchu sportowej
rywalizacji.

– Takie wydarzenia dają nam możliwość wzajemnego poznania się, porozmawiania o swoich planach, a nierzadko stają się źródłem wspólnych pozarządowych
inicjatyw – podkreślali na koniec uczestnicy spotkania.
~ Monika Mroczkiewicz

Od lewej: Irena Ciesielska-Balcer i Paulina Sobańska
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Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo Podgórne

~ porady

Czołem Apacz

T

ak przez kilka lat zaczynały się nasze poranki. Na czele
zwykle jechał Tytus, za nim Lila i na końcu ja. Śmigaliśmy rowerami do przedszkola a na wysokości ogrodu
Apacza witaliśmy się z nim tymi słowami. W drodze powrotnej było podobnie.
Odpowiedź Apacza była zwykle taka sama czyli żadna.
Brak jakiejkolwiek reakcji na nasze pozdrowienia już dawno
przestał nas dziwić, więc nie oczekiwaliśmy niczego. Szczególnie ja ponieważ często czuję, że jestem a jakoby mnie nie
było. Nauczył mnie tego Tytus, do którego mogę mówić długo
ale jeżeli nie jest tym zainteresowany przyjmuje postawę Apacza i reakcja jest żadna. Czasami jednak wystarczy powiedzieć
cichuteńko: A gdzie jest ta czekolada? A Tytus wyskakuje ożywiony z drugiego pokoju: Jaka czekolada?
Dla Apacza nie istniała nawet czekolada. Zwykle leżał w kącie ogrodu tuż przy bramce wejściowej tak jakby jej pilnował.
Pod drzewem miał wygniecioną przez lata dziurę i leżał w niej
owijając się wokół pnia swojego drzewa. Nawet nie spoglądał na to, co się dzieje za furtką. Czy jej pilnował ? To tylko
Apacz może wiedzieć. Ja myślę, że pilnował, ale na swój Apaczy sposób. Czasami ziewnął.
Kiedy nie było go w dziurze, a trzeba było wytężyć wzrok
żeby to dostrzec, bo kamuflował się perfekcyjnie, to albo leniwie chlipał coś ze swojej miski, albo grzebał w ziemi czegoś tam szukając. Apacz wkomponował się w swoje otoczenie
zlewając się z nim. I to apaczowe otoczenie było dla mnie budzikiem, kiedy tak sobie jechaliśmy, a ja zaspany nie byłem,
jeszcze pewien czy sen to czy jawa. - Czołem Apacz! Było dla
mnie sygnałem, że to już jawa i świat istnieje.
Lata mijały a Apacz wyglądał zawsze tak samo. O upływie
czasu świadczyła jedynie coraz głębsza dziura pod drzewem.
A może nam się tak tylko wydawało?
Ostatnio coraz częściej zaczęliśmy dostrzegać to, że ma siedemnaście lat. Ciężko wstawał, chwiał się na nogach i pociągał nimi próbując dogramolić się do miski.
Kilka razy udało nam się postawić go na nogi przy pomocy
miotełki i zastrzyków ale wreszcie przyszedł czas, kiedy nie
zadziałało już nic. Biedak leżał nie mogąc się podnieść i nie
reagował już wcale.
I to jest moment, którego każdy chciałby uniknąć ale nie
wszystkim się udaje.
Decyzję musieli podjąć towarzysze Apacza. Wyrzucam ze słownika słowo „właściciel”, bo bardziej pasuje
do samochodu.
I taką decyzję podjęli.
Ponieważ zwierzęta zawsze wiedzą, kiedy ten moment przychodzi pomyślałem, że może w przypadku naszego sąsiada
uda się tego uniknąć. Wymyśliłem, że podamy mu wcześniej
tabletki nasenne.
Jednak, jak się okazało to tak nie działa.
Apacz, który od wielu godzin nie tylko nie wstawał, ale też
w ogóle się nie ruszał, w momencie przygotowywania tabletek podniósł głowę i bacznie się przyglądał temu co się dzieje. Przyjął tabletki i po chwili, o dziwo wstał i ruszył na swój
tradycyjny obchód. Odwiedził ulubioną norkę, zajrzał do miski, ale na więcej już go nie było stać. Położył się i powoli
zasypiał.

Kiedy do niego przyszedłem już spał. Mnie się udało o tyle,
że nie musiałem patrzeć mu w oczy ale celu nie osiągnąłem,
bo on i tak wiedział co jest grane. Wiedział i przyjął to z godnością, bo to chyba był już jego czas.
I tak to zwykle małpom bywa. Myślałem, że jestem chytry
a okazało się, że chytry nie jestem.
My stworzyliśmy sieć internetową, z której jesteśmy dumni i wydaje nam się, że jesteśmy w komunikacji coraz lepsi.
Jednak nawet przez myśl nam nie przechodzi to, że wokół nas
zawsze była i jest sieć, z której korzystają wszyscy oprócz nas.
Apacz w tej sieci był cały czas „on line”.
Myślę, że on nawet teraz jest „on line”.
- Czołem Apacz.
- Czołem Apacz.
Już tylko dwa razy czołem, bo Tytus idzie do szkoły a tam
prowadzi zupełnie inna droga.
I teraz kłopot taki, że to pisanie w rubryce porady się ukazuje, a co ja Wam mogę poradzić kiedy sam głupi.
A jednak mam radę dla siebie i dla Was. Musimy zmienić
sieć, bo co będzie jak zabraknie prądu i mama nie zrobi kotletów, bo nie będzie wiedziała, że przyjeżdżamy.
~ Paszczak(paszkosum@wp.pl)

W

ogródku mieszkanki Przeźmierowa Janiny Bocian wyrósł słonecznik o wysokości ponad 4 (!)
metrów. Można go podziwiać nawet z balkonu na
pierwszym piętrze. To słonecznik „poziom wyżej”!
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~ rolnictwo

Straty w wyniku suszy – spostrzeżenia doradcy

N

a stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.
pl/ IUNG Puławy ogłasza komunikaty odnośnie wystąpienia suszy w Polsce w odniesieniu terytorialnym
(województwa, gminy) i danej uprawy. Gdy tylko ta klęska
wystąpi na terenie naszej gminy dajemy komunikat do sołtysów i na stronę internetową Urzędu Gminy. Od tego momentu
rolnicy mogą składać wnioski do gminnej komisji ds. klęsk
o oszacowanie strat w uprawach. Gdy w przyszłym roku wystąpi ta klęska będzie wyznaczony 3 tygodniowy termin na
składanie wniosków.
Na wniosku do komisji gminnej o oszacowanie strat w wyniku suszy muszą być bezwzględnie te same rośliny i takie
same powierzchnie jak we wniosku o dopłaty bezpośrednie
(eWniosku), w wykazie upraw podawać uprawy tylko z naszej gminy. Te same uwagi dotyczą zwierząt gospodarskich,
bo większość z nich i tak jest rejestrowana w systemie IRZ
(identyfikacji i rejestracji zwierząt). Tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej, bo w końcu protokół podpisany przez Wojewodę
trafia do Biura Powiatowego ARiMR i tam następuje ostateczna weryfikacja. Pieniądze przeznaczone na pomoc rolnikom
poszkodowanym w wyniku klęsk są pieniędzmi budżetowymi
- „znaczonymi” i urzędników obowiązuje zasada staranności
działania, bo inaczej podpadamy pod ustawę o dyscyplinę finansów publicznych, co wiąże się z odpowiedzialnością karną
za jej naruszenie.
W przypadku trwałych użytków zielonych (łąk i pastwisk)
– obowiązuje zasada, że przy łąkach dwukośnych I pokos to
60% plonu, II – 40%, łąki trzykośne – I pokos to 50% plonu, II
– 30%, III – 20%. Zatem jeżeli rolnik wnioskuje o oszacowanie strat na początku lipca to pierwszy pokos ma już za sobą,
zatem maksymalna strata na TUZ może wynosić 40% - łąki
dwukośne względnie 50% - łąki trzykośne.
W przypadku roślin wieloletnich – sadów, krzewów owocowych i roślin ozdobnych do oszacowania strat służy opracowanie Określenie wartości plantacji kultur wieloletnich wg
Krzysztofa Zmarlickiego dostępne na https://www.poznan.
uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/okreslanie_wartosci_plantacji_kultur_wieloletnich_-_k._zmarlicki.pdf
Rolnicy, którzy ponieśli straty w środkach trwałych w tym
w sadzonkach mogą skorzystać z Poddziałania 5.2 Inwestycje
odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Bliższe informacje
zamieszczone są tutaj https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/
prow-2014-2020/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajacepotencjal-produkcji-rolnej.html O pomoc mogą ubiegać się
rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych
ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów
kwalifikujących się do objęcia wsparciem (sady, plantacje
krzewów owocowych, nasadzenia wieloletnie).
Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik
w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi do 300
tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.
Dwa lata pod rząd susza, globalne straty ponad 4 miliardy
złotych spowodowały, że wydano Rozporządzenie Ministra
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Rolnictwa I Rozwoju Wsi z 13.08.2019 poz. 1584 zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje
typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 zwane potocznie „nawadnianie gospodarstw rolnych”.
Od 25.09 do 22.11.2019 można składać wnioski na wsparcie. Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów
np. wykonania ujęć wody na potrzeby nawadniania (studnie,
zbiorniki), zakupu nowych maszyn, urządzeń i instalacji do
nawadniania, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania. Minimalna wysokość kosztów
kwalifikowalnych to 15 tys. zł maksymalna – 100 tys. zł.
Pragnę podkreślić, że inwestycja kwalifikuje się do wsparcia jedynie w przypadku gdy współczynnik potencjalnej
oszczędności wody związany z realizacją tej inwestycji wynosi powyżej 10%, co wynika z Rozporządzenia 1305/2013
Unii Europejskiej art. 46 ust. 4 i 6. Jest to również kryterium
do uzyskania punktów decydujące o kolejności przysługiwania pomocy.
Pierwszym krokiem ze strony inwestora jest znalezienie
uprawnionego geologa, który wykona projekt i przeprowadzi go przez zawiłą ścieżkę administracyjną projektów, zgód
i pozwoleń. W tym celu można wykorzystać Internet lub rekomendacje polecające od znajomych.
Woda do nawodnień może pochodzić ze źródeł powierzchniowych lub podziemnych. Źródła powierzchniowe w naszej
gminie praktycznie nie istnieją względnie są mocno zanieczyszczone ściekami. Pozostają jedynie źródła wód wgłębnych. Projekt robót geologicznych na wykonanie studni głębinowej składa się w starostwie powiatowym uzyskując ostateczną decyzję
administracyjną. Bez tego dokumentu składanie wniosku o pomoc w zakresie nawodnienia jest bezcelowe, ponieważ Agencja
pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia. Oprócz tego konieczne jest posiadanie ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego
lub zgłoszenia wodnoprawnego wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego. Instytucja zajmująca się wydawaniem zgłoszeń lub pozwoleń wodnoprawnych to nadzory wodne. Dla powiatu poznańskiego
Zarząd Zlewni w Poznaniu ul. Szewska 1 p. Ewa Pawłowska,
tel. 61 850 84 49, która udzieli szczegółowych informacji w zależności od konkretnej sytuacji.
Pocieszającą informacją jest fakt, że Agencja będzie przeprowadzać nabory na to poddziałanie cyklicznie – następny
na wiosnę przyszłego roku. Zatem rolnicy myślący poważnie
o inwestycji w nawodnienia muszą zacząć już działać.
30 października (środa) godz.10.00 sala Ośrodka Sportu
i Rekreacji Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 34 (stadion) będzie konferencja „Zwiększenie udziału roślin wysoko
białkowych w strukturze zasiewów oraz zwiększenie ich wykorzystania w przemyśle paszowym”.
W kontekście planowanego wprowadzenia podatku od cukru z uwagi na epidemię otyłości i chorób cywilizacyjnych istnieje pilna konieczność przełamania monokultury zbóż. Rolę
tę z powodzenia mogą spełniać rośliny wysokobiałkowe.
Opracował: ~Wiesław Biały

~ porady
Psychologia na co dzień

Jak myślimy?
W

ydana w roku 1956 książka psychologa amerykańskiego G. Millera Magiczna liczba siedem,
plus minus dwa mówi o tym ile informacji, w zależności od ich rodzaju (dźwięk, smak, obraz, liczba), jesteśmy w stanie przechować w pamięci krótkotrwałej: 7±2.
Część tego gubimy po drodze z pamięci krótkotrwałej do
długotrwałej. Obraz świata budujemy na podstawie niewielkiej liczby informacji.
W poznawaniu świata i myśleniu o nim posługujemy się
zasadą „skąpca poznawczego”, polegającą na pomijaniu jednych i przecenianie innych informacji. Wynika
to z ekonomiki myślenia. Uczymy się stosować efektywne
uproszczenia myślowe i praktyczne reguły zdroworozsądkowe, które pomagają nam zrozumieć rzeczywistość społeczną, ponieważ nie jesteśmy zdolni przetwarzać wszystkich informacji społecznych. I to jest plus tej zasady.
Minusy to: pominięcie ważnych informacji (nietrafna
ocena rzeczywistości, zjawiska, osoby) zniekształcenie
rzeczywistości postrzeganej i interpretowanej; pomyłki.
Co prowadzi do stereotypów i uprzedzeń. A te bywają naprawdę groźne.
Za selekcję informacji odpowiada tak zwany układ odniesienia czyli pierwsze informacje, jakie na dany temat
uzyskaliśmy. Stąd tak ważne jest co „wkładamy” dzieciom
do głowy od najmłodszych lat. Czasem przez całe życie ludzie nie potrafią się pozbyć „śmieci” nawrzucanych tam
przez otoczenie. Jeżeli dziecko dowie się, że „obcy” równa się „zły” i należy go unikać może mieć duże trudności
ze zmianą tej opinii. W relacjach z ludźmi. Bo informacje
mówiące, że jest inaczej wywołują dysonans poznawczy.
Stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, który każda
psychika stara się jak najszybciej usunąć.
Jest to możliwe na trzy sposoby: zmianę jednego z elementów będących ze sobą w kolizji. Można uznać, że konkretny „obcy” wcale nie jest „zły”. Albo uznać go za „swojego”. Przeformułowanie znaczenia jednego z elementów,
które są ze sobą niezgodne. Na przykład uznać, że konkretny „obcy” należy do wyjątkowej grupy, która zła nie jest.
Lub uznać, że w zasadzie nikt nie jest tak naprawdę „dobry”, więc nie ma się czym przejmować. Dodanie nowego elementu poznawczego, którego zadaniem jest zredukowanie sprzeczności między dotychczasowymi elementami.
Można uznać, że mamy specjalną misję wychowania/ cywilizowania/nawracania „złych obcych”, w związku z tym
nie należy ich unikać.
Dysonans poznawczy może upośledzać myślenie racjonalne. Powoduje unikanie myślenia o pewnych kwestiach,
bo mogłyby to doprowadzić do pojawienia się „nieprzyjemnych” wniosków. Na przykład palacze zwykle są przeko-

nani, że palą mniej niż rzeczywiście palą, a nieleczący się
alkoholicy uważają, że nie mają rzeczywistego problemu
z piciem. Łatwiej zapamiętujemy, przechowujemy i przypominamy sobie argumenty, które umiarkowanie pasują do
naszych przekonań. Informacje zupełnie sprzeczne z nimi
są zapamiętywane gorzej. I choć wydaje się nam, że nasze
przekonania oparte są na obiektywnych danych, w istocie
rzeczy dane te są filtrowane i zniekształcone. Informacje
niepasujące do przekonań są bagatelizowane, niezauważane, lekceważone, traktowane jako mniej istotne i częściej
odrzucane.
Kolejną zasadą rządzącą pamięcią i myśleniem jest zasada szczytu i końca. Sprowadza się ona do tego, że chętniej wspominamy najbardziej intensywne momenty życia
i to, co zdarzyło się ostatnio. U jej podstaw leży błąd poznawczy polegający w tym, że nie oceniamy całości doświadczeń życiowych, a jedynie wybrane momenty. Mamy
tendencję do oceniania doświadczenia na podstawie tego
jak czuliśmy się w najbardziej intensywnych momentach,
na przykład w młodości, i na końcu doświadczenia. Błąd
ten występuje niezależnie od tego czy doświadczenie było
przyjemne czy nie.
Zasadę tę wykorzystują nagminnie domowi oprawcy, cyniczni sprzedawcy, populistyczni politycy. Ci pierwsi przepraszają na kolanach z naręczem kwiatów, zaklinając się, że
„już nigdy więcej”. Sprzedawcy niepotrzebnych gadżetów
„uszczęśliwiają” bezwartościowymi „prezentami”. A politycy otwierają kramy z „kiełbasą wyborczą” pozwalającą
zapomnieć, przynajmniej niektórym, kim tak naprawdę są
i co robili przez lata. I to niestety działa. Tak jak lizak dany
dziecku na otarcie łez po nieprzyjemnym zastrzyku.
Sytuacja staje się coraz groźniejsza. Jak podaje Fundacja
Liveskills, współczesnemu człowiekowi dostarcza się taką
ilość informacji każdego dnia, jaką w średniowieczu otrzymywano przez całe życie. Wymaga to pilnej edukacji w zakresie umiejętności właściwego ich odbioru. W przeciwnym razie grozi nam rozpad osobowości, wspólnot, chaos
i ogólna destrukcja. Bez stosownej edukacji oddajemy się
w ręce cynicznych manipulatorów.
Czarnymi zwiastunami tych nieszczęść jest wzrastająca
gwałtownie liczba zachorowań na depresję i samobójstw
wśród najmłodszych. Oni są najsłabsi i pierwsi stają się
ofiarami braku edukacji w tym zakresie.
~ dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta
autorka książki …jak żyć, jak…? PRZEPIS na CZŁOWIEKA
redaktorka ogólnopolskiego miesięcznika GAZETA SENIOR
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~ pałac jankowice

II TARGI SENIORALNE w Pałacu Jankowice

J

esień życia – wiosną możliwości - to hasło zjednoczy 26
października w Pałacu Jankowice organizacje, instytucje
gminne, grupy nieformalne działające na rzecz Seniorów
i realizujące inicjatywy międzypokoleniowe. Pałac Jankowice rozbłyśnie pełną paletą barw jesieni: ciepłych, energetycznych, inspirujących.
Chcemy się poznać, być razem, inspirować, budować sieci wsparcia, zaprezentować to co jest realizowane w naszej
Gminie a także otworzyć się na nowe możliwości.
W Waszej miejscowości działa klub, czy koło Seniora? Co
się tam dzieje? Jaka oferta jest dostępna w Pałacu Jankowice i Tarnowskim Centrum Senioralnym? Jaka jest sieć dostępnych aktywności realizowanych przez Uniwersytet Trzeciego
Wieku? Jakie ulgi w Gminie są dostępne dla Seniorów? Gdzie
szukać informacji? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź
na przygotowanych stoiskach targowych.
W sali koncertowej Pałacu Jankowice w godz. 13.00-16.00
nieprzerwanie będą czekać atrakcje:
13.00 – Uroczyste otwarcie targów i występ ZPiT Lusowiacy
13.30 – Wykład: „Medycyna św. Hildegardy, barwy w sezonowej diecie – kolory zdrowia” – Barbara Batis
14.00 – Wykład: „Jak przygotować się by rozkwitnąć w jesieni życia” – lek. Wojciech Pieczkowski

14.30 – „Pokaz na czerwonym dywanie” – modne rękodzieło – Tarnowskie Centrum Senioralne i Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Tarnowie Podgórnym
15.00 – Wykład: „Barwy energii międzypokoleniowej – projekty i inicjatywy – działamy!” – Anna Łoszczyńska
15.30 – Koncert
Podczas Targów będą dostępne stoiska, otwarte tematyczne warsztaty, elementy doświadczalnej sali sensorycznej, fotele masujące, rozgrzewające w jesienną aurę lampy na podczerwień, kolorowe światłowody i zapachowe dyfuzory, kącik
piękna – wizażystka i fotograf, oraz wystawa prac.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Tarnowo
Podgórne do spędzenia z nami tego sobotniego popołudnia.
Motywem przewodnim tegorocznych targów są energetyczne
barwy jesieni, w wymiarze budujący, darzącym do harmonijnego dobrostanu fizycznego i psychicznego. Zachęcamy, by
Wasze stroje również były przepełnione barwami jesieni w odcieniach żółtego, czerwonego czy pomarańczowego.
Bądźcie z nami!
Targi zostały objęte honorowym patronatem Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki.
~ Ewa Jańczak
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl, pod nr. telefonu: 61 10 10 402 oraz w pok. nr
14 w Pałacu Jankowice.

Sala relaksacyjna oraz zajęcia taneczne – NOWE GRUPY

Z

apraszamy Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne do
skorzystania z bezpłatnej oferty zajęć realizowanych
w ramach Tarnowskiego Centrum Senioralnego w Pałacu Jankowice.
Przyjmujemy zgłoszenia do nowych grup:
Wtorki 10.00 – 11.00 – Choreoterapia – terapia tańcem
11.00 – 12.00 – Sala Sensoryczna – relaksacyjna
Piątki 10.00 – 11.00 – Sala Sensoryczna – relaksacyjna
	11.00 – 12.00 – Zajęcia taneczne – wprowadzenie
do technik tanecznych i tańce w kręgu
12.00 – 13.00 – Sala Sensoryczna – relaksacyjna
Sala sensoryczna – sala głębokiego relaksu, to przyjazna
przestrzeń z fotelami masującymi, lampami na podczerwień,
kolorowymi warkoczami światłowodów, dyfuzorami, najnowszym sprzętem muzycznym do elementów muzykoterapii.
Choreoterapia to metoda pracy z ciałem i dźwiękiem, która według najnowszych badań pozwala zachować sprawność
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pamięci do 70% efektywniej niż aktywności typu: jazda na
rowerze, pływanie, czytanie czy rozwiązywanie krzyżówek.
Marzena Śniarowska-Thatlik wskazuje następujące walory
i korzyści płynące z udziału w zajęciach prowadzonych metodą choreoterapii:
- ekspresja – bierze pod uwagę kierunek charakter ruchu
oraz rytm
- eksploracja – Uczestnik staje się świadomy swoich mocnych i słabych stron – samoświadomość,
- rozwój – szukanie nowych form ekspresji,
- harmonizacja – symbioza zachodząca pomiędzy ciałem
i psychiką,
- uruchamiająca – aktywizowanie twórczego potencjału
„napędzanie” do dalszych działań,
- uwolnienie – możliwość odprężenia się,
- wymiana – przestrzeń pozyskania wiedzy o sobie samym
oraz swojej roli w budowaniu relacji z innymi osobami.
Informacje o pełnej ofercie zajęć realizowanych od poniedziałku do piątku są udzielane pod nr. 61 10 10 402 oraz na
stronie internetowej www.palacjankowice.pl
O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.
~ Ewa Jańczak
Tarnowskie Centrum Senioralne , Pałac Jankowice

~ pałac jankowice

Rosyjska muzyka
w pałacowych
zakamarkach

23

października o 17.30 zapraszamy na recital wokalny i pianistyczny w ramach Dni Kultury
Rosyjskiej, które odbędą się w dnia 18-25
października w Poznaniu i okolicach.
W Sali Koncertowej Pałacu Jankowice
wystąpią: Maria Ostroukhova – mezzo sopran, Arsienij Tarasewicz-Nikolajew – fortepian.
Organizatorem wydarzenia, we współpracy z Samorządową Szkołą Muzyczną I st.
w Tarnowie Podgórnym, jest Zespół Szkół
Muzycznych w Poznaniu.
Serdecznie zapraszamy!
~ Tomasz Łozowicki

* darmowe wejściówki będą dostępne od 14
października w godzinach otwarcia pałacu. Regulamin dystrybucji wejściówek oraz
szczegółowe informacje dostępne są w biurze pałacu, na stronie: www.palacjankowice.pl oraz pod numerem telefonu: 61 10
10 400.

Kolejne spotkanie z poezją

G

ościem październikowego spotkania AtmoSFERA POEZJI będzie aktor teatralny, filmowy i telewizyjny,
Mateusz Damięcki, który przeczyta fragmenty pamiętników Ignacego Jana Paderewskiego. Towarzyszyć mu
będą soliści Teatru Muzycznego, którzy wykonają premierowo utwory z wyjątkowej, polsko-amerykańskiej produkcji
musicalowej o Paderewskim. Jej premiera ma się odbyć jesienią 2020 roku na deskach Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Mateusz Damięcki jest absolwentem Akademii Teatralnej
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Jeszcze w trakcie
studiów związany był z Teatrem Nowym w Warszawie. W latach 2004-2006 występował w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Na dużym ekranie zadebiutował w 1993 roku w filmie
Łowca. Ostatnie starcie (reż. J. Łukasiewicz). W 2001 roku
wcielił się w postać Cezarego Baryki w Przedwiośniu (reż. F.
Bajon). Następnie wystąpił w takich obrazach jak m.in.: Karol - człowiek, który zostal papieżem (reż. G. Battiato), Kochaj i tańcz (reż. B. Parramore), Miłość jest wszystkim (reż. M.
Kwieciński), Serce nie sługa (reż. F. Zylber).
AtmoSFERA POEZJI odbywa się we współpracy z Teatrem
Muzycznym w Poznaniu oraz poznańskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Opiekę merytoryczną obejmuje prezes Oddziału, prof. UAM dr hab. Wiesław Ratajczak z UAM w Poznaniu.
Zapraszamy 20 października 2019 o godzinie 13.00 do Sali
Koncertowej pałacu.
*darmowe wejściówki są dostępne od 7 października w godzinach
otwarcia pałacu. Regulamin dystrybucji wejściówek oraz szczegółowe informacje dostępne są w biurze pałacu, na stronie: www.palacjankowice.pl oraz pod numerem telefonu: 61 10 10 400.

~ Tomasz Łozowicki, (na podstawie materiałów prasowych)
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~ pałac jankowice

Fortepianowy koncert na cztery ręce

S

erdecznie zapraszamy na koncert „Droga przez ręce”,
który jest sumą wielu zdarzeń artystycznych, a jednocześnie wyjątkową okazją do niekonwencjonalnego obcowania ze sztuką muzyczną. Muzyce fortepianowej, wykonywanej na cztery ręce przez parę pianistów, towarzyszyć będzie
obraz w postaci krótkich filmów, które - zastępując tradycyjne
słowo o muzyce – prowadzić będą narrację dotyczącą samych
wykonawców, prezentowanych utworów i ich twórców.
Duo La Valse’89 jest zespołem założonym przez małżeństwo: Annę Haas –Niewiedział i Piotra Niewiedziała - ab-

solwentów poznańskiej Akademii Muzycznej. Duo powstało
z potrzeby realizacji pasji, jaką jest wspólne muzykowanie
na jednym lub dwóch fortepianach. Swój artystyczny warsztat pianiści doskonalili u znakomitych pedagogów: prof. Andrzeja Tatarskiego, prof. Alfonsa Kontarsky’ego oraz Brachy
Eden i Aleksandra Tamira. Na ich artystyczną drogę składają
się przede wszystkim liczne koncerty kameralne w kraju i za
granicą (m.in.: Szwajcaria, Hiszpania, Malta, Szwecja, Grecja,
Izrael). Nie stronią od muzycznych wyzwań związanych z wykonywaniem muzyki najnowszej (m.in. na festiwalu Poznańska Wiosna Muzyczna) czy współpracą z zespołami wokalnymi (Poznańskie Słowiki, InspiroEnsemble).
Podczas koncertu w Pałacu Jankowice w programie usłyszmy Sonatę F-Dur KV 497 Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz
fortepianowe utwory na cztery ręce Siergieja Rachmaninowa.
Wszystkich melomanów zapraszamy 17 listopada 2019 na
godzinę 17.00.
~ Tomasz Łozowicki
*darmowe wejściówki będą dostępne od 4 listopada w godzinach
otwarcia pałacu. Regulamin dystrybucji wejściówek oraz szczegółowe
informacje dostępne są w biurze pałacu, na stronie: www.palacjankowice.pl oraz pod numerem telefonu: 61 10 10 400.

Gorące rytmy flamenco

K

oncert „Flamenco. Corazón y alma” to opowieść o tajemnicach skrywanych w sercu i duszy. To pokaz bogactwa sztuki flamenco: utwory radosne, przepełnione siłą, energią, a także pełne pasji i dramatyzmu.
Zabrzmi muzyka, która niesie w sobie zarówno energię, siłę,
nadzieję, słońce, jak i tęsknotę, cierpienie, miłość, wiarę. To
sztuka o wielowiekowej tradycji, a jednocześnie tak bliska
człowiekowi, naturalnie wtapiająca się w jego emocje. Wspólnie z artystami publiczność przeniesie się do pięknej Andaluzji, pełnej celebracji życia, zapachu kwiatów pomarańczy i jaśminu oraz smaku czerwonego wina.
To wszystko za sprawą zespołu Flamenco Trio, który na
scenie Sali Koncertowej Pałacu Jankowice wystąpi w składzie
: Jorge Castañeda (gitara flamenco), Paco El Lobo (śpiew)
i Magdalena Siwecka (taniec).

Zapraszamy 27 października o godzinie 17.00.
*darmowe wejściówki będą dostępne od 14 października w godzinach otwarcia pałacu. Regulamin dystrybucji wejściówek oraz szczegółowe informacje dostępne są w biurze pałacu, na stronie: www.palacjankowice.pl oraz pod numerem telefonu: 61 10 10 400.

INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

P

aździernikowa oferta BIBLIOTEKI oraz wszystkich naszych placówek – Filii w Baranowie, Lusowie i Przeźmierowie skierowana jest w tym miesiącu (oczywiście
także przez cały rok) do seniorów.
Zapraszamy. Przyjazne, estetyczne, klimatyczne, pełne zieleni
miejsca pozwalają zapoznać się, a później zrelaksować z ciekawą literaturą, szczególnie teraz, w jesienne popołudnia i wieczory. Książka to stały element uczestnictwa w kulturze, a Biblioteki z bogatym tematycznie i ilościowo księgozbiorem to dobre
miejsce, żeby je odwiedzić. Oprócz literatury beletrystycznej,powieści historycznych, sensacyjnych, kryminałów, duży
wybór książek o zdrowiu, książki propagujące zdrową dietę,
ćwiczenia relaksacyjne, jogę, nordic walking, różne dziedziny
sportu, przewodniki po kraju i świecie, podróże na krańce świa-

38

| sąsiadka~czytaj | październik 2019

ta, zdrowy tryb życia, diety wegańskie, trening umysłu i wiele innych tematów. A także AUDIOBOOKI i KSIĄŻKI Z DUŻYM DRUKIEM. Więcej różnorodnej, ciekawej tematycznie,
z różnych znanych i mniej znanych dziedzin wiedzy oferty
książkowej, wszyscy chętni znajdą na półkach w Bibliotece.
„Dzięki książkom rozszerzamy zasięg swojej wiedzy o świecie, a przez to ułatwiamy zrozumienie wielu zjawisk, które tak
szybko zachodzą wokół nas”. A im częściej otaczamy się dobrą literaturą, tym bardziej fundujemy sobie, bez żadnych kosztów, dobry relaks, miły odpoczynek, oderwanie od stresującego,
szybko pędzącego i coraz bardziej agresywnego dzisiaj świata.
Prezentowana na załączonych zdjęciach, klimatyczna Biblioteka w Tarnowie Podgórnym zaprasza.
Polecamy. Zapraszamy.
~ I.B.

Afisz
~ gok

Jazzowa Scena Sezamu: „Yearning”

piątek, 18 października, godz. 19 Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety 20 zł

Kino Zielone Oko: „(Nie)znajomi”
niedziela, 20 października godz.18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 15 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Był sobie pies 2 ”
niedziela, 27 października godz.12:30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 10 zł

Jesienne Święto Pieśni
niedziela, 27 października godz. 15, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko: „Boże Ciało”
niedziela, 27 października godz.18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 15 zł

„Anioły są wśród nas!”

Wystawa Fundacji „Nigdy nie jest za późno”
2 listopada - 30 listopada, Galeria w Rotundzie, Dom Kultury Tarnowo Podgóne

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Wyprawa Magellana”
niedziela, 3 listopada godz.12:30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 10 zł

Kino Zielone Oko: „Legiony”
niedziela, 3 listopada godz.18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 15 zł

„Live?” - recital Andrzeja Poniedzielskiego
sobota, 9 listopada godz. 18, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety 39 zł

Koncert Moniuszkowski z okazji Święta Niepodległości
poniedziałek, 11 listopada godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne wejściówki

Wierszowany listopad
sobota, 16 listopada, 10:00 Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Operetka wczoraj i dziś
sobota, 16 listopada godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety 35zł
Bilety i zaproszenia dostępne:
- w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) pon. - pt. w godz. 9-15
- w Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) pon. - pt. w godz. 15-20
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) przed seansami i wt. - pt. w godz. 16-20
- online w serwisie Bilety24 i na stronie www.goksezam.pl
Obiekty GOK „SEZAM” są dostosowane do osób niepełnosprawnych.

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

H

umor Andrzeja Poniedzielskiego to same paradoksy. Bo na
widowni wybuchają śmiechy,
podczas gdy na scenie stoi osoba, mówiąca z kamienną twarzą i pełną powagą. W Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym czeka nas kabaretowa uczta
w listopadzie.
Andrzej Poniedzielski powiedział
o sobie „Jest we mnie element nieprzewidywalny”. Król krainy łagodności.
Bard. Kabaretowy konferansjer oraz artysta śpiewający! To dowodzi, jak żywa
jest w nas potrzeba poezji i przewrotnego humoru. Od dziesięcioleci bawi nas
on swoim podejściem do życia i intrygującymi przemyśleniami. W koncercie,
który odbędzie się w DK w Tarnowie
Podgórnym doświadczymy dużo inteligentnego humoru, satyry, piosenki. Jak
mówi sam Artysta SPRING & DRINK
& SING.
Program, który Andrzej Poniedzielski
zaprezentuje w Tarnowie Podgórnym
został przygotowany na płytę „Live?”,
artysta obchodził wydając ją na czterdziestolecie pracy twórczej i sześćdziesięciolecie urodzin.
~ SB

Andrzej Poniedzielski „Live?”
Dom Kultury Tarnowo Podgórne
9 listopada 2019 r., 18.00
Bilety w cenie 39 zł można nabyć
w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) od
pon. do pt. w godz. 9-15, w Domu Kul-

tury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) od pon. do pt. w godz. 15-20,
w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul.
Ogrodowa 13a) od wt. do pt. w godz.
16-20. Sprzedaż online prowadzi serwis
Bilety24.pl

Wierszowany listopad
P
o raz kolejny jesienią spotkamy się z poezją, w wykonaniu młodych recytatorów z naszej gminy. Niestety
w tym roku także odwołano powiatową edycję konkursu recytatorskiego „Jesienna zaduma”, dlatego nie odbędą się
gminne eliminacje do tego konkursu. Gmina Tarnowo Podgórne nie chce jednak rezygnować z poezji! W naszych szkołach
odbędą się turnieje recytatorskie w ramach konkursu „Wierszowany Listopad”. Do konkursu staną młodzi ludzie z klas
1-3, 4-6 i 7-8. W tym etapie szkoły wyłonią po 3 laureatów
w każdej kategorii wiekowej. Karty zgłoszeń należy dostar-
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czyć do GOK „SEZAM” w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 96 do 4 listopada lub faxem pod numerem 61 8146119.
Natomiast finał konkursu recytatorskiego odbędzie się 16 listopada (sobota) w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym,
zapraszamy na godz. 10.00. Recytację naszej młodzieży oceni
jury w składzie: Katarzyna Romańska – aktorka Teatru Animacji oraz Jolanta Tepper – kierownik Domów Kultury GOK
„Sezam”. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny – szczególnie
zapraszamy na nie rodziców, którzy będą mieli okazję oklaskiwać występy swoich dzieci.
~ SB

~ gok

Jesienne Święto Pieśni

K

oło Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego oraz GOK
„SEZAM” zapraszają do udziału w kolejnym już Jesiennym Święcie Pieśni. Ta cykliczna impreza odbędzie się 27 października o godz. 15 w Domu Kultury przy ul.
Ogrodowej w Tarnowie Podgórnym.
To znakomita okazja, aby przekonać się, jak różnorodna potrafi być muzyka chóralna. Jest ona skierowana do słuchaczy,
którzy potrafią docenić jej piękno, ale może być zachętą dla
tych, którzy jej nie znają, bo być może okaże się tą, która trafi
prosto do ich serc. Zgodnie z tradycją gospodarze Koła Śpiewu do udziału zaprosili zaprzyjaźnione chóry:
Towarzystwo Śpiewaczo-Muzyczne „Dzwon” – chór
chłopięco-męski Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie, założony w 1864 r. Jest to najstarszy męski chór w Polsce. Dyrygentem od 2018 r. jest Michał Sergiusz Mierzejewski
Koło Śpiewackie Lira z Pniew – chór został utworzony
w 1891 r., a w 1892 brał udział w zakładaniu i organizowa-

niu Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego. Od tego czasu do
dzisiaj działa prawie nieprzerwanie. Od 2003 r. chór pracuje
z Urszulą Grzędą, absolwentką Akademii Muzycznej im. I. J.
Paderewskiego w Poznaniu.
Chór „Vivace” działa od 1994 r. Należą do niego absolwentki Zespołu Szkół w Pamiątkowie. Repertuar obejmuje
opracowania chóralne utworów od późnego średniowiecza po
współczesność. Chór bierze udział w licznych konkursach, festiwalach i koncertach. Jego założycielką i dyrygentką jest Urszula Grzęda.
Na koniec wystąpi Koło Śpiewu im. F. Nowowiejskiego
z Tarnowa Podgórnego – chór z 98-letnią tradycją. Dyrygentem od 1997 r. jest Szczepan Tomczak.
Wszystkich miłośników muzyki chóralnej zapraszamy.
Wstęp wolny!
~ na

Moniuszko dla Niepodległej

W

101. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w CK Przeźmierowo odbędzie się niezwykłe
wydarzenie. Na scenie wybrzmią utwory Stanisława Moniuszki, a wtórować im będzie barwny balet. Zapraszamy by wspólnie świętować naszą niepodległość!
W 2019 r. przypada 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki Sejm ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. “Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu twórczości kompozytora, oddając hołd tej
wybitnej postaci, ustanawia rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki” - głosi uchwała. Stanisław Moniuszko był wybitnym
kompozytorem dyrygentem, organistą pedagogiem, dyrektorem Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcą polskiej opery narodowej.
Dorobek kompozytorski Stanisława Moniuszki, składający
się z oper, pieśni, kantat, utworów religijnych, symfonicznych,
kameralnych i solowych, a także operetek, baletów i muzyki do dramatów, imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej. Jego twórczość operowa i pieśniarska stanowi
trzon polskiego repertuaru wokalnego. Stanisław Moniuszko był ponadto twórcą “Śpiewnika domowego” obejmującego ponad 200 pieśni. Stanisław Moniuszko był także patriotą
rozmiłowanym w polskim folklorze i tradycji.

Jego opery takie jak „Halka” czy „Straszny Dwór” zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej – oparte są do głębi
na polskiej historii, kulturze i obyczajach i w wydatny sposób
przyczyniły się do ich propagowania na całym świecie. Jego
spuścizna żyje i obecna jest po dziś dzień w szerokiej kulturze
masowej, bo kto nie zna popularnej pieśni „Prząśniczka”, arii
z kurantem, czy wezwania Skołuby „Boisz się Waść? Zażyj
tabaki!”
Najważniejszych utworów kompozytora nie zabraknie na
koncercie z okazji Święta Niepodległości. Do tego narodowe
tańce i wspaniały śpiew – uczcijmy razem kolejną rocznicę
naszej wolności!
~ MR/SB
Koncert Moniuszkowski z okazji Święta Niepodległości
11 listopada 2019 r., godz. 18.00
Centrum Kultury Przeźmierowo
Obowiązują bezpłatne wejściówki. Można je odebrać w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) od pon. do pt. w godz. 9-15, w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) od pon. do pt. w godz.
15-20, w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a)
od wt. do pt. w godz. 16-20. Sprzedaż online prowadzi serwis
Bilety24.pl
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Operetkowy wieczór w Przeźmierowie

„U

sta Milczą, Dusza Śpiewa”, „W Rytm Walczyka”, „Dziewczęta z Barcelony”, „Wilia”, „Czardasz Rozalindy”, Walce i Polki Straussa, Kankan
Offenbacha czy wiele innych znanych i lubianych melodii, to
muzyczna kanwa autorskiego widowiska operetkowego Teatru Muzycznego Iwia, które zobaczymy w listopadzie w CK
Przeźmierowo.
Scenariusz do spektaklu „Operetka Wczoraj i Dziś”, został
napisany dzięki inspiracji płynących z melodii i historii zawartych w najpiękniejszych operetkach. Ponadto iście komiczne
sytuacje rodem z mydlanej opery utworzą historie, które przeprowadzają widza przez intrygę, zdradę, miłość, oraz hulaszczy żywot lekkodusznych arystokratów.
Akcja widowiska rozgrywa się na salonach XIX w. Wiednia
na jednym z wielu wystawnych bali. Przewijają się tam najrozmaitsze, zjawiskowe damy, jedne dystyngowane inne szalone. W chwilach tak zwanej słabości, degustując zbyt dużo
wytwornego trunku przestają już skrywać namiętne uczucia
względem eleganckich panów, a śpiewając pieśń, arię lub tańcząc czardasza, walca czy polkę, wyrażają co im w duszy gra.
Panowie natomiast, jako najwięksi znawcy nieodgadnionych kobiecych charakterów, przy wtórze lampki wina, popisują się sami przed sobą, najrozmaitszymi sposobami ujarzmiania i poskramiania płci pięknej.
Gdy jednak zabawa dobiega już końca, wszyscy odnajdują
nić porozumienia i łącząc się w pary, kończą zabawę ognistym
i szalonym kankanem.
Charakter nierealnego, przy tym jakże baśniowego i wyjątkowo zabawnego libretta, daje bohaterom możliwość przebierania i przeobrażania się w kogoś zupełnie innego niż
w rzeczywistości. Kostiumy, jak przystało na elegancki bal
są bardzo wyszukane i obowiązkowe, a sceneria sali balowej
zachęca widza do uczestnictwa w niecodziennym spotkaniu
z zupełnie nową operetką.
~ SB

Teatr Muzyczny Iwia „Operetka Wczoraj i Dziś”
Centrum Kultury Przeźmierowo
16 listopada 2019, godz. 18.00
Bilety w cenie 35 zł można nabyć w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) od pon.
do pt. w godz. 9-15, w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) od pon. do pt. w godz. 15-20, w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) od wt. do pt.
w godz. 16-20. Sprzedaż online prowadzi serwis Bilety24.pl
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„Zabawka”
raz jeszcze!

B

ędzie okazja, by ponownie zobaczyć spektakl taneczny przygotowany przez Teatr Tańca Sortowania (26 października o godzinie 18.00).
Młodzi artyści Szkółki Tańca, przy wsparciu tancerzy Teatru
Tańca Sortowania, opowiedzą nam historią opartą na książce o tym samym tytule autorstwa Piotra Bańkowskiego, reżysera i scenarzysty przedstawienia. „Nie wszystko, co widzimy to prawda, a czego nie potrafimy ogarnąć rozumem – nie
istnieje” – tak reżyser mówi o idei przyświecającej przedstawieniu. Zobaczymy na scenie wielu zdolnych tancerzy, ferie
barw świateł im towarzyszących oraz usłyszymy niewidzialnego aktora – muzykę, specjalnie stworzoną dla tej opowieści.
Byśmy rozumem objęli tę bajkę zadbali choreografowie Piotr
Bańkowski oraz Dawid Mularczyk, układając odpowiednie
ruchy taneczne.
26 października o godz. 18.00 do Centrum Kultury w Przeźmierowie, spektakl obejrzą szczęśliwcy, którzy już zaopatrzyli się w bezpłatne wejściówki.
~ Anna Kamińska-Skrzypczak

V Jarmark

Bożonarodzeniowy
Już 7 grudnia 2019
w CK Przeźmierowo
•

Jak co roku zapraszamy
lokalnych przedsiębiorców do zgłaszania
udziału jako Wystawcy
Koszt
stoiska:

123 zł

(brutto)
Zgłoszenia i informacje:
jarmark@goksezam.pl
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„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

Wtorki w Bobo klubie

N

ie wszyscy wiedzą, że jedną z wielu naszych propozycji dla dzieci i rodzin jest działalność Bobo Klubu. W każdy wtorek między 10.00 a 11.30 wnętrza
„Gniazdka” pozostają do wyłącznej dyspozycji maluszków od
6 miesięcy do 2,5 lat oraz ich rodziców/opiekunów. Spotkania mają charakter klubu zabawowego o otwartej formule, co
oznacza, że w każdej chwili w danym roku szkolnym można
do nas dołączyć. Każdy z radością i życzliwością zostanie powitany. Bobo Klub to przede wszystkim przestrzeń do bez-

piecznej beztroskiej zabawy, eksperymentowania z różnymi
materiałami, poznawania otoczenia innego niż dom. To także
okazja do wspólnych śpiewanek – rytmiczanek, wierszyków,
masażyków, zabaw muzyczno-ruchowych, zaglądania do pudełka ze skarbami i wielu, wielu innych… Dla rodziców to
możliwość wymiany doświadczeń, wypicia kawy bez pośpiechu, kreatywnego spędzenia czasu ze swą pociechą… Gdyby ktoś miał ochotę do nas zajrzeć – serdecznie zapraszamy!
Spotkania w Bobo Klubie są BEZPŁATNE.

BOBO KLUB

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE ZABAWY!
CZEKAMY NA WAS W KAŻDY WTOREK
W GODZ. 10.00– 11.30
Miejsce spotkań: „Gniazdko” w Ceradzu Kościelnym, ul. Bukowska 3

Gniazdko Świetlica Socjoterapeutyczna – Miejsce przyjazne dzieciom

„Gniazdko”- Świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelnym

„Leśne zwierzęta” opanowały Gniazdko!

P

rawie miesiąc pracy za nami… Gwarno w Gniazdku
i wesoło jak zwykle. Dzieci odkrywają swoje mocne
strony, współpracują w grupach, poznają zasady samooceny, wypracowują kontrakty. Kadra pełna entuzjazmu, pomysłów i energii ruszyła do pracy z grupami „Wiewiórek”,
„Lisów”, „Wilków”. Wystartowała też liczna ekipa młodzieżowa obierając nazwę „Kleszczy”. W tym roku to właśnie leśne zwierzęta są tematem przewodnim nazw gniazdkowych
grup. Integracja w zespołach już przynosi pozytywne efekty.
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Wspólnie spędzamy czas rozmawiając o swoich uczuciach,
potrzebach, radościach i smutkach, wyrażamy swoje własne
„ja” szanując przy tym zdanie innych, bawimy się, tańczymy,
gotujemy i robimy wszystko, aby każdy czuł się w naszym
małym gronie ważny i bezpieczny.
Już wkrótce szykujemy dla Was rodzinną atrakcję!
Śledźcie nasz profil na fb [Gniazdko Świetlica Socjoterapeutyczna - Miejsce przyjazne dzieciom], aby być na bieżąco!
Do napisania…

~ edukacja
Szkoła Podstawowa w Baranowie

Rodzinny bieg po zdrowie

W

ramach Europejskiego Tygodnia Sportu zorganizowaliśmy wspólne, rodzinne bieganie. W pikniku na
przyszkolnym boisku sportowym wzięli udział rodzice, nauczyciele, uczniowie, absolwenci i przyjaciele szkoły.
Dziesięć sztafet (77 biegaczy) pokonało razem dystans
300 kilometrów i 900 metrów. Wszystkim dopisywały świetne humory, a nastrój udzielił się nawet wolontariuszom, którzy chętnie dołączyli do biegających. Dziękujmy wszystkim
uczestnikom za świetną zabawę i już dzisiaj zapraszamy na
przyszłoroczny bieg zachęcający do wspólnej aktywności
ruchowej.
~ sp baranowo

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Angielsko-walijskie
wakacyjne wędrówki

J

uż po raz drugi uczniowie naszej szkoły wyruszyli pod
opieką nauczycieli oraz biura Hello English Culture Centre do Anglii. Na warsztatach językowych i intensywnym
zwiedzaniu spędziliśmy razem aż dziewięć wakacyjnych dni.
~ Joanna Dzieciątkowska

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Sprzątanie Świata
20
września odbył się projekt edukacyjny Sprzątanie
Świata. Temat tegorocznej edycji to „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy! W tym roku posprzątam mój kawałek Polski”.
Uczniowie klas 0-III wykonywali zadania, które miały zachęcać do nieśmiecenia – plakaty i rysunki, promujące segregację odpadów – poznawali kolory kontenerów do plastiku,
szkła kolorowego i białego, makulatury, odpadów biodegradowalnych. Uczniowie klas IV-VIII promowali wiedzę na temat ponownego wykorzystywania odpadów w myśl zasady
„Szanuję, nie śmiecę, nie marnuję, daję drugie życie niepotrzebnym przedmiotom”. Wykonywali prace, plakaty i hasła,
dzięki którym wzrośnie świadomość innych, jak nie tworzyć
niepotrzebnych odpadów, zużywać zasoby środowiska i niszczyć środowisko. Uczniowie zgłębiali też filozofię Zero Waste. Jest to sposób na życie, który zakłada wyeliminowanie lub
znaczne ograniczenie codziennego produkowania śmieci oraz
zero marnowania.
Po wykonaniu zadań w klasach uczniowie zaopatrzeni
w worki i rękawice wyszli, by posprzątać najbliższą okolicę.

Każda klasa wraz z wychowawcą sprzątała określone miejsca
w pobliżu szkoły oraz zakątki Ceradza Kościelnego.
~ M.G.
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Szkoła Podstawowa w Lusowie

IX Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia w Lusowie
4
października szkoła w Lusowie zmieniła się w siedzibę Lokalnego Koordynatora Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Jednak zanim to nastąpiło, uczniowie
wchodząc do szkoły, ćwiczyli swoje umysły i sprawność rachunkową pokonując schody, na których stopniach zamieszczone zostały zadania do wykonania w pamięci. Było to nie
lada wyzwanie, bo nie wszystkie odpowiedzi były oczywiste i dla wszystkich łatwe. W międzyczasie rozgrzewali
umysły grając on-line poprzez udział w „treningu” aplikacji
Quizizz. Następnie odbył się konkurs internetowy na siedmiu poziomach trudności, mający na celu wyłonienie najlepszych znawców tabliczki mnożenia oraz technik szybkiego
liczenia. Nie wystarczyło bowiem znać wyniku, należało odpowiedzieć w jak najkrótszym czasie, najlepsi odpowiadali
w czasie 1 sekundy. Żaden jeszcze konkurs w naszej szkole
nie zgromadził tak dużej liczby uczestników – w ciągu zaledwie 3 dni rozegrano kilka tysięcy gier. Mistrzowie i Wicemistrzowie Tabliczki Mnożenia z klas 2-8 nagrodzeni zo-

stali tytułami, pamiątkowymi dyplomami i upominkami.
Nikt chyba nie ma wątpliwości, że było warto wziąć udział
w grze, bo każdy uczestnik podejmujący kolejne wyzwanie
pokonywał nie tylko rywali z równoległych klas, ale i siebie
samego, odnosząc kolejne małe zwycięstwa, pnąc się coraz
wyżej w klasyfikacji. W tej rywalizacji nie było przegranych
– każdy wygrał swój własny, jedyny i niepowtarzalny sposób
na trudne obliczenia.
W najważniejszym dniu, czyli w piątek, 4 października, korytarze szkolne zmieniły się w miejsce matematycznych zmagań, gdzie najszybsi i najbardziej spostrzegawczy uczniowie
klas piątych przeprowadzali egzaminy z tabliczki mnożenia
na wszystkich poziomach. Każdy, kto pozytywnie zdał egzamin, został nagrodzony tytułem Eksperta Tabliczki Mnożenia
i pamiątkową naklejką. Lekcje matematyki również odbywały się pod hasłem tabliczki mnożenia, pod którym kryły
się ciekawe zadania, łamigłówki, gry i zabawy przygotowane specjalnie na tę wyjątkową okazję. Do tego „zagadkowe
balony szczęścia”, kolorowe koszulki, matematyczne akcenty na każdym kroku, by pokazać jeszcze nieprzekonanym, że
otaczający nas świat jest matematyczny, barwny i ciekawy.
Również mieszkańcy Lusowa oraz przyjezdni goście mogli pokusić się o pamiątkową legitymację Eksperta Tabliczki
Mnożenia, odpowiadając na pytania z mnożenia zadawane
przez uczniów, którzy wraz ze szkolnymi koordynatorkami
akcji udali się w teren, by sprawdzić poziom umiejętności rachunkowych mijanych przechodniów. Z przyjemnością wręczyliśmy wszystkie przygotowane legitymacje.
~ Nauczycielki matematyki
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Szkoła Podstawowa w Lusówku

„Śladami przeszłości Lusówka”
– uczniowie poznają historię wsi

P

ierwszy tydzień września był niezapomnianym przeżyciem dla młodych mieszkańców Lusówka i jego okolic.
W ramach projektu „Poznaj swoją wioskę – Lusówko
2019” uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu, począwszy od klas pierwszych, a skończywszy na
ósmych, mieli okazję zobaczyć w Świetlicy Wiejskiej wystawę
historyczną „Lusówko wczoraj i dziś”.
Niezwykle interesujące i ciekawe eksponaty oraz fotografie
zgromadzone przez organizatorów wystawy, przedstawiające
życie mieszkańców i historię miejscowości, pozwoliły przybliżyć dzieciom i młodzieży ich Małą Ojczyznę. Tym bardziej było
to ciekawe przeżycie dla tych uczniów, których przodkowie tworzyli tę historię, biorąc np. udział w Powstaniu Wielkopolskim.
Wielu po raz pierwszy usłyszało o pochodzeniu nazwy miejscowości, istnieniu w Lusówku kolejki wąskotorowej, godnej podziwu przedsiębiorczości mieszkańców czy chociażby o istnieniu żelazka z duszą.
Wizytę w tym niezwykłym miejscu uatrakcyjnił nam Tomasz
Kluwak, który mając szeroką wiedzę na temat historii Lusówka, jego mieszkańców i naszej szkoły, w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedział nam o zgromadzonych eksponatach
i przeszłości. Przybliżenie uczniom historii lokalnej wydaje się

być dobrym początkiem poznania i zrozumienia losów narodu.
Bardzo dziękujemy Panu Tomaszowi oraz pozostałym organizatorom wystawy i liczymy na kolejne spotkania.

~ Ilona Barczykowska

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

„Ścieżkami Arkadego Fiedlera”

J

ak co roku, w trzecią sobotę września, dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców oraz nauczycieli, w Parku
im. Stanisława Kanikowskiego odbył się festyn rodzinny
z okazji Święta Latawca. Hasłem przewodnim tegorocznej imprezy były „Fiedlerowskie ścieżki”. Uczniowie naszej szkoły
mieli okazję pożegnać lato w plenerze. I tym razem organizatorzy nie zawiedli, a na uczestników czekała moc atrakcji.
Świetlica zorganizowała kreatywne warsztaty plastyczne, było
malowanie twarzy i zabawa z masą solną. Natomiast nauczyciele wychowania fizycznego wykazali się ogromną pomysłowością podczas tworzenia ciekawych konkurencji sporto-

wych. Dzięki temu uczniowie nie tylko skakali w workach,
przeciągali linę czy bawili się z piłką, ale też mieli okazję
sprawdzić się podczas różnych konkurencji zręcznościowych.
Sił do zabawy dostarczyło wszystkim wzorowo przygotowane śniadanie na trawie. Każda klasa przyniosła pyszne, zdrowe i niebanalne kanapki, sałatki, ciasta i ciasteczka.
Dzięki kulinarnym zdolnościom rodziców naszych uczniów
wspaniale działała również plenerowa kawiarenka.
Tradycją festynu jest oczywiście konkurs na najwyżej szybujący latawiec. Pogoda świetnie dopisała, a rywalizacja
była zacięta i budziła wiele emocji, zarówno w uczestnikach,
jak i obserwatorach. Ostatecznie zdecydowanym faworytem
okazała się klasa 8a, która zdobyła pierwsze miejsce. Natomiast w edukacji wczesnoszkolnej triumf przypadł w udziale
klasie 1c. Zwycięzcom raz jeszcze serdecznie gratulujemy
i życzymy wielu dalszych sukcesów.
Za możliwość spędzenia tak cudownego przedpołudnia
należą się szczere podziękowania przede wszystkim Sołtys
Katarzynie Preyer oraz Henrykowi Witkowskiemu. To dzięki
ich nieocenionemu wsparciu, zaangażowaniu i pomocy udało się zorganizować tę plenerową imprezę. Ukłony kierujemy
również w stronę rodziców oraz grona pedagogicznego – bez
ich pomysłowości oraz kreatywności nasz festyn nie mógłby
się udać!
~ Joanna Borkowska
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Chemiczne (i nie tylko) fajerwerki

W

akacje już za nami, ale to wcale nie oznacza końca przygód dla młodych odkrywców świata nauki!
Zajęcia projektowe z przyrody oraz lekcja chemii z klasami 7 ruszyły – dosłownie i w przenośni – pełną
parą. Uczniowie po raz pierwszy samodzielnie przeprowadzali doświadczenia. Z wielką wyobraźnią dobierali metody
rozdzielenia mieszanin oraz rozpuszczali kryształki nadmanganianu potasu. Na sam koniec obserwowali chemiczne fajerwerki – spalanie magnezu.
Projekt „Asy Internetu”, który w tym roku szkolnym wystartował w naszej szkole, daje tymczasem szansę na gimnastykę nie tylko umysłom ścisłym. Wszyscy członkowie
społeczności szkolnej zaangażują się w szeroko zakrojoną
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debatę na tematy związane z rzeczywistością wirtualną, ale
także z pojęciami, które powinny być na co dzień obecne
w naszym życiu również poza światem cyfrowym. Tematem
poruszanym przez wychowawców i uczniów w październiku będzie rozsądek. Każdy problem dyskutowany w ramach
„Asów” podsumowany zostanie na spotkaniu, podczas którego na forum kilku klas uczniowie zaprezentują swoje własne,
kreatywne podejście do tematu.
Wrzesień nie szczędził nam również wrażeń sportowych. 20 września odbyły się Powiatowe Wyścigi MTB dla
uczniów szkół podstawowych. Organizatorem był Klub Kolarski „Tarnovia” Tarnowo Podgórne. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.
Uczniowie naszej szkoły zajęli miejsca na podium:
1 miejsce – Feliks Kułakowski (kl. 3)
2 miejsce – Mikołaj Świrydowicz (kl. 3)
3 miejsce – Gabriela Gdowska (kl. 3)
3 miejsce – Adam Jędrzejewski (kl. 5)
3 miejsce – Stanisław Świadek (kl. 7)
Zwycięzcom gratulujemy sukcesu, a wszystkim uczestnikom – dobrej zabawy.
~ Sp1tp

~ edukacja
LO w Tarnowie Podgórnym

Szkolny Klub Debat Oksfordzkich
w Liceum im. Powstańców Wielkopolskich

W

środę, 25 września, nastąpiło podpisanie porozumienia między Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym
a Fundacją Projekty Edukacyjne, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Jana Piosika. Historyczny podpis Dyrektor Mirosławy Przyłudzkiej-Moryl rozpoczął nowy rozdział w naszym licealnym debatowaniu. Powstał Szkolny Klub Debat
Oksfordzkich, którego koordynatorkami są Marzena Kasendra-Filipiak i Paulina Habryło. W ramach działań klubu odbywać się będą regularne warsztaty z debatowania, webinaria z kompetencji obywatelskich, turnieje debat oksfordzkich,
a finalnie Turniej SKDO w Katowicach. Nie byłoby to wszystko możliwe bez ogromnego zaangażowania młodzieży, grona
pedagogicznego, ale także wsparcia Samorządu Tarnowa Podgórnego. Marzymy o tym, aby sztuka debatowania, słuchania oponentów, argumentowania własnych racji, stała się jedną z umiejętności, w którą wyposażony jest absolwent szkoły
XXI wieku. Odbyły się już pierwsze warsztaty z debatowania.
Planowany jest cały cykl debat oksfordzkich, w które włączać
będziemy młodszych kolegów ze szkół podstawowych. Za

adeptów sztuki mocnej argumentacji będziemy mocno trzymać kciuki. 
~ LO

Najmłodszy komentator

T

elewizja Polska zorganizowała konkurs na najmłodszego komentatora reprezentacji Polski. Zwyciężył w nim
12-letni Aleksander Tomkowiak, uczęszczający do
szkoły podstawowej w Lusowie. W nagrodę 13 października
prosto ze Stadionu Narodowego komentował mecz reprezentacji Polski z Macedonią Północną.
Redakcja TVP Sport kilka tygodni temu zorganizowała konkurs na najmłodszego komentatora reprezentacji Polski. Następcy Dariusza Szpakowskiego w wieku od 8 do 13 lat mogli przez cały wrzesień nadsyłać swoje zgłoszenia, które czyli
skrót meczu Polski z Izraelem wraz ze swoim komentarzem.
Najlepszy okazał się 12-letni Aleksander Tomkowiak
uczęszczający na co dzień do szkoły podstawowej w Lusowie. Dla chłopaka jest to spore wyróżnienie, bo zwycięzcę wybierali Dariusz Szpakowski, Maciej Iwański, Michał Zawacki
oraz Janusz Basałaj (PZPN), który odkrył i dał szansę wielu
młodym komentatorom sportowym w Polsce.
W nagrodę Olek zasiadł w niedzielny wieczór na stanowisku
komentatora na PGE Narodowym i wraz z Maciejem Iwańskim komentował dla portalu sport.tvp.pl mecz eliminacyjny
EURO 2020 Polska – Macedonia Północna. Pracujący z nim
dziennikarz zwrócił uwagę na solidne przygotowanie młodego
Wielkopolanina do najważniejszego wyzwania w jego życiu: –
Jest znakomicie przygotowany, bardzo mnie zaskoczył na plus.
Nie będziemy dziś dawać statystyk, ciekawostek. To inna trans-

misja. Olek boi się, ale to normalne. Razem z Tatą dodajemy
mu otuchy, będzie dobrze – napisał na Twitterze dziennikarz
TVP Sport.
~ JZ
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Chyże Dziadki
i Chyże Laski w Tarnowie

J

uż po raz dziewiąty, w tym czwarty kolejny raz w Tarnowie Podgórnym, odbył się w dniach 4-6 października IX
Turniej Chyżych Dziadków i stowarzyszony III Turniej
Chyżych Lasek w koszykówce. Turniej odbywał się jak zwykle pod patronatem i o puchary Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
Udział w Turnieju Chyżych Dziadków wzięły zespoły oldbojów męskie (w kolejności zajętych miejsc): BETOMEX
Koszalin, OLDBOYS Działdowo, OLDBOYS Zielona Góra,
CHYŻE DZIADKI Poznań, PIVNE KVASINKI z Humenne ze
Słowacji i OLDBOYS Inowrocław.
W Turnieju Chyżych Lasek kolejne miejsca zajęły zespoły: BASKET LEJDIS LIDER, CHYŻE LASKI z Poznania,
TWARDE BABKI z Torunia i POGOŃ Lębork.
Mecze odbywały się w hali sportowej POSIR, a wolny czas,
choć było go niewiele, spędzano w lokalach Tarnowa Podgórnego i w gościnnym Hotelu 500.
Sponsorami Turniejów były między innymi takie firmy, jak
APART, SOLAR, HEBE, MiniMicro, Dahua, AgriLine, Aquanet i inne.

Impreza zakończyła się kuluarowym hasłem „nie przenoście nam Turnieju do Poznania”, w związku z czym możemy
już teraz ogłosić, że w przyszłym roku jubileuszowy X Turniej
Chyżych Dziadków odbędzie się oczywiście w fantastycznym
Tarnowie Podgórnym w dniach 9-11.X.2020. Do zobaczenia za
rok!
~ Przemysław Jurkowlaniec

Mistrz Wielkopolski

I

llya Zaradny, 15-letni mieszkaniec Przeźmierowa, absolwent Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie, zdobył dwa razy pierwsze miejsce na regatach
żeglarskich, podczas Mistrzostw Wielkopolski w klasie LASER 4.7 chłopcy. Regaty odbyły się w dniach 5-6 października 2019 na jeziorze Kierskim. Organizatorem był Wielkopol-
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ski Okręgowy Związek Żeglarski oraz KS Mewa. Illya dwa
złote medale zdobył w kategoriach U16 i U18 – gratulujemy!
Illya trenuje żeglarstwo od trzech lat. Obecnie występuje
w klubie AZS Poznań. Jego pierwszym trenerem był Zbigniew
Michalski. Obecnie tego młodego zawodnika trenuje Tomasz
Czarnecki.
~ na

~ sport

Szermierze w Berlinie i w Libercu!

W

dniach 14-15 września szermierze UKS ATLAS
wystartowali w Berlinie w zawodach „13. Kleiner Weißer Bär” w szpadzie dziewcząt i chłopców,
w kategoriach U-11, U-13 i U-15. Najlepszy wynik na swoim
koncie zanotował Oskar Fechner, który w kategorii U-13 zajął pierwsze miejsce. Wśród dziewcząt bardzo dobry wynik
w kategorii U-15 osiągnęły Gabrysia Ciborowska (3 miejsce)
i Hanna Depta (6 miejsce). Dziewczyny na swojej drodze spotkały się z tą samą, starszą od nich zawodniczką – drużynową
mistrzynią Niemiec, która ostatecznie została zwyciężczynią
zawodów. Za finałową ósemką uplasowały się pozostałe na-

sze zawodniczki Tatiana Tatrowska, Matylda Marek i Natalia
Pera. W kategorii U-11 nasz klub reprezentowała Sofie Fechner, która w finale zajęła wysokie 6 miejsce.
Kolejny turniej w którym wystartowali nasi zawodnicy odbył się 5-6 października w czeskim Libercu. Zawody w kategorii U-14 rozgrywane były pod egidą Fédération Internationale
d’Escrime z udziałem zawodników z 9 państw. Wśród walczących była cała czołówka szpadzistów z Polski, Czech i Niemiec.
W sobotę walczyli chłopacy. Nasz klub reprezentował Oskar
Fechner, który ostatecznie zajął 44 miejsce, plasując się w połowie końcowego rankingu. Piątka dziewcząt z naszego klubu
walczyła w niedzielę. Każda z nich stoczyła 11 walk w eliminacjach grupowych i od jednej do trzech walk pucharowych do
15 trafień. W tym bardzo silnym gronie zaledwie sześciu trafień
zabrakło dwóm naszym zawodniczkom, by awansować do finałowej ósemki. Ostatecznie Gabriela Ciborowska była dziewiąta, a Hanna Depta piętnasta. Pozostałe nasze szpadzistki zajęły miejsca: Hanna Hałas – 38, Tatiana Tatrowska – 45, Natalia
Pera – 49. Bardzo ważne są wysokie miejsca zawodników, ale
jeszcze ważniejsze doświadczenie zdobyte przez startujących
w tych międzynarodowych zawodach. Mam nadzieję, że zaprocentuje ono już w zbliżających się turniejach klasyfikacyjnych
w Szczecinie, Radlinie i Gliwicach.
Gratuluję wszystkim zawodnikom wygranych walk i życzę
kolejnych jeszcze lepszych startów. 
~ PK
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Nabór do klubu
lekkoatletycznego
UKS „Sprint”
Przeźmierowo

T

reningi klubu ruszyły już pełną parą! Serdecznie zapraszamy do zapisów! Zajęcia prowadzimy na Hali Sportowej OSiR w Baranowie:
we wtorki 2 treningi: I grupa - gry i zabawy lekkoatletyczne,
II grupa: płotki, sprinty i skoki,
w środy: treningi biegowe,
w soboty 2 treningi: I grupa – gry i zabawy lekkoatletyczne, II
grupa: biegi, rzuty, siłownia.
Szkolenie prowadzi trener II klasy LA i licencjonowany trener PZLA Michał Bebejewski.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.ukssprint.pl
oraz do polubienia profilu na Facebooku: @ukssprintprzezmierowo.
Zajęcia współfinansowane są z środków Gminy Tarnowo
Podgórne oraz Powiatu Poznańskiego.

~ uks sprint
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37. zaproszenie

O

d turnieju Wielkopolska Zaprasza rozpoczął się kolejny cykl młodzieżowych rozgrywek w kręglarstwie
klasycznym w sezonie 2019/2020. Turniej rozegrano
w kategoriach dzieci, młodziczek i młodzików oraz juniorek,
i juniorów młodszych. Od 26 do 29 września na torach kręgielni Czarnej Kuli w Poznaniu rywalizowało osiemdziesięciu
jeden zawodników z sześciu klubów. Tarnowo Podgórne reprezentował OSiR Vector. W 37. edycji Turnieju podopieczni trenera Marka Torki zdobyli dwa medale, a w klasyfikacji
klubowej uplasowali się na czwartym miejscu. W kategorii
młodzików i juniorów młodszych złote medale wywalczyli
Michał Bonk i Jakub Cwojdziński. W kat. juniorki młodsze
miejsce tuż za podium zajęła Iwona Dziamska.  

~ Ania Lis

100 lat, 100 lat ...
17

września dla Zbigniewa Kwity był datą, w której obchodził urodziny kończące jego okres startów w kategorii M-55. Teraz będzie startował w kat. M-60.
– Nowy czas, nowe wyzwania, nowe cele, nowe szanse, nowe
oczekiwania – przyznał chodziarz z Przeźmierowa.
W ostatnich pięciu latach kariery sportowej zawodnik wystartował i ukończył 74 trasy chodem, przy tym ani razu nie został
zdyskwalifikowany. W tej sumie aż 29 startów było zagranicznych. Najodleglejszym krajem, w którym Zbigniew Kwita wystartował, była Korea.
Wśród statystyk należy wymienić, że zawodnik przeszedł
618 km startowych, 6000 km treningowych, zdobył 30 medali Mistrzostw Polski, 5 medali Mistrzostwa Europy, 2 medale
Mistrzostw Świata, 2 razy zagrano mu Mazurka Dąbrowskiego
oraz zdarł blisko 10 par butów.  

~ Ania Lis

Nowe logo
N
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a początku września Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne zaprezentował swoje odświeżone logo. Jak przyznał
Dyrektor OSiR: Radosław Szukała: – Czuję ogromną radość realizując kolejny etap zapowiadanych zmian. Prezentowane logo nawiązuje do działalności i historii OSiR oraz współgra z logo Gminy Tarnowo Podgórne.
~ Ania Lis
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Jura Ultra 200

P

omimo początkowych problemów ze zdrowiem, Jolanta
Witczak po raz kolejny udowodniła, że nie ma dla niej
biegów „niemożliwych”, startując na najdłuższym dystansie 202 km w I edycji Jurajskiego Festiwalu Biegowego.
Zawody odbyły się w terminie 20-22 września br. na terenie
Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Chęć wystartowania w tym biegu pojawiła się
u Pani?

Dość spontanicznie. Pierwsze półrocze było u mnie kiepskie
ze względu na kontuzję. Musiałam ograniczyć bieganie, przez
co nie mogłam wziąć udziału w lokalnych biegach. Na początku
roku – w styczniu po przebiegnięciu trzech maratonów nabawiłam się kontuzji w lewej nodze. Odpuściłam trochę starty mając
nadzieje na szybki powrót do zdrowia. Jeszcze z nie do końca
wyleczoną kontuzją postanowiłam, że wystartuję w ultramaratonie GWiNT (165km), bo czuje do niego sentyment. Startowałam we wszystkich jego edycjach i nie wyobrażałam sobie,
że w tegorocznej nie stanę na starcie. Problemem niestety stało
się ścięgno w drugiej nodze. Do mety doszłam, bo bałam się,
że mogę je zerwać. Pomimo trudności zajęłam drugie miejsce
w kategorii open kobiet. Później doleczałam kontuzję, a gdy poczułam się lepiej zaczęłam rozglądać się za dłuższym biegiem
górskim. W pierwszej edycji Jurajskiego Festiwalu Biegowy
wybrałam dystans 202 km. Był to mój trzeci pod względem długości bieg w życiu. Pierwszym był Spartathlon, a drugim był
Bieg 7 szczytów na dystansie około 240 km.

Czy jest Pani zadowolona z udziału w Festiwalu?

Pomimo pewnych niedociągnięć organizacyjnych uważam tę
imprezę biegową za udaną. Do 122 km biegłam razem z poznanymi na trasie chłopakami: Krzyśkiem i Bartkiem. Dzięki
ich towarzystwu szybciej i przyjemniej płynął mi czas. Limity

czasowe na trasie były dość łagodne, dzięki czemu mogłam spokojnie planować posiłki i odpoczynek przy pokonywaniu trasy.
Jedyne co mi przeszkadzało to słabo oznakowana trasa w nocy,
przez co troszkę pobłądziłam. Dystans ponad 202 km z ponad
8000 m przewyższeń pokonałam w czasie 40:33:01. Może i nie
jest to imponujący wyniki, ale nie zawsze o niego chodzi, szczególnie w przypadku długich biegów.

Na liście startowej nie było wiele osób, które
zdecydowały się na ten dystans.

Starty w długich biegach wymagają planowania i przygotowania. Podejrzewam, że przez to, iż informacja o tym wydarzeniu została podana stosunkowo późno, a biegacze swoje starty
planują sobie dużo wcześniej. Byłam jedną z trzech kobiet, które wystartowały i ukończyły ten bieg. W klasyfikacji kat. kobiet
zajęłam pierwsze miejsce, a open byłam piąta. Dodam, że do
samej mety mogłam spokojnie cieszyć się pięknymi widokami i po raz kolejny dzięki temu, że biegłam mogłam znaleźć
się w tak czarującym miejscu. Bliżej mety miałam też śmieszne spotkanie z zającem szarakiem, który na mój widok zamiast
uciec w głąb lasu zaczął biec prosto w moim kierunku, zupełnie
jakby chciał mnie zaatakować. Przestraszyłam się go.

Jakie ma Pani najbliższe biegowe plany?

Najbliższym jest start w kultowym biegu dla „ultasów” –
Łemkowyna Ultra Trial. Jest to bieg z Krynicy Zdrój do Komańczy. Wystartuję w nim pierwszy raz. Do intensywniejszego
biegania wróciłam w lipcu. Chcę jeszcze wystartować w paru
imprezach, by „nadrobić zaległości”. Chciałabym w tym roku
jeszcze wystartować w 20. PKO maratonie w Poznaniu i Dwumaratonie Olęderski w okolicach Nowego Tomyśla. Jest to
weekendowa imprezach, w której biega się maraton w sobotę
i niedzielę.
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Na koniec sezonu

N

a finiszu sezonu kolarze KK Tarnovia Tarnowo Podgórne rewelacyjnie zaprezentowali się na mistrzostw
Polski elity w kolarstwie torowym oraz mistrzostwach
Polski w kolarstwie szosowym dwójek i drużyn.
Pierwsze odbyły się w terminie 27-29 września na welodromie w Pruszkowie. Reprezentacja Tarnovii na torze zdobyła
dziewięć medali: trzy złote, srebrne i brązowe. Pierwszego dnia
Mistrzostw srebrny medal w sprincie drużynowym wywalczyły
Aleksandra Tołomanow i Julita Jagodzińska, a brązowe w wyścigu punktowym Filip Prokopyszyn i drużyna młodzieżowców
4 km na dochodzenie. W sobotę po złoto sięgnęła Julita Jagodzińska, a po srebro Aleksandra Tołomanow. Obie zawodniczki
zdobyły medale w tej samej konkurencji – sprincie na 500 metrów. W wyścigu eliminacyjnym złoty medal zdobył Filip Prokopyszyn.
Ostatniego dnia mistrzostw Filip zdobył kolejną koszulkę mistrza kraju wygrywając w madisonie razem z Danielem
Staniszewski oraz zajął drugie miejsce w omnium. Ostatnimi
zawodami w sezonie kolarskim 2019 były Mistrzostwa Polski
w kolarstwie szosowym jazda na czas dwójek i drużyn. Rozegrano je 4 i 5 października w Godzieszach Wielkich. W kategorii Orlik trzecie miejsce wywalczyli Wojciech Bystrzycki i Mateusz Kostański.
~ Ania Lis
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Sołeckie rozdanie

W

trakcie wrześniowej sesji Rady Gminy Tarnowo
Podgórne odbyła się dekoracja zwycięskich sołectw, których reprezentanci wzięli udział w XV
edycji Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne.
Nagrody w postaci pucharu i okolicznościowych czeków
wręczyli Wójt Gminy Tarnowo Podgórne: Tadeusz Czajka oraz
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne: Radosław Szukała.

Dyrektor OSiR powiedział: – Po raz pierwszy mam przyjemność nagradzać tegorocznych zwycięzców XV edycji Rankingu
Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne. Tak jak w ubiegłej edycji
zwyciężyło Sołectwo Tarnowo Podgórne. Dziękuję wszystkim sołtysom za inspirowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. W tej edycji po raz pierwszy postanowiłem nagrozić
sołectwa, które nie spełniły wszystkich wymagań określonych
w Regulaminie Rankingu, ale ich zaangażowanie było wyróżniające.
Najbardziej usportowione sołectwa Gminy Tarnowo Podgórne – wyniki końcowe i wysokość nagród:
1. Tarnowo Podgórne – 2500 zł
2. Przeźmierowo – 2000 zł
3. Lusówko – 1500 zł
4. Lusowo – 1000 zł
5. Sady – 800 zł
6. Sierosław – 700 zł
7. Wysogotowo – 600 zł
Nagrody pocieszenia w wysokości 300 zł otrzymały sołectwa: Baranowo, Batorowo, Ceradz Kościelny, Chyby, Jankowice i Rumianek.   

~ Ania Lis
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~ sport

Na piątkę

K

olejna piąta edycja Tarnowo na sportowo upłynęła pod
znakiem spotkań z trenerami, zawodnikami oraz pasjonatami sportu i rekreacji z terenu Gminy Tarnowo
Podgórne.
Przez trzy godziny zwiedzający mogli zapoznać się z ofertą klubów, obejrzeć pokazowe treningi i sprzęt. Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne oraz Michał Dolata dziękują
wszystkim za udział i zapraszają za rok. W wydarzeniu, które odbyło się 21 września w ramach festynu Pożegnanie Lata
w Tarnowie Podgórnym, udział wzięły: Klub Kolarski Tarnovia Tarnowo Podgórne, UKS Lusowo, Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne, UKS Atlas Tarnowo Podgórne sekcje: taekwondo, szermierka i crossminton, TKS KROS Tarnowo
Podgórne, OSiR Dance Studio Tarnowo Podgórne, GKS Tar-

novia Tarnowo Podgórne, Tarnowo Podgórne Biega, Strefa Milon, UKS Karate Tradycyjnego „Orzeł” Lusowo, Tarnowskie
Termy, Klub Fitness Piwnica pod Termami, Tarnovia Volleyball, Akro Baty oraz Militaryclub.com.pl
~ Ania Lis

Prośba o nieparkowanie

S

zanowni Rodzice, Opiekunowie i Osoby, odwożące
dzieci na treningi lub wydarzenia sportowe odbywające
się na obiektach OSiR w Tarnowie Podgórnym!
Proszę o nieparkowanie samochodów przy chodniku na odcinku ulicy Nowej 15, tylko pozostawianie ich na parkingu
OSiR lub na parkingu liceum.
W tygodniu po godzinie 15.00 oraz w weekendy, kiedy odbywają się imprezy sportowe, otwarte są furtki przy liceum i szatni
zewnętrznej. Dzięki temu można na obiekty wejść od strony ul.
Poznańskiej, pozostawiając samochód na szkolnym parkingu.

Prośbę o nieparkowanie przy chodniku na odcinku ulicy Nowej 15 uzasadniam troską o bezpieczeństwo wszystkich jej
użytkowników. 
~ Dyrektor OSiR Radosław Szukała

Powiatowe MTB

Z

acięta sportowa rywalizacja, doskonała atmosfera
i piękna pogoda. Tak w skrócie można opisać coroczne powiatowe zawody MTB, które odbyły się 20 września w Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym. W tegorocznych zawodach wystartowało 96 zawodniczek i zawodników
ze szkół podstawowych z: Baranowa, Dąbrówki, Kaźmierza,
Lusowa, Opalenicy, Poznania, Przeźmierowa i Tarnowa Podgórnego. W poszczególnych klasach zwyciężyli: 3 – Feliks
Kułakowski (SP Tarnowo Podgórne nr 1), 4 – Filip Budny (SP
Poznań nr 93), 5 – Gabriela Nowakowska (SP Poznań nr 93),
6 – Ada Wierzbińska (SP Opalenica), 7 – Szymon Terlecki (SP
Kaźmierz), 8 – Krzysztof Walczak (SP Dąbrówka).

~ Ania Lis
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~ ogłoszenia
WZP.6721.13.2019

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla terenów ul. Wąskiej (dz.
nr 336/2 i część dz. nr 336/3) i ul. 23 Października (dz. nr 1378/13)
położonych w Tarnowie Podgórnym.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.
poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.
2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XV/206/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów ul. Wąskiej (dz.
nr 336/2 i część dz. nr 336/3) i ul. 23 Października (dz. nr 1378/13)
położonych w Tarnowie Podgórnym.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115,
62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 15 listopada 2019 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne.

Tarnowo Podgórne, dnia 15 października 2019 r.
WZP.6721.12.2019

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie – osiedle Przylesie
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018
r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XV/207/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie – osiedle Przylesie.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska
115 (budynek A), pokój 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo
Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie
do dnia 15 listopada 2019 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne.
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Tarnowo Podgórne, dnia 15 października 2019 r.
WZP.6721.9.2016, (WZP.6721.7.2018)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach w rejonie ul. Kobylnickiej, Azaliowej i Lotosowej
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.
2081 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach w rejonie ul. Kobylnickiej, Azaliowej
i Lotosowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
od 28 października 2019 r. do 27 listopada 2019 r., ul. Poznańska 115
(budynek A), pokój 13, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
planu miejscowego odbędzie się 4 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 16:00.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi
należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i 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 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym. 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 12
grudnia 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 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.tarnowo-podgorne.pl/
tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/

~ ogłoszenia
WZP.6721.4.2019

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Parkowej w Rumianku oraz przy ul. Szkolnej w Rumianku i Górze.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.
2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów przy ul. Parkowej w Rumianku oraz przy ul. Szkolnej
w Rumianku i Górze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 12 listopada 2019 r. do 3 grudnia 2019 r., w godzinach
pracy urzędu, pokój 13.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.14:00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na
piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20
grudnia 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Tarnowo Podgórne, dnia 15 października 2019 r.
WZP.6720.2.2018

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Tarnowo Podgórne – rejon miejscowości Rumianek
Na podstawie art. 11 pkt 7 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 pkt 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.
2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne – rejon miejscowości Rumianek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 5
listopada 2019 r. do 26 listopada 2019 r., ul. Poznańska 115 (budynek
A), pokój 13, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 16:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi
należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i na-

WZP.6721.32.2018

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych - część Ceradz Kościelny i Jankowice – dla terenów położonych w centrum Jankowic
– część II
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018
r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych
- część Ceradz Kościelny i Jankowice – dla terenów położonych
w centrum Jankowic – część II wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko w dniach od 28 października 2019 r. do 20 listopada 2019
r. w godzinach pracy urzędu, ul. Poznańska 115 - budynek A, pokój 5.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
planu miejscowego odbędzie się 18 listopada 2019 r. w siedzibie
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.17.00.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi
należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska / nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - budynek A, pokój 5 - oraz składać uwagi do wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5
grudnia 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
zwiska / nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki
podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt
Gminy Tarnowo Podgórne.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18
grudnia 2019 r.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54
ust. 2 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, w okresie
wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału
społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu
i terminach podanych powyżej.
Zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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~ ...i na koniec
Podziękowania
ks.proboszczowi, P. Ćmilowi,
P. Małgosi, rodzinie, sąsiadom, znajomym
oraz wszystkim którzy uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych mojej
ukochanej żony

ŚP. HALINY WOŚ
za zamówione msze św., modlitwę i złożone
kwiaty składamy serdeczne podziękowania
mąż z rodziną

Serdeczne podziękowanie za ostatnie
pożegnanie naszej kochanej Mamy, Babci,
Prababci i Teściowej

Śp. Władysławy Raszewskiej
Księdzu Proboszczowi za ceremonię
pogrzebową, rodzinie, przyjaciołom,
znajomym, sąsiadom, koleżankom i kolegom
z Urzędu Gminy, OSiR, Szkoły Podstawowej
nr 2 i 1 w Tarnowie Podórnym
i Ceradzu Kościelnym
Za złożone kwiaty, modlitwę oraz msze św.
składają córki z rodzinami

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Koleżanki

Władysławy Raszewskiej
Rodzinie zmarłej składamy
szczere wyrazy współczucia.
Koleżanki i Koledzy
z Koła Seniora
w Tarnowie Podgórnym

Koleżance i koledze

Kazimierze i Jerzemu
Papychom
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci siostry
i szwagierki Marii
składają członkowie Klubu
Seniora w Rumianku

Naszej koleżance

Wyrazy współczucia rodzinie
i bliskim
z powodu śmierci

Ewie Fertsch-Furmaniak

śp. Stanisława Karabon

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci męża

w imieniu mieszkańców
i własnym

Henryka Furmaniaka

składa Agnieszka Mitoraj,
sołtys Wysogotowa

składają Zarząd i studenci UTW
w Tarnowie Podgórnym

Pani Ewie Fertsch - Furmaniak oraz rodzinie wyrazy serdecznego
współczucia z powodu śmierci męża

Henryka Furmaniaka
składają koleżanki

DAM PRACĘ
• Zatrudnię od zaraz do prac ogólnobudowlanych i wykończeniowych (możliwość przyuczenia).
Tel.603 038 988.
• Pracownika fizycznego i ślusarza
do produkcji i montażu ogrodzeń,
tel. 663 316 539
• CHŁODNICTWO KLIMATYZACJA
Przeźmierowo, przyjmiemy ucznia
bez konieczności uczęszcza do
szkoły, tel. 602 648 644
• Elastyczny grafik - drukarnia
w Tarnowie Podgórnym. Zmiany
w godzinach 6-18/18-6. Wynagrodzenie 160-170 zł netto za jedną
zmianę! Tel: 510 060 974 lub 61 830
34 34
• CHŁODNICTWO KLIMATYZACJA
Przeźmierowo przyjmiemy pracownika pomocniczego do serwi-

su. Niekonieczne doświadczenie
w zawodzie, tel. 602 648 644
• Firma BRM meble zatrudni stolarza meblowego z okolic Tarnowa Podgórnego, tel. 693 633 986.
• Zatrudnię pracownika budowlanego i tynkarza do tynków maszynowych Tel. 603 408 536
• Zatrudnimy Panią do sprzątania
pomieszczeń biurowych w Baranowie tel. 500 120 801, Umowa o pracę na 1/2 etatu. Praca w godz 1115, 12-16, pon-pt. Praca w dobrej
atmosferze
• OCHRONA-zatrudnimy pracownika do ochrony w Tarnowie Podg.
kontakt 660 769 899
• Zatrudnię kierowcę na busa.Mile
widziany emeryt służb mundurowych. Tel.608 450 296
• Praca na produkcji - Swadzim
i Sady. Praca w systemie III zmia-

nowym lub IV brygadowym. Wynagrodzenie do 25 zł/h brutto. Tel:
510 060 974
• Poszukujemy osoby lub firmy do
napraw mobilnych nagrzewnic
olejowych, przeglądy, konserwacje itp. (z Gminy Tarnowo Podgórne) tel. 602780131
• Szukam Pani do opieki nad dziećmi 7 i 12 lat i/lub osoby starszej.
Prawo jazdy kat B, Jankowice, tel.
609 039 317

SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się osobą starszą lub
chorą w pełnym wymiarze godzin.
Posiadam doświadczenie. Tel. 533696-051
• Zaopiekuję się dzieckiem lub
dziećmi w pełnym wymiarze go-

Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. naczelna), Karina
Biała, Anna Lis, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz Leonhard,
Artur Szeląg.
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu i adjustacji tekstów, za
treść ogłoszeń nie odpowiada. Redakcja nie zwraca dostarczonych materiałów!
Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 (budynek
Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264, redakcja@tarnowo-podgorne.pl
Skład i druk: studioPROJEKT – 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
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dzin. Posiadam doświadczenie.
Tel. 533-696-051
• Wykonam wszystkie prace ogrodowe. Tel. 667 069 745
• Posprzątam dom, mieszkanie.
Przeźmierowo i okolice. tel. 794
108 133
• Potnę drewno, tel 667 069 745
• Czuła Niania. Doskonałe referencje na piśmie, potwierdzane
telefonicznie. Uczciwa i zaangażowana. Szuka dziecka od 1 miesiąca życia, wzwyż. Przeźmierowo,
Baranowo, Chyby, Wysogotowo,
Batorowo, Smochowice, Poznań
Ogrody lub Grunwald. Posiadam
doświadczenie i wyższe wykształcenie pedagogiczne. Stawka 20 zł/
godz. najchętniej pełen etat. Dyspozycyjność. Serdecznie zapraszam tel. 501066460

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.
Nakład: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 15.10.2019 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują:
	Wydawnictwo – studioPROJEKT – Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
	Biuro Ogłoszeń RESO – Przeźmierowo, ul. Poznańska 17,
tel. 604 372 440, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” – Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma.
Okładka: Park w Jankowich, fot. J. Pluciński

~ reklamy

Firma Energotherm Sp. z o.o.
z Przeźmierowa zatrudni na stanowisko:

Magazynier/ Elektromonter
Zadania:
• Prowadzenie niewielkiego magazynu sprzętu
pomiarowego,
• Załadunek i transport aparatury kontrolno-pomiarowej,
• Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej na obiektach
energetycznych,
• Uczestnictwo w pomiarach i badaniach w elektrowniach
i elektrociepłowniach.
Oferujemy:
• Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę),
• Atrakcyjne wynagrodzenie,
• Pracę w młodym, dynamicznym zespole,
• Możliwości rozwoju zawodowego.

ZATRUDNIMY
Z myślą o stworzeniu super zespołu pracowników nowego Domu Opieki Seniorowo w Smochowicach, poszukujemy opiekunów osób starszych i pracowników kuchni.
Zapraszamy osoby odpowiedzialne, odporne na stres,
szanujące i lubiące osoby starsze, które potrafią pracować
w zespole.

Kontakt: seniorowo@onet.eu, 696 591 471

tel. 61 661 78 18
e- mail: rekrutacja@energotherm.pl

Firma w Baranowie

rekrutacja@viskopol.pl

Firma JAKON zatrudni
do sprzątania pomieszczeń
biurowych. Mile widziane
osoby na emeryturze/rencie.
Zainteresowanych proszę
o kontakt pod numerem
telefonu

tel. 61 823 82 91

+48 61 65 50 450

zatrudni szwaczkę
na overlocka
CV na adres
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Trwają zapisy do nowopowstającego

Dziennego Domu Pobytu

„Zaczarowany Zakątek”
w Przeźmierowie

Chętnych prosimy o kontakt pod numerem tel. 783 670 089

Fundacja Wsparcie i Opieka

Salon Fryzjerski dla Psów

Gabinet weterynaryjny

tel. 882 129 531

od projektu po realizację

Fachowość za przystępną cenę!

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

Projekt skierowany jest do seniorów 60+ chcących ciekawie spędzać
czas, do osób niesamodzielnych, samotnych, w tym także do osób
z chorobą Alzheimera i innymi demencjami.
Oferujemy usługi opiekuńcze, terapię zajęciową i ruchową, udział
w życiu kulturalnym, rehabilitację, wsparcie psychologa, zajęcia
integracyjne, atrakcyjnie zorganizowany czas przez kadrę
z powołaniem i dobrym sercem. Ilość uczestników maksymalnie 20.

„PSIA URODA”

DOCIEPLENIA
i ELEWACJE

PSYCHOLOG

508-33-22-20

OGRODY
• pielęgnacje
• modernizacje
• zakładanie
tel. 723 140 159

USŁUGI

REMONTOWO-BUDOWLANE

TEL: 502 315 302

ZABURZENIA LĘKOWE

POMOC
DROGOWA

660 140 488

606 820 060

www.malgorzataremlein.pl

24h

- chirurg -

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

Pn-pt 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00

wizyty domowe

62-081 Przeźmierowo

ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

ROZALIN
ul. Storczyka 13,
62-080 Lusówko

ZAPRASZAMY

KOMPLEKSOWE USŁUGI
DEKARSKIE I REMONTOWE
• naprawy i remonty dachów, kominów
• prace ciesielskie
• ocieplanie
GWARANCJA • KONKURENCYJNE CENY • WYSOKA JAKOŚĆ

575 399 129

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

Zapisy telefoniczne:

tel. 61 670 77 49, kom. 502 525 816
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Zamiast do apteki skocz do pasieki
Miód, od wieków eliksir zdrowia, dobrego humoru
i młodości.
Miody z kwiatów Pomarańczy, Mięty, Jabłoni, Cytryn,
Mandarynek, Ostropestu, Ogórecznika,
Kasztanowy, Lawendowy, Koniczynowy, Eukaliptusowy,
Słonecznikowy i prawdziwy Plaster miodu akacjowego.

Wspaniałe dla całej Rodziny i doskonałe na Prezent.

Zapraszamy na www.terraricca.com,
601 578 040, info@terraricca.com

~ reklamy

PROMOCJA OKIEN DACHOWYCH

o s i e d l e s a d y. p l

Wszystko dla majsterkowiczów

Ostatnie 2 typy budynków: 101 i 107 m2

ul. SOWIA 13 E
62-080 TARNOWO PODGÓRNE
tel. 61 848 96 90
www.dek-pol.com.pl

10 min. od Poznania

Miejsce owocujące szczęściem

Doskonała
w

pobliżu

żłobki,
dojazd

Ostatnie 10 domów !

lokalizacja,
przedszkola,

sklepy.
do

Tarnowa

Szybki
Poznania,

Podgórnego

i obwodnicy S11. Świetna
komunikacja
bogate

publiczna,

zaplecze

do

spędzania wolnego czasu.
To tylko niektóre zalety
Osiedla Sady. SPRAWDŹ !

Sady: ulica Jagodowa / Truskawkowa / Winogronowa

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

facebook.com/osiedlewsadach
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MICHAŁ 889 144 052

REMONTY
WYKOŃCZENIA
DROBNE NAPRAWY
MALOWANIE - FACHOWO

RMTar

ROLETY
M o s k i t i e r y
Produkcja
Modernizacja
Naprawa
Sprzedaż tel. 7 303 28 303
Serwis tel. 512 755 995

509 879 621

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45
tel. 601 850 706

układanie: DESEK
PARKIETÓW
PANELI
LAKIEROWANIE, OLEJOWANIE

608 701 989

USŁUGI

ŚLUSARSKO
- SPAWALNICZE
GWARANCJA 24 ms
WYSOKA JAKOŚĆ

575 399 129

NAUKA
JAZDY

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER
Lusowo, Nowa 45

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły
ogrodnicze

CYKLINOWANIE

Jeździmy nową

KIA RIO

66 44 99 032
Podnośniki
koszowe
Wycinanie
i przycinanie drzew

tel. 608 443 604

Doradca Rynku Nieruchomości
Rafał Zdunek

tel. kom. 501 448 449
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~ reklamy

oferta dlafirm oraz osób prywatnych
• teraz program prosument również dla
firm (energia magazynowana przez
operatora), nowość
• doradzimy w zakresie pozyskania
finansowania oraz dotacji,
• profesjonalnie zainstalujemy system
produkujący Twój prąd.

666 22 31 22

Akacjowa 4, Suchy Las info@getfree.pl
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WĘGIEL • SKUP ZŁOMU

TANIA
PRZESYŁKA
• Przesyłka w każde miejsce Polski już od 14 PLN brutto
• Doręczenie w następnym dniu roboczym
• Zwrot pobrania w ciągu 2 dni bez dodatkowej prowizji
• Paczki niestandardowe
• Palety
• Przesyłki zagraniczne

NOWA
LOKALIZACJA

ul. ROKIETNICKA 63 (przy nowym rondzie)
62-080 TARNOWO PODGÓRNE

taniaprzesylka@op.pl

tel. 790 777 031

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE

Tylko u nas suchy węgiel
i najniższe ceny!
Transport od 1 tony GRATIS
Zakrzewo, ul. Gajowa 38
(koło kościoła)

tel. 788 080 953
DZIAŁKĘ SPRZEDAM
Tarnowo Podgórne
1500 m2

578 902 335

➲ ekogroszek
➲ orzech
➲ kostka
➲ miał z groszkiem

DO WYNAJĘCIA
PAWILON HANDLOWY
BARANOWO
ul. Przemysława 13

664 11 99 32

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

WELTEN

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

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

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

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

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

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

www.centrumwpunkt.pl

~ reklamy

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

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

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

tel. 694 99 88 21

CIEPŁE OKNA
PROMOCJA!

NAPRAWA,
REGULACJA
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

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

ROLETY
ZEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

RAT

Y

PIERBEZ
WSZ
W
EJ
PŁAT

Y

ROLETKI
MATERIAŁOWE
ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A

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

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

www.dobreokna.poznan.pl

OKNA I DRZWI
• Rolety - naprawa
• Moskitiery
• Roletki
materiałowe
• Szyby - wymiana

WIST513 035 741
kom.

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

RABAT NA
DOSZCZELNIANIE OKIEN

GABINET
PSYCHOLOGICZNY
Iwona Przekop – Kistowska

Psychoterapeuta
Psycholog kliniczny
tel. 669 221 993
www.psycholog-przekop.pl
Tarnowo Podgórne
ul. Jasna 8
Psychoterapia indywidualna
Terapia par
Badania psychologiczne
Poradnictwo
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SKŁAD OPAŁU
NOWY CENNIK NA ROK 2019
RODZAJ
Orzech
Orzech
Kostka, węgiel gruby
Miał
Eko groszek
Eko groszek (workowany)
Orzech (workowany)

KALORYCZNOŚĆ CENA/TONA
28 MJ
990 zł
26 MJ
860 zł
26 MJ
900 zł
26 MJ
775 zł
26 MJ
930 zł
26 MJ
25zł/25kg
26 MJ
25zł/25kg

ZADZWOŃ! 517 574 222
ul. Szkolna 3, 62-080 Góra

www.eko-gora.pl
GODZINY OTWARCIA:
PON. - PT.: 8.00 – 17.00
SOB. 8.00 – 13.00

TRANSPORT

OD 1 TONY

GRATIS!

W PROMIENIU 15
KILOMETRÓW!

KURSY JĘZYKA
ANGIELSKIEGO

CHIŃSKI MARKET WIELOBRANŻOWY

• Native speaker
• Wszystkie poziomy
zaawansowania
• Dzieci, młodzież, dorośli
• Umuzykalniające lekcje ang.
dla najmłodszych (Mr Melody)
• FUNatics Saturday Club
- warsztaty językowe dla
dwujęzycznych dzieci
Szkoła Językowa LLC
Cerekwica,
ul. Zachodnia 6

tel. 570

866 094

biuro@jezyki-llc.pl

USŁUGI

DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710
NASIONA TRAWY

ARETA
PRODUCENT:

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

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

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

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

SALON
MODY
MĘSKIEJ

ZAPRASZAMY

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

Gabinet Psiej Urody

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225

TEL. 601 822 228 61 814 63 13

www.dobrzenieccynieruchomosci.pl

tel. 796 127 287

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

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

SZAMY
ZAPRAALONU!
DO S

Smochowice,
ul. Kościerzyńska 9,

W
YS
NI OK
SK A
IE JA
CE KO
NY ŚĆ

DOWÓZ DO 20 km GRATIS

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22

61 814 27 12

SKŁAD
W¢GLA

TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 100B
TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200

BIURO
OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE

CZYNNE: Pn-Pt 12.00-18.00

SOLIDNIE
ZAPISY
TELEFONICZNE

514 676 041

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

www.vadera.com.pl

na facebooku:
vadera.poznan

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

1a.

2a.

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

• remonty
• wykończenia
ul. Spokojna 9, 62-08
164, 605 822 81
• drobne naprawytel. 601 219 agarbaranowo@

szybko • czysto • solidnie
ul. Pietrusińskiego 34, 6

1b.

tel. 794 706 702, 601 219 16
biuro@e-aga

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

ul. Spokojna 9, 62-08
tel. 601 219 164, 605 822 81
agarbaranowo@

2b.

ul. Pietrusińskiego 34, 6
tel. 794 706 702, 601 219 16
biuro@e-aga
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ul. Rynkowa 1
62-081 Przeźmierowo
kom.: 790 390 299

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

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

Serwis
i naprawa kotłów

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”
lek. wet. Michał Woliński

512 193 302

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

tel. 604 078 665 i 602 263 575, ul. Leśna 36, Kaźmierz

pn-pt 1000-1900, sob. 1000-1200

US¸UGI POGRZEBOWE

TRUMNY, URNY
KREMACJE, EKSHUMACJE
KRZY˚E, NAPISY, TABLICZKI
OBUDOWY DO GROBU
ZASI¸KI POGRZEBOWE
NAGROBKI
CH¸ODNIA
ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
NA WSZYSTKICH CMENTARZACH
PRZEWÓZ ZMARŁYCH
W KRAJU I ZAGRANICĄ

Zapraszamy

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

www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

Usługi brukarskie
i remontowe
501 617 969

PSYCHOLOG

ZABURZENIA LĘKOWE

www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

MALOWANIE
PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

TEL. 537-700-281
Zapraszamy
do nowo powstałego
salonu pielęgnacji psów
PSIGROOM:
• strzyżenie • trymowanie • kąpiele •
• pielęgnacja oczu, uszu •
• obcinanie pazurów • wyczesywanie •
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego psa

Małgorzata Cichocka, ul. Kwiatowa 5, Sady

tel. 500 001 119
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Oddam
ziemię

3D
GINEKOLOG USG
dopochwowe
piersi
POŁOŻNIK

STOMATOLOGIA
ORTODONCJA
IMPLANTY

516 066 984

dr EWA CIEŚLAK

Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1

tel. 606 160 504

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

601 71 00 55
PROTEZY ZĘBOWE
EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE
NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

kom. 602 659 208
DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

TEL. 535 900 848

601 704 832
DIAGNOZA - ZABIEGI - LECZENIE STÓP

PODOLOGIA HELP 1

oś. Wichrowe Wzgórze 124a

61-699 PoznańHELP 2
PODOLOGIA
3
oś.PODOLOGIA
WichroweHELP
Wzgórze
124a
ul. Starołęcka 42
61-699
Poznań
60-101 Poznań

tel.: 780-084-080

www.podologiahelp.pl

733 353 483

ul. Tarnowska 33B, 62-080 Lusówko

Pełen zakres usług!
Czynne od poniedziałku do soboty

Zapraszamy
www.stomatologialusowko.pl

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

STOMATOLOGICZNY

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

tel. 61 814 18 46
kom. 696 044 435

Baranowo, ul. Szmaragdowa 9
(os. Rubinowe)

PORADNIA

DIETETYCZNA

bez obciążania wątroby
bezpieczne i bezbolesne zabiegi

gabinet@podologiahelp.pl

BIURO RACHUNKOWE

tel.

• od poniedziałku do soboty •

Spirometria na miejscu

GABINET

LECZENIE GRZYBICY I CHORÓB PAZNOKCI
EFEKTY

PODOLOGIA
HELP 1
ul. Grabowa 30, Lusówko
ul.62-080
Ks. Czesława
Niklewicza1, lok 15
Tarnowo Podgórne
62-080
Tarnowo
PODOLOGIA
HELPPodgórne
2

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

PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej
LUSÓWKO, Wiązowa 16
Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

Kadry i płace
Pełna i uproszczona księgowość
Roczne rozliczenie PIT
ul Pogodna 6, Baranowo
biurorachunkowe@wolnowska.pl

tel 575 24 50 24

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

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ
PROTEZY
ZĘBOWE

WYKONANIE
I NAPRAWA

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

specjalista protetyk

Profesjonalna
opieka
stomatologiczna

PSYCHOLOG

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

TRENING
ASERTYWNOŚCI
tel. 660 140 488

Pogotowie Krawieckie

Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży
Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników
ul. Poznańska 62a, Tarnowo Podg.

tel. 693 721 394, 600 216 964
Czynne: pon- pt 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00

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

zmniejszają ucisk, polepszają przyssanie

Mikroprotezy (do 2 zębów)
Naprawy protez

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00
Jednoosobowe wykonawstwo

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77, tel. 518 268 039
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PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

MALOWANIE

Napachanie, ul. Poznańska 10 (koło szkoły)

Czynne: pon. - pt. 10.00 - 20.00, sobota 12.00 - 15.00

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892
lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

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

Eko Dom 21

600 45 37 27
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LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce
naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.
Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

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

Gabinet Weterynaryjny
WIZYTY DOMOWE

OKNA • ROLETY

NAPRAWA
665 356 318

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

MYCIE OKIEN
OKIEN
USŁUGI SPRZĄTANIA
USŁUGI SPRZĄTANIA
www.ekodom21.pl
www.ekodom21.pl

604 345 047

tel:
tel:603
603
635
878
635
878
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61 8154 813, 530 769 270 www.gkcosmetics.pl

Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

~ reklamy
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Międzynarodowo i muzycznie

W ramach 8. Europejskiego Spotkania Orkiestr 12 października w hali sportowej OSiR w Tarnowie Podgórnym na jednej scenie zagrały cztery orkiestry z Rosate (Włochy), Rohrdorf (Niemcy), Solecznik (Litwa) i nasza Młodzieżowa Orkiestra Dęta w towarzystwie
Mażoretek. Na zaproszenie Wójta Tadeusza Czajki i Dyrektor GOK SEZAM Kariny Białej przyjechali do nas ze swoimi delegacjami
oficjalnymi: Burmistrz Rosate Daniele Del Ben, Burmistrz Rohrdorfu Christian Praxl i były burmistrz tej miejscowości Fritz Tischner oraz Wida Iwanowska z Solecznik, a także właściciel firmy Schattdecor Walter Schatt i Prezes Zarządu Schattdecor Roland Auer.
W programie Koncertu Galowego znalazły się zarówno utwory wykonywane przez każdą z orkiestr osobno, jak i wspólnie przez
wszystkie cztery zespoły. Artyści przygotowali także muzyczne niespodzianki dla publiczności. Na zakończenie Wójt Tadeusz Czajka
przekazał symboliczny klucz wiolinowy na ręce Burmistrza Rosate Daniele Del Ben – kolejne Spotkanie odbędzie się we Włoszech.

